
Chris Paauwe weer Keizer Kampioen IFC Zeeland  

 

Na het winnen van het (destijds nog bestaande) onaangewezen kampioenschap 

2015 en het Keizer Kampioenschap in 2017, is het Chris in het jaar 2020 weer gelukt 

om het Keizer Kampioenschap van de IFC Zeeland voor zich op te eisen. En met 

overmacht, zoals blijkt uit onderstaande opstelling! 

 

 
 

Het Keizer Kampioenschap van de IFC Zeeland wordt vervlogen over alle vluchten, 

uitgezonderd Narbonne jaarlingen (dit jaar dus 6 vluchten). Voor dit kampioenschap 

telt de eerste uit de klok (onaangewezen, 1 per 10 duiven) en 1 van de eerste 2 

getekenden (aangewezen). 



 
Aan het begin van 2020 had Chris niet de gedachte om dit jaar voor het 

kampioenschap mee te gaan spelen. Normaal gezien had hij namelijk op 15 juli in 

het vliegtuig moeten stappen naar Amerika voor een lange vakantie. Maar toen 

kwam de Corona en zoals Nederlands beste voetballer ooit zei: ”Elk nadeel heb zijn 

voordeel”. De vakantie naar Amerika werd een weekje naar Renesse en een weekje 

naar Scheveningen en dit bood wel mogelijkheden om elke vlucht mee te doen en 

dus voor het kampioenschap mee te spelen. 

 

Prestaties op de vluchten: 

 

Pau 

Op Pau werden door Chris 15 duiven ingekorfd en in het IFC werden 8 prijzen 

behaald, beginnend met de 3e, 7e, 8e, 14e enz. Nationaal maakte Chris het nog wat 

bonter door maar liefst 10 duiven in de prijzen te draaien, beginnend met de 57e, 

110e, 156e, 212e enz. (internationaal zelfs 12 prijzen!). Met deze prestatie werd hij 6e 

Grootmeester en dat is natuurlijk een superstart van het seizoen.     

 

Agen oud 

De week voor inkorven van Agen was Chris op vakantie in Renesse en is toen iedere 

ochtend naar huis gegaan om de duiven te verzorgen. Door deze mindere verzorging 

(1x per dag i.p.v. 2x) waren de verwachtingen wat minder. Op Agen oud werden door 

Chris 14 duiven ingekorfd en in het IFC werden 6 prijzen behaald, beginnend met de 

13 e (2e getekende) en 17e. 

 

Agen jaarlingen  

Op Agen jaarlingen werden door Chris 17 duiven ingekorfd en in het IFC werden 7 

prijzen behaald, beginnend met de 5e (1e getekende) en 10e. Ondanks de mindere 

verwachtingen op zowel Agen oud als Agen jaarlingen dus wel een goed resultaat. 

 

Barcelona     

Op Barcelona werden door Chris 9 duiven ingekorfd waaronder enkele twijfelgevallen 

/ probeerders / laatste kans duiven. Het resultaat was zijn minste uitslag van dit jaar. 

In het IFC werden 2 prijzen behaald (9e en 32e). In verband met de afwezigheid van 

Chris heeft Pieter Goeree de duiven van Barcelona opgewacht. Ondanks dat deze 

formule voor Chris in het verleden een garantie voor succes is gebleken (vluchtwinst 

op Agen oud 2017 en Perpignan 2019!), was dit op Barcelona niet het geval. Pieter 

heeft dat weekend dan ook menig uurtje in de lucht gekeken (maar ja, wie niet op 

deze vlucht?). 

 

Rieux-Minervois (Perpignan) 

De week voor inkorven van Perpignan was Chris op vakantie in Scheveningen en zijn 

de duiven verzorgd door Pieter Goeree. Omdat Chris op dat moment al goed stond 

voor het kampioenschap moesten ook op Perpignan een paar fijne duiven worden 

meegegeven. Het was Pieter tijdens de verzorging opgevallen dat  



“de Vale Limbourg” (vluchtwinnaar van Perpignan 2019) blonk als een spiegel en op 

advies van Pieter heeft Chris hem dan ook als 1e getekende van totaal 6 duiven 

ingekorfd. Het vertrouwen in deze vale doffer werd niet beschaamd want hij pakte de 

4e prijs in het IFC (54e nationaal). Ook de laatste prijs (43e) werd nog behaald. Totaal 

dus 2 van de 6 in de prijzen.   

 

Narbonne 

Na de vakantie in Scheveningen kon Chris de duiven voor Narbonne zoals gewenst 

voorbereiden. In totaal werden 10 duiven ingekorfd (8 ouden en 2 jaarlingen). Van 

deze 10 duiven vlogen er in het IFC 7 in de prijzen, te beginnen met de 9e en 11e. 

Internationaal was het nog iets gekker en wisten 9 duiven zich op de uitslag te 

vliegen (oud 7 vd 8 en jaarlingen 2 vd 2). Grote smet op deze vlucht was wel dat zijn 

1e getekende achterbleef. Deze duif was nog als eerste duif gearriveerd van Pau dit 

jaar.   

 

De duiven: 

De rassen die Chris nu voornamelijk op zijn hok heeft zijn Hans Eijerkamp, Jelle 

Jellema, Jos Pepping, Arjan Beens en Ko van Dommelen. Dit aangevuld met goed 

presterende duiven die op bonnen zijn aangeschaft zoals van Klaas van der Graaff, 

Tonnie Kaspers, Benno Kastelein en Erik Limbourg. In eerdere reportages is hierbij 

al stilgestaan alsmede bij de accommodatie en het gehanteerde systeem. Daarom 

sta ik in deze reportage verder stil bij een aantal duiven die een groot aandeel gehad 

hebben in het behaalde kampioenschap, ofwel de “puntenpakkers”. 

 

 



 



 
 

 

 



 



 
 

Bovenstaand de “891”, zie de gelijkenis met haar moeder op de onderstaande foto. 
 

 
 



De “925” was zowel op Agen oud (13e in IFC) als op Narbonne (9e in IFC) de eerste 

duif van Chris. Met deze twee resultaten is deze doffer de 4e Asduif geworden. 

 

De “891” was zowel op Agen oud (17e in IFC) als op Narbonne (11e in IFC) de 

tweede duif van Chris. Met deze twee resultaten is deze duivin de 5e Asduif 

geworden. 

 

Verder is nog het jaarlingduivinnetje de “Bonte Benno” ofwel de “279” het vermelden 

waard. Dit zomerjong van 2019 liet zich in de voorbereiding al goed opmerken door 

o.a. op Issoudun de 60e provinciaal te vliegen tegen alle dagfondtoppers. Op Agen 

werd zij daarom als 1e getekende ingekorfd en zij arriveerde ook als 1e op het hok (5e 

jaarling in het IFC). Een duifje met toekomst dus! 

 

Overig 

Naast de mooie resultaten die Chris dit jaar in het IFC heeft behaald zijn er nog 

enkele zaken het vermelden waard. Zo werd in het weekend van Narbonne ook de 

middaglossing vanuit Bergerac gevlogen. Hierop korfde Chris 17 duiven in waarvan 

er 11 prijs vlogen. Het resultaat was het eindigen als 8e Grootmeester op deze vlucht 

in sector 1. 

 

Verder heeft Eric Dek dit jaar een topjaar gehad op de middaglossing waarbij de 

inbreng van de duiven van Chris van groot belang is geweest. Met 50% of 100% 

duiven van Chris behaalde Eric provinciaal een 2e, 13e, 18e, 37e, 93e, 106e prijs. 

 

Al met al een duivenjaar 2020 waar Chris met genoegen op terug kan kijken! 

 

 

 

IFC Zeeland   

J. Lindenberg   


