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

Quiévrain / Asse Zellik
V21
28 mei 2016
Lute Bruinenberg jr
17.473
4
10:30 uur
07:45

Om 00;30 vertrokken van onze verzamel plaats in Arnhem met
eindbestemming Quiévrain.
Na een voorspoedige rit zijn we om 4;30 aangekomen in
Quiévrain.
Op dat moment zagen we dat door de opstelling van anderen
(bewust of onbewust) het terrein niet meer groot genoeg was om
daar te gaan staan.
Toen een rondje in Quiévrain gereden en daar konden we ook
geen geschikte losplaats vinden.
Om 5 uur contact gezocht met de concoursleider wat te doen we
kwamen eruit om dan maar naar Mons te gaan omdat dat een
losplaats is welke wij alleen gebruiken en daar moest plaats zijn,
daar aan gekomen kwamen zagen we tot onze spijt dat de gehele
plaats vol stond met kermis attracties.
Opdat moment weer contact gezocht met de Concoursleider en
met hem in overleg een losplaats te vinden welke een zo ver
mogelijke afstand heeft deze vonden we in Asse Zellik.
Aangekomen om 7;45 daar de duiven voorzien van water.
Tot 9;45 was het op de losplaats zwaarbewolkt en heiig om 10
uur gingen de duiven van Noord Holland los en deze hadden een
zeer goed vertrek.
De duiven van ons werden om 10;30 gelost en hadden ook een
zeer goed vertrek.

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

Half bewolkt
>10 km
Noordoosten wind kracht 2 toenemend
21 graden
Supersnel vertrek
Zonnig, lichte bewolking en vanaf Breda enkele buien

Verzorging van de duiven
Watervoorziening tussenstop:
Watervoorziening op losplaats:
Tijdstip voeren:

nvt
07:45 tot na lossing
nvt

Verslag Lossingscommissie

08.00 uur : Op de losplaats van Asse-Zellik was het nog grijs en
nevelig.
09.30 uur: Op de losplaats is het nog steeds niet goed.
09.45 uur: Zowel ZIMOA als IWB: Als het op de LP goed is dan
mogen de duiven los.
10.00 uur: LP: Op de LP is het nu prima. De duiven van afdeling 6
hadden een snel vertrek.
10.30 uur: De duiven hadden een snel vertrek.

Algemeen:
Contact andere afdelingen:
Bijzonderheden Vervoerscommissie
Bijzonderheden overladen:
Met andere afdelingen vervoerd:
Zo ja, hoeveel manden en met wie:

Duiven konden niet in drie containers zoals gepland,er moest er
een meer door dus 4 containers.
Nee

