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hei iHrin\lHai ?sm aih'< !n ortcifi lit>pa?i!de voor
waaidon dooi de Ktoan&c.he pieMaeni Tudintan
worden ge&ccepUrëtd Pdjarlii) diaau ^ei me-i
name om de votöfervdti eu.en.

ludjman vvit da» de VK- sam~n&s (o a Siei
taiyoi die tegen SiHvtè ïijn
van krat hl blijven, indien

Servië de MoH><sch«s Stn\< ;n in d& Kraji-
na ntijh steunen

* ('ie Vtsi noepen in ne vipt f,tiCïO(en die-
nen sciiiBLiü f s a i i te vangen mei dfc oni-
wapenms v.an cie Kioatisch-S-ervisciii!
milities tn cieië gebeden

* De VK dient de Kipausche 002*8 ovei
de Krajina te hetstiMlen.

ludjman dreigde, dat bij mei inwilligen van sijn
eisen, de VN-troepen in zijn land door hem
naar huis zouden worden gestuurd Daarnaast
zinspeelde Tudjman ei op dat, mocht het zo ver
komen, de Kroatische uoopen ztch ge<eed
zouden houden om de strijd tegen de Kroati-
sche Serven in de Krajina op te pakken. De H V
toiftcièle stfijdmacht van Kroatië) ts momenteel
?o sturk dal Tudjman deze strijd wel weer
aandurft Zijn grootste zorg is ochtet dat
Seivie /ich dan duect met deze stnjd ia) gaan
bemoeien

Doordat de Russische afvaardiging in de VN
om uitstel had gevraagd, kon de Veiligheids-
raad op vrijdag \r noQ geen beslissing
nemen ovei de eisen van de Kioatische presi-
dent Tudjman. De president van Sorvie. Milo-
sovic, had de Russische j>ies>d«mt J^Hsm na-
melijk aedisigd uit de G^n»>efse vredeshe&prt»-
kingen over Bosnië-Herceaovina t* stappen,
wanneei Rusland in ?ou ssemm^Tv met v'fit-
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Er wordt zelfs gezegd dat de situatie slechter
is.

In centraal en midden Bosnië wordt nog steeds
zwaar gevochten tussen de Bosnische Kroaten
en de Moslims. Om een escalatie van de ge-
vechten te voorkomen, heeft de commandant
van de Moslim strijdkrachten in Bosnië-Her-
cegovina. Rasim Delic, een eenzijdig staakt het
vuren afgekondigd voor centraal en midden
Bosnië, onder voorbehoud, dat Kroatische aan-
vallen met krachtig optreden beantwoord zou-
den worden. De Bosnische Moslims hadden
een goede reden voor een afkondiging van een
staakt het vuren. In de Moslim enclave in het
noord-westen van Bosnië-Herzecovina (de
Bihac-pocket) zijn de Moslims onderling slaags
geraakt. In dit gebied moet eerst orde op za-
ken worden gesteld. Tevens kan een rol heb-
ben gespeeld, dat de Bosnische Kroa* als
reactie op de recente afwijzing door dt «1os-
tims van het verdelingsplan, een algehele mobi-
lisatie hebben afgekondigd. Dit duidt er op dat
de Bosnische Kroaten niet van plan zijn de
gevechten te beëindigen.

De gevechten in centraal Bosnië concentreren
zich in de gebieden rond Gorni- Vakuf en Vi-
tez. De Moslims nemen hier over het algemeen
het initiatief. Geprobeerd wordt de wapenfa-
briek in het door de Bosnische Kroaten be-
heerste Zenica te veroveren. Hierin zijn de
Moslims nog weinig succesvol.

In het gebied tussen Sarajevo en Mostar wordt
ook hevig gevochten tussen Bosnische Kroa-
ten en Moslims. Met name in en rond Jablani-
ca en Konjic is het onrustig. Deze steden lig-
gen op de grote doorgaande route tussen
Sarajevo en Mostar die beide partijen onder
controle proberen te krijgen.

Een extra reden voor zowel de Moslims en
Bosnische Kroaten om gebied te veroveren is,
dat zij dan sterker staan in de toekomstige
vredesbesprekingen over de opdeling van
Bosnië-Herzegovina.

In Mostar zelf gaan de gevechten tussen de
Moslims en Bosnische Kraaien ook m alle
hevigheid door Berichten van een nieuw Kroa-
tisch front ten noord-oosten van de stad dui-
den op intensivering en uitbreiding van deze
gevechten. Doordat alle bruggen over de Ne-
retva rivier inmiddels zijn verwoest, is de stad
geheel in tweeën gesplitst. In het westen de
Bosnische Kroaten, in het oosten de Bosnische
Moslims.

Bihac

Naast de gevechten tussen de verschillende
partijen zijn de Moslims nu ook c-ndeiling
slaags geraakt. Maandag 27 september ver-
klaarde een groot deel van de Moslim bevol-
king in de Bihac pocket zich onafhankelijk van
het centraal gezag in Sarajevo. Architect van
de 'autonome provincie West-Bosnië' is de
populaire zakenman en 'president' van Bihac,
Fikret Abdic.

Voor een beter begrip van de situatie rond
Bihac is een nadere uitleg noodzakelijk. Bihac
is de grootste stad van een geïsoleerd gebied
in het uiterste noord-westen van Bosnië-Herce-
govina waarin de Moslims de meerderheid van
de bevolking uitmaken. Er wordt ook wel ge-
sproken van de 'Bihac pocket' of 'Bihac encla-
ve'. Er wonen ongeveer 300.000 Moslims,
maar ook nog redelijke aantallen Kroaten en
Serven. De Bihac enclave heeft door de afge-
legen ligging weinig contact met de overige
Moslim gebieden in Bosnië-Hercegovina.
Hierdoor heeft het de laatste twee jaar ook een
geheel eigen politiek gevoerd. Politiek leider is
Fikret Abdic. Abdic is een zakenman en ei-
genaar van het levensmiddelenbedrijf Agroko-
merc. Dit was een van de grootste bedrijven
van het voormalig Joegoslavië. Door zijn finan-
ciële draagkracht heeft hij eer» relatief stabiele
situatie in de Bihac pocket weten te creëren. In
het noorden werden de Kroatische Serven
goed betaald voor het doorlaten van de VN-
voodseltransporten. Hierdoor konden wekelijks
duizend ton voedselhulp en brandstof de en-
clave bereiken. Iets meer dan de helft van de
goederen is gekocht door Abdic. De goederen
verdeelde hij vervolgens via zijn eigen bedrijf
Agrokomerc. In het zuiden en oosten hield het
Vijfde Moslim Ueoarkorps de Bosnische Sorven
op afstand. Dit legerkorps werd betaald door
Abdic en tevens zorgde hij voor proviand voor
de troepen.

Volgens Abdic had Izetbegovic territoriale
neigingon waardoor vredesbesprekingen met
de twee andere partijen niet goed konden
verlopen. Ook beschuldigde Abdic Izotbegovic
ervan, zich ten onrechte neer Ui leggen bij de
etnische opdeling van Bosnië-Hercegovina.
Abdic is grote tegenstander van het, «n zijn
ogen, vormen van een 'middeleeuwsQ' zelf-
standige islamitische staat in Boswë-Hstce-
govina. Samenwerking tussen de drie partijen
moet volgens Abdic voorop staan. Dan had 0e
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Het overgrote deel van de Kroatische lucht-
macht bestaat uit kleine propoliertoestellen. Oe
volgende typen kunnen hiertoe worden gere-
kend :

AN - 2 Colt
PZL Dromader

* Air Tractor
UTVA 75
Cessna 172
Cessna 188

Het aantal per type varieert van ca 20 stuks
voor de UTVA 75 tot een enkele Cessna.
Aan het begin van de oorlog kon de Kroatische
luchtmacht beschikken over drie MIG-21 toe-
stellen. Deze toestellen zijn in het bezit geko-
men door piloten, die met hun vliegtuigen zijn
overgelopen naar de Kroatische strijdkrachten.
Vrij kort na het uitbreken van de gevechten
werd er één MIG-21 door eigen luchtverdedi-
gingsmiddelen neergeschoten en een tweede
toestel werd recentelijk bij een aanv ! in sep-
tember van dit jaar door Servische ii [verde-
digingsmiddelen neergeschoten. Het resultaat
is, dat er nog één MIG-21 inzetbaar is.
Het helikopter potentieel wordt vertegenwoor-
digd door de Mi-8 HIP C/H. Deze toestellen,
twaalf stuks in totaal, zijn gekocht van Slowa-
kije. De andere Mi-8 HIP C helikopters zijn
afkomstig van het door de Serviërs achterge-
laten materiaal, dat in zeer slechte staat ver-
keerde.

dat materiaal zal inzetten, dat op dat' moment
beschikbaar is. Dit kan een klein propeller-
vliegtuig of een helikopter zijn. Alles wat kan
vliegen zal worden ingezet om de tegenstander
te bestrijden of te intimideren. Primitief, maar
toch kan het effectief zijn.

Optreden

De helikopters kunnen met of zonder bewa-
pening optreden. De bewapening bestaat dan
meestal uit 64 of 128 ongeleide raketten van
57mm. De propellervliegtuigen kunnen worden
uitgerust met een kleine bommenlast, die op
eenvoudige wijze af te werpen is. Een metho-
de die in de Eerste Wereldoorlog werd toege-
past. Primitief, maar het werkt. De enkele
MIG-21, die overgebleven is, kan niet be-
schouwd worden als een inzetmiddel. Toch zal
men en dat is pas geleden gebeurd, deze enke-
le MIG-21 inzetten al is het maar als afschrik-
middel.

Gezien het bovenstaande zou men kunnen
stellen, dat deze luchtmacht niet veel voor-
stelt. De inzet van deze luchtmacht zal dan
ook afhankelijk zijn van de situatie, waarin de
strijdende partijen zich bevinden. Men zal er
daarom rekening mee moeten houden, dat men

INFO-SCOOP ' 13/8 OMOtW



In tegenstelling tot de voertuigen die in de
voorgaande artikelen behandeld zijn, is de
BMP-3 pas kort geleden voor het eerst gesig-
naleerd. Alhoewel hij dus ook nog niet wijd
verspreid is (vooralsnog heeft, naast de voor-
malige Sowjet-Unie, alleen Abu Dhaby de
BMP-3 aangeschaft) is het toch interessant om
deze krachtpatser neder te bekijken. Zeker als
men nagaat dat zijn voorgangers, de BMP-1 en
BMP-2, zeer populair zijn en bij een groot
aantal landen worden gebruikt. Ervan uitgaan-
de dat de BMP-3 verbeterd is ten opzichte van
zijn voorgangers en in de wetenschap dat de
prijs een stuk lager is dan zijn Westerse tegen-
hangers zou de BMP-3 uit kunnen groeien tot
een populair gevechtsvoertuig.

Ontwikkeling

De BMP-3 is een nieuw ontwerp en heeft
kenmerken van de BMP-2 en het luchtfandings
gevechtsvoertuig, de BMD. De officiële NAVO-
benaming is Sovjet Infantry Fighting Vehicle
(SIFV) M1990/1 en het voertuig maakte mid-
den 1990 in Moskou zijn eerste opwachting,
terwijl de ontwikkeling startte begin jaren 80.
De betrouwbaarheid van de BMP-3 liet in eer-
ste instantie te wensen over met een gemid-
delde van ca 17 storingen per km. Inmiddels is
de Verwachting dat in het vijfde produktiejaar
dit getal omlaag zal zijn gebracht naar ca 1 per
1000 km!

De BMP-3 heeft een geheel gelaste bepantse-
ring die bescherming biedt tegen kleinkaliber
wapens en rondvliegende scherven.
Do bestuurder zit in het midden, voor in het
voertuig en beschikt over een eigen luik en 5
periscopen die hem zicht naar voren verschaf-
fen. Naast de bestuurder is aan beide kanten
ruimte gereserveerd voor 2 extra bemannings-
leden die ook een eigen dakluik en een peri-
scoop hebben.

De nieuw ontwikkelde toren is in het midden
van het voertuig geplaatst met de plaats van
de commandant rechts en die van de schutter
links ervan. De commandant, met ook weer
een eigen luik, beschikt over geïntegreerde
periscopen, dag/nacht zichtapparatuur en een
zoeklicht die op de voorkant van zijn koepel
gemonteerd is. Tot het scala aan luiken beho-
ren ook twee rechthoekige exemplaren in de
toren, waarvan de één gebruikt kan worden
om munitie cq raketten aan te voeren én de
ander om de lege hulzen naar buiten te wer-
ken.

Afbeelding 1: De BMP-3 met aan de voorkant
de boeggolfkeerplaat.

De schutter heeft twee stuks zichtapparatuur.
Eén daarvan heeft een extra grote elevatie-
hoek, zodat ook luchtdoelen aangevallen kun-
nen worden.
Verder is een grote doos aan de voorkant van
de toren gemonteerd, waarin naar alle waar-
schijnlijkheid laserapparatuur is opgeborgen,
waarmee doelen worden aangewezen voor de
geleide projectielen. Een andere mogelijkheid is
dat het een laser afstandmeter is, zodat be-
paald kan worden of het doei binnen het bereik
van de raket is.

De BMP-3 is uitermate zwaar bewapend met
een volledig gestabiliseerd 100 mm kanon met
getrokken loop, een 30 mm automatisch coaxi-
aal kanon, een 7.62 mm coaxiaal machinege-
weer en twee 7.62 mm machinegeweren aan
beids zijden van de boeg en die alleen naar
voren kunnen vuren.
Het 100 mm kanon (2A70) kan naast de tradi-
tionele HE-munitio (22 stuks) ook lasergeleide
projectielen afvuren ( 9M117 (Bastion) of
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De BMP-3 is volledig amfibisch, voortgedreven
door 2 hydrojets. Hierdoor heeft men echter
concessies moeten doen aan de bepantsering.
De overlevingskansen op het slagveld zijn
daardoor geringer dan zijn Westerse tegen-
hangers, zoals bijvoorbeeld de Bradley en de
Warrior.

Technische f stevens

Bemanning 3 + 7
Gewicht (gevechtsklaar) 18.700 kg
Lengte 7.14 m
Breedte 3.14 m
Hoogte (top toren) 2.3 m
Bodemvrijheid 0.19 tot 0.52 m
Snelheid (op de weg) 70 km/h

{in het water) 10 km/h
Bereik 600'km
Klimvermogen 60 %
Max. zijdelingse helling 30 %
Max. verticale obstakels 0.8 m
Overschrijdingsvermogen 2.2m
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