
Barcelona 2021,  “Victory” voor Chris Paauwe 

 

Barcelona, de vlucht der vluchten en meestal onder zware omstandigheden. 

Niettemin heerst ieder jaar weer opnieuw de Barcelona-koorts. Na twee dagen uitstel 

werd op zondagmorgen om 06.45 uur het fluitsignaal gegeven. Ondanks de 

aanloopperikelen waren er meer duiven en meer liefhebbers op Barcelona dan in 

2020: 164 duiven ingemand door 34 liefhebbers. Hoewel we als IFC Zeeland een 

reputatie hebben op te houden duurde het toch betrekkelijk lang voor we de eerste 

melding konden noteren. Chris Paauwe bekroonde zijn weekend met de overwinning 

op Barcelona bij IFC Zeeland na eerder dit weekend al de nationale zege op Dax 

binnen te hebben gesleept. Forme op het hok, dat is duidelijk. Chris was aan het 

thuiswerken en kreeg om 9:28 uur de melding op zijn telefoon dat er een duif was 

gearriveerd. Het bleek de 3-jarige licht kras duivin 18-1154920 te zijn, die vertrokken 

op een jong van een week voldoende motivatie had om snel thuis te geraken. 

Onderstaand de winnares bij de IFC, uiteindelijk goed voor een 85e Nationaal. 

… 

Het concours staat open tot 19.47 uur. Chris pakt uiteindelijk 3 prijzen van de 8 

duiven, te weten: prijs 1, 10 en 11. Daarover is hij best content. Minder tevreden was 

hij over het feit dat er ook nog 3 goede duiven van ’16 en ’17 zijn achter gebleven. 

Tja…”fond kost veren” zegt men en dat geldt zeker voor Barcelona! 

  



De winnares is gespeeld op nest en vertoonde in de week van de inkorving vreemde 

capriolen. Na het uitlaten van de duiven en alle duiven weer binnen waren, zat ze 

niet op haar jong. Sterker nog, ze vloog rond tot wel 22:00 uur ’s avonds! De andere 

morgen idem dito: alle duiven binnen, behalve de “920”. Chris dacht er het zijne van: 

is dit nu bloedvorm of zit ze gewoon niet graag op het nest? Achteraf kunnen we 

concluderen dat de vorm wel goed zat.  

De duivin heeft haar prijs nog nooit gemist. Ze vloog als jaarling een 15e provinciaal 

Cahors en vorig jaar twee keer 1 op 10 van Bordeaux en Bergerac. De stamboom is 

verderop weergegeven en daarin zien we alleen maar topduiven staan van de origine 

Jellema. De vader is ook de vader van de “Pier”. De moeder is ook moeder van de 1e 

Nationaal Dax ’21. Oftewel: de “920” alias de “Barca duivin” is een halfzus van de 1e 

Nat. Dax en een halfzus van de 2e Nat Agen. Met een dergelijke afstamming en 

prestatie, mag ze naar het kweekhok om voor nakomelingen gaan zorgen.  

En dat kweekhok zit al bomvol met kwaliteit. Wat te denken van: 

- Nicole met de 1e nationaal Dax 

- Kim met 2e nationaal Dax 

- Giant Lady met 14e en 87e nationaal Marseille 

- Mandy met o.a. 38e nat Perpignan, geklokt om 23.55 uur! 

 

 

  



De hoofdlijnen in zijn kweekhok worden gevormd door: 

- Jellema (rechtstreeks of via anderen zoals Benno Kastelein) 

- Jos Pepping 

- Ko van Dommelen 

- Eyerkamp (lijn Black Giant) 

 

 

Bovenstaand de complete hokaccommodatie. Een simpel hok zo lijkt het, maar wel 

een goed hok. Het zit bomvol met duiven: ongeveer 50 koppel vliegduiven inclusief 

jaarlingen en 25 koppel kwekers.  

Door de hoge bezettingsgraad moet Chris kort op de bal spelen qua gezondheid. 

Tijdens het seizoen wordt wekelijks gekuurd voor de luchtwegen met verschilende 

middelen. In het najaar en de winter wordt dit strakke regime los gelaten en moet de 

duif zichzelf zien te redden of anders…de kliko. 

Chris speelt de duiven gescheiden in vanaf de eerste vlucht op Quievrain, Noyon en 

ook bij de afdeling Zeeland ’96. Daarbij kijkt hij wel naar het weer. Voeren doet hij 

met “All-in-one” van Beyers aangevuld met “Energy-Boost”, Tovo, P40 en 

snoepzaad. 

Hij heeft in betrekkelijk korte tijd heel veel gewonnen. Daarom was hij al twee keer de 

Keizer van de IFC. En nu wint hij dus ook BARCELONA. Proficiat! 

IFC Zeeland 

Marco Houtekamer  



 

 

 


