P. Overkleeft winnaar in afd 12 van Perpignan tegen 386 duiven.
Cliché’s zijn er genoeg te bedenken voor sporters die er mee ophouden, zoals stoppen op
het hoogtepunt, afscheid nemen met een overwinning, stoppen als de concurrentie nog
bevreesd voor je is. Al deze uitdrukkingen kunnen gebezigd worden door Piet Overkleeft,
maar hij doet het niet want het is een bescheiden mens. Maar stoppen doet hij wel. De
duiven zijn al weg en alleen de partners van de duiven die naar Perpignan waren zaten
nog in het hok. En niet voor niets, want om 07.20.15 uur meldde de duivin 07-1002277
zich in ’s-Gravenzande. Net voordat er weer een hoosbuis losbarstte was ze thuis. Met
een te overbruggen afstand van 1025,888 km is dit een berekende snelheid van
1087,598 mpm. En met deze snelheid is tevens de concurrentie in afd. 12 verslagen. In
de ZLU meldingslijst staat ze op een voorlopige 22e plaats.

De duivin is een produkt uit een koppeling van Steketee x Hengst. Dit in samenkweek
met J.de Wijs en Zn. uit Den Hoorn. Want ik denk dat iedereen wel weet dat de vrienden
Jan de Wijs en P.Overkleeft samen een fantastisch kweekhok bezitten dat al menige
eerste prijs winnaar heeft voortgebracht. Met 5 duiven mee speelt Piet er 4 in de prijzen
en nr. 5 is s’middags rond 16.00 uur thuis en dan heb je toch een aardig gemiddelde. De
winnares was als 2e getekende de mand in gegaan want op voorgaande grote fond
vluchten was ze altijd als een van de eersten thuis, bij Piet zit je dan echt vroeg, en ze
was in topvorm. Om serie één en twee te spelen heb je de eerste getekende ook nodig
en deze duivin tikte om 10.18 uur aan: goed voor de 28e prijs in de afdeling. Ook deze
duivin, 07-1002282, weet van wanten want ze heeft eveneens een eerste prijs gevlogen.
Het doek is nu voor het hok Overkleeft gevallen, Piet en eega Wil gaan van andere leuke
dingen in het leven genieten. Te beginnen met een reis naar Amerika, als u dit leest
zitten ze er al. De duivensport is weer een liefhebber, met de nadruk op dit woord, kwijt.
Piet gefeliciteerd met deze allerlaatste overwinning en geniet van de dingen die komen
gaan.
G. v.d. Ende

