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f Te 4.00 Tloog eern groot® Iiiöhttaae^-öVer ïiet
_ » A.

fé -f 4* 3e wnA '"graad van r^iJdTaardigiïeid 4* doorgegeven, en te
5»2$ liet b«3Kie&t •«©orlogstoestasd isgetredem^löfflitie oosfeötio»
nesrea".
Xs de loop Tas tam ïsorgim lUMMTt aanvulling VKÖ asuaaitie plaats
geluul uit de aoodTooEeaaai t« 101: «a Wiel»»!*
voer 1~22 RJU 1800 bg.nl., 600 B&.Tal, »600 %g»ar*2f3Q0 bgkt.

lï-22 SUA, 6§0 fcg.nl.frf 499 bgvtml.»6öö 8g.ar,t»3ö$ b$rl»
IIÏ-19 E*A* 800 lig, «m 400 gfct*
| Am» vsMd&ULug vsa de ïsasiti» «au I* «B S2*22 1-&» «raa

ds
af' t« gevea

l» d«i Tfiroe^a morg^a « a a r C liet %ua?eaia Y.B«S»»daa|i
t» ®en b&^e^yltte&gevol^e ra»

te e* p. ond^r karabi^ruur
in de op ̂  100 »»af stand gelegen

f* 14.10 bereikte t«n B*4.0*T00x> fae* ««mt een Tij.aoti* lm liet
aa -Bi?ig«A* 3Ql*li@t tölitfoBiaofe bericht TSZI C»-^

door *i|a wp.t« Ochten gemeld was dat liet aeo«» M.1
e«iE te 13*55 gebombari«Herd waö^Opgeaarict woa?

E.A.toen. nog bezig wss ra®t 1i»t satlöiea Yitii de aangeTO«rde

ïa €«a loop ren ö®n avonè w&r&raa de vöarplsum foor 11—22 l «A,
Toor fifoat 2ttid geaaakt «n tereaia « î aaiximllend rxïurplan. TOOI-
XZ1-19 E .A. jtaneiade ®.T» lm te Tmll^i T&or reohtstreekeoiieii.
ntxx. im Tak 44 fi*I.
IToorts kwas^oa ia, &@n loop van dea î, €tósg ©afcel« iBeldingcn

Tri^,artill0ri«finaair «a, T«m JUtnfiU^m' ftoos* parooh-utetroepen,
de aaeht

* 7*00 fewasi laet bev^l Mjmen dut IÏ-
b«iuettiiig Ysai""d0 stellizïgen. f&otft it^Jt torens moest teei»a»
eté«a«ia im liet Tak Ta» 44 a*ï»-('«aa3DBlö ToeïbMfidUbi TÖT«» ia liet
rechter g«t«@lt® Ta» dea s«öt«3P TOO^ fafomt Mie kouden T«rrsll«s,»
«MBöagesie® Tooy Tei^lodi^fcag, TQ» firöml» S«lé 1-? B*4* waa
tr<ft9eett)*S«DflBVol4g!» hie^raaa »o«»t de hoofdrichtin
worden TÜZI &ii*5Q»00 i» Idt* 24*0©
e» «potwnr «tvlllog T«?lE«si!öNf tfiMar iéa l>atteaKl| laig**»t word»»»

la oa%T«aa^S't Tas iiet
f *45 kreeg 0*-ÏI-*22 ïtJU OïNdx-aoiit 4e uteHtn^m 't» te

Toor faroatt SÜid»-Clm des»»- a^ellingpsa waprem ge^n déSMsgeaa «f

fe 16»5§ w«apd d@ ss îdiwg omtrangieai T^S ö**IÏ-S2 !»JU dat
|ieel« af deeling ia decft at^Uiag gereed stond op mm*»
{stfslïïitim^Ttejr v$6v de Tp»»)*!» d«a. loop TÖ» dem dag
enkele meldJüags^i Mrnieü,dat tem »»Taa den. lijs

door dss TJLJsftd be»et was j
f e 18.45 dat d© Ti3,tr.afd.t«3? irt«^ct« TSB fte*. 1§Q
aaato'a e» sa>tO3fri4iKielea te Settaa-Aadelst waren

ge©»- «olie tot If *40*
aaatal Ti5»Tliegt«ig«aa bOTem feet gebied Tait Brig*A* waa

4» i i jip sdjider dan op 10 Mei*
fe 19*40 ie assa G*-ï-
CBea Toorseyeld TOOT im liet Vele der I? MT*> Bit TI»» ie
Te» Tm lf.4t tot 19.57. _
f e 20.50 is aan 0.«I»22 E.A. opdracht gegerem «Vrnor 5t?
(Msli2j,tiag«iruï» Toer de Tp»*is ?«& 46 m.I*).Blt TOST i» na de
eerste Tuaxratoot TQH 3* opgelxottdea teneinde de elgea stelling
niet te doen rerraden*



te
f* 5.10 wo£dt deer 11*22 au* race 5€d (®£slsiti»gfrmïr *£&? de
ps*j s$gög«rrsa»€it vmar woMt o# last Bvl£..e. gestaakt*
;£e 9*54 I~22 1*4* weer oader ¥il*jeNuirtï»r*

'lf ï*yf* **-*-«* B*4*öft*i*eïit *fto 526 «iJ^e*w&efc l rat.f * t ó * * a » * « B r TOOI? de
tet

£e 13*t£

TO©T
f * . . . .

l*. Mt nrmae*
te l§*öö aet l bt» l laag a^ge^ifffea op imne 5«a^* 160 m.
«B tö- * 1§»10 met stesaUle M», l !&©g «dfg^g^t®» «^ metaa? 501

doch «j>0 s»vezilsr«
i^iaachen *̂15 eü 24* §0 M..|» .i&sMiiNg^a- Mai^e^ekc^ea vem.

«m

*
Birig*0««erd vmur gwvraagé 300 au O» «aa 3^ au S.

f 2*47 w«M Misa^f ^aa O, «11-22 E. A* upgeti^ê«a mina? §15 af te
gereftydoelL 250 M*aa&3* x«e&te e» slö^tt» l vst. 3* tö*4 CMt vws&
ie «dfgmgöTffls vaaa 3*41 tet 3.44)
f e t*52 toeeg 8*~lïl-19 B*A»öfdkpaö&t*wVtza3* 501 ei^evett»teeli 50 s»
Tssede* ss sleefats l Trwfe^Vöa 2' te*l*« Pit werd @«w!3*ig£ in «?»t,
o^m.b^^weania ef^awel de aeld&og 3tnn» dat ve*bt. 2 lagen geschoten
had, •Av.'bt* l laag «ft 11*M* l Ifts&v
Ce 4*45 &3feeg 4fa..O£f,(le«£t*HoaBeel|gF vm 1*23 1*A« en

Met de x**M*lMMne!ee!& l»t t«oKr«ia 0*.
e» ga^eningeK.MaUaLLtigiMS Sai^tttgJaig tot e«lf staadlge.

opening gg oogenblikadoel,Toüraf
f e §«05 SP&Ï» te »ei4|jiK '̂ aa 6**O-22 E*A* tat wpn«toren Oohten

niet leager fee»«t k«&Se» blijven,
Ooïttem wèsni inge»cboteji* (Wp»ï^aendoora Is

f e f»lS meldt €*«I«*?2 &*£* -dat a?e*%t*iïig0«ica«t«aa i»

te- i*82 woröt door 11-22 S,A* en XX$-&f S.A^^Eöaf ,̂6 { af sluiting»-
vaur "veer de hwo.) «fg^g-eir^ga*
fe §*10 woMt €0sr Il«22 ü. A,

tsöetj sf^gev«st,te«it elenskts iroo^ «sa
fe 7*1© oft^aefet ^am C. -I -22 t*&* i * ê . .re:*M*,iiitwe3;î age<ftwa? ep

«2iÖ m**fe

f e 8*00 opSï^u^t ^wsn. 0*-I-2t E,A.ttt Sm mitwaa?Mj2^i^Rïr e# «rtuia
st©«afabïielctêit @ptlaiiw efgeires aJLa €e iput^et 4mt 4é l»t*Met
jpri|gt,ltel^ fit Biet tam set ie bee&e «£ü*eeii viiuaMto«at'
f e f #10 eerst® i^tweyidaa^srTtmï1 öt Steexxfeladelc -wö^öt deer de
mat ï-22 B*4». s^gegereii.
f ö f*3ö wcBPét dooi» me* t̂**» ï-22 E* A* mms? af gegeven op

fe 9*37 eau C*-Z«22 B*A*
en ^iet v&te&tezi&e lafaatexte s&der <art*Timr »esa«a*<op laat B.A.C.)
Betfoiteat '̂ rsai liet vnnr ep te Steerifatoriefc is dat eea «ol<mö®

voertstgen 05 S0 Tltxelit s*lsat*0£ last B,A.S,weapdt de
tot



is.
fe 12*10 wordt een. oontrolelaag met md.bt.-I-22 B»A.afgegeven op
tuur 51?»
ö«-44 E*l» treedt ia orerleg met Kapt. V«E*I>. tot liet doen v$» een
tegenstoot* (Be voorbereidingen werden getroffen,doch de tegenstoot
is niet meer uitgeroerd).
Se 15.04 opdracht aan 6.-1I-22 E.A. en C*-lll-19 S»A*«Yuur 514 w
afgeven* (Tuur op vij.sehepen op de Waal).
fe 13*15 wordt dit war geopend door 11-22 R*A* (111-19 E.A.vsurt
nietwaar niets wordt waargenomen),
f e 13*40 opdracht aan G.-II1-19 R.A» n Tuur 501 afgeven,dooh 800 m.
verder 3* to*!4* (Op aanleghoofd 2«W.Sodenwaard) Bit tuur is door
111—19- $t»A» afgegeyen*
fe 14*17 opdraeat (ïnondeling) aan C.-I-22 E.A. Storende ruren op
Tier krmispunten ras. wegen (op de kaart aangewezen)op de Srebbeberg
met de li«Bt.-li.bt. en 3 atn*Tan nd*bt* elke vuuriaond J ruuretoten
tan 3» to*4 of 2* to*6 per mur»
f« 1§*07 is 1-22 B*A« begonnen met deze storende vuren.
f e 15*4f neef t 11-22 E. A. Taur 519 (afaluitingaYuiir in de &w»)
afgegeren, (Staken van dit nmr was niet meer mogelijk) .Daarna
werd 0*-l—22 B*A*opdrmo3at gegeTen»mtt M* en re* bt* Taa stelling
te veranderen ar.kn.64©0. Ureneen» l bt« van 11-22 S»A,
fé 16»15 ie G*-II-22 E.A, opgedragen ytasr 517 af te geren,doeii al»
afsluitingsvuur.(ls te 16*45 gemeld dat net afgegeven is).
f e 16*57 is ö .-1-22 E.A* opgedragen met li.bt. Brmg.13a.enen onder
vrxor te namen.Ben opdracht van O *-11-22 E«A. te 17*15 om vuur 512
(westelijke uitgangen van Oonten) onder vuur te namen kon tijdig
opge&ouden worden» Inmiddels was aan alle af deelingen het bevel
gegevens "Alle voertuigen onmiddellijk "bepakken,voor net geval dat
we terug oio e t en trekken*1 *
M| den terugtocht bleven van l- en 11-22 E*A* ala echerm l
achter* 111-19 E*A, had zijn vuurmonden onklaar gemaakt* Be
terugtocht werd gedaan zonder beschieting door den vijand*

' Er is door een "batterij van 1-22 R.A.
nog een l*»v. afgegeven op een batterij,
die in stelling kwam bij de Blauwe Kamer.
Dit vuur is eveneens afgegeven met gunstig . Wa-föor
resultaat. Het uur waarop: io in de aan- Q Jg2 E A
teekeningen niet te vinden, (bescheiden ge- ̂ */<c« » »
deeltelijk verscheurd). y


