
Carlo Dominicus – 1e asduif IFC Zeeland 2019 

Het kampioenschap van de asduif wordt vervlogen over alle vluchten. Uiteindelijk 

blijken slechts twee duiven het gepresteerd te hebben om 3 keer prijs te vliegen op 

deze vluchten te weten de 977 van Carlo Dominicus en de 141 van Piet de Nooijer. 

Bewonderenswaardig is ook de 3e plaats voor de jaarling van de combinatie 

Verhagen-Buyl die excelleerde met respectievelijk een 1e prijs van Agen jaarlingen 

en een 2e prijs op Narbonne.  

 

 

De asduif van Carlo Dominicus is de NL17-1322977. Hij pakte op St. Vincent glorieus 

de overwinning voor zijn broer “Black Diamond” de asduif van vorig jaar! Zijn naam is 

veranderd in “Broer Black Diamond”. Onderstaand de twee foto’s van de asduiven. 

Het is een unieke prestatie natuurlijk: twee keer achter elkaar asduif worden bij de 

IFC Zeeland en dat met twee broers! Zoek de verschillen zou ik zeggen! 

 

 

  



 

 

De asduif van 2019 is een klein temperamentvol doffertje, die wringt in de hand. Zijn 

pluim is zacht en hij ligt zeer evenwichtig in de hand. Het is een rustig duifje in het 

hok, maar het belangrijkste is: “hij wil naar huis toe!” Zijn prestaties in 2019:  

Vlucht NL17-1322977 

Pau 37e IFC  / 468e Nat. 

St. Vincent 1e IFC  /  4e Nat. 

Perpignan 20e   IFC  /  395e Nat. 

 

Evenals zijn broer is hij als tweejarige doffer (weduwnaar) gekroond tot asduif. Zoals 

ook vermeld bij de reportage van St. Vincent liet hij zich als jaarling al zien door prijs 

te spelen op zowel Agen als Narbonne. En volgens Kees is deze asduif nog beter 

dan de vorige. Pff, dat belooft nog wat voor de toekomst. Zijn we er allemaal klaar 

voor? 

Op de volgende pagina staat de stamboom afgedrukt. Wat een topkoppel is dat: 

“Zwarte Ko” maal “Kleindochter Jonge Stayer”. Dus feitelijk soort Ko van Dommelen 

gekruist met de lijn van de jonge Stayer van Jac Steketee. De duivin is verkregen via 

Piet de Vogel, zoals wel meer duiven op het hok Dominicus hok. Carlo gaat met deze 

lijnen verder kweken. Ik denk dat hij nog wel een keer het asduif kampioenschap wil 

winnen… 
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