
Carlo Dominicus – winnaar van de Sponsorcup IFC Zeeland 2018 

De sponsorcup wordt vervlogen over de langste vluchten van de ZLU, te weten: Pau, 

St. Vincent, Marseille, Perpignan en Barcelona. De punten kunnen gewonnen 

worden door één van de twee eerst getekende duiven en bij de eindstand telt eerst 

het aantal prijzen en dan de punten.  

Het is in 2018 vier liefhebbers gelukt om op bovenstaande vluchten een getekende 

duif in de uitslag te krijgen. Naast de winnaar zijn dat Aartjan Maljaars, Jos van 

Belzen en Joop Duinkerke. Klasse mannen! Het was echter niet genoeg om Carlo 

Dominicus van de victorie te houden. Hij was voor iedereen een maatje te groot. Hier 

staat ie te glunderen met de asduif “Black Diamond” 

  



Deze duif heeft op Perpignan de maximale punten gepakt door hierop de 

overwinning te behalen. Een andere belangrijke speler was de NL16-1490768, of te 

wel de 3e asduif van IFC Zeeland. Beide duiven hebben pure kopprijzen gepakt bij 

IFC Zeeland, maar ook nationaal. Onderstaand de prestaties van Carlo, die hem 

geleid hebben naar de overwinning. 

Vlucht 1e get 2e get  

Pau “de 768”     10e IFC  
                   119e Nat. 

 

St. Vincent “de 768”      3e IFC  
                   18e Nat. 

 

Barcelona “de 073”      38e IFC 
                  484e Nat. 

 

Marseille  “de 821”      19e IFC 
                   377e Nat. 

Perpignan  “Black Diamond”     1e IFC  
                                7e Nat. 

 

De duiven worden verder aan jullie voorgesteld bij de reportage van de asduif, maar 

ik kan alvast verklappen dat de soort van Piet de Vogel en Ko van Dommelen rijkelijk 

aanwezig is in de pedigrees. 

Met twee van dergelijke duiven is de poulebrief makkelijk invullen natuurlijk. Van de 

vluchten Pau, St. Vincent en Perpignan stond de “768” altijd als 1e getekende en de 

“830”oftewel “Black Diamond” als 2e getekende. Ze hebben het vertrouwen van de 

baasjes niet geschaad! 

De “Black Diamond” viel als jaarling niet op, maar in de voorbereiding was hij bij een 

invliegvlucht ook een keer als 1e op het hok en…10 minuten los op de rest! Dus toen 

al liet hij zien, dat hij wat in zijn mars had. Maar ja dan zo uit je slof schieten van 

Perpignan: nu zat hij 1,5 uur los op z’n eerste belager.  

Op de andere twee vluchten, Barcelona en Marseille, worden de prijzen gepakt door 

andere duiven en beide keren was dat hun 2e duif op het hok. Ook de “073” is 

overigens een rechtstreekse duif van Piet de Vogel met de lijnen van Jonge Stayer, 

Blackstar en Paarsborst. Ik kan het niet genoeg benadrukken, maar Carlo heeft in 

2012 een gouden zet gedaan om samen te gaan werken met Piet!  

Voor de verzorging en andere details verwijs ik jullie naar de uitgebreide reportage 

van Carlo als Keizer van IFC Zeeland. En ook daar ga je weinig geheimen lezen: 

Gewoon kweken en spelen en dan HARD selecteren. En denk vooral niet dat Carlo 

stil blijft zitten. Naast duiven van Piet de Vogel is hij op dit moment ook duiven aan 

het proberen van Frank Zwiers en Saarloos.  

“Maar of die duiven dergelijke successen kunnen evenaren of zelfs verbeteren, dat 

dient te worden afgewacht” zo zegt “Der Kaiser” Carlo! 
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