
Peter Oele schiet uit de startblokken op Pau 

 

Op zaterdagochtend 22 juni om 08:15 uur zijn 3.785 Nederlandse duiven gelost in 
Pau. Op de losplaats is het zeer mooi weer, haast windstil met een zeer goed zicht. 
Op de vluchtlijn staat in het zuidwestelijke deel van Frankrijk een zwakke variabele 
wind, later draaiend vanuit noordelijke richting. In het IFC Zeeland  zijn 268 duiven 
ingekorfd door 54 deelnemers. Als de eerste duiven op de korte afstand gemeld 
worden, is meteen duidelijk dat er ’s-avonds in Nederland geen duiven door gaan 
komen. Op zondagochtend dus vroeg uit de veren en afwachten maar. 
 
De eerste duif in Nederland wordt zondagochtend gemeld om 05:21 uur in het 
Zuidhollandse Ooltgensplaat en voor de klok van 06:00 uur lukt het drie Nederlandse 
duiven om het thuishonk te bereiken. Daarbij ook de internationale winnares 
“Paulien” van Comb. Baas en Berg uit De Kwakel, die een stukje van de reis in de 
netralisatietijd zal hebben afgewerkt. In het IFC Zeeland is het Peter Oele uit 
Oudelande die om 06:36 uur zijn derde getekende “de 402” mag verwelkomen. In het 
IFC ruim een uur los vooruit is dat nationaal gezien goed voor een prachtige 10e plek. 
Met 4 van de 6 duiven in de prijzen - daarbij aangetekend dat de chipring van de 2e 
getekende van Peter weigerde - kan gezegd worden dat de start van het ZLU-
seizoen daar in Oudelande weer dik in orde is.     
 
Peter is één van de topspelers binnen ons IFC en in de diverse reportages de 
afgelopen jaren is al eerder stilgestaan bij de opbouw van zijn hok. Hierin is eigenlijk 
geen wijziging te melden. Nog steeds zijn de duiven op het hok met name afkomstig 
van Harry en Roger Wijnands en Cas van de Graaff & Zoon. Verder is er aanvulling 
van Jellema-duiven via Johan van de Veeken en zit er een goede kweekdoffer van 
Batenburg-origine.  



Kenmerkend voor de duiven van Peter is dat er ook op de dagfondvluchten goed 
gepresteerd wordt, hetgeen betekent dat er naast taaiheid ook snelheid in de duiven 
zit. En dat is natuurlijk een gouden combinatie. 
 

 

Qua verzorging van zijn duiven probeert Peter het zo natuurlijk mogelijk te houden. 
Buiten de verplichte paramixo-enting worden geen medicijnen verstrekt en heel het 
jaar zitten er teentjes knoflook in het drinkwater. Na thuiskomst wordt twee dagen de 
fles van Gust verstrekt en ook worden nog wat andere natuurlijke bijproducten 
verstrekt. De duiven moeten dus een grote natuurlijke gezondheid hebben. Degene 
die dit niet aankan valt automatisch af. 
 
De hoofdrolspeler in kwestie is “de 402” en deze driejarige kras witpen doffer is een 
echte topper. Op zijn jeugdige leeftijd kan hij namelijk al het volgende palmares 
overleggen: 
 

- 10e Nat. Pau 2019 
- 112e Nat. St. Vincent ZLU 2017 
- 239e Nat. Pau 2018 
- 282e Nat. St. Vincent 2018 
- 931e Nat. Perpignan 2017 

 
“De 402” is altijd gespeeld op weduwschap en volgens Peter was hij voor het 
inkorven van Pau in bloedvorm, hetgeen hij toonde door te blijven vliegen en op het 
dak van de overburen te gaan zitten. Na zijn overwinning van Pau is “de 402” nog als 
1e getekende ingekorfd op St. Vincent maar kwam hiervan gewond terug en miste 
zijn prijs. De afkomst van “de 402” is om van te watertanden. Zijn vader is een 
topkweker afkomstig van Batenburg-vd Merwe (inteelt Witbuik) en zijn moeder is een 
zus van een andere topvlieger van Peter “De Rambo”. Een volle broer van “De 402” 
vloog bij Rik van de Pijl uit Goes dit jaar een 6e NPO Bergerac en een 19e NPO 
Agen. Een volle zus van “De 402” is naar Herman Koopman uit Almere gegaan en 
gaf daar dit jaar de 1e Nat. Perigueux. Over een topkoppel gesproken! 
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