Logboek lossingen 2019
Nr.

Losplaats

Afdeling 5 Zuid-Holland
Motivatie losbesluit

Vertrek
duiven

Verloop vlucht
(note 1)

6-apr Rood
vanaf 12 uur oranje

Blauw: 15.00 uur
Wit: 15.10 uur
Rood: 15.20 uur

Slecht zicht door laaghangende bewolking die rond de
middag ging optrekken danwel verdwijnen.
Echter in Zuid-Holland lost de bewolking tergend langzaam
vanuit het oosten op, waardoor lossen pas vanaf 15.00 uur
mogelijk was. Rond 16 uur overgang vanuit het oosten
naar geheel blauw.

Sterke grondinversie
Vanaf 10 a 11 uur langzaam verdwijnend.

Tot de middag een zicht van < 4 km.
Vanaf 12 uur oplopend naar ongeveer 10 km.
Bewolking 1/8 op losplaats
14 graden bij lossen en aankomst
O wind, 1-2 Bft.

Prima omstandigheden op de losplaats.
In Zuid-Holland vanuit het oosten verbeterend.
Rond de tijd dat de duiven in rood thuis
kwamen al weer mist vanuit de zee.

Goed

Redelijk verloop, zeker gezien het feit dat de
duiven nog geen wedstrijdconditie hebben.
Concoursduur 13 minuten bij 3231 duiven

V15 Quievrain
(Asse-Zellik is gesloten voor
grote aantallen trailers)

13-apr Vanaf 10 uur groen

Rood: 10.00 uur
Wit: 10.15 uur
Blauw: 10.30 uur

Bij het krieken van de dag op veel plaatsen nachtvorst.
Verder zeer helder weer met goede zichten.
Het zal niet warmer worden dan een graag of 7 vandaag.
In de loop van de middag kans op winterse buien.

De nachtelijke inversie zal bij een temperatuur
van 3 a 4 graden verdwijnen.
de temperatuur stijgt naar de 15 graden.

Zicht >15 km.
Bewolking 0/8
5 graden bij lossing, 7 graden bij aankomst
NO wind, 2-3 Bft.

Ondanks de kou prima omstandigheden.

Goed

Goed verloop gezien de lage temperatuur.
Concoursduur 18 minuten bij 2192 duiven

1244

1094

12,06

81,38

V16 Menen
Quievrain
Quievrain

20-apr Vanaf 8 uur groen

Rood: 09.00 uur
Wit: 09.00 uur
Blauw: 09.15 uur

Door de oplopende temperatuur van de laatste dagen is
het vandaag erg droog met een luchtvochtigheid van 40-50%
Hierdoor al vroeg in de ochtend zeer goede zichten.

Zeer scherpe grondinversie die bij de snel
oplopende temperatuur rond 10 a 11 uur
opgelost is.

Zicht >10 km.
Bewolking 0/8
16 graden bjj lossing, 20 graden bij aankomst
ONO wind, 2-3 Bft.

Prima omstandigheden

Goed

Redelijk tot goed verloop gezien de ONO-wind
en de relatief hoge temperatuur tijdens de vlucht.
Concoursduur 28 minuten bij 3742 duiven

1300

1076

17,23

76,25

V17 Peronne

27-apr Tot 8 uur rood, daarna
oranje

Totale lossing: 09.15 uur

Vooralsnog in het gehele vlieggebied zwaar bwolkt met
regen, door de vrij stevige wind kwamen de opklaringen
snel vanuit het zuid westen het vlieggebied in.Als eerste
was Noord Frankrijk beurt waarna het snel verbeterde richting
het westen van Nederland.

Geen belemmerende inversie.

Zicht > 10km.
Bewolking 3/8
10 graden bij lossing, 13 graden bij aankomst
WZW wind, 4-5 Bft.

Goede omstandigheden tijdens het losssen,
Op het moment dat de duiven in het aankomst
gebied aankwamen ook prima (open) weer.
Vanaf 13.00 uur kwamen de eerste buien in het
aankomst gebied.

Goed

Goed verloop, waarbij door de krachtige WZW
wind veel duiven 'terug' moesten zien te komen
vanuit de noordelijke richting..
Concoursduur 17 minuten bij 2759 duiven

1966

1733

11,85

81,61

V18 Peronne

5-mei Rood op zaterdag
uitgesteld op zaterdag
Oranje op zondag

Totale lossing: 09.00 uur

Op zaterdag een wegtrekkende front naar het zuiden met
daarop veel regen. Boven Noord Frankrijk ging dit front slepen.
Vanuit het noorden rond het middag uur naderende (hagel),
buien.
Op zondag vanuit het Noorden afzakkende buien(lijnen) met
grote kans op (korrel)hagel.
Vanaf half België richting Frankrijk prachtig helder weer.
Echter wel met een vlagerige straffe WNW wind.

Geen belemmerende inversie.

Zicht > 15km.
Bewolking 2/8
9 graden bij lossing, 13 graden bij aankomst
WNW wind, 4-5 Bft..

Prima omstandigheden tijdens het lossen.
Op terugreis vanaf half België kans op buien
met eventueel hagel.

Prima

Goed verloop, echter een groot aantal duiven
hadden een 'nat pak' gekregen door de buien op
het laatste trajekt van een teruig reis.
Concoursduur 23 minuten bij 2777 duiven.

1289

1145

11,17

81,22

T14 Duffel

Datum Code lossing zaterdag Lostijd
(note 3)

Weersomstandigheden tot tijdstip lossen

Inversies

Weer tijdens de lossing
(note 4)

Verloop in % (snelheden)
1e duif
laatste duif Prijsduur
m/min
m/min
% (note 2)
1428
1154
19,19

Thuis bij
afslaan
% (note 5)
Geen cijfers
ontvangen.

M19 Nanteuil-le-Haudouin

11-mei Oranje tot dat het in
Noord-Frankrijk
opgeklaard is.

Totale lossing: 12.30 uur

In Nederland en het noordelijke deel van België al vroeg .
prima duivenweer met prima zicht van > 10km
In zuidelijk België en Noord Frankrijk slechte zichten met laag
hangende bewolking met (mot) regen.

Een hindelijke inversie op 300 meter die
verdwijnt bij 11 graden.

Overal een zicht van 10km
Bewolking 2/8
13 graden bij lossing, 15 graden bij aankomst
NNW wind, 4 Bft.

Na 12 uur ging het opklaren op de losplaats
Prima
vanuit de richting vlieggebied. In overleg met een
zuster afdeling die dicht in de buurt wilde lossen
is besloten om op beide losplaatsen gelijktijdig
te lossen.
Tijdens het lossen prima omstandigheden

Goed verloop voor de eerste 75% van de duiven.
Het restant kwam onregelmatig naar huis met het
vallen van de duistenis nog ongeveer een 10%
achterblijvers. Blijkbaar is er vermenging opgetreden
tussen koppels van beide afdelingen. Op zondag is
hiervan nog een respectabel gedeelte thuis gekomen..
Concoursduur 36 minuten bij 3086 duiven

1231

1076

12,59

67,52

M20 Melun Andrezel

18-mei Tot 8 uur rood
Daarna groen

Totale lossing: 09.20 uur

In België en Frankrijk eerst veel nevel, mist en laag hangende
bewolking. Met de opkomende zon wordt dit weggebrand.

Eeerst een sterke inversie, na het opklaren een
overblijvende zwakke inversie.

Rond de tijd van lossing in Frankrijk al zichten
van rond de 10 km. Op dat moment in België
nog zichten van 5 tot 7 km. Vanaf 11 uur ook
in België zichten van minimaal 10 km.
Bewolking 1/8
15 graden bij lossing, 19 graden bij aankomst
Variabele wind, 1 Bft.

vanaf 9 uur opgeklaard op de losplaats.
Prima omstandighden tijdens het lossen.
In de middag kans op een geisoleerde bui.

Goed verloop, echter wel met enkele achterblijvers.
Concoursduur 41 minuten bij 2423 duiven

1399

1217

13,01

70,79

1. : als referentie is de uitslag van samenspel Drechtsteden gebruikt.
2. : verloop percentage = ((snelheid 1e duif - snelheid laaste prijsduif) / snelheid 1e duif ) * 100%
hoe hoger dit percentage, hoe langer de prijsduur
< 10 super snel verloop
> 10 en < 15 goed verloop
> 15 redelijk tot matig/slecht verloop
3. : een code afgegeven op de zaterdagochtend tussen 6 en 7 uur door Zimoa.
code groen: er kan tot lossen overgegaan worden
code oranje: er is nog even geduld nodig alvorens er gelost kan worden
code rood: geen kans op lossen
4: Alleen accoord voor lossen door het IWB bij oude duiven zicht > 8km en bij jonge duiven zicht > 10km

Goed

