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22 oktober hebben we weer
mee gedaan met de Zeeuwse
museumnacht.
We
waren
opnieuw
te
gast
bij
Robert
Hammer
van
het
vliegveld restaurant. Met
medewerking van de WDSR
en vliegvereniging Atled.
Voor deze gelegenheid was
er
Spitfire
bier
uit
Engeland geregeld.

Bankrelatie:
Rabobank
Rekeningnummer 1287 64 368
Stichting Wings to Victory
Westweg 30
4413-EG Krabbendijke
Kamer van Koophandel Middelburg
KVK no 22062433
Doelstelling Stichting Wings to
Victory:
Het blijven gedenken van de vele
vliegeniers die omgekomen zijn in
West Europa tijdens de Tweede
Wereldoorlog,
alsmede
het
doorgeven van de vele informatie
hieromtrent
aan
volgende
generaties.
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Van de voorzitter
Airmail nummer 22.
Wat vind U deze keer in onze
Airmail. Allereerst staan we stil
bij
het
overlijden
van
S.B.
Feldman. In september bereikte ons
het bericht dat op 11 augustus ons
erelid
Seymour
B.
Feldman
was
overleden
op
negentig
jarige
leeftijd. In deze Airmail aandacht
voor deze markante figuur. Verder
veel nieuws en artikelen. Artikelen
die
eigenlijk
ruime
aandacht
verdienen, maar de ruimte in onze
Airmail
is
beperkt.
De
vliegactiviteiten
gaan
in
de
winterslaap,
maar
het
winterprogramma komt eraan. Diverse
lezingen en het onderhoud van de
vliegtuigen gaat beginnen. Verder
voorbereidingen
voor
een
groot
evenement in 2011. Kortom genoeg
werk.

Op de voorzijde
Seymour
B.
Feldman.
Door zijn RAF collega’s
“Buck”
genoemd.
Hij
overleed enige maanden
geleden.
Feldman
correspondeerde
vele
jaren
met
Jan
van
Huuksloot.
Seymour
heeft
een
uiterst
actieve rol gespeeld in
de
Royal
Air
Force.
Vrijwillig
dienst
genomen, vele vluchten
gemaakt, veel vliegtuig
typen
gevlogen,
V1’s
neergehaald,
een
DFC
ontvangen
en
uiteindelijk de oorlog
overleefd. We weten ook
dat
hij
tijdens
de
oorlog meerdere keren
in
Zeeland
actief
geweest is. We zullen
hem blijvend herdenken.

Veel leesplezier.

Martien van Dijk,

Voorzitter
Wings to Victory
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Nieuws...

Wilt u bovenstaande steunen. Maak net als Wings to Victory
een gift over.
Een aantal medewerkers en donateurs hebben een bezoek
gebracht aan de vliegbasis Gilze Rijen. Daar werd de
traditiekamer en de SKHV bezocht.
Heeft u interesse om ook eens mee te gaan? Meld u aan via
de stichting. Het bezoeken waard!
In oktober heeft er in de Faam en de Bevelander een artikel
gestaan over de stichting. Met de plannen en de roep om
vrijwilligers.
Een aantal motoren zijn de laatste maanden aangeleverd,
waaronder een Jumo 211 motor afkomstig van een JU88 uit de
Oosterschelde.
Diverse spullen zijn geschonken, waaronder een PSU kist van
de LVA uit 1939.

oogte
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Seymour Feldman

Eén
van
de
stukken
afkomstig
van
de persoonlijke
uitrusting van
Feldman,
ten
toon gesteld in
de
traditiekamer
op Gilze Rijen.
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Nieuws…
Stuart Hunt, een erelid van onze stichting heeft sinds lange
tijd weer een RCAF collega ontmoet waarmee hij van 1944-1945 in
een POW kamp heeft gezeten. We ontvingen de foto’s van Stuart
zelf. Stuart staat rechts op de foto.

6

Airmail Nr. 22 Oktober 2010

Museumstuk…
Deze keer een echt Nederlands stuk. De Zeeuwse vlieger Dries
van der Poest Clement vloog na de bevrijding van Zeeland bij
het 6e Auster squadron van de RAF. In deze hoedanigheid vloog
hij veel vluchten met allerlei VIP’s. Hij kwam zo op veel
verschillende plaatsen in binnen- en buitenland. Zo kwam hij
ook een keer in Portugaal. Van der Poest die daar familie
banden heeft werd door een delegatie verwelkomt en kreeg
daarbij een oorkonde. De oorkonde vermeld het volgende:
“aangeboden aan de Sergeant vlieger Dries van der Poest
Clement ter gelegenheid van zijn eerste bezoek op 9 mei 1945
aan Portugaal na de bevrijding van ons vaderland en voorts in
dankbare herinnering aan de hulp door de Geallieerden ons
land gebracht”.
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Nieuws…

In de Faam en de Bevelander heeft een
artikel gestaan over de oorlogservaringen van Jan de Smit uit Oost
Souburg. Een opmerkelijk verhaal!
Onze stichting hoopt hierover nog dit
jaar een boekje uit te geven.
In een volgende Airmail 10 vragen aan
vrijwilliger Aart Walraven.
De database blijft nieuwe informatie
en foto’s opleveren. Sinds het on
line gaan zijn tientallen nieuwe
foto’s toegevoegd.

De door van der Poest
Clement gemaakte step
voorzien van een motor
kregen
we
in
bruikleen.
Hij
gebruikte
deze
als
vervoermiddel na zijn
vliegtuigongeval
in
1945.
De
step
zal
onderdeel
gaan
uitmaken van de van
der Poest Clement ten
toon stelling in ons
museum.
Via de Rabobank is een
bijdrage
ontvangen
voor een tweetal WtV
publicaties.
Meer
hierover
in
een
volgende Airmail.
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Crashes Zeeland WOII: deel 15
Op 7 oktober 1944 ging er een Airspeed Oxford verloren boven
Walcheren. Een bijzondere crash. De Oxford was geen
oorlogsvliegtuig en werd vrijwel uitsluitend gebruikt voor
crew training, navigatie training, bomtraining en dergelijke
trainingsvluchten meer. Het is dan ook de enige Airspeed
Oxford welke in Nederland neergekomen is. Hoe kwam het dan dat
dit vliegtuig, een Mk 2 met serienummer X7288, boven Walcheren
terecht kwam. We zullen het nooit te weten komen. Verdwaald
geraakt is waarschijnlijk het meest aannemelijk. Temeer daar
F/O Reginald William James de enige inzittende van dit
vliegtuig was. Hij was opgestegen van vliegveld Benson in de
UK en onderweg naar Melsbroek in België en behoorde tot No 2
Group Communication Flight van de RAF. Bij Westkapelle kwam
het vliegtuig boven het vasteland en werd direct beschoten
door de batterij 6./815. Korte tijd later stortte dit
vliegtuig neer bij de kustbatterij 7./202 te Zoutelande. De
piloot kwam hierbij om het leven. Hij werd 32 jaar. F/O R.W.
James werd begraven op de Noorderbegraafplaats te Vlissingen.
In 2009 werden we attent gemaakt op gevonden vliegtuigdelen
bij Zoutelande. Het grootste onderdeel bleek afkomstig van een
Oxford. Het betrof de verbinding van de houten vleugel aan de
romp. Duidelijk was ook dat het vliegtuig in brand gestaan
heeft. Door de vinders is gezocht naar familieleden van F/O
James en deze zijn uiteindelijk ook gevonden. De nabestaanden
waren uiterst positief over de vondst en de aandacht voor
James. Foto’s zijn ontvangen die wij weer in de database
konden plaatsen. Inmiddels zijn er ver gevorderde plannen voor
het oprichten van een gedenkteken voor F/O James. De familie
van James zal hierbij aanwezig zijn. Wordt dus vervolgd.

9

Airmail Nr. 22 Oktober 2010

Crashes Zeeland WOII: deel 15 vervolg

Gegevens vliegtuig:
Type:
Motoren:

Airspeed Oxford Mk2
2 Armstrong Siddely Cheetah ster
motoren van 350 pk
Bemanning: normaal 3 stuks
Snelheid: 192 MPH op hoogte
Bereik:
700 miles
Spanwijdte: ruim 16 meter
Lengte:
10.50 meter
Volgende keer in de Airmail:
- Graven Adoptieprogramma van Wings to
Victory
- Vliegweek 100 jaar Luchtvaart in Zeeland
van 17-20 augustus 2011.
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Oproep!
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 vor de Airmail ontvangen wij graag
van u. Ook uw inbreng is belangrijk! Bij voorbaat hartelijk dank.

Vrijwilligers gevraagd!
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,
rondleidingen etc.
Komt
U
eens
langs
om
te bekijken wat we allemaal doen.
rmail Nr. 16 oktober 2009

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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Nieuws…

Het nieuwe boek van
Hans Sakkers. Hij zal
hierover in februari
een lezing houden voor
onze stichting.
6-10
hebben
we
de
afdeling logistiek van
de KLU uit Woensdrecht
mogen
begeleiden
op
een
battletour
door
Zeeland.
Deze
tour
voerde
na
het
vliegveld
langs
de
Sloedam en een bezoek
aan het Polderhuis. De
Auster
maakte
een
flyby.
Battletours
kunnen
naar
eigen
wensen
samengesteld
worden. Vraag naar de
mogelijkheden.

Zaterdag 16 oktober heeft de afdeling
onderzoek
van WtV o.l.v. Willem
Visser de crashlocatie van de B24 bij
’s
Heer
Arendskerke
onderzocht.
Hierbij waren diverse ooggetuigen van
het ongeval en andere belangstellenden
aanwezig. Mark van den Dries, die met
een boek bezig is over dit ongeval,
was hierbij aanwezig om te luisteren
voor
nieuwe
informatie.
Diverse
onderdelen
werden
gevonden.
Het
horloge dat gevonden werd zal, indien
blijkt dat het afkomstig is van één
van
de
bemanningsleden,
naar
de
nabestaanden
gaan.
Met
dit
soort
onderzoeken hopen we meer informatie
te weten te komen over de vliegtuigen
en de (vermiste) bemanning. Diverse
keren schreef de pers een artikel
hierover. De laatste keer helaas een
negatief beladen stuk. Zo werd dit
onderzoek door de krant, ondanks de
uitleg,
beoordeeld
als
een
vliegtuigberging, en dat mag niet.
Maar dat is geen nieuws!
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Fotopuzzel…

Regelmatig krijgen we foto‘s in handen waarvan we geen of
weinig informatie hebben. Door middel van deze rubriek doen
we een beroep op onze lezers voor eventuele informatie over
de desbetreffende foto‘s.
Mocht u informatie hebben dan kunt u contact opnemen met Leo
Bakker van onze afdeling research en archivering. Te
bereiken
via
de
mail
leospitcon@zeelandnet.nl
of
telefoonnummer 0111-652349.
We zouden graag weten waar de foto genomen is en wie de
jongeman is die voor de Fokker C-V staat.
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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
Voor drukwerk bent u bij ons aan het juiste adres!
adres!

Wat krijgt u als donateur?
-U ontvangt 6x per jaar de “Airmail”
-U kunt Wings to Victory artikelen kopen voor gereduceerde prijzen
-U kunt gebruik maken van onze bibliotheek/films/archief
-U kunt gratis de lezing- en filmavonden bezoeken
-U kunt meevliegen tijdens de vliegevenementen
-U kunt zelf vliegen tegen gereduceerde prijzen
-U kunt gebruik maken van de faciliteiten van de stichting
-U heeft gratis toegang tot het museum
-U kunt zelf contacten leggen met veteranen
-U kunt contacten leggen met andere geïnteresseerden in de luchtoorlog
Wat kost het? Voor € 10,00 per jaar bent U al donateur.
En als donateur helpt U de stichting het doel te realiseren!
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Boeken, film en vliegen…
Boeken over de Luchtoorlog
Oskam – Neeven heeft ons weer een nieuwe lijst
toegezonden.
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, 8000 luchtvaartboeken staan op u te
wachten! Dit keer een speciale lijst met als thema de
luchtoorlog en wel over de Amerikaanse luchtvaart. Zoekt
u bepaalde boeken? Laat het ons dan weten. Genoemde
prijzen zijn exclusief porto!
De lijst is als bijlage bij de Airmail bijgevoegd.

Historisch Vliegen
Geïnteresseerden kunnen meevliegen in een historisch
vliegtuig zoals de Piper Cub, Auster MK5 en de
DeHavilland Tiger Moth. De Piper Cub werd in de oorlog
gebruikt door de USAAF als verkenningsvliegtuig en voor
artillerie-ondersteuning, de Tiger Moth werd gebruikt als
trainer door de Royal Air Force en de Auster o.a. als
verkenningsvliegtuig. Vele piloten maakten hun eerste
uren op deze vliegtuigen.
Vliegen is op afspraak en weersafhankelijk. Vraag naar de
mogelijkheden.
Donateurs kunnen tegen gereduceerd tarief een vlucht
maken.

Slag om de Schelde
De film “De Slag om de Schelde” is via de stichting aan te
schaffen voor de prijs van € 10,00. U kunt de film
bestellen door te bellen of een mail te sturen naar de
stichting Wings to Victory. U krijgt de film toegezonden
na ontvangst van uw betaling.
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Programma 2010-2011
11 november:
25 november:
15 december :

Poppyday
Lezing Corstiaan Prince; Luchtslag
WO1 boven het Westelijk front
Lezing Jan Ottens over navigatie en
radio systemen in WO2

2011:
Februari(datum volgt): Lezing door Hans Sakkers over zijn
nieuwe boek
17-20 Augustus:
Vliegweek 100 jaar Luchtvaart Zeeland
20 augustus:
Scheldevlucht

W ings to V ictory w ordt gesteund door:
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Voor betrouwbaar transport!


Krijger Transport Rilland B.V.
0113-501368 Fax 0113-501883
info@krijgertransport.nl www.krijgertransport.nl
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Vluchten met klassieke vliegtuigen zoals de Piper Cub,
Auster MK5 en DeHavilland Tiger Moth. Informatie over
prijzen en boekingen via de stichting.
Elke laatste zaterdagmiddag van de maand is ons museum
open. Documentaires
en films bekijken, informatie zoeken over
vliegtuigongelukken etc.
Wij organiseren ook battletours langs bijv. monumenten,
slagvelden en musea. Verder worden rondleidingen en
lezingen op vliegveld Midden Zeeland of op locatie
verzorgd. Vraag naar de voorwaarden.
Voor de PH-NET en de PH-UCS is een winterprogramma
opgesteld. De PH-NET zal naast het normale onderhoud een
aantal extra werkzaamheden ondergaan. Zo zullen de
vleugelstijlen opnieuw worden gespoten en wordt het
vliegtuig voorzien worden van invasie strepen. De PH-UCS
zal naast het normale onderhoud een aanpassing krijgen
aan de radio. Wie eens mee wil helpen is van harte
welkom.

Nog geen donateur?
Steun 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.
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