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worden
Van de Zal
voorzitter
Alweer de eerste Airmail in 2012. Een nieuw
jaar met weer allerlei activiteiten. Opnieuw
o.a. een aantal lezingen, een donateurdag en
de Zeeuwse Luchtvaartdagen. In navolging
van het voorgaande jaar, hebben we opnieuw
gekozen voor een evenement van meerdere
dagen. Vorig jaar een groot succes! We
hebben laten zien dat we met een klein budget
toch een sfeervol evenement kunnen
neerzetten. Ruime medewerking hebben we
gehad van verschillende veldgebruikers. We
hopen dit jaar weer op een ieder zijn
medewerking. Inmiddels is van diverse kanten
hulp en medewerking aangeboden. De poster
en het voorlopige programma is in deze
Airmail te vinden. Verder de nodige
vliegactiviteiten
met
de
historische
vliegtuigen. De historierijke Scheldevlucht zal
in augustus gevlogen worden. Deze
puzzeltocht voor vliegtuigen zal na jaren weer
georganiseerd worden. Dit gebeurt samen met
de Aeroclub Zeeland.
Per vliegtuig zullen we Duxford bezoeken in
het weekend dat de airshow daar gehouden
wordt. Kortom, een mooi gevarieerd
programma voor 2012!

Op de voorzijde
Op de voorzijde een affiche
voor de aankondiging van de
Scheldevlucht. De opzet en
de tekst is vrijwel gelijk aan
de aankondiging van de eerste
Scheldevlucht in 1934. De
organisatie was in 1934 in
handen van de Zeeuwsche
Vereniging voor Luchtvaart.
De prijs was een zilveren
trofee in de vorm van een
meeuw, de Scheldemeeuw.
Elke deelnemer ontving een
medaille. Een exacte kopie
van deze medaille is opnieuw
geslagen en zal aan de
deelnemers
uitgereikt
worden. In 2012 zal bij goed
vliegweer
de
23e
Scheldevlucht
gevlogen
worden.
Bezoek ons museum eens!

Martien van Dijk,
Voorzitter stichting Wings to Victory
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In memoriam…
Op 5 januari bereikte ons het trieste bericht dat is overleden Robert
Caldwell. Kort nadat we nog een kerstkaart van Robert en Adrian mochten
ontvangen overleed Robert aan de gevolgen van een longontsteking. Hij
werd slechts 69 jaar oud. Robert heeft samen met zijn vrouw Adrian veel
energie gestoken hebben in de zoektocht naar Adrian’s vader en de rest
van de B17 bemanning die voor de kust van Nederland in zee neergestort
is. Zij bezochten Nederland diverse keren en hebben ook diverse keren
onze stichting bezocht. De laatste keer in 2007. Robert die zowel
helikopter piloot was als piloot van vleugelvliegtuigen had meer dan
10000 vlieguren.
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Nieuws…
De stichting heeft een grote collectie
modelvliegtuigen ontvangen. Het
betreft zeker 200 kant en klare
modellen van diverse schaal. De
vliegtuigen stammen uit de gehele
periode van de luchtvaart. Vliegtuigen van voor de 1e Wereldoorlog tot
modellen uit de jaren zeventig. Veel
vliegtuigen uit de militaire geschiedenis van de luchtvaart. De modellen
zijn gemaakt door Ir A.T. Dijkgraaf
en zijn door zijn zoon Ir T. Dijkgraaf
via Joost Naudts bij onze stichting
terecht gekomen. Alle modellen
worden nagezien en waar nodig
hersteld. De modellen zullen vanwege
ruimte gebrek grotendeels in opslag
gaan. Een mooie aanwinst! De
collectie vliegtuigmodellen in de
stichting bestaat inmiddels uit vele
honderden modellen!

De “online” database met vliegtuigverliezen welke op de website te bekijken
is, zal de komende tijd verder uitgebreid worden. Dit betreft dan hoofdzakelijk verliezen die niet in Zeeland
neergekomen zijn, maar waarbij de
schade wel door een gebeurtenis boven
Zeeland ontstaan is. De database is
overigens een enorm succes! Sinds het
“online” is er bijzonder veel gereageerd door familieleden en andere
geïnteresseerden. Familieleden die
informatie vinden die ze nooit eerder
geweten hebben. Door deze contacten
konden vele foto’s en informatie
toegevoegd worden. Vele omgekomen
vliegeniers krijgen hierdoor als het
ware weer een gezicht.
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Nieuws…
Het onderzoek naar de gevonden ring bij het
voormalige Meilust te Bergen op Zoom is
behoorlijk gevorderd. De ring blijkt niet
afkomstig te zijn van een B17 bemanningslid,
maar van een bemanningslid van een Engelse
Lancaster. Het betreft de Lancaster ME827 van
Flt. Lt. F.W. Gallagher die op 22 juni 1944
neergeschoten werd. Zes van de zeven kwamen
om. Een foto van een deel van deze crew is
inmiddels gevonden. Het onderzoek loopt nu
verder in Engeland. Wordt vervolgd.
Foto: Aircrew Remembrance Society UK
De Wings to Victory “webwinkel” is te vinden via de website. Met daarin allerlei
items die bij de stichting aangekocht kunnen worden. Boeken, promotieartikelen,
modellen, militaria en zo meer. De webshop zal verder uitgebreid worden.
In februari hebben we via de krant een oproep gedaan voor nieuwe vrijwilligers.
Op 25 februari konden zij een bezoek brengen aan het museum en kennis maken
met Wings to Victory en de medewerkers. Een pakket met papieren kon
meegenomen worden. Er werd aan een motor gewerkt wat de nodige aandacht
trok. De opkomst was boven verwachting. Zeven personen boden aan om werk te
willen verrichten in de stichting. Van harte welkom!
Op 13 januari hebben we als stichting
de eerste Nieuwjaars bijeenkomst
gehouden in het restaurant op het
vliegveld. En deze werd goed bezocht.
Er werd terug gekeken op 5 jaar Wings
to Victory, wat bereikt is en wat de
toekomstplannen zijn. Zeker voor
herhaling vatbaar.
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Museumstuk…
Deze keer een kleine chute van Amerikaanse makelij. Een “spring loaded
chute” gebruikt door de vliegers van o.a. de USAAF. Deze kleine chute,
voorzien van een aantal sterke veren, zat bovenop de hoofdchute en moest
zorgen dat de hoofdchute uit de chutehouder getrokken werd. De veren zorgden
ervoor dat de chute zich volledig ontplooide. De kleine chute werd bediend door
een koord welke geactiveerd werd door de drager. Deze hulpparachute dateert
van oktober 1943 en is gefabriceerd door de Pioneer Parachute Company
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Adoptieprogramma WTV van CWGC graven
Dit programma geeft scholen en burgers de mogelijkheid om een graf te adopteren.
Het betreft uitsluitend graven die vallen onder de Common Wealth War Graves
Commission (CWGC). Voorwaarden zijn hiervoor opgesteld. Met het doel meer
aandacht te vestigen op de vele omgekomen militairen in Zeeland en mogelijk meer
informatie te vinden over de omgekomen militairen. Het betreft graven door geheel
Zeeland. Meer informatie over het adopteren kunt u verkrijgen via de stichting.
Heeft u interesse om een graf te adopteren, neemt u dan contact op met de stichting.
U ontvangt naast een officieel certificaat, informatie over de vlieger en een DVD
van de CWGC. Het is kosteloos. Het enige wat wij vragen is om minimaal 1x per
jaar aandacht aan het graf te besteden. Bijvoorbeeld op de 4e mei.
Op 15 maart houden we opnieuw een
lezing. Deze keer over techniek uit de
Tweede Wereldoorlog. Niet een
verhaal met veel moeilijke techniek,
maar eenvoudig en leerzaam voor
iedereen met foto’s en film. Met
allerlei informatie over vliegtuigen,
motoren, propellers en systemen. Met
informatie over typen vliegtuigen en
hun prestaties, typen motoren, hoe
werkt een stermotor, waarom draaien
ze een stermotor altijd rond voor de
start, hoe werkt een propeller, navigatiemiddelen, ijsbestrijding, waarom
konden de vliegtuigen steeds hoger
vliegen enzovoorts.
Lezing: Vliegtuigtechniek WO2 door
M. van Dijk
Locatie: Restaurant vliegveld MiddenZeeland.
Aanvang: 20:00
Entree: € 5,00 inclusief consumptie.
Donateurs gratis toegang.
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Crashes Zeeland WOII: deel 21
Op 11 mei 1944 vlogen Spitfires meer dan 200 gewapende sorties in het
Scheldegebied. Ook beschermen Spitfires de B25 en A20 bommenwerpers die de
haven van Breskens bombarderen om de terugtrekkende Duitsers te treffen.
Naast een B17 worden drie Spitfires door Flak neergehaald. Eén van de Spitfires
is een vliegtuig van 308 squadron van Flt Lt J.Mazurkiewicz. Hij komt in de
buurt van ’s Heerenhoek per chute neer dicht bij de crashplaats van zijn
vliegtuig. Met behulp van de lokale bevolking weet hij uit handen van de
Duitsers te blijven en is na zes weken terug op zijn onderdeel. Enige tijd geleden
werden we benaderd door zijn dochter en kleindochter. Zij vonden informatie op
onze database over hun vader en opa. Inmiddels is bekend dat zij in mei Zeeland
en WtV zullen bezoeken. Helaas is Mazurkiewicz een aantal jaren geleden
overleden. Meer informatie is te vinden in de database. Wordt zeker vervolgd.

Mazurkiewicz’s
paspoort met de naam
Cornelis Jansen

Mazurkiewicz
in een Spitfire
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Vliegweek 2, 3 en 4 augustus…

Airmail Nr. 30 februari 2012
Eul en
Airmail Nr. 16 oktober 2009

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, onderzoeken, vliegtuig onderhoud etc.
U eens
langs om
te bekijken wat we allemaal doen.
rmailKomt
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…
Van Willem Maljers uit Aagtekerke hebben we veel informatie ontvangen
.over de B24 die op 18 oktober 1944 bij Buttinge neerkwam. De gehele
bemanning van Pilot Lt Lehnhausen kwam hierbij om. Door de vader van
Willem werd o.a. het armbandje gevonden van copilot 2Lt Dolan. Willem
heeft van de gevonden delen een mooie opstelling gemaakt ter herinnering
aan deze bemanning. De opstelling is een onderdeel van een grotere
collectie. Alle ontvangen informatie is te bekijken in onze database.

Armband Charles Dolan
Co-piloot 2Lt
Charles Dolan

Bomdeur cilinders
B24 42-50596
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Restauratie & Conservatie en bezoek Duxford…

Joost Naudts en zijn
project, een R2800
Pratt & Whitney motor.

Zaterdag 30 juni willen we weer per vliegtuig de Duxford Airshow bezoeken.
We vertrekken vrijdag 29 juni vanaf vliegveld Midden Zeeland, vliegen langs
de Belgische kust, steken het kanaal over en vliegen langs London naar
Duxford. De verdere dag is er ruim tijd om alle musea op het vliegveld te
bezoeken. We overnachten op een camping in de buurt en zaterdagmorgen kunt
u alle voorbereidingen voor de airshow van dichtbij bekijken. Van 13:00-17:00
is er een doorlopende show. Na de vliegshow vliegen we terug naar Midden
Zeeland. Verwachte aankomst 20:00. Heeft U interesse om mee te gaan of wilt
U nadere informatie. Laat het ons weten.
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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!

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!
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
Donateurs en vrijwilligers kunnen meevliegen in een historisch vliegtuig
zoals de Piper Cub, Taylorcraft AOP MK V 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 Taylorcraft o.a. als
verkenningsvliegtuig. Vele piloten maakten hun eerste uren op deze
vliegtuigen.
Vliegen is op afspraak en weersafhankelijk. Vraag naar de mogelijkheden.
DVD “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.
Boekjes te koop via Wings to Victory
“Vervolgingsslachtoffer voor het leven” door Jan de Smit. Een
indrukwekkend relaas van een Souburgse jongen in WO2. Met een
boodschap voor de jeugd. Verkoopprijs € 9.95.
“De RAF tijdens de Slag om de Schelde” door Corstiaan Prince. De rol van
de RAF gedurende de bevrijding van Zeeland. De RAF krijgt nu de aandacht die het verdient. Verkoopprijs € 9.95. Een fraai naslagwerk.
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Programma 2012
15 maart:
4 mei:
5 mei:
26 mei:
16 juni:
16 juni:
29 en 30 juni:
2, 3 en 4 augustus:
25 augustus:
1 september:

Lezing: WO2 vliegtuigtechniek door M. Van Dijk
Herdenking monument Krabbendijke
Prijsdropping vanuit vliegtuig
Donateurdag Wings to Victory
Vlucht Zeeuwse Veteranendag Middelburg
Vlucht PH-NET/PH-UCS Groede
Bezoek Flying Legends Duxford per vliegtuig
Zeeuwse vliegdagen met o.a. Wings to Victory Fly in
23e Scheldevlucht
Uitwijk 23e Scheldevlucht

Wings to Victory wordt gesteund door:
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Vluchten met klassieke vliegtuigen zoals de Piper Cub, Taylorcraft AOP MK V
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, rondleidingen en lezingen op vliegveld Midden
Zeeland of op locatie. Vraag naar de voorwaarden.

Regelmatig wordt er gewerkt aan de vliegtuigen PH-NET en de PH-UCS.
Wilt u eens een keer meehelpen?
Meld u aan via de stichting.

Stichting Wings to Victory wordt
ondersteunt door:

.
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