lid NPO

FORMULIER VERSLAG WEDVLUCHTEN.
Hoofdconvoyeur:

Hans Ekkel

Wedvlucht:

Lorris

Datum:

22 mei 2014

Aantal duiven:

Kring 1: 3771 Kring 2: 2176 Kring 3: 3532
Totaal: 9.479 duiven

Aantal wagens:

2 goed gevulde containers

Tijdstip vertrokken verzamelplaats:

Vertrek vanuit Arnhem 0:50 uur

Tijdstip aankomst losplaats:

In Lorris om 14:20 uur

Tijdstip watergeven:

Tijdens de tussenstop 20 km voor Peronne
vr.05.20-10.05 u.
Lorris vr.14:20 u. tot 20 min. voor de lossing

Tijdstip voeren:

17:15 uur

Tijdstip contact met lossingcoördinator: Eerste contact om 6:15 daarna 07:15, 07:50, 8:00,
8:18 en 8:40
Weer lossingsplaats:

6:15 Zwaar bewolkt lichte motregen met een harde
zuiden wind kracht 3/4 temp 10 graden. 8:30 uur
gelost bij een harde zuiden wind. kracht 3/4, 14
graden helder en zonnig.

6:15 uur. Zwaar bewolkt lichte motregen en een harde zuidenwind kracht 3/4. Volgens de
lossingsverantwoordelijke was de vlieglijn nog niet goed (België) vanuit het zuiden zou beter
weer op komst zijn. Wachten tot nader bericht.
7.15 uur. De weeromstandigheden verbeteren maar nog niet optimaal.
7:50 uur.Op de losplaats zijn de omstandigheden redelijk goed, de bewolking is losgewaaid
waardoor de zon de kans ziet om door te breken. De temperatuur gaat dan vrij snel de lucht in
11/12 graden, overlegd met lossingsverantwoordelijke dat wanneer de omstandigheden beter
worden we i.o.m. IWB/ZIMOA de duiven om 08:45 / 09:00 uur kunnen gaan lossen. Wel
moesten we de zuidkant in de gaten houden want er zat weer bewolking aan te komen.

8:00 uur. Afgesproken dat we de duiven om 8:45 zouden gaan lossen mits het weer vanuit het
zuiden niet veranderd.
8:18 uur vanuit het zuiden komen donkere wolken aan gedreven i.o.m. de
lossingsverantwoordelijke worden de duiven om 08:30 uur gelost.
8:30 Duiven hebben een prima vertrek bij goed weer op de losplaats, de duiven gaan direct in
de goede richting. Binnen 1 minuut waren alle duiven weg.

