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Activiteit: lezing  
 
“Vliegtuigcrashes en de luchtoorlog in WO II door Joop Hendrix” 
 
Wanneer: 9 november om 20.00 uur  

Locatie: Leste Geulde, Noordsingel 75 in Horst  

 

Horst, 21oktober 2022 
 
Beste leden van het LGOG Kring ter Horst en beste geïnteresseerden. 
 
Het bestuur van de Kring ter Horst nodigt u uit om een lezing te volgen over neergestorte 
vliegtuigen tijdens de tweede wereldoorlog in de gemeente Horst en omgeving. Wij zijn 
verheugd dat we Joop Hendrix bereid hebben gevonden om een lezing te houden over dit 
onderwerp. 
 
Joop Hendrix 
Joop Hendrix is een gepensioneerd Luchtmacht Officier-Vlieger en heeft tijdens zijn carrière 
diverse types vliegtuigen gevlogen waaronder de F-16. Ook is hij jaren als vlieginstructeur in de 
straaljager-opleiding actief geweest voor de Koninklijke Luchtmacht. De straaljager opleiding van 
de NAVO is ondergebracht in Texas bij het Euro Nato Joint Jet Pilot Program (ENJJPT) waar de 
Europese landen hun straaljager vliegers opleiden. 
 

  



Na zijn pensionering is Joop zich gaan toeleggen op het zoeken naar crashlocaties van 
vliegtuigen die tijdens WO II  zijn neergestort in Nederland en België.  
Als lid van het “Plane Hunter Recovery Team” heeft hij de laatste 8 jaar veel onderzoek gedaan 
in de regio begrensd tussen Eindhoven, Boxmeer en Venlo. In totaal werden tot nu toe in 5 
gemeentes alle vliegtuigcrashes geïnventariseerd. Te weten: Venray, Sint Anthonis, Boxmeer, 
Bergen en Gemert/Bakel. Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met lokale mensen 
van de heemkunde kringen ter plaatse. Naar aanleiding van de crashes werden in genoemde 
gemeentes boeken uitgebracht en vele monumenten opgericht ter nagedachtenis aan hen die 
gevallen zijn bij de vele honderden onderzochte crashsite ’s.  
 

 
 
Ook is Joop lid van SGLO (Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945) een selecte groep mensen uit 
heel Nederland die zich verdiepen in de luchtoorlog boven Nederland gedurende WO II. Het 
nationale bergingsprogramma dat de Nederlandse overheid momenteel uitvoert is mede door 
SGLO opgezet. Tijdens WO II gingen ruim 6.500 vliegtuigen in Nederland verloren. Op circa 50 
plaatsen zijn zeer waarschijnlijk nog stoffelijke resten van bemanningsleden aanwezig. De 
komende jaren zullen deze crashsite ‘s door de bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht 
worden onderzocht en geborgen. 
 
Luchtoorlog WO II 
Tijdens de lezing zal Joop ingaan op een algemeen beeld van de luchtoorlog tijdens WO II en 
de verdedigingslinies van de Duitsers. Tevens zal worden uitgelegd hoe informatie wordt 
verkregen over crashsites in Nederland. Een overzicht van alle crashes van de gemeente   
Horst aan de Maas zal worden gepresenteerd aan de hand van oude documenten en foto’s uit 
WO II. Ook zal een berging worden uitgediept die de “Plane Hunters” in 2016 hebben uitgevoerd 
in Glabbeek België waarbij een bijna complete 4-motorige Lancaster bommenwerper werd 
opgegraven. Aan boord waren nog de overblijfselen van enkele vermisten bemanningsleden. De 
resten van deze Lancaster zijn sinds 2021 tentoongesteld in het oorlogsmuseum Overloon. 
 
Met plezier nodigen wij u uit om deze lezing bij te wonen. De toegang voor de leden is gratis, 

andere belangstellenden betalen vijf euro. U hoeft zich vooraf niet aan te melden. 

 
Wij hopen u te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de LGOG kring Ter Horst, 
 
 

 
Arie Stas, voorzitter  
Ineke Eickmans, secretaris. 


