
Combinatie Flipse – Westkapelle glorieus Generaal Kampioen IFC Zeeland 2015 

“Veni, vidi, vici”, Hij kwam, hij zag, hij overwon, met deze uitspraak kunnen we het 

beste de Combinatie Flipse uit Westkapelle omschrijven. Na de strapatsen van het 

NPO-bestuur op de middaglossingen in 2014 besloten Wim en Marjan Flipse, samen 

de combinatie vormend, dat ze zouden gaan switchen van de middaglossingen naar 

de ochtendlossingen van de ZLU. En dat hebben we geweten ook bij de IFC 

Zeeland. Wat een entree: Generaal en Aangewezen Kampioen, 1e Asduif en winnaar 

van de sponsorcup. Valt dat überhaupt nog te verbeteren? 

 

De nu 62-jarige Wim Flipse heeft vanaf zijn 15e duiven. Vanwege zijn werk is hij in 

combinatie gaan vliegen met Pauw de Witte, die als bouwvakker altijd rondom 

Westkapelle aan het werk was en daardoor vroeger thuis om de duiven te verzorgen. 

Speelden ze eerst het volledige programma, vanaf 1998 zijn ze definitief overgestapt 

naar de overnachtfond. Helaas is Pauw in 2002 overleden, waardoor er een eind 

kwam aan de combinatie. Na het overlijden van Pauw heeft Wim serieus overwogen 

om met de duivensport te stoppen. Vanwege zijn drukke werk was het onmogelijk om 

de duiven zodanig te verzorgen dat zij competitief bleven. Op dat moment is Marjan 

ingesprongen. Alhoewel ze nog nooit wat aan de duiven had gedaan opperde ze om 

de verzorging over te nemen. En luidt het spreekwoord niet “Waar de vrouw zich met 

de duiven gaat bemoeien, gaat de prijzenkast groeien”. Ook hier was dat niet anders.  

De Comb. Flipse geniet een ruime naamsbekendheid, niet alleen waren ze jaarlijks 



bij de kampioenen op de overnachtfond in de Afdeling Zeeland 96 terug te vinden, 

maar in 2011 wisten ze ook een 1e Nat. op Dax te scoren met de 07-1884635  “De 

Dax”. En nu dus een waar prijzengala op de ZLU-vluchten. 

 

Tot op de laatste dag werd er strijd geleverd met Chris Paauwe om de eindzege, 

maar toen na het lichten van de klokken de balans werd opgemaakt kwam de 

Combinatie Flipse als overwinnaar tevoorschijn. Zoals gezegd werd Chris Paauwe uit 

Kruiningen na een uitstekend seizoen 2e en Jo Melis uit Zoutelande pakte het brons 

op 3. Zij nog wel opgemerkt dat de Comb. Flipse één vlucht minder mee deed dan de 

andere twee omdat ze bewust Agen jaarlingen hebben laten lopen. De Comb. speelt 

maar met weinig duiven zo werden er in totaal maar 38 duiven ingemand en met 16 

prijsduiven, waarvan er 10 minimaal 1 op 10 speelde, haalt men een 

scoringspercentage van 42,11%. Ook Chris Paauwe en Jo Melis spelen met relatief 

weinig duiven waarmee maar wordt aangegeven dat de problematiek van de grote 

hokken op deze discipline zeker niet speelt.  

 



In de ruim bemeten tuin staan een vlieghok en, een kweekhok in totaal circa 20 

meter en voor de weduwduivinnen 3 rennen, in totaal circa 6 meter. 

 

De basis van de duiven bestaat uit de via Peter Verstraate aangeschafte Brinkman 

duiven met als belangrijkste basisduiven Theelen via Vertelman en Van der Wegen 

(zowel rechtstreeks als via Eijerkamp), later zelf aangevuld met Cas v.d. Graaff en 

Zoon, Wijnands etc.. Ook wordt er regelmatig een bonnetje of duif aangeschaft bij 

hardspelende liefhebbers. De duiven worden voorzichtig ingespeeld. Er wordt laat 

gekweekt, enerzijds voor het gemak anderzijds omdat men de jongen opleert op de 

navluchten vanwege minder verliezen en er dus geen noodzaak is om vroeg te 

kweken. De jaarlingen spelen het hele programma met als afsluiting een 

dagfondvlucht  en Bergerac ochtendlossing. Overwogen wordt om in 2016 ook met 

enkele jaarlingen naar Agen te gaan. De tweejaarse worden gespeeld op de 

middaglossingen van Cahors, Bordeaux en de ochtendlossing Bergerac. Vanaf drie 

jaar en ouder gaan ze mee op de ZLU-vluchten. Doordat de duiven zeker niet kapot 

gespeeld worden kunnen ze tot op hoge leeftijd mee. Zo werd er dit jaar nog een 10-

jarige duif gespeeld die op Barcelona goed was voor de 6e prijs bij de IFC Zeeland 

(240 duiven – 48 liefhebbers) en goed voor een 76e Nationaal op 5183 duiven. Deze 

topper met maar liefst 20 prijzen op de marathonvluchten mag nu van zijn pensioen 

gaan genieten. Een ander ouwetje is “Sjakie” die in 2014 als 9-jarige nog zijn prijzen 

vloog en dit jaar met pensioen is gegaan. 



 

In de zomer vertoeven er zo’n 270 duiven op de hokken. Hiervan overwinteren er 

een goede 190, waarvan 60 koppels vliegduiven, 15 kweekkoppels en 15 koppels 

late duiven als eventueel overlegkoppel. Met uitzondering van de late jongen komen 

de duiven gedurende de maanden oktober tot half maart niet buiten. In deze periode 

komen er ook roosters op de vloer te liggen en een plank onder de schabbetjes. 

Gevoerd wordt er dan maar 1x per dag. Dit voer bestaat voor 40% uit Voeten vlieg en 

voor 60% uit gerst.  

Er wordt gespeeld op het klassieke weduwschap met doffers. De vliegduiven worden 

half maart gekoppeld en de kwekers 14 dagen later. Men probeert de duiven zo lang 

mogelijk rustig te houden. Vanaf de koppeling gaan de duiven 1x per dag naar buiten 

voor hun trainingsrondjes. Vanaf 2 weken voor Pau wordt de riem aangetrokken, de 

roosters verdwijnen, de duiven gaan er 2x per dag uit (’s-morgens om 06.00 uur en 

’s-avonds om 18.00 uur) en worden vanaf nu ook 2x per dag gevoerd. De 

weduwduivinnen komen tijdens het vliegseizoen niet los. Tussen de vluchten door 

voert men 1/3e gerst, 1/3e Zoontjens en 1/3e vliegmengeling van Voeten via Van 

Tilburg. Op de dag van inmanden krijgen ze extra snoepzaad. Wanneer de 

fondvluchten zich aandienen krijgen ze de laatste vier dagen voor ze worden 

ingemand 100% vlieg van Voeten en de laatste 2 dagen extra snoepzaad. Grit, 

vitamineral, piksteen en allerhande zijn in ruime mate beschikbaar voor de duiven. 

Het medische plaatje bestaat uit een paratyfuskuur in de kerstvakantie. Wanneer ze 

op eitjes zitten volgt een geelkuur. Bij thuiskomst van de vluchten krijgen ze 1 dag 

ontsmetting in het water. Alle medicijnen zijn afkomstig van Jan Konings (Achtmaal). 



 

Wim en Marian Flipse kunnen terugkijken op een fantastisch seizoen 2015, niet 

alleen bij de IFC Zeeland maar ook bij de ZLU. Wat te denken van een 4e plaats op 

de WESM 2015 (2e plaats WESM 8 getekende), 36e plaats op de Nationale Marathon 

(53e plaats Nationale Marathon 8 getekende), 11e Fondkampioen, 14e Asduif alle 

ZLU wedvluchten 2015. Adel verplicht maar het zal toch heel moeilijk worden om 

zo’n jaar te evenaren. De Comb. Flipse uit Westkapelle de te kloppen tegenstander 

voor 2016. 
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