Crash No 466
B17 42-97232
16-12-1944
Noordzee
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16-12-1944 werd door de USAAF een raid gevlogen naar Stuttgart. Missie nummer 752. Doel was het
bombarderen van de “Marshalling yards”. Het aantal vliegtuigen voor deze vlucht bedroeg 236. De
B17’s werden geëscorteerd door meer dan honderd P51 jachtvliegtuigen. Deels van de B17’s waren
afkomstig van vliegbasis Horham. Zo ook de B17 van piloot Harold C Coffman. Op deze missie was
dit de enige B17 die niet terug keerde op de basis. Hij kwam neer voor de kust van Zoutelande in
Zeeland. Het vliegtuig behoorde tot de 95th Bomb Group en het 412th Bomb Squadron en had het
serienummer 42-97232. De naam welke op de neus van het vliegtuig stond was “Sandy’s Refueling
Boys”. De bemanning bestond uit:
Pilot Harold C. Coffman
Copilot 2Lt Leonard W. Beadle.
Navigator 2lt Thomas J. Reid.
Bombardier 2Lt Neil E. Vediner.
Top turret gunner T/Sgt Edward W. Gallagher.
Radio operator T/Sgt Donald J. Lanni.
Ball turret gunner S/Sgt Robert W. Pellow.
Waist gunner S/Sgt William E. Hooser.
Tailgunner S/Sgt John J. Jones.
Allen kwamen bij deze missie om het leven. Het Missing Air Crew Report nummer is 11259.
In april 2009 werd er een propeller van een B17 opgevist vlak voor de kust van Zeeuwse kust en ter
beschikking gesteld aan onze stichting. Vanwege de vrij nauwkeurige positiebepaling is deze propeller
hoogst waarschijnlijk afkomstig van deze machine.
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Met deze propeller zal een tastbare herinnering blijven bestaan aan piloot Coffman en zijn crew. De
propeller is te bezichtigen in het museum van Wings to Victory
De 95 th Bomgroep arriveerde in juni 1943 in Engeland en vloog tot april 1945 meer dan 300 missies.
Meer dan 150 17’s gingen in deze periode verloren. Alle omgekomenen worden herdacht met een
monument in Horham in de vorm van een B17 staartstuk. Deze groep verloor ook het laatste vliegtuig
van de 8th USAAF. Na de voedseldropping in Holland stortte een B17 in zee voor de
Engelse kust. Slechts 2 bemanningsleden overleefden!
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