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

Peronne
M26
2 juli 2016
Hans Ekkel
8.783
2
7:45 uur
6:40 uur

Na het over/bijladen zijn we zo rond 2:15 uur vertrokken uit
Hazeldonk richting Peronne. Om 05:40 arriveerden we in
Peronne en hebben we de duiven direct voorzien van water, op
de losplaats was het zwaar bewolkt. Maar door de harde zuiden
wind zou dit snel veranderen. Om 6:45 het eerste contact met de
Lc, op de losplaats was nog niet helemaal goed voor wat betreft
de bewolking, tevens zou het ook nog niet kunnen de duiven
moeten eerst ten minste 2 uur rust hebben. Afgesproken werd
gezien de weersverwachtingen dat we er toch wel op tijd uit
moesten en dat een volgend contact zo rond 7:15 zou
plaatsvinden. 7:15 uur op de losplaats werden de blauwe plekken
zichtbaar, de vlieglijn was goed en er werd gedacht om 8:00 uur
te lossen, zo rond half acht zagen we weer donkere wolken
naderen en besloten in overleg met de Lc de duiven om 7:45 te
lossen. 7:45 de duiven zijn gelost met een stevige zuiden wind
licht bewolkt maar dat mocht geen naam hebben. De
temperatuur was 17 graden. Het was een supervertrek zoals u
op de film kon waarnemen. Vanaf 8:15 hebben we op de
losplaats regelmatig buien gehad, met als toetje zo rond 12:30
een plensbui. Daar waren we echter blij mee, zo konden we
waarnemen dat de aanpassingen die zijn gemaakt boven op de
containers voldeden met glans. Het water gutste zowel van de
voor als achterkant van de containers. Aan de zijkanten was geen
water waar te nemen en aan de binnenkant kwam er totaal geen
water naar binnen zoals we dat hebben gezien in Chalons en
Champagne. Kortom het lek is gedicht en het probleem is
opgelost.

Weer tijdens lossing
Bewolking:
Zicht:
Wind:
Temperatuur:
Vertrek van de duiven:
Weerssituatie op de terugweg:

Wisselvallig licht bewolkt
>10 km
Zuiden wind kracht 3/4l
17 graden
Super vertrek
Prachtig weer zon en schapenwolken

Verzorging van de duiven
Watervoorziening tussenstop:

N.v.t.

Watervoorziening op losplaats:
Tijdstip voeren:

5:40 tot na lossing
N.v.t.

Verslag Lossingscommissie

Peronne:

Deze zaterdag meerdere malen overleg met IWB en Zimoa.
bericht van 07:00u

we wachten nog met lossen om de duiven de rust te geven
van de heen reis, we waren om 05:45 gearriveerd en blijven
2uur staan,
Het begin van vlieglijn is nog niet goed.
Peronne: begint bewolking te breken het zicht is goed.
Nog even geduld nader bericht volgt.

Bericht van 07:30uur: Het is goed op de losplaats volgens IWB en
Zimoa mogen/kunnen we lossen rond 08:00uur.
Besloten te lossen om 07:45u
Duiven hadden een perfect vertrek.
wind op de losplaats Zuid, Temp. 18 graden.
Tongeren: vlieglijn is nog niet goed, wordt verwacht dat dit goed
zal zijn rond tienen deze morgen.
Vervolgens gelost om 10:20u, duiven hadden een prima vertrek
Zuiden wind en 18 graden
Algemeen:
Contact andere afdelingen:
Bijzonderheden Vervoerscommissie
Bijzonderheden overladen:
Met andere afdelingen vervoerd:
Zo ja, hoeveel manden en met wie:

