lid NPO

FORMULIER VERSLAG WEDVLUCHTEN.
Hoofdconvoyeur:

Gert Kattenbelt

Wedvlucht:

Tongeren

Datum:

11 september - 12 september

Aantal duiven:

15073 duiven

Aantal wagens:

3 wagens

Tijdstip vertrokken verzamelplaats:

00.30 uur 12 september

Tijdstip aankomst losplaats:

03.00 uur 12 september

Tijdstip watergeven:

03.00 uur tot na de lossing

Tijdstip voeren:

nvt

Tijdstip contact met
lossingcoördinator:

12 september 07.30 uur

Weer lossingsplaats:

Tot 9 uur motregen op de LP tot 10.30 zwaar
bewolkt. vnaf 10.30 sterke verbetering.
tijdens de lossing licht bewolkt.

(kring 1 en 2) 37

Bijzonderheden; de duiven hadden een goed vertrek
Contact met losplaats 07:30u.
Weer op de losplaats: bewolkt met regen, zichten onderweg nog wat minder en
een regenfront wat ons misschien parten kan gaan spelen.
Daarna diverse keren contact gehad met afd. 10 (Tongeren en Boxtel) en 11
(Sittard) laatst genoemde gaan lossen vanaf 10:00u. En afd. 11 om 11:00, via
IWB vernomen dat oost Brabant, Noord Holland en GOU gaan lossen in Isnes
vanaf 9:30u. Daarop afgesproken kr. 1 + 2 te lossen om 11:45u mede doordat
IWB verwacht dat Reims van het Noorden overkomt tussen 11:00u en 11:30u
zodat ongewenste vermengingen voorkomen worden.

lid NPO

FORMULIER VERSLAG WEDVLUCHTEN.
Hoofdconvoyeur:

Jos Douma

Wedvlucht:

Chimay

Datum:

12-09-2015

Aantal duiven:

5523

Aantal wagens:

2

Tijdstip vertrokken verzamelplaats:

22-45 uur
23-30 uur

Tijdstip vertrokken Arnhem

Tijdstip aankomst losplaats:

04-45uur

Tijdstip watergeven:

04-45 uur

Tijdstip voeren:

n.v.t

Tijdstip contact met lossingcoördinator:

07.30uur

Weer lossingsplaats:

Licht bewolkt met veel blauw zonnig en een zuid oosten
wind kracht 3

Lossing

09-30 uur

snel vertrek

Bijzonderheden losssingscommissie;
Contact met losplaats 07:30u.
Weer op de losplaats: bewolkt, zichten onderweg nog wat minder en een
regenfront wat ons misschien parten kan gaan spelen.
Daarna diverse keren contact gehad met afd. 10 (Tongeren en Boxtel) en 11
(Sittard) laatst genoemde gaan lossen vanaf 10:00u. En afd. 11 om 11:00, via
IWB vernomen dat oost Brabant, Noord Holland en GOU gaan lossen in Isnes
vanaf 9:30u. Daarop afgesproken kr. 3 Chimay te lossen om 09:30u zodat
ongewenste vermengingen voorkomen worden.
Contact IWB: 06:58u (lossings info beschikbaar)
Contact Zimoa: 06:10u (lossings info)
er ligt een warmtefrontje van Oostende naar Luxemburg met een
temperatuurverschil van 3 graden.
Dit geeft aan de westkant wat lichte neerslag en verder bewolking.
Dit ligt rond de middag van IJmuiden naar Limburg.
De grond inversie is rond 10 uur minder scherp en rond 11 uur opgelost.
Daarna wordt het warmtefrontje langzaam door de temperatuurstijging
afgeknabbeld.
In september gaat het al wat langzamer.
Hogere droge inversie boven Frankrijk zwak, boven België aangetast door het
frontje en eerst boven Nederland laag en scherp. Lossingen voor het frontje uit
voor 10 uur zullen op z'n minst een raar verloop hebben.
Het koufront ligt morgenvroeg van Normandië naar Bretagne en schuift naar het
oosten om halverwege de middag Zeeland te bereiken. Rond het middaguur zou
dit bij Parijs liggen.
Lossingen morgen moeten het warmtefrontje pas na de middag inhalen.
Onzekere factoren zijn het zicht en de bewolking.

