
Carlo Dominicus – 1e en 3e asduif IFC Zeeland 2018 

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

blijken vijf duiven het gepresteerd te hebben om 3 keer prijs te vliegen op deze 

vluchten. Hiervan zijn er twee (!) van Carlo Dominicus op de plaatsen 1 en 3.  

De anderen zijn nieuwkomer Ronald Traas (zeer knap!) en de oud gedienden Wim 

Muller (met een duif uit de Barcelona ploeg) en Joop Duinkerke (met de Vale van 

Krijger die in 2017 o.a. een 2e nationaal vloog van St.Vincent).  

 

 

De asduif van Carlo Dominicus is de NL16-1570830, die op de laatste Perpignan met 

de zegepalm er vandoor was. Het is een topper natuurlijk, want je wordt niet zomaar 

tot winnaar gekroond bij de IFC Zeeland. En dan verdien je het om bij Louis op de 

foto te gaan…en een naamsverandering te krijgen: “Black Diamond”. 

 

  



 

Naast de “Black Diamond” bezitten Kees en Carlo ook de 3e asduif oftewel de 768. 

Hierboven staan de kanjers: links de blauwe doffer 768 en daarnaast de “Black 

Diamond”. 

De asduif is een klein zijdezacht temperamentvol donker doffertje, die wringt in de 

hand. Terwijl de 768 een stuk groter is en iets minder zacht. Wel liggen ze beide zeer 

evenwichtig in de hand. Het kan ook niet anders natuurlijk met dergelijke prestaties.  

Vlucht NL16-1570830 NL16-1490768 

Pau 12e IFC  / 119e Nat. 10e IFC  / 108e Nat. 

St. Vincent 15e IFC  /  96e Nat. 3e   IFC  /  18e  Nat. 

Perpignan 1e   IFC  /   7e Nat. 48e IFC  / 405e Nat. 

 

Op bovenstaande vluchten vertrok de 768 altijd als 1e getekende en op Pau en St. 

Vincent maakte hij dat ook waar. De 830 was standaard de 2e getekende en hij was 

altijd tweede thuis tot hij uit z’n slof schoot op Perpignan en daarmee de titel asduif 

pakt. 

Het zijn beide tweejarige doffers, die op weduwschap gespeeld worden. Als jaarling 

is de 830 niet opgevallen: hij miste van Agen en vloog een prijs in de middenmoot 

van Narbonne. De 768 daarentegen liet zich direct zien door als 2e getekende een 9e 

IFC Zeeland te spelen op Agen Jaarlingen. Dit was goed voor een 75e nationaal en 

hiermee werd hij medewinnaar van de snelste twee getekende van Nederland op 

deze vlucht. Op de volgende pagina’s staan de stambomen afgedrukt. Bij beide 

duiven zien we Ko van Dommelen en de Stayer lijn van Piet de Vogel. De 768 heeft 

als vader “Mr Gijs”, hetgeen een zoon is van “Olympic Miss Gijsje” van Arjan Beens.   
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