lid NPO

FORMULIER VERSLAG WEDVLUCHTEN.
Hoofdconvoyeur:
Hans Ekkel
Wedvlucht:

Nanteuil/Deurne

Datum:

10 juli 2014

Aantal duiven:

Kring 1: 5290 Kring 2: 3341 Kring 3: 4259
Totaal: 12.890 duiven

Aantal wagens:

3 containers

Tijdstip vertrokken verzamelplaats:

Vertrek vanuit Arnhem 00:15 uur

Tijdstip aankomst losplaats:

In St.Quentin vrijdag om 15:15 uur
In Tongeren zaterdag 10:30 en Deurne 14:00 uur

Tijdstip watergeven:

Tussenstop Strepy Thieu 4:15 u. tot 13:15
St.Quentin van vrijdag 15:15 tot zaterdag 7:00
Tongeren van 10:45 tot 12:15

Tijdstip voeren:

Vrijdag 17:30

Tijdstip contact met lossingcoördinator: Eerste contact za. om 5:45 daarna 06:15, 6:45, 7:30,
10:45, 12:15, 13:15 daarna 13:50, 14:30, 15:00, en
15:45
Weer lossingsplaats:
(St.Quentin/Deurne)

5:45 zwaar bewolkt, kalme westenwind temp 13
graden. 15:45 gelost in Deurne bij een zuid zuid
westen wind kracht 2, 23 graden met stapelwolken,
helder en zonnig.

Bijzonderheden: Tijdens de tussenstop in Strepy Thieu hebben we overlegt met de Lossing
coördinator dat Nateuil Le Haudouin geen optie was gezien de weersverwachting voor de
zaterdag. Besloten wordt om naar St.Quentin uit te wijken zodat kring 3 ook nog een
acceptabele afstand had.
St.Quentin: 5:45 uur: zwaar bewolkt kalme westen wind temp 13 graden. 6:15 nog steeds
geen verbetering, Bij aankomst vrijdag zagen we dat de parkeerplaats vanaf zondag verboden
was om te parkeren. Dit is aan de Lossing Coördinator (LC) medegedeeld.

Overstaan tot zondag geen optie in St.Quentin dit i.v.m. de geplande occasionshow die
zondag werd opgebouwd t.b.v. maandag ( Nat. feestdag)
6:45 uur. Gezien er geen verbetering is op termijn, wordt besloten om richting Peronne te
gaan, hier zouden we eventueel kunnen over staan naar zondag.
7:15 uur Omdat i.o.m. IWB en ZIMOA de vooruitzichten voor zondag nog minder waren en
de kans op een lossing nihil waren zijn we om 07:30 vertrokken richting oost België
(Tongeren)
10:45 uur aangekomen in Tongeren onderweg zwaar bewolkt en nevel en op plaatsen regen en
15 graden.
12:15 uur In Tongeren bleef het weer slecht en een verbetering was niet aanstaande. In
overleg met de (LC) die op zijn beurt overleg had gehad met IWB en ZIMOA zijn we
vertrokken naar Deurne. Onderweg nog contact gehad met de (LC) in plaats dat het weer
richting Eindhoven beter werd, werd het slechter, volgens de (LC) zaten we precies op de
scheiding. Toen we dicht bij Deurne waren brak de zon door, die hadden we ook de hele dag
nog niet gezien, onderweg kon je zien in de cabine dat de temperatuur steeg naar 20 graden.
14:00 uur aangekomen in Deurne zag het er goed uit hier en daar nog bewolkt maar de wind
trok aan en de lucht brak open.
14:30 uur als de verbetering zich zo doorzet zouden we rond 15:45 kunnen lossen, de (LC) zal
overleggen met IWB en ZIMOA.
15:00 uur besloten wordt om de duiven om 15:45 te lossen.
15:45 uur De duiven zijn gelost met een ZZW-ten wind kracht 2 met een temperatuur van 23
graden, helder en zonnig met stapelwolken.

