
Chris Paauwe – Kruiningen wint lastige Marseille 2015 IFC Zeeland 

Om 6.40 uur klonk het lossingsschot voor de duiven in Marseille. Onder hoge 

temperaturen en met een zuidenwind in de rug die later meer naar het zuidwesten zou 

draaien zou het voor Zeeland een lastige koers gaan worden. Daar waar de eerste 

Nederlandse duif reeds om 19.59 werd geklokt in Limburg en een snelheid van 1411 

meter maakte was deze snelheid bij plaats 10 nationaal al gezakt naar 1176 meter. Het 

was al snel duidelijk het westen en dan met name Zeeland had geen schijn van kans om 

aan de top mee te draaien. Slechts 107 duiven wisten de lossingsdag de thuishaven te 

bereiken, 2 daarvan kwamen uit Zeeland. Chris Paauwe was één van die 2 liefhebbers die 

een duif op vrijdagavond zag arriveren. 

 

Chris wist dus als enige van de IFC Zeeland ’s-avonds een duif te klasseren en eiste 

daarmee natuurlijk direct de bloemen en de eerste prijs op. 

Chris had juist zijn jongste, zoon Nick, naar bed gebracht en stond onder de veranda nog 

even naar zijn duivenhok te kijken. Een forse regenbui was net overgetrokken en het was 

daardoor al nagenoeg donker. In de duisternis en nauwelijks zichtbaar zag hij de donkere 

901 zitten. Ze vloog nog wat versuft heen en weer maar liet zich toch al snel naar binnen 

leiden door Chris. Om 22.11 uur zaten de ringen van de 12-1684901 in de klok. Ze ging de 

mand in op circa 12 dagen broeden. Dit was voor haar voldoende motivatie om op de dag 

van lossing ondanks de invallende duisternis de regen te trotseren en thuis te komen. 

 



 

Als we de afstamming van deze zwarte duivin bekijken verbaast haar prestatie ons niets. 

Als achterkleinkind van de “Black Giant”, 1e Nat. Bergerac 1995 en achterachterkleinkind 



van de “Katja”, 1e Nat. Bergerac 1996 langs vaderszijde zien we aan moederszijde 

illustere namen als “De Blauwe Vanoppen”,  “Salinero”, 1e Nat. Bergerac 2005 en 2e NPO 

Perigieux 2005, wederom de “Black Giant” en de “Tafi”. En zo wordt wederom bewezen 

“Goeie komen uit goeie”. 

 

Vader:      Moeder: 

      

Gezien het geweldige materiaal wat Chris op het hok heeft zitten kunnen we ook in 2016 

weer vuurwerk van hem gaan verwachten. 
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