10 Heil

4 uur .
Hoi:

vuur op laagvll ogend o
± 300 \7iolri,Jöera v;:or de Voorposten*
Pag op at o 11 1 n/r aan den Bandijfe bij "De Temper1
wordt door arti llorle onder vuur genomen*
Door III - 19 R. A. avn op "Do Tempel11*

22*18 - 22*30

Sticht frrootc verwarring bl;} den v#and f die
aneï uoiti^trelit onder achterlating van
maters oe 1 1 kleed ? n;r en 1 1$ cnsmi flfl eljn on

Afalui tingovuur voor do Vpa
5*55
15.30

18*50~18*52 on van
19.00-19^10

Yyanü n?.ulert mot kloine Qprone<3« door a o
boomgaarden on v;ordt onfler vuur cenomcin met
mltr* on f|»teorvuur*
Tyanfl vormoofl olijk parachutisten in öe boom-.
C^^rdcn langs den \vec öohten-^Keateren tuoachen
hwa di tuaoohenveröedigïng (Vï* van gonoebA'ch'v
afgogevcn öoor III - 19 JB.A^ vuur 501
af o lul tingovuur voor do V g .

80*30

Vi.jand trekt tijd eng do eohetnorJne mot bootjes over
de Waal tusaohon do Vpa 01 hwg en nestelt s i oh itt
twee bogohperceelen gelden in de uitow/aarden Z« en
2.W. van Boerderij v*d» Kraate» Desïe boachperoeelen
vjonlcn door a\varo mltr. t welke \varen opgeateld aan
de Z . a i j d e van den 3andljk t onder vuur genomen.

81.-

IUvierbatterl.1 II I aan den Band! J k «bi^ Oohten toengt
vuur p-o bor.chporooelen (lUlgenboGohj es) Z,W ajerderij
v.tl. Kroata,

22*30

Vijand a t, cl t aioh geraod \'oor a en «aanval op Tpa bij
W, uitgang van Dodowaard; ondcsraeelen In Uiterwaarden
van tic Waal worden tloordöi vijïuid beschoten*

4*30

V1.1 J«icera in duikvluoht en door vij beaohieting
werden verl^.oaen geleden.

t

Vijana aoorgearongen in front, op H» flank
en IQ a®a rog van öo ten Hf van flen Bandijk
elegen göv'schtaopatelllngen»
p va» C^Vpa v,orat verplaatst naar 2e lijn
W* van het Meertje (7k 170.00 - 435,90),

g

3*20

Art vuur Ur. 515, 300 M. Boord «slijk en
300 Oostelijk van Boerderij v .a. Kraats»
•

3*30

!

Slvier batterij geeft op dit s elfde doel
0v eneene vuur af*
38en g koelte van Vpa trekt terug lange de
2omerkaa©f öe Banaijk en ö oor het gehucht

3.41.3.44

Art vuur 615

door II * 2a

ViJ affln dringen op onfler dokking vao art*
Tooruitgeaahoven groepen e o irmnflatle po at
No» I trekken sic h terug OP a© "Zwarte Bultor%
Hlvierbattdrlj Ho* I x^ordt beschoten aoor
vtj granaatvuur uit richting Doodewaara en door
v IJ art uit richting Grebboberg*
Vl$ beaohletiog ( u i t verschillend© richtingen)
van "Be Zwarte Büiter1* door vij fóltrs*
Boaetting van ff De Zv/arte Baiti* ft moet terugtrek^
km9 oiBöat de lichte mitro van dose b@$d:tiqg door
vij vuur oöbmifcbaar sjijn g0voiöen t met achterlating
van ssevön vermietön»
Parachutioten achter de linie*
Aanval van Baitache troepen op de hwa*
Aanval v;orüt rnet auccoe afgefloten door vaar van
on^0 S5?mre 01 Hchte mitrailleurs* Do vij tracht
verder op t© dringen tot de veohtwagenhiafternis
op ff öe Zwart-è Hulter11*
Afgluitingovuur voor de hwa door II - 22 RtA* en 3PPU
19 B*A*
ïairijke vlf1 af dn waargenomen op den v/os
Hoéfe ^ Het 2and 01 begJ nt de vitf aanval zich af te
Door aanvallen m mltr* vuur v/o tó t d e . v i j aanval
niet alleen tot staaq gebraclit» maar gaat deae .o
l» een g d eelt ellj tce terugtocht»

