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
M24
16 Juni 2018
Hans Ekkel
Kring 1, 4.031 Kring 2, 2.849 Kring 3, 3.540 Tot: 10.420
Kring 1, 2 en 3 in 2 containers, restant door afdeling 8
meegenomen
08:30 uur
12:50

Deze week staat de eerste midfond sectorvlucht op het
programma vanaf Nanteuil. Donderdagavond de duiven
opgehaald, beide containers waren vol en het restant 20 mandjes
zijn naar Huissen gebracht. Gezien de minder goed verlopen
vluchten op zondag heeft afdeling 7 besloten om op vrijdag in te
korven. Op de verzamelplaats Hazeldonk hebben we 45 minuten
gemaakt en zijn toen verder gereden richting Houdeng om daar
een paar uurtjes te rusten om de duiven water te geven. Om 9
uur hebben we de reis weer hervat en zijn om 12:50 aangekomen
in Nanteuil, afdeling 8 was even daarvoor reeds gearriveerd. We
hebben de duiven voorzien van water en hebben de duiven
gevoerd om 17:00 uur, daarna weer water bijgevuld. Nu was het
wachten op afdeling 7 die zouden in de loop van de nacht
arriveren. Zo rond 22:00 uur zijn we gaan slapen, voor die tijd de
deuren kleiner gezet i.v.m. de voorspelde koude nacht. Tegen 5
uur weer opgestaan en afdeling 7 was al gearriveerd, ze hadden
ook alles in het werk gesteld om zo vroeg mogelijk op de
losplaats te zijn. De hoofdconvoyeur kwam deze week van
afdeling 7, door samen goed te overleggen met de lc kwamen we
overeen de duiven te lossen om 8:30. De duiven zijn gelost met
een zuidwestenwind kracht 1/2 een temperatuur van 19 graden
en een hoge bewolking, hier zaten veel open plekken in, de
duiven hadden een goed vertrek. Totaal sector 3 aantal was bijna
25.000 duiven. Als convoyeurs hebben we de samenwerking als
zeer positief ervaren.

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

Hoge bewolking (nagenoeg geen)
> 10 km
Zuidwestenwind kracht 1/2 later toenemend
19 graden
Goed vertrek, zo u op de film kunt zien
Hoge bewolking met blauwe plekken

Verzorging van de duiven
Watervoorziening tussenstop:
Watervoorziening op losplaats:

5:30 tot 9:00 uur
13:00 tot na lossing

Tijdstip voeren:

17:00 uur

Verslag Lossingscommissie
Algemeen:
Contact andere afdelingen:

De duiven zijn gelost door de Nationale lossingscommissie.

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

