
Carlo Dominicus – de KEIZER kampioen van IFC Zeeland in 2018 

Het Keizer kampioenschap van de IFC Zeeland wordt vervlogen over alle vluchten 

uitgezonderd Narbonne jaarlingen. Voor dit kampioenschap telt de eerste uit de klok 

(onaangewezen, 1 per 10 duiven) en 1 van de eerste 2 getekenden (aangewezen). 

De top vijf van 2018 wordt gevormd door achtereenvolgens: de kampioen van vorig 

jaar Chris Paauwe, Aartjan Maljaars, good old Jo Melis en Wim Muller.  

Maar allen staan op een respectabele afstand van de keizer Carlo Dominicus.  

 

 

Carlo is een satelliethok van Piet de Vogel en dus staan ze hier met z’n drieën na te 

genieten van deze prestatie.  

 

  



Hoe het begon 

Vader Kees heeft heel z’n leven duiven en in 1989 heeft hij de hokken overgenomen 

van Jan van Oosten en die waren toen al wat versleten. Ze staan bovenop restaurant 

“De Landbouw”. Dit is ook het restaurant waar Carlo werkt, dus de verzorging gaat 

hier letterlijk tussen de soep en middageten door… 

Het zijn nog steeds dezelfde hokken van toen met een soms een plank of raam wat 

vernieuwd is. Op onderstaande foto is te zien dat het geen 5 sterren hotel is waar de 

kampioenen van Carlo en Cees inzitten, maar ze presteren daar niet minder om!

 

 

Wat me wel opviel tijdens het bezoek op een zeer regenachtige dag: het raam van 

alle spoetniks stond open. “Sinds afgelopen winter zijn ze niet meer dicht geweest” 

zegt Kees. En ook: “Deze zomer was het zeer warm en droog onder de hokken, 

misschien kwamen daarom de duiven zo lekker naar huis”.  

 

 

 

  



Successen 

Kees en Carlo hebben in het verleden reeds grote successen 

geboekt. Tijdens mijn bezoek viel me een flinke beker op die 

volgens mij weinig Zeeuwen hebben gewonnen namelijk de 

Beker van Vlaanderen. Gewonnen in 2000 met de tien(!) 

eerst getekende op Barcelona internationaal.  

Van dezelfde vlucht winnen ze in 2006 de 1e internationaal 

duivinnen, met de “Boeing 767”. 

Deze prestaties werden vooral behaald met de lijnen van 

Wim Muller gekruist met Marcel Braakhuis.  

 

 

Verandering 

Na een aantal mindere jaren beslist Carlo in 2012 dat het anders moet. Hij wil meer 

spirit in de duiven en zoekt kruisings- en vervangingsmateriaal. Er wordt een 

samenwerkingsverband opgezet met Piet de Vogel: Ieder jaar komen een 20-tal 

jonge duiven uit de kweekrennen van Oude-Tonge naar Goes. Het is ook daarom dat 

we Carlo een satelliethok kunnen noemen van Piet de Vogel. 

In het begin werd er vooral op nest gespeeld, maar sinds 2013 ook een hok op 

traditioneel weduwschap. Op dit moment heeft weduwschap de overhand en zitten 

bij aanvang van het seizoen 60 weduwnaars in de hokken en zijn er nog een 20-tal 

nestkoppels over. 

Wat ook veranderde was de selectie. Het 

motto werd PRIJSVLIEGEN en anders 

ERUIT! En dat is nog steeds zo: de 

jaarlingen vliegen Agen en als ze daarop 

missen gaan ze naar Narbonne. Twee 

keer mis is einde oefening. 

De tweejarige en ouder gaan over het 

algemeen drie keer mee en daarbij geldt: 

“Twee keer mis betekent eruit, tenzij het 

een kopprijs is”. 

Op bijgaande foto een typische duif van 

het hok van Carlo en Cees: een blauwe 

doffer op weduwschap. Het is overigens 

de 768 die dit jaar goed was voor een 

18e nationaal St. Vincent. 

  



Kweken 

Kees is de man die de (kweek)koppels 

vormt. Hij mag hier graag menig 

winterdag mee doorbrengen achter de 

laptop. De koppeling waar de asduif uit 

voort is gekomen, was bewust 

gekoppeld!  

Op bijgaande foto is Kees de 3e asduif 

van IFC Zeeland aan het bekijken. 

Misschien weet hij hier nog wel een 

passend duivinnetje voor… 

Door de inbreng van de soort van Piet 

de Vogel, maar ook Ko van Dommelen 

is er enorm veel mordant in de soort 

gekomen: wringers en met de kop 

draaien is bijna standaard geworden.  

 

Verzorging 

Ondanks zijn drukke werkzaamheden als kok en uitsmijter bij een bekende bar, is 

Carlo in het seizoen elke morgen paraat om de weduwnaars uit te laten en de 

hokken te poetsen. De weduwnaars worden twee keer per dag gedurende een uurtje 

uitgelaten: van half 8 tot half 9 en van 20 tot 21 uur. Overdag kunnen de jonge 

duiven en nestduiven vliegen.  

De duiven krijgen een vliegmengeling van Matador aangevuld met turbo-energy. Als 

bijvoer geeft men: pinda’s van de markt en Toppigeons PE korrels. Ook medisch 

wordt er een vinger aan de pols gehouden: voor Pau laat Carlo een aantal duiven 

controleren bij Patrick Derijcke uit Terneuzen, die tevens de inentingen (paramyxo en 

pokken) verzorgd. 

 

Prestaties 

Keizerkampioen wordt je niet zomaar, daar moesten de duiven wel wat voor doen. 

En dat hebben ze dan ook gedaan, zie onderstaand overzicht van alle ZLU vluchten. 

 

Pau  (312d) : 10 (1ste get) , 12 (2e get), 24 en 56     (4 v/d 12) 

Agen oud (432d) : 26        (1 v/d 6) 

Agen Jaarl (257d) : 1, 8, 12 (1ste get), 27, 29, 30 en 53   (7 v/d 17) 

Barcelona (242d) : 9, 38 (1ste get) en 48     (3 v/d 6) 

St. Vincent (287d) : 3 (1ste get), 15 (2e get) en 63    (3 v/d 12) 

Marseille (146d) : 9, 19 (2e get) en 31 (1ste get)    (3 v/d 10) 

Narbonne (297d) : 3, 9 (2de get) en 30     (3 v/d 10) 

Perpignan (270d) : 1 (2e get) , 7, 11, 14, 17, 31, 45 en 48 (1ste get) (8 v/d 10)  



Tot slot 

Kees en Carlo vinden het jammer dat veel gezelligheid verdwijnt bij de diverse 

verenigingen. Ze zijn dan ook blij met de entourage rondom het inkorven bij de IFC 

Zeeland. “Hartstikke gezellig en goed geregeld”, zegt Kees.  

Ik was op bezoek bij twee gedreven duivenmelkers. Carlo heeft in 2012 het roer 

omgegooid en Kees is hierin mee gegaan. In 2016 waren ze als 3e geëindigd bij de 

jaarlingencup en vorig jaar wonnen ze deze cup. En nu dus glorieus KEIZER 

kampioen van IFC Zeeland: Volgens mij liggen ze op koers! 

Van harte gefeliciteerd met dit kampioenschap en geniet van de vele huldigingen die 

gaan volgen, want de prestaties zijn ook landelijk en internationaal top getuige een  

7e plaats bij de West Europese Super Marathon. 

 

IFC Zeeland 

Marco Houtekamer 


