
 

 

 

Peet en Paloma Solleveld bekronen sterk seizoen met de 
overwinning op Narbonne 2021 in ‘’Fondclub de Glazenstad’’  

 

 

Voor hun overwinning op Narbonne bezoek ik op deze winderige zondag Peet Solleveld, de man 
achter de combinatie Peet en Paloma Solleveld. Persoonlijk ken ik Peet al vele jaren. Wij zijn alweer 
meer dan 40 jaar geleden met elkaar in contact gekomen via onze, veel te vroeg overleden, 
duivenvriend Henk van Bergenhenegouwen uit Poeldijk, die net als wij verknocht was aan de 
marathonvluchten.  
Peet is natuurlijk geen onbekende in de duivensport. De meeste kennen hem natuurlijk van zijn 
prachtige prestaties op de marathonvluchten (hij was in 2016 al eens West-Europees marathon 
kampioen). Daarnaast is hij ook tijdens duivenbeurzen gastheer in de stand van de Fa. Beyers. Verder 
is hij ook de drijvende kracht achter het NIC Maasdijk (1536), waar hij na iedere vlucht de 
prijswinnaars serieus, en soms met een grap en een grol, in het zonnetje zet.  
 
Narbonne 2021 werd 30 juli om 8:00 uur ‘s ochtends gelost en de verwachting was dat het een snelle 
vlucht zou worden, al blijft het altijd nog ruim 984 km (Maasdijk) die de duiven moesten 
overbruggen. De snelste Nederlandse duif werd om 19:13:00 gemeld in het Duitse? Huckelhoven wat 
met de westen wind ook wel verwacht werd.  

Om 21:02:31 melden “DOUGIE”, NL 2019-1603007, zich op de hokken in Maasdijk en realiseerde 
daarmee een snelheid van 1257 meter per minuut. Hiermee was “DOUGIE” de 1e gemelde duif in het 
sterke NIC Maasdijk, en tevens de snelste in samenspel Westland/Den Haag.  



 
Het eindresultaat op deze Narbonne is voor “DOUGIE”, de 1e in onze Fond club de Glazenstad, 1e in 
samenspel Westland/Den Haag, 1e in afdeling 5 Zuid-Holland en een 27e NATIONAAL ZLU van 8189 
duiven.  
Tevens had Peet ook nog een duif om 21:42:42 en scoorde daarmee de 1e en 2e prijs in Samenspel 
Westland/Den Haag (Afd.5).     
 
‘’DOUGIE” is een prachtige blauwbonte doffer, een echte atleet, lang en slank gebouwd en met goed 
aanvoelende spieren. Daarnaast heeft hij een aansprekend oog met een mooie tekening. Hij is 
vernoemd naar een Amerikaanse ijshockey speler die vorig seizoen bij Hijs Hokij Den Haag speelde 
(Peet geeft zijn doffers vaak namen van ijshockey spelers).  
De vader van ‘’DOUGIE” is “LUCKY LUC”. Deze “LUCKY LUC” komt rechtstreeks van de sympathieke 
Belg Luc v Coppenolle uit Ouwegem, en is ingeteeld naar de ‘’BARCELONA’’ van Roger Florizoone. 
“LUCKY LUC” is ook de vader van “FLORIS” beste marathon duif (ZLU) over 3 jaar 2016.  
De moeder van “DOUGIE” komt uit een samenkweek met Piet de Vogel uit Oude Tonge en is een 
dochter van de beroemde ‘’CAHORS’’ van Piet. De “CAHORS” was gekoppeld aan “LUCIA”, een 
bewezen kweekduivin van Peet. Zij komt ook rechtsreeks van Luc van Coppenolle en is er ook een uit 
de Florizoone lijnen. Peet heeft in het verleden, met zijn toenmalige compagnon John van Holstein, 
ook nog duiven rechtstreeks aangeschaft bij Roger Florizoone aangeschaft.  
Het was voor “DOUGIE” dit seizoen zijn tweede prijs, eerder speelde hij in onze fondclub op Agen 
(ZLU) de 52ste van 963 duiven en als jaarling won hij in 2020 de 14de van 431 duiven op Narbonne.  
 
Peet speelt in principe met de overjarige weduwnaars de marathonvluchten en daarnaast heeft hij 
jaarlingdoffers die als pater worden gespeeld.  
De duiven worden vanaf de eerste vitesse- tot en met de eerste dagfondvlucht ingespeeld, daarna 
wordt het programma voor de oude doffers gepland en deze worden dan alleen nog op de 
programmavluchten ingekorfd als ze te lang thuis zitten. De jaarlingen (Paters) gaan ook alle 
programmavluchten mee en krijgen twee, en dit jaar zelfs drie, marathonvluchten voor hun kiezen. 
Qua verzorging, het voer is van de fa. Beyers en zorgt Peet ervoor dat de duiven voor het seizoen 
“schoon” zijn. Mochten de duiven toch iets mankeren, dan wordt de in duiven gespecialiseerde 
dokter Schroeder geconsulteerd. In tegenstelling tot veel andere marathonspelers gaan bij Peet de 
jonge duiven ook zoveel mogelijk met de programmavluchten mee.  
 
Peet nogmaals van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning en ik ben ervan overtuigd dat er 
in de toekomst meer zullen volgen.   
 
 
Ton van Lier    


