
Carlo Dominicus – Weer de KEIZER kampioen van IFC Zeeland! 

Na zijn topjaar in 2018 is het Carlo Dominicus weer gelukt om Keizer te worden van 

de IFC Zeeland! 

Het Keizer kampioenschap van de IFC Zeeland wordt vervlogen over alle vluchten 

uitgezonderd Narbonne jaarlingen. Voor dit kampioenschap telt de eerste uit de klok 

(onaangewezen, 1 per 10 duiven) en 1 van de eerste 2 getekenden (aangewezen).  

Het verschil met de concurrentie is minder groot dan vorig jaar. Na de vlucht 

Narbonne had Carlo een krappe voorsprong van 30 punten op Piet de Nooijer. Maar 

dit heeft hij weten uit te bouwen naar ruim 500 punten. Een terechte winnaar dus, 

zoals winnaars altijd terecht zijn! 

 

 

Onderstaand staan de keizers van 2019: Kees en Carlo Dominicus! 

  



Hokken 

Vorig jaar heb ik al jullie al laten zien dat de duiven van Dominicus niet echt op een 

paleis wonen daar bovenop restaurant “De Landbouw”. En kan je verzekeren, daar is 

niet veel aan veranderd, want “aan een goed hok durf je geen spijker te verslaan” 

aldus Kees. Evenals vorig jaar staan de spoetniks dag en nacht open voor de 

verluchting. 

 

 

 

Kweken 

Nadat in 2012 de duiven van Piet de Vogel zijn geïntroduceerd is het crescendo 

gegaan met de prestaties van Carlo en Kees. Ieder jaar komen een 20-tal jonge 

duiven uit de kweekrennen van Oude-Tonge naar Goes. Het is ook daarom dat we 

Carlo een satelliethok kunnen noemen van Piet de Vogel. De lijnen die het vooral 

goed doen zijn Ko van Dommelen al dan niet gekruist met Jonge Stayer van Jac 

Steketee en ook de Max van Frans Bungeneers. Andere soorten worden 

geprobeerd, maar elk schot is niet in de roos, zal ik maar zeggen… 

  



Onderstaand zien we Kees met een asduif, want die hebben ze er inmiddels twee! 

Wat een weelde als je dat kan zeggen…  

 

 

Spel 

Er wordt traditioneel weduwschap gespeeld met ongeveer 60 weduwnaars, dit is 

inclusief een 20-tal jaarlingen. De duivinnen zijn dit seizoen één keer getoond, 

daarna alleen bij thuiskomst. Er zitten er ook 20 nestkoppels ,waarbij vooral de 

duivinnen worden gespeeld op eieren van 10 dagen of een klein jong.  

De selectie is enorm straf: PRIJSVLIEGEN en anders ERUIT! Voor de jaarlingen 

geldt: eerst Agen en als ze daarop missen gaan ze naar Narbonne. Twee keer mis is 

einde oefening. 

De tweejarige en ouder gaan over het algemeen drie keer mee en daarbij geldt: 

“Twee keer mis betekent eruit, tenzij het een kopprijs is”. Zo is de eerste duif van 

Marseille dit jaar eruit geselecteerd vanwege slechts 1 keer prijs op drie keer 

meegeven… 

  



Verzorging 

Ondanks zijn drukke werkzaamheden als kok en uitsmijter bij een bekende bar, is 

Carlo in het seizoen elke morgen paraat om de weduwnaars uit te laten en de 

hokken te poetsen. De weduwnaars worden twee keer per dag gedurende een uurtje 

uitgelaten: van half 8 tot half 9 en van 20 tot 21 uur. Overdag kunnen de jonge 

duiven en nestduiven vliegen.  

De duiven worden over het algemeen zeer licht gevoerd: Gerry plus met Super Start 

(50/50). Pas de laatste drie dagen voor een inkorving wordt er opgevoerd met vetrijk 

voer (Energy Plus). Als bijvoer geeft men: pinda’s van de markt en Toppigeons PE 

korrels.  

Ook medisch wordt er een vinger aan de pols gehouden: voor Pau laat Carlo een 

aantal duiven controleren bij Patrick Derijcke uit Terneuzen, die tevens de inentingen 

(paramyxo en pokken) verzorgd. Daarna iedere 14 dagen een controle. In de 

winter/voorjaar wordt er gekuurd voor paratyfus en wormen. De duiven worden voor 

paratyfus ook ingeënt. Kortom: Carlo laat liever niets aan het toeval over. 

 

Prestaties 

Keizerkampioen wordt je niet zomaar, daar moesten de duiven wel wat voor doen. 

En dat hebben ze dan ook gedaan, zie onderstaand overzicht van alle ZLU vluchten. 

 

Pau  (268d) : 7, 13, 14, 23, 31 (1ste get) en 37    (7 v/d 12) 

Agen oud (349d) : 30 (2e get)       (1 v/d 9) 

Agen Jaarl (273d) : 20, 24, 30, 36 en 66     (5 v/d 26) 

Barcelona (241d) : 18, 31 en 58      (3 v/d 7) 

St. Vincent (261d) : 1, 2 (2e get) en 6      (3 v/d 7) 

Marseille (126d) : 12, 25 en 29      (3 v/d 5) 

Narbonne (307d) : 23 (1ste get), 38 (2de get), 47 en 63   (4 v/d 10) 

Perpignan (219d) : 8, 10, 18, 20 (1ste get), 27, 31 en 42   (7 v/d 14) 

 

Ervaringen in 2019 

 

Carlo: “Het pakken van de getekende duiven ging dit jaar iets moeilijker dan vorig 

jaar. We kregen voor Pau al met een flinke tegenvaller te kampen namelijk de “768” 

ging dood aan een tumor. Deze duif was vorig jaar 3e asduif van de IFC en samen 

met de “Black Diamond” waren dat altijd de eerste twee getekenden.”  

 

Kees: “Dit seizoen was toch minder dan vorig jaar. We pakten minder kop. Behalve 

dan van Sint Vincent want dat was weer top met een 4e, 13e en 45e nationaal.”  

 

Carlo: “Dit jaar hebben we wel mooie series gepakt van Pau, St. Vincent en 

Perpignan. We zijn op die manier toch 2e geworden bij het Keizerkampioenschap van 

de ZLU.” Noot van de schrijver: Als je bij de Keizer van de ZLU in de top-5 speelt dan 

behoor je tot de beste hokken van Nederland!  



Carlo en Kees: “Agen was dit jaar te zwaar voor de jaarlingen. De duiven zijn gelost 

met te warm weer, waardoor na 200 km hele konvooien al gingen drinken in 

waterpartijen en daar soms bleven hangen.” 

 

Kees: Kees houdt de administratie goed bij. Geen computer komt eraan te pas, maar 

wel een notitieblok. Van iedere vlucht waaraan wordt deelgenomen, worden de 

duiven en aankomst tijden genoteerd in zijn notitieblok. In Zeeuws-Vlaanderen te 

Slijkplaat zit er nog zo iemand die dat doet…zal met de leeftijd (en het fanatisme) te 

maken hebben denk ik.

 
  



Tot slot 

Vorig jaar afgevlagd als Keizer van de IFC en dit jaar weer! Daarnaast pakten ze in 

2017 de Jaarlingencup. Kortom: we hebben te maken met op dit moment het sterkste 

hok van de IFC Zeeland en ik durf te stellen met één van de sterkste hokken van 

Zeeland c.q. Nederland.  

Carlo en Kees willen bij deze Piet de Vogel bedanken voor zijn goede raad en niet in 

het minst voor zijn goede duiven! En ik wil Carlo, Kees en ook Piet van harte 

feliciteren met het behalen van dit kampioenschap! 

 

IFC Zeeland 

Marco Houtekamer 


