
Peet en Paloma Solleveld, 

Maasdijk 

Verslaan ze allemaal op Agen ZLU 

    in fondclub “De Glazen Stad”! 

 
Peet Solleveld is een man die iedereen kent in de fondwereld. Wat hij aan prestaties op zijn 

naam heeft staan is werkelijk waar ongekend. Ieder jaar worden weer schitterende 

prestaties geleverd zo ook op Agen. Waar Peet normaal gesproken groente en fruit keurt in 

het dagelijks leven, laat hij ook nu zien dat hij weet hoe je duiven keurt en een stam 

opbouwt. Met een 1e plaats in fondclub “De Glazen Stad” met 950 duiven in concours is er 

weer een topprestatie op de lange erelijst bij gekomen.  

Van jongs af aan, sinds 1973, heeft Peet al duiven. In eerste instantie in combinatie met zijn 

moeder en Nol van Straten onder de naam Sol-Stra-Sol en later in combinatie onder de 

naam Solleveld-Holstein. 

De vlucht  



De duiven waren gelost om 8:40 uur en menig hart zal harder hebben geslagen na het 

vorderen van de avond. Op verschillende sites waren de aankomsten te volgen en je moest 

echt wel vroeg in de avond pakken, wou je mee draaien om de bovenste plaatsen. Peet zat 

buiten toen hij ineens een duif als een kogel op de plank zagen vallen. De duif verspeelde 

geen seconde en was uiterst gemotiveerd om weer plaats te nemen in zijn broedbak. De 

weduwnaar kwam helaas uit het oosten, (de verkeerde kant) werd geregistreerd om 

21.25.19 met een snelheid van ruim 1.187 mpm, maar was toch snel genoeg om zijn 949 

tegenstanders te vlug af te zijn.  

De duif 

De doffer die met de eer strijkt is de “Bonte Roger” met ringnummer 10-1603512, en laat 

zien dat hij zijn plaats op dit hok met topduiven absoluut waard is. Hij is gespeeld op 

weduwschap en dit zorgde ervoor dat hij op en top gemotiveerd was om snel naar huis te 

vliegen. De vader van de overwinnaar is “Roger” afkomstig van Florizoone en heeft aan 

moederskant Braakhuis x Aarden in de stamboom. De beide ouders hebben een waslijst aan 

prijzen gewonnen, dus de “Bonte Roger” heeft het niet van een vreemde. Bij thuiskomst leek 

het alsof hij niet weggeweest was, in prima conditie! 

Het duivenbestand  

De rassen van de duiven zijn afkomstig uit absolute toplijnen van: Aarden (Rooie Willem – 

Peeman), Braakhuis (Peeman) Brassé en Florizoone. Ook duiven van Leo Pronk, Cock-Curfs, Luc van 

Coppenolle en de nieuwste aanwinsten zijn duiven van Albert van ’t Hoofd. 

Systeem 

Na thuiskomst mogen de duiven eten zoveel als zij willen, een vetrijke voeding en schoon 

water. De dag daarna nog wat proteïne over het voer en daarna een eiwitarme mengeling 

van VandenAbeele.(VDAB) 

Er wordt gespeeld met 36 weduwnaars en 35 paters. Het is enorm belangrijk dat de duiven 

vanaf het begin mee gaan met de vluchten. Voor een fondduif is het belangrijk dat hij veel 

kilometers maakt en in het ritme komt. De duiven worden veel gespeeld, maar ook op het 

juiste moment ingehouden voor een wedvlucht. Vaak gebeurt dit een week voordat ze met 

de vlucht mee moeten.  

De duiven worden in januari gescheiden en in de tweede week van maart weer opnieuw 

gekoppeld. De doffers brengen dan 1 jong groot en het andere jong gaat met de duivin mee 

naar een andere afdeling.  

De jonge duiven worden gewoon in hun geboortejaar opgeleerd. Ze gaan dan met de 

wedvluchten mee en dit zorgt ervoor dat ze extra veel ervaring hebben als jaarling.  

De oude duiven worden bijgelicht met een lamp van 60 Watt. Dit is voldoende om te zorgen 

dat de duiven niet kaal vallen. Vaak wordt hiermee begonnen na de langste dag.  



De training is verplicht bij de oude duiven en die moeten toch echt wel een uur goed trainen. 

Basisconditie is voor een duif van groot belang en dit krijg je door goed te trainen, goede 

voeding en tijdig ingrijpen als je ziet dat er iets mis is.  

Medisch wordt hier vooral gebruik gemaakt van de producten van De Weerd. Belgatai, W.N., 

B.S. en soms een geelpil wordt hier op gevoel gegeven. In de winter krijgen de duiven een 

kuur met Parastop tegen Paratyfus en soms wordt er behandeld tegen wormen.  

Voeding 

De duiven worden best karig gehouden als ze niet mee moeten met de vluchten. Men geeft 

hier dan een eiwitarme mengelingen van de firma Beyers. De Vandenabeele mengeling zorgt 

ervoor dat de duiven niet te zwaar belast worden met eiwitten en zelf niet te zwaar 

aanvoelen. Naar de vluchten toe krijgen de duiven wel een wat zwaardere mengeling. Peet 

en Paloma schakelen naarmate de vluchten komen over op Beyers Long Distance. Deze 

zwaardere mengeling krijgen de duiven ongeveer 4-5 dagen voor een wedvlucht. Belangrijk 

is dat de melker zelf even aankijkt of het een zware vlucht lijkt te worden of niet. De laatste 

4 voerbeurten krijgen de duiven energierijk voer. Dit energierijke voer komt ook weer van 

Beyers en meestal krijgen ze Super Energie of Brilliant. Om de duiven echt van dat laatste 

beetje energie te voorzien, krijgen ze de laatste dagen ook nog snoepzaad in hun 

broedbakken en een paar pinda’s. Op deze manier komt een duif nooit tekort. Met 

voldoende training, goede voeding en een goede duif kom je al een heel eind.  

Het hok 

 

Vanaf 2004 kon Peet spelen vanaf een stuk land achter het clubgebouw. Gelukkig kon hij een 

stuk land huren en een prachtig hok neerzetten. Dat dit hok goed is, bewijst hij eigenlijk al 

vanaf het begin. Topprestatie op topprestatie volgt vanaf deze locatie.  



Het hok staat op het zuidoosten en dit zorgt ervoor dat het hok snel opwarmt en de warmte 

ook goed vasthoudt. Het dak bestaat uit dakpannen en 1 rij met enkele lichtpannen. Door 

deze lichtpannen kan de zon de vloer goed opwarmen en daardoor ontstaat er het perfecte 

klimaat voor een duif.  

Het hok is verder eenvoudig, maar doeltreffend. Er is geen sprake van mechanische 

verluchting, verwarming of andere technische hoogstandjes. Gewoon een droog, tochtvrij 

hok is voldoende om goede prestaties te behalen.  

Tips 

Als het als beginner of ervaren liefhebber niet gaat, zoek dan hulp bij een topspeler. Wees 

niet bang om de stap te nemen, want de meeste spelers zijn echt wel bereid om te helpen. 

Zorg dat het hok op orde is, je een goed systeem hebt en vooral in het bezit komt van duiven 

uit goede kwekers. Dit hoeft helemaal niet moeilijk te zijn of veel te kosten. Melkers kunnen 

niet alle jongen/eitjes zelf houden en zijn echt wel bereid om te helpen.  

Misschien zou het neutralisatie systeem wat aangepast moeten worden. De moderne duif vliegt 

gewoon door in de nacht. Nu ook al bij de ZLU vluchten en dit fenomeen gaat nog veel erger worden. 

Hij gunt de “overvlucht” alles en het is zeker geen verwijt maar er zitten in het huidige systeem toch 

wel dingen die veranderd zouden kunnen worden. 

Peet is uiterst tevreden over de fondclub, een fantastische groep mensen en leuk dat er heel 

wat nieuwe leden uit Afdeling 5 zijn bijgekomen. 

Als Centrumleider van het NIC Maasdijk is hij een druk baasje en doet dan ook heel veel 

werk, inkorven, duiven in de computer invoeren en het leukste van alles is als Peet de uitslag 

voor gaat lezen. Voor iedereen is er een apart of bemoedigend woordje en als zijn grote 

vriend Parra ook eens op tijd zit dan zijn de opmerkingen (in de goede zin) niet van de lucht. 

Ook regelt hij in de winter de kampioenen huldigingen van het NIC Maasdijk en ook dat is 

een feest apart.  

 

Patrick Noorman 

 


