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FORMULIER VERSLAG WEDVLUCHTEN.
Hoofdconvoyeur:

Hans Ekkel

Wedvlucht:

Chalons en Champagne

Datum:

28-05-2015

Aantal duiven:

Totaal: 16.161 duiven, kring 1: 6.600 duiven,
kring 2: 4.463 duiven, kring 3: 5.098 duiven

Aantal wagens:

4

Tijdstip vertrokken verzamelplaats:

Arnhem: 0:10 uur

Tijdstip aankomst losplaats:

Tussenstop Houdeng: 03:30 uur
Chalons en Champagne: 16:45 uur

Tijdstip watergeven:

03:45 tot 13:00 en van 18:30 tot na lossing

Tijdstip voeren:

vrijdag 17:45 uur

Tijdstip contact met lossingcoördinator: Zaterdag 07:00 uur, 8:00, 8:40 en 9:00 uur
Weer lossingsplaats:

Half bewolkt, met een harde wzw wind kracht 3

Bijzonderheden; Chalons en Campagne, vrijdag aankomst losplaats licht bewolkt. Eerst de
duiven even een uurtje rust geven, alvorens we gaan voeren en water geven. In de nacht en de
vroege ochtend heeft het flink geregend zoals voorspeld. 6:00 uur een hoge bewolking weinig
wind maar hoog in de lucht veel wind, de wolken gaan met een behoorlijke snelheid van west
naar oost. 7:00 uur contact met lossingsverantwoordelijke (LV) op de losplaats was het goed,
de richting waar de duiven naar toe moeten is helder. Vanuit het westen trekt nog een front
over noord België en zuid Nederland, dus wachten. Afgesproken wordt om 8 uur opnieuw
contact op te nemen. 08:00 het front zou rond 11:00 uur weg zijn, dus de duiven moeten niet
voor die tijd daar arriveren, gedacht wordt om rond half 10 te lossen. De voorbereidingen
worden getroffen. 8:40 (LV) Er komt vanuit het westen redelijke buien richting de losplaats,
afgesproken wordt om deze goed in de gaten te houden en als het nodig mocht zijn de duiven
een kwartier eerder te lossen. 09:00 uur op de losplaats komen vanuit het westen donkere
wolken aandrijven, in overleg met de convoyeurs wordt besloten om de duiven 9:15 te lossen.
Wijziging tijdstip 09:05 doorgegeven aan de LV i.v.m. teletekst. De duiven zijn gelost om
09:15 uur, een goed vertrek met hoge bewolking en een behoorlijke wzw wind.
Bijzonderheden Lossingscommissie:
Rekening houdend met een naderende buienlijn ( vlieglijn en losplaats) hebben we de duiven
om 09.15 uur gelost. Goed vertrek

