lid NPO

FORMULIER VERSLAG WEDVLUCHTEN.
Hoofdconvoyeur:

Hans Ekkel

Wedvlucht:

Troyes

Datum:

12-9-2015

Aantal duiven:

Afdeling: 3.652 duiven

Aantal wagens:

1

Tijdstip vertrokken verzamelplaats:

Arnhem: 0.45 uur

Tijdstip aankomst losplaats:

Troyes: vrijdag 13:45 uur

Tijdstip watergeven:

Tussenstop Franse grens 04:30 tot 10:00 en op
losplaats van 13:45 tot na de lossing

Tijdstip voeren:

Vrijdag 17:15 uur

Tijdstip contact met lossingcoördinator: 07:00 uur
Weer lossingsplaats:

Helder, blauwe lucht met hier en daar een wolkje
en een matige Zuid Zuid Oosten wind

Bijzonderheden; Troyes: Bij aankomst was het zeer mooi weer 24 graden en de zon hoog aan
de lucht. Wij waren als eerste op plaats van bestemming en konden daarom de mooiste plek
uitkiezen voor de duiven een uur later kwam de arriveerde afd.8 met een wagen nog een half
uur later kwam afd.7 en daar nog een uur achteraan de 2e wagen van afd.8.
Voorafgaand donderdagavond, hadden we al gezien dat de weersvoorspellingen niet erg
gunstig waren voor Melun. Waarna door de secretaris afd.9 contact is opgenomen met de
andere afdelingen, om eventueel uit te wijken naar Troyes want daar was de kans van lossing
vele malen groter
07:00 eerste contact met LC op de losplaats is het nog niet helemaal goed licht, maar het is
helder en goed. Afgesproken wordt dat de LC tussen half acht en kwart voor acht weer
contact opneemt, zoals hij kon zien zouden de duiven om 8:15 kunnen worden gelost
bevestiging hiervan zal z.s.m. komen. Tussentijd wil de LC eerst de gegevens hebben van het
IWB.
07:30 op de losplaats is het goed en we hebben groen licht gekregen om de duiven om 8:15 te
gaan lossen. 8:15 uur duiven zijn gelost met een matige Zuid Zuid Oosten wind bij een
temperatuur van 20 graden. Het vertrek was perfect direct in de goede richting, binnen een
mum van tijd waren ze uit zicht. Kortom een perfecte lossing.

