
Peter Oele – Oudelande, Generaal, Aan- en Onaangewezen kampioen 2016 

Abba zong er al over, the winner takes it all. Peter Oele uit Oudelande bewijst hun 

gelijk. Dit was echter geen appeltje-eitje voor Peter, tot de laatste vlucht op 

Perpignan waren er meerdere kanshebbers, maar m.n. de Combinatie Hengst-

Provoost uit Aagtekerke zette er vol de druk op. Ze werden echter op alle drie de 

disciplines tweede met slechts een honderdtal punten verschil. 

 

 

 

Ab van der Linde uit Rilland wist op twee van de drie onderdelen de derde plaats te 

pakken (naast het duifkampioenschap) en kan dus ook terugzien op een prima 

seizoen. Chris Paauwe uit Kruiningen wist zich als enige uit de top drie van seizoen 

2015 opnieuw te kwalificeren in de top drie van het Onaangewezen kampioenschap 

ook dus prima gepresteerd. 

Maar zoals gezegd the winner takes it all en the winner is Peter Oele uit Oudelande. 

Peter is in het duivenmetier natuurlijk geen onbekende en feitelijk ook al jaren een 

grote meneer zowel lokaal, regionaal als nationaal. Niet wat aantal duiven betreft 

maar zeker wel wat het presteren betreft. Bekijk zijn prestatieoverzicht maar eens: 

 



Generaal, Aangewezen en Onaangewezen kampioen 2016 en verder ook nog 2e in 

de Sponsorcup en 4e bij de Jaarlingencup. Met slechts 38 duiven ingekorfd op 8 

vluchten 21 prijzen pakken (een prijspercentage van ruim 55%) kun je rustig zeggen 

dat Peter kan terugkijken op een prima seizoen. Het tekent de gedrevenheid van 

Peter echter als hij opmerkt zeker niet tevreden te zijn over het afgelopen seizoen. 

De echte kopprijzen ontbraken en die gaan we dus proberen in 2017 te realiseren 

aldus Peter. Nu valt dat zo wie zo niet mee bij de IFC Zeeland waar er op hoog 

niveau gepresteerd wordt. Maar als je bij de ZLU 2e Pyreneeëncup, 3e 

Fondkampioen, 5e Nationale Marathon (8 getekenden), 18 Nationale Marathon, 13e  

WESM (8 getekenden) en 19e WESM wordt hoor je toch echt bij de Nationale top.  

 

Als we dan ook nog in gedachten nemen dat Peter in de week na Issoudun 3 

bewezen vliegduiven, waaronder twee 5-jarige, kwijt raakte zomaar bij een door de 

weekse training kan het niet anders dan dat hij over een subliem hok duiven moet 

beschikken. In de reportage over zijn overwinning in de Sponsorcup 2015 staat een 

uitvoerige beschrijving dus die laten we hier grotendeels achterwege. Maar de 

inmiddels 58-jarige Peter Oele is een coach met een scherpe blik en dat betekent dat 

hij zijn kolonie bijstuurt als het nodig is. Zo werd er vanaf 2016 alleen nog met 

weduwnaars gespeeld. Het seizoen werd aangevangen met een relatief jonge ploeg 

bestaande uit 12 oude doffers (2 jaar en ouder) en 20 jaarlingen, waarvan er 7 een 

contractverlenging kregen voor het seizoen 2017. De duiven krijgen een straf regiem 

voorgeschoteld. Een gevleugelde uitspraak van Peter is “Postzegels kun je sparen 

maar duiven niet, het is hier geen vakantieoord”. Ik doe er zelfs ook alles voor dus als 

de vluchten er zijn moeten de duiven presteren. Voor de zware fondvluchten 

aanvangen hebben de duiven al circa 2.000 km. gevlogen, dat is niet bepaald 

kinderachtig. Maar ze krijgen een prima verzorging, bij voorkeur zonder medicijnen!   



 

Wel zit er iedere dag knoflook in het water, het hele jaar door. En bij terugkomst van 

de vluchten krijgen de duiven 2 dagen uit de “fles van Gust”. (nb Dit betreft een door 

Gust Steemans samengesteld drankje, bestaande uit 6 bollen knoflook, 6 flinke uien, 

200 gram aluinpoeder, 1 kg kandijsuiker, 40 gram dennenthee en twee soeplepels 

jodiumtinctuur). Overigens zijn er veel gebruikers die daar dan nog wat eigen kruiden 

aan toevoegen zoals koriander, jeneverbessen, etc.. 

Overigens constateerde Peter in het voorjaar al dat er wel eens een goed seizoen 

zou kunnen aankomen gezien de forme die zijn duiven toen al hadden. Hij besloot 

daarom dit jaar zich op het nippertje nog aan te melden voor deelname aan zowel de 

Nationale Marathon als de WESM. Verstandige beslissing kunnen we achteraf 

zeggen. De duiven zijn nog steeds hetzelfde soort als we ook in 2015 al beschreven, 

dus de soorten van Harry en Roger Wijnands (met name de lijn uit de Gimondi, zoon 

van de wereldberoemde Blauwe Vanoppen, presteert uitstekend bij Peter), wijlen 

Cas van de Graaff & Zoon, via Johan van de Veeke zit nu ook het Jellema-soort op 

de hokken en niet te vergeten er worden jaarlijks duiven geruild met Rik van der Peijl 

uit Goes. Een duivin uit de “Nachtvlieger” van Rik van der Peijl heeft zich inmiddels 

ontpopt tot een uitstekende kweekster bij Peter. 

Evenals vorige jaar verbaasde ik me ook nu weer over de geweldige kwaliteit en 

uitstraling die de duiven van Peter hebben. Ondanks de ruiperiode zaten ze strak in 

het pak. Ook andere liefhebbers (Joop Melio, Arie Coppoolse, Johan van de Veeke, 

etc.) weten met de duiven van Peter prima te presteren. Navolgende enkele 

afstammingen van de toppers in de huidige vliegploeg. Wie de afstamming bekijkt zal 

het water in de mond krijgen van de bewezen kwaliteit op zowel vlieg als 

kweekgebied.  



 

Deze late doffer van 2013 (oude ring) scoorde in 2016 2:2 met een 22e prijs op St. 

Vincent (304 duiven) en een 26e prijs op Perpignan (264 duiven). 

  



 

Goed bloed verloochend zich niet, dat bewijst de 13-3301995 maar weer eens met 

eveneens 2:2 met een 16e plaats op Perpignan (264 duiven) en een 44e plaats op St. 

Vincent (304 duiven). 



 

Ook de kinderen van de 1e Nationaal Bordeaux 2011 (4504 duiven) bewijzen bij 

Peter dat ze uit het goede hout gesneden zijn. De 2-jarige doffer 14-3407900 

scoorde ook al 100% op de ZLU-vluchten en pakte naast de 4e prijs op Agen (398 

duiven), Nationaal goed voor plaats 86 ook nog een 23e prijs op Narbonne (324 

duiven) en een 47e provinciaal op Issoudun (3.644 duiven). Ja zulke duiven heeft 

iedereen graag op z’n hok. 



 

Peter speelt op 2 tuinhokken en 1 zolderhok. Schitterend gelegen, aan de rand van 

een boomgaard, kun je de duiven al van verre zien aankomen. De duiven krijgen 

middels rennen veel zuurstof. De prestaties verraden al dat de hokken prima in orde 

zijn. 

 

Peter Oele een groot kampioen waarvan ik al in 2015 voorspelde dat we er in 2016 

rekening mee moesten houden en ook nu tip ik hem als één van de grote 

kanshebbers voor de hoofdprijzen in 2017. 
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