
Carlo Dominicus wint 2x goud op Narbonne 2017 

 
 
De ene week zit je duiven te wachten onder tropische omstandigheden en de 
volgende week zit je zomaar in de stromende regen. Bij het wachten op de duiven 
van Narbonne was in Zeeland sprake van het tweede. Elders in Nederland (met 
name in Limburg) was het weer wel goed en kwamen de duiven voortvarend naar 
huis. Respect voor de Zeeuwse duifjes die de regen trotseerden en ’s-avonds nog 
wel hun thuishonk wisten te bereiken. In het IFC Zeeland waren in totaal 356 duiven 
(waarvan 92 jaarlingen) ingekorfd door 53 deelnemers. Nationaal waren 4.566 
duiven ingekorfd door 649 deelnemers. 
 
Zoals te verwachten was kwamen de eerste meldingen rond 18:30 uur uit Limburg, 
waar binnen een tijdsbestek van een half uurtje een kleine dertig duiven 
geconstateerd werden. De snelste duif viel echter ongeveer een uur later bij N. van 
den Hurk uit Oss en met een snelheid van 1272 m/m gaat zijn jaarling duivinnetje er 
met de nationale zege vandoor. In het IFC is het wachten op de eerste melding tot 
19:51 uur en deze melding komt van Carlo Dominicus uit Goes. Terwijl vader Cees 
buiten aan het wachten is valt in de stromende regen de 16-1570812 ineens op het 
jonge duivenhok. Waarschijnlijk is de duif door de weersomstandigheden een beetje 
uit zijn doen, maar gelukkig loopt hij toch nog redelijk vlot over de antenne. Omdat 
het een jaarling is pakt hij niet alleen het goud in de jaarlingenuitslag van het IFC 
maar ook in de totaaluitslag. Twee overwinningen in één keer, het zal je maar 
gebeuren! Nationaal wordt hij op de 65e plaats geklasseerd en in de internationale 
jaarlingenuitslag legt hij beslag op de 55e plaats tegen 8.480 duiven. Een topprestatie 
onder deze moeilijke weersomstandigheden.    



De schitterende donkerkras doffer die deze prestatie geleverd heeft gaat nu door het 
leven als de “Loek” en hij is vernoemd naar de dit jaar overleden Loek Schmid, die 
een vriend was van vader Cees. 
 
De vader van de “Loek” is een zoon van de “Rode Gloria” en dus nog van het oude 
soort (Muller-origine) van Carlo. Deze Rode Gloria was een superduivin met o.a. een 
17e Nat. Barcelona, 35e Nat Perpignan en 36e Nat Perpignan achter haar naam. De 
moeder van de “Loek” komt van Nolet uit Axel en van moederszijde zien we in de 
stamboom o.a. nog duiven van Frans Janssens uit Kapelle.   
 

 

       De “Loek” in zijn broedbak 
 
In de totaaluitslag draait Carlo 10 van zijn 18 ingekorfde duiven in de prijzen en in de 
jaarlingenuitslag maakt hij het nog iets bonter door maar liefst 8 van de 11 duiven in 
de prijzen te pakken. Enkele weken daarvoor van Agen jaarlingen was het ook al 
goed raak en stonden 11 van de 23 duiven op de uitslag vermeld. Niet verrassend is 
Carlo dan ook dit jaar winnaar geworden van de jaarlingencup, waarvan ik in een 
aparte reportage verder melding zal maken. 
 
Door een vriendschappelijke band met Piet de Vogel krijgt Carlo vanaf 2012 jaarlijks 
een twintigtal jonge duiven van Piet en fungeert op deze manier als satelliethok. Het 
is van algemene bekendheid dat Piet de Vogel de beschikking heeft over absoluut 
topmateriaal en op deze manier heeft het vlieghok van Carlo de afgelopen jaren een 
grote kwaliteitsimpuls gekregen. De recente prestaties zijn daar mede een gevolg 
van. We kunnen dus wel concluderen dat het met de aanvulling op het vlieghok bij 
Carlo wel goed zit en de komende jaren kunnen we van de “Loek” en zijn 
hokgenoten nog meer mooie dingen verwachten. 
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