
 

 

 

Peet Solleveld en Paloma, Maasdijk halen flink uit op Albi 

                   in fondclub “De Glazen Stad”. 

 

 

 
 
Op vrijdag 06 juli werden onze 765 duiven gelost om 14.00 uur onder gunstige 

weersomstandigheden, mooi weer en wind in de rug. Dus werden er op zaterdag vroege 

duiven verwacht, wat ook is uitgekomen. 

Nooit nachtvliegers gehad en dan terwijl je nog in een diepe slaap ligt komt er een 

Sms’je binnen op je slaapkamer om even over 3. Wat gebeurt hier? Jawel de eerste duif 

uit Albi heeft zich gemeld. Snel aangekleed, in de auto naar de duivenhokken om de duif 

binnen te laten, te verzorgen en vervolgens de meldpost te bellen. Het blijkt de eerst 

gemelde duif te zijn. Het lijkt een wonder! 

Vervolgens ging Peet zijn “kooi” weer in en werd tegen 5 uur weer gewekt door de 

volgende aankomst en nauwelijks na ook deze duif te hebben gemeld zat op de kas 

tegenover zijn duivenhokken de volgende duif alweer te wachten. Het zal je maar 

gebeuren om voor half zes 3 van de 5 duiven thuis te hebben. 

 

De overwinnaar met ringnummer 10-1381522 was als 2
e
 getekende ingekorfd, is 

geconstateerd om 03.03.14 uur, en maakte een snelheid van ruim 2132 mpm. 

Hiermee wordt ook de 2
e
 prijs gewonnen in afdeling 12 “De Kuststrook”en de 4

e
 prijs 

Nationaal Sector 2. 



De winnende duif is genaamd “De Sander” en is gekweekt door Fred van Dodeweerd uit 

Bennekom. De vader van de Sander is een zoon van Peet zijn Red Chief. O.a. de vader 

van de supercracks de Blue Fire( in één jaar 3 x bij de eerste 45 nationaal) en Jordan 

Staal( kampioensduif ZLU fondclub). De Red Chief is een zoon van de stamduif de 

Rooie Willem 2. Sander zijn vader stond gekoppeld tegen een duivin van Ben Roodbeen 

uit Renkum. (Eén van de nationale middaglossing toppers uit het midden des lands) 

De Sander vloog vorig jaar als jaarling op de laatste Cahors de 11
e
 in de fondclub. Dus 

ook op een moeilijke vlucht in de top. Een alleskunner? 

 

De duiven worden gehouden in de buurt van het clubgebouw van PV De Eendracht in 

Maasdijk, in totaal ongeveer 22 meter hokken gericht op het zuidoosten. 

Peet en Paloma spelen alleen op weduwschap en beschikken over zo’n 36 weduwnaars 

naast 35 zogenaamde “paters” en ongeveer 75 jongen. 

Daarnaast beschikken zij over circa 16 kweekkoppels. 

Al met al een schitterende kolonie duiven bestaande uit de rassen van Florizoone, Hein 

Brassé, Aarden en 2 duiven uit de eerste Internationaal Narbonne van Cock-Curfs en 

twee uit de eerste Internationaal van Leo Pronk waarvan de eerste resultaten zeer goed 

zijn. Verder wordt er elk jaar wat geruild of wat bijgekocht zoals vorig jaar een broer 

van de 2
e
 nationaal Narbonne van Frans Belleter. 

 

Zij voeren uitsluitend verschillende soorten Beyers voer met de lepel, dus geen volle bak. 

Op hun website www.duiven.net/solleveld is alles te vinden over behaalde 

kampioenschappen, verzorgingsmethode etc. 

 

 

 

 

Wij hebben hier te maken met sportmensen pur sang en daarnaast is Peet ook een 

verenigingsmens in hart en nieren, inkorver, centrumleider van het NIC Maasdijk voor 

de Z.L.U. vluchten, organisator van de jaarlijkse feestavond van het NIC, om maar iets 

te noemen. 

 

Namens de leden en het bestuur van fondclub “De Glazen Stad” van harte proficiat met 

deze prachtige overwinning! 

 

Gé van der Ploeg 

 

http://www.duiven.net/solleveld

