
Peter Oele – Oudelande wint de Jaarlingencup 2015 bij I.F.C. Zeeland 

In 2015 zag een nieuw kampioenschap het licht bij I.F.C. Zeeland, de Jaarlingencup. 

Dit kampioenschap wordt vervlogen over de vluchten Agen en Narbonne. De punten 

van de eerst geklokte van de bovenste vier duiven van de poulebrief tellen mee, 

waarbij het aantal prijzen boven het aantal punten gaat. De eerste uitvoeringen van 

deze cup wordt gewonnen door Peter Oele uit Oudelande die met de 12e prijs op 

Agen en de 11e prijs op Narbonne voldoende punten scoorde om de cup te winnen. 

Naast een fraaie beker ook nog goed voor een geldprijs van €  125,00.  

 

De 57-jarige Peter Oele, werkzaam in het fruit, heeft al sinds zijn 10 jaar duiven, 

eerst sierduiven en later besmet met het postduivenvirus. Peter is zeker geen 

onbekende speler in duivenland en speelt eigenlijk al jaren aan de top, in de 

beginjaren op de Vitesse/Midfond met o.a. nog een 3e Midfond WHZB 1983. In 1990 

heeft hij alle duiven verkocht middels een zaalverkoop in Yerseke i.v.m. zijn 

verhuizing naar Goes. Na een jaar zonder duiven werd er weer verhuist naar 

Kwadendamme en onmiddellijk weer met duiven gestart. Hij werd daar in 1993 al 

weer kampioen op de Overnachtfond. Vanaf 1995 speelt hij vanaf zijn huidige locatie 

aan de Lindenstraat 34 in Oudelande. Hij beschikt hier over een tweetal tuinhokken 

t.b.v. de jonge duiven, de kweekduiven en enkele nestkoppels. Zijn weduwnaars 

zitten op het zolderhok in de (boeren)schuur. Tot 2007 speelde hij het volledige 

programma. Daarna alleen nog de Dagfond en de Overnachtfond met in hoofdzaak 

de soorten van H & R Wijnands en wijlen Cas van de Graaff & Zn.. Door in 2011 de 

Nationale zege te pakken op Bordeaux (Agen) oude duiven geeft al aan dat we hier 

te maken hebben met een topspeler. De winnaar was een kleinzoon van de Gimondi, 

zoon van de wereldberoemde Blauwe Vanoppen van H & R Wijnands.  



Ook andere liefhebbers zoals o.a. Joop Melio, Jan van de Veeke, Arie Coppoolse, 

etc. presteren prima met de duiven van Peter. 

 

Zoals eerder al aangegeven speelt Peter zowel het klassieke weduwschap als op 

nest met een aantal koppels.In de zomer bestaat het duivenbestand uit circa 160 

duiven, waarvan er zo’n 100 overwinteren. Buitenom de verplichte Paramyxo-enting 

geeft Peter geen medicatie aan zijn duiven. Wel zit er 365 dagen per jaar knoflook in 

het water. Naast het gebruik van grit zit er bij thuiskomst van iedere vlucht 

electrolyten in het water en krijgen ze biergist over het voer met wat roosvicee om het 

te laten plakken. Het beste medicijn is zuurstof en dus beschikt het jonge duivenhok 

over een grote ren waarin de jonge duiven altijd kunnen. Het kweekhok heeft een 

front van gaas en de vloer bestaat uit ijzeren roosters. De jonge duiven en de 

nestduiven zitten op stro.  

De Jaarlingencup wordt feitelijk door één duif gewonnen, namelijk de 14-3407861, 

die beide keren als eerste jaarling op het hok werd afgevlagd. Op Agen (311 

jaarlingen) met prijs 12 als 2e getekende en op Narbonne (188 jaarlingen) met prijs 

11 als 1e getekende scoort hij 100% prijs en met 1.646,20 punten dus ook de meeste 

punten. Een prima prestatie, zeker als we dan ook nog rekening houden met het feit 

dat hij op Agen 20 minuten verspeelde door niet binnen te komen. 

De 861 is een kras doffer met voornamelijk Van der Graaff bloed in zijn afstamming. 

Voorouders vlogen o.a. 2e en 34e Nat. Dax, 4e en 71e Nat. Perpignan, 9e nat. 

Bergerac, 61e Nat. Marseille, etc.. Verder is de 861 een volle broer van “Rambo” die 

o.a. een 30e Nat. Narbonne, 29e Nat. Perpignan, 82e Nat. Tarbes, etc. scoorde. 

Kortom een duif waar we zeker nog meer van gaan horen. 



 

Peter Oele een liefhebber waar we zeker ook in 2016 weer rekening mee moeten 

houden. 

IFC Zeeland  

Jaap Bruggeman 


