lid NPO

FORMULIER VERSLAG WEDVLUCHTEN.
Hoofdconvoyeur:

Hans Ekkel

Wedvlucht:

Isnes

Datum:

02-05-2015

Aantal duiven:

Totaal: 29.743 duiven, kring 1: 11.935 duiven,
kring 2: 7.869 duiven, kring 3: 9.939 duiven

Aantal wagens:

6

Tijdstip vertrokken verzamelplaats:

Arnhem: 0:15 uur

Tijdstip aankomst losplaats:

Duffel: 04:15 uur

Tijdstip watergeven:

04:15 tot na lossing

Tijdstip voeren:

Nvt

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

Helder, zonnig met een kalme oosten wind kracht 1

Bijzonderheden;
Isnes, aankomst losplaats helder en koud, na het water geven werd het bewolkt en zo nu en
dan een sputter.
6:45 uur het is helder met een blauwe lucht maar erg koud.
7:00 uur contact met lossingsveranwoordelijke (LV) het is nog te koud en op de vlieglijn
bevindt zich hier en daar nog nevel op aangeven van het IWB.
8:00 uur, wat de convoyeurs betreft, wanneer de temperatuur iets hoger wordt kunnen ze er
uit. de LV heeft contact gehad met andere afdelingen, van ons uit kan als de
temperatuurstijging zo doorzet, dan kunnen de duiven er tussen 9:30 en 10:00 uur eruit. De
LV heeft in overleg met andere afdelingen geadviseerd om de duiven 9:45 uur te lossen.
09:45 uur duiven gelost, een prachtig gezicht bijna 30.000 duiven tegelijk direct als één groep
in de goede richting te zien vertrekken. Het belooft een mooie vlucht te worden als de
omstandigheden op de vlieglijn gelijk zijn als in Isnes.

Bijzonderheden lossingscommissie;
07.15u.LP: Op de LP is het al mooi weer maar nog veel te koud, 4 graden celcius.
07.30u.IWB: We moeten nog even wachten, het is nog te koud en op de vlieglijn zijn er nog
mistbanken.
08.00u: De duiven van afdeling 11 gaan om 09.00 uur los in Tongeren, de duiven van Noord
afdeling 10 gaan om 09.00 uur los in Tessenderlo en de duiven van Zuid afdeling 10 gaan om
09.30 uur los in Asse-Zellik. Daarom met onze duiven gewacht met lossen tot 09.45 uur om
een kruising te voorkomen.
08.30u.ZIMOA en IWB: Met Zimoa en IWB overlegd om de duiven om 09.45 te lossen, dit
was geen probleem.
09.45u.LP: De duiven hadden een snel vertrek.

