Crash No 333
Lancaster JA906
04-10-1943
Noordzee

het slot – de nacht van 3 op 4 oktober
Kassel werd door 543 vliegtuigen van Bomber Command aangevallen waarbij de
hoofdstroom van deze luchtvloot, de uitzonderingen daargelaten, over het midden van
Nederland vloog.
Het werd een bombardement met slechts matige resultaten ook al werden de belangrijke
vliegtuigfabrieken van Henschel en Fieseler zwaar getroffen.
De Duitse Nachtjagd concentreerde zich overeenkomstig hetgeen mede resulteerde in het
verlies van 24 toestellen – 14 Halifaxes, 6 Stirlings en 4 Lancasters. Mosquito’s van Bomber
Command voerden tal van diversionaries uit waaronder een raid met tien toestellen naar
Hannover 3, twaalf machines naar de Knap-sack centrale bij Keulen en vier vluchten naar
Aken.
Fighter Command ondersteunde de raids eveneens met tal van intrudermissies naar o.a.
Nederland en Duitsland.
KG 2 raids op vliegvelden in Engeland.
Wat niet uit te sluiten is zijn de acht Do 217’s van KG 2, die een aanval uitvoerden op
vliegvelden in de omgeving van Bedford en 16 Me 410’s van V./KG 2, die dezelfde doelen op
het oog had maar dan in de omgeving van Cambridge. Het is aannemelijk dat één van deze
machines – die een geldig herkenningssignaal afgaf en dat kort daarvoor ook al eens door
wellicht een ander toestel was gebruikt – via Zeeland terugvloog naar haar uitvalsbasis.
Flakkommandeur Vlissingen
2229 Flakalarm! Luchs hat in Richtung 7, Entfernung 25 km, ein Ziel.
2231 Scheinwerfer 14 meldet Motorengeräusche aus Ri 3 näherkommend, die nach 12
auswandern.
2238 Neuer Anflug aus Richtung 2, Entfernung 40 km, Kurs 3 nach 9
2241 Es handelt sich um 2 Maschinen die nach 11 ausfliegen, Entfernung 40 km
2320 Flakalarm! Motorengeräusche aus Ri 3-4 näherkommend. Scheinwerfertätigkeit in
Richtung 4.
2325 Kampfmittel melden in Richtung 3, weit, Flakfeuer und gültiges ES.
2334 Luchs hat in Richtung 4, Entfernung 15 km, ein Ziel.
2335 Nordbatterie hat die Maschine aufgefasst und schießt nach Funkmeß 20 Schuß
10,5 cm.
Erfolg konnte nicht beobachtet werden. Die Maschine fliegt nach Ri 9 aus und gibt
gültiges ES.
Weitere Maschinen fliegen nördlich und südlich außer Bereich – zum Teil im Tiefflug
– aus.
2354 Mit weiteren Rückflügen ist zu rechnen.
0020 Flakalarm! Eine viermotorige Maschine fliegt im Tiefflug scheldeabwärts mit Kurs 59.
Scheinwerfer 7 fasst die Maschine auf, die aber sofort noch tiefer geht und nach See
ausfliegt.
0054 Flakalarm! Luchs hat ein Ziel in Richtung 12, Entfernung 20 km.
0103 Kriegswache Ruhe! Maschine ist außer Bereich nach Richtung 9 ausgeflogen.

Een Lancaster van No. 467 squadron crasht in de Westerschelde.
o Lancaster Mk III (JA906) van No.467 squadron crashte na het uitvoeren van
ontwijkende manoeuvres om 00.30 uur op 4 km ten zuidwesten van Vlissingen in zee.
De Lageberichten geven als oorzaak Flak en nachtjagers maar zover is in ieder geval
wel duidelijk dat de schade reeds in een eerder stadium moet zijn toegebracht. De
Vlissingse Flak heeft er althans niet aan deelgenomen en ook is er in de beschikbare
rapporten geen sprake van Nachtjagd!
Conclusie kan slechts deze zijn dat het toestel reeds dermate zwaar was getroffen dat
het minste of geringste reeds voldoende was om de machine te doen afglijden en in
zee storten.
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Spoelde op 4 oktober te Zoutelande aan waarna hij op 6 oktober op de Noorder
begraafplaats te Vlissingen ter aarde werd besteld.
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†
Spoelde op 8 november aan op het strand bij Nummer Een ten oosten van Breskens
waarna hij reeds de volgende dag op de Noorder begraafplaats te Vlissingen ter aarde
werd besteld.
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139 squadron leverde 2 Mosquito Mk.IX’s met ieder zes 500 lbs GP’s.

