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STUKSEXERCITIE

1. Algemeen

a. Doel

Het doel van de stuksexercitie is te bereiken dat ieder lid van de bediening op
een juiste snelle wijze alle handelingen verricht die nodig zijn voor een
doelmatig gebruik van het zware antitankraketsysteem TOW.

b. Het stuk

Onder het stuk moet worden verstaan, een lanceerinrichting met het bijbehoren-
de voertuig, alsmede de uitrusting, munitie en het personeel.

2. Stuksbediening

De stuksbediening bestaat uit:

Nummer Functie

stukscommandant
sch utter
chauffeur
munitiewerker

Rang Bewapening

pistool- mitrailleur
pistool-mitrailleur
pistool- mitrailleur
pistool-mitrailleur.

1
2
3
4

sergeant
korporaal
korporaal
korporaal

3. Taken

a. Stukscommandant, tevens lader:

- geeft opdrachten aan zijn personeel
- leidt de verplaatsingen van zijn stuk
- leidt het betrekken, inrichten en verlaten van de stuksopstelling
- laadt en ontlaadt de lanceerinrichting
- geeft vuurbevelen
- onderhoudt de verbindingen
- houdt zijn commandant op de hoogte omtrent:

- vijandelijke en eigen acties
- toestand materieel en personeel
- voorraad munitie en motorbrandstof

- bedient de rookgranaatwerpers
- hij is verantwoordelijk voor:

- de uitvoering van het onderhoud
- de opleiding van zijn personeel

- vervangt de munitiewerker bij diens afwezigheid.

b. Schutter:

- voert de voorgeschreven testen uit
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- voert de vuurbevelen uit
- assisteert de stukscommandant bij diens werkzaamheden
- vervangt de stukscommandant bij diens afwezigheid.

c. Chauffeur:

- treedt op als bestuurder van de wapendrager
- assisteert bij alle voorkomende werkzaamheden.

d. Munitie werker:

- maakt de lanceerkokers vuurgereed
- assisteert de schutter bij het uitvoeren van de voorgeschreven testen
- vervangt de schutter bij diens afwezigheid.

4. Commando "BEDIENING VOOR"

a. Algemeen

Dit commando wordt gegeven met het doel de stuksbediening voor het voertuig
te verzamelen.

~

b. Uitvoering

- de bediening stelt zich op zoals in fig 2-1 is aangegeven, neemt de houding
aan, richt met verkorte tussenruimte naar rechts en komt daarna op de plaats
rust.

/

0000
Figuur 2-1

Opstelling na het commando "BEDIENING VOOR"
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5. Commando "INSTIJGEN"

a. Algemeen

Dit commando wordt doorgaans gegeven nadat de bediening is opgesteld in
de formatie "BEDIENINGVOOR".

b. Uitvoering

Op dit commando begeeft de bediening zich, langs de kortste weg, naar het
voertuig en neemt plaats zoals is aangegeven in fig 2-2.

0

(0

Figuur 2-2
Opstelling na het commando "INSTIJGEN"'

6. Commando "LUIKEN OPEN (DICHT)"

Indien de omstandigheden dit eisen of toelaten bepaalt de stukscommandant
welke luiken worden geopend of gesloten.

7. Commando "INSPECTEERT DE UITRUSTING"

a. Algemeen

Ditcommando wordt gegeven met het doel te controleren of alle stuksuitrusting
aanwezig is en in goede staat verkeert.

b. Uitvoering

(1 ) De stukscommandant
- bevestigt de lanceerbuis
- assisteert de schutter bij het uitvoeren van de voorgeschreven testen
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(2)

- controleert:
- de bevestiging van de reserve batterij
- de werking en de bevestiging van de waarnemingskijker
- zijn veldkijker op beschadiging en stelt deze in
- de werking van de verbindingsapparatuur

- verwijdert de lanceerbuis en geeft deze door aan de munitiewerker
- test, zonodig, het electrisch circuit van de rookgranaatwerpers.
De schutter:
- opent het linker gevechtsluik
- brengt de lanceerinrichting in de hoogste stand
- voert samen met de stukscommandant de voorgeschreven testen uit
- controleert de bevestiging van:

- de uitrusting rechtsvoor in het voertuig
- de stuureenheid
- het deksel van de stuureenheid

- brengt, na het verwijderen van de lanceerbuis, de lanceerinrichting in
de laagste stand

- sluit het linker gevechtsluik
- meldt eventuele bijzonderheden.
De munitiewerker:
- opent het rechter gevechtsluik
- geeft de lanceerbuis door aan de stukscommandant
- controleert de bevestiging van:

- de pistoolmitrailleurs aan de deuren
- de lanceerkokers
- de pionierschoppen

- stapt uit het voertuig en controleert:
- de bevestiging van de camouflagenetten '
- of de opbergkasten zijn afgesloten
- de rookgranaatvverpers (op aanwijzing van de stukscommandant)

- ontvangt de lanceerbuis van de stukscommandant en bevestigt deze
- sluit het rechter gevechtsluik
- meldt eventuele bijzonderheden.
De chauffeur:

- voert, zonodig, het voor zijn voertuig voorgeschreven appèl uit
- controleert de voor hem bestemde optiek op bevestiging en

beschadiging
- controleert de werking van zijn intercominstallatie
- meldt eventuele bijzonderheden.

J

~

(3)

(4)

8. Commando "GEREED VOOR ACTIE"

a. A/gemeen

Dit bevel wordt gegeven zodra vuurcontact op korte termijn te verwachten is.
Op dit bevel worden de gevechtsluiken geopend, de kolom volledig uitge-
schoven en de lanceerinrichting in gereedheid gebracht. De deuren en alle

andere luiken m.u.v. het chautteursluik worden gesloten.,
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Bij verplaatsingen moet de lanceerbuis in het verlengde van het voertuig wijzen
en de bovenaffuit vergrendeld zijn.

b. Uitvoering

(1 ) De stukscommandant
- sluit zijn luik
- ontvangt de lanceerbuis van de munitiewerker en bevestigt deze
- assisteert zonodig de schutter bij het uitvoeren van de voorgeschreven

testen.

De schutter:
- sluit zijn luik
- opent het linker gevechtsluik
- brengt de lanceerinrichting d.m.v. de hydraulische hefinstallatie omhoog

en in de bevolen richting
- voert zonodig geassisteerd door de stukscommandant, de voorge-

schreven testen uit.

(2)

(3) De munitiewerker:
- sluit zijn luik
- opent het rechter gevechtsluik
- geeft de lanceerbuis door aan de stukscommandant
- laadt op bevel de rookgranaatwerpers.

De chauffeur:
- start zonodig de motor.

(4)

9. Commando "LADEN/ONTLADEN"

a. Algemeen

Voorafgaande aan een vuurbevel wordt het commando "LADEN" gegeven.
Het commando "ONTLADEN" moet worden gegeven alvorens het
opstellingsgebied wordt verlaten.
Binnen het opstellingsgebied is het verplaatsen met een geladen en op veilig
gesteld wapen, toegestaan.

b. Uitvoering

(1 ) Laden
(a) De stukscommandant:

- laadt de lanceerinrichting
- geeft vuurbevel.

(b) De schutter:
- is zonodig behulpzaam bij het Iaden
- volgt vuurbevelen op.

(c) De munitiewerker:
- geeft een vuurgereedgemaakte lanceerkoker door aan de stuks-

commandant
- maakt de volgende lanceerkoker vuurgereed.

4-2-5



(d)

(2)

De chauffeur:

- sluit zijn luik
- zet zonodig op bevel van de stukscommandant de motor af
- meldt "CHAUFFEURS LUIK DICHT"
- neemt waar.

Ontladen

(a) De stukscommandant:
- ontlaadt de lanceerinrichting
- geeft de lanceerkoker door aan de munitiewerker
- geeft verdere aanwijzingen of bevelen.

(b) De schutter:
- vergrendelt de bovenaffuit
- is zonodig behulpzaam bij het ontladen.

(c) De munitiewerker:
- ontvangt de vuurgereedgemaakte lanceerkoker van de stuks-

commandant

- sluit vuurgereedgemaakte lanceerkokers en bergt deze op.
(d) De chauffeur:

- wacht verdere bevelen af.

~

10. Commando" LANCEERINRICHTING OM LAAG"

a. A/gemeen

Dit commando wordt gegeven:
- indien vuurcontact met de vijand op korte termijn niet wordt verwacht
- de lanceerinrichting aan de uitwerking van vijandelijk vuur moet worden

onttrokken.

b. Uitvoering

(1) De stukscommandant:

- neemt de lanceerbuis af en geeft deze aan de munitiewerker
- opent zonodig zijn luik.

De schutter:

- brengt na het losmaken van de lanceerbuis de lanceerinrichting in de
laagste stand

- vergrendelt de bovenaffuit.
De munitiewerker:

- ontvangt de lanceerbuis en bevestigt deze in het voertuig.

~

(2)

(3)

11. Commando "KLAARMAKEN VOOR GRONDOPSTELLING"

a. A/gemeen

Het commando "KLAARMAKEN VOOR GRONDOPSTELLING" wordt ge-
bruikt om aan te geven dat de lanceerinrichting buiten het voertuig in stelling
zal worden gebracht.
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