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Van de voorzitter

Op de voorzijde

Airmail nummer 9.
De aandacht voor de Tweede Wereldoorlog is
toenemende. Ook de strijd in Zeeland staat
volop in de belangstelling. Vooral de strijd in de
nadagen van de oorlog heeft veel leed
veroorzaakt in Zeeland.
De Slag om de Schelde is dan ook een veel
gehoorde term de laatste tijd. Deze belangrijke
slag eind 1944 had een behoorlijke omvang en
heeft veel slachtoffers gekost, zowel burgers als
militairen. Aan beiden zijden, de kant van de
geallieerden en aan de kant van de Duitsers
vielen vele slachtoffers. Dit geeft ook het grote
belang aan dat beide partijen voor het Schelde
gebied hadden. Heden ten dage is deze
onderbelichte slag voor velen nog steeds een
onbekend verhaal. Wij hopen daar de komende
tijd samen met de andere musea iets aan te gaan
doen. Dit stuk Zeeuwse geschiedenis mag niet
vergeten worden.

Op de voorkant van deze
Airmail het augustus nummer
van Flypast. Flypast is het
mooie magazine voor de
historische luchtvaart. In deze
Flypast aandacht voor het
cockpitfest te Newark, UK in
het museum aldaar. Zoals
eerder vermeld heeft Jan van
Huuksloot met de cockpit van
de Douglas
A8 dit
evenement bezocht. Jan was
de eerste “buitenlander” die
dit evenement bezocht. Hij
behaalde maar liefst meteen
twee prijzen met zijn cockpit.
Een uitgebreid verslag in
deze uitgave van Flypast.
Verderop in deze Airmail
meer informatie.

Veel leesplezier.
Martien van Dijk,
Voorzitter Stichting Wings to Victory
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Slag om de Schelde
Corstiaan Prince heeft voor de
stichting een aantal prachtige
verslagen geschreven over de
Slag om de Schelde en in het
bijzonder over de onmisbare
steun vanuit de lucht tijdens
deze slag. Hij heeft deze
omvangrijke slag, om in feite de
toegang
tot
Antwerpen,
weergegeven vanaf de opmars
vanuit België richting het
noorden om zo een goed beeld
te geven hoe belangrijk deze
slag geweest is. Door de RAF
en de USAF zijn vele vluchten
gemaakt. De luchtsteun is
onmisbaar geweest. Meer over
dit verhaal in een volgende
Airmail.
Daarnaast zal Corstiaan een
tweetal lezingen verzorgen, in
januari en maart 2009, waarvan
er één zal gaan over de luchtslag
boven Zeeland eind 1944 en
begin 1945. Ook zal hij een
lezing
geven
over
het
bombardement op Dresden.
Over dit bombardement zijn
veel misvattingen. Wat is het
ware verhaal?!

65 jaar bevrijding
Oktober 2009 is het 65 jaar geleden dat
Zeeland bevrijd werd van de Duitse
overheersing.
Door
diverse
oorlogsmusea zal hier aandacht aan
geschonken worden. Ook Wings to
Victory zal aandacht besteden aan dit
feit. In 2009 zullen de Wings to Victory
- Wings & Wheels op vrijdag 29 mei en
zaterdag 30 mei, en de 5 mei
prijsdropping in het teken staan van de
bevrijding. Ook de geplande lezingen
zullen hier nader op in gaan.
Subsidie is verleend door het ministerie
van VWS om een korte film te maken
over de strijd in Zeeland in de
einddagen van de oorlog. Dit verhaal
zal aangevuld gaan worden met
verhalen van ooggetuigen.
De aanvraag is gedaan door SCEZ en
de uitvoering zal gedaan worden door
Studio Haak en Visser. Alle
oorlogsmusea in Zeeland verlenen hun
medewerking aan deze film.
De film zal eind 2009 de musea te zien
zijn. We hopen met deze film een
duidelijke stap voorwaarts te maken om
dit stuk Zeeuwse geschiedenis een
verdiende plek te geven.
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Café Restaurant Fly Inn Twinzzz
op ZeelandAirport

Calandweg 30 4341 RA Arnemuiden

info@twinzzz.nl www.twinzzz.nl
Tel 0113-613264 Fax 0113-614003

Elke dag geopend
van 09.00 tot zonsondergang !!
General Aviation Lunches
Airliners Diners
Feesten & Partijen
Vergaderingen & Cursussen
Catering
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Nieuwtjes…
De stichting wil in het voorjaar van
2009 een bezoek organiseren aan de
Koninklijke Luchtmacht Historische
Vlucht op vliegbasis Gilze Rijen. Deze
stichting houd een unieke vloot van
historische vliegtuigen in stand welke
gevlogen hebben bij de Koninklijke
Luchtmacht. Te denken valt hierbij aan
de B25 Mitchell, de Spitfire, een Beech
18, diverse Harvards enzovoort.
Tijdens het bezoek kunnen de
vliegtuigen van dichtbij bekeken
worden en wordt uitleg gegeven over
deze unieke vloot. Tevens kunt u de
mooie faciliteiten en het museum
bezoeken. Indien u belangstelling heeft
om de SKHV te bezoeken dan
verzoeken wij u dit kenbaar te maken
aan het bestuur van Wings to Victory.
Dit bezoek zal uitsluitend doorgang
vinden bij voldoende belangstelling.
Informatie over de SKHV is te vinden
op www.skhv.nl.
1 november zal de Commando
Herdenkingsmars vanuit Westkapelle
gelopen worden ter herdenking van de
landing op Walcheren in 1944. De
mars wordt georganiseerd door de
vereniging
Groupe
Liberation,
afkomstig uit Belgie, in samenwerking
met het Polderhuis uit Westkapelle.
Een behoorlijk
aantal
Belgische
militairen
hebben
deze
landing
meegemaakt. De groep zal een bezoek
brengen aan o.a.het Polderhuis en aan
onze stichting. Wij zullen met een Piper
Cub boven deze mars vliegen als
verkennings vliegtuig.

Met een geldbedrag, twee prijzen
en een mooie ervaring rijker keerde Jan van Huuksloot voldaan
terug van het cockpitfest in de UK.
Het
geldbedrag
werd
direct
geschonken aan het plaatselijke
museum. Tevens werd in het
augustusnummer van Flypast een
artikel geplaatst over Jan, de
Douglas A8, en onze stichting. De
belangstelling die er was voor de
cockpit geeft aan dat dit een uniek
stuk en een unieke prestatie is van
deze
originele
Nederlandse
Luchtmacht A8. Scans van een
aantal bladzijden uit de Flypast
vind U verderop in deze Airmail.
Diverse contacten werden door
Jan gelegd met luchtvaart musea
en werden afspraken gemaakt om
waar mogelijk elkaar te helpen.
Van het bezoek aan de stichting
van de Amerikaanse USAF
veteraan TC Gibbs en van ons
bezoek gebracht aan Lancaster
tailgunner Herb Davy en Lancaster
bombaimer G.L. Johnson van het
beroemde 617 squadron is een
DVD samengesteld. De DVD’s
samengesteld door Reint Laan met
interessante beelden en interviews
zijn via de stichting te bestellen.
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Veteranendag 5 juli 2008

Zaterdag 5 juli werd voor de derde keer
de Zeeuwse Veteranendag
georganiseerd. De opzet wordt steeds
professioneler en de organisatie verwerft
steeds meer steun. Hiertoe is nu ook de
Stichting Zeeuwse Veteranen Dag
(SZVD) opgericht. Boven Middelburg
was naast de eigen formatie de B25 te
bewonderen. De Mitchell verzorgde een
indrukwekkende en mooie flyby. In het
bijzonder de aanwezige 320 squadron
veteranen waren danig onder de indruk.
De Wings to Victory formatie die deze
keer bestond uit twee Tiger Moths en
twee Piper Cubs. Vanwege een forse bui
boven de stad kon de formatie niet op tijd
arriveren. Vanwege het slechte zicht
haakte uiteindelijk een vliegtuig af en de
andere drie kwamen op een later tijdstip
boven de stad. Helaas was toen
vanwege de regen een ieder al op weg
naar het Stadhuis. Ook in 2007 was het
zicht slecht op deze dag en hopen we op
mooier weer tijdens de volgende
veteranendag.
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Bezoek aan cockpitfest in UK.

Wij zijn nog steeds op zoek naar verhalen, foto’s, herinneringen, voorwerpen etc. die te maken
hebben met de (Zeeuwse) luchtoorlog. Weet u iemand die informatie heeft, of heeft u zelf
informatie, dan vernemen wij dat graag. Verdere kopij ontvangen wij graag van u. ook uw
inbreng is belangrijk! Bij voorbaat hartelijk dank.

Wanneer u actief wilt worden als vrijwilliger voor de stichting Wings to Victory, wees
welkom! We zoeken mensen op allerlei gebied. Timmeren, film&foto, research etc.
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10 vragen aan een vrijwilliger van de stichting
Wat is uw naam?
Leo Bakker.
Wat is of was uw beroep?
Mijn beroep was tot en met 2000 IT Manager bij
een groot Amerikaans IT bedrijf.
Vanaf die tijd niet meer actief op de arbeidsmarkt
zodat er tijd overblijft voor leuke dingen.
Wat zijn uw hobby’s?
Mijn 5 grootste hobbies zijn in willekeurige volgorde:
1) Tennissen bij TC Westerschouwen
2) Tuinieren
3) Vliegtuigen, vooral props, met een grote
voorliefde voor de Spitfire
4) Flight Simulator
5) Muziek luisteren
Waarom bent U vrijwilliger bij de stichting Wings to Victory?
Wat er tijdens de luchtoorlog 1940-1945 boven Zeeland heeft plaatsgevonden mag niet worden
vergeten en moet bewaard blijven. Door mijn werk binnen Wings to Victory kan ik een klein
steentje bijdragen dat er nooit vergeten mag worden de prijs die al die jonge piloten hebben
betaald voor onze vrijheid.
Sinds wanneer bent U vrijwilliger?
Vanaf het voorjaar 2006. Na het lezen van een artikel in de PZC over Wings to Victory dacht ik
dat is iets voor mij. Op de introductiedag was ik gelijk verkocht.
Wat doet U zo al voor de stichting Wings to Victory?
Samen met Jaap Geensen ben ik verantwoordelijk voor research in de breedste zin van het
woord. Met andere woorden alle soorten informatie die nog beschikbaar is op tafel krijgen en op
een goede manier bewaren. Met nog meer andere woorden “het verhaal achter de foto”. Jaap is
bezig met Oost-ZeeuwsVlaanderen in kaart te brengen en ik ben doe het zelfde voor
SchouwenDuiveland, St Phlipsland, Tholen en GoereeOverflakkee. Alleen al in “mijn” gebied heb
ik een lijst 120 air crashes…
Waarom interesse in de luchtoorlog?
Als klein jongetje had ik al belangstelling voor vliegtuigen en later is dat specifiek tweede
wereldoorlog geworden.
Welke activiteiten spreken U het meeste aan?
Ik ben zeer tevreden met de manier waarop onze stichting zich heeft ontwikkeld. Begonnen als
een aantal mensen met ideeën hebben we grootte stappen vooruit gemaakt naar een meer
professioneel niveau.
Welke activiteiten zou u nog graag willen zien?
Als ik alleen naar de research groep kijk zou ik gaarne nog wat meer mankracht hebben. Zodat
we snel alles in kaart hebben en we de volgende stap kunnen nemen. Een grote wens is om met
meer ooggetuigen te kunnen praten zodat hun verhaal niet verloren gaat. Dat zal een race tegen
de klok worden maar we moeten het proberen. Uiteraard zal het in het gebruik hebben van ons
museum een belangrijke stap voorwaarts voor ons allen zijn. Hiermee kunnen we ons nog meer
op de kaart zetten.
Wat zijn uw wensen voor de toekomst?
Dat Wings to Victory het gezicht wordt van de Luchtoorlog boven Zeeland met een expertise
centrum waar een ieder gebruik van kan maken en met de financiële middelen en voldoende
mankracht om dit werk te kunnen blijven doorzetten.
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Crashes Zeeland WOII: deel 5
Datum: 02-05-1943 Plaats: Kortgene.
Nils Jorgen Fuglesang is geboren op
07/10/1918 te Flekkefjord (Noorwegen)
als zoon van Kristine en Hartvig
Fuglesang, en kwam als jongetje naar
Floro, een stad van ongeveer 2.000
inwoners. Zijn vader was hoofd van de
douane in Flekkefjord. Van zijn vier
zusters leeft er heden (januari 2008) nog
eentje in Nordfjord. Hij studeerde twee
jaar economie te Rouen, Frankrijk.
Op 12/03/1941 verliet hij,
tezamen met 12 anderen,
per schip M/B Heimfjell
(SV 8V), het bezette
Noorwegen en arriveerde
14/03/1941 in de haven
van Lerwick (Schotland).
Zijn
vliegeropleiding
kreeg hij in het bekende
Noorse opleidingskamp
“Little
Norway”
in
Canada waar met de
Fairchild M-62/PT-19 de PT-26, de Douglas 8A-1 en de Curtis
Hawk
75-A8
werd
gevlogen.
Na terugkomst in Engeland ging hij deel uitmaken van RAF No 332
Noorse Fighter Squadron te West Hartepool, Catterick. Het squadron
verhuisde 21/03/1942 naar RAF North Weald. Op 20/01/1943
behaalde hij zijn, naar later zou blijken, enige victory door 10 miles
inland van Griz Nez Frankrijk), een FW190 neer te schieten.
Op 02/05/1943 om 17:45 uur (UK tijd) werden de piloten van 322
Squadron opgeroepen voor de briefing voor een Ramrod (No 12
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GR15) naar ZW Nederland. De North Weald Wing zou een
“covering sweep” boven het gebied rond Vlissingen uitvoeren.
Om 18:30 uur (UK tijd) stegen, onder leiding van Major F.
Thornsager, de 11 vlieguigen van het 332 Squadron tezamen met het
331 Squadron op.
Het geheel stond onder de leiding van W/Cdr P.J. Jameson.
Vliegend op zeeniveau werd om 19.05 uur (UK tijd) het vliegniveau
snel verhoogd en werd al snel het noordelijkste puntje van
Walcheren bereikt en ging men richting Tholen. Plotseling werd de
wing door FW 190’s aangevallen.
Een aantal vliegtuigen
van 332 en 331
Squadron
werd
neergeschoten.
Fuglesang,
in
zijn
Spitfire F.IX – BS540
(AH-E),
werd
neergeschoten
door
Oblt von Kirchmayr in
zijn JG1 FW190 en
kwam om 19:30 (UK
tijd) neer in de Frederikspolder aan de De Looffweg te Kortgene.
Fuglesang landde veilig op de grond maar werd gevangen genomen.
Hij werd na verhoor overgebracht naar het gevangenkamp Stalag
Luft 111, te Sagan, nu Polen. In de nacht van 24/03/1944 ontsnapten
76 gevangenen door een tunnel. Deze
ontsnapping staat bekend als de “Great
Escape”. Van de 76 werden er 73,
waaronder Fuglesang, weer gepakt.
Slechts drie man t.w. twee Noorse
piloten, Bergland en Muller, en de
Nederlander Bob van der Stok wisten
blijvend de vrijheid te bereiken.
Fuglesang werd te Flensburg gegrepen
en werd door de Duitsers op 29/03/1944
vermoord en te Kiel gecremeerd en is
begraven te Kirkehavn, Hidra bij
Flekkefjord.
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Uw advertentie?
Neem contact op met de stichting voor meer informatie.

Antiquariaat
Oskam-Neeven

AVIATION & WAR BOOKS
Bezoekersadres:
Ambachtsweg 8 C
1474 HW Oosthuizen
Tel: 06-36162703
Fax: 084-7526612
Elke Zaterdag geopend van 10:00 - 17:00

.

www.oskam-neeven.nl
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Wings to Victory Flyer

DH82 Tiger Moth
Sinds juni is Midden Zeeland de
thuisbasis van de DH82 Tiger
Moth N929M. Deze Tiger is
aangekocht door Frans Peraer
tezamen met een Piper Super
Cub. Beiden zijn in een
container uit de VS
aangekomen. Deze Tiger heeft
een Nederlandse achtergrond en
is na vele jaren weer terug.
Inmiddels heeft deze oud RAF
trainer al diverse vluchten
gemaakt boven het Zeeuwse
luchtruim. Op 5 juli heeft Frans
de flypast gevlogen boven de
veteranendag in Middelburg.
Een mooie aanwinst!

Wilt u deze flyer ontvangen?
De flyer is te verkrijgen via de stichting.
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Nieuwtjes….
Een bouwkundige tekening voor de RAF hut wordt samengesteld door H.
Weertman Architecten Bureau uit Goes met gebruikmaking van de originele
RAF tekeningen.
Hiermee kunnen we een volgende stap zetten naar de bouw van dit zo
karakteristieke gebouw.
Via Peter de Meester zijn we in het bezit gekomen van een partij betonnen
palen die als afscheiding gebruikt gaan worden voor de Nissenhut. Dit type
palen werd gebruikt als afzetting van de vliegvelden in Engeland. Zoals ons
beleidsplan vermeld willen we een sfeer te creëren met gebruikmaking van
zoveel mogelijk oude en originele bouwmaterialen. Momenteel worden deze
palen geplaatst.
Via Peter Geijssen hebben we een compleet verhaal ontvangen van een P51
Mustang vlieger die in oktober 1944 een noodlanding moest maken bij Noord
Beveland. Hij werd hierbij geholpen door Zeeuwen en verborgen gehouden
voor de Duitsers. Deze vlieger, Jim Frolking, heeft van deze indrukwekkende
gebeurtenis een gedetailleerd verslag geschreven. Het verslag van deze nog
in leven zijnde veteraan van de USAF is te lezen en te bekijken in ons
museum.
17 Oktober zal de stichting meewerken aan de Zeeuwse Museumnacht. Dit
initiatief van de Vereniging Zeeuwse Musea en de Stichting Cultureel Erfgoed
Zeeland(SCEZ) . Deze werd in 2007 voor het eerst gehouden en was gelijk
een succes. Een programma voor deze avond wordt momenteel
samengesteld. Het beloofd een leuk evenement te worden. Noteer deze
datum in uw agenda. De aanvang is om 20:00 en loopt tot 01:00.
Via Dhr Bas Steketee van de Zeeuwse Asfalt Orderneming uit Middelburg
hebben we een mooie Nissenhut toegezegd gekregen. Deze hut die de
afmetingen van 9 x 15 meter heeft verkeerd in uitstekende staat. Voor de
stichting opnieuw een prachtige aanwinst!
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Hartelijk dank voor het drukwerk en de moeite voor ons gedaan!

De kleurrijkste drukker uit de regio.
Drukkerij Zoeteweij: Voor alle mogelijke toepassingen drukwerk
bent u bij ons aan het juiste
juiste adres!

Uw advertentie?
Neem contact op met de stichting voor meer informatie.
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Boeken, veel boeken over de luchtoorlog…
Oskam – Neevenheeft ons wederom een nieuwe lijst toegezonden. Hieronder een gedeelte
van de lijst.
Bestelling graag naar Oskam - Neeven, Ambachtsweg 8 c, 1474 HW Oosthuizen Tel.06
36162703, email oskam9@planet.nl. Wij zijn elke zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur
voor u beschikbaar op bovenstaand adres. Kom eens langs, 7000 luchtvaartboeken staan
op u te wachten! Zoekt u bepaalde boeken? Laat het ons dan weten. Genoemde prijzen
zijn exclusief porto.
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Programma 2008/2009
2008:
14 oktober:

Presentatie voor de Past Rotarions Midden-Zeeland

17 oktober:

Zeeuwse Museumnacht van 20:00-01:00

1 november:

Vlucht boven de Commando Herdenkingsmars

11 november: “Poppyday”
16 december: Lezing/filmavond

2009:
26 januari:

Lezing Luchtslag om de Schelde

24 februari:

Zeeuwse vliegvelden in oorlogstijd

25 maart:

Het bombardement van Dresden

5 mei:

Dropping/bevrijdingsvlucht met prijzen

30 mei:

Wings to Victory - Wings & Wheels

11 november: “Poppyday”
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Uw advertentie?
Neem contact op met de stichting voor meer informatie.

Uw advertentie?
Neem contact op met de stichting voor meer informatie.
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Verder staat ondermeer op het programma voor 2008/2009:
Presentatie Kapitein Paul Petersen over de berging te Oude Tonge van de P47
van lt. Stover.
Diverse battletours langs begraafplaatsen van vliegeniers, alsmede langs
herdenkingswaardige plaatsen in Zeeland. Ook wordt stil gestaan bij de gevallen
burgerslachtoffers.
Filmavond. De oude projectoren zijn uit de kast gehaald, de films verzameld. Er
moet nog wat gerepareerd worden, maar van de winter willen we beginnen met
ouderwetse filmavonden. Gaat u mee terug in de tijd?
Elke laatste zaterdagmiddag van de maand is ons museum open. Documentaires
en films bekijken, informatie zoeken over vliegtuigongelukken etc.
Programma onder voorbehoud.
Data van diverse activiteiten volgen nog.
Houd u onze website in de gaten!

Nog geen donateur?
Steun het doel van de stichting Wings to Victory
Wordt donateur voor een minimum van €10,00 per jaar.
Stuur uw adresgegevens naar:
Stichting Wings to Victory
Westweg 30
4413-EG Krabbendijke
Of download het formulier van onze website.

Bij voorbaat hartelijk dank namens het bestuur.
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