
Aangewezen kampioen IFC Zeeland 2015 de Comb. Flipse – Westkapelle 

Voor het aangewezen kampioenschap tellen 2 van de 3 bovenste duiven van de 

poulebrief gedeeld door 2. Om echt punten te kunnen pakken moet je er wel 2 

draaien. Bij 1 duif telt deze dus maar voor 50% mee in de punten. Je moet als 

liefhebbers dus wel over een paar bewezen duiven beschikken wil je voor dit 

kampioenschap aan de kop mee kunnen doen. Op de 16 te behalen prijzen wisten 

slechts 4 liefhebbers 11 prijzen te scoren. Drie er van vormen de kop van het 

kampioenschap met als kampioen dus de Comb Flipse uit Westkapelle. Het zilver en 

het brons gaan naar respectievelijk Jo Melis (2e) en Chris Paauwe (3e). 

 

 



De Comb. Flipse bekroont een ijzersterk seizoen met meerdere kampioenschappen 

maar bewijzen met het kampioenschap aangewezen dat ze over meerdere sterke 

toppers beschikken. Mede ook gelet op het feit dat men op Agen Jaarlingen geen 

duiven heeft meegegeven en dus maximaal maar 14 prijzen kon pakken mogen ze 

zich met een score van 78,57% de terechte kampioen noemen. 

Welke duiven verdiende de punten voor dit kampioenschap: 

12-3209368 > 25e Pau 251 duiven   > 1e getekende  

   15e St. Vincent 295 duiven  > 1e getekende 

   10e Perpignan 298 duiven  > 1e getekende 

11-1803417 >   7e St. Vincent 295 duiven  > 2e getekende 

   15e Perpignan 298 duiven  > 2e getekende 

12-1677007 >   8e Agen oud 420 duiven  > 3e getekende 

   65e Narbonne 419 duiven  > 1e getekende 

11-1803437 >   2e Narbonne 419 duiven  > 3e getekende 

05-1465608 >   6e Barcelona 240 duiven  > 1e getekende 

11-1803409 > 15e Marseille 177 duiven  > 2e getekende 

11-1803670 > 89e Agen oud 420 duiven  > 2e getekende 

Een meer dan indrukwekkend lijstje. Met deze duiven is het goed wachten in het 

speciaal daarvoor bestemde tuinhuisje. 

 



Gezien het aantal toppers die op de hokken in Westkapelle vertoeven zullen de 

liefhebbers bij IFC Zeeland die vroeg willen vliegen in elk geval voor de Comb. Flipse 

hun ringen in de klok moeten draaien. Het goede nieuws is echter dat vroeg draaien 

bij één van de sterkte ZLU-centrums van Nederland, waar we ons als IFC Zeeland 

best op mogen voorstaan, bijna ook altijd nationaal aan de kop spelen betekent. De 

Comb. Flipse uit Westkapelle wie gaat ze in 2016 verslaan? 
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