
Concept - revision 002 -  

 

Liberators over Europe Liberators over Europe Liberators over Europe Liberators over Europe ---- 1945 1945 1945 1945    

    
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 

 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
http://www.teunispats.nl/ww2.htm                                                 teun.pats@gmail.com 

 

 

 



                                                        Vollenhove, 31 december 2017 

 
Waar veel documentatie van gevallen vliegeniers in WOII beperkt blijft tot namen, wil 
Teunis SchuurmanTeunis SchuurmanTeunis SchuurmanTeunis Schuurman uit Vollenhove er ook graag hun gezichten bij toevoegen.                 

Dit jaar kon hij de bemanning van de Wellington R1757 compleet maken. 
 

PATS PATS PATS PATS ----    Vrijwilliger Vrijwilliger Vrijwilliger Vrijwilliger ---- 35.000 uur 35.000 uur 35.000 uur 35.000 uur    
 

Schuurman, alias PATS (PPPPer AAAAdres TTTTeun SSSSchuurman), heeft in een gebied van 80 x 8080 x 8080 x 8080 x 80 km rondom 

zijn woonplaats 465465465465 gecrashte vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog aangevinkt. 

 

Zijn zoektocht begon na een mailtje op 31 maart 2006 van Brenda Gibbs uit Canada. Zij was hem op 

het spoor gekomen door op het internet naar Vollenhove te zoeken, waarna ze op de website van zijn 

bedrijf PATS Graphics DesignPATS Graphics DesignPATS Graphics DesignPATS Graphics Design terechtkwam. 

 

Brenda vroeg PATS of hij haar op 25 april 2006 mee wilde nemen naar het graf van haar oom Jack 

Edward Gibbs op de Vollenhoofse begraafplaats. In de weken voorafgaand aan haar komst 

verzamelde PATS allerlei informatie over de vliegtuigcrash waarbij Gibbs om het leven was 

gekomen. [Hampden Mk.I P5332 PT-T in het Zwarte Meer op 03 juli 1942] 

 

,,Dat was de aanleiding’’Dat was de aanleiding’’Dat was de aanleiding’’Dat was de aanleiding’’, zegt PATS, sindsdien heb ik gegevens van 331331331331 gecrashte vliegtuigen en 

de bemanning achterhaald en gedocumenteerd’’. 

 

Een teller op zijn site teunispats.nl houdt het aantal onderzoeksdagen bij. Inmiddels heeft hij er 

ruim 4.2004.2004.2004.200 dagen op zitten en heeft hij het aantal webpagina’s met feitenmateriaal doen groeien tot 

meer dan 3.200.3.200.3.200.3.200. En nog steeds is het eind niet in zicht: “Ik heb nog 135135135135 crashes op mijn lijstje 

staan”. 
 

Wellington R1757Wellington R1757Wellington R1757Wellington R1757    
 

PATS is pas echt tevreden als hij het plaatje rond kan krijgen met foto’s van de bemanning.  

De Wellington R1757 was op 12 oktober 1941 op weg naar Bremen toen het vliegtuig ter hoogte van de 

Baarloseweg werd neergeschoten. Vijf van de zes bemanningsleden overleefden de crash niet.    

Het lukte PATS van vijf bemanningsleden foto’s te achterhalen,  

maar niet van F/Sgt. William H. S. Byers. 

 

”Die hoop had ik al opgegeven tot ik gebeld werd door Jan Meurs uit Creil.” Hij bezat een doosje 

van wijlen zijn vader Cor Meurs. Hierin zat correspondentie uit 1945 en ’46 met familie van de 

omgekomen bemanningsleden én met een foto van Byers! 

 

”Dat sigarendoosje is een ware ’Pandora BoxPandora BoxPandora BoxPandora Box’! Jan heeft het mij gegeven met de opmerking:        
’Bij jou is het in goede handen’. Als onderzoeker spring je dan een gat in de lucht”, aldus PATS. 
  

 

Locatie De Voorst Locatie De Voorst Locatie De Voorst Locatie De Voorst ---- 50 jaar . . . . . 1967  50 jaar . . . . . 1967  50 jaar . . . . . 1967  50 jaar . . . . . 1967 ---- 2017 2017 2017 2017    
 

Teunis “PATS” Schuurman is oud-medewerker van het voormalig Waterloopkundig Laboratorium in 

Marknesse. Bekijk hier zijn “scrapbook” - http://www.teunispats.nl/devoorst.htm - 

Sinds 1 augustus 1967 aanwezig op deze locatie. 

Tegenwoordig bedrijvenpark "DYNTES Tech ParkDYNTES Tech ParkDYNTES Tech ParkDYNTES Tech Park", V V V Voorsterweg 28, 8316 PT Marknesse. 

 

Met vriendelijke groeten en de beste wensen voor 2018. 

                                                             Teunis Schuurman / PATS ☺ 

Teunis Schuurman                                   Volunteer WWII researcher - SGLO member 

Weg van Rollecate 38 

8325 CR Vollenhove 

The Netherlands                 +31-527-242316                     e-mail: teun.pats@gmail.com 
 
- - - Basis tekst: Margé Hof-Noordmans - - - - - https://noordoostpolder.nieuws.nl/nieuws/13776/ - - - 



   * translation by PATS *                                   Vollenhove, December 31, 2017 

 

Where much of the documentation of fallen airmen in WWII is limited to names, Teunis SchuurmanTeunis SchuurmanTeunis SchuurmanTeunis Schuurman 

from Vollenhove also likes to add their faces. This year he was able to complete the crew of the 

Wellington R1757. 

 

PATS PATS PATS PATS ---- Volunteer  Volunteer  Volunteer  Volunteer ---- 35,000 hrs 35,000 hrs 35,000 hrs 35,000 hrs    
 

Schuurman, aka PATS (Care Of Teun Schuurman), has marked 465 465 465 465 aircraft from WWII that crashed 

in a 50 x 5050 x 5050 x 5050 x 50 mile area around his hometown. 

 

His search started after receiving an email on March 31, 2006 from Brenda Gibbs from Canada.    

She had found him by searching for Vollenhove on the internet, after which she logged onto his 

company website: PATS Graphics DesignPATS Graphics DesignPATS Graphics DesignPATS Graphics Design. 

 

Brenda asked PATS if he wanted to take her to her uncle Jack Edward Gibbs’ grave in Vollenhove 

Cemetery on April 25, 2006. In the weeks prior to her arrival, PATS collected all kinds of 

information about the plane crash that killed Gibbs.  

[Hampden Mk.I P5332 PT-T into lake Zwarte Meer on July 3
rd
, 1942] 

 

,,That was the reason I starThat was the reason I starThat was the reason I starThat was the reason I started thisted thisted thisted this”, said PATS. “Since then I have retrieved and documented 
data from 331 331 331 331 crashed planes and crew.” 

 

A counter on his site teunispats.nl keeps track of the number of research days. He has now spent over 

4,2004,2004,2004,200 days on it and has increased the number of web pages, with facts, to more than 3,2003,2003,2003,200.  

The end is not in sight. “I still have 135135135135 crashes on my list” said PATS. 

 

Wellington R1757Wellington R1757Wellington R1757Wellington R1757    
 

PATS is only really satisfied when he can get the story complete with pictures of the crew. 

The Wellington R1757 was on its way to Bremen on October 12, 1941 when the plane was shot down at 

the Baarloseweg. Five of the six crew members did not survive the crash. PATS managed to find 

photos of five crew members, but not from F/Sgt. William H. S. Byers. 

 

“I had already given up hope until I was called by Jan Meurs from Creil”. He owned a box from his 

late father Cor Meurs. The box contained correspondence written in 1945-46 from families of 

deceased crew members and with a photo of Byers! 

 

,,That cigarette box is a true ’PaPaPaPandora’s Boxndora’s Boxndora’s Boxndora’s Box’! Jan gave it to me with the comment:                  

’With you it is in good hands’. As a researcher you will bring out the champagne" said PATS. 

 

Location De Voorst Location De Voorst Location De Voorst Location De Voorst ---- 50 years . . . . . 1967  50 years . . . . . 1967  50 years . . . . . 1967  50 years . . . . . 1967 ---- 2017  2017  2017  2017     
 

Teunis "PATS" Schuurman is a former employee of the former Waterloopkundig Laboratorium in 

Marknesse. View his "scrapbook" here - http://www.teunispats.nl/devoorst.htm - 

Since August 1, 1967 he has been present at this location. 

Nowadays it is known as the business park "DYNTES Tech ParkDYNTES Tech ParkDYNTES Tech ParkDYNTES Tech Park",    Voorsterweg 28, 8316 PT Marknesse. 

 

With kind regards and the best wishes for 2018. 

                                                             Teunis Schuurman / PATS ☺ 

Teunis Schuurman                                  Volunteer WWII researcher - SGLO member 

Weg van Rollecate 38 

8325 CR Vollenhove 

The Netherlands              + 31-527-242316                      e-mail: teun.pats@gmail.com 

 

- - - Basic text by Margé Hof-Noordmans - - - - https://noordoostpolder.nieuws.nl/nieuws/13776/ - - - 



 

 

 


