Vluchtverslag Afdeling 9 Oost-Nederland
Vluchtgegevens
Losplaats:
Vluchtcode:
Vluchtdatum:
Hoofdconvoyeur:
Aantal duiven:
Aantal containers:
Tijdstip lossing:
Tijdstip aankomst
losplaats:
Verslag
Hoofdconvoyeur
Algemeen:

Weer tijdens lossing
Bewolking:
Zicht:
Wind:
Temperatuur:
Vertrek van de
duiven:
Weerssituatie op de
terugweg:
Verzorging van de
duiven
Watervoorziening
tussenstop:
Watervoorziening op
losplaats:

Bourges
E25
25 Juni
Lute Bruinenberg jr
4.204 duiven
1
08:30 uur
24 Juni 14:30 uur

Om 01:15 vertrokken vanaf onze verzamelplaats richting Bourges. Na een
voorspoedige reis kwamen we aan om half zeven bij de tussenstop vlak
voor Parijs. Daar de duiven voorzien van water, om 10 uur weer vertrokken
richting Bourges.
Daaraan gekomen de duiven direct weer voorzien van water.
Na het water geven was er contact met de andere afdelingen deze waren
allen chaotisch bezig om van Losplaats te veranderen.
Na dit allemaal gadegeslagen te hebben contact gezocht met de LC.
Deze kwam met het voorstel om om 22:00 uur even contact te hebben over
de weersvoorspelling voor de zaterdag, dit ook omdat we pas na
middennacht konden rijden.
Afdelingen 6, 7 en 8 zijn in de loop van de dag van losplaats veranderd.
Afdeling 5 bleef staan.
Om 22:00 uur contact met de LC deze had de weerkaarten bestudeerd en
overleg gehad met IWB en Zimoa, deze kwamen tot de conclusie: weer op
losplaats voor zaterdag 25 Juni zeer gunstig.
Om 6.30 uur was het zwaar bewolkt op de losplaats om 7:00 uur begon het
wolken dek te breken met om 7.30 uur ideaal duivenweer.
In overleg met de LC besloten te lossen om 8:30 uur.
De duiven hadden een super vertrek

Half bewolkt
10+ km
Zeer zwak uit Westelijke richting
15 graden
super vertrek
Half bewolkt tot aan Nederlandse grens vanaf Breda meer bewolking met
hier en daar grote blauwe plekken en enkele buitjes

6:30 tot 10 uur
14:30 tot na lossing

Tijdstip voeren:
Verslag
Lossingscommissie

17.00 uur
06.25 uur IWB: De duiven mogen niet voor 16.00 uur/ 17.00 uur aankomen
i.v.m de regen.
06.50 uur LP: Op de LP is het op dit moment nog niet goed, het is bewolkt.
08.00 uur ZIMOA: Als het om 8.30/9.30 uur goed is op de LP dan mogen de
duiven los.
08.05 uur IWB : Het is veranderd, de duiven moeten nu om ongeveer
13.00/14.00 uur de afdeling in kunnen komen, dan zouden ze nog een klein
stukje van het slechte weer in de kop van Overijssel mee kunnen krijgen.
08.10 uur LP: Op de LP is het nu perfect weer.
08.30 uur Lp: De duiven hadden een supersnel vertrek met een kalme WZW
wind.

