TopPrestaties in 2011 voor de Comb.Bruggeman!!
Op St. Vincent lukte het net niet, maar op Tarbes afgelopen weekend was het prijs. De provinciale
overwinning was in dit geval echter niet voor de Comb Bruggeman maar voor het sateliethok de
Combinatie Zegers-Bruggeman.
Provinciale overwinning op Tarbes 2011
Zowel de Combinatie Bruggeman als het sateliethok spelend onder de naam Combinatie ZegersBruggeman zijn aan een voortreffelijk seizoen bezig. De duiven, allen gekweekt op het kweekhok van
de Combinatie Bruggeman scoorden o.a.:
1e Provinciaal Tarbes 2011 (1325 duiven)
4e Provinciaal St. Vincent 2011 (2061 duiven)
11e Provinciaal Tarbes 2011
19e Provinciaal Tarbes 2011
22e Provinciaal St. Vincent 2011
29e Provinciaal St. Vincent 2011
45e Provinciaal Tarbes 2011
77e Provinciaal St. Vincent 2011
82e provinciaal Cahors 2011 (2321 duiven)
90e provinciaal Tarbes 2011
91e Provinciaal Cahors 2011

Tarbes, 08-072011.
Gelost om 13.30 u. In Zeeland brachten 245 liefhebbers samen 1306 duiven aan de start die op
Afdelingsniveau de strijd aangingen en in Sector 1 een plaats dienden te veroveren tussen de 9116
concurrenten. Weer een vlucht met nachtelijke aankomsten en hoge snelheden.
De winnaar van het Afdelingsconcours in Zeeland maakt 1847 m./min. wat altijd nog afgrond 600 m.
minder is dan de winnaar van Sector 1. Verder een vlot verlopen concours.
De 44-jarige Jacco Zegers uit Kapelle wint samen met zijn compagnon Jeroen Bruggeman dit
concours met een tweejarige blauwe doffer ( 2e get.), de NL09-3906630, gespeeld op klassiek
weduwschap. Het is een beloftevolle duif die eerder dit jaar reeds de 93e van St. Vincent vloog in de
Afdeling tegen 2061 duiven. Toen ik zijn afstamming zag was ik zeker niet verbaasd over deze
prestatie. Deze doffer stamt werkelijk af van de allerbeste fondduiven in Nederland en België.
Zijn vader is de NL07-1883398 rechtstr. Stefan Leloux uit Kapelle ook zo’n fondspecialist. Hij is een
zoon van de NL04-0413753 “Raffael” die 1e duifkampioen overnachtfond speelde in Afd. Zld. in 2007.
Deze “Raffael” zat toen gekoppeld aan de NL04-0413758 een goede kweekduivin uit de soort van
Sjaak de Keijzer en zn. te Hansweert.
De moeder is de NL06-1468364 “Kleintje Bordeaux” rechtstr. van collega verslaggever Fons van
Ophuizen. Ze komt uit diens NL04-1224216 “Kleine Bordeaux” (Carteus x v. Ophuizen) een excellente
vlieger, toen gekoppeld aan de NL02-2075584 een dochter van de “Goede Blauwe”, Nat Asduif ZLU
Marseille 2002 t/m 2005 bij Fons.
Jacco speelt op deze vlucht 4 prijzen van 11 ingezette duiven.

Jacco Zegers is zeker een gemotiveerde liefhebber, die ongeveer drie jaar geleden het wijze besluit
nam om zijn spel om te gooien zodat hij zijn drukke baan en een jong gezin kon blijven combineren
met zijn geliefde sport. Hij besloot te gaan specialiseren op de overnachtfond zodat er minder
wedstrijden te vliegen waren en de druk bij deelname aan het reguliere drukke programma wegviel.
Zijn compagnon is Jeroen Bruggeman, de zoon van Jaap en Arian Bruggeman uit Wemeldinge. En
om nog wat meer druk van de ketel te halen is er een goede afspraak met Jaap, die voor Jacco de
jonge duiven kweekt. Deze mensen hebben het begrepen, zo blijven liefhebbers behouden voor de
sport. U hebt al begrepen dat de basis van het hok van Jacco is opgebouwd met de soort van
Combinatie Bruggeman ( Jaap en zijn vrouw Arian Bruggeman). En deze combinatie beschikt over de
allerbeste bloedlijnen voor de fond.
Jacco speelt het klassiek weduwschap met 23 weduwnaars. Die zijn omstreeks eind februari
gekoppeld en gaan na loos broeden op weduwschap. Hij heeft ook nog 8 koppeltjes waarvan zowel
doffer als duivin op nest gespeeld worden en heeft de keus uit ongeveer 50 jonge duiven voor
aanvulling van zijn vliegploeg.
Een kolonie met een prima basis en reeds na drie jaar specialisatie een eerste provinciaal.
Gewoon zo verder gaan Jacco. Proficiat.
De uitslagen;
Tarbes, Afdeling Zeeland 1306 d.
1 Zegers-Bruggeman, Kapelle 1847,719 m. 2 J. J. Duinkerke. Wemeldinge, 3 A. Claessens,
Kwadendamme, 4 J. Kaho, Goes, 5 Derycke en dochter, Terneuzen, 6 Comb. Flipse, Westkapelle, 7
J. Murre, Yerseke, 8 G. Baan,. Middelburg, 9 L. Breepoel, Hoek, 10 S. Leloux, Kapelle, 11 C. Paauwe,
Kruiningen, 12 R. vd Pijl, Goes, 13 Comb. Bruggeman, Wemeldinge, 14 Rien Fonteyne, Oud
Vossemeer, 15 J. van Belle, Axel, 16 g. Dusarduyn, Groede, 17 Angelo vd Veken, Clinge, 18 J.
Dekker, Krabbendijke, 19 J. Steketee, Bruinisse,
20 M. de Lijser, Cadzand.

