
Narbonne 2021,  een prooi voor de “Super Benno” van Chris Paauwe 

 

Verrassend was het bericht dat de duiven van Narbonne los waren wel 

vrijdagmorgen, zeker gelet op de weerkaarten die onweer rond het centraal massief 

melden en vanaf Noord-Frankrijk regenbuien in combinatie met een harde 

zuidwesten wind. Niettemin begonnen onze krijgers (416 duiven van 42 liefhebbers) 

om 08.00 uur aan de terugreis. Zoals verwacht kwamen de eerste meldingen uit het 

Oosten, waar de duiven prima afkwamen. Dat konden we niet bepaald zeggen van 

het Westen. De 1e melding kwam van het hok in vorm, namelijk van Chris Paauwe, 

die om 20.13 uur klokt, wat goed was voor de winst bij IFC Zeeland en nationaal voor 

het enige behaalde vaasje dit jaar op plaats 23.  

Onderstaand de winnares bij de IFC genaamd “SUPER Benno” 

… 

Het concours staat open tot de volgende morgen 09.54 uur en op die tijd pakt Chris 

zijn 13e prijs van de 30 duiven. Chris had veel duiven mee omdat hij hierna met 

vakantie ging. De “SUPER Benno” stond als 1e getekende en pakt dus ook de eerste 

prijs. Op vier voorgaande vluchten was de 1e getekende van Chris niet terug 

gekomen, wat al tot opmerkingen van de centrumleider had geleid: “Je hebt goede 

duiven, maar er ook weinig verstand van…”. Dat is bij deze dus recht gezet!  



De “SUPER Benno” heeft natuurlijk niet voor niets die naam gekregen. Het is een 

laat jong van 2019, wat verkregen is op een bon van Benno Kastelein. In haar 

stamboom (zie verderop) kun je zien dat het een 100% Jellema duifje is uit een 

kleinzoon van “Kleine Jade” (1e int Barcelona) maal een kleindochter van “Silvie” (3e 

int Barcelona).  

Het zomerjong kon in 2019 nog net mee op Quievrain en…was direct de 1e van het 

hok. Daarna is ze als jaarling ingespeeld en vloog ze op de dagfond vlucht van 

Issoudun aan de kop in de vereniging (60e provinciaal), om daarna een 100e 

nationaal te vliegen vanuit Agen. Daarna is ze niet meer gespeeld.  

Dit jaar was ze tijdens het invliegen gekoppeld met een andere duivin en vloog zij op 

eitjes van 10 dagen naar een 642e nationaal Agen. Omdat haar partner weg bleef, 

liep ze weer tegen haar oude doffer aan en…ze kwam beter in vorm. Opnieuw op 

eitjes naar Narbonne met het bekende resultaat.  

Onderstaand staat Chris te stralen met de “SUPER Benno” in de hand. Tja…logisch! 

  



Chris heeft de handen in de zij voor het hok van de winnares: “de klus is geklaard!” 

 

 

Zoals aangegeven bij de reportage van Barcelona, worden alle duiven vanaf april 

bijna wekelijks ingespeeld als gescheiden geslachten. Om daarna op een nestje naar 

een betreffende fondvlucht te gaan.  

Chris wint op kort tijdsbestek: 1e Nat. Dax, 2e Nat. Dax en 2e Nat. Agen en nog vele 

andere vroege prijzen. Tevens was hij al 2 keer de Keizer van IFC Zeeland. Op mijn 

vraag wat hij nu nog verder wilde winnen antwoordde hij: “Niets in het bijzonder. Ik 

probeer elke fondvlucht zo goed mogelijk te presteren”. Ojee…dat beloofd nog wat 

voor de concurrentie. 

Wat hem echt intrigeert is het feit dat zo’n duifje als “SUPER Benno” de motivatie en 

het doorzettingsvermogen heeft om uit de klad te komen. Dat deed ze al als jonge 

duif, maar nu ook van Narbonne, want alle andere duiven zaten oostelijk in het land. 

Dus volgens hem is het vooral de klasse en de vorm van de duif, die dit te weeg 

brengen. En zo is het maar net!  

 

IFC Zeeland 

Marco Houtekamer  



 

 


