
Carlo Dominicus wint de Jaarlingencup IFC Zeeland 2017 

 
 

Het is voor het derde jaar dat de Jaarlingencup vervlogen wordt bij het IFC Zeeland. 

Deze cup gaat over de vluchten Agen en Narbonne en slechts 1 van de eerste 4 

getekenden telt voor de punten.Vorig jaar moest Carlo Dominicus zich nog tevreden 

stellen met de derde plaats, maar in 2017 heeft hij genoeg punten verzameld om als 

winnaar te worden afgevlagd. 

 

Onderstaand de uitslag van de Jaarlingencup 2017: 

 

 
 

  



Accommodatie en duiven 

Het hok van Carlo is 16 meter lang en heeft een mooie locatie, namelijk bovenop het 

platte dak van restaurant “De Landbouw” in Goes. Al vanaf 1979 wordt vanaf deze 

locatie gevlogen en het hok bestaat uit 8 afdelingen. De weduwnaars (48 stuks) 

bevolken drie afdelingen, de nestduiven (36 nestkoppels) ook drie en de jonge 

duiven (circa 100-120 stuks) zitten verdeeld over twee afdelingen.  

De jonge duiven worden opgeleerd op de navluchten en alle duiven die naar huis 

komen blijven in principe zitten. Circa 80-90 zullen er dit jaar overwinteren om 

volgend jaar als jaarling gespeeld te worden. Carlo heeft geen vastzittende kwekers. 

 

De soorten die het hok Dominicus bevolken zijn met name: 

- Wijnands (via Piet de Vogel); 

- Van Dommelen (via Piet de Vogel en rechtstreeks);  

- Saarloos; 

- Het eigen oude soort (Muller-origine). 

   

In het verleden heeft Piet de Vogel een keer jonge duiven bij Cees en Carlo gekocht 

en Cees is een keer samen met Piet en Frans van Peperstraten naar Zuid-Afrika 

geweest. De vriendschap die hieruit ontstaan is heeft ertoe geleid dat Carlo vanaf 

2012 fungeert als satelliethok van Piet de Vogel en jaarlijks komen circa 20 jonge 

duiven van Piet de hokken in Goes versterken. De afgelopen jaren heeft Carlo al de 

vruchten geplukt van deze samenwerking. 

 

In het verleden werd enkel het nestspel gespeeld, maar vanaf 2013 worden tevens 

duiven op weduwschap gespeeld. Hierbij wordt het systeem van Piet de Vogel qua 

voer en opleren van de duiven gehanteerd. Dit jaar waren het vooral de weduwnaars 

die zorgden voor de goede prestaties. Als verklaring gaf Carlo hiervoor dat het hok 

van de nestduiven overdag openstaat, waardoor ook kraaien en tortels het hok 

inkomen en het aanwezige voer en water nuttigen. Dat is natuurlijk niet optimaal voor 

de algehele gezondheid op het hok. 

 

De duiven die ingekorfd zijn op Agen en Narbonne hebben dit jaar in de 

voorbereiding twee dagfondvluchten gehad, te weten Issoudun en Argenton. Voor 

inkorving van Agen hadden ze zodoende circa 2.000 invliegkilometers gehad. In de 

week voor het inkorven zijn de duiven niet gelapt, terwijl dat in voorgaande jaren 

vaak wel werd gedaan. De heren twijfelen of dit wel nodig is en onder het motto van 

vader Cees “zo veel mogelijk resultaat met zo weinig mogelijk moeite” is er dus dit 

jaar vanaf gezien. 

 

  



Prestaties op de vluchten 

Zoals aangegeven wordt de jaarlingencup vervlogen over de vluchten Agen en 

Narbonne en als we kijken naar de prestaties van Carlo op deze beide vluchten dan 

mag dat indrukwekkend genoemd worden. 

 

Agen (226 jaarlingen): 8e, 9e, 20e, 23e, 26e, 32e, 34e, 39e, 40e, 41e en 49e. 

Narbonne (92 jaarlingen): 1e, 4e, 6e, 8e, 11e,14e, 17e en 22e. 

 

Omdat de punten voor de Jaarlingencup gewonnen worden door één van de eerste 

vier getekenden, zijn twee duiven verantwoordelijk voor de uiteindelijke winst. Van 

Agen jaarlingen begon Carlo op plaats 8 met zijn eerstgetekende, de 16-1490737. 

Nationaal betekende dat plaats 59 en leuk detail is dat hij slechts 8 minuten later op 

plaats 75 ook zijn tweede getekende draaide, resulterend in de snelste twee 

getekende duiven van Nederland. Van Narbonne pakte Carlo weliswaar de 

vluchtoverwinning (zowel van de jaarlingen als totaal), maar dat was geen duif die 

telde voor de Jaarlingencup. Hiervoor moest Carlo wachten tot zijn tweede duif de 

16-1490741 die in de jaarlingenuitslag de 4e plaats voor zich opeiste. 

 

“16-1490737” 

Dit betreft een prachtige kras doffer die Carlo verkregen heeft van Piet de Vogel. Van 

zowel vaders- als moederskant stamt hij af van duiven van Wijnands en Zn. uit 

Maastricht. Omdat hij op de voorvluchten erg goed kwam is hij als 1e getekende 

ingekorfd op Agen en arriveerde van deze vlucht ook als eerste op het hok. Dat was 

in het IFC goed voor een 8e prijs tegen 226 duiven. Hij is ook nog ingekorfd op 

Narbonne en speelde van deze vlucht in de internationale uitslag nog net prijs. 

 

De 16-737 in zijn bak.   



 
 

 

 



“16-1490741” 

Ook dit betreft een kras doffer die Carlo verkregen heeft van Piet de Vogel. Van 

vaderskant zien we in de stamboom wederom duiven van Wijnands en Zn. en van 

moederskant zien we duiven van Fons van Ophuizen. Deze doffer kwam heel goed 

op de dagfondvluchten dit jaar en stond daarom ook hoog op de inkorflijst. Van 

Narbonne was hij de tweede duif op het hok, goed voor een 12e plaats in de 

totaaluitslag van het IFC tegen 356 duiven.   

 

In onderstaande foto staat de 16-741 in de middelste bak bovenaan. 

 

 
 



 
 

 

 



 

Overig 

In het vliegseizoen wordt om de twee weken een bezoek gebracht aan Patrick de 

Rijcke om de duiven te controleren en indien nodig wordt op medisch gebied 

ingegrepen.  

 

Voor de vluchten worden de duiven opgevoerd en hierbij wordt ook gebruik gemaakt 

van de Top Pigeons PE Korrel. Carlo is zeer tevreden over dit product. 

 

Gezien de prestaties van de jonge vliegploeg van Carlo kunnen we de komende 

jaren nog vele mooie dingen van hem verwachten. Voor de Jaarlingencup 2017 kan 

in ieder geval al een mooi plekje gezocht worden.  

    

 

IFC Zeeland   

J. Lindenberg   


