
Piet Overkleeft uit ’s-Gravenzande weet de zware Bergerac 2015 in de fond 
club winnend af te sluiten.

In het weekend waarin met de nodige zorg de voorspelde hittegolf werd voorspeld en alle bestuurders 
zich bogen over de voorzorgen die genomen moesten worden waren de duiven die naar Albi, wat later 
Bergerac werd, al onderweg. Ook de duiven die Barcelona gingen spelen waren toen al vertrokken.

Met enige zorg werd naar het moment van lossen gekeken maar toen in Barcelona vrijdag om 7 uur de 
duiven los mochten werd duidelijk dat ook Bergerac zou volgen. Daar werden de duiven om 10 uur 
gelost. Een aantal optimisten zaten vrijdagavond al op wacht maar het werd al snel duidelijk dat het 
geen haalbare kaart was om de circa 850 km. in één dag te overbruggen. Daarvoor waren de 
omstandigheden te zwaar.

Maar op zaterdagmorgen meldde de snelste duif zich al om 7uur en 8 minuten in ’s-Gravenzande en 
wel bij een gerenommeerde liefhebber nl. Piet Overkleeft.

Deze 2 jarige duivin presteerde het om de afstand van 839 km. te overbruggen met een snelheid van 
947 mtr./min. en dat geeft aan dat ze het zeker niet cadeau heeft gekregen.

Ook liet dit duivinnetje alle 2443 duiven van Nationaal sector 2 achter zich en wist zelfs met een 
voorsprong van ruim een half uur te finishen. Ze werd ingekorfd op een jong van ca. 6 dagen omdat ze
min of meer per toeval het ei mocht uitbroeden waar ze op zat. Deze duivin is gekweekt uit 2 
jaarlingen bij Cor van Klaveren uit Katwijk aan Zee. Haar vader is een kras doffer van A. Schults uit 
Bruinisse en in zijn afstamming zien we dat het een duif is die het zware werk wel aan kan, de 
Barcelonaduivin, de Barcadoffer en de Beul met 4 keer prijs op Barcelona maken wel duidelijk dat 
langs vaderszijde het zware werk er in zit. De moeder komt rechtstreeks van Hans Knetsch en ook in 
die afstamming zien we het Barcelonabloed ruimschoots vertegenwoordigd. De moeder van de 
1ste Bergerac 2015 is gekweekt uit een broer van de 1steNationaal Barcelona met een duivin waarvan de
vader ook al 9 keer prijs wist te spelen op de overnachtvluchten, beiden zuiver van Knetsch. Zo zie je 
weer dat om dit soort zware vluchten te kunnen winnen de kwaliteiten daarvoor in de basis aanwezig 
moeten zijn. Want Bergerac 2015 was zwaar met slechts 5 duiven in het eerste uur. Toch blijkt dat de 
duiven de hitte behoorlijk goed kunnen verdragen want in ca. 4 ½ uur waren de prijzen verdiend. En 
naar wij vernamen was het aantal achterblijvers erg gering.

Dan de melker achter dit prachtige succes is de nu 68 jarige Piet Overkleeft, hij is van huis uit tuinder 
en heeft zijn prachtige bedrijf in 1999 over kunnen doen aan zijn beide zoons. In 2011 hield hij het 
even voor gezien en verkocht al zijn duiven om samen met zijn vrouw de wereld te verkennen want 
reizen is ook een hobby van hem geworden. Zo bezocht hij o.a. Amerika, Canada, het verre oosten, 
NW. Zeeland en China. Maar de duiven bleven trekken en het bood hem de mogelijkheid zich 
intensiever met zijn hobby bezig te kunnen zijn. Hij heeft al duiven vanaf zijn 15e jaar en is gestart als 
programmaspeler en heeft in de 70’er jaren de overstap naar het overnachtspel gemaakt. Het gejaagde 
bij het programmaspel was hij zat en koos voor de rust van het overnachtspel. Op zijn huidige adres 
aan de rand van het dorp woont hij sinds 15 jaar in een prachtige villa met daarachter ruime 
duivenhokken die zeker niet overbevolkt zijn. In totaal wordt met 50 koppels op dubbelweduwschap 
gespeeld en alle vluchten wordt aan meegedaan. Zijn basisduiven vinden hun oorsprong in het 
Aardensoort wat hij via Bas Batenburg uit Klaaswaal en Hans Knetsch uit Katwijk heeft opgebouwd. 
Ook een duivin van de Gebr. Simons met een doffer van Bas Batenburg zorgden voor een geweldig 
koppel. Zijn kweekduiven heeft hij samen met Jan de Wijs en kweken daar in boxen. Zijn manier van 
duiven houden berust op 3 punten die met een R beginnen; Reinheid – Rust en Regelmaat. De 
dagelijkse verzorging is hierop afgestemd, de duiven trainen 2 keer per dag en worden gevoerd met 
Beijers All in One waar hij een handje vers grit door mengt. Verder wordt natuurlijk snoepzaad 
gegeven en ook de pinda ontbreekt hier niet. Maar bovenal is het de natuurlijke gezondheid die wordt 
nagestreefd. Een jonge duif met een vuile snip gaat weg, medicatie wordt al jaren niet meer gegeven 



omdat hij vast gelooft in het natuurlijke afweersysteem. Zij gelijk bewijst hij door de jaren heen want 
het is algemeen bekend dat Piet Overkleeft behoort tot de groten op de overnacht en dat niet met één 
uitslag, nee door jaren van heel sterk spel. Zo wist hij zich al eens als eerste te plaatsen voor de ZLU 
Super Prestige Cup, werd hij 1ste Kampioen van Noord en Zuid-Holland en dit jaar staat de naam 
Overkleeft al twee keer op Teletekst, van Cahors en nu bovenaan op Bergerac. Het zou van hem een 
blij mens  moeten maken maar de schaduwzijde is er ook want als mens kan hij het geruzie wat 
afdeling 12 nu veroorzaakt absoluut niet waarderen, hij is zelf bestuurslid van afdeling 12 
geweest, maar wat er nu gebeurt bevalt hem totaal niet, de vrijheid als mens wordt geweld aan gedaan 
en dat voor een hobby want dat is het voor Piet Overkleeft voor de volle 100%. Wij hopen dat hij weer
snel het plezier zal terugkrijgen want na zulke prachtige successen is het toch zonde als je door je 
eigen organisatie de lol wordt ontnomen. En maar roepen dat we geen lid verloren mogen laten gaan. 
Gelukkig zal dhr. Overkleeft zijn hobby niet vaarwel zeggen daarvoor is hij er teveel aan verknocht.

Dit prachtige succes kan niemand hem afnemen en iedereen zal het hem zeker gunnen want het komt 
terecht bij een topsportman. Wij sluiten ons graag aan bij de vele felicitaties.

Aad van Bergenhenegouwen


