
Chris Paauwe wint de bloemen op Perpignan 

 

Op zaterdagochtend 3 augustus om 07:30 uur zijn 4.283 Nederlandse duiven gelost 
in Perpignan. Op de losplaats is het op dat moment mooi tot zeer mooi en over de 
vluchtlijn staat een kalme tot matige noordwestelijke soms noordoostelijke wind. In 
het IFC Zeeland zijn 219 duiven ingekorfd door 39 deelnemers. Het zware seizoen 
2019 heeft duidelijk zijn weerslag op het aantal liefhebbers en het aantal duiven. 
 
De eerste duif in Nederland wordt zaterdagochtend om 06:48 uur gemeld in het 
Limburgse Sittard. Deze duif blijkt later ook de nationale winst voor zich op te eisen. 
In het IFC Zeeland is het dan nog bijna drie uur wachten voor de eerste duif gemeld 
kan worden. Deze eerste duif is een vale jaarling doffer die om 09:23 uur bij Chris 
Paauwe in Kruiningen op de klep valt. Eigenlijk moet ik zeggen bij Pieter Goeree, 
want hij is degene die - i.v.m. de vakantie van Chris - de duiven bij Chris aan het 
opwachten is. Wat Pieter op dat moment nog niet weet is dat er 18 minuten later al 4 
Perpignanduiven in het hok zitten. Een waar kunststukje! Dat Chris met een gerust 
hart het duiven wachten aan Pieter kan overlaten wisten we al. In het jaar 2017 
mocht Pieter ook al de 1e prijs van Agen oud (2e nationaal) verwelkomen. 
 
Het duivenbestand van Chris bestaat o.a. uit duiven van Jelle Jellema, Jos Pepping, 
Arjan Beens, Comb. Verweij-de Haan en Ko van Dommelen.  



De eerste duif van Perpignan is echter een vreemde eend in de bijt. De winnaar van 
Perpignan heeft Chris op een bon verkregen van de Belg Eric Limbourg. Op deze 
bon kreeg Chris 2 eitjes mee uit het “Goed Vaaltje” maar omdat Chris de eieren zelf 
niet kon leggen zijn de jongen (een blauwtje en een vaaltje) grootgebracht bij Simon 
op ’t Hof. Het blauwtje was Chris zo kwijt en het vaaltje is zonder op te vallen blijven 
zitten. Een echte stamboom van “De Vale Limbourg” heeft Chris nooit ontvangen, 
maar onderstaand briefje geeft toch enig inzicht in zijn afstamming.  
 
 

 



 
 
“De Vale Limbourg” heeft dit jaar ongever 2.000 invliegkilometers gehad, waaronder 
2x Melun en 1x Toury. Daarna is hij op Agen ZLU gespeeld en miste toen zijn prijs. 
Bij thuiskomst na het klokken afslaan zat hij op Chris te wachten. Ondanks dat de 
verwachtingen niet erg hoog waren werd besloten om de duif nogmaals op een 
marathonvlucht te spelen. Gekozen werd voor het weekend van Perpignan en 
Bergerac, waarbij uiteindelijk voor Perpignan werd gekozen. Nadat de duiven voor 
Narbonne waren ingekorfd ging “De Vale Limbourg” op een jong van een ingekorfd 
koppel zitten op de grond onder de broedvakken. Kennelijk heeft dit hem dusdanig 
gemotiveerd dat hij zijn baasje met een 1e plek in het IFC Zeeland wist te verrassen. 
Toen Pieter de aankomst en 1e melding telefonisch doorgaf aan Chris en zei dat het 
een vale was, moest Chris even goed nadenken welke duif het dan wel was. 
Uiteindelijk wordt in de nationale uitslag beslag gelegd op een mooie 98e plaats en 
voor een jaarling is dat zeer knap. Kijkend naar de kop van de nationale uitslag lijkt 
het alsof de overvlucht op deze vlucht op één of andere manier in het voordeel is 
geweest. Maar ja, de week daarvoor van Narbonne zaten wij van het IFC Zeeland 
zeer gunstig (8 duiven bij de eerste 25 nationaal!) dus daarover moeten we maar niet 
klagen. In de nationale uitslag pakt Chris 8 van de 16 ingekorfde duiven in de prijzen 
en zodoende wordt een af en toe wisselvallig seizoen heel mooi afgesloten.  



We zullen zien of “De Vale Limbourg” in het vervolg van zijn vliegcarriere nog eens 
voor een verrassing kan zorgen.   
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