
“De Fondkrant”

verschijnt weer op

31 oktober ‘08

‘De Fondkrant’ verschijnt ± 34 x per jaar:

Vanaf
mei t/

m augus
tus w

ekelijk
s.

Vanaf
septe

mber
t/m april t

wee w
ekelijk

s.

21e jaargang - nummer 17 vrijdag 17 oktober 2008

Hun suprematie mondde dit jaar uit in het
behalen van Keizer Grote Fond ZLU en
het winnen van het Super Prestige ZLU.
De meest tot de verbeelding sprekende
titels voor de rechtgeaarde overnacht
liefhebber. Twee keer op het hoogste
schavotje bij een prijsuitreiking van de
ZLU is zeer zeker geen sinecure. Op deze
avond zal dan letterlijk en figuurlijk de
kroon op het duivencoachschap worden
gezet.

Vakmanschap
Vaak wordt door coaches aan de zijkant
geopperd dat het nogal wiedes is. Goede
duiven en je bent het mannetje of vrouw-
tje. Gemakshalve vergeet men dan maar
even dat er veel meer bij komt kijken dan
goede duiven. Natuurlijk zijn goede dui-
ven wel een eerste vereiste. We weten al-
lemaal hoe moeilijk het is om een paar
toppers te kweken, de witte raven die
maken dat je opvalt in het geheel. Als je
met Peet praat valt op hoe bezeten hij ei-
genlijk van de duivensport is. Niets is
hem te veel. Hij staat er mee op en gaat
er mee naar bed. In zijn duivenjas ritselt
het van de papiertjes waarop de diverse
aantekeningen staan. Op het nachtkastje
liggen ook soms de koppelpapiertjes
voor het volgend seizoen. Volgens eigen
zeggen is hij niet verslaafd aan de dui-
vensport. Het vloeit meer voort uit een
vorm van gemoedstoestand. Zolang ik

de aantekeningen maar bewaar en bekijk
gaat het goed. Toch handelt Peet op veel
momenten op het gevoel. Het gevoel
moet goed zijn. Niet zomaar medicijnen
geven omdat het hoort, maar ogen en
oren wijd open houden. Ingrijpen wan-
neer je denkt dat het anders moet. Veel
lezen in de duivenlectuur en die dingen
eruit pakken waar je wat in ziet. Zo heeft
hij ergens over een liefhebber gelezen,
die de bodem van zijn duivenhokken had
gelakt. Peet zag er wel brood in en heeft
het ook gedaan. En inderdaad, de op-
trekking van het vocht via de vloer is een
stuk minder geworden. Zomaar een tip
van een andere duivencoach die Peet
toepast op zijn eigen hokaccommodatie.
Het vakmanschap van Peet staat buiten
kijf. Je behaalt niet zomaar even die pres-
taties via goede duiven en een paar han-
den voer. Het is het resultaat van jaren
duivencoachschap en research. Ook af
en toe het bijhalen van vers bloed. Kijken
of het past bij jouw idee van een goede
duif en of het past in je stam. Stilzitten is
immers achteruitgang. Peet blijft altijd
wakker en bij de les. Hij heeft eigenlijk al
een heel duivenleven achter de rug. De
ervaring die hij in die afgelopen jaren
heeft meegemaakt maakt een mens ster-
ker en alerter op het hele duivengebeu-
ren. Van trainingsfaciliteiten tot het
spelen van zijn duiven. Het omgaan en
het spelen van je duiven is als een orchi-

dee. Om de orchidee op te kweken heb
je heel veel geduld en vakkennis nodig.
En als een orchidee dan eenmaal bloeit
is het een prachtig sieraad in de venster-
bank. Zo ook met de duivensport. De
weg er naar toe kan lang zijn en als het
dan eenmaal goed gaat, ben je de ko-
ning, in dit geval de keizer, te rijk.

De paplepel.
Peet is als het ware met de paplepel
grootgebracht in de duivensport . Terwijl
de meeste duivencoaches onder ons in
de duivensport zijn gerold door vader,
vriendjes of kennissen, is Peet door zijn
moeder ongewild geënthousiasmeerd.
Zijn moeder was samen met een vriend
van zijn vader met de duivensport bezig.
In 1973, hij was toen 14, kwam de dui-
venbacil in het leven van Peet. Bij thuis-
komst van Châteauroux was de interesse
gewekt. Vader werd gepolst als sponsor
en de duivencarrière van de kleine Peet
ving aan. Uit een glaskist werden de ruit-
jes gesloopt en vervangen door hout en
het eerste hokje was geboren. Op de
tuinderij van Nol van Stralen werd vanaf
die dag de duivensport fanatiek beleefd.
Zoals het in die tijd ging (en trouwens nu
nog in Maasdijk ) werd de jonge Peet
voorzien van allerlei duiven. De duiven-
coaches Wit-Hof, Maarten Vellekoop en
vele andere plaatselijke liefhebbers voor-
zagen Peet van duiven. Zijn start was ge-
weldig, hij werd in zijn eerste jaar meteen

Vitesse kampioen van Zuid of Midden.
Met 32 weduwnaars nam hij de hand-
schoen op tegen de gevestigde orde van
die tijd en het ging hem wel af. Het kleine
ventje had alleen moeite met het
…schrappen van de bovenste bakken.
Hij kon er niet bij. De uitwerpselen wer-
den zo en zo kwaad als het kon verwij-
derd. In 1978 ging hij werken bij Nol van
Stralen. Nol had wel schik in de jonge
duivencoach, maar omdat Peet hem
steeds voorzat met de vluchten, begon
het te steken. Een voorstel voor het aan-
gaan van een combinatie lag toen erg
voor de hand. Peet hapte toe en de com-
binatie Sol-Stra-Sol was geboren. De
duivensport werd op hetzelfde erf van
Nol beoefend. Het soort duiven waar
men in die tijd veel successen mee be-
haalde, was nog het Oude Delbar soort
via Maarten Vellekoop. Men probeerde
wel eens een uitstapje naar Tournier te
maken, maar in hoofdzaak waren het de
Delbars die voor de prestaties zorgden.
Eind jaren ’80 werd er overgestapt naar
de fond. Het jaar 1993 werd het beste
jaar, ondanks een kapotte klok. Men
werd o.a. 1e Grote Fond aan- en onaan-
gewezen in de Kuststrook, 2e Grote Fond
aan- en onaangewezen CC Zuid-Holland,
1e West-Nederlandse Marathon. Onder-

Peet Solleveld met zijn grootste favoriet, dochter Paloma

Het trainingscomplex van de Sollevelds

1e Keizer Grote Fond en 1e Super Prestige ZLU!!!!
Een super jaar voor

Peet & Paloma Solleveld, Maasdijk

(Vervolg op pagina 2)

Het jaar 2008 zal in het geheugen van Peet en dochter Paloma gegriefd staan
als het super jaar. In het verleden werd al terdege rekening gehouden met de
Solletjes. Hun prestaties gaven een steeds opgaande lijn te zien.
In 2007 speelden zij op Bordeaux 1e Nationaal. De concurrentie werd toen al
gewaarschuwd en in 2008 heeft men het geweten. De mannen van de lange
adem moesten echt een lange adem hebben om deze duivencoaches bij te
houden.
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tussen werd de tuinderij verkocht maar
mocht hij er wel de duivensport beoefe-
nen. Ook bij deze nieuwe eigenaar trad
hij in dienst. In 1996 liep hij John Holstein
tegen het lijf. Hij vroeg of het Peet geen
goed idee leek, samen te gaan doen.
John had geen duiven en vond het een
leuk tijdverdrijf. Het klikte en binnen vijf
minuten was een nieuwe combinatie ge-
boren: Combinatie Solleveld-Holstein.
John kocht een huis en een bijbehorende
tuin. De duiven werden van Naaldwijk
overgewend naar Maasdijk. Meteen ging
het van een leien dakje. De prestaties
waren gelijk uitstekend, zeker met de
overgewende duiven. Mede door toe-
doen van John trad de commercie in. Er
werd na gezamenlijk overleg een ronde
eieren aangeschaft bij Hein Brassé. De
combinatie was ook zeer geïnteresseerd
in de duiven van ene Florizoone uit Bel-
gië. (de man hadden ze ontmoet op een
ZLU-avond ) De man had al twee maal de
West-Europese Marathon gewonnen. Via
via kon Peet aan het telefoonnummer
komen van deze Belg. Nadat ze hun in-
teresse kenbaar hadden gemaakt ver-
telde deze Belg doodleuk “Awel, dan
komde ge maar eens praten….”Roger
Florizoone, over deze man hebben we
het, wilde wel eens weten wat voor vlees
hij in de kuip had, wie waren die Ollan-
ders en wat wilden ze. Peet en John be-
sloten er een reis aan te wagen. Even
naar Nieuwpoort was beslist geen eitje.
Na afloop was Peet doodmoe… mensen
wat een eind rijden is dat en dan nog
weer terug. Het tweetal viel Roger in de
smaak en na een aantal weken belde
Roger met de opmerking “ze lagen gekipt
klaar”. De reis werd opnieuw aangevan-
gen en men keerde terug met 18 jongen,
dat waren alle jongen van de kwekers. Na
de overhandiging van de stamkaarten
werd de terugreis aangevangen. Het be-
hoeft geen betoog dat deze nieuwe aan-
winsten linéa recta naar het kweekhok
gingen. In 2002 overleed John op de veel
te jonge leeftijd van achtenveertig jaar.

Peet mocht de duivensport op hetzelfde
erf beoefenen. In november werd er een
totale verkoop minus de jonge duiven
van 2002 gehouden. Door de onervaren-
heid van deze jonge duiven werd er in
2003 niet deelgenomen aan de wed-
vluchten. Eind 2003 kwam er een kink in
de kabel en moest Peet toch vertrekken
van het toenmalige erf. Weer moesten de
duiven verkocht worden en dit keer via
internet. Het vertrek moest hals over kop.
De duiven moesten nog terugkomen van
een wedvlucht. Goede raad is duur en
Peet moest op stel en sprong een ander
terrein opzoeken waar hij de duivensport
kon beoefenen. Op het verenigingsterrein
was nog een stuk land over en dat kon hij
huren . Peet mocht nog één hok meene-
men en dit fungeerde als eerste opvang.
Een aantal duiven heeft hij nog overge-
wend naar de huidige locatie en de rest
van het duivenbestand, minus de kwe-
kers, werd verkocht. Opnieuw moest
Peet beginnen. In 2004 werd toen ook
om begrijpelijke redenen niet meegedaan
aan de wedvluchten. Wel is hij in dat jaar
naar de lossing van Sint Vincent gegaan,
een hele ervaring, glundert Peet. Nu is
Peet na vele omzwervingen gesetteld en
komen de prestaties weer terug. In het
eerste jaar vloog het Fenomeen gelijk een
1e vanuit Bordeaux voor jaarlingen. In
deze tijd kreeg ook dochter Paloma inte-
resse in de duiven en werd er in 2005 ge-
vlogen onder de naam Peet Solleveld &
Paloma.

Paloma
Peet is helemaal duivenminded en dan
zou je denken dat hij zijn dochter Paloma
(betekent immers duif) daarom zo heeft
genoemd. Echter, Paloma is vernoemd
naar een dochter van Pablo Picasso. De
rol van de 14-jarige Paloma is momenteel
iets tanende. Ook jonge meiden weten
dat er meer is dan de duivensport. Eén
passie van haar is het turnen en omdat
goed te doen moet je er veel tijd in steken
en dat doet ze dan ook. Ze zit op het Hol-

land College de richting dieren/groen. De
interesse is gewekt en hopelijk dat ze
later weer van de duivensport gaat ge-
nieten. In het seizoen verzorgt ze op dins-
dag, woensdag en donderdag de jonge
duiven. Bij de thuiskomst van de jonge
garde is ze niet aanwezig. Ze heeft na-
melijk ook nog een zaterdag baantje. Elk
jaar gaat ze ook mee naar de markt van
Lier om een Bels uit te zoeken voor de
Belgen competitie. Een vriendinnetje
heeft ook interesse en misschien dat
daardoor de ambitie weer wat wordt aan-
gewakkerd. De 16-jarige zoon heeft to-
taal geen interesse. Meiden, brommers
en biertje drinken behoort meer tot zijn
favoriete onderdelen.

De pijlers
De pijlers waar het hok Solleveld en
dochter op steunt bestaat uit een vijftal
lijnen. Als eerste is daar de “Rooie Wil-
lem“ 83-430887, een 100% Jan Aarden
via Willem Peeman. Een halfbroer van de
1e Nationaal Bordeaux 1985. De “Cinth“
98-1099048 is de tweede stamvader.
Naast deze twee cracks huizen er ook
duiven van Hein Brassé, de Braakhuizen,
de Florizoone duiven en het oude soort
van Sol-Stra-Sol. Uit deze basisduiven is
een soort ontwikkeld dat vooral opvalt
door vroeg te vliegen. De duiven hebben
een gesloten stuit, goede vleugel, voelen
vettig aan, glijden a.h.w. door je handen,
een korrelige structuur in de ogen, zijn
goed gespierd, korte bovenarm en zijn
goed in balans. De hele kolonie mondt uit
door eenvormigheid, zijdezachte duiven
en een tikkeltje peervormig. Al met al een
ongelooflijke homo- geniteit.

Het trainings complex
Het terrein moet Peet delen met een vi-

tessespeler en het promohok van de
Eendracht. Zijn trainingscomplex bestaat
uit een hok van 14 meter. Dit hok is ver-
deeld in 4 afdelingen elk met 9 weduw-
naars bakken. De diepte bedraagt zo’n
2.20 meter. De verluchting wordt gere-
geld via schuiven. In het begin van de
week zo’n 4 centimeter open en langza-
merhand worden naar de inkorving toe
de schuiven verder open geschoven . Op
de dag van inkorving staan de schuiven
wijd open. Het hok is op het zuidoosten
gericht. Aan de andere kant van het hok
bevindt zich een afdeling voor de zgn.
paters, loszittende doffers. Daarnaast
nog een afdeling voor de kwekers. Haaks
op dit hok staat nog een hok van 8 meter
voor de jonge duiven en de weduwdui-
vinnen. Eén afdeling is voor een oude
knaap waarvan Peet zeker wil weten dat
de nakomelingen ook werkelijk van hem
zijn. De doffer is inmiddels van 1992 en
is een zoon van de “Rooie Willem“. Zo
huist er ook nog een dochter van de-
zelfde “Rooie Willem” van 1994.

Zoals eerder gememoreerd is de bodem
gelakt, dit voor het optrekkende vocht.
Twee keer per dag wordt het hok schoon-
gemaakt. Niets geen bodembedekking,
gewoon een schone vloer. Het aantal dui-
ven dat hier verblijft bestaat uit 36 we-
duwnaars en hun bijbehorende
duivinnen, 36 paters en 16 kweekkop-
pels. Het aantal jonge duiven bedraagt
zo’n 80 stuks. Deze worden verdeeld in
twee ploegen. Ze worden dan ook op
twee toeren gespeeld. Begin december
worden de kwekers bij elkaar gezet. De
toekomstige weduwnaars worden begin
maart gekoppeld. De duiven komen op
eieren en worden dan ontkoppeld om
later weer te worden gekoppeld. Na on-
geveer 4 dagen wordt het weduw-
schapspel aangevangen. Het nestspel
wordt door Peet niet gespeeld. De gebo-
ren jonge duiven verwijderen gaat Peet
niet goed af en daarom heeft hij besloten
geen nestspel te spelen.

Optimale prestaties
Om te komen tot optimale prestaties
maakt duivencoach Peet gebruik van de
voederschema’s van de fa. Beyers. (Voor
verdere info kunt u de website van Peet
Solleveld bekijken). De weduwnaars
voert Peet met de lepel, de kweekduiven
krijgen daarentegen voldoende voer,
bijna volle bak. De bijproducten bestaan
naast grit en roodsteen uit de bekende
allerhande bak. In principe kunnen de
weduwnaars elke dag in het bad. Het
staat, uitgezonderd de dag van aan-
komst, tot hun beschikking. Om de drie
dagen wordt het water ververst. Peet

Na zijn triomf op Bordeaux direct op het kweekhok geplaatst. Ook vanwege zijn
enorme zachte pluimen, geweldige spieren enz., enz. Ik heb hem in handen gehad.

Werkelijk een droomduif.

Red Chief is een volle broer van de Ruby Star. Dit jaar op het kweekhok geplaatst.
Vloog o.a. zelf:

106e Nat St Vincent ‘07 - 124e Nat Bergerac ‘05 - 356e S2 Montauban ‘05 -
Is vader van de Red Fire die vloog o.a.: 82e Nat Perpignan ‘07 - 181e Nat Barcelona
‘07 - 294e Nat Bord ZLU ‘05 - 379e Nat Barcelona ‘08 - 653e Nat Narbonne ‘08 -

708e Nat Bergerac ‘08 en vader van de Blue Fire die vloog o.a.
161e Sector 2 Montauban ‘06 - 257e Nat St Vincent ‘07 - 441e Nat Narbonne ‘07 -

465e Nat St Vincent ‘08 - 484e Nat Bordeaux ZLU ‘05 - 567e Nat Tarbes ‘08 -
665e Nat Tarbes ‘07

De uitslagen en kampioenschappen van 2008.
Uitslagen en kampioenschappen geven meestal een juiste indicatie of de manier van voorbereiding de goede is geweest.

Uitslagen ZLU
Pau 4 mee 318 (3e get ) 50% prijs
Bordeaux 12 mee 108e,167e, 262e,469e, 476e, 1004e 50% prijs
Bordeaux (j) 10 mee 196e,218e,348e,845e,1171e,1201e 60% prijs
Barcelona 5 mee 4e(3e get), 272e (5e get) 3768e (1e get), 1197e (4e get) 80% prijs
Tarbes 9 mee 289e (1e get), 343e (3e get), 400e (5e get) 33% prijs
Marseille 11 mee 176e (4e get), 190e (2e get), 241e (5e get), 462e (1e get) 1024e,1061e 54% prijs
Narbonne 8 mee 30e (4e get), 49e (2e get), 189e,202e (5e get), 653e (1e get) 75% prijs
Perpignan 9 mee 452e, (4e get), 585e (3e get), 6603e (2e get), 684e (1e get) 44% prijs

Uitslagen NPO-vluchten
Bergerac 6508 duiven 41e,650e,851e,946e,1048e 19 mee 26% prijs
St. Vincent 4496 duiven 46e,192e,429e 5 mee 60% prijs
Mont de Marsan 3814 duiven 57e,138e,308e,422e, 738e 9 mee 55% prijs
Montauban 7456 duiven 211e,375e,745e,959e,1254e,1331e,1442e,1468e 19 mee 42% prijs
Tarbes 3873 duiven 142e,163e,501e,932e 13 mee 30% prijs
Bordeaux 10319 duiven 194e,304e,421e,715e,864e,921e 17 mee 41% prijs
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merkt op dat dit jaar de weduwnaars
minder gebruik hebben gemaakt van het
bad. ’s Morgens worden de weduwnaars
licht gevoerd want Peet moet ook naar
zijn werk en de duiven moeten wel luis-
teren naar de coach. Naar de inkorving
toe worden de duiven opgevoerd. Elke
dag krijgen ze een snuifje snoepzaad en
een enkele pinda. De slimme rakkers
weten het dat er bij thuiskomst een pinda
in hun vak ligt. Het contact met zijn dui-
ven is optimaal. Als Peet in het hok staat
en tegen ze begint te praten zie je dat er
een vorm van herkenning is. Ze beant-
woorden als het ware de coach. Peet
zegt daarom ook altijd dat hij naar zijn
vrienden gaat en niet ik ga de duiven ver-
zorgen. Peet denkt ook dat de duiven blij
zijn als ze de coach zien. Het medische
plaatje verschilt niet veel van de meeste
duivencoaches. Na de rui een wormen-
kuur, in de rui een paratyfus kuur middels
parastop. De gebruikelijke en verplichte
paramixo enting en een pokken enting
middels de veertjes methode. In de

zomer wordt het Belgica de Weerd sys-
teem gevolgd. Bij thuiskomst schoon
drinkwater, zondag, maandag en dinsdag
BS en de rest van de week schoon drink-
water. Zaterdag en zondag ochtend komt
er Herbots poeder over het voer in com-
binatie met Tovo. De voorbereiding voor
een overnachtvlucht begint een week
voor de werkelijke inkorving. De wed-
strijdduiven ontvangen twee dagen Belga
Tai, twee dagen Belga Form en twee
dagen Belgasol. Peet speelt een beetje
met het systeem Kurver de Weerd. Op
het gevoel past hij het aan naar zijn in-
zichten. Een zware overnachting of een
lichte wedvlucht, maakt een hemelsbreed
verschil.

Kampioenschappen:
1e Keizer Grote Fond ZLU 3e West-Ne-
derlandse Marathon
1e Super Prestige ZLU 4e Overnacht-
vluchten Noord- en Zuid-Holland
6e Nationale Marathon ZLU 7e Super
Prestige Noord- en Zuid-Holland

7e 10 getekenden Nationale Marathon
ZLU 1e Keizergeneraal Afd. 12
8e Fondkampioen ZLU 1e Keizergeneraal
Fondclub De Glazen Stad.
Naast de verdere kampioenschappen zijn
de bovenstaande de meest in het oog
springende.

Einddoel
Een echt einddoel heeft Peet niet. Het
belangrijkste in het leven is je gezondheid
en veel plezier beleven aan je sport. En
de duivensport is zo leuk. “Ik vind alles
leuk: koppelen, jonge duiven te zien op-
groeien, het trainen van de duiven, de
thuiskomst van de duiven. Ik ga nooit met
tegenzin naar mijn duiven. Ik streef altijd
naar een kampioenschap. Of het nou een
vitesse kampioenschap is of een over-
nacht. Ik wil graag altijd winnen. Ik ben

blij dat mijn vrouw en kinderen zich heb-
ben willen aanpassen aan mijn hobby. Als
je geen steun hebt aan je familie heb je
grote heibel in de tent. Ondertussen is
mijn vrouw ook een beetje van mijn
hobby gaan houden. We zijn een hecht
team geworden.

Samen gaan we altijd op stap. Zij rijdt
dan en brengt mij bv. naar forums. Ik heb,
hoewel mijn duiven wel hele grote af-
standen moeten afleggen, een beetje
hekel aan lang auto rijden. Mijn vrouw
gaat daarom graag mee. Ik verblijf graag
in mijn hokken. Ik wil elke dag ruiken, kij-
ken en zien. Als het goed is, kun je zelfs
op je hok de vorm ruiken. Je ruikt of ze
goed zijn en dan……geweldig als je het
goed hebt.”

© Peter Tolk

Dit jaar vloog de Stropdas de 4e Nat. Barcelona van 7041 duiven en de 49e Nationaal
van Narbonne tegen 3816 duiven.

Ruby Star vloog dit jaar de:
289e Nat Tarbes 4010 duiven - 367e Nat Pau 2683 duiven -

684e Nat Perpignan 5619 duiven.
Vloog in de Afd 12 tot nu toe de:

1e Bordeaux ‘06 - 2e Bordeaux ‘05 - 3e Narbonne ‘07 - 11e Tarbes ‘08 -
20e Pau ‘08 - 33e Perpignan ‘08 - 45e Bergerac ‘06 - 138eTarbes ‘07

De stamkaart van de “Stropdas”

De stamkaart van de “Ruby Star”


