Crash No 73
Bf 109
07-08-1940
Haamstede

07 augustus 1940
Deze woensdag had voor de Blenheims van No.2 Groupi een drukke dag moeten worden met
aanvallen op een groot aantal doelen in de bezette gebieden. In dit kader ontvingen de twaalf
Blenheims van No.82 squadron opdracht om – vliegend in formatie – vanaf 6000 meter
hoogte het vliegveld van Haamstede te bombarderen.
Het liep allemaal net iets anders af! Omdat wolken het grondzicht belemmerden en omdat
elders te weinig wolkendekking aanwezig was, werden de missies door 26 van van de 28
ingezette vliegtuigen vroegtijdig afgebroken. Haamstede werd door welgeteld één enkel
toestel – de Blenheim (R3821) met als crew Plt.Off. Donald Wellings, Sgt. Don McFarlane
en Sgt. Peter Eames - gebombardeerd, waarbij twee 250 lbs en zes 40 lbs explosieven werden
afgeworpen alsmede 60 brandbommen van 4 lbs. Hoewel regen het zicht belemmerde, stelde
de bemanning vast dat de explosieven in een lijn van oost naar west vielen, tussen de
kompaseringsring en de gebouwen op het terrein.
Wat echter aan de waarneming van de bemanning ontsnapte was dat de bomlading precies
tussen de startende Bf 109’s van 4./JG 54 explodeerden.
Deze Staffel – die later op de dag verplaatst had moeten worden naar Guines om zich bij haar
Gruppe te voegen – was bijgevolg voor een periode van ruim veertien dagen buiten gevecht
gesteld.
De aanvalsresultaten.
Twee Messerschmitt Bf109E’s werden dermate zwaar beschadigd, dat ze moetsen worden
afgeschreven. Nog eens zes Bf 109E’s werden in meer of mindere mate (- 60%) beschadigd.
Vijf Duitse militairen kwamen om het leven en drie anderen – waaronder twee piloten –
liepen verwondingen op.
Op de Duitse militaire begraafplaats te Goes – Ehrenfriedhof am Hafen – werden op 8
augustus 1940 om 1600 uur de volgende gesneuvelde militairen begraven :
 Gefr. Theodor Funk
RFBK 2VI
 Gefr. Michael Hobmeier
idem
 Flg. Helmut Röh
4. Flieger Ausbildung Rgt. 61
 Ogefr. Heinrich Zimmermann
1. Flug F.Scheinwerfer
 Uffz. Willi Schulze
1. Wart 4./JG 54 (door bomsplinters in het hoofd
getroffen)




Obfw. Max Stotz (FF)ii liep door bomsplinters lichtere verwondingen op aan zijn
rechterarm. Voor
verdere behandeling werd hij overgebracht naar het Marine
Lazarett te Bergen op Zoom.
Uffz. Hans Schätzel (FF) werd gewond door splinters in zijn schouder. Ook hij ging
naar het Marine Lazarett te Bergen op Zoom.
Ogefr. Arthur Schulz (Flg. Mech) werd door bomsplinters aan beide onderarmen
getroffen en ook hij ging naar Bergen op Zoom voor verdere behandeling.

Day Raid Sheets Bomber Command
--//-- Bomb Raid No. 473 – Two out of 28 Blenheims attacked aerodrome at Querqueville
and Haamstede between 12.14 and 19.10 hours from heights between 10.000 and
7.000 feet with 4 x 250 lbs, 18 x 40 lbs and 60 x 4 lbs incendiaries dropped.

At Haamstede bombs were seen to strike aerodrome within landing circle, which was
straddled from east to west. At Querqueville no results were observed.
26 aircraftiii did not complete their task owing to lack of cloud cover.

Marine Artillerie Abteilung 202
2000 (bis 2023) Warf eine als Do 17 erkannte Maschine mehrere Bomben über den
Flugplatz Haamstede ab ( das nationalitätsabzeichen der Maschine konnte nicht
festgestellt werden).
Fliegeralarm für 2. und 3. Batterie.
2215 (bis 2232) Flakalarm der 1. Batterie.
0010 (bis 0015) Flakalarm der 1. Batterie.
Nachts (07/08 – 08/08) sehr starker feindlicher Flugverkehr.
Hafenkommandantur Vlissingen
0030 32. Minensuchflottille mit Führerboot eingelaufen (13 Boote der 2. Gruppe und ein
Boot der 11. Räumflottille).
1225 Räumboot 25 eingelaufen und um 1230 Räumboot 118 der 11.Räumflottille
ausgelaufen.
1245 Boot 2 der Gruppe Vlissingen ausgelaufen.
2335 Feindliches Flugzeug über Vlissingen.
Das Bataillon 23/IV/XI
--//-- Der Brite, gleich einer lästigen Fliege, kam auch am 7.August wieder und griff, die
tiefhängende Wolkendecke ausnützend und durchstoßend, den Flugplatz Haamstede
an.
Dabei wurden auf die Staffelliegeplätze neun Bomben größeren Kalibers abgeworfen,
die eine Maschine vollständig zerstörten und sechs andere beschädigten und leider
auch fünf Tote und drei Leichtverletzte unter dem Boden – und fliegenden Personal
kosteten.
Die dritte Kompanie wurde sofort eingesetzt und löschte die brennenden Strohballen,
die als Splitterwälle um die Maschine aufgebaut waren.
De vliegtuigverliezen van 4./JG 54
o Bf 109E van 4./JG 54 werd als gevolg van bomschade geheel vernield.
o Bf 109E van 4./JG 54 werd onherstelbaar (70%) beschadigd.
o Bf 109E van 4./JG 54 werd zwaar (40%) beschadigd.
o Bf 109E van 4./JG 54 werd zwaar (30%) beschadigd.
o Bf 109E van 4./JG 54 werd zwaar (30%) beschadigd.
o Bf 109E van 4./JG 54 werd zwaar (30%) beschadigd.
o Bf 109E van 4./JG 54 werd zwaar (30%) beschadigd.
o Bf 109E van 4./JG 54 werd in lichtere mate (10%) beschadigd.

i

In totaal 28 Blenheims van vier squadrons t.w. Nos. 82, 15, 114 en 40 squadrons.
Op 19 augustus 1943 kwam Max Stotz – hij was inmiddels bevorderd tot Hptm – aan het Russische
front om het leven.
iii
Waaronder wederom een missie door één toestel naar het vliegveld van Vlissingen.
ii

