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

Weert
J28
14 juli 2018
Edwin Wiersma
Kring 1: 8608
2 containers
8.30 uur
1.30 uur

We zijn na het vlotte overladen in Rijssen vertrokken om 22.45
richting Weert. Om half 2 kwamen we aan op deze mooie
losplaats aan de Industriekade in Weert. Na aankomst hebben we
de duiven van water voorzien. Hiervoor ruimschoots de tijd
genomen zodat we de jonge duiven extra het stromen van het
water kunnen laten horen en zo dus laten weten dat ze water
kunnen drinken. Een redelijk aantal maakt hier toch gebruik van.
’s Morgens om kwart voor 6 weer opgestaan en de deuren op
half gezet en de goten nogmaals bijgevuld om de bovenstaande
reden. Om kwart voor 7 kwam het telefoontje van de
lossingscommissie dat de lossing gepland was om 8.15. Dit in
verband met lossingen om ons heen en tevens de lossingen van
Polen in Roosendaal niet te doorkruisen. Toen hebben we de
loodjes van de manden gehaald en alles voorbereid. Even later
kwam het bericht dat we een kwartier moesten wachten om
vermenging met de Friesen vanaf Duiven te voorkomen. Dus
werden de duiven om 8.30 gelost bij een temperatuur van 16
graden en met een geweldig vertrek.

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

Geen, de lucht was blauw.
> dan 10 km.
N/NO 1 (bijna windstil)
16 graden
Super vertrokken
Uitstekend weer ook op de terugweg

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

N.V.T
Vanaf het moment van aankomst tot aan de lossing.
N.V.T.

Verslag Lossingscommissie
Algemeen:
Contact andere afdelingen:
Bijzonderheden Vervoerscommissie

Nog niet ontvangen

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

nee
n.v.t.
n.v.t.

Vluchtverslag Afdeling 9 Oost-Nederland
Vluchtgegevens
Losplaats:

Tongeren

Vluchtcode:

J28

Vluchtdatum:

15-07-2018

Hoofdconvoyeur:

Jos Douma

Aantal duiven:

3565

Aantal containers:

1

Tijdstip lossing:

07-00 uur

Tijdstip aankomst losplaats:

02-00 uur

Verslag Hoofdconvoyeur
Algemeen:

Gelost in samenwerking met de vervoerscommissie en Voorzitter
Afdeling.

Weer tijdens lossing
Bewolking:

Veel blauw geen bewolking

Zicht:

Meer dan 10 km

Wind:

Noord-oost kracht 1

Temperatuur:

+/- 15 graden

Vertrek van de duiven:

Zeer snel

Weerssituatie op de terugweg:

Veel blauw en zon

Verzorging van de duiven

Watervoorziening tussenstop:

n.v.t

Watervoorziening op losplaats:

Direct bij aankomst 02-00 uur

Tijdstip voeren:

N,v,t

Verslag Lossingscommissie
Algemeen:

Contact andere afdelingen:

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

Geen contact met de lossingscommissie, i.o.m. de voorzitter
afdeling gelost.

