Vluchtverslag Afdeling 9 Oost-Nederland
Vluchtgegevens
Losplaats:

Asse Zellik

Vluchtcode:

V20

Vluchtdatum:

20 /21 Mei

Hoofdconvoyeur:

Lute Bruinenberg jr

Aantal duiven:

Afdeling 17.113 duiven

Aantal containers:

4

Tijdstip lossing:

11.30 uur

Tijdstip aankomst losplaats:

03.45 uur Asse Zellik

Verslag Hoofdconvoyeur
Algemeen:

Om 00.00 uur van de verzamelplaats vertrokken richting Asse
Zellik.
Na een voorspoedige reis aangekomen in Asse Zellik om 3.45
daar zijn de duiven direct voorzien van water.
Om 7 uur eerste contact met LC. om 10.30 begon het
wolkendek te breken boven Asse Zellik de vooruitzichten
waren dat dit door zou zetten. Om 10.30 begonnen met
voorbereiden voor de lossing.
om 11.00 overeengekomen met LC dat we gingen lossen om
11.30 uur.

Weer tijdens lossing
Bewolking:

Half bewolkt

Zicht:

10+ km

Wind:

Zuid West

Temperatuur:

12 graden

Vertrek van de duiven:

redelijk tot goed vertrek

Weerssituatie op de terugweg:

Half bewolkt tot aan Denekamp

Verzorging van de duiven
Watervoorziening tussenstop:

n.v.t.

Watervoorziening op losplaats:

03.45 uur tot na lossing

Tijdstip voeren:

nvt

Verslag Lossingscommissie
Algemeen:

Diverse keren contact met losplaatsen, tevens meerdere
keren contact met Zimoa en IWB.
De laaghangende bewolking is hardnekkig deze ochtend
en dwingt de LC om meerdere malen contact op te nemen
met IWB, en ZIMOA en losplaatsen, Asse-Zellik valt
zelfs nog een spat regen. Vervolgens hoofdconvoyeurs

gevraagd wanneer het beter word contact op te nemen en
afhankelijk daarvan actie te ondernemen, vervolgens
gelost in Pithiviers 11:10u duiven hadden een goed
vertrek. Wind ZZW. Temperatuur 14 graden. Vervolgens
Asse Zellik gelost om 11:30u duiven hadden een redelijk
goed vertrek. Wind ZZW. Temperatuur 14 graden.
Contact andere afdelingen:

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

Afstemming gezocht met IWB om gegevens uit te
wisselen i.v.m. met ongewenste vermengingen, via het
nieuw ontwikkelde programma vervolgens groen licht
gekregen om te lossen.

