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FORMULIER VERSLAG WEDVLUCHTEN.
Hoofdconvoyeur:
Hans Ekkel
Wedvlucht:

St.Quentin

Datum:

18 september 2014

Aantal duiven:
Aantal wagens:

Kring 1: 3727 duiven, Kring 2: 1906
Kring 3: 3505 Totaal: 9.138 duiven
2 containers

Tijdstip vertrokken verzamelplaats:

Vertrek vanuit Arnhem 0:30 uur

Tijdstip aankomst losplaats:

In St.Quentin: 9:30 uur

Tijdstip watergeven:

St.Quentin van 9:30 tot na de lossing

Tijdstip voeren:

Vrijdag 17:00 uur

Tijdstip contact met lossingcoördinator: Eerste contact: zaterdag 7:30, 9:00, 10:00, 10:30
en 11 uur,
Weer lossingsplaats: Isnes

Zaterdag 7:30 uur helder zonnig 18 graden.
Gelost in St. Quentin om 11:00 uur met helder
zonnig weer, temp: 26 graden, wind zuidwest
kracht 2 en een supersnel vertrek.

Bijzonderheden: Vrijdag aankomst St.Quentin de parkeerplaats is afgezet met grote
betonblokken. I.o.m. de correspondent is er een kraan gekomen om de blokken te verplaatsen.
Voor de rest was het een dag met schitterend weer.
Zaterdag: ’s nachts aardig gerommel en bliksem maar gelukkig geen regen. Hier waren we
zeer alert op want dan moesten de deuren dicht i.v.m. de regen.
7:30 uur Prachtig weer, helder en zonnig met aangename temperatuur, na overleg met de Lc.
hoorde we dat het in Nederland een kleine wereld was, veel nevel in het noordoosten van
België.
9:00 uur bij het thuisfront lost de nevel maar zeer traag op.
10:00 uur de zon komt door en de nevel lost beter op, de Lc. heeft contact gehad met IWB en
ZIMOA de zichten in Frankrijk en België zijn goed in de loop van de middag zal er een
nieuwe storing het land binnen komen.
10:30 uur de nevel trek langzaam op en als het zo doorzet kan om 11:00 uur gelost worden.
11:00 uur de duiven zijn gelost bij prachtig weer helderblauwe lucht en zonnig 25 graden met
een zuidwesten wind kracht 2 en een supersnel vertrek.

Bijzonderheden: Lossingscommissie
Op de losplaats is het weer goed. Ook de vlieglijn tot aan Nederland is goed . de oostkant van
Nederland gaat gehuld onder dikke mist deze zal eerst moeten oplossen. Volgens IWB en
Zimoa kunnen we lossen tussen vanaf 10.30 uur, tegen de tijd dat de duiven Nederland
bereiken zal de mist ( nevel ) verdwenen zijn en de zichten goed genoeg zijn. De onweerbuien
die later in de middag de afdeling teisterden waren op het tijdstip van lossing niet zichtbaar en
traceerbaar en ontstonden spontaan boven de Veluwe Met deze gegevens hebben we besloten
de duiven te lossen om 11.00 uur. De duiven kenden een goed vertrek.

