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SAMENVATTING

(Zie ook d* afzonderlijke Samenvattingen op blz 2 «n 12.

1. Oost-Europa

In de verslagperiode ie weer duidelijk gebleken dat de Warschaupakt-
staten onderling, ondanks alle verschillen in deze landen, nauw samen-
werken, zowel op politiek als economisch terrein. Vooral nu de voor-
uitzichten op het gebied van de landbouwproductie uiterst somber zijn,
zal de Sovjet-Unie zijn bondgenoten moeten bijspringen.

De oefen-/opleidingsactiviteiten bij de Warschaupakt landstrijdkrachten
vinden onverminderd doorgang, evenals de gestage uitbreiding met en
modernisering van militair materieel.

2. Mi dden-Oo st en/Hoor d-Afr ika

Het belang van het troepenscheidingsaccoord hoewel het enige ontspan-
ning heeft gebracht moet vooral niet overschat worden. De problemen
- de Arabische eis tot volledige teruggave van de sinds de 1967-oorlog
door Israël bezette gebieden;

- de Palestijnse eis van een eigen staat, en
- de Israëlische eis van veilige en erkende grenzen, blijven bestaan.

3. Verre Oosten

Nu geheel Indochina in Communistische handen is, moet worden afgewacht
of de drie landen in dit gebied zich op de Sovjet-Unie of op China
zullen richten.
Vooralsnog lijkt Kaïnbod j a de meest nauwe banden met China te hebben.
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DEEL 11 Oost-Europa

Hoofdstuk At Politiek

1. Samenvatting

Warschaupakt

Het bezoek en de samenstelling van een delegatie van de Bulgaarse
cp aan Polen lijkt aan te tonen dat vraagstukken betreffende ci-
viele verdediging en volksmilitie steeds meer aandacht krijgen en
dat Polen voor een aantal WP-landen op dit gebied maatgevend lijkt
te zijn.

Sov.1 et-Unie

Een nadere beschouwing van de internationale afdeling van het Cen-
trale Comité van de CPSÏÏ geeft de invloed en controle aan van deze
afdeling op het buitenlands beleid van de SU in zijn totaliteit.

T 8.1 echo Slowakije

Een aantal recente ontwikkelingen in Tsjechoslowakije, waaronder de
brieven van de voormalige partijleider Dubcek, lijkt aan te geven
dat de huidige positie van partijleider/president Husak niet onaan-
tastbaar is en dat een koerswijziging niet tot de onmogelijkheden
behoort.

Hoemenië

Het recente bezoek van een militaire delegatie aan de-SU- zou mede
hebben plaatsgevonden n.a.v. ongerustheid aan Sovjet zijde over
Roemeense militaire contacten met Westelijke landen.

2. Warschaupakt

a. Het bezoek van een Bulgaarse delegatie aan Polen

Begin juli verbleef een delegatie van het Centraal Comité van de
Bulgaarse communistische partij o.l.v. het hoofd van de afdeling
Bestuur en Militaire Zaken van het CC, Palin, in Polen, op uitno-
diging van het Centraal Comité van de Poolse cp.
Be delegatie voerde gesprekken met de leiding van de Afdeling Be-
stuur van het CC van de Poolse partij, welke werden voorgezeten
door het hoofd van die afdeling, Palimaka.

Ook werden gesprekken gevoerd in het ministerie van Binnenlandse
Zaken, met de Hoofdafdeling Politieke Zaken van de Poolse strijd-
krachten, en de Militaire Kamer van het Opperste Gerechtshof.

Voorts werd een bezoek gebracht aan het wojwodschap Poznaa, waar
gesprekken plaatsvonden met functionarissen op het gebied van ju-
stitie en van de volksmilitie.
De gasten stelden zich ook op de hoogte van de werkwijze van de
partij-organisaties in ondernemingen, sociale organisaties en
overheidsinstellingen.

Commentaar; Een deel van de besprekingen was gewijd aan de Civiele
verdediging en aan de Volksmilitie.
Reeds in 1971 bezocht een Bulgaarse delegatie Polen om
gegevens te verzamelen over ervaringen welke de Polen
hadden met het oprichten van civiele verdedigingseenhe-
den in fabrieken, bedrijven en steden.
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Sinds het in werking treden van de Bulgaarse wet op de
Civiele Verdediging in 1972, is een intensivering van
civiele verdedigingsmaatregelen waargenomen. In de af-
gelopen jaren mankeerde het echter nog aan de inzet-
bereidheid van de bevolking. De indruk bestaat dan ook
dat dit recente bezoek van Bulgaarse partijleden mede
tot doel had zich op de hoogte te stellen van de Poolse
wijze van propaganda maken voor de oiviele verdediging.
Een ander onderwerp van bespreking zou betrekking
kunnen hebben op de Volksmilitie.
Bulgarije streeft sinds kort naar een verbetering van
de werkzaamheden van de Volksmilitie, waarbij de taak,
functie en het doel van de Volksmilitie centraal staan.
Tevens is men bezig met het aantrekken van reservisten,
die een hogere sch»ol«pleiding hebben genoten, t.b.v.
de Volksmilitie, hierbij uitgaande van het feit dat be-
trokkenen moeten zijn aanbevolen door de komsomol, de
Bulgaarse communistische jongeren organisatie. Met deze
wijze van recruteren hebben de Polen reeds jaren lang
ervaring. De indruk bestaat dat Polen enigermate als
voorbeeld dient op dit terrein r̂ er de overige NSWP-
landen.

3. Sov.let-ünie

a. De Internationale Afdeling van het Centraal Comité van de CPSü
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4» Tsjechoslowaki.ie

a. Eet bezoek van Husak aan de Sov:iet-Unie
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(b. Mutaties

c. Dubcek* s nieuwe brief
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5. Roemenië

a« Het t-zoek van een militaire delegatie aan de SU
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Hoofdstuk B; Economie

1. Oost-Europa

a. Vooruitzichten landbouwproductie

De oogstvooruitzichten in de zuidelijke Oosteuropese landen zijn
slecht, tengevolge van zware regenval en overstromingen van o.a.
de Donau en haar zijrivieren. Vooral de schade in Roemenië is
zeer groot, maar ook Hongarije en Joegoslavië zullen geringere
oogstresultaten hebben dan oorspronkelijk werd verwacht.

In Roemenië begonnen de overstromingen eind juni toen het peil
van de rivieren in het centrum van het land aanzienlijk steeg.
Op 3 juli was de situatie zo ernstig dat de regering de "bijzon-
dere toestand" afkondigde. Overstromingen volgden toen in het
zuidoosten en het zuidwesten van het land, langs de zijrivieren
van de Donau en langs de Donau zelf, waarbij 800.000 hectare
land onder water kwam te staan. Deze overstromingen kwamen vlak
voor de graanoogst en hebben de resultaten van de landbouwproduc-
tie in ernstige mate nadelig beïnvloed.
Volgens een rapport van ÜNDRO (ïïnited Nations. Disaster Relief Of-
fice) te Boekarest van 16 juli zijn 1,5 miljoen ton graan, 100.000
ton zonnebloemzaden en 1 miljoen ton suikerbieten verloren gegaan,
d.w.z. 10 percent van de graanoogst en zelfs een hoger percentage
voor suikerbieten en zonnebloemzaden, terwijl latere rapporten
duiden op een zelfs nog grotere schade. --
De" consequenties van deze overstromingen zullen zeer zwaar op de
Roemeense economie drukken. De oogsten van~T9T3 en 1974 vielen ook
al tegen: 13,6 miljoen ton in 1973 en nog iets minder in 1974 te-
gen 17 miljoen ton in 1972.
De plannen voor 1975 voorzagen in een graanproductie van 20 miljoen
ton en de vooruitzichten waren tot juni redelijk.
Roemenië zal nu aanzienlijke hoeveelheden graan moeten importeren
en de Roemeense regering heeft al om hulp gevraagd van de VS en
Frankrijk.

De berichten uit Joegoslavië zijn ook niet optimistisch. Een rap-
port van juli voorspelde een graanoogst van 4 miljoen ton, slechts
65 percent van de oogst in 1974. Dit wordt deels veroorzaakt door
zware regenval en overstromingen, deels door ziekte in het graan.
Latere rapporten (met name uit Vojvodina) zijn iets gunstiger.
Vojvodina is de belangrijkste graanproducent van Joegoslavië, doch
ook hier wordt verwacht dat de graanopbrengst 15 a 20 percent la-
ger zal zijn dan 1974. In de andere republieken is de schade gro-
ter 5 in Slovenië bedraagt de schade ongeveer 30 percent van de
tarwe en in Kroatië ongeveer 50 percent.
Joegoslavië heeft echter nog een redelijke voorraad tarwe over van
1974 en waarschijnlijk zal dit land geen tarwe behoeven te impor-
teren.
Het is nog niet bekend of Joegoslavië andere graansoorten zal moe-
ten importeren, dit zal afhangen van de definitieve oogstresulta-
ten.

Het slechte weer in Hongarije heeft de oogstwerkzaamheden vertraagd
terwijl voorts op 15 juli 110.000 hectaren onder water stonden
waarvan de helft landbouwgrondi
De vooruitzichten tijdens de laatste helft van juli waren echter
gunstiger dan de resultaten voor 1974» Definitieve gegevens over
de situatie in dit land zijn echter nog niet beschikbaar.



De Sovjet-Unie heeft tot nu toe ongeveer 14 miljoen ton graan
in het Westen aangekocht (in het slechte landbouw jaar 1972 "be-
droegen de aankopen 18 miljoen ton), hetgeen een waarde verte-
genwoordigt van meer dan 1 miljard US$.
Hoewftl droogte in de belangrijke Sovjet graangebieden hierbij een
zeer belangrijke factor is, moet worden aangenomen dat de Sovjet-
ïïnie een dergelijke immense hoeveelheid ook heeft besteld om te-
korten in de niet-Sovjet Warschaupaktlanden op te vangen.

2. Sov.let-ünie

a. Overeenkomst met de DDR

De Sovjet-Unie en de DDR hebben een overeenkomst gesloten om hun
vijfjarenplannen voor de periode 1976 - 1980 te coördineren.
Dit is de eerste overeenkomst van dergelijke aard welke tussen twee
lidstaten van de Comeoon is gesloten.
Verwacht wordt dat de andere Europese Comecon landen binnenkort
ook dergelijke accoorden met de Sovjet-ïïnie en onderling zullen
sluiten.
Het ontwerpaccoord voor de coördinatie van de vijfjarenplannen van
de Sovjet-Unie en de DDR werd getekend door de voorzitters van de
planbureau's van de beide landen en voorziet p.a. in verhoogde in-
vesteringen van de zijde der DDR bij de exploratie en exploitatie
van grondstoffen in de Sovjet-Unie.
Zo zal de DDR bijvoorbeeld een aardgas pijpleiding leggen bij het

—~ aardgas wingebied Chkalov; materiaal leveren voor de staalindustrie
-"•——te Kursk en voor de cellulose industrie—in Ust Ilim.
'••_ In ruil voor deze DDR investeringen zal de Sovjet-Unie haar leveran-

"ties aan grondstoffen, ruwe olie en"~aarttgss aan dit land verhogen.
In welke mate dit zal geschieden is niet bekendgemaakt.

Commentaar; Tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten van de Comecon-raad
is sinds 1971 steeds gesproken over coördinatie van de
vijfjarenplannen der lidstaten terwijl dit in het
"complexe programma" als principe punt uitdrukkelijk
wordt vermeld. Tot nu toe is van deze coördinatie wei-
nig terechtgekomen omdat met name Roemenië zich hier
tegen verzette.
De economische afhankelijkheid van de NSWP-landen van
de Sovjet-Unie is sinds de oliecrisis van 1973 echter
toegenomen en hun bereidheid tot coördinatie waarschijn-
lijk vergroot.
In het Hongaarse dagblad Nepszabadsag van 15 juni wordt
gemeld dat de bijdrage van de NSWF-landen aan de
Chkalov pijpleiding als volgt is verdeeld:
- Polen is het enige NSWP-land dat verantwoordelijk is
voor de constructie van een volledige sectie van de
pijpleiding?

- de DDR is verantwoordelijk voor de bouw van een halve
sectie;

- Hongarije, Tsjechoslowakije en Bulgarije zullen elk
een deel van de constructie financieren, terwijl
Hongarije en Tsjechoslowakije tevens enkele compres-
sor stations zullen leveren. Hongarije financiert
de sectie Chkalov Alexandrov welke door de Sovjet-
Unie zal worden gebouwd. Bovendien zal Hongarije vier
compressorstations leveren, en wel te Khust, Gustya-
tin, Bogorodchani en Bobrka.



Indien het Hongaarse voorbeeld voor alle NSWP-landen
opgaat dan zal de financiering van bepaalde pijplei-
ding secties geschieden door verhoogde goederenleve-
ranties aan de Sovjet-Unie en door de levering van
arbeid (voor Hongarije tussen de 3*000 en 5»500 werk-
nemers).

b. Overeenkomst met Bulgarije

De Sovjet-Unie en Bulgarije hebben 12 overeenkomsten gesloten m.b.t.
samenwerking en specialisatie in de zware industrie, electronische
industrie, machinebouw, chemische industrie, voedselindustrie en
de bouw van motoren.
Deze overeenkomsten werden getekend tijdens de bijeenkomst van het
Sovjet/Bulgaarse comité voor economische, wetenschappelijke en tech-
nische samenwerking te Sofia, eind juli 1975»
Voorts hebben de beide landen een overeenkomst getekend m.b.t.
samenwerking bij de productie van uitrustingsstukken voor kernener-
gie-stations. Bulgarije zal zich specialiseren in de vervaardiging
Van electronische apparatuur voor deze stations. Geplanned werd
voorts dat omstreeks 1990 vijftig percent van de-Bulgaarse energie-
behoefte door kerncentrales zal worden geleverd.

Commentaar; Bulgarije is het enige NSWP-land dat vanaf het einde van
WO-II vrijwel steeds profijt heeft gehad van haar eco-
nomische betrekkingen met de Sovjet-Unie. Ook bovenver-
melde overeenkomsten doen vermoeden dat Bulgarije niet
slecht af is. Zo ss~aiL.de Sovjet-Unie hulp verlenen bij
de bouw van 53 industriële complexen* 4 miljard KWH
electrische energieujan 2,6 miljoen m3 hout leveren ter-
wijl voorts de olie- en aardgasvoorziening van Bulgarije
is veiliggesteld.
Bovendien heeft de Sovjet-Unie zich bereid verklaard om
op grote schaal hulp te verlenen bij irrigatieprojecten
in het Donau gebied.

c. Besprekingen met India

India en de Sovjet-Unie zullen op korte termijn besprekingen begin-
nen over mogelijke Sovjet hulpverlening bij de exploratie en even-
tuele exploitatie in India van olie.



Hoofdstuk '•; Landstrijdkrachten

1. Samenvatting

In de verslagperiode was er sprake van intensieve oefen-/opleidings-
activiteiten. In de DDR werden twee tijdelijk verboden gebieden
ingesteld.
De uitbreiding en modernisering van artillerie en genie-eenheden bij
de Oostduitse strijdkrachten gaat nog steeds door.
In Polen is een uitbreiding van het aantal (Sovjet) pontonbrugeenhe-
den vastgesteld.

2. Activiteiten

a. Algemeen

Gedurende juli en augustus vond in het algemeen intensieve oefen-/
opleidingsactiviteit plaats.
Zwaartepunten hierbij vormden het optreden van raket- en artille-
rie-eenheden en het gezamenlijk optreden van diverse wapens en
dienstvakken.

b« Oost-Duitsland

(1) friJdeli.ik Verboden Gebieden 11 en 12/75

Ingesteld werden de TVG'n 11 en 12/75» beide met dezelfde pe-
riode van restricties-t.w.; 272400a jul - 022400a aug. Voor
globale ligging, zie blz. 1? en 18.
Beide gebieden werden door GSVG-land en luchtstrijdkrachten
benut. Aard en omvang-van de activiteiten in TVG 11/75 konden—
niet worden vastgesteld.
In TVG 12/75 vond een oefening plaats met deelname van elemen-
ten van 12 Gde Tkdiv/3 Stoótlr, elementen van de n/i Pijplei-
dingbrig/GSVG en van de n/i Rkbrig/20 Gde Lr (SCUD).
Elementen van 12 Gde Tkdiv verplaatsten zich van het oefenter-
rein Jueterbog naar de Letzlingerheide. Hierbij werd de Elbe
overschreden.
Deze fase werd gesteund door elementen van 16 TactLulr/GSVG.

(2) GSVG

Op 13 en 14 augustus vond in het gebied Ohrdruf (PB 23) een
twee-partijenoefening plaats van elementen 39 Gde Mechdiv/
8 Gde Lr.
Deelname bestond uit tenminste één tkreg en één mechreg. De
oefening speelde gedeeltelijk onder nucleaire omstandigheden
en beoogde mede het overwinnen van waterhindernissen. Lucht-
steun werd verleend door elementen van 16 TactLulr/GSVG.
Een soortgelijke oefening vond plaats van 18-22 augustus
op het oefenterrein Letzlingerheide. Deelname hierbij bestond
uit elementen van 20 Gde Mechdiv/8 Gde Lr, bestaande uit een
tkreg, een mechreg» het artreg, de rkafd en de atafd. 0<5k deze
oefening vond plaats onder gesimuleerde nucleaire omstandighe-
den (een A-wapen werd ingezet d.m.v. een PROG). Een rivierover-
gang werd uitgevoerd met steun van luchtstrijdkrachten.

(3) HYA

Op 24 augustus begon op de oefenterreinen Jueterbog en Lehnin



een gezamenlijke oefening van land- en luchtstrijdkrachten.
De oefening eindigde op 29 augustus, waarna op 30 augustus
werd teruggekeerd naar de garnizoenen. Aan deze oefening
werd deelgenomen door MD-V/NVA met districtstroepen en ele-
menten van 1 Mechdiv en 9 Tkdiv. Voor deze oefening, waarbij
het zwaartepunt lag op verzorgingsaspecten, werden reservis-
ten opgeroepen. Bovendien zijn er aanwijzingen dat ook Sov-
jet eenheden deelnamen, nl. naar alle waarschijnlijkheid ele-
menten van 112 Gde Mechreg/20 Gde Mechdiv (8 Gde Lr).
Close air-support werd verleend door elementen van NVA-Lsk.
Afgezien van het verplaatsen van de (oefen-) activiteiten in
algemeen westelijke richting, zij» m.b.t. het verloop van
deze oefening nog geen gegevens bekend.

c. Polen

(1) SGV

Waarschijnlijk vanaf 23 juli tot (tenminste) 7 augustus vond
in West-Polen een Commandostafoefening met deelname van troe-
pen plaats van de SGV. Deelname bestond uit de beide tankdi-
visies en 37 TactLulr.
Waarschijnlijk lag het zwaartepunt op verplaatsing over gro-
te afstand in dit geval vanuit het gebied Legnica (WS 87) -
Swietoszow (WT 20) naar het gebied Borne (XV 03), een afstand
van hemelsbreed ca. 250 km.

(2) Polen -~" - 7

Ook in deze maand vonden in het kader van de Poolse Territo-
riale Verdedi-gfetig (OTK) oefeningen plaats die ten dorei—haü»
den het testen van de veranderde bevelsstructuur als gevolg
van de administratieve indeling van Polen.

d. Ts.1echoslowaki.ie

Van 1 2 - 1 5 augustus vond in NW-Bohemen een gezamenlijke oefening
plaats van TsGV en TsjechoSlowaakse landstrijdkrachten. Deze oefe-
ning stond mogelijk onder leiding van C-1 Lr (Tsjsl). De TsGV-
deelname bestond waarschijnlijk uit elementen van 10 (?) Tkdiv.
De Tsjechoslowaakse deelname werd gevormd door 2 Mechdiv/1 Lr.
Het merendeel der activiteiten speelde zich af op de oefenterrei-
nen Doupov en Himon. Afgezien van de omvangrijke troependeelname
ontbreken eerdere bijzonderheden van deze oefening.

e. Hongarije

YuGY

Van 5 - 1 0 augustus vond in NW-Hongarije een oefening met troepen
plaats van de YuGV. Het grootste deel der deelnemende troepen was
van 2 Gde Tkdiv.
Daarnaast werd deelgenomen door elementen van 35 en 102 Gde Mechdiv.
Het zwaartepunt der activiteiten vond plaats op het oefenterrein
Hajmasker, ten noorden van het Balatonmeer.
Verdere bijzonderheden ontbreken.

3. Locatie

»• SGV-pontonbrugeenheden (Sovjet strijdkrachten in Polen)
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4. Organisatie

a. NVA-geni e-eenhe den

b. NVA-divisie artillerie

c. NV A anti-tank batteri.l/mechdi visie

5» Mat er ie e j.

a. Vervanging van de FP-76 bi.1 de GSYG

De PT-76 lichte verkenningstank doet reeds dienst sedert 1950.
Er zijn enkele aanwijzingen dat deze tank zal worden vervangen door
de BMP, mogelijk door een verkenningsversie van dit voertuig.
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Hoewel in complexen, waar verkenningseenheden zijn gelegerd,
BMP'e zijn waargenomen is het door het ontbreken van speci-
fieke uiterlijke kenmerken, niet duidelijk of ze tot bedoelde
eenheden behoren, of -ot de daar eveneens gelegerde tank- of
mecheenheden.

b. Sovjet gepantserd genievoertuig M-1972

Het 38 tot 40 ton zware, gepantserde genievoertuig M-1972 heeft
een T-54/55 onderstel waaraan/waarop diverse hulpstukken kunnen
worden gemonteerd:

(1) een dozerblad dat aan de voorzijde kan worden bevestigd, voor
het vrijmaken van opmarsroutes Cpuinruimen^dichten van gra-
naattrechters, enz). Dit wordt van uit een gepantserde ruimte
door de tweekoppige bemanning hydraulisch bediend. In ver-
voersstand ligt dit blad verticaal teruggeklapt op de voorzij-
de van de romp.
Men is in staat om dit dozerblad in diverse posities te gebrui-
ken, zoals - rechte stand

- onder een hoek t.o.v. de romp
- in V-vorm

(2) een draaibare opbouw waarop een eveneens hydraulisch te bedie-
nen kraan zit, welke van zes tot negen meter uitschuifbaar is
en kan worden voorzien van of een grijper of een emmerbak.
Het hefvermogen van de kraan zou zes tot elf ton zijn.

Geschatte gegevens: 1~

lengte voertuig j 10.000 mm (dozerblad in vervoersstand)

breedte voertuig * 4.000 mm ( 'r ~~~~ » « )

prestatie : 120 m* (als bulldozer)

snelheid (weg) J + 50 km/uur

rijbereik : + 500 km

De sovjet benaming van bovengenoemd voertuig zou IMR zijn.

c. Joegoslavië: Gepantserd amfibisch infanterie geveehtsvoertuig

(M-980?)

Omtrent het op de parade in mei van dit jaar in Belgrado getoonde
voertuig zijn meerdere gegevens beschikbaar gekomen.
Zo zouden bij dit licht gepantserde (i 15 mm) voertuig de hoofdbe-
wapening (20 mm kanon) en de coaxiale mitrailleur ca 80° elevatie
kunnen krijgen en dan zowel grond- als luchtdoelen onder vuur kun-
nen nemen (hiervoor zijn aan de voorzijde van de toren twee richt-
periscopen aanwezig).
AT-3 ("SAGGER") raketten, welke naar alle waarschijnlijkheid in
Joegoslavië zelf in licentie worden vervaardigd, zijn dusdanig op
de dubbele lanceerinrichting achteraan de teren geplaatst, dat herla-
den vanuit één van de twee luiken van het groepscompartiment zal
moeten gebeuren.
De bemanning bestaat uit negen man, waarvan de bestuurder en de
commandant links voorin het voertuig zitten, zoals dat ook bij de
Sovjet BMP het geval is. De schutter zit in de éénmans toren en de
!zes infanteristen in het achterste gedeelte. Deze laatsten hebben
de beschikking over drie schietpoorten aan elke zijde terwijl er in
elk van de vlakke/platte achterdeuren eveneens één aanwezig is.
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Evenals bij de BMP kan er, d.m.v. een afzuiginstallatie, bij ge-
sloten luiken door de bemanning worden gevuurd.
Be krachtbron zou een 280 pk dieselmotor zijn welke het voertuig
een snelheid te land geeft van £ 70 km/uur.
Het loopwerk is van het verbeterde Ghristie type en bestaat uit
vijf loopwielen en drie geleide rollen.
De voortstuwing van dit amfibische gevechtsvoertuig te water ge-
schiedt d.m.v. de rupsbanden.

Geschatte gegevens t

bemanning

gewicht

lengte

breedte

hoogte

bewapening

NBC bescherming

snelheid te land

te water

s 3 + 6 rijbereik: 450 km

i 9 - 11 ton
i 6.310 mm

t 2.675 mm

: 2.005 mm

t 20 mm kanon, 7»62 mm mitr coax, AT-3 ("SAGGEfl")

'. ja

: 70 km/u

% 8 km/u
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Tl
l lJDELIJK VERBODEN GEBIED nr11/75

272400 a jut — 022400 a aug

Tijdelijk
verboden gebied

Permanent
verboden gebied



MO 6/75

TIJDELIJK VERBODEN GEBIED nr12/75
16

272400 a jul — 022400 a aug

Tijdelijk
verboden gebied

Permanent
verboden gebied



MO 6/75 19

Hoofdstuk P i Oorlopepotentieel
1* Vapenproduktie Waraohaupaktlauden

a. Sovjet-ïïnie
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DEEL II t Midden-Oosten/Noord-Afrika

1. Het Si^al-akkoord
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2. Syrië—"-.rdanië

21
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Deel III! Verre Oosten

1.

2. Kambodja-China


