
Peter Oele nationaal knalvroeg op Narbonne 

 

Op vrijdagochtend 27 juli om 07:15 uur werden de manden geopend in Narbonne en 
konden onze duiven beginnen aan hun reis naar huis. Op de losplaats waren de 
omstandigheden goed en blies er een kalme zuid tot zuidwestenwind. Gaandeweg 
de vluchtlijn draaide de wind van noord naar oost doch bleef vrij zwak van kracht. De 
temperaturen stegen overdag boven de 30 graden en dit zorgde ervoor dat het 
wederom een zware vlucht zou worden. Slechts één duif wist op de dag van lossing 
haar thuishonk te bereiken en dat was bij Wim Kooreman in Kloosterzande. De 
tweede vliegdag werden onze duiven getrakteerd op veel regen wat bij thuiskomst 
van de duiven vaak goed zichtbaar was. In Nederland waren in totaal 3.082 duiven 
ingekorfd door 519 deelnemers, hetgeen fors minder was dan de voorgaande jaren. 
In het IFC Zeeland waren in totaal 297 duiven ingekorfd door 53 deelnemers. 
 
Ondanks de melding op de dag van lossing van Wim Kooreman duurde het vrij lang 
voordat nationaal een tweede melding op de meldlijst verscheen. De 
weersomstandigheden zullen hierin een rol hebben gespeeld. Deze tweede nationale 
melding was van niemand minder dan Peter Oele! Om 06:50 uur viel zijn “413” op de 
plank en zorgde ervoor dat het toch al rijk gevulde palmares van Peter nog wat 
verder uitgebreid werd. In de einduitslag kwam alleen een duif van Kees Droog nog 
aan een hogere snelheid zodat het uiteindelijk een 3e prijs nationaal is geworden. In 
het IFC Zeeland werd de overwinning gepakt met ruim een uur voorsprong op de 
nummer twee. Grote Klasse! 
 
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. 
Peter heeft in het jaar 2018 niet ingekorfd op de vluchten Barcelona en Marseille 
zodat een topnotering in het keizerkampioenschap dit jaar niet mogelijk was. Beide 
vluchten zijn overgeslagen omdat er dit jaar eigenlijk iets te weinig oude duiven op 
het vlieghok zaten. De bedoeling is om volgend jaar wel weer het gehele programma 
mee te spelen. Er wordt gespeeld met doffers op weduwschap maar wellicht wordt 
volgend jaar ook met duiven op nest gespeeld. Er zitten schitterende duivinnen op 
het hok en die kunnen zodoende ook eens aan de tand gevoeld worden. 
 
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 duif die het kunststukje klaarspeelde is een prachtige tweejarige doffer en zoals je 
op onderstaande foto ziet blinkt hij je tegemoet. Dat de “413” een kwaliteitsduif is 
blijkt wel uit het feit dat hij 4x gespeeld is op de ZLU-vluchten en evenzovele prijzen 
gewonnen heeft. Zijn vader was zelf een goede vlieger en een kruising tussen een 
Cas van de Graaff-doffer en een duivin van Peter zelf. Zijn moeder is een dochter 
van de “Blauwe Bordeaux” (1e nationaal Bordeaux bij Peter in 2011) en haar 
nestbroer (de “900”) is een andere topvlieger op het hok van Peter. De “413” is na 
thuiskomst van Narbonne in de ren gezet en Peter speelt met de gedachte om hem - 
ondanks zijn jeugdige leeftijd - op de kweek te gaan zetten. Gezien zijn prestaties en 
afkomst lijkt me dat geen verkeerde keuze. Wie wil er niet zo’n duif op zijn 
(kweek)hok hebben? 
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