Crash No 485
Spitfire RK896
17-01-1945
Sommelsdijk

16 tot en met 17 januari 1945
Verspreid over de gehele dag (16/01) – van 0645 tot 1705 – voerden Albacores van 119
squadron anti-submarine patrols uit langs het Nederlandse kustgebied.
Deze patrouilles werden vanaf 1745 tot 1955 overgenomen door de Swordfishes van 819
squadron, die drie vluchten uitvoerden maar waarvan twee toestellen de missie al kort na de
start moesten afbreken. Het derde toestel dropte haar explosieven om 1855 op verkende
Flakstellingen maar resultaten konden hierbij niet worden waargenomen.
De daaropvolgende dag – 17 januari 1945 - week niet veel af van dit patroon. Albacores van
119 squadron voerden van 0750 tot 1753 een viertal patrouille vluchten uit in het zeegebied
van Oostende tot aan Walcheren. In de daaropvolgende uren – van 1719 tot aan 0153 (18/01)
– vlogen Albacores van hetzelfde squadron acht anti-shipping patrols waarbij het in de loop
van de avond meerdere keren tot een treffen kwam met Duitse VP-Booten van het
18de.Vorposten-Flottille, die de haven van Hoek van Holland verlieten.
Patrouillevluchten van Second Tactical Air Force.
Mosquito’s van 219 en 488 squadron voerden van 1624 tot 0528 (nacht van 17 op 18 januari)
twaalf missies uit boven het gebied van de Scheldemonding.
Luchtbeschermingsdienst Haamstede.
Van 1145 tot 1300 uur lag de kom van de gemeente Haamstede alsmede Burghsluis,
Westenschouwen en Koudekerke onder geallieerd artillerievuur.
KTB 18de. Vorposten-Flottille.
1400 (16/01)Erhalte von Hako Befehl, nach Maassluis zu verlegen.
1630 Auslaufe von Hoek van Holland mit VP 430, VP 431 und Führerboot VP 434.
1715 Laufe Maassluis ein.
1600 (17/01) Fliegeralarm! Angriff mehrerer Feindflugzeuge mit Bomben und Bordwaffen
auf Poortershaven. Durch gutliegendes Feuer aller Boote wurden Feindmaschinen am
gezielten Bombenabwurf gehindert und viele Treffer einwandfrei beobachtet.
Wahrscheinlich ein Abschuß. Munitionsverbrauch: VP 430 - 127 Schuß 2 cm, VP 431
- 160 Schuß 2 cm, VP 434 - 173 Schuß 2 cm.
Het verlies van een recce-Spitfire van 127 squadron nabij Overflakkee.
o Spitfire Mk.XVI RK896 van 127 squadron werd (volgens Fighter Command Losses)
tijdens een gewapende verkenning nabij Maassluis door Flak getroffen. De piloot
moest vervolgens bij Sommelsdijk op een perceel bouwland nabij de Kruisweg een
noodlanding uitvoeren
safe
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Een en ander klinkt vrij onlogisch reden waarom niet uit te sluiten is dat dit voorval zich eerst heeft
voorgedaan nadat de piloot zich weer boven geallieerd gebied bevond.

