Crash No 137
Messerschmitt Bf 109E werknr 1544
03-09-1941
Goeree voor de kust

03 en 04 september 1941
Op beide dagen waren er in het geheel geen geallieerde vliegbewegingen.
De activiteiten stonden grotendeels in het teken van de overdracht van lichte Flakstellingen
aan de MFA 810, een bezigheid die nog meerdere dagen zou aanhouden maar verder van geen
enkele belang is voor de weergave van de luchtoorlog.
Toch viel er nog een verlies op te tekenen voor de Ergäzungsgruppe van JG 26! Tijdens een
patrouille boven het Kanaal raakte de vleugel van één van de Messerschmitt’s het water van
het zeeoppervlak, waarna hij (vervolgens) niet meer werd gezien.
Onervarenheid ligt aan dit incident ten grondslag! Het was de eerste operationele missie van
de piloot.
Het derde verlies voor de Ergänzungsgruppe in twee dagen.( 3 september)
o Messerschmitt Bf 109 E-4 (Wnr.1544) van 2.Erg./JG 26 raakte per ongeluk met de
vleugel het wateroppervlak van de Noordzee.
Ogefr. Helmut Göppner
†
Zijn stoffelijk overschot spoelde op 13 september aan op het strand bij Wissekerke,
waarna hij op 16 september op de Noorder begraafplaats ter aarde werd besteld.
Marine Flak Abteilung 703
--//-- Am 03/09 keine Flugtätigkeit.
--//-- Nachts 03/09 – 04/09 keine Flugtätigkeit.
1743 Flakalarm! Mehrere unbekannte Flugzeuge in Richtung 10/2.
1744 Die unbekannte Flugzeuge überfliegen die Insel in grosser Höhe bei Valkenisse mit
Kurs nach 3.
1751 Die Flugzeuge fliegen in Richtung 1 unerkannt aus.
--//-- Nachts 04/09 – 05/09 geringe eigene Flugtätigkeit.
Marine Artillerie Abteilung 202
1135 Hefring steuert Mole Zeebrugge an und bleibt an der Mole liegen, da der Nebel sich
verdichtet und das Boot ohne Kompass ist.
1930 Küstenschutzboot Thyr in Vlissingen eingelaufen.
1750 (am 04/09) Flakalarm der 2./-, 4./- und 7./1900 (und 1945) Hefring und Thyr auf Position ausgelaufen.
2120 Verschärfter Ausguck auf See für alle Batterien bis zum Hellwerden!

