
















24 augustus OPHIN; de DFF houdt het bevoorradingsvoertuig tegen dat naar OPHIN onder- 
weg is, ondanks onderhandelingen mogen zij er niet door. 

27 augustus 7.15A; de YP die van deze post onderweg is naar locatie 7.6 wordt onder- 
weg tegengehouden door tien man DFF. Na een kwartier onderhandelen mogen 
zij verder en gaat de DFF terug naar hun eigen gebied. 
7.20; na het gebeurde op deze post van 21 augustus worden er dagelijks 
enkele schoten door de DFF op deze post gelost met geweren en mitrail- 
leurs zonder dat er tot nu toe enige schade is ontstaan. 

In deze periode werden door de partijen vanaf 24 augustus 08.00 uur tot 
ongeveer 19.30 uur local time van de 26ste augustus circa 1300 artil- 
lerie/mortier/tankgranaten verschoten waarvan enkele in het gebied van 
de Senegalezen terechtkomen. 

IN UNIFIL GEBIED 

26 augustus Fijibatt; "armed elements" vuren op de wacht van Tyre barracks. Er wordt 
terug geschoten. Geen schade. 
UNIFIL; Na onderhandelingen wordt er een soort "staakt het vuren" geregeld 
met in'gang van 04.00 uur. Dit wordt nageleefd tot 17.50 uur local time , 
wanneer door "armed elements" 18 granaten in zuidelijke richting worden 
gevuurd waarop de DFF met tankgranaten het vuur beantwoordt. Dit duurt 
tot 19.30 uur 1.t. 
IERS GEBIED; In de n a c ' i t  van 26 op 27 augustus trekt een Israelische 
strijdmacht met een aantal tanks en pantservoertuigen het zuidelijke 
gedeelte van het Ierse gebied in. Na twee huizen te hebben opgeblazen 
gaan ze weer terug. 

Op 22 augustus is een verkenningsgroep aangekomen uit Ghana die in de loop 
van september een deel van het UNIFIL gebied zal overnemen. 

DE ENIGE ECHTE SCHILDWACHT VAN 
HET BATALJON 

De korporaal Rob Schnezler op wacht 
voor HQ (NL) VN DET te Haris. 
Hij is ingedeeld bij het stafwacht- 
peloton van de ststcie. "We zitten 
met een onderbezetting en staan nog- 
al eens op wacht. Bovendien bezet- 
ten we 's nachts een post in de wa- 
di, zodat we nogal druk in de weer 
zijn, maar ik heb het in ieder ge- 
val uitstekend naar mijn zin", zegt 
hij. 
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