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FORMULIER VERSLAG WEDVLUCHTEN.
Hoofdconvoyeur:

Hans Ekkel

Wedvlucht:

Chateaudun

Datum:

4-06-2015

Aantal duiven:

Totaal: 6.968 duiven, kring 1: 2.886 duiven,
kring 2: 1.700 duiven, kring 3: 2.382 duiven

Aantal wagens:

2

Tijdstip vertrokken verzamelplaats:

Arnhem: 23:45 uur

Tijdstip aankomst losplaats:

Tussenstop Peronne: 04:40 uur
Chateaudun: 13:15 uur

Tijdstip watergeven:

04:40 tot 09:00 en van 13:15 tot na lossing

Tijdstip voeren:

vrijdag 17:00 uur

Tijdstip contact met lossingcoördinator: Zaterdag 06:00 uur, 7:00, 7:30 en 8:10 uur
Weer lossingsplaats:

Half bewolkt, met een strakke westen wind kracht 3
draaiend naar noord west temp:15° graden

Bijzonderheden;
Chateaudun, vrijdag aankomst losplaats helder en zeer warm 31°. De wagens zo geparkeerd,
zodat de zon alleen op de achterkant en bovenkant kon schijnen. Met de deuren los en westen
wind was het goed vertoeven in de containers. We gingen met plezier de duiven voeren omdat
de temperatuur buiten hoger was dan in de container. Tegen 8 uur ’s avonds betrok de lucht
en dachten dat er een fikse bui aan zat te komen, we hebben echter maar een paar druppels
gekregen. 5:15 uur het is nog niet zuiver licht maar zo te zien wordt het een vroege lossing.
06:00 uur het begon van uit het westen helemaal te betrekken en in een mum van tijd zat de
lucht helemaal dicht. Gelukkig was er nog een stevige wind en rond 6:45 werden hier en daar
blauwe plekken zichtbaar. In overleg met de LV is besloten om de lossing voor te bereiden
vanuit gaande dat we tussen 8:00 en 8:30 konden lossen mits er niets veranderde. In overleg
met de convoyeur van afd.8 afgesproken dat wij gezien de afstand het eerste gingen lossen.
Afspraak met de LV was, wanneer het bij ons goed leek hem te contacten omdat de vlieglijn
goed was. 7:40 de LV gebeld met de mededeling dat wanneer het kon i.v.m. kruisingen we er

om 08:00 gingen lossen. 08:00 duiven zijn gelost met een zeer goed vertrek, binnen 1 minuut
was er geen duif meer te zien. Op de film kun je zien dat de duiven als één groep vertrokken
in de goede richting.
Bijzonderheden Lossingscommissie;
Zaterdag 06-06-2015
Bericht IWB:
Weer en wind in de lossingsplaatsen en onderweg:
In de noordelijke lossingplaatsen is het al snel onbewolkt. In de zuidelijke lossingsplaatsen blijft de
bewolking door de aanwezigheid van het zwakke koufront de hele dag een stuk dikker. De wind in
Frankrijk en Belgie komt uit het noordwesten met een snelheid tussen 15 en 25km/u
Boven Nederland staat een westelijke wind. 25 tot 30km/u in het Binnenland.
Bericht Zimoa:
Zwaar bewolkt, maar snel verbeterend vanuit het westen wolkenbasis tussen 600-900m
wachten tot bewolking breekt en het er allemaal wat vriendelijk uit gaat zien op de losplaats.
Contact losplaats:
06:00u Chateaudun opkomende bewolking vanuit het westen houd een vroege lossing tegen.
07:00u Wolkendek breekt het wordt beter. richttijd te kunnen lossen vanaf 08:00u
Chateaudun los 08:00 uur perfect vertrek, wind W draaiend naar NW.

Allen succes de LC.

