Vluchtverslag Afdeling 9 Oost-Nederland
Vluchtgegevens
Losplaats:
Vluchtcode:
Vluchtdatum:
Hoofdconvoyeur:
Aantal duiven:

Aantal containers:
Tijdstip lossing:
Tijdstip aankomst losplaats:
Verslag Hoofdconvoyeur
Algemeen:

Laon
J33
18-08-2018
Edwin Wiersma
Kring 1: 3.873
Kring 2: 1.242
Kring 3: 2.517
===========
Afdeling: 7.632
2 containers
7.45
9.30 vrijdagochtend

Omdat het zo uitkwam dat kring 1 in Rijssen overgeladen konden
worden en kring 2 en 3 in Silvolde om de wagens gelijkmatig te
beladen konden we al om 22.40 vertrekken met 2 wagens
richting Laon. De gehele reis verliep voorspoedig, in de loop van
de nacht toen de rijuren op waren hebben we de duiven van
water voorzien en de nodige rust genomen, met name de
chauffeurs. Na aankomst op de losplaats de duiven van water
voorzien en de tent opgezet. Dit is echt geen onnodige luxe
gebleken want het waaide vrijdag verschrikkelijk. Tegen 5 uur
hebben we duiven gevoerd. Dit was voor de jongen even wennen
want het was de 1e keer uiteraard. Toch ging dit goed en dan zie
je pas hoe in grote getale de duiven gaan drinken. Na het voeren
het water ververst en konden we zelf wat gaan eten. Na en
prettige nachtrust waren we al vroeg uit de veren en na de 1e
kan koffie en het telefoontje van de LC om 7.00 kon het
lossingtijdstip al snel bepaalt worden. De duiven hadden een
geweldig vertrek.

Weer tijdens lossing
Bewolking:
Zicht:
Wind:
Temperatuur:
Vertrek van de duiven:
Weerssituatie op de terugweg:
Verzorging van de duiven
Watervoorziening tussenstop:
Watervoorziening op losplaats:
Tijdstip voeren:

Perfect duivenweer. Mooie blauwe luchten met blauwe wolken
zoals een ieder dat graag ziet
> dan 10 kilometer
Kalme zuidwestenwind, windkracht 1
12 graden
Supervertrek, in een streep over de landingsbaan
Het bleef de hele terugreis prachtig weer

Tijdens de rustpauze hebben we de duiven van water voorzien.
Vanaf aankomst tot aan de lossing, na het voeren nogmaals
gevuld.
± 17.00 u.

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

Geen info.

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

