lid NPO

FORMULIER VERSLAG WEDVLUCHTEN.
Hoofdconvoyeur:

Hans Ekkel

Wedvlucht:

St.Quentin

Datum:

11-06-2015

Aantal duiven:

Totaal: 14.723 duiven, kring 1: 5.843 duiven,
kring 2: 4.200 duiven, kring 3: 4.680 duiven

Aantal wagens:

3

Tijdstip vertrokken verzamelplaats:

Arnhem: 0:15 uur

Tijdstip aankomst losplaats:

Tussenstop Houdeng: 04:10 uur
St.Quentin: 12:30 uur

Tijdstip watergeven:

04:10 tot 08:00 en van 12:30 tot na lossing

Tijdstip voeren:

vrijdag 17:00 uur

Tijdstip contact met lossingcoördinator: Zaterdag 06:00 uur, 8:00, 11:00 en 11:30 uur
Weer lossingsplaats:

Half bewolkt, met een strakke zuidwesten wind
kracht 4 draaiend naar wzw temp:17° graden

Bijzonderheden; St.Quentin, We zijn donderdag vertrokken met 3 volle containers er waren
nog weinig of geen plekken vrij, dat is de verdienste van de vervoerscommissie die goed
communiceert. Vrijdag aankomst losplaats helder en warm 27°. De wagens zo geparkeerd,
zodat de zon alleen op de achterkant en bovenkant kon schijnen. Met de deuren kwart los en
een zuidwesten wind was het een aangename temperatuur in de containers.
’s Nachts haalde de wind aardig aan, ’s morgens om 5:15 was het redelijk goed op de
losplaats tegen 6 uur betrok de lucht en kregen een paar druppels regen. Tevens zei de LV na
informatie te hebben ingewilligd, dat het nog wel een tijdje kom duren voordat we konden
lossen. 08:00 uur De vlieglijn was slecht en zal als het zo doorzet zo rond de middag over de
hele linie opklaren.
11:00 uur het weer in St.Quentin is prima de voorbereidingen kunnen worden getroffen, (LV)
gedacht wordt om zo rond 12:00 uur te lossen, op dat moment zouden de buien bij thuiskomst
van de duiven weg zijn. LV moest nog wel in overleg met afd.10, deze staan ook met 3

containers in St.Quentin. Gezien de straffe wind is het wenselijk dat zij voor ons aan gaan.
LV. de duiven van afd. 10 worden om 12:00 uur gelost, wij gaan om kwart over twaalf.
12:15 uur de duiven zijn gelost met een zuidwesten wind kracht 4 een super vertrek, het was
zonnig en helder en 20°.
Op de terugweg alleen maar mooi weer gehad, zeer helder zicht.
Bijzonderheden lossingscommissie.
06.00 u. LP: Op de LP is het zwaar bewolkt.
07.00. IWB: Heel België ligt onder de regen en motregen, het kan nog wel enkele uren duren
voordat het weg is.
08.00 u. LP: het is nog steeds zwaar bewolkt op de LP.
10.00 u .LP: Op de losplaats is het nu goed weer.
10.00 u: IWB verwacht dat er gelost kan worden tussen 11.00 u..en 12.00.u.
11.00 u. LP: De touwtjes gaan er af, de bedoeling is om 12.15 u. te lossen.
12.15 u. LP: De duiven hadden een snel vertrek, wind ZW4.

