
Carlo Dominicus – winnaar van Perpignan 2018 

De afsluiter van dit jaar was Perpignan. En wij maar denken dat we met Barcelona de 

zwaarste vlucht van het jaar gehad hadden! De lossing was op vrijdagmorgen 7 uur. 

Zoals gewoonlijk zit Kees op zijn post. In dit geval duiven te wachten van de NPO 

vlucht Perigieux, die ook niet mee viel. Plotseling valt als een flits een zwarte duif op 

de spoetnik. De klok wijst aan 11:39:00 uur en het ringnummer NL16-1570830, 

oftewel de “Black Diamond” die hiermee zichzelf kroont tot winnaar van Perpignan èn 

tot asduif van de IFC Zeeland.  

Hier staat hij op de voorgrond samen met zijn trotse baas Carlo. 

  



Het is een klein zijdezacht temperamentvol 

donker doffertje, die wringt in de hand.  

De 830 vertrok als 2e getekende van de 10 

duiven die waren ingemand. Hij wint uiteindelijk 

de 7e nationaal tegen 3778 duiven en ’s avonds 

om 19 uur hebben Carlo en Kees 8 duiven thuis. 

Nationaal zijn er dan 405 thuis. Kortom een 

TOPUITSLAG.  

De 830 vloog hiervoor: 

Pau; 12e - IFC (312d) en 119e Nat. (3551d) 

St. Vincent; 15e - IFC (287d) en 96e Nat. (2570d) 

 

Ook hij is gespeeld op klassiek weduwschap. 

Hier staat de 830 weer al te wachten op zijn 

duivin…of zijn volgende inkorfmoment. Wat zal 

het zijn? 

De duiven werden niet speciaal voorbereid voor 

de vlucht Perpignan. Ze kregen zoals altijd even 

hun duivin te zien en gingen daarna in de mand. 

Met het bovengenoemde resultaat als gevolg…alleen klasseduiven in vorm kunnen 

zoiets! 

Op de volgende pagina staat de stamboom afgedrukt. Van vaderskant is het een 

rechtstreekse Ko van Dommelen uit de lijn Casje Vermeulen/Ultieme waar ook de 

Paarsborst uit voort kwam. De moeder is van Piet de Vogel en een kleindochter van 

de Jonge Stayer. Die lijn zorgt volgens Kees voor de taaiheid in de duif.  

En taai moesten ze zijn dit jaar van Perpignan, want ik kan mezelf in de afgelopen 25 

jaar geen zwaardere versie herinneren. Carlo en Kees, proficiat met de overwinning 

en met de “Black Diamond”… 

  

IFC Zeeland 

Marco Houtekamer  



 


