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De Luchtstrijd in de grensgebieden.
De bommenwerpers van KG 4, KG 27, KG 54 en LG 1 – alles onder de paraplu van Luftflotte
2 - concentreerden zich hoofdzakelijk op de driehoek Antwerpen, Gent en Brussel. Deze
concentratie vormde overigens geen strakke begrenzing! Zo werd het vliegterrein Het Zoute
voor de tweede keer gebombardeerd en vielen in de kom van Schoondijke een dertiental
explosieven (wellicht bestemd voor doortrekkende Franse troepen!).
Vliegterrein Het Zoute onder vuur.
Kort na het middaguur werd luchtalarm gegeven waarna al spoedig twee vrij grote formaties –
mogelijk van II./KG 54 – werden waargenomen. Het sporadisch afgegeven afweervuur door
de mitrailleurpelotons werd spoedig gestaakt! Het vuren met lichtspoor verraadde alleen maar
de opstellingen en men had de stellige overtuiging (niet geheel ten onrechte) dat het vuren met
deze verouderde wapens volkomen nutteloos was.
Talloze explosieven werden vervolgens afgeworpen en na het bombadement werden 230
bominslagen geteld. Ook de Britse Hurricane, die de voorgaande dag een noodlanding had
uitgevoerd, werd getroffen en ging in vlammen op.
Ook nu weer waren er personele verliezen! Korporaal M.Coomans liep zeer zware
verwondingen op als gevolg waarvan hij op 20 mei te Oostende zou komen te overlijden.
Soldaat J.v.d.Bosch werd eveneens getroffen; hij werd naar Boulogne overgebracht, alwaar
hij op 22 mei (als gevolg van weer een luchtaanval) om het leven zou komen. Tot slot
sneuvelde soldaat N. Van Nijlen – telegrafist en verantwoordelijk voor de telefooncentrale –
als gevolg van bomscherven.
Na enkele dagen besloot de Belgische legerleiding het vliegterrein op te blazen daar men
meende het niet meer nodig te hebben. Na enkele dagen van voorbereidingen werden op
zaterdag 18 mei de springladingen gesteld. Na deze taak te hebben volbracht vertrok de
vernielingsploeg - een kleine eenheid van het 2de. Regiment Genietroepen onder sergeant
M.Doupagne - naar Stene om ook daar het vliegveld op te blazen.
De mitrailleursecties verlieten eveneens het veld en trokken naar Zwevezele alwaar ze het
einde van de achttiendaagse veldtocht meemaakten.
Verliezen voor zowel de Luftwaffe als de Armée de l’Air.
GC III/1, versterkt met het 5° escadrille van GC III/3, was belast met de luchtdekking van de
Franse troepen boven de sector Antwerpen.
De luchtstrijd vond plaats boven een gebied dat grote delen van het noordwesten van België
zou omvatten alsmede het oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen en delen van NoordBrabant.
Wederzijds waren de verliezen zwaar te noemen! Aan Franse zijde gingen vijf Morane’s
verloren (zie compte-rendu). Aan Duitse zijde keerden twee He 111’s van 4./LG 1 en één He
111 van 4./54 niet op hun basis terug. Een vierde He 111 – eveneens van 4./54 – moest na
terugkeer op Krefeld als onherstelbaar worden afgeschreven.

Compte-rendu de G.C. III/1 et la 5ème escadrille de G.C. III/3
Le groupe de chasse III/1, renforcé par une escadrille du G.C.III/3 est chargé de couvrier le
secteur d’Anvers avec nombreux combats aériens au-dessus de la Belgique.
L’adjudant Bassaget et le lieutenant Béran du G.C.III/3 attaquent 14 Bf 110 qui se préparaient
à piquer sur le 7ème régiment des pionniers en gare de Schellebelle près de Gand.
Dès le début de l’action, le lieutenant Béran est tué d’une balle dans la tête, l’adjudant-chef
Bassaget resté seul et sans munitions est mis en flammes, il parvient à sauter en parachute et
atterrit grièvement brǔlé, il est évacué sur l’hôpital de Wetteren.
Son Morane s’écrase à Schellebelle.
Le sous-lieutenant Calmel est abattu par 4 Bf 109, blessé à une jambe; son avion gravement
endommagé s’écrase dans un champ près d’Alost. Le Morane 406 criblé de balles est incendié
le 17 mai à 19 heures par le sous-lieutenant Abrioux.
Deux autres pilotes du G.C.III/1 sont descendus au cours de ces combats. L’adjudant
Dechanet s’écrase près du terrain; l’appareil est entiérement détruit., le pilote blessé est
hospitalisé à Gand.
Le lieutenant Bursztyn est également abattu, blessé, le pilote est hospitalisé à Gand où il
retrouve l’adjudant Dechanet, son Morane est inutilisable
Een verkenner van de Luftwaffe crasht bij Paal (Oost Zeeuws-Vlaanderen).
o Junker Ju 88A 7A+CH van 1.(F)/ 121 werd omstreeks 1030 uur ter hoogte van
Brussel door (naar alle waarschijnlijkheid) Flt.Lt. Bob Roberts en Sgt. Alf Whitby van
79 squadron onderschept en neergeschoten. De machine voerde een verkenningsmissie
uit naar vliegvelden in de omgeving van Brussel, Antwerpen, Hingene, St.-Niklaas,
Stekene, Waasmunster en Gent.
Fw. Kurt Denner
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Tijdens de actie/ danwel bij de landing liep hij zeer zware verwondingen op waaraan
hij (eerst) op 6 juni kwam te overlijden. Na de oorlog werden zijn stoffelijke resten
overgebracht naar de Duitse militaire begraafplaats te Lommel.
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Extract from interrogation-report (air 40-2397)
7 June 1940
Start and mission:
From Gütersloh on reconnaissance of aerodromes at Brussels, no bombs carried.
This crew was particularly uninformative and it was only with the greatest difficulty
that any information was obtained.
The two survivors were interrogated, one in London and the other at Southampton
and, as theur stories coincide, the information is thought to be correct.
While over Brussels, they were engaged by one Spitfire and after the first burst of fire,
the left motor caught fire. The right motor stopped and started to smoke.

