
Chris Paauwe pakt nationaal zilver op Agen oud 2017 

 
 

Agen is dit jaar een vlucht gebleken voor duiven van de lange adem. Niet qua 

afstand (het is immers de kortste vlucht op de ZLU-kalender) maar wel qua het aantal 

dagen dat de duiven in de mand hebben gezeten. De lossing van de vlucht was 

eigenlijk voorzien voor vrijdag 30 juni, maar door de slechte weersomstandigheden 

werden de duiven pas dinsdag 4 juli (!) gelost. Nationaal waren 6.219 duiven in 

concours en hiervan waren er 412 ingekorfd bij IFC Zeeland. 

 

De eerste duif in Nederland valt om 19:09 uur bij Martin de Poorter in Sluis en met 

1.120 m/m voert hij enige tijd de nationale meldlijst aan. Korte tijd later moet hij de 

koppositie echter afstaan aan een andere Zeeuw en wel aan Chris Paauwe. Om 

19:32 uur meldt de 15-1766593 zich op de basis en met een snelheid van 1.124 m/m 

is hij op dat moment het gehele deelnemersveld te snel af. Helaas voor Chris komt 

een duif van Gero Dijk uit Alblasserdam op verdere afstand tot een nog hogere 

snelheid en wordt de nationale overwinning op een haartje gemist. Maar met een 2e 

plaats in de nationale einduitslag is er uiteraard alleen maar reden tot feest. 

 

De winnende duif gaat na deze superprestatie door het leven als “De Pier” en deze 

naam verdient natuurlijk enige toelichting. De vader en moeder van Chris zijn dit jaar 

60 jaar getrouwd en om deze mijlpaal te vieren gaven zij op 4 juli een etentje bij een 



Chinees restaurant. Ten tijde van de reservering kon niemand vermoeden dat Agen 

uitgesteld zou gaan worden tot dinsdag en Chris moest uiteraard bij dit etentje 

aanwezig zijn. Gelukkig werd Pieter Goeree bereid gevonden om de duiven van 

Agen op te wachten, zodat Chris met een gerust hart aan de bami zou kunnen.  

 

Toen Pieter bij Chris arriveerde waren er internationaal nog maar 2 duiven gemeld en 

was de verwachting dat er geen duiven zouden vallen voor 20:00 -20:30 uur. Met de 

woorden “je belt maar als je er 1 hebt” en met een dikke knipoog ging Chris richting 

restaurant. Om circa 19:45 uur keek hij op zijn telefoon (die lag tot dat moment 

omgedraaid op tafel) en zag dat er twee gemiste oproepen waren van Pieter. Voor 

de zekerheid belde hij toch maar even terug en kreeg toen een enigszins verhitte 

Pieter aan de lijn met de melding dat er een duif was en dat het nationaal op dat 

moment nog de eerste melding was. Iedereen zal begrijpen dat je dan toch ineens 

met een ander gevoel aan tafel zit.  

 

Na het eten werden het toetje en de koffie dus maar overgeslagen om zo snel 

mogelijk huiswaarts te gaan. Samen met vader Jaap werden de overige duiven 

opgewacht en voordat het donker werd waren 5 van de 8 oude duiven gearriveerd. 

De andere ochtend arriveerde nog een duif in de prijzen en met 75% prijs en een 2e 

Nationaal is Agen oud voor Chris een enorm succes geworden. 

 

                                                De Pier op zijn nest. 



 

 
  



Vader van de “Pier” 

 
 

 

 

Moeder van de “Pier” 

 



De Pier is een prachtige 2-jarige krasdoffer met een zijdezachte pluim en zoals 

iedereen al heeft begrepen is hij vernoemd naar Pieter Goeree, die hem van Agen 

zag vallen. Zijn vader is een Jellema-doffer, te weten een zoon van de “Shu” en zijn 

moeder is een Eijerkamp-duivin, namelijk een kleindochter van de “Daxter”. Als 

jaarling had hij al laten zien uit het goede hout gesneden te zijn door van Agen 

middaglossing een 50e prijs provinciaal te vliegen tegen 1.147 duiven. Als tweejarige 

van Agen ochtendlossing dus bijna een nationale overwinning en dat is ook meteen 

het einde van zijn korte maar hevige vliegcarrière. Na deze topprestatie mag hij op 

het hok Paauwe voor nageslacht gaan zorgen. Dat belooft nog wat voor de komende 

jaren! 
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