Peet Solleveld en Paloma beleven superweekend met weer een 1-2-tje: nu op
Agen

Nog bijkomend en nagenietend van de dubbelslag op Bordeaux – NPO op vrijdag
werd op zaterdag Agen – ZLU vervlogen. Op zaterdag omdat het inkorven en lossen
van Agen in verband met het uitstel van Pau de programma’s in de knel kwamen.
Als je dan net een droomuitslag op Bordeaux hebt neergezet, weet je dat het met de
vorm wel goed zit. Vergelijkbare omstandigheden…… Op zaterdagmorgen was de
weerssituatie op de losplaats Agen goed. Er was geen bewolking en haast geen wind
en een temperatuur van ca. 19°. In het begin was de wind op de vluchtlijn zwak en
voornamelijk uit oostelijke richting. Op de vluchtlijn draaiend naar Zuidoost tot Zuid
en geleidelijk toenemend.
Dus een hoge snelheid was wederom te verwachten.
Met de wetenschap van de Zeeuwse meldingen stond Peet tijdig op scherp. Wat een
mooi gezicht is het dan als je met een snelheid van zo’n 80 km per uur een duif als
een kogel op de klep ziet vallen. Om 18.13.31 had zijn weduwnaar de 20-1435411
de krappe 930 km volbracht (1.319 m/pm). En dan sta je toch weer te trillen van zo’n
aankomst. Veel tijd om bij te komen had Peet niet: om 18.20.09 zat nummer 2 er!
De eerste duif “Triple Agen” is een kleinzoon van de beroemde Triple 5 van Erik
Limbourg – België (2 x 5e nationaal Barcelona; 1 x 5e nationaal Perpignan), Zijn
moeder is een kleindochter van de 1e internationaal Perpignan
De tweede duif is de “Dougie” en vloog vorig jaar al een 27e nationaal Narbonne. Hij
is een zoon van Lucky Luc x Lady Cahors. Lucky Luc heeft Peet gekregen via Luc
van Coppenolle en is een Kleinzoon van de Barcelona van Roger Florizoone. De
Lady Cahors is uit samenkweek met de Cahors van Piet de Vogel x zijn eigen
superkweekster de Lucia.
Kortom: goede duiven komen uit de goede. En wat ook telkens weer opvalt: ze
komen uit goede duiven die mensen elkaar gunnen. Ruil eens een duifje met elkaar
en gun elkaar wat.
De Agenploeg bestond uit 14 overjarige weduwnaars, die een geweldige uitslag neer
zetten: wederom 1 en 2 in de Fondclub tegen 1.071 duiven (13 van de 14 in de
prijzen!!!). Tot een dag geleden naar mijn weten niet eerder gebeurd en nu één
liefhebber twee keer in twee dagen: Uitzonderlijk knap.
Nationaal prijs 2 en 4 tegen 6.819 duiven.
Waar sommigen een duif die 2 jaar is en inmiddels al 4 prijzen op zijn conto heeft
waaronder een 27e en 4e nationaal zouden inhouden is dit bij Peet niet aan de orde.
Hij gaat gewoon weer de mand in.
Tot Barcelona worden vooraf aan het inkorven de duivinnen niet getoond; vanaf
Barcelona gebeurt dit wel.
Voor het medische plaatje volgt Peet het schema van Vincent Schroeder. Duiven
worden gevaccineerd tegen paramyxo en in februari zijn ze allemaal ingeënt tegen
de paratyfus met levende entstof. Puur ter bescherming van het seizoen.

Een droomweekend dat zich niet zou gauw zal herhalen, of ……… Met Peet zijn
kennis en gedrevenheid en kwaliteit van de duiven valt niets uit te sluiten.
Peet namens het bestuur wederom van harte gefeliciteerd en we zijn benieuwd naar
het vervolg.
Ron Dijkshoorn

