
02 juni 1944 
 

Missies 384 en 385 van de Eighth Air Force 

V-1 sites nabij het Nauw van Calais werden op wel zeer grootschalige wijze gebombardeerd door 926 B-

17’s en B-24’s van de drie Bomb Divisions van de Eighth waarbij - ten koste van welgeteld 11 beschadigde 

B-17’s (alsmede 1 gesneuvelde, 1 vermiste en 1 gewonde) - ruim 2500 ton explosieven werden afgewor-

pen. Het escorte – 42 P-38’s, 165 P-47’s en 134 P-51’s – hoefde op geen enkele wijze in actie te komen en 

leed dan ook geen verliezen. 

 

Spoorverbindingen bij Parijs alsmede diverse vliegvelden nabij Caen en Bretigny werden in de loop van de 

middag het doel van respectievelijk 242 B-17’s en 77 B-24’s. De missie verliep wat minder gladjes en 2 B-

17’s en 5 B-24’s werden neergeschoten. Twee B-24’s moesten bovendien crash-landingen als gevolg van 

Flakschade uitvoeren en een additionele 127 vliegtuigen werden in meer of mindere mate beschadigd. 

Het escorte – deze keer 162 P-38’s, 83 P-47’s en 152 P-51’s – leed wederom geen enkel verlies. 

Tot slot voerden zeven P-38’s een jabo missie uit naar een brug nabij Oostende en voerden 3 F-5’s van 7 

PG low-level fotoverkenningen van Franse brugverbindingen uit.  

 

AEAF missies – Ninth Air Force en Second Tactical Air Force 

Verspreid over de gehele dag voerden B-26’s en A-20’s vande Ninth bijna 350 missies uit naar V-1 sites en 

kustbatterijen langs het Kanaal. P-38’s en P-47’s vlogen tevens tal van jabo missies tege een veelheid van 

doelen als spoorverbindingen, V-1 sites, brandstofdepots en knooppunten van wegen en spoorwegen. 

Slechts één enkele machine – een A-20 van 409 BG – gaat hierbij verloren! 

Radaropstellingen nabij de kust worden op succesvolle wijze aangevallen door 2.TAF maar gaan helaas ten 

koste van twee Typhoons, die door Flak worden neergehaald.  

Tijdens verkenningen en een sweep gaan tevens een tweetal Spitfires verloren. 

 

Generalkommando LXXXIX. Armee Korps. 

0957 (bis 1140) Einflug von etwa 100 Feindmaschinen im linken Korpsabschnitt aber  keine Kampfhand-

lungen. 

 

 

 

 

 

 

 


