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

Dudelange
M28
14 Juli 2018
Hans Ekkel
Kring 1, 3.114 Kring 2, 1.713 Kring 3, 2.760 Tot: 7.586
Kring 1, 2 en 3 in 2 containers
08:00 uur
12:30

Deze week gaan we naar Dudelange i.p.v. Bettembourg dit i.v.m.
de afstand. Donderdagavond de duiven opgehaald, beide
containers waren gelijkmatig gevuld aan beide kanten de
bovenste rij vrij en de onderste rij vrij Op de verzamelplaats
Arnhem hebben we afspraken gemaakt , onderweg 45 minuten
maken en zijn toen verder gereden richting Dudelange. Om 7:30
uur zijn we aangekomen in Dudelange. De deuren open gezet en
de duiven voorzien van water. Om op de losplaats te komen
moesten we nog wel een betonblok verzetten. Om 17:00 uur
hebben we de duiven gevoerd,, daarna weer water bijgevuld Zo
rond 22:00 uur zijn we gaan slapen, voor die tijd de iets deuren
kleiner gezet. Tegen 5 uur weer opgestaan en het weer lijkt goed
16 graden met een kalme noorder wind. Om zes uur even een
panorama film gemaakt van de losplaats 6:30 contact met Lc de
vlieglijn was goed maar er waren nog wat Duitse lossingen tevens
zal er boven de Ardennen nogal veel nevel besloten om 8 uur te
gaan lossen. De duiven zijn gelost met een kalme Noorder wind
en een temperatuur van 19 graden en een blauwe lucht met
schapenwolken. Kortom een super vertrek

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

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

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

Nvt
7:30 tot na lossing
17:00 uur

Verslag Lossingscommissie
Algemeen:
Contact andere afdelingen:

Geen info ontvangen

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

