
Carlo Dominicus (Goes) slaat dubbelslag op Pau 2015 

 

Hoewel er in de uitslag Carlo staat is hier in feite sprake van een combinatie 

bestaande uit vader Kees (67 jaar) en zoon Carlo (40 jaar) Dominicus. Toen ik vroeg 

waarom ze eigenlijk niet als combinatie speelde antwoorde Kees “Ik heb een groot 

aantal jaren niet op de hokken kunnen komen als gevolg van ziekte. Carlo heeft het 

stokje toen overgenomen en hij is nog steeds de kapitein op onze duivenboot en ik 

zijn assistent dus we laten het maar zo”. De oudere maar zeer functionele hokken 

bevinden zich op het platte dak van restaurant “De Landbouw” in Goes. Om daar te 

komen moet je wel enkele steile en smalle trappen beklimmen. Het fondseizoen 2015 

is bij vader en zoon voortvarend van start gegaan. Op St. Vincent mochten ze ook 

een vroege duif verwelkomen, die wel wat raar lande op het dak van de buren en via 

2 rare tussenlandingen op de plank zakte. De duif werd opgeraapt van de plank met 

2 gebroken poten en een verdwenen chipclip. Wel vroeg, geen prijs helaas. Het 

kenmerkt deze liefhebbers dat ze de duif nu volledig verzorgen en trachten op te 

lappen. Vliegen wordt niets meer zegt Carlo maar wellicht kunnen we er nog wat uit 

kweken. De week daarop stond Pau op het programma. Met 12 duiven mee was 

Kees al vroeg paraat. Carlo die als kok (bij De Landbouw) en portier werkt lag om 

05.00 pas op bed en ontbrak dus nog op het appel. Net na negen uur plofte ineens 

een 3-jarige nestduivin op de plank. Om 09.08 geconstateerd bleek zij de enige duif 

bij de IFC Zeeland te zijn die een snelheid had van boven de 800 m. per minuut. 

Geen toevalstreffer want in 2014 scoorde dit duifje een 2e plaats in de uitslag bij de  

IFC Zeeland. 17 Minuten laten melde zich een 2-jarige weduwnaar die bij de IFC 

Zeeland het zilver opeiste.  

 

  



De winnaar 12-1576272 is een donker kras boterzacht klein duivinnetje gekweekt 

door Piet de Vogel. Als je afstamming bekijkt bevestigt deze de stelling “Uit goeie 

komen goeie”.  Een kleindochter van de befaamde  Paarsborst en langs 

moederskant uit een dochter van de Wijnands doffer x De Kok Ransdorp duivin van 

wijlen Cas van der Graaff.  

 
 

De tweede duif, zowel op het hok als in de uitslag is de 13-1311960. Deze 

kraswitpen weduwnaar heeft eveneens een afstamming om van te watertanden. We 

zien hier de lijn van de Paarsborst zowel langs vaders- als langs moederszijde. Deze 

duif komt rechtstreeks van Ko van Dommelen. 



 
 

In de winter van 2011/2012 kocht Carlo enkele bonnen van Piet de Vogel en 

sindsdien zijn er regelmatig duiven van Oude Tonge naar Goes verhuist. Sinds 2012 

ben ik op advies van Piet de Vogel ook op weduwschap gaan spelen. Piet de Vogel 

fungeert sindsdien ook een beetje als mijn mentor zegt Carlo. Door de duiven uit de 

Paarsborstlijn via Piet de Vogel zijn ze ook bij Ko van Dommelen gaan winkelen en 

zeggen de heren in koor we zijn hartstikke tevreden over deze duiven. 

De kolonie bestaat in de zomer uit circa 260 duiven, te weten 36 koppels nestduiven 

verdeeld over 3 afdelingen, 48 weduwnaars eveneens verdeeld over 3 afdelingen en 

2 afdelingen met een goeie 100 jonge duiven. De oude duiven bestaan voor circa 

50% uit jaarlingen. De ramen bij de jongen staat dag en nacht open. Er overwinteren 

circa 170 duiven. De heren hanteren een strak verzorgingsschema. Carlo start de 



dag om 07.30 uur met de weduwnaars. Kees laat vervolgens de 1e ploeg jonge 

duiven uit om circa 09.30 uur, als deze terug zijn krijgen de nestduiven de vrijheid 

van 10.30 tot 13.30 uur. In deze tijd verzorgt Kees de weduwduivinnen die 

afzonderlijk in 48 bakken zijn opgesloten onder het afdak. Rond 14.45 uur gaat de 2e 

ploeg jonge duiven naar buiten. Carlo sluit de dag dan weer af om 20.00 uur met de 

weduwnaars die vanaf 3 weken voor Pau dan weer een 2e training krijgen.  Men 

voert de oude duiven Matador en de jonge duiven krijgen Gerry plus van Versele. 

Ook de Toppigeons PE-korrels staan hier op het menu. Verder nog Tovo, pinda’s, 

grit etc.. De medische begeleiding is in handen van Patrick de Rijcke. Naast de 

gecombineerde paramyxo-pokken enting en een geelkuur op eieren kuurt men alleen 

als dit noodzakelijk is en dan bij voorkeur nog individueel met een pil. 

 

 

 
 

Ik heb respect voor hun inzet en verzorging van de duiven waarbij men iedere zak 

voer op de schouder via die smalle trapjes naar het dak moet brengen. Met zo’n inzet 

kan het niets anders of we gaan nog meer horen van deze liefhebbers. 

 

IFC Zeeland 

Jaap Bruggeman 


