
Chris Paauwe sluit het seizoen 2017 in stijl af met de winst op Perpignan 

 

 
 

Perpignan is de laatste vlucht op de ZLU-kalender en altijd een spannende 

aangelegenheid. Na deze vlucht krijgen de diverse kampioenschappen namelijk hun 

definitieve invulling. Ook is het de laatste kans voor iedereen om nog een mooie 

uitslag neer te zetten. Voorafgaand aan de vlucht was duidelijk dat de strijd om het 

generaal kampioenschap van het IFC Zeeland een strijd zou gaan worden tussen 

Chris Paauwe en Jo Melis. Bij het IFC zijn 345 duiven ingekorfd door 52 liefhebbers. 

Nationaal zijn 4.789 duiven ingekorfd door 693 liefhebbers. 

 

De eerste duif in Nederland valt om 20:22 uur in het Limburgse Kerkrade en voor het 

ingaan van de neutralisatietijd (22:23 uur) weten slechts 12 duiven hun thuishonk te 

bereiken. Maar evenals vorig jaar is Perpignan een vlucht geworden waarbij diverse 

duiven doorgevlogen hebben in de neutralisatietijd. In de nationale einduitslag 

worden de absolute kopprijzen wederom opgeëist door duiven uit de noordelijk 

gelegen provincies. Opvallend is dat de prijzen nationaal op onze afstand doorlopen 

tot circa 15:00 uur de volgende middag. Dat betekent dat de vliegomstandigheden 

heel lastig geweest moeten zijn en niet alle duiven hebben hun thuishonk weten te 

bereiken. Waarom onder de wegblijvers veel bewezen duiven zitten zal wel altijd een 

raadsel blijven.  

 



Binnen het IFC Zeeland is er slechts één persoon die op de dag van lossing een duif 

thuis krijgt. Niet geheel onverwacht is dat Chris Paauwe, de man die al het gehele 

seizoen constant op een hoog niveau heeft gepresteerd. Om 23:55 uur in het 

pikkedonker weet hij de 15-1766598 te klokken. Grote klasse en topvorm moeten dit 

donkere duivinnetje het laatste stuk in het donker naar huis hebben gejaagd. 

Nationaal legt ze beslag op de 38e prijs en met haar overwinning in het IFC heeft zij 

een groot aandeel in het behaalde generaal kampioenschap van Chris.   

 

De winnende duivin gaat na haar overwinning door het leven als “Mandy” en zij is 

vernoemd naar de dochter van Chris. Als jaarling kwam ze opvallend goed van de 

invliegvluchten maar miste haar prijs op Agen middaglossing. Dit jaar kwam ze weer 

goed op de invliegvluchtenen toonde al vroeg vorm door prijs te vliegen van de 

dagfondvlucht Issoudun. Op ZLU Agen oud ging zij als 4e getekende de mand in en 

was ook de 4e prijsduif van Chris. In het IFC goed voor een 31e prijs tegen 412 

duiven en nationaal goed voor een 304e prijs tegen 6.211 duiven. Eigenlijk was het 

de bedoeling om haar op Narbonne te spelen maar een slechte pennenstand zorgde 

ervoor dat zij een weekje werd doorgeschoven. Achteraf bezien een zeer goede 

keuze. Op Perpignan werd ze als 3e getekende ingemand en kwam ze tot de beste 

prestatie in haar nog korte vliegcarriere. 

 

 

Mandy, rustig poserend op een schapje. 



 

 



Moeder van Mandy:  

 

Mandy is een 100% Ko van Dommelen duifje. Haar vader is een halfbroer van “Parra 

Negra” en naast vader van Mandy is hij ook nog grootvader van diverse duiven die bij 

Chris vroeg gevlogen hebben. Haar moeder is een dochter van de “Lichte broer” en 

dat was een topper van wereldklasse. Hij werd namelijk 1e Asduif van Pau 2009-

2013, 2e Asduif van St. Vincent/Tarbes 2009-2013 en 3e Asduif van Perpignan 2009-

2013. Het lijkt erop dat hij zijn klasse heeft doorgegeven aan zijn kleindochter en 

daar plukt Chris nu de vruchten van. 

 

 

IFC Zeeland   

J. Lindenberg   


