
De Keizer van IFC Zeeland 2017 is : Chris Paauwe! 

 
 
De eerste Keizer van het IFC Zeeland, het zal je maar gebeuren! De eerste drie jaren 

van het bestaan van het IFC Zeeland werd er gestreden om het aangewezen, het 

onaangewezen en het generaal kampioenschap. In het jaar 2017 zijn deze 

kampioenschappen als het ware samengevoegd tot het Keizerkampioenschap. Voor 

de volledigheid onderstaand de puntentelling voor dit kampioenschap 

 

- Voor dit kampioenschap telt de eerste uit uw klok (onaangewezen) en 1 van 

de eerste 2 getekenden (aangewezen). Een duif kan nooit voor zowel het 

aangewezen als het onaangewezen tellen. Aangewezen gaat voor zodat uw 

2e duif telt voor het onaangewezen puntendeel. 

- 1 duif per 10 ingekorfde duiven telt voor de punten onaangewezen. Aantal 

punten optellen en delen door het aantal benodigde duiven met punten. Dus 

14 duiven ingemand dan telt het gemiddelde aantal punten van uw eerste 2 

duiven uit de klok. Bij meer dan 20 en minder dan 31 duiven telt dus het 

gemiddelde van de eerste 3 duiven uit de klok, etc. Let op wanneer er bij deze 

duiven een getekende duif zit telt deze voor het aangewezen deel en zult u 

dus een extra duif moeten constateren. 

- Alle ZLU-vluchten tellen mee (Agen dus 2x te weten oude en jaarlingen) 

- Narbonne jaarlingen telt niet mee voor dit kampioenschap 

  



Vanaf het begin van het vliegseizoen was het Jo Melis die in de tussenstanden 

telkens bovenaan de lijst te vinden was. De concurrentie heeft hem echter steeds op 

de hielen gezeten. Na de op één na laatste vlucht van Narbonne was duidelijk dat 

twee personen gingen uitmaken wie het Keizerkampioenschap voor zich zou 

opeisen, te weten Jo Melis en Chris Paauwe. Beiden stonden in puntenaantal toen 

bijna gelijk en Perpignan zou voor de climax gaan zorgen. De prijzen worden immers 

pas aan de meet verdeeld. Doordat Chris op Perpignan vluchtwinnaar werd en ook 

nog redelijk op tijd een getekende duif draaide, pakte hij met een flinke voorsprong 

de zege. 

 
Onderstaand de eindstand van het Keizerkampioenschap 2017: 
 

 
 
Dat Chris in 2017 het keizerkampioenschap wint is eigenlijk geen grote verrassing te 

noemen. In het jaar 2015 eindigde hij in het IFC op de tweede plaats in het generaal 

kampioenschap en werd hij onaangewezen kampioen. In het jaar 2016 werd hij 

vierde in het generaal kampioenschap. Je kunt dus wel zeggen dat hij de afgelopen 

drie jaren een hele constante factor in de top van de uitslagen geweest is. Verder is 

hij vanaf het bestaan van het IFC al vier keer vluchtwinnaar geweest en dat kan 

niemand anders hem nazeggen.   

 

Prestaties op de vluchten 

Als we kijken hoe Chris tot deze prestatie gekomen is dan zien we dat hij het gehele 

jaar constant op een hoog niveau gepresteerd heeft en weinig steekjes heeft laten 

vallen. Op de 8 ZLU vluchten komt hij tot het volgende lijstje: 

 
Pau:     9e, 17e en 26e tegen 241 duiven (3 vd 5); 

Agen oud:   1e,23e, 27e, 31e, 49e en 73e tegen 412 duiven (6 vd 8); 

Agen jaarlingen: 24e en 30e tegen 226 duiven (2 vd 9); 

Barcelona:  43e en 53e tegen 228 duiven (2 vd 5); 

St. Vincent:  27e, 31e, 43e en 62e tegen 318 duiven (4 vd 6); 

Marseille:  19e, 21e en 27e tegen 129 duiven (3 vd 6); 

Narbonne:   10e, 13e, 30e, 46e, 53e en 82e tegen 356 duiven (6 vd 10); 

Perpignan:   1e, 4e, 38e en 54e tegen 345 duiven (4 vd 10). 

 

Resumerend maakt dat in het jaar 2017 dus 2 vluchtoverwinningen en  ruim 50% 

prijs. Dat zijn cijfers om van te watertanden, dat zal iedereen met me eens zijn.  



Accommodatie en duiven 

Chris speelt zijn duiven op een hok van circa 7,5 meter en ik mag zeggen dat het er 

een gezellige drukte is. Het hok is verdeeld in twee gedeelten van 1,8 meter breed 

en twee gedeelten van 1,2 meter breed. In het midden zit een halletje van circa 1 

meter breed. De vliegers zitten verdeeld over twee gedeelten van 1,8 meter en 1,2 

meter. De jonge duiven zitten in een gedeelte van 1,8 meter. De kwekers zitten op 

het laatste stuk van 1,2 meter en hebben tevens buiten een ren tot hun beschikking. 

 

In het jaar 2017 bestond de vliegploeg van Chris uit circa 90 duiven. Dat waren er 

iets meer t.o.v. voorgaande jaren. Rond de kerst zijn alle duiven gekoppeld en 

hebben ze een ronde jongen grootgebracht. Een deel van deze jongen is verkocht op 

de voorjaarsbeurs in Houten. Eind maart zijn de vliegduiven gescheiden en 

vervolgens op weduwschap ingevlogen. Vanaf begin april zijn de duiven elke week 

gespeeld (zeker de jaarlingen) en in 2017 hebben de duiven 1 dagfondvlucht en 3 

midfondvluchten gehad. In principe worden ze tot de week voor inkorven nog 

gespeeld en in de week van inkorven worden ze nog een paar keer gelapt. De 

duiven die klaargemaakt zijn voor Agen hebben zodoende circa 2.500 

invliegkilometers gemaakt.  

 

Respectievelijk 3 weken voor Pau en 3 weken voor Agen zijn de duiven gekoppeld, 

afhankelijk van welke vlucht ze gespeeld zouden worden. Chris speelt bij voorkeur 

hele koppels in 1 weekend en zijn favoriete stand is 10-12 dagen broeden. De duiven 

worden per jaar op 2 marathonvluchten gespeeld en krijgen dus voldoende tijd om te 

herstellen. 

 

De soorten die het hok Paauwe bevolken zijn met name: 

- Eyerkamp (Black Giant-lijn en Daxter-lijn); 

- Jellema; 

- Beens; 

- Verweij-de Haan 

- Pepping; 

- Jos Joossen; 

- Van Dommelen 

 

    



Voer en medisch 

Gedurende het jaar wordt het voer van Van Tilburg gebruikt (via Jo Maas) en drie 
weken voor de grote vluchten wordt dit aangevuld met voer van Beyers (Koopman 
All-in-one) en een zelfgemengde energierijke mengeling. Ook wordt er voldoende grit 
en piksteen verstrekt en gaat er af en toe een teentje knoflook in het water. 
 
In het najaar worden de duiven 10 dagen gekuurd tegen paratyfus met parastop. Ook 
krijgen ze in het najaar een paramixo-enting. In het voorjaar krijgen ze een 
pokkenenting, een wormenpil en een druppel tegen de luizen. Verder wordt een 
week gekuurd met BS tegen het geel. In de dagen voor inkorving van de grote 
vluchten krijgen ze nog iets voor de koppen en wordt 1,5 dag Belgasol verstrekt. 2 of 
3 keer per jaar wordt een bezoek gebracht aan dierenarts De Weerd voor controle en 
beoordeling van de duiven.   
 
 
Overig 
Naast de marathonvluchten met ochtendlossing speelt Chris ook de 
marathonvluchten met middaglossing. Om zijn mooie seizoen te benadrukken sta ik 
ook nog even stil bij de vlucht van Dax van 7 juli. Zijn kleine jaarling krasduivinnetje 
“Kim” (vernoemd naar zijn andere dochter) 16-1584191 speelde het toen klaar om de 
2e nationaal Dax te vliegen tegen 4.788 duiven. Zij werd alleen geklopt door een duif 
van C. de Ridder & Zn. die in Arnemuiden net een paar minuutjes eerder over de 
antenne gelopen was. Deze beide duiven zaten ruim los op de rest van het 
deelnemersveld en voor Chris was het dus de tweede keer dit jaar dat hij dicht bij 
een nationale overwinning zat.  
 
Toen Chris zijn duivinnetje ’s-ochtends vroeg op het hok aantrof zat hij eigenlijk met 
de thuiskomst van de duiven van Barcelona in zijn hoofd en was de duifjes van Dax 
min of meer “vergeten”. Je mag wel zeggen dat “Kim”dit genadeloos heeft afgestraft 
en de plek op de uitslag zal waarschijnlijk niet zo snel vergeten worden. 
 
Chris heeft de afgelopen jaren de stijgende lijn duidelijk te pakken. Dat belooft dus 
nog wat voor de toekomst. Drie maal is scheepsrecht zeggen ze, dus na twee keer 
een 2e nationaal zal misschien de volgende keer wel de hoogste plek op het podium 
beklommen mogen worden.    
 



 

De 2e Nationaal Dax 2017 “Kim”  
 

 

Bovenstaand de vader van “Kim” 
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