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

Nanteuil le Haudouin
M22
1-juni-2017
Hans Ekkel
Kring 1, 5.037, kring 2, 3.401 en kring 3, 4.872, totaal 13.310
duiven
3
Zo: 9:30
Vr: 18:10

Donderdag nog even in dubio hoeveel containers zullen er
doorgaan, e.e.a. heeft te maken met de weersvoorspellingen en
voor komende week dagfond vanaf Gien. Zo rond 20:30 werd het
al duidelijk vooral in kring 1 & 2 dat er minder duiven waren dan
verwacht, kring 3 had zelfs meer dan het verwachte aantal. Zo
kwamen we tot de conclusie dat we met 3 goed gevulde containers
doorgaan. Rond 0:20 kwamen we aan op de verzamelplaats in
Arnhem waar we rond 1:15 uur weer vertrokken richting Nanteuil,
de bedoeling is om zover mogelijk door te rijden het liefst tot net
over de Franse grens. Op deze manier kun je eventueel veel files
ontwijken (grensovergang) om er maar eentje te noemen. We zijn
zo rond 5:45 aangekomen in de buurt van Arras daar de duiven van
water voorzien, het was zoeken om een plaatsje te vinden de
eerdere parkeerplaatsen waren vol, om daar de verplichte rust te
houden vanaf hier is het nog ruim 2,5 uur rijden naar Nanteuil. Om
goed 15:00 uur zijn we vertrokken naar Nanteuil waar we rond
18:10 arriveerden. Eerst water geven en voor we de duiven gaan
voeren geven we ze eerst een uurtje rust anders spugen ze er alles
weer uit. 19:00 uur worden de duiven gevoerd de regen klettert op
onze tent door behoorlijke donderbuien. Zaterdagmorgen om 5:45
was het op de losplaats redelijk een beetje grondmist en een
aangename temperatuur. In plaats van dat het beter zou worden
werd het alleen maar slechter, de lucht trok dicht en de verdere
vooruitzichten voor zaterdag waren niet geweldig. Voor ons ter
plekke was het rond elf wel duidelijk dat de kans erin zat dat het
zou worden afgelast, ook de Belg die bij ons stond met duiven voor
de omgeving Quiévrain/Mons, konden tot 13:30 lossen maar om
11 uur was dat al afgelast omdat de voorspellingen voor zondag
vele malen beter waren. Om goed 11:30 kwam het verlossende
bericht dat het niet verantwoord was om te lossen en het weer
zondag stukken beter zou zijn. Zondagmorgen 5:00 uur uit bed
gegaan het was helder en vooral zeer koud 6 graden een heel
verschil met gisteren 26 graden. Aan de andere kant ook wel goed
dat het koud was anders zou er nevel zijn na al die buien. Zelf
waren we in de veronderstelling, dat wanneer de zon zich liet zien
de temperatuur zeer snel zou stijgen en dat de duiven vroeg
zouden kunnen worden gelost. Echter dat ging niet door met het

opkomen van de zon bleek dat er in onze omgeving zeer slechte
zichten waren, wachten dus. Om 8:30 leek het redelijk maar de Lc
had te horen gekregen van Zimoa dat we beter nog even konden
wachten vast niet eerder dan half 10. De duiven zijn gelost om 9:30
met een zzw wind kracht 2 en een temperatuur van 18 graden, de
duiven hadden een super vertrek.
Weer tijdens lossing
Bewolking:
Zicht:
Wind:
Temperatuur:
Vertrek van de duiven:
Weerssituatie op de terugweg:

Bewolkt (hoge bewolking)
> 10 km
Zuid zuidwesten wind kracht 2
18 graden
Super vertrek
Hoge bewolking met blauwe plekken

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

Vrijdag van 6:00 tot 15:00
Vr.18:15 tot na lossing op zondag tussentijds regelmatig bijgevuld
Vr: 19:00 uur en za: 17:30 uur

Verslag Lossingscommissie
Algemeen:

Diverse keren contact met losplaats, tevens meerdere keren
contact met Zimoa en IWB.
De laaghangende bewolking en slechte zichten belemmeren
een vroege lossing deze ochtend, zodoende meerdere malen
contact opgenomen met IWB, Zimoa en losplaats.
Vervolgens hoofdconvoyeur gevraagd wanneer het beter word
contact op te nemen en afhankelijk daarvan actie te
ondernemen, tussendoor contact gehad met losplaats om
vervolgens de conclusie te trekken uit te stellen naar de
zondag daar er geen verbetering (eerder verslechtering) in het
weer zit in Frankrijk.

Zondagmorgen;

Diverse keren contact met losplaats, tevens meerdere keren
contact met Zimoa en IWB.
Zondagmorgen lijkt aanvankelijk goed om vroeg te lossen,
Maar er onstaat een gebied met lage stratus op de vlieglijn welke
eerst moet oplossen dit was gemist door meteo group welke IWB
van advies voorziet, werd wel opgemerkt door Zimoa welke
aangeeft wachten tot gebied oplost.

Vervolgens wachten tot stratus gebied verdwijnt wat volgens
Zimoa rond de klok van 10uur is, vervolgens aangegeven om 9:30u
te lossen, duiven hebben een super vertrek gehad.
Contact andere afdelingen:

Afstemming gezocht met IWB en Zimoa.

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

Geen
Nee

