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:

Peronne
E25
25 juni 2016
Hans Ekkel
11.405
3
9:15 uur
6:05

Na het over/bijladen kwamen we zo rond 24:00 uur aan in
Arnhem waar een bak koffie werd genuttigd alvorens de reis
voort te zetten. We zijn rond 0:30 vertrokken richting Peronne
waar we om 06:05 aankwamen. Daar hebben we de duiven
direct voorzien van water, op de losplaats was het al aardig mooi
weer. Wat ons op de losplaats betreft konden ze na 2 uur rust, zo
rond half 9 er wel uit. Om 6:45 het eerste contact met de Lc, de
vlieglijn was nog niet helemaal goed voor wat betreft het zicht.
Gezien de bewolking en het front bij thuiskomst zouden de
duiven niet voor 16:00 uur mogen vallen. Volgende contact zou
zijn zo rond 9 uur. Door de verandering van de weerssituatie op
de vlieglijn belde de Lc om 8:45 of we er om 9:15 eruit konden.
Om 9:15 de duiven gelost met een zuidenwind kracht 2, lichte
hoge bewolking, helder en zonnig temperatuur 17 graden. Het
was een supervertrek.

Lichte hoge bewolking
>10 km
Zuiden wind kracht 2
17 graden
Super vertrek
Zonnig, blauwe lucht met schapenwolken, kortom super
vliegweer. Alleen toen we de grens van België / Nederland
passeerden betrok de lucht en hoe dichter we bij huis kwamen
hoe bewolkter het werd.

n.v.t.
06:05 tot na lossing
n.v.t.

07.00 uur LP: Op de LP is het bewolkt met hier en daar een blauw
stukje.
08.00 uur ZIMOA : Als het op de Lp goed is tussen 09.00 en 10.00
uur , kunnen de duiven in Peronne 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.
09.15 uur LP: De duiven hadden een super snel vertrek.
Contact andere afdelingen:
Bijzonderheden Vervoerscommissie
Bijzonderheden overladen:
Met andere afdelingen vervoerd:
Zo ja, hoeveel manden en met wie:

