
                                                     

 
 
 

                                  Piet Overkleeft – ’s-Gravenzande overwinnaar Pau 2009
                               in de fondclub “De Glazen Stad”.
 
 

 
Een aantal dagen na deze grandioze overwinning, op een prachtige zomerse dag, breng ik een bezoek
aan de overwinnaar van Pau. Via een prachtig door Piet zijn vrouw  Wil bijgehouden tuin en vijver
tref ik Piet, met zijn “kweekmaat”Jan de Wijs sr., aan om vervolgens bij een lekkere kop koffie het
relaas te horen van de aankomst van zijn weduwnaar de 05-1302620.
 
s’Ochtends om 04.45 uur was Piet naar zijn hokken gegaan om te kijken of er mogelijk al duiven
zouden kunnen vallen en gezien de weersomstandigheden verwachtte hij dat er voorlopig nog geen
duiven zouden kunnen komen. Hij besloot om zijn “kooi “ maar weer op te gaan zoeken. Net nadat
hij in zijn huis was hoorde hij een piep en vervolgens bleek toch de eerste duif zich gemeld te hebben
om 04.55 uur. Hij bleek de eerste in het inkorfcentrum te zijn en vervolgens ook de eerste in de
fondclub “De Glazen Stad”. Bovendien wint de “As Good As it Gets” de 7e prijs Nationaal ZLU, na
vorig jaar ook al de 25e prijs Nationaal ZLU Pau te hebben gewonnen!
 
Met 3 duiven mee, 100% prijs, om 09.00 uur alles thuis kan je spreken van vorm op het hok. Als je
dan op Mont de Marsan een 10e en 11e prijs pakt kan je naar mijn gevoel spreken over topvorm!
 
De “620” is uit de samenkweek met Jan de Wijs uit de NL 04-2031905 van
A.P. Overwater en de NL 02-0238444 van Theo Ernest. De ouders stammen beide af van topvliegers
op Barcelona, Pau en Perpignan. Ook de nazaten uit de “620”presteren uitstekend, o.a. een zoon
vloog vorig jaar de 25e Nationaal ZLU Bordeaux.
 



Piet heeft in totaal 60 koppels oude duiven waarmee hij op weduwschap speelt met zowel de doffers
als duivinnen. Hij heeft 1 apart hok met een paar koppels die op nest gespeeld worden inclusief een
aantal zg. paters. Verder heeft hij jaarlijks zo’n 90 jongen.
 
Medisch gezien is er weinig te melden, Piet heeft de duiven al 2 jaar geen geelkuur gegeven. Jaarlijks
krijgen de duiven wel een Paratyfus kuur en de verplichte Paramixo enting.
 
Op de bodem van al zijn hokken ligt gewoon stro en opvallend is wel dat de jongen drinken uit
reismanden drinkbakken die achter spijltjes staan, dit water dagelijks wordt bijgevuld, wekelijks
worden deze drinkbakken schoongemaakt. Voor het overige ook geen medicijnen en de duiven die
hierbij niet gezond kunnen blijven hebben een probleem.
 
Het voer dat wordt betrokken bij Paul Groeneveld uit Honselersdijk is voornamelijk Beyers Elite en
Premium aangevuld met Super Energie en 3-6-9.
 
 
Van de familie Wegberg uit Echt (L) betrekt hij sinds een aantal jaren een mix van natuurproducten
op kruidenbasis bestaande uit o.a. vlierbessen en wortelsap.
 
Alle ogen zijn nu weer gericht op Bordeaux met 20 duiven mee.
 
Namens de leden en het bestuur van de fondclub “De Glazen Stad” van harte proficiat.
 
Gé van der Ploeg
 
 
 
 
 
 


