Peet Solleveld & Paloma zegevieren op Marseille
Zeer bijzonder dit keer geen uitstel van de vlucht, maar het naar voor halen van de lossing naar
donderdag in plaats van vrijdag gezien de extreme weersverwachtingen voor het weekend. Dit
betekende wel dat op vrijdag de duiven arriveerden in het Westland en laat nu op vrijdag 20 juli 2018
Peet Solleveld & Paloma met hun 3-jarige doffer “Friday” de 1e in de Fondclub spelen op -alweer- een
zware vlucht: Marseille. Het was al even geleden dat Peet de 1e speelde in de Fondclub, maar
uiteindelijk na al weer heel wat kopprijzen nu dan toch weer de 1e.
Hun 15-1637100 wist om 8.32.23 uur met ruim 865 m/pm de 1e in de Fondclub de Glazen Stad te
spelen met 238 duiven in concours. Met 6 duiven mee en 4 in de prijzen (1e, 9e, 25 en 34e) een
prachtige uitslag. In de voorlopige ZLU-uitslag speelt de 1e duif de 54e met 2.750 duiven in concours.
Met het voordeel voor de Limburgse duiven op deze vlucht een topduif!
Deze weduwnaar komt uit het geweldige LeLu koppel van de combinatie. Vader is een zoon van de
1e Int. Bordeaux van (Le)o Pronk en moeder is een duivin van (Lu)c v. Coppelnolle. Friday is tevens
een volle broer van de Patrick 13e Nat.Pau en Bruce Lee 25e Nat.Barcelona. Het zit er dus in!
Eerder dit jaar vloog deze doffer al de 76e in de Fondclub op Agen ZLU tegen 907 duiven. Een vlucht
waar Peet al even aan de 1e mocht ruiken maar uiteindelijk 1 duif voor moest laten gaan.
De overeenkomst tussen Peet en de meeste andere 1e-prijswinnaars in de Fondclub is dat hij bezeten
is van duiven. Naast een volledige werkweek, gaat daarnaast een enorme hoeveelheid tijd in de
verzorging, omgang en observatie van zijn duiven zitten. Goede en stipte verzorging (waarbij Peet
zweert bij het voer en de producten van Beyers), geen medische trucjes, maar er wel voor zorgen dat
zijn duiven gezond zijn, hier alert op zijn en dus als het nodig is, tijdig corrigeren.
Natuurlijk zitten er klasbakken van duiven op zijn hokken. Maar toch ook voortdurend op zoek naar
versterking. Niet denken: ik heb goede, ik ben er. Nee, blijven zoeken naar nog beter. Anderen een
goede duif gunnen en er uiteindelijk zelf ook weer goede voor terug krijgen. Zo kom je met elkaar
vooruit en is duivensport nog veel leuker. Zo wordt dit jaar aan samenkweek gedaan met Piet de
Vogel, dus de kans dat daar binnen afzienbare tijd de gevolgen van worden gevoeld door de
concurrentie is niet uitgesloten.
Peet (en Paloma) nogmaals gefeliciteerd en nog veel succes in de toekomst.
Ron Dijkshoorn

