Reportage in PIPA – Pigeon Paradise
http://www.pipa.be/nl/newsandarticles/reports/comb-zegers-bruggemankapelle-nl-wint-1e-nat-dax-sector-i-tegen-8772-d
Comb. Zegers-Bruggeman (Kapelle, NL) wint 1e Nationaal Dax sector I tegen
8.772 duiven.
Dat ambitie ook op de grote fond al vlot kan leiden tot ongekende successen, bewijzen Jaap
& Arian Bruggeman en Jacco Zegers. In enkele jaren tijd nestelden zij zich als Comb.
Bruggeman (Wemeldinge) en Comb. Zegers-Bruggeman (Kapelle) in de kop op verschillende
marathon klassiekers; de sectorale winst op Dax betekent een sensationele bekroning op een
uitmuntende maand juli.

Na een stroeve start op beide hokken in 2012, kwamen de weduwnaars van ZegersBruggeman (focus voornamelijk op de middaglossing) en de nestduiven van Comb.
Bruggeman (met nadruk op ZLU ochtendlossingen) steeds beter op dreef. Op Nationaal Pau
werd deze lijn ingezet met een 50% score voor Comb. Bruggeman en de 123e Nationaal.
Vervolgens werd behaald:
Bordeaux (oud) ZLU: 19e Nat. 4.507 d. (Comb. Bruggeman, 3 duiven mee).
Tarbes: 8e-72e Nat. SI 7.752 d. (Zegers-Bruggeman, 15 mee 8 prijzen)
Dax: 1e-18e-143e-732e-1949e Nat. SI 8.772 d. (Zegers-Bruggeman, 11 mee, 5 prijzen)
Narbonne ZLU: 33e Nat. 4.303 d. (Comb. Bruggeman)

Winnaar van 1e Nat. Dax sector 3 – geklokt om 5.14 uur op zondagochtend - werd NL103006036 ‘Blauwe Dax … een tweejarige goed gebouwde blauwe doffer die op weduwschap
werd gespeeld. Na een misser op St. Vincent, was Tarbes zijn volgende doel; maar daarvoor
vonden Jaap en Jacco hem niet goed genoeg. De extra weekjes rust tot Dax bleken inmiddels
hun gewicht in goud waard. Vader van de ‘Blauwe Dax’ komt rechtstreeks van wijlen Fons
van Ophuizen (uit zoon ‘Zwarte Dax’ x dochter ‘Blauwe Vanoppen’) en uit zijn nestmaat
werd in 2011 reeds de 1e in het Nationaal inkorfcentrum Goes op Bordeaux NPO als jaarling
gekweekt; Nationaal was dit 131e tegen 12.987 duiven. Moeder van ‘Blauwe Dax’ is de super
kweekduivin ‘Witpen 342’, rechtstreeks van Cees vd Poel (uit ‘Gehamerde’ x kleindochter
‘Blauwe Vanoppen’). ‘Witpen 342’ kweekte verder o.a. al:
‘603/09’
‘604/09’

193e Nat. Tarbes 2011
– 9.304 d.
18e Nat. Dax 2012
– 8.772 d.
72e Nat. Tarbes 2012
– 7.759 d.
197e Nat. St.Vincent 2011 – 12.992 d.

Comb. Zegers-Bruggeman is toe aan zijn derde seizoen op de grote fond en daarmee dus een
relatieve nieuwkomer in deze discipline. Toen Jacco Zegers (45) in 2009 besloot vanwege
een drukke baan en jonge kinderen ‘het snelle werk’ vaarwel te zeggen, klopte hij aan het
einde van dat jaar bij Jaap en Arian Bruggeman aan voor wat late jongen om zich op de
grote fond te gaan richten … De Bruggemannen hadden namelijk sinds 2006 fors geïnvesteerd

in een groep klasrijke duiven en dat leek Jacco een ideale basis om de fond mee op te gaan.
Jaap Bruggeman - als zelfstandig ondernemer ook al lijdend aan een chronisch tijdgebrek
voor de duiven – zag meer in een samenwerking met Jacco, wiens kwaliteiten als stielman
algemeen bekend waren. In Kapelle vliegt Jacco sindsdien onder de naam ZegersBruggeman, waarbij het duivenbestand wordt verzorgd door Comb. Bruggeman.
Van acquit toonde Jacco aan ook de grote fond goed onder de knie te hebben; op de enige
marathonvlucht waarop hij als debutant in 2010 korfde (Dax) werd direct de 12e provinciaal
(tevens 263e Nat. 12.128 d.) gewonnen. In 2011 werd hard leergeld betaald, toen Jacco op
St. Vincent om half zes ’s ochtends twee duiven in de spoetnik vond, waar er verschillende
in de nacht vielen (waaronder bij Comb. Bruggeman, die vóór 05.00 uur draaiden en de 4e
provinciaal wonnen) … sindsdien slaapt Jacco tijdens overnachtvluchten op de bank. Verder
resulteerde 2011 in nog een mooi aantal kopprijzen, waaronder 1e en 23e prov. Tarbes
(Comb. Zegers-Bruggeman), 13e en 62e prov. Tarbes (Comb. Bruggeman), 14e-75e-116e166e prov. Bordeaux (Comb. Bruggeman), 58e-91e prov. Dax (Comb. Zegers-Bruggeman).
De basisduiven bij Jaap en zijn vrouw Arian Bruggeman in Wemeldinge werden door stevige
investeringen op de hokken gehaald. Op de kweekhokken vertoeven duiven van Wijnands
(o.a. 2 zoons en een dochter van de fameuze ‘Blauwe Vanoppen’) … van National Montauban
2007 winnaar Stefan Leloux … van Nationale kopvlieger Frans Janssens … en van zwager
Willem Weststrate van de combinatie Weststrate-VD Velde. Een echt top product van deze
klasrijke stamduiven is de NL09-3906630 van Comb. Zegers-Bruggeman, die op 6 vluchten nu
al 5 prijzen wint waaronder de 1e prov. Tarbes 2011, goed voor een 22e nationaal tegen
9.304 d. … top talent is de NL09-3906608 ‘Rode Bandiet’, nu twee prijzen op 3
marathonvluchten met in 2012 de 8e Nat. Tarbes tegen 7.759 d. (oude soort Bruggeman x
nestzus van vader ‘Blauwe Dax’). Een halfzus (zelfde moeder) kweekte de NL10-3005938
‘Bordeaux-doffer’, 1e NIC Bordeaux 2011 tegen 353 d., tevens 14 provinciaal.
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