
Chris Paauwe schittert weer op Marseille 2016 

 
 

Ondanks de harde mistral-wind die het Rhonedal en omstreken op vrijdag teisterde, 
werden om 06:45 uur de 3.320 Nederlandse Marseille-gangers in vrijheid gesteld. 
Iedereen was het er vooraf al over eens dat dit een vlucht zou gaan worden voor 
sterke duiven. Een dag eerder was in de Tour de France de beklimming van de Mont 
Ventoux wegens de harde wind nog ingekort en volgens de vooruitzichten was de 
wind een dag later nog niet in sterkte afgenomen. In het IFC werden in totaal 141 
duiven door 37 liefhebbers meegegeven op deze meest oostelijk gelegen vlucht van 
de ZLU-kalender. In tegenstelling tot voor onze Limburgse vrienden is Marseille - 
gezien voornoemde oostelijke ligging - binnen ons IFC jaarlijks de minst populaire 
vlucht. Respect vooraf dus voor de duiven die op deze reis werden gestuurd.  
 
Zoals te verwachten was vielen de eerste duiven in Limburg, waar in totaal 10 duiven 
op de dag van lossing hun thuishaven wisten te bereiken. Geen enkele duif wist een 
snelheid hoger dan 1.000 meter/minuut te bereiken. De nationale winnaar (L. 
Martens uit Elsloo) blijft uiteindelijk steken op 981 meter/minuut. Dit deed vermoeden 
dat het de volgende dag nog wel eens enige tijd zou kunnen gaan duren voordat de 
eerste Zeeuwse duiven verwelkomd konden worden. Niks is echter minder waar! 
 
Op de meldsite van de ZLU staat vroeg in de ochtend tussen de Limburgse namen 
opeens de naam van Chris Paauwe uit Kruiningen. Om 06:19 uur heeft hij zijn 
donkere duivinnetje (12-1684901) weten te klokken en dit duifje komt tot een 
snelheid van 914 meter/minuut. Omdat Chris vanaf binnen geen zicht heeft op zijn 
hokken heeft hij haar aankomst niet gezien. Bij het naar buiten lopen bleek zij al op 
het hok te zitten wachten.  



Op dat moment breken natuurlijk spannende momenten aan omdat op de verdere 
afstanden nog duiven gedraaid kunnen worden die een hogere snelheid kunnen 
bereiken. Uiteindelijk blijkt dit mee te vallen en in de nationale einduitslag staat Chris 
als 14e geklasseerd. Een kristallen ZLU-vaas winnen op Marseille, dat is een 
prestatie die niet veel Zeeuwse liefhebbers ooit hebben klaargespeeld! In het IFC 
blijkt Chris ruim een uur los te zitten op de als tweede geklasseerde duif van G. van 
de Voorde. De als derde geklasseerde duif van Comb. Hengst-Provoost zit daar weer 
een uur achter. Deze grote verschillen kenmerken het moeizame verloop van de 
vlucht. Dat Chris zijn duiven goed in orde had blijkt wel uit het feit hij na zijn eerste 
duif ook nog beslag legt op de 18e plek en de 32e plek in het IFC. Met 3 prijzen van 5 
ingekorfde duiven kunnen we wel stellen dat sprake is van een zeer succesvolle 
vlucht.  
 
De overwinnares werd op 10 dagen broeden als eerst getekende meegegeven naar 
Marseille en dat leek vooraf een logische zet. Zij is namelijk ook de winnares in het 
IFC van de Marseille-editie van 2015 en wist toen als enige duif in het IFC ’s-avonds 
haar hok te bereiken (87e nationaal). We kunnen dus wel stellen dat we met een echt 
topduifje te maken hebben. Voordat zij dit jaar naar Marseille werd gestuurd is ze ook 
nog gespeeld op Pau en ook van deze vlucht vloog ze een knappe prijs (17e van 241 
duiven in het IFC). In haar stamboom zien we dat zij een achterkleindochter is van de 
beroemde Black Giant die een 1e Nat. Bergerac vloog in 1995. Ook zien we nog 
andere nationale overwinnaars in haar stamboom. Klasse verloochent zich niet. 
 
 

 
 
 
De grote vraag die resteert na deze vlucht is natuurlijk of Chris ook in 2017 zijn 
superduivinnetje zal inkorven op Marseille. Indien dat het geval is zul je van goede 
huize moeten komen om dit toppertje te kloppen, anders lijkt de winnaar al bij 
voorbaat vast te staan.  



 

 
 
 
 



Naast dit soort duiven heeft Chris nog duiven van diverse andere  topliefhebbers op 
zijn hok aanwezig (Jellema/Beens/Pepping/Verweij-de Haan, etc.) In 2015 was hij in 
het IFC al onaangewezen kampioen en 2e generaal kampioen. En in 2016 dus ook 
alweer een vluchtoverwinning. Dit alles doet vermoeden dat we de komende jaren 
nog meer mooie dingen kunnen verwachten van het hok Paauwe.    
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