
 

Carlo Dominicus – winnaar van Agen jaarlingen 2018 

Zelfs op Agen, toch de kortste afstand, ’s avonds geen duiven door in Zeeland. Het 

was dan ook een noordoosten wind en dan weet je, dit wordt voor jaarlingen een 

zware vlucht. Carlo en Kees hadden een ploeg van 17 jaarlingweduwnaars mee. 

Deze waren zeer goed ingevlogen, want ze waren vanaf de eerste vitessevlucht in 

de mand gegaan en hadden ook twee dagfondvluchten gevlogen, te weten Issoudun 

en Argenton. Bij elkaar toch zeker een 2300 km denk ik…. 

’s Morgens rond half zeven ziet Kees de “171” aankomen en om 06:34:50 wordt hij 

geklokt. Men weet dan dat dit vroeg moet zijn, want er staat nog maar één duif op de 

nationale meldlijst. Het wordt en blijft nummer twee van Nederland tegen 4776 

duiven: een geweldige prestatie. En natuurlijk ook een 1e prijs bij de IFC Zeeland 

tegen 257 duiven. Naast een 1e prijs speelt Carlo tevens de 8e en 12e prijs en staan 

er bij de IFC zeven in de uitslag, landelijk zijn dat er negen. Niet verkeerd denk ik zo. 

Onderstaand krijgt Kees de bloemen voor deze overwinning. 

 

 

De winnaar is rechtstreeks afkomstig van Piet de Vogel, zoals veel duiven op het hok 

van Carlo. Ieder jaar verhuizen er een 20-tal jonge duiven vanuit Oude-Tonge naar 

Goes en we mogen Carlo dan ook een satelliethok noemen van Piet de Vogel.   



De jonge duiven wordt opgeleerd op de 

navluchten en wat overblijft en hun 

aanstaat mag blijven. Zo ook de winnaar 

van Agen.  

Als jaarling is hij gespeeld vanaf de 1e 

vlucht op klassiek weduwschap. Alle 

jaarlingen worden gevoerd met de lepel! 

Het voer is een mengsel van Matador. 

Een uur nadat hij zijn overwinning heeft 

behaald, staat de “171” alweer fier naast 

zijn broedschotel!  

De duivinnen zitten in een zogenaamde 

duivinnenkast. ’t Is wel veel werk zegt 

Kees, want die voert ze elke morgen! 

Maar mogelijk is de “171” mede daardoor 

zo vroeg op de klep gevallen… 

 

 

 

 

Zoals we kunnen zien op de afstamming komt hij uit een zoon van de Paarsborst met 

een dochter van de Tarbes van Fons van Ophuizen. Wat die twee duiven samen 

hebben gevlogen is enorm: 1e Nat. Dax, 1e Nat. Mont Ventoux en 6e Nat. Tarbes. 

Moet er nog zand zijn!! Met dergelijke bloedlijnen is het bijna geen verassing te 

noemen, dat de “171” een 2e nationaal pakt. Proficiat mannen! 
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