lid NPO

FORMULIER VERSLAG WEDVLUCHTEN.
Hoofdconvoyeur:

Karel Pierik

Wedvlucht:

Rosmalen

Datum:

20-07-2013

Aantal duiven:

9347

Aantal wagens:

Twee

Tijdstip vertrokken verzamelplaats:

22.30uur

Tijdstip aankomst losplaats:

01.30 uur

Tijdstip watergeven:

Direct na aankomst

Tijdstip voeren:

Nvt

Tijdstip contact met lossingcoördinator: 07.00 uur
Weer lossingsplaats:

Perfect met NNO wind

Bijzonderheden;
Moeilijke vlucht, op Lommel geen mogelijkheden, als we nog langer zouden wachten in
Lommel hadden we gezien afstand en tegenwind, in combinatie met late tijdstip, de vlucht
moeten cancelen, daarom terug naar Rosmalen.
Tot achter Boxtel zagen we nog geen mogelijkheden Rosmalen late lossing 16.45 uur
Duiven hadden super vertrek daar onder goede omstandigheden.
Met dank aan de crew voor inzet rond deze (moeilijke duiven dag )
Karel Pierik
Lossingscommissie:
07:00 Prachtig weer op de losplaats. Op de vlieglijn is het alleen overal bewolkt met hier en
daar een beetje motregen. Het is wachten op opklaringen.
09:00. Op de losplaats is het inmiddels minder mooi dan het begin van de dag. De bewolking
uit het noorden is ook naar belgië afgezakt.
11:00 geen verbetering. Volgens IWB en ZIMOA komen de verbeteringen er aan.
13.00 Geen verbetering met een uur wordt er een beslissing genomen.
14:00 Zimoa geeft aan dat de opklaringen er toch niet zijn gekomen en dat het moeilijk wordt.
14.15 besloten wordt om te vertrekken.
Naar Boxtel.
15:20 in Boxtel is het niet goed genoeg.
15:22 Contact gelegd met Harry van Zuijlen (Rosmalen). Weer knapt aanzienlijk snel op.
15: 30 besloten om de duiven te gaan lossen in Rosmalen.
15:45 bij aankomst prachtig weer wat alleen maar beter lijkt te worden.
16:00 besloten wordt om de duiven te gaan lossen om 16:45.
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Formulierverslag Wedvluchten
Hoofdconvoyeur:

Lute Bruinenberg jr

Wedvlucht:

Venlo

Datum:

20 Juli 2013

Aantal duiven

Kring 2

Aantal Wagens

2 (wagen 5 en wagen 7 )

Tijdstip vertrokken verzamelplaats:

Arnhem 20-07-2013

Tijdstip Aankomst losplaats

Maaseik 20-07-2013

Tijdstip water geven

20-07-2013 om 01.20 tot 14,15

Tijdstip voeren

nvt

6252 duiven

23.30 uur
01.20 uur

Tijdstip contact lossingcoördinator
eerste contact 07.00 uur
Weer lossingsplaats
om 7 uur mooie blauwe hemel enkele wolken en
een noordelijke wind. Dit weer beeld was er tot een 10.30 uur. Vanaf 10.30 kwam er
bewolking welke resulteerde in een compleet gesloten wolkendek. Dit weer beeld hield aan.
Om 14.15 is er besloten om terug te gaan naar Venlo, de reden as dat het noordelijker
bduidend beter zou zijn.
Bij de aankomst in Venlo om 15 uur was het goed het wolkendek was bezig te breken, in
overleg met de LC werd besloten om dit aan te zien tot 15.45 en dan een beslissing te gaan
nemen. Om 15.45 was het wolkendek gebroken en was het een ideaal weeerbeeld om duiven
te lossen. In overleg werd besloten om de duiven te gaan lossen om 16.15.

Bijzonderheden: Lossinscommissie:
07:00 Prachtig weer op de losplaats. Op de vlieglijn is het alleen overal bewolkt met hier en
daar een beetje motregen. Het is wachten op opklaringen.
09:00. Op de losplaats is het nog steeds goed maar de vlieglijn verbeterd nog niet. Wachten!
11:00. Ook op de losplaats is het nu niet meer goed. Wachten op opklaringen die er volgens
IWB en Zimoa wel komen.
13.30 Het wordt langzaam beter in Maaseik.
14:30 verwachte opklaren komen niet de duiven komen naderbij.
15.00 onderweg na Venlo breekt de lucht iets open
15.15 In Venlo wordt het snel beter
15.45 Prachtig duiven weer in Venlo. Er wordt besloten om om 16.15 te lossen
16.18 Duiven hadden een prima vertrek en waren snel uit zicht.
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FORMULIER VERSLAG WEDVLUCHTEN.
Hoofdconvoyeur:

Willem Hemink

Wedvlucht:

Maaseik

Datum:

21 Juli 2013

Aantal duiven:

Kring 3: 9502 duiven

Aantal wagens:

2 containers

Tijdstip vertrokken verzamelplaats:

Vertrek vanuit Silvolde 23:30 uur

Tijdstip aankomst losplaats:

In Maaseik om 2:00 uur

Tijdstip watergeven:

Meteen om 2:05 uur tot na het lossen

Tijdstip voeren:

NVT

Tijdstip contact met lossingcoördinator: Eerste contact om 6:45 uur
Weer lossingsplaats:

Licht- tot onbewolkt, noordoostenwind
kracht 2 tot 3 en 19 graden.

Op zaterdagmorgen IWB gebeld met de vraag of afgelasten niet beter was.
IWB zegt dat het zondag voor 12 uur niet te warm zal zijn. Zaterdagavond aan Zimoa
gevraagd wat het meest vroege tijdstip was om verantwoord te kunnen lossen.
06.30: In Maaseik is het een beetje nevelig.
Na contact met IWB en Zimoa wordt besloten om 08.30 te lossen. De scherpte zal dan van de
grondinversie af zijn.
Daardoor zal het zicht oplopen.
Volgens Zimoa is een half uur later beter.
Volgens IWB kan het om 08.30. Vanwege de warmte niet langer gewacht.
Gelost met een supersnel vertrek.
Antwoord 08.30 u.

