PEET
SOLLEVELD
& PALOMA,
MAASDIJK
WINNEN MET
HUN
“STROPDAS”
BARCELONA
2008

4e NATIONAAL – 13e INTERNATIONAAL – 1e AFDELING 12 DE KUSTSTROOK – 1e FC.”DE
GLAZENSTAD”
Barcelona werd vrijdag om 9.45 uur gelost met een zachte noordoosten wind, later draaiend naar zuidoost
en zaterdag een behoorlijke zuidoosten wind. De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen hier in het
westen. Als er een kans was om in het westen Barcelona te winnen was het deze dag wel. De
voorspellingen kwamen uit, want in Gouda viel de 1e Nationaal, in Assendelft de 2e en Maasdijk de 4e.
Om 9.25 uur, tussen de duiven van Montauban, zag Peet zijn “ Stropdas” aankomen en naar binnen
stormen, daar Peter meld post voor de ZLU duiven was en er nog niemand gemeld had, moest dit een
vroege zijn. Na het melden bleek het een heel vroege Nationaal te zijn en de zenuwen gierde door zijn
lichaam. De vrijdagmiddag had hij al vrij van zijn werk genomen en
’s nachts kon hij niet slapen van de spanning. Dit mede door de zeer drukke werkzaamheden, die de dagen
vooraf aan de twee vluchten met zich meebracht, Peet is centrumleider en nog veel meer en dit brengt
ontzettend veel werk met zich mee.
De combinatie vader, dochter is zeer succesvol en 2007 was al een topjaar met bijna alle eerste
kampioenschappen Z.L.U. en als hoogte punt, een 1e Nationaal Bordeaux jaarlingen Z.L.U , zoals het er nu
al naar uitziet word 2008 weer zo’n topjaar.
Peet heeft ongeveer 22 meter aan hokken staan en het geheel is ruim opgezet tussen de kassen. Het front
staat naar het zuidoosten, drie hokken van 9 weduwnaars, 1 hok voor zijn “Paters” een kweekhok met ren
en haaks hierop zijn jonge duiven hok.
Zijn voer systeem van Beyers lijkt een beetje op dat van een midfond speler (met de lepel) dus geen volle
bak.Op zijn site staat het hele voer schema beschreven en ook de medische begeleiding.
Trouwens een zeer interessante site waar u alles over Peet en zijn duiven, kampioenschappen, systeem enz.
kan lezen. www.duiven.net/solleveld
De winnaar van Barcelona “Stropdas” is een Florizoone/Braakhuis duif met een indrukwekkende

stamboom.
Heeft als vader de vermaarde ‘Vale Molenaar’ van Florizoone, dit is een zoon van de ‘Blauwe Dax’ (3e
int.nat. Dax) maal de ‘Vale Molenaar’ , moeder van ‘Ronaldo’ en ‘Rivaldo’ (topvliegers) bij Devos te
Deerlijk
Als moeder heeft hij de blauw bonte 02-393, zij is een dochter van de “Clinth’ een pracht kweekdoffer
(Braakhuis/Aarden) waarvan in 2007 vier jaarling zonen 10 op 11 vlogen.
In 2007 vloog de ‘Stropdas’ 3 op 3, met een 8e van Irun, de 35e van Bordeaux ZLU en de 164e van
Bordeaux
In de hand een prachtige doffer en in een zodanige conditie dat je hem zo weer kon inkorven, niet te zien dat
hij net Barcelona had gevlogen. Trouwens al de duiven die ik in handen kreeg hadden een pracht conditie,
of het nu vliegers of kwekers waren.
Veel beroemheden en afstammingen daarvan, kreeg ik van Peet in mijn handen, maar dan is de tijd van zo’n
reportage te kort om het tot je te laten doordringen, thuis spookte de hele avond deze duiven nog door mijn
hoofd en had ik er veel meer over willen weten. Wat een hok duiven, om jaloers op te zijn.
Ook de melker achter deze duiven is zeer ambitieus en gedreven en laat niets aan het toeval over, daarnaast
al het verenigings werk, duiven niet bij huis, zijn werk en gezin en nog andere activiteiten !!
Peet en Paloma proficiat met de opvolging van Willem vd. Velde over deze Barcelona.
Namens het bestuur van de Fondclub “De Glazenstad”
Wim van Rijk.

