
Carlo Dominicus – Dubbelslag op St. Vincent met twee broers!! 

Vorig jaar werd i.v.m. de nationale feestdag “Quatorze Juillet" (14 juli) de lossing een 

dag verschoven. Nu was het op vrijdag het onweer, dat op het einde van de middag 

aan de oostkant van Noord-Frankrijk, de Benelux en ook in Duitsland werd verwacht, 

de spelbreker. Deze informatie deed de inrichters, de Entente Belge ofwel de 

Belgische Verstandhouding, besluiten het lossen in St. Vincent uit te stellen tot 

zaterdag. Zaterdagmorgen was er in St. Vincent een wind uit het Noordoosten en op 

de vluchtlijn heerste overwegend een Noordoostenwind. Tegen de avond vanaf 

Noord-Frankrijk noordwestenwind. Gelost werd er om 7.15 uur bij een temperatuur 

van ca. 18 ̊C welke in midden Frankrijk kon oplopen tot ca. 27 ̊C. Zowel in Nederland 

als Internationaal was het aantal deelnemende duiven weer toegenomen. In 

Nederland waren dit er nu 2.692. Internationaal werden 10.597 duiven ingemand. De 

koers zal weer pittig worden, zoveel is zeker. Carlo en Kees hadden een ploeg van 7 

weduwnaars ingekorfd. Niet zo veel, maar wel met een paar klasbakken… 

’s Morgens om 5 over 6 wordt de eerste duif geklokt. Zijn broer volgt na 1 uur en drie 

kwartier. De broers zijn beide goed voor de plaatsen 1 en 2 bij de IFC Zeeland tegen 

261 duiven en landelijk worden dat de plaatsen 4 en 13. Hun 3e en laatste duif pakt 

plaats 6 (landelijk 45). Dus eigenlijk drie keivroege duiven en daar gaat het om in de 

duivensport. 

Onderstaand krijgt Kees de bloemen voor deze overwinning. 

 

 



De winnaar is de NL17-1322977 en dat is een volle broer van duif nummer twee 

NL16-1570830 oftewel de asduif van IFC Zeeland 2018 alias de “Black Diamond”. De 

977 won ook al de 37e van Pau en later wint hij nog de 20e van Perpignan en zo is 

een nieuwe asduif ontstaan genaamd “broer Black Diamond”. De broers komen uit 

het koppel “Zwarte Ko”(naar wie zou die vernoemd zijn…) en een kleindochter van 

de jonge Stayer. Verderop staat de volledige stamboom afgedrukt. Onderstaand zie 

je Carlo staan met zijn de winnaar. Zie hem staan grijzen: volgens mij denkt ie “weer 

een topper op ons hok” 

 

 

  



 

  



Alle doffers, dus ook de winnaar, worden gespeeld op traditioneel weduwschap. Het 

is een rustige duif in het hok. Als voorbereiding had hij gevlogen: de vitessevluchten 

bij de afdeling, Issoudun, Toury en vervolgens dan Pau en de klapper op St. Vincent. 

En dat hij wat in zijn mars had bewees hij al als jaarling, want vorig jaar vloog hij bij 

Carlo als enige jaarling twee keer prijs van Agen en Narbonne! 

 

De duivinnen zitten in een zogenaamde duivinnenkast en worden iedere morgen 

door Kees gevoerd met de lepel. “’t Is wel wat werk, maar je krijgt er ook wat voor 

terug!”. En ja, dat kunnen we alleen maar beamen bij een dergelijke knaluitslag.  

Klasse en proficiat mannen! 
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