
Peet Solleveld en Paloma slaan dubbelslag op Bordeaux 

 

Op Bordeaux – NPO ochtendlossing wisten Peet Solleveld en Paloma een 
droomuitslag neer te zetten. 1 en 2 in de Fondclub, ik kan me niet direct herinneren, 
dat dit eerder is gebeurd. 
De Bordeaux-duiven werden vrijdag 1 juli 2022 om 7.30 uur gelost met een 
zuidoosten wind. Het kon dus rap gaan. Daar hadden Peet en vaste letter Tinus 
Vellekoop ook rekening mee gehouden, maar het ging nog sneller dan ze hadden 
verwacht. Ze zaten net goed en wel, of ze zagen als kogels 2 duiven aankomen, die 
beide in Maasdijk moesten zijn. Om 18.02.43 en 18.02.57 werden ze op een afstand 
van ruim 860 km geconstateerd. Hoe mooi is dat: 860 km vliegen en dan 14 
seconden verschil! Snelheid ruim 1.360 m/pm. 1 en 2 in de Fondclub en 11 en 12 in 
Sector 2 tegen 4.032 duiven. 
En daarmee was de koek nog niet op: zij draaien er 15 van de 26 in de prijzen in de 
Fondclub en ’s-avonds 23 van de 26 thuis. Het concours sloot op de afstand van 
Peet zo rond 20.30 uur: een supersnelle Bordeaux dus.  
 
De eerste duif is de “Dakota” (21-1134945) en is gekweekt uit de Mooie Cahors x 
Isabelle (zus 2e aankomende duif Bordeaux). Mooie Cahors is gekweekt in 
samenkweek met Piet de Vogel . Zijn nestmaat de Erdinger Cahors was 2 jaar 
geleden al eens kampioensduif ZLU. De tweede duif was de “Vleermuis ll”. Ook een 
100% Piet de Vogel. Gekweekt uit de Vleermuis x Gijsje 054. 
 
Er waren op 2 na allemaal jaarlingen mee, die allemaal als pater gespeeld werden. Ze 
zitten gewoon op schabbetjes. Dan vraag je jezelf weleens af waar een duif de 
motivatie vandaan haalt.  
Er is niet met de duiven gereden vooraf. Peet vindt dat ze reserves moeten opdoen 
voor ze aan de 900 of meer kilometers gaan beginnen. Tussen twee grote vluchten 
worden ze wel weggebracht. Ze zijn wel stevig ingevlogen met alle weken in de 
mand en twee dagfondvluchten. 
 
De duiven worden gevoerd met de lepel. Het voer dat verstrekt wordt is het Beyers 
voer en wel VandenAbeele , Galaxy Light, Galaxy Energy, Long Distance en Energy 
Elite #47. 
Daarnaast wat pinda’s en na elke middag training krijgen de duiven wel wat eigen 
gemaakt snoepzaad. 
 
De overwinning kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Het seizoen verliep tot nu toe 
uitstekend met zowel op St. Vincent (Bergerac) (3 van 6 in de prijzen), als Pau 
(Bordeaux) (5 van de 8 erin met een 6e in de Fondclub) al mooie uitslagen en als 
grote verrassing een 1e provinciaal van Issoudun met ruim 9.000 duiven. 
 
Peet namens het bestuur van harte gefeliciteerd en op naar een volgende 
overwinning (en daar is met de kennis die wel heel snel op deze vlucht volgde niets 
profetisch aan…………………..) 
 
 
Ron Dijkshoorn 



 
 


