Crash No 483
Mustang 44-14274
07-01-1945
Westerschelde

07 januari 1945
De oorlog in het Zeeuwse luchtruim beperkte zich tot een enkele scramble maar eerst geven
we de gebeurtenissen met de Eighth Air Force weer.
Mission 785 van Eighth Air Force.
Met in totaal 1073 B-17’s en B-24’s van de beschikbare drie Air Divisions werden bijna 3000
ton explosieven afgeworpen op tal van doelen in het westen van Duitsland.
Verbindingscentra, spoorwegen, bruggen en opslagplaatsen voor brandstoffen nabij steden als
Hamm, Paderborn, Bielefeld, Bitburg, Keulen, Landau, Zweibrücken, Rastatt (en nog veel
meer) werden op genadeloze wijze gebombardeerd.
De verliezen waren met drie bommenwerpers zeer gering temeer omdat twee het gevolg
waren van een botsing in het luchtruim nabij Hoek van Holland.
Door Eighth Fighter Command werden exact 700 jachtvliegtuigen ingezet en hiervan ging er
een verloren.Deze machine – een P-51D van 55 FG – moest als gevolg van brandstofgebrek
besluiten om uit te wijken naar het vliegveld Deurne maar heeft dit niet meer kunnen halen en
aangenomen (moet) worden dat de piloot op een locatie ten oosten van Walcheren in de
Westerschelde is gestort.
Een Spitfire scramble boven Zuid-Beveland.
Om 1155 stegen twee Spitfires van 127 squadron op om een niet geidentificeerd vliegtuig
boven het luchtruim van Zuid-Beveland te onderscheppen.
Zover kwam het niet want er werden geen vliegende doelen aangetroffen zodat de twee
piloten om 1255 uur hun toestel weer aan de grond konden zetten. Een link met de vermist
gebleven Mustang is – gelet op het tijdsverschil – vrijwel uit te sluiten.
Coastal Command patrouilles.
Verspreid over de gehele dag – van 0930 tot 1710 – voerden drie Albacores van 119 squadron
anti-submarine patrols uit ter hoogte van het Zeeuwse kustgebied.
KTB Führer der Motorbootsverbände.
--//-- Übersetzen von und nach Goeree und Schouwen.
1300 (bis 1700) Störungsfeuer auf Zierikzee aus Richtung Colijnsplaat und Stavenisse.
2015 Auslaufen MFP 187 und P-Mot.158 Scharendijke nach Ouddorp.
Wegen Wetterlage geht MFP 187 auf Höhe Ossehoek vor Anker. P-Mot.158 gerät
400 m westlich Ossehoek auf Grund. An Bord befindliche Truppen können an Land
gebracht werden.
Mit Booten der Rheinflottille versuchtes Abschleppen mißlingt.
Het verlies van een Amerikaanse P-51 Mustang.
o P-51D 44-14274 van 55 FG/ 38 FS – afkomstig van Wormingford Essex – is naar alle
waarschijnlijkheid neergestort in het water van de Westerschelde.
De piloot rapporteerde om 1455 (tijdens de terugvlucht en nabij Dordrecht) dat hij nog
slechts vijf gallon brandstof had en om die reden St.Trond niet meer kon bereiken
maar zou trachten Deurne aan te vliegen. Aangenomen wordt – zie MACR 11523 –
dat het toestel met haar piloot ten oosten van Walcheren is neergestort.
Flg.Off. Frank R. Russell
mia
Zijn nagedachtenis is opgenomen op The Walls of The Missing op de Amerikaanse
militaire begraafplaats te Henri-Chapelle.

