UPDATE VAN DE RISICO TABEL LOSSINGEN IRTLJ:
Het praktische overzicht van factoren die een gunstige, neutrale, of
verstorende invloed hebben op de thuiskomst van postduiven
In 2008 maakte de WOWD voor het eerst de Risico Tabel Lossingen
(RTL) op basis van de stand van kennis over "duivensportmeteorologie" van dat moment. Drie jaar later werd de RTL geactualiseerd
op basis van voortschrijdend inzicht en ervaringskennis. Op dit
moment, voorjaar 2019, is het opnieuw nodig de RTL een update te
geven. In dit artikel presenteren we versie 3 van de RTL en beschrijven we het hoe en het waarom van de wijzigingen.
We lossen duiven om ... ze weer thuis te krijgen!

Wanneer we duiven lossen voor een reguliere programmavlucht (vitesse, midfond, dagfond, jonge duiven en natour) is het de bedoeling
dat het overgrote deel van die duiven (>95%) diezelfde dag, of de dag
erna, hun thuishok in een normale conditie bereikt. Bij de marathonvluchten is het zeker niet ongewoon dat de thuiskomsten nog enkele
dagen langer doorlopen. Binnen een week zal het percentage thuisgekomen duiven zeer dicht tegen de 100% aanliggen. We kunnen
dan spreken van een uitstekende thuiskomst. Gelukkig geldt dit voor
het overgrote deel van de wedvluchten.
Verstoorde thuiskomt

Er zijn echter ook wedvluchten waarbij de thuiskomst verstoord is.
De eerste duiven komen dan vaak al later thuis dan verwacht mocht
worden op basis van windrichting en windsnelheid. Vaak zitten er ook
ongewoon veel "mindere goden" of "verrassingsduiven" tussen de
kopduiven. Duiven die een liefhebber nou niet bepaald vroeg had
verwacht terwijl de beste duiven laat zitten. Het verdere verloop van
de thuiskomst is dan vaak traag, kent veel tijdsgaten, of na een tijdje
vallen de thuiskomsten gewoon stil. 's Avonds blijken er nog te veel
lege plekken op de hokken: 10, 20, 30, 40% van de duiven nog niet
thuis. In de vroege ochtenduren van de tweede dag komen er dan
meestal nog een heel aantal duiven thuis, en ook later die dag en in
de week die volgt. Na enkele weken zijn er vaak weer veel duiven
present, maar vervelend blijft het: duiven hebben soms behoorlijk
in conditie ingeboet, hun herstel duurt lang, koppels zijn een tijdje
verbroken geweest, enzovoort. En een kleiner of groter deel van de
duiven komt echt nooit meer thuis.
Twee typen oorzaken voor verstoorde thuiskomsten

Omdat we onze duiven op volgorde van hun vliegsnelheid klasseren
op de uitslag kunnen we al snel geneigd zijn te denken dat duivenwedvluchten fysieke snelheidswedstrijden zijn. Duivenwedvluchten
zijn echter in de eerste plaats navigatiewedstrijden: een duif die een
redelijk rechte lijn aanhoudt tussen losplaats en thuishok (ondanks
afdrijvende invloeden van bijvoorbeeld de wind of groepsgenoten
die naar elders koersen) zal hoge ogen gooien voor een kopprijs. Pas
daarna komt het fysieke aspect van vliegsnelheid en uithoudingsvermogen naar voren. Gekscherend gezegd: een duif die bij een
topsnelheid de verkeerde kant op vliegt, zal nooit winnaar worden!
Het voorgaande betekent dat er twee typen oorzaken voor verstoorde thuiskomsten bestaan: 1) oorzaken die de navigatie van de duiven
verstoren, en 2) fysieke oorzaken zoals vermoeidheid, vochtverlies, of
zelfs uitputting. Bij het eerste type oorzaken kan het zo zijn dat duiven
niet willen vertrekken van de losplaats, de verkeerde richting op
vertrekken (en dan soms weer terug keren), of halverwege de vlucht
op drift raken, in westelijke richting vliegen de zee op of in (noord)
oostelijke richting vliegen tot in Duitsland of Denemarken. Juist dan
gaat ook het tweede type oorzaken (vermoeidheid, vochtverlies en
uitputting) een rol spelen en ontstaat er een combinatie van de twee
typen.
·
Onderzoek naar invloedsfactoren op de thuiskomst van duiven

Lossingen met een verstoorde thuiskomst zijn van alle tijden. Door de
decennia heen hebben dan ook verschillende mensen geprobeerd
iets te snappen van factoren die een gunstige, neutrale, licht verstorende of sterk verstorende invloed hebben op de thuiskomst van
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de duiven. Dit waren achtereenvolgens Joop den Tonkelaar van het
KNMI (1972), Gunther Schietecat van het Belgische KMI (1987), Klaus
Dornfeldt van de Universiteit van Göttingen (1990), Henri Tamboryn
(1992), de WOWD (2008) en VW0-6 studenten Corné Verburg en
Niek Andries i.s.m. met de WOWD (2018). De rapporten van deze
onderzoekers zijn opgenomen in de bronnenlijst van dit artikel: Wat in
deze zoektocht niet helpt is dat de wetenschappelijke gemeenschap
- ondanks zo'n 70 jaar van serieus onderzoek en het publiceren van
naar schatting zo'n 600 wetenschappelijke studies - nog steeds niet
precies begrijpt hoe duiven navigeren. De stand van de zon, maan
en sterren aan de hemelkoepel, het aardmagnetisch veld en landschapskenmerken spelen waarschijnlijk een rol, maar misschien ook
geuren en geluiden. D.e kennis hierover is nog gefragmenteerd en
een samenhangende totaalverklaring ontbreekt. Ook zijn er nog veel
vragen. Gelukkig doen er nog steeds onderzoeksgroepen over de
hele wereld onderzoek naar dit onderwerp. Als WOWD volgen we dit
nauwlettend.
Van rapporten naar een praktische RTL

Na het voltooien van het laatste onderzoek door de WOWD in 2008
(zie bronnenlijst) hebben we geprobeerd de stand van kennis van dat
moment te vertalen naar een praktisch overzicht, de Risico Tabel Lossingen (RTL}. In deze tabel op A4 formaat staan de invloedsfactoren in
de rijen en worden de waarden van die factoren ingedeeld in één van
vier kolommen: met een gunstige invloed (groen), neutrale invloed
(lichtblauw), licht verstorende invloed (oranje) of sterk verstorende
invloed (rood) op de thuiskomst. Als we spreken over "invloed" dan
bedoelen we voor wat betreft de kolommen oranje en rood: "risico".
Als een bepaalde factor in de kolom ROOD staat, dan wil dat zeggen
dat het risico groot is dat het lossen bij die omstandigheid tot een
verstoorde thuiskomst leidt. Het is echter geen "wet van Meden en
Perzen" dat de vlucht verstoord zal verlopen. Vergelijk het met een
autobestuurder die met zijn ogen dicht door rood rijdt: dit zal in veel
gevallen nog goed aflopen ook. Toch laat iedereen dit wel uit zijn
hoofd: de kans dat de autobestuurder een ongeluk veroorzaakt is te
groot.
Nu opnieuw een update: versie 3

Na het uitbrengen van de eerste RTL in 2008 is drie jaar later, in 2011,
versie 2 van de RTL verschenen. In die versie zijn op basis van voortschrijdend inzicht en ervaringskennis, een aantal zaken zijn aangepast. Op dit moment, voorjaar 2019, is het opnieuw nodig de RTL een
update te geven. Onder andere het aanhoudend warme, droge weer
van seizoen 2018 en de ervaringen die in dat bijzondere seizoen zijn
opgedaan, maakten het wenselijk dat we nog eens goed naar de effecten van temperatuur gingen kijken zoals de RTL die beschreef. De
huidige update van de RTL naar versie 3 is gedaan op verzoek van de
Ledenraad en in opdracht van Bestuur NPO.
Wat is er aangepast?

Ditmaal is de RTL vrij ingrijpend gewijzigd en verfijnd (hoewel de kern
hetzelfde is gebleven). In grote lijnen gaat het om het volgende:
1. Er zijn factoren verwijderd
Er zijn een aantal factoren verwijderd uit de RTL waarvan we nu
denken dat ze niet of nauwelijks van invloed zijn. Het gaat dan om: a)
luchtdruk, b) relatieve luchtvochtigheid, c) UV-index, en d) de toestand
van het aardmagnetisch veld (de zogenaamde_K-index). Van de eerste drie factoren is het ons inziens zo dat ze vooral samenhangen met
andere factoren die wél van invloed zijn. Ze treden dus "samen" op
met de echte boosdoeners, maar zijn op zichzelf geen risico gevende
factoren. Het verwijderen van de toestand van het aardmagnetisch
veld uit de RTL lijkt een hele rare: wetenschappers denken toch dat
duiven het magneetveld dat om de aarde heen ligt kunnen "voelen" en gebruiken bij hun navigatie zoals ook een kompasnaald dat
magneetveld voelt? Als WOWD hebben we tweemaal grote aantallen
vluchten geanalyseerd en tweemaal ("reproduceerbaar") vastgesteld
dat verstoringen van het aardmagneetveld (door zonnevlammen van-

weer oplossen als de zon het aardoppervlak verwarmt. Het warme
af de zon) niet samenhangen met de thuiskomst of het vluchtverloop.
aárdoppervlak verwarmt vervolgens de lucht erboven. Als de lucht
De eerste studie betrof het zogenaamde WIS en WAS onderzoek
onder de inversie net zo warm is geworden als de warme luchtlaag
(Winkel e.a ., 2008). Uit die studie bij 280 wedvluchten bleek dat het
(de inversie) dan kan er weer stijging optreden van lucht: de stabiele
percentage thuisgekomen duiven op de losdag niet samenhing met
. atmosfeer is dan weer onstabiel geworden, zichten verbeteren en
de K-index (bij waarden van O tot 5; waarden van 6 tot 9 kwamen in
er kan weer thermiek optreden. De aanwezigheid van inversies, de
de studie niet voor). Een tweede studie betrof een "Profielwerkstuk"
uitgevoerd in 2017/2018 door de atheneum.scholieren Corné Verburg stabiliteit van de atmosfeer, het aanwezig zijn van thermiek en het
tijdstip in de ochtend zijn dus vier aspecten die heel veel met elkaar
en Niek Andries onder begeleiding van WOWD-leden Rudo Reiling
te maken hebben. Om die reden hebben we deze vier opgenomen in
en Albert Winkel (Verburg & Andries, 2018) Scholieren Verburg en
de RTL als factoren 3a, 3b, 3c en 3d.
Andries analyseerden het effect van verschillende parameters voor
de toestand van het aardmagnetisch veld (K-index, ap-index, het
aantal zonnevlekken) op het vluchtverloop van 142 wedvluchten. Ook Er is overigens nog een reden om de lostijd als factor 3d op te nemen
in de RTL. Praktijkervaringen geven sterke aanwijzingen dat er bij
in deze studie werd geen effect van het aardmagnetisch veld (o.a. bij
een lossing te snel na zonsopkomst oriëntatieproblemen kannen
K-index waarden van 0-6) op het vluchtverloop worden gevonden.
Ook ervaringsgegevens staven dat. In het verleden zijn er wedvluchoptreden. Eén van de verklaringen voor dit fenomeen is dat wanneer
ten gelost bij de hoogste waarden van de K-index (8 en 9). Die vluchde zon nog maar net boven de horizon staat, de lichtstralen een lange
ten verliepen zonder uitzondering prima. Hoe dit precies zit, begrijpen weg moeten afleggen door het dichtste (onderste) deel van de atmowe nog niet precies. Maar praktisch gezien betekent het voor de RTL
sfeer. Dit is vooral in het voorjaar en najaar het geval, in het "hoogseidat ook deze factor nu verwijderd kon worden.
zoen" komt de zon sneller boven de horizon. Hierdoor worden vooral
de lichtstralen met kortere golflengte (violet-indigo-blauw-groen)
Het IWB heeft overigens wel aanwijzingen dat de thuiskomst van de
verstrooid en bereiken daardoor de "waarnemer" (de mens die naar
duiven verstoord kan worden op het moment dat er zonnevlammen
de zon kijkt) niet. De lichtstralen met een langere golflengte (geelop het oppervlak van de zon ontstaan terwijl het magneetveld van de
oranje-rood) zijn minder gevoelig voor verstrooiing en komen daaraarde nog niet verstoord is (zoals weergegeven in de K-index). Een
door wél aan bij de waarnemer. Door dit natuurkundige verschijnsel
zonnevlam is een explosie op het oppervlak van de zon. Als de locaziet de zon er 's ochtends vroeg en 's avonds laat vaak geel of rood
tie van die explosie toevallig naar de aarde is gericht ontstaat er een
uit. Naast verstrooiing, worden de lichtstralen door de dichte/onderste
"zonnewind" in de richting van de aarde. Deze zonnewind bestaat uit
atmosfeer afgebogen ("refractie" geheten), wat wordt versterkt als er
een wolk van geladen deeltjes (protonen, elektronen, alfadeeltjes en
de temperatuur 's nachts flink daalt door uitstraling en er sprake is van
ionen) en straling van het gehele elektromagnetische spectrum (van
een koude onderlaag (stralings- of grond inversie). Door de combinatie
Gamma straling, Röntgen straling, Ultraviolet licht en Zichtbaar licht,
van verstrooiing en afbuiging lijkt de zon soms hoger te staan dan
werkelijk het geval is en is deze vervormd, groter of anders van kleur.
Infrarood straling, tot Radio straling). De elektromagnetische straling
bereikt de aarde in zo'n acht minuten, terwijl andere componenten
De duiven vertrekken dan niet of kiezen een te westelijke koers om
de te hoge (waargenomen) zonnestand te compenseren. De zon
van zonnewind er uren tot enkele dagen over kunnen doen. Het IWB
heeft aanwijzingen dat de (radio)straling uit zonnevlammen tussen het moet dus goed boven de kim staan en normaal van vorm en kleur
moment van lossing en thuiskomst de thuiskomst kan verstoren. Zonzijn. Daarom is het beter om op zijn vroegst een uur na zonsopkomst
nevlammen kunnen echter niet worden voorspeld. Concreet betekent te lossen. Ervaren duiven kunnen overigens beter met lossingen kort
na zonsopkomst omgaan dan onervaren duiven.
het voorgaande dat als het IWB ziet dat er een zonnevlam optreedt,
het IWB kan adviseren om de lossing nog een uur uit te stellen zodat
4. Sommige factoren zijn verfijnd naar ervaren/onervaren duiven
de duiven niet te maken krijgen met de "snelle" straling vanaf de zon.
Bij sommige factoren speelt de ervaring van de duiven een belangrijke rol. Onervaren jonge duiven kunnen minder aan dan ervaren jonge
2. De factoren zijn gerangschikt op belangrijkheid
duiven die al een jonge-duivenprogramma hebben afgelegd. Ervaren
In de tweede plaats hebben we de factoren die wel in de RTL bleven
jonge duiven kunnen op hun beurt weer minder aan dan ervaren
staan genummerd en gerangschikt van de. meest belangrijke (bovenaan) naar de minst belangrijke (onderaan). De frontale storingen,
oude duiven (denk aan het moment van de natourvluchten). Ook de
slechte zichten, en bepaalde inversies in de atmosfeer beschouwen
eerste vijf tot zeven weken van het oude-duivenseizoen is het nog
extra opletten wanneer vooral de jaarlingen (maar ook de meerjariwe als de grootste boosdoeners en staan dus op nummer 1, 2 en 3.
ge duiven) nog "matig bij de les" kunnen zijn. Meerjarige duiven in
de eindfase van het oude-duivenseizoen, tenslotte, zitten op de top
3. De factor inversie is sterk verfijnd
In versies 1 en 2 van de RTL was de factor "inversie" opgenomen.
van hun kunnen. Bij verschillende factoren hebben we daarom een
opsplitsing gemaakt naar ervaren/onervaren duiven. In de nieuwe
Een inversie betekent letterlijk "omkering", in dt geval omkering van
versie van de RTL is het dus bij sommige invloedsfactoren nodig dat
het normale. Normaliter is de atmosfeer zogenaamd "onstabiel" van
opbouw. Dit betekent dat de temperatuur nabij het aardoppervlak het lossingsverantwoordelijken zich afvragen waar de duiven van een
bepaald konvooi zich bevinden op de "glijdende schaal" van onerwarmst is en de temperatuur daalt met de hoogte in de atmosfeer. Bij
varenheid naar maximale ervarenheid. Op basis van die inschatting
een "onstabiele" atmosfeer kan de warmere lucht van nabij het aardkunnen lossingsverantwoordelijken meer of minder voorzichtigheid
oppervlak ongehinderd opstijgen naar boven. Warme lucht heeft een
betrachten.
lagere dichtheid (d.w.z. een lager gewicht per eenheid volume) dan
koude lucht zodat warme lucht altijd wil stijgen. Een "onstabiele" at5. Fronten en inversies kennen nu aandachtspunten
mosfeer uit zich bijvoorbeeld in de aanwezigheid van thermiek (d.w.z.
Voordat we iets schrijven over fronten is het misschien goed uit te
bellen warme lucht die opstijgen) waarop bijvoorbeeld meeuwen
leggen wat fronten zijn. Een front is een overgangszone tussen twee
en buizerds met uitgestrekte vleugels hun rondjes kunnen draaien.
luchtsoorten met uiteenlopende eigenschappen, bijvoorbeeld verRookpluimen uit industriële schoorstenen zie je dan omhoog gaan.
schillen in temperatuur, dichtheid, vochtigheid en stabiliteit. Een front
En vocht en luchtvervuiling kunnen naar boven toe "opmengen" in
is dus een grensgebied tussen verschillende soorten luchtmassa's. Er
de atmosfeer zodat äe zichten ruim zijn. Bij een inversie is er dus
bestaan drie typen fronten: koufront, warmtefront en occlusiefront. In
sprake van een "omkering" van dit beeld. Er bevindt zich dan op een
het rapport van het WIS en WAS onderzoek (Winkel e.a., 2008) wordt
bepaalde hoogte opeens een luchtlaag die juist weer warmer is dan
hierover de volgende uitleg gegeven.
de lucht eronder. Er is dan geen thermiek. Rookpluimen uit industrieschoorstenen kunnen dan bijvoorbeeld aanvankelijk stijgen om
Bij de passage van een koufront stroomt er relatief koudere lucht
vervolgens horizontaal af te buigen. De warme luchtlaag kan werken
binnen. De koudere, zwaardere lucht duikt onder de warmere, lichals een "deksel" op de laag eronder waar vocht en luchtvervuiling
tere lucht en stuwt zo de warmere lucht snel omhoog. Op voldoende
blijven hangen. Zo'n warme luchtlaag kan in de loop van de ochtend
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hoogte condenseert de warme, vochtige lucht tot bewolking en
vaak neerslag. In koufronten kunnen grote, dreigende buienwolken
(Cumulonimbus, Cb) ontstaan, met buien en onweer. De neerslag is
meestal meer kort en hevig. Het grensvlak tussen koude en warme
lucht loopt vrij steil omhoog. De doorsnede van een koufront is vaak
slechts tientallen kilometers. Koufronten passeren meestal relatief
snel. Na het passeren van het front is de temperatuur gedaald. Op
weerkaarten worden koufronten meestal aangegeven door een
(blauwe) lijn met driehoekjes. Het basisprincipe van een koufront
wordt grafisch uitgelegd in Afbeelding 1.
Bij de passage van een warmtefront stroomt er relatief warmere
lucht binnen. De warmere, lichtere lucht glijdt over de koude, zwaar
dere luchtlaag heen en stijgt zo steeds verder in hoogte. Op voldoen
de hoogte condenseert de warme, vochtige lucht tot bewolking en
vaak neerslag. De bewolking kan zich ontwikkelen tot Nimbostratus
(Ns), Stratus (St) of Stratocumulus (Se). De wolkenbasis daalt soms
tot slechts 200 of 300 meter. Uit de bewolking kan langdurig regen
of motregen vallen. De frontale zone is vaak honderden kilometers breed en verschuift maar langzaam. Na het passeren van het
warmtefront is de temperatuur gestegen. Op weerkaarten worden
warmtefronten meestal aangegeven door een (rode) lijn met halve
bolletjes. Het basisprincipe van een koufront wordt grafisch uitgelegd
in Afbeelding 2.
Wanneer een koufront een warmtefront inhaalt en daarmee sa
mensmelt, ontstaat er een occlusiefront, waarbij de warme, vochtige
luchtlaag geheel van het aardoppervlak wordt opgetild.
Naast deze drie typen zijn er nog enkele termen die bij fronten
genoemd worden. Neemt de bewegingssnelheid van het front af, dan
wordt gezegd dat het front gaat "slepen". Is er nauwelijks beweging
in het front dan noemen we deze "stationair". Dringen warme en
koude luchtmassa's elkaar binnen (zodat er langs een lange afstand
stukjes koufront en warmtefront ontstaan), dan wordt gesproken van
een "golvend" front. Is het front op de weerkaarten eigenlijk alleen
nog zichtbaar als een sprong in vochtigheid (dauwpuntstemperatuur),
dan noemt men dit een "glazen" (in de temperatuurwaarnemingen

nauwelijks zichtbaar) front. Tot zover enkele basisprincipes van
fronten.
Over de beschrijving van de fronten en de inversies hebben we als
WOWD en IWB stevig over nagedacht en van gedachten gewisseld.
In principe is het zo dat fronten voor duiven erg risicovol zijn, en in
iets mindere mate, inversies ook. Toch zijn er bij fronten ook situaties
denkbaar waarbij een lossing toch kan. En inversies zijn niet in alle
gevallen risicovol. Kortom, ook bij fronten en inversies zijn er tal van
kleurschakeringen tussen neutraal, oranje en rood. Voor ons als
auteurs was het een prangende vraag hoe we al die nuances in de
RTL konden opnemen zonder de overzichtelijkheid te verliezen en
te veel detailsituaties op te nemen. We zijn tot de slotsom gekomen
dat we t.a.v. de fronten en inversies de RTL toch vrij simpel moesten
houden. In plaats van tot in detail te beschrijven welke specifieke as
pecten risicovol zijn en welke niet, hebben we het dus bij hoofdlijnen
gehouden. Om toch recht te doen aan de vele situaties die er kunnen
spelen hebben we opgenomen waar de lossingsverantwoordelijken
op moeten letten. In Tabel 1 geven we dit aan voor de fronten. In
Tabel 2 geven we dit aan voor de inversies. Aan de hand van deze
aandachtspunten kunnen lossingsverantwoordelijken hun risicoana
lyse maken. Wanneer het schitterend duivenweer is (alle factoren
scoren "groen"), is die analyse snel gemaakt. Wanneer het zeer slecht
weer is (veel factoren scoren "rood"), ook. Maar vaak zit een situatie,
ook bij fronten en inversies, daartussenin. Dergelijke situaties ;:ijn te
complex om via alleen een RTL tot een goede lossingsbeslissing te
komen (bijvoorbeeld met een RTL in de vorm van een "beslisboom").
In dat geval zou iedereen een lossingsbeslissing kunnen nemen door
simpelweg de beslisboom af te lopen totdat men bij de situatie pas
sende beslissing uitkomt. Misschien dat we in de toekomst nog eens
over een computerprogramma kunnen beschikken die een "concept
lossingsbeslissing" kan nemen door de heersende weersfactoren
te toetsen aan die van heel veel historische vluchtgegevens met
hun verloop/thuiskomst. Lossingsverantwoordelijken kunnen dan op
basis van het "concept advies" van het computerprogramma én hun
eigen menselijke inschatting tot een beslissing komen. Een dergelijk
computerprogramma is er echter nu nog niet. Daarom is het lossen
vooralsnog een taak voor deskundigen. Die taak vergt theoretische
kennis en inzicht t.a.v. meteorologie en meerjarige praktijkervaring,
maar vergt ook het zichzelf stellen van de juiste vragen bij de vele
combinaties van factoren die aan de orde (kunnen) zijn. En dat geldt
met name bij factoren in de kolom oranje en rood: voorzichtigheid
en soms voorzorg moeten dan in de afweging worden betrokken. Bij
deze taak is de RTL behulpzaam als richtlijn op hoofdlijnen.
Tabel 1: aandachtspunten op om te letten bij fronten.
Aandachtspunt

Waarop letten?

1)Type

Gaat het om een koufront, een warmtefront of een occlusiefront?

2) Ligging

Ligt het front nabij/over de losplaats (<30
km), na >30 km vliegen op de vlieglijn, of
nabij/over het thuisgebied?

3) Oriëntatie

Ligt het front evenwijdig met de vlieg lijn,
haaks op de vlieglijn of diagonaal op de
vlieg lijn?

4) Sterkte

Hoe sterk is het front, uitgedrukt als het
verschil in temperatuur en/of het verschil
in vochtigheid (dauwpuntstemperatuur)
tussen de luchtlagen?

5) Steilheid

Hoe steil loopt het frontvlak tussen de
twee
luchtlagen omhoog?
_
In welke mate brengt het front bewolking
en neerslag voort?

6) Activiteit
7) Beweging
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Beweegt het front voortschrijdend, is het
terugkerend, gaat het slepen of golven?

Tabel 2: aandachtspunten op om te letten bij inversies.
Aandachtspunt
Waarop letten?
1)Type

Gaat het om een grondinversie/stralingsinversie, subsidentieinversie of
frontale inversie?

2) Hoogte

Op welke hoogte ligt de inversie?

3) Sterkte

Hoe sterk is de inversie, uitgedrukt
als het verschil in temperatuur en het
verschil in vochtigheid (dauwpuntstemperatuur) tussen de luchtlagen?

4) Steilheid

Over hoeveel meters hoogte strekken
de verschillen onder 3) zich uit? Met
andere woorden: hoe steil loopt de
inversie?

5) Ophoping

In welke mate geeft de inversie ophoping van waterdamp of luchtverontreiniging?

nog verder verbeterd, waarvoor hartelijk dank. Wilt u reageren op
dit artikel? Stuur dan een e-mail naar wowd@duivensportbond.nl.
Neem ook eens een kijkje op www.WOWD.nl voor meer artikelen
en onderzoeken. Versie 3 van de RTL en dit artikel zullen kort na
publicatie in NPO-nieuwsbrief Op (de) Hoogte en het Spoor der
Kampioenen ook op de WOWD site verschijnen zodat u deze altijd
kunt raadplegen of nalezen.
Maart 2019,
drs. Rudo Reiling en dr.ir. Albert Winkel (WOWD)
Kees Elzinga en Arie van Dam (Instituut Wedvlucht Begeleiding)
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Factor

D Afwezig

NEUTRAAL

ENIG RISICO

Factor beï nvloedt thu iskomst
we inl of niet

Factor kan thuiskomst verstoren,

-

vooral In combinatie met andere
D Naderend fro nt
□ Gepasseerd front (<1 uur na
grondpassage)
□ Frontrestanten

1. Frontale storing,
vore, trog en
convergentlelij n

□ Vore

D Convergentielïn

D Alle duiven: 10-15 km

D Ervaren duiven: 8 tot 10 km

□ Onervaren duiven: mist (<1 km), nevel
(<2 km) of zichten tussen 2 en 10 km
D Ervaren duiven: mist (<1 km), nevel (<2
km) of zichten tussen 2 en 8 km

□

□ Grondinversie beneden 40 m
D Ervaren duiven: zwakke
inversie boven 500 m waa rbij de
lucht in de onderste 500 m
onstabiel van opbouw is

D Zwakke inversie (óT s2 °C) tussen 4Q
en 500 m

D Sterke inversie (óT >2 °C) tussen 40 en
500 m
□ Inversie mét ophoping van
(stratus)bewotking, vocht, mist, vuil, etc.

-

D Onervaren duiven: atmosfeer tot 400 m
onstabiel
□ Ervaren duiven: atmosfeer tot 250 m
onstabiel
D Ervaren duiven: weertype zonder
thermiek
D Lostijd 45 tot 60 min na zonsopkomst

Let op: 1) Type, 2) Hoogte, 3) Sterkte,
4) Steilheid, 5) Oohooina vocht/vuil
D Onervaren duiven: atmosfeer tot 250 m
onstabiel
D Ervaren duiven: atmosfeer tot 125 m
onstabiel
D Onervaren duiven: weertype zonder
thermiek
D Lostijd <45 min na zonsopkomst
D Onervaren duiven: lostijd 's middags bij
sterke subsidentie-inversie

Geen inversie (meer) aanwezig

3a. Inversie

3c. Thermiek

D Atmosfeer tot 500 m en hoger
onstabiel

□ Ervaren duiven: weertype met enige
thermiek
D Lostijd >1 uur na zonsopkomst

3d. Lostijd

D Zones met buien, afgewisseld
met opklaringen

D Zones met veel buien, met geen/
nauwelijks opklaringen (met name in
losaebied of thu isaebiedl

D Zones met tal rijke en/of zwa re buien
D Zones met (mot)regen
D Zones met onweer

o

O 10tot15°C
o 20 tot 25 •c

D Onervaren duiven: 26, 27, 28 °C
D Ervaren duiven: 26-32 °c
D Reeds lanaer bestaande hitteoeriode

D Onervaren duiven: 29 °C en hoger
D Ervaren duiven: >32 °c
D Sinds kort bestaande hitteoeriode

D 1/8 tot 5/8 bewolkt
D Zones met: Cumulus, Cirrus.
Cirrostratus, Cirrocumulus, Altocumulus
of Stratocumulus

□

D Ervaren duiven: zones zonder enige
bewolking (0/8)
D Zones met 8/8 bewolking, afgewisseld
met opklaringen

D Onervaren duiven: zones zonder enige
bewolking (0/8)
D Zones met 8/8 bewolking
D Zones met: Stratus, Altostratus,
Cumulonimbus of Nimbostratus

D Wind tussen Wen N, 1 tot 3 8ft
D Wind tussen Zen W , 1 tot 6 8ft

-

D Wind tussen N en 0, 5 tot 6 Bit
D Wi nd tussen Wen N, 4 tot 5 8ft
□ Wind tussen Z en O + lossing zuid van
Brussel en oost van Brussel-Parijs

D Wind tussen Wen N, 6 8ft en hoger
D Windkracht ~7 8ft, ongeacht richting
D Wind tussen Z en O + lossing zuid van
Brussel en west van Brussel-Pariis

15tot20°c

5. Temperatuu r

7. Windrichting en
-kracht

D Onervaren duiven: weertype
met eniae thermiek

-

D Droog
4. Neerslag

6. Bewolklngsdichtheid, -type en
hoogte

Let op: 1) Type, 2) Ligging, 3) Oriëntatie,
4) Sterkte, 5) Steilheid, 6) Activiteit, en
7) Beweaina

D Alle duiven: >15 km
2. Zicht

3b. Stablllte lt
atmosfeer

□ T rog

D Warmtefront, koufront, occlusiefront

6/8 tot 7/8 bewolkt
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