
Comb. Flipse – Westkapelle wint prestigieuze Sponsorcup IFC Zeeland 2015 

De tweede editie van de felbegeerde en prestigieuze sponsorcup van IFC Zeeland in 

2015 werd met ruime voorsprong gewonnen door de Comb. Flipse uit Westkapelle. 

de volgers waren Chris Paauwe (2e) en Marco Houtekamer (3e). 

 

Dit kampioenschap wordt vervlogen over 5 vluchten, te weten de vluchten op Pau, 

Barcelona, St. Vincent, Marseille en Perpignan. Niet helemaal te vergelijken met de 

editie 2014 want toen telde Agen oude duiven mee in plaats van nu Pau. De 2 

bovenste van de poulebrief doen mee voor dit kampioenschap, waarvan er één 

gedraaid moet worden. Verder gaat het aantal prijzen voor het aantal punten. Er 

waren maar liefst 4 liefhebbers die de 100% wisten te scoren, naast de boven-

genoemde 3 liefhebbers was dat ook nog Jo Melis uit Zoutelande op plaats 4. 

 

De Comb. Flipse bestaat uit Wim en Marjan Flipse, gekende namen op de 

middaglossingen die vanaf 2015 de switch naar de ZLU-vluchten hebben gemaakt.  



In je eerste jaar gelijk de sponsorcup winnen is een niet geringe prestatie. Behalve 

de bloemen en een wisselbeker goed voor €  250. de overwinning werd 

binnengehaald met de navolgende prestaties: 

Pau (251 duiven – 68 deelnemers): 25e > 1e getekende 12-3209368 

Barcelona (240 duiven – 48 deelnemers): 6e > 1e getekende 05-1465608 

St. Vincent (295 duiven – 63 deelnemers): 7e > 2e getekende 11-1803417 

Marseille (177 duiven – 42 deelnemers): 15e > 2e getekende 11-1803409 

Perpignan (298 duiven – 48 deelnemers): 10e > 1e getekende 12-3209368 

Een belangrijk aandeel in de punten was de inbreng van de “Jonge Dax” de 12-

3209368, deze doffer word tevens bekroond als 1e Asduif 2015 en 14e Asduif bij de 

ZLU over alle wedvluchten. Nog opvallender zijn de punten op Barcelona die 

gewonnen worden door de 10-jarige doffer. 

 



Het is inmiddels iedereen duidelijk dat we met de Combinatie Flipse uit Westkapelle 

er een geduchte tegenstander bij hebben. Om bij IFC Zeeland mee te kunnen doen 

voor de kopprijzen moet je van goede huize komen. Over de combinatie Flipse zal 

echter zeker nog niet het laatste geschreven zijn. 

IFC Zeeland 

Jaap Bruggeman 


