lid NPO

FORMULIER VERSLAG WEDVLUCHTEN.
Hoofdconvoyeur:

Edwin Wiersma

Wedvlucht:

Hasselt (Tessenderlo) (Kring 1)

Datum:

04-08-212

Aantal duiven:

13.889 duiven en 451 manden

Aantal wagens:

3

Tijdstip vertrokken verzamelplaats:

00:45 uur (uit Arnhem)

Tijdstip aankomst losplaats:

02:30 uur

Tijdstip watergeven:

02:35 uur

Tijdstip voeren:

n.v.t.

Tijdstip contact met lossingcoördinator: Vanaf 06.45 uur
Weer lossingsplaats:

Het was mooi duivenweer met een kalme
Zuidwestenwind

Bijzonderheden:
In overleg met de LC en Kringvoorzitter uitgeweken naar Tessenderlo
06.45 Contact met losplaats. Gebroken lucht. Er wordt overleg met andere afdelingen omdat
er regent nadert uit het zuiden. Voorbereidingen voor spoedige lossing worden gemaakt.
07.00 Duiven in Tessenderloo van kring 2 worden gelost om 7.20 .kring 1 worden om 7.45
gelost. Dan zijn de duiven van afdeling 10 voor bij.
De losplaats van Tessenderloo is evenals die van Hasselt niet meer geschikt!. Er staat veel te
veel in de weg.
De duiven worden in Tessenderloo gelost om dat geen ruimte meer is in Hasselt. Ook op een
alternatieve plek is geen ruimte hier wordt Pukkelpop opgebouwd. Op de officiële loplaats
staan veel opleggers en olievaten in de weg. Daarom moesten we uit wijken naar
Tessenderloo. Afstandsverschil 5 km.
Vertrek van de duiven was in beide gevallen heel goed. Met een kalme zuid westen wind.

lid NPO

FORMULIER VERSLAG WEDVLUCHTEN.
Hoofdconvoyeur:

Willem Hemink

Wedvlucht:

Nijvel

Datum:

4 augustus 2012

Aantal duiven:

Kring 3: 7443 duiven

Aantal wagens:

2 Containers

Tijdstip vertrokken verzamelplaats:

Vertrek vanuit Silvolde 22:45 uur

Tijdstip aankomst losplaats:

om 03:15 uur in Nijvel

Tijdstip watergeven:

Vanaf 3:20 uur tot na het lossen

Tijdstip voeren:

NVT

Tijdstip contact met lossingcoördinator: Eerste contact 6:40 uur
Weer lossingsplaats:

Lichtbewolkt en zonnig, zuidwestenwind draaiend
naar zuidzuidwesten kracht 3, temperatuur 15 ºC.

Bijzonderheden:
06.30 u. Op de LP wordt het al goed,het zonnetje komt er al door.
06.45 u. IWB:Als het op de LP goed is kunnen de duiven los.
06.50 u. LP:De touwtjes gaan eraf,de voorbereiding om te lossen is in volle gang.
07.20 u. LP:De jonge duiven hadden een supersnel vertrek.

