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Van de redactie

UPDATE JOEGOSLAVIË

kap R.C. de Jong

dd 29-06-93
tint J.P. Duister

INFO-SCOOP nummer acht ligt nu voor
u. Voorlopig zorgen de ontwikkelingen in de wereld voor een gestage
groei in de te behandelen onderwerpen.
Deze week kunt u van ons vier onderwerpen
verwachten. In de eerste
plaats de inmiddels bijna traditionele "update Joegoslavië", vervolgens een "update Cambodja" dan een
nieuwe rubriek; VN-NIEUWS en tenslotte de bekende wapenrubriek. In
dit laatste artikel is een koppeling
gemaakt met het artikel over het
voormalig Joegoslavië door een voertuig van Joegoslavische makelij te
behandelen.
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OPROEP

Inleiding

Vanaf de bijeenkomst in Genëve op 16
juni van de presidenten van Servië,
Kroatië, Bosnië met de onderhandelaars Owen en Stoltenberg, is het
duidelijk
dat
het
Vance/Owenplan
mislukt is. Er wordt nu
naar een
opdeling van Bosnië in drie etnische
ministaatjes in één federatie of een
nog lossere confederatie gestreefd.
De vraag is nu: hoe beïnvloedt dit
nieuwe plan de houdingen van:
1.
De Verenigde Staten (VS)
2.
De Europese Gemeenschap (EG)
3.
Servië en Kroatië
4.
De Bosnische regering, de Bosnische Serven en de Bosnische
Kroaten
5.
De Kroaatse Ser-ven
Alvorens dit te bekijken is het goed
om het plan zelf nader te beschouwen.

Het nieuwe plan

EENHEDEN l LK
mq) L. Hakvoort
Voor het verzamelen van informatie dienen de eenheden van l LK
in principe zaken te doen met
101 MIDCie.
Het rechtstreeks zaken doen met
DOKL, I & V is NIBT de juiste
weg om aan informatie te komen.
Indien u de juiste weg bewandelt
voorkomt dit dat er dubbel werk
wordt gedaan en vindt er een
evenredige werkverdeling plaats.
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Het was al een tijd duidelijk dat
het Vance/Owenplan, na de afwijzing
door de Bosnische Serven, een doodlopende weg was. Op 16 juni kwamen
de belangrijkste hoofdrolspelers in
Genève bijeen. De presidenten van
Kroatië, Tudjman, en van Servië,
Milosevic, stelden toen voor om Bosnië op te delen in drie etnische
staten. Een eigen staat voor de Moslims, één voor de Bosnische Serven
en één voor de Bosnische Kroaten. De
president van Bosnië, Izetbegovic,
liep tijdens dit overleg weg. Een
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dag later erkende Lord Owen dat het
Vance/Owen plan zo goed als dood
was. Vanaf dat moment concentreerden
de onderhandelingen zich op het
nieuwe, als realistisch omschreven,
plan.

De houding van de
Verenigde Staten

De VS die eerder een actieve houding
innamen in zake Bosnië, gelet op hun
pleidooi voor het opheffen van het
wapenembargo en het bombarderen van
de Bosnisch Servische stellingen,
hebben nu een nieuwe koers ingeslagen. De VS aanvaarden de opsplitsing
van Bosnië in drie nieuwe staten
mits alle drie de partijen met zo'n
opsplitsing akkoord gaan. De VS zien
geen vitale Amerikaanse belangen in
Bosnië in het geding komen, en zierf
Bosnië als' een Europees probleem. In
dit perspectief zijn de krachtdadige
Amerikaanse acties in Somalië en in
Irak te verklaren. Het verklaart
echter niet dat de VS nu een passage
uit een resolutie die nog ingediend
moet worden verwijderd willen zien
waarin opgeroepen wordt tot luchtaanvallen ter ondersteuning van de
Moslims.

De houding van de EG

De EG heeft in Kopenhagen op 22 juni
vergaderd over Bosnië. De EG steunt
de onderhandelingen tussen Bosnische
Serven, Bosnische Kroaten en Moslims
ten aanzien van een "faire" regeling. De EG zal daarentegen geen
oplossing accepteren die door de
Kroaten en de Serven aan de Moslims
wordt gedicteerd. De EG sprak haar
vertrouwen uit in de pogingen van
Owen en Stoltenberg om tot een oplossing te komen. De sancties tegen
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Servië blijven gehandhaafd en de EG
staat "positief tegenover het verzoek van de Secretaris-Generaal van
de VN om manschappen en geld". Deze
manschappen zouden ingezet moeten
worden voor de safehavens. Wanneer
we deze toezeggingen van de EG op
hun waarde willen schatten is het
goed om te weten dat de Engelsen
weigeren om troepen te sturen; zij
gaan niet verder dan het zenden van
twaalf Jaguars. De Fransen hebben
toegezegd 850 man te sturen en Nederland heeft 400 man op termijn
voor de beveiliging van de safehavens toegezegd . De overige 6250 man
zullen blijkbaar ergens anders vandaan moeten komen. De EG heeft wel
even met het idee gespeeld om het
wapenembargo op te heffen maar dat
idee is niet aanvaard.

De houding van
Servië en Kroatië

De presidenten van zowel Kroatië als
Servië beijveren zich voor het totstandkomen van de drie etnische staten. De besprekingen van Genève op
16 juni werden door hen bijgewoond.

De houding van de
strijdende partijen
in Bosnië

Al in april 1992 waren de leiders
van de Bosnische Serven , Karadzic,
en van de Bosnische Kroaten, Mate
Boban, tot een verdeling van Bosnië
gekomen tussen beide bevolkingsgroepen. In die verdeling was er geen
plaats voor de Moslims. In het huidige plan is Karadzic bereid om 30%
van Bosnië af te staan aan de Moslims. Dit gebied zou 50% van de natuurlijke hulpbronnen bevatten en
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zou een toegang tot zee moeten krijgen bij de havenstad Ploce, De Bosnische Serven en Bosnische Kroaten
zijn het redelijk eens over het plan
en vormen in de onderhandelingen een
front tegen de Moslims.
De Bosnische Kroaten hebben, vooruitlopend op dit plan, al een verzoek bij het UNHCR ingediend om mee
te werken aan een grootscheepse verhuizing van Bosnische Kroaten uit
Moslimgebied naar Kroatisch gebied.
Ook op het strijdtoneel in Bosnië
tekent zich steeds meer een nieuw
bondgenootschap af tussen Bosnische
Kroaten en Serven. Zo zouden zij de
stad Maglaj, in handen van de Moslims, gezamenlijk hebben aangevallen. Dit neemt niet weg dat zij volledig bereid zijn elkaar daar te
bestrijden waar hun belangen niet
parallel lopen zoals bij Trebinje,
een gebied dat zij beide willen hebben.
Binnen het presidium, de regering
van Bosnië, is er onenigheid over de
te volgen koers. Het presidium telt
10 leden en bestaat uit:
i
1.
De president, Izetbegovic (Moslim)
2.
De
vice-president,
Ganic
(Joegoslaaf)
3.
De leden Abdic (Moslim), Boras
(Kroaat), Lasic (Kroaat), Pejanovic (Serviër), Ljujic-Mijatovic (Servisch)
4.
De .premier, Akmadizic (Kroaat)
5.
De voorzitter van het parlement, Lazovic (Serviër)
6.
De
legerbevelhebber,
Delic
(Moslim).
De laatste drie zitten alleen in het
presidium ten tijde van oorlog. Het
presidium kent in vredestijd dus
zeven leden en bestaat uit twee vertegenwoordigers per bevolkingsgroep
en een Joegoslaaf. Joegoslaaf was
een aparte nationaliteit in het
voormalige Joegoslavië. Het voltallige presidium is voor het laatst
bijeen geweest in april 1992.
Izetbegovic , Ganic en Delic zijn
tegen de onderhandelingen die gevoerd worden over de opdeling van
Bosnië. De zeven andere leden, onder aanvoering van Abdic, een gematigde Moslim, voeren besprekingen in
Genève met de Bosnische Kroaten en
Bosnische Serven over de opdeling
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van Bosnië. Volgens Izetbegovic hebben deze leden geen beslissingsbevoegdheden maar volgens Abdic wel.
Izetbegovic vindt dat de Bosnische
Serven en Kroaten niet te vertrouwen
zijn en staat daarom op het standpunt dat men beter kan doorvechten
voor een multi-etnische democratische ongedeelde staat. De anderen
vragen zich af of de Bosnische Serven en Kroaten eventueel wel te vertrouwen zijn en of het dan niet beter is om tot een regeling te komen
en mensenlevens te sparen.

De houding van de
Kroaatse Serven

De Kroaatse Serven hebben op 19 en
20 juni een referendum gehouden over
de vraag of de Servische gebieden in
Kroatië zich mochten aansluiten bij
hun Servische volksgenoten elders in
Joegoslavië, lees de Bosnische Serven en de Serven in de republiek
Servië. Deze vraag is door 98% met
ja beantwoord. Het referendum was
een tactische zet van de leiders van
de republiek Krajina in Knin om te
komen tot een Groot-Serviê, De president van Servië, Milosevic, was
tegen het houden van dit referendum
omdat de verdeling van Bosnië nu
binnen handbereik ligt. Door het
referendum
vestigden
de
Kroaatse
Serven de aandacht van de wereld op
het streven naar een Groot-Servië,
hetgeen de onderhandelingen slechts
zou kunnen bemoeilijken. In Bosnië
ligt een Servo-Kroatisch pact nu
binnen handbereik terwij l met het
referendum de Kroaatse Serven de
Kroaten tegen zich in het harnas
jagen.
De Kroaten hebben hun claim op de
Servische gebieden in Kroatië namelijk niet opgegeven. De internationale gemeenschap heeft Kroatië ook
erkend volgens de grenzen van 1991.
Dit betekent dat de Servische gebieden in Kroatië onder Kroatisch bestuur vallen. Voor de Kroaatse Serven was het daarom noodzakelijk dat
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zij de aandacht op zichzelf vestigden om een uitverkoop van hun belangen door Milosevic onmogelijk te maken.

menlijk plan te gaan formuleleren
voor de verdeling van Bosnië,

Samenvatting

Met de doodverklaring van het Vance/Owenplan is ruimte ontstaan voor
een nieuw plan. Dit nieuwe plan
voorziet in de opdeling van Bosnië
in drie staten verbonden in een federatie of confederatie. Deze drie
staten geven aan elke bevolkingsgroep een eigen staat en de grenzen
zullen gebaseerd zijn op de situatie
zoals die nu is, waarbij de Bosnische Serven eventueel bepaalde gebieden aan de Moslims zullen afstaan.
De VS hebben hun handen afgetrokken
van het probleem Bosnië; zij zien'*
het als een Europees probleem, en
houden zich alleen bezig met zaken
die de Amerikaanse belangen direct
raken. De EG steunt de onderhandelingen over het nieuwe plan zolang
het maar geen afgedwongen regeling
wordt. De EG geeft hiermee haar
steun op een minimale wijze gestalte.
De Bosnische Kroaten en Serven lijken elkaar gevonden te hebben in een
nieuw bondgenootschap, zowel aan de
onderhandelingstafel
als
op
het
slagveld.
Binnen de regering van Bosnië, het
presidium, tekent zich een breuk af,
waarbij de ene groep wil onderhandelen en de andere niet.

Laatste nieuws

Op 29 juni is het voltallige presidium van Bosnië in Sarajevo bijeen
geweest en heeft besloten een geza-
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UPDATE CAMBODJA
dd 300693

De situatie in Cambodja is er na
afloop van de verkiezingen bepaald
niet duidelijker op geworden. Nadat
de laatste stemmen waren geteld,
bleek dat de FUNCINPEC van Prins
Norodom Ranariddh de meeste stemmen
had behaald. Met bijna 46 procent
van de stemmen had zijn partij een
voorsprong van ongeveer tien zetels
op de CPP (Cambodian People's Party)
van Hun Sen (de huidige premier) die
38 procent van de stemmen had behaald. De winst van de FUNCINPEC is
echter te klein voor een meerderheid
in de nieuw te vormen, 120 zetels
tellende, grondwetgevende vergadering. Onderhandelingen over een coalitie zijn daarom noodzakelijk. Een
voorstel daartoe van Prins Norodom
Sihanouk werd door de CPP echter
resoluut 'van de hand gewezen. De CPP
maakte nog steeds bezwaar tegen de
telling van de stemmen in vier provincies
(inclusief
de
hoofdstad
Phnom Penh) en verklaarde de uitslag
van de verkiezingen niet te zullen
accepteren. De VN-vredesmacht heeft
de beschuldigingen inmiddels onderzocht en de CPP-leiders duidelijk
gemaakt dat er geen grond is voor de
herziening van het verkiezingsproces .
Op 5 juni vond er een bijeenkomst
plaats van de Opperste Nationale
Raad, waarin alle vier de grote partijen zitting hebben. Op de agenda
stond het controversiële plan van de
VN om het ambtenarenapparaat van de
Cambodjaanse regering een voorlopig
salaris te betalen. Hiermee hopen de
VN te voorkomen dat de soldaten en
politie in dienst van de Cambodjaanse regering in opstand komen. Het
voorstel van de VN is controversieel, omdat de kosten ervan niet
binnen de begroting vallen. De donorlanden voelen weinig voor een
verhoging van hun bijdrage aan deze
toch al zeer kostbare vredesoperatie. Bovendien wil de internationale
gemeenschap geen precedenten schep-
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pen. Behalve in Somalië, waar de VN
in afwezigheid van een regering de
politie betalen, is het niet eerder
aan de orde geweest.
Ondertussen gaat het moorden onder
politieke rivalen gewoon door. Met
name de CPP heeft zich de afgelopen
tijd schuldig gemaakt aan politieke
moorden. De royalistische FUNCINPEC
heeft de regering ervan beschuldigd
sinds zaterdag 12 juni 29 FUNCINPECactivisten te hebben laten vermoorden. Al deze moorden, die werden
gepleegd door soldaten in uniformen
van
het
regeringsleger,
vonden
plaats in de noordelijke provincie
Siem Reap.
Om de chaos compleet te maken
scheidden zeven van de provincies in
het oosten van Cambodja zich onder
leiding van Prins Norodom Chakrapong
(een andere zoon van Prins Norodom
Sihanouk en tot voor kort vice-premier onder Hun Sen) zich af van de
rest van Cambodja en verklaarde zich
autonoom (deze situatie is inmiddels
weer beëindigd en Prins Norodom
Chakrapong heeft zijn spijt betuigd) . Al deze symptomen wijzen er
op dat de CPP grote moeite heeft met
het
verwerken
van
de verkiezingsnederlaag. Gezichtsverlies is
in de Aziatische cultuur een pijnlijk fenomeen en de CPP heeft dat
nog niet eerder in zo ernstige mate
geleden.
Ondertussen probeerden de VN de impasse te doorbreken. Als basis voor
de machtsoverdracht zou, volgens de
VN, een plan van prins Norodom Sihanouk moeten dienen. Om bloedvergieten te voorkomen wilde de prins
zichzelf aan het hoofd stellen van
een coalitie-regering, die voor de
helft zou hebben bestaan uit leden
van de CPP en voor de helft uit leden van de FUNCINPEC. Prins Norodom
Sihanouk, die zijn plan lanceerde
nog voor dat de uitslag van de verkiezingen bekend was, zag zich gedwongen dit voorstel binnen enkele
uren weer in te trekken. De lauwe
reactie van de UNTAC gaf aan dat de
VN zich aan de Parij se accoorden
wilden houden. De VN kwamen echter
terug op dit standpunt en benadrukten dat Prins Norodom Sihanouk een
centrale rol zal spelen bij welke
verdere onderhandelingen dan ook.
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prins Norodom Sihanouk ging meteen
aan het werk en nodigde de partijvoorzitter van de CPP, Chea Sim, uit
voor onderhandelingen. De precieze
termen van het accoord dat volgde
zijn niet bekend, maar Chea Sim
stemde er in toe dat de huidige regering van Cambodja zou ophouden te
bestaan. Daar voor in de plaats zou
een Nationale Regering van Cambodja
komen, met Prins Norodom Sihanouk
als staatshoofd, premier en CS van
leger en politie. Hun' Sen zou zijn
premierschap opgeven en vice-premier
worden in de nieuwe regering, waar
hij die functie zou delen met Prins
Norodom Ranariddh, de leider van de
FUNCINPEC. Prins Norodom
Sihanouk
stelde voor om deze dualiteit toe te
passen op elk ministerie.
De twee hoofdrolspelers,
Norodom
Ranariddh en Hun Sen, zijn inmiddels
Accoord gegaan met dit plan en zullen een voorlopige coalitieregering
vormen. Deze regering zal Cambodja
besturen zolang de VN-vredesmacht,
UNTAC, nog in het land is. De UNTAC
zal volgens plan eind augustus belj
ginnen aan de terugtrekking van de
troepen. Tegen die tijd moet de
grondwetgevende
vergadering
een
nieuwe grondwet gereed hebben.
Son Sann, de leider van de KPNLF
(die zich inmiddels omgedoopt hebben
tot Liberaal-Democratische Boeddhistische Partij) wordt voorzitter van
de grondwetgevende vergadering en
zijn partij krijgt ééntiende van de
kabinetsposten. De rest wordt gelijkelijk verdeeld tussen FUNCINPEC en
de CPP.
De Khmer Rouge, die niet heeft
deelgenomen
aan de verkiezingen,
krijgt
geen
kabinetsposten.
Wel
heeft Prins Norodom Sihanouk een
verzoenend gebaar gemaakt naar de
Khmer Rouge en ze uitgenodigd terug
te keren naar Phnom Penh.
Vorige week heeft de Khmer Rouge
laten weten dat zij graag wil terugkeren naar Phnom Penh en zich heeft
neergelegd bij de uitslag van de
verkiezingen, in een brief aan Sihanouk legde Khmer Rouge-leider Khieu
Samphan uit dat het hem niet te doen
is om ministersposten, maar dat hij
de 'nieuwe toestand' wil bespreken.
De
Cambodjaanse
opperbevelhebber,
generaal Pol Sarin, heeft zich bo-
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vendien bereid verklaard met de
Khmer Rouge te praten over integratie van hun guerilla-leger in de
reguliere strijdkrachten van Cambodja waar ook de beide andere verzetslegers deel van uit gaan maken.
Concluderend kan gesteld worden dat
het vredesproces in Cambodja nu enige structuur begint te vertonen. Er
is in principe een overgangsregering, de grondwetgevende vergadering
is aan de slag gegaan om een nieuwe
grondwet op te stellen en de Khmer
Rouge heeft ogenschijnlijk haar verzet opgegeven. Hopelijk komt er nu
snel een einde aan de lijdensweg van
het Cambodjaanse volk.
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VN-NIEUWS
tint J.P. Duister

Voorwoord van de redactie
tint J.P. Duister

De redactie van Info-scoop is voornemens een. nieuwe rubriek op te
richten, waarin nieuws over de VNmissies waaraan Nederlandse militairen deelnemen, wordt gegeven. De redactie realiseert zich dat door de
enorme toename van Nederlandse militairen in VN-missies veel nieuws
over het hoofd kan worden gezien.
Daarom wil zij de lezers verzoeken
ook een bijdrage te leveren om zodoende gezamenlijk te komen tot een
zo volledig mogelijk beeld van deze
missies. Bij het sturen van jinformatie graag duidelijk naam en adres
vermelden zodat wij de schrijver in
de Info-scoop kunnen vermelden.

Overzicht van VN-missies
fï

1

Eerst volgt hier een overzicht van
de VN-missies met het aandeel van de
Nederlandse militairen daarin vermeld.
1. UNPROFOR: United Nations Protection Force. Hieraan nemen
een verbindingsbataljon en een
transportbataljon deel. In totaal 997 man KL en 12 Kmar.
UNMO: United Nations Monitor.
38 man, waarvan 14 KLU. De UNMO's maken officieel deel uit
van UNPROFOR. Zij zien toe op
de afspraken die gemaakt zijn
tussen de strijdende partijen
en de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Hierbij moet gedacht worden aan het toezien op het
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vliegverbod, bestanden, wapenstilstanden, en tellen van inslagen.
ECMMYU:
European
Commission
Monitor Mission Yugoslavia: 13
personen
(9/4/-) die in het
kader van de bemiddeling van de
EG bij het conflict in Joegoslavië zijn uitgezonden naar
Joegoslavië,
Macedonië,
Albanië, Hongarije en Bulgarije. De Joegoslavië-missie strekt
zich dus uit tot meerdere landen in verband met de controle
op het embargo tegen Servië en
het voorkomen van uitbreiding
van het conflict.
UNTAC: United Nations Transitional Authority in Cambodia.
Hier zit een bataljon mariniers, een detachement Allouettes, twee Friendships en ±70
man gespecialiseerd in explosieven opruiming en verkeer en
transport.
UNAVEM II: United Nations Angola Verification Mission II.
Vier personen (3/1/-).
UNTSO: United Nations Truce
Supervisory Organisation. Vijftien
officieren
uitgezonden
naar het Midden Oosten (7 KL, 3
KLU, .5 KM) .
MFO: Multinational Force and
Observers.
89
(8/51/28
een
geestelijk verzorger en een
burger) personen belast met
verbindings-, en politietaken
in de Sinaï (36 KL, 7 KM, 37
Kmar, 7 KM).
UNSCOM/CDG: United Nations Special
Commission/Chemical Destruction Group. Twee specialisten (l/l/-) op het gebied
van de Chemische wapens. Zij
zijn uitgezonden naar Irak.
UNOMOZ: United Nations Mozambigue: 11 personen. Zij vertrekken begin augustus.
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9.

UNOMSA: United Nations Observers Mission South-Africa. Twee
officieren van de Kmar.

10.

CVSE (Conferentie voor Samenwerking en Veiligheid in Europa) in Moldova: Eén officier in
het
kader
van
de
wapenbeheersing.

11.

CVSE in Wenen:Eén officier als
LSO.

12. Deny Flight: Een squadron en 6
personen (-/4/2 , 3 Kmar en 3
KL)

Voormalig Joegoslavië
De Commandant van UNPROFOR-Joegoslavië, Lars-Eric Whalgren zal vervangen worden door de Franse generaal
Jean Cot.
De Commandant van Bosnia and Hercegovina Command Phi Hippe Mor i l Ion
zal vervangen worden door de Belgische generaal Francis Briquemont.
Het Nigeriaanse bataljon in sector
Noord zal wegens geldgebrek teruggetrokken worden.

13. WEU-missie: In het kader van de
Donaublokkade
acht
personen
(1/7/- Kmar).
14.

Commissie Kalshoven: Eén officier/jurist. Houdt zich bezig
met het oorlogstribunaal tegen
oorlogsmisdadigers in het voormalig
Joegoslavië.
Gestationeerd in Wenen.
1
15. UNOMUR: United Nations Observer
Mission Uganda and Rwanda. Acht
personen
(4/4) vertrekken in
Augustus. Dit is een nieuwe
missie.

Met dank aan SITCEN Den Haag.

Nieuws

Oeganda/Rwanda

Acht Nederlandse militairen gaan
volgende maand naar Oeganda om deel
uit te maken van de VN-missie UNOMUR. Doel van de missie is te voorkomen dat leden van het Patriottisch
Front nog wapens krijgen. Het Patriottisch Front bestrijdt de regering
in Rwanda. De regering van Rwanda
beschuldigt Oeganda ervan wapens te
leveren aan het Patriottisch Front.
De missie bestaat uit 81 militaire
waarnemers en 24 civiele stafleden.
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sering bied bescherming tegen klein
kaliber wapens en granaatscherven.
De bestuurder heeft de beschikking
over een periscoop welke hem uitsluitend in staat stelt recht naar
voren te kijken. Daarnaast heeft de
BOV-vp vóór en direct naast de bestuurder en commandant een ruit van
kogelwerend glas, bedekt met een
staaldraad rooster.

De Joegoslavische BOV
kap R.C. de Jong

Inleiding

De manschappen zitten ruggelings in
het midden van het voertuig, vi'er
aan elke kant. Zij kunnen het voertuig via de zijdeuren verlaten (één
aan elke kant) die naar voren toe
openslaan en zo enige bescherming
bieden bij het uitstijgen.

De artikelen over het voormalig Joegoslavië zijn inmiddels een vertrouwd beeld in INFO-SCOOP, Hopelijk
geldt dat ook voor de artikelen over
minder bekende wapens en voertuigen.
In dit nummer worden beide rubrieken
op elkaar afgestemd en nemen we in
dit artikel een bijzonderheid uit
het voormalig Joegoslavië onder de
loep: de BOV.

In het dak van het manschappencompartiment is een kleine koepel gemonteerd met een in twee delen te
openen luik. Dit alles geeft toegang
tot een op het dak gemonteerd zoeklicht en een 7,62 mm M86 mitrailleur
die door één van de manschappen bediend wordt.

Ontwikkeling
Voor .de nabijbevei.liging zijn aan
elke zijkant van het manschappencompartiment drie schietpoorten aangebracht, tevens is er een schietpoort
rechts van de zijruit van de commandant .

In het begin van de jaren tachtig
ontwikkelde Joegoslavië een nieuwe
serie pantserwiel voertuigen in de
4x4 klasse. Alle versies hebben het
chassis, de motor, de transmissie en
de wielophanging gemeen. De serie is
bekend onder de naam BOV en wordt
door zowel politie als leger gebruikt (afbeelding 1).
Hoewel de makers dit zeker zullen
ontkennen is bij het ontwerp goed
gekeken naar de Amerikaanse Cadillac
Gage Commando V-150 serie uit begin
jaren zestig (afbeelding 2).

Het manschappencompartiment is aan
de achterzijde voorzien van (kogelwerende) r amen.
Het motorcompartiment zit aan de
achterzijde van het voertuig, en is
toegankelijk via
een
onderhouds/
inspectieluik. De luchtinlaat en de
uitlaat zijn op het dak gemonteerd.
De BOV-VP is uitgerust met een Deutz
F 6L 314 zes-cilinder dieselmotor,
goed voor 148 pk, stuurbekrachtiging
en een centraal regelbare bandendruk
voor aanpassing aan de ondergrond.
De verwarming wordt geregeld door
een Jugo-Webasto luchtverwarmer met
een vermogen van 7500 Watt.

BOV - VP

Het voertuig is standaard uitgerust
met dag-, en nachtzicht apparatuur,
intercom en radio's.

De BOV-VP is het basismodel en kan
in totaal tien man vervoeren (bestuurder, commandant en acht volledig bepakte manschappen). De bepant-
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Tenslotte is aan de voorzijde nog
een gaas-scherm gemonteerd dat normaal ingeklapt is, maar dat bijv.
bij oproerbestrijding onder een hoek
van 90 graden uitgeklapt kan worden.

Varianten

BOV-l AT
De BOV kan worden uitgerust met anti-tankwapens. Meestal zijn dit zes
raketten van het type AT-3 SAGGER.
Afbeelding 1; BOV-30 LDA
BOV-3 LUA
De BOV-3 LUA is uitgerust met drie
20 mm s nel vuur kanonnen die in een
draaibare koepel gemonteerd zijn.
Deze snelvuurkanonnen zijn in een
driehoeksopstelling geplaatst. Hiermee kunnen luchtdoelen op 1000
.1500 meter hoogte beschoten worden.

BOV-30 LUA (afbeelding 1)
De BOV-30 LUA is voorzien van twee
30
mm
snelvuurkanonnen
waarmee
luchtdoelen op 2000 meter hoogte
beschoten kunnen worden.

Technische gegevens

5700 kg
5,70m
2,53 m
2,34 m
1,90 m
2 , 7 5m

Gewicht
Lengte
Breedte
Hoogte
Spoorbreedte
Wielbasis

Max. snelheid (weg) . . . .
Actieradius

Brandstoftanks
Klimvermogen
Opstap
Overschr. vermogen
Bodemvrijheid

a *

101 MIDCie

Afbeelding 2; Cadillac Gage Commando
V-150

95 km/u

500 - 800 km

220 l
29 graden
0,54 m
O,64 m
0,33 m
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03 l LK
G4 l LK

COLOFON

O6 l IX

C STCOGP l LK

INFO-SCOOP

DO Al

T.A.V. KOL OUDWATER

STOE l LK
Sffi CONTROLLER

Is een tweewekelijkse uitgave
van

SIE COMMUN1CATE

I DIV '7 DEC'

101 MIDCie
Van Haeftenkazerne

T.A.V. SIE G:

STSTCIE l DIV "7 DEC"

MPC 12 B
12 MECHBR1G

Postbus 9020
7300 EB Apeldoorn

T.A.V. SIE 02

STSTCIE 12 MECHBR1G
41 PAINFBAT

Telefoon:

T.A.V. SIE S2

101 TKBAT

T.A.V. SIE S2

I I AFDRA

T.A.V. SIE S2

12 BRIGPAGNCffi

ptt 055 - 574042

mdtn 573 - 4042

13 BEVOCffi

fax 4043

12 HRSTCIE
12 BJUGGNKCE

Redactie:
13 MËCHBRIG

T.A.V. SIE O:

STSTCIE 13 MËCHBRIG

maj L. Hakvoort
kap R.C. de Jong
tint J.P. Duister

17 PAINFBAT

T.A.V. SIE S2

11 TKBAT

T.A.V. SE S2

12 AFDVA

T.A.V. SIE S2/3

13 PAGNCIE
12 BEVOC1E

Vormgeving:

13 HRSTCIE
13 BR1GONKCIE

101 MIDCie

INFO-SCOOP wordt verzonden aan
de secties 2 van bataljons en
brigades alsmede al die onderdelen van de Koninklijke Landmacht
welke functioneel1 belang hebben
bij actuele informatie.
•

52 PAINFBR1G

T.A.V. SIE G2

101 D1WAGP

T.A.V. SIE S2

STSTBT 101 DIWAGP
154 AFDVA

T.A.V. SE S2/3

109BTVA
101 AMBT

Zij die INFO-SCOOP nog niet ontvangen maar dit wel wensen kunnen hierover contact opnemen met
101 MIDCie op bovenstaand telefoonnummer onder opgaaf van redenen waarom zij INFO-SCOOP wensen te ontvangen.

104 VERKBAT

T.A.V. SIE S2

4 DIV

T.A.V.S1EG2

STSTCIE 4 DIV

41 LTBR1C

T.A.V. SE S2

STSTCIE 41 LTBRIG
103 VERKBAT

T.A.V. SIE S2

42 PAINFBAT

T.A.V. SIE S2

41 TKBAT

T.A.V. SIE S2

41 AFDVA

T.A.V. Sffi S2/3

VERZENDLIJST

41 PALUABT

C l LK

41 BEVOCIE

CS l LK

41 HKSTCDZ

Ol l LK

41 BRIGGNKCIE

G2 l LK

125 HRSTCIE

41 PAGNCIE
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42 MECHBRIG

STSTCIE LLC

T.A.V. STE S2

102 GNKGP

T.A.V. SE S2

T.A.V. SE S2

103 GNKBAT

T.A.V. SE S2

T.A.V. SIE S2

105 TBAT

T.A.V. S1Ë S2

T.A.V. SIE S2/3

101 MATVZGBAT

T.A.V. SE S2

111 MATVZGBAT

T.A.V. SIE S2

102 APLBAT

T.A.V. SIE S2

103 APLBAT

T.A.V. SE S2

KCT

T.A.V. SIE S2

STSTCE 42 MECHBRIG
43 PAINFBAT
59TKBAT
42 AFDVA
43 PAGNCffi
42 BEVOCIE
42 HRSTCffi
42 BR1GGNKCIE

43 MECHBRIG

STSTVZGCEKCT

T.A.V. SE G2

104 WRNVERKCIE

STSTCIE 43 MECHBRIG
T.A.V. SE S2

108 COTRCIE

42TKBAT

T.A.V. SE S2

SCHOOUNSTRCE

T.A.V. SPECGP INL

43 AFDVA

T.A.V. SE S2/3

101 B AT KM AR

T.A.V. SE S2/3

45 PAINFBAT

42 PAGNCE
43 BRIGGNKCIE

CO NL TR S/M
102 DIWAGP

T.A.V. SIE S2
GPH

STSTBT 102 DIWAGP

T.A.V. SE S2

STSTSQ GPH
53 PAINFBRIG

T.A.V. SE S2

1 1 LUMBLBRIG

T.A.V. SE S2

LOGSQ GPH

298 SQ
299 SQ
300 SQ

STSTCIE 1 1 LUMBLBRIG
11 INFBATLUMBL

T.A.V. SE S2

12 INFBATLUMBL

T.A.V. SE S2

cyv

T.A.V. SE S2

*

••

U MRCIELUMBL

SMID

11 BEVOC1ELUMBL
11 HRSTCELUMBL
11 GNKCELUMBL
11 GNCIELUMBL
SCHOOLEHD LUMBL

DOKL AFD 1 & V

T.A.V. P1NL

SioMV-3

T.A.V. MAJ BEEKMAN

T.A.V. SIE S2

111 CTOET
5D1V

COMMANDO ACHTERGEBED

101 LUAGP

T.A.V. SE S2

SIEMV

15 AFDPALUA

T.A.V. SIE S2

450 CIDET

25 AFDPALUA

T.A.V. SE S2

449 CIDET
T.A.V. AOO BLOK

STSTDËT 101 LUAGP

451 CIDET

105 LUABT

101 GNGEVGP

NTC

T.A.V. StE S2

T.A.V. SE G2

PMCGLD/FLD

STSTCIE 101 GNGEVGP
102 BOUWMACHCIE

COKL

105 VOUWBRCIE

107 KAUCIE
101 NBCCIE
11 GNBAT

T.A.V. SE S2

41 GNBAT

T.A.V. SE S2

101 VBDGP

OCI

T.A.V. ORTAC

voc

T.A.V. INSTRGP W

GOC

T.A.V. Mijnen en Sippeur Scfaool

DEFENSE LEERGANGEN

T.A.V. LKOL SLEZAK

T.A.V. SE 52
STAF MDD

STSTDET 101 VBDGP

n VBDBAT

T.A.V. SIE S2

41 VBDBAT

T.A.V. SIE S2

106 VBDBAT

T.A.V. SE S2

108 VBDBAT

T.A.V. SE S2

LLC

T.A.V. SE S2

GWK MDD APELDOORN

1GK

T.A.V. LKOL DE VRIES

REDACTIE
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