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:
Tijdstip voeren:
Verslag
Lossingscommissie
Algemeen:

Quiévrain
J31
5 Augustus/ 6 Augustus
Lute Bruinenberg jr.
Totaal afdeling 10.372 duiven
3
12.15 uur 6 Augustus
03.00 uur Quiévrain

Na de ophaaldienst is er gekeken of alle duiven in 2 containers konden.
Qua aantal moest dat kunnen , maar omdat een gemiddelde van 25
duiven gemiddeld in de manden een utopie is i.v.m. rest manden.
Hadden we ca. 15 manden te veel om met 2 wagens te gaan toen gekozen
om met 3 containers te gaan ook qua ruimte voor de jonge duiven.
Na een zeer voorspoedige reis kwamen we om 03.00 uur aan op de
losplaats de duiven werden direct voorzien van water en met de nodige
handelingen d.w.z. water in de gang spuiten e.d. ze kenbaar gemaakt dat
er water was.
Tot ca. 10.30 uur was het weer op de losplaats niet van dien aard dat er
gelost kon worden. Rond 10.30 begon het wolkendek te breken en om
12.15 uur werden de duiven gelost met in onze ogen ideaal weer.
De duiven hadden ook een zeer goed vertrek

Half bewolkt
10+ km
Noordwest
18 graden
Zeer goed vertrek
Half bewolkt tot aan Denekamp

n.v.t.
03:00 tot na lossing
nvt

Deze zaterdag meerdere malen overleg met IWB en Zimoa en LC.
Bericht van 08:00u

Quievrain wachten i.v.m. lage bewolking en nevel, op de vlieglijn ligt
een buienlijn welke vanuit het westen richting oostgrens trekt,
verwachting is dat deze later deze middag het oosten verlaat en dat er
achter deze buienlijn gelost kan worden.
Volgende berichtgeving rond 11:00u
We gaan lossen rond de klok van 12u.
Er moet alleen nog afgestemd worden i.v.m. ongewenste vermengingen.
Quiévrain, gelost om 12:15u zeer goed vertrek.
Contact andere
afdelingen:
Bijzonderheden
Vervoerscommissie
Bijzonderheden
overladen:
Met andere afdelingen
vervoerd:
Zo ja, hoeveel manden
en met wie:

