Crash No 76
Blenheim L9472
08-08-1940
Noordzee

08 augustus 1940
Verspreid over de gehele dag voerden 15 Blenheims van Nos.18, 105 en 21 squadrons
vluchten uit om een veelheid van doelen in de bezette gebieden te bombarderen (maar)
vanwege het (bekende) gebrek aan wolkendekking keerden niet minder dan elf bemanningen
voortijdig terug.i
Twee Blenheims vlogen door en één van hen – (L9472) - stortte ter hoogte van Schouwen in
de Noordzee. De batterijcommandant volstond met de vermelding, dat boven de batterij te
Renesse werd waargenomen hoe een Britse bommenwerper door Duitse jagers werd
achtervolgd. Het gaat dus (wellicht) niet te ver om het verband tussen deze gebeurtenissen in
te zien.
Endgültige Zusammenstellung der Bombenabwürfe
1800 Abwurf von 3 Sprengbomben bei Ouddorp während Luftkampf wobei 2 Einschläge in
See und ein Einschlag auf Ackerland (ohne Schaden).
Marine Artillerie Abteilung 202
--//-- Keine besonderen Ereignisse.
--//-- Englische Bomber aus Richtung 260° überfliegt 2. Batterie Renesse, von deutschen
Jägern verfolgt.
2150 (bis 2235) Flakalarm für 1. Batterie Dishoek.
0025 (bis 0035) Flakalarm für 1. Batterie Dishoek.
Hafenkommandantur Vlissingen.
0900 32. Minensuchflottille mit 10 Booten ausgelaufen.
1000 Führerboot der 32. Minensuchflottille ausgelaufen.
1130 Räumboot 25 eingelaufen, um 1225 gefolgt durch die Räumboote 117 und 118.
1505 Boot 4 der Gruppe Vlissingen eingelaufen und am 1550 Uhr wieder ausgelaufen.
2000 11. Räumbootflottille mit 6 Booten eingelaufen.
2335 Englischer Flieger über Vlissingen.
--//-- Nach Beleuchtung durch Scheinwerfer sofort abgedreht.
2340 32. Minensuchflottille mit Führerboot und 7 Booten eingelaufen.
Wederom het verlies van een Blenheim van No. 18 squadron.
o Blenheim Mk.IV (L9472) van No. 18 squadron – gestart van West Raynham (Norfolk)
– stortte ter hoogte van het kustgebied nabij Schouwen in de Noordzee.
Naar alle waarschijnlijkheid werd deze machine door een Bf 109 van III./JG 54
neergeschoten (hoewel deze niet met zekerheid kan worden getraceerd).
De gehele bemanning kwam hierbij om het leven.
Sgt. Jack Herbert Saville
mia
Runnymede Memorial Panel 19
Sgt. Frederick Finkill Parvin
†
Zijn stoffelijk overschot spoelde aan nabij Zandvoort waarna hij aldaar op de
algemene begraafplaats werd begraven. Na de oorlog werden zijn stoffelijke resten
overgebracht naar de Canadese militaire begraafplaats te Bergen op Zoom.
Sgt. Victor Robert Thomas Land
mia
Runnymede Memorial Panel 16

Op 8 augustus spoelde in de omgeving van Haamstede het stoffelijk overschot aan van
een onbekend gebleven Britse piloot. Eén dag later – op 9 augustus – werd hij op de
tijdelijke militaire begraafplaats van Haamstede ter aarde besteld.
Medio 1946 werden de stoffelijke resten door 80 GCU overgebracht naar de militaire
begraafplaats te Bergen op Zoom. Een verbinding met het bovenstaande is echter
onmogelijk te leggen! Daarvoor ontbreekt elke aanwijzing.
Een noodlanding van een Messerschmitt van III./JG 54
o Een Bf 109 E-4 van III./JG 54 maakte op deze dag een noodlanding op het vliegveld
van Haamstede waardoor 40% schade aan het toestel ontstond.
De piloot is niet meer te traceren
Een verband met het verlies van de Blenheim is zeer wel mogelijkii

i

Waaronder Knokke (Het Zoute) door 3 toestellen, Haamstede door 1 toestel en Vlissingen (Z.64)
door 2 Blenheims.
ii
Ook al wordt op deze dag geen toestel door JG 54 geclaimd.

