
Chris Paauwe – Kruiningen Onaangewezen Kampioen IFC Zeeland 2015 

Net als in 2014 was de strijd om de verschillende kampioenschappen weer ongekend 

spannend. Tot op de laatste vluchtdag was de uitkomst onzeker. Na het lichten van 

de klokken op Perpignan werd duidelijk dat Chris Paauwe uit Kruiningen zijn leidende 

positie had weten te behouden en als 1e werd afgevlagd in het Kampioenschap 

Onaangewezen. De andere podiumplaatsen worden bezet door de Comb. Flipse uit 

Westkapelle (2e) en de Gebr. Dingemanse uit Arnemuiden (3e). 

 

Voor het Onaangewezen Kampioenschap telt 1 duif per 5 ingekorfde duiven. Het 

totaal aan punten wordt gedeeld door het aantal ingekorfde duiven. De volgende 

prijzen werden behaald voor dit kampioenschap; 

Pau (251 duiven – 68 deelnemers): 10e  

Agen jaarlingen (315 duiven – 49 deelnemers): 22e  

Agen oude duiven (420 duiven – 72 deelnemers): 20e en 51e  

Barcelona (240 duiven – 48 deelnemers): 11e 

St. Vincent (295 duiven – 63 deelnemers): 11e 

Marseille (177 duiven – 42 deelnemers): 1e 

Narbonne oud en jaarlingen (419 duiven 61 deelnemers: 43e 

Perpignan (298 duiven – 48 deelnemers): 22e  

Maar wie is Chris Paauwe nu eigenlijk? De 49-jarige Chris woont met zijn vrouw en 3 

kinderen in een nieuwbouwhuis aan de rand van het dorp Kruiningen. Chris heeft 

een managementfunctie bij Juvent (jeugdzorg) en dus een drukke baan. Om het 

gezin niet te kort te doen gaat Chris gewoon in de zomer op vakantie. In die periode 

wordt er niet gespeeld en worden de duiven verzorgt door vader Paauwe. In 2015 

vielen de schoolvakanties goed uit voor de duivenmelkers en kon er zodoende aan 

iedere vlucht worden deelgenomen. Vanaf kleine jongen zit Chris al tussen de 

duiven. De eerste jaren werd er dan ook in combinatie gevlogen met vader Paauwe. 

Vanaf 2003 vliegt Chris onder eigen naam op zijn huidige adres met wisselende 

resultaten. Achter in de tuin staat een hok van 7,50 meter met daarin 2 afdelingen 

voor de vliegduiven, 1 afdeling met rennetje voor de jonge duiven en 1 afdeling met 

een ren voor de kweekduiven.  Ondanks de relatief kleine behuizing vertoeven er in 

de zomermaanden toch zo’n 170 duiven op waarvan er circa 100 overwinteren.  

Waar in het verleden op totaal weduwschap werd gespeeld vliegt Chris de laatste 3 

jaar op nest. ’s-Morgens van 06.30 tot 07.30 gaan alle duiven naar buiten, de 

duivinnen worden hiervoor van het nest af gepakt. ’s-Avonds is het afhankelijk 

wanneer hij thuis is. Hij probeert de duiven ook ’s-avonds nog een uurtje te laten 

vliegen. 



 

Chris Paauwe kan terugkijken op een fantastisch seizoen 2015. Behalve het 

Kampioenschap Onaangewezen werd hij ook nog 2e Generaal, 3e Aangewezen en  

2e Sponsorcup IFC Zeeland 2015. En dan te bedenken dat hij op de 8 vluchten in 

totaal maar 39 duiven heeft ingekorfd, waarvan er 16 prijs wisten te scoren, een 

prijspercentage van 41,03%. Van deze prijzen waren er 9 beter dan 1:10. Op Pau 

wist hij zelfs een 100% score te realiseren met 4 duiven mee. En op Marseille mocht 

hij zich overwinnaar noemen. Voor de ZLU-kampioenschappen betekende dit in 2015 

een 26e plaats op de Nationale Marathon en een 19e plaats op de WESM (34e 

WESM 8 getekende). 

Behalve het vliegen met duiven heeft Chris ook nog een passie in de duivensport, te 

weten het kweken en handelen in duiven. Chris heeft enorme investeringen gedaan 

om een hoogwaardig kweekhok (circa 25 koppels) te creëren. Waren het in eerste 

instantie voornamelijk duiven van Eijerkamp uit de lijnen van de Black Giant, Drogba 

en de Salinero, kwamen er in latere jaren duiven bij van Jellema (2010 en 2011), Ko 

van Dommelen (2013 en 2014) en recent in 2015 duiven van Jos Pepping. 

Daarnaast huizen er op het kleine kweekhokje ook nog duiven van Ben Roodbeen, 

Pedro Ruigrok, Comb. Verweij-de Haan, Jan Polder, Piet de Vogel, Jac. Steketee, 

Flip Steketee, Joop van de Vrede en Dave van Bommel. Omdat hij maar 25 koppels 

kan plaatsen worden er regelmatig kweekduiven verkocht. Chris kan prima 

referenties overleggen van de door hem gekweekte duiven. Zo werd de vader van de 

1e Nat. Barcelona 2010 in België (2e Int.) geboren op het hok van Chris. Deze doffer 

komt uit zoon Daxter x Inteelt Black Giant.  

 



Jammer dat in de reportages nergens de naam van Chris genoemd wordt, maar zo 

de indruk wordt gegeven dat deze duif door Eijerkamp is gekweekt.  Onderstaand de 

Barcelonawinnaar en zijn grootouders (langs vaderszijde). 

 

  

Een kapitaal kweekhokje dus zowel wat investeringen betreft als de aanwezige 

kwaliteit.  

Doordat Chris weinig tijd beschikbaar heeft voor zijn duiven worden alleen de 

broedbakken en de schabjes maar gepoetst. Op de vloer liggen roosters.In het 

seizoen voert Chris Koopman All-in-one en verder voert hij de mengelingen van VTB. 

Het voer wordt in het vliegseizoen aangevuld met P40-korrel en snoepzaad. 

Het medische plaatje bestaat uit een voorbehoedende kuur tegen paratyfus met 

Parastop van de Weerd in het najaar. Verder in het voorjaar nog een pil tegen 

wormen, een druppel tegen luizen, een geelkuur via het water en 2 à 3 keer per 

seizoen 3 dagen Orni Special tegen de koppen. De eventuele coli bij de jonge duiven 

wordt bestreden met 4 in 1 mix of Belgamco van De Weerd. Het grootste deel van 

het jaar zit er knoflook in het water. 1x Per week gaat er Naturaline in de drinkpot en 

1x per 2 weken krijgen de duiven Belga Superfit met lookolie over het voer. Grit en 

pikkoeken staan vrij ter beschikking. 



Gezien de aanwezig kwaliteit op het hok van Chris Paauwe moeten we ook in 2016 

weer rekening met hem gaan houden. 

IFC Zeeland 

Jaap Bruggeman 

 

  

  

 


