lid NPO

Formulierverslag Wedvluchten
Hoofdconvoyeur:

L.Bruinenberg

Wedvlucht:
Datum:

Isnes

Aantal duiven

5 juni / 6 Juni
.

Aantal Wagens

Kring 1
Kring 2
Kring 3
4

6068 duiven
4632 duiven
5731 duiven

Tijdstip vertrokken verzamelplaats:

Arnhem 00.15 uur

Tijdstip Aankomst losplaats

6 Juni 2015 03:45 uur

Tijdstip water geven

03:45 tot na lossing

Tijdstip voeren

NVT

Tijdstip contact lossingcoördinator

06:15 uur,

Weer lossingsplaats

Tijdens de lossing half bewolkt met een wnw wind

Bijzonderheden: Tijdens eerste contact met de L.C. was de lucht compleet gesloten met op de
losplaats . om 7:15 werd het snel beter daarom werd er besloten om de duiven om 8:30 te
gaan lossen.
Tijdens de lossing was het halfbewolkt met een matige wnw wind.
De duiven hadden een zeer goed vertrek

Bijzonderheden Lossingscommissie;
Zaterdag 06-06-2015
Bericht IWB:
Weer en wind in de lossingsplaatsen en onderweg:
In de noordelijke lossingplaatsen is het al snel onbewolkt. In de zuidelijke lossingsplaatsen blijft de
bewolking door de aanwezigheid van het zwakke koufront de hele dag een stuk dikker. De wind in
Frankrijk en Belgie komt uit het noordwesten met een snelheid tussen 15 en 25km/u
Boven Nederland staat een westelijke wind. 25 tot 30km/u in het Binnenland.
Bericht Zimoa:
Een uitloper van een hoge drukgebied breidt zijn invloed steeds meer over de vlieglijnen uit. Met een
zwakke tot matige noordwestelijke wind wordt heldere en licht onstabiele lucht aangevoerd. Restanten van
een koufront liggen in de vroege ochtend nog over het uiterste oosten van Nederland en België en buigen
dan richting het midden en zuiden van Frankrijk af. Nabij de frontale zone komt nevel en lage stratus
bewolking voor die in de vroege ochtenduren snel zal verdwijnen. Dit is met name over België (ten oosten
van Brussel) het geval

Contact losplaats:
06:05u Isnes geheel betrokken geen mogelijkheden om vroeg te lossen.
07:30u losplaats wordt snel beter richttijd te kunnen lossen 08:30u
Isnes los 08:30u super vertrek, wind WNW.
Allen succes de LC.

