lid NPO

FORMULIER VERSLAG WEDVLUCHTEN.
Hoofdconvoyeur:

L.Bruinenberg jr

Wedvlucht:

Auxerre

Datum:

22 mei – 25 mei

Aantal duiven:

8813 duiven

Aantal wagens:

2 wagens

Tijdstip vertrokken verzamelplaats:

00.00 uur 22 mei

Tijdstip aankomst losplaats:

14.30 uur 22 mei

Tijdstip watergeven:

04.00 uur onderweg,
14.30 uur 22 mei tot 16.00 uur 23 mei,
18.00 uur 23 mei tot na de lossing

Tijdstip voeren:

22 mei 17 uur
23 mei 17 uur

Tijdstip contact met
lossingcoördinator:

23 mei 06.15
24 mei 06.15

Weer lossingsplaats:

Zaterdag 23 mei half bewolkt
Zaterdag 24 mei om 06.15 was het zwaar bewolkt weer met laaghangende mist en windstil.
De bewolking bleef tot ca. 9 uur zeer zwaar en de zichten waren zeer slecht. Vanaf 9 uur werd
het weer langzaam beter rond half 10 begon het wolkendek te breken waarnaar in overleg met
de L.C. werd besloten om om 10 uur de duiven los te laten.
De duiven hadden een zeer snel en perfect vertrek

Bijzonderheden; na aanleiding van de berichten van verschillende liefhebbers uit de
verschillende kringen over de dorst van de duiven hebben wij als convoyeurs besloten om de
duiven tijdens het voeren even een korte periode niet van water te voorzien.
Direct na het voeren kregen de duiven direct weer fris en schoon water de periode van geen
water was ca 2 uur.
Tevens willen wij de overladers en mede convoyeurs bedanken voor de voortreffelijke sa
Bijzonderheden lossingscommissie: Uitgestelde vlucht van zaterdag naar zondag.
06.15u.LP: Het is op de LP nog zwaar bewolkt.
07.15u.LP: Idem
08.15uLP: Idem
08.50uLp; Er zit een lichte verbetering in.
08.50u: IWB en ZIMOA: Als het op de losplaats goed is kunnen de duiven los.
09.30u.LP: De touwtjes gaan er af,het weer wordt nu snel beter.
10.00u.LP: De duiven hadden een snel vertrek bij een halfbewolkte lucht en windkracht
Noord 2.
menwerking zodat wij redelijk op tijd konden vertrekken en op de losplaats waren.

