lid NPO

FORMULIER VERSLAG WEDVLUCHTEN.
Hoofdconvoyeur:

Karel Pierik

Wedvlucht:

Asten vervangen voor Boxtel

Datum:

20-04-2013

Aantal duiven:

13.253 in 533 manden

Aantal wagens:

3

Tijdstip vertrokken verzamelplaats:

00.30 uur

Tijdstip aankomst losplaats:

Via Asten naar Boxtel, 03.00

Tijdstip watergeven:

Direct na aankomst te Boxtel

Tijdstip voeren:

N.V.T.

Tijdstip contact met lossingcoördinator: 08.45 uur
Weer lossingsplaats:

Licht bewolkt zonnig maar koel wind N.N.O

Bijzonderheden;
Allereerst was er vereniging die niet geheel klaar was met inkorven stond gepland voor 19.20
uur maar dit werd iets voor 20.00 uur. Hierdoor hele avond 45 minuten overal vertraging.
Bij aankomst 02.00 uur te Asten moesten we constateren dat verantwoord lossen daar niet
mogelijk is, te druk , hekwerk van 3 meter hoog met drie draden er overheen.
Het beveiligde gedeelte ligt aan de snelweg waar je dan moet hopen dat de duiven de hoogte
hebben anders zouden er vele kunnen sneuvelen, en daar kan ik niet achter staan, en heb dan
ook midden in de nacht besloten te kiezen voor het welzijn van onze duiven en zijn
vertrokken naar Boxtel waar geen lossingen gepland stonden. Opgezocht door Hr: Wiersma
op zijn telefoon, cq internet. Daar alle ruimte en een perfecte lossing.
Ben en voel mij verantwoordelijk voor deze lossing en heb gehandeld in het belang van onze
duiven. Met dank aan de gehele crew die mede mee beslist hebben in samenspraak.
Verder mag u alle gegevens of aanvullingen aan mij vragen, daar ben en sta ik open voor.
Vr gr Karel Pierik,
Hoofdconvoyeur van deze vlucht.

lid NPO

Formulierverslag Wedvluchten
Hoofdconvoyeur:

Lute Bruinenberg jr

Wedvlucht:

Venlo (Ankerkade)

Datum:

20-04-2013

Aantal duiven

9495 duiven

Aantal Wagens

2 (wagen 6 en wagen 10)

Tijdstip vertrokken verzamelplaats:

Arnhem 00.00 uur

Tijdstip Aankomst losplaats

01.10 uur

Tijdstip water geven

01.15 uur

Tijdstip voeren

n.v.t.

Tijdstip contact lossingcoördinator

08.45 uur

Weer lossingsplaats

Bijzonderheden:

geen

zeer lichte bewolking en een Noordoosten wind kracht 4

lid NPO

FORMULIER VERSLAG WEDVLUCHTEN.
Hoofdconvoyeur:

Willem Hemink

Wedvlucht:

Maaseik

Datum:

20 april 2013

Aantal duiven:

Kring 3: 10042 duiven

Aantal wagens:

2 containers

Tijdstip vertrokken verzamelplaats:

Vertrek vanuit Silvolde 23:45 uur

Tijdstip aankomst losplaats:

In Maaseik om 2:20 uur

Tijdstip watergeven:

Meteen om 2:25 uur tot na het lossen

Tijdstip voeren:

NVT

Tijdstip contact met lossingcoördinator: Eerste contact om 9:00 uur
Weer lossingsplaats:

Bijzonderheden:

Lichtbewolkt en zonnig, noordoostenwind
kracht 4 en 9 tot 10 graden.

