
Comb. Zegers-Bruggeman piekt op Marseille 

 
 

In Marseille aan de Middellandse zee konden de duiven eindelijk weer eens op de 
geplande lossingsdag de thuisreis aanvaarden. Gelost om 6.35 uur bij een zuidoostelijk 
windje kregen de duiven al snel met een noordelijke wind te maken en na 150 km 
draaide die naar een westelijke richting en nog noordelijk werd de wind zuidwest. Een 
gunstig scenario voor de oostkant van Frankrijk, België en Nederland. De eerste duif 
werd gemeld op 15.37 uur in de regio tussen Reims en Parijs. Maar zoals verwacht 
kwamen er sneller meldingen uit de oostelijkere regio’s. De verwachting voor een vroege 
duif in het westen was dan ook niet hoog. De eerst gemelde Nederlandse duif viel in 
Kerkrade om 18.34 uur. De snelste duif werd gemeld in Buggenum bij Wil Boonen die om 
18.47 uur draaide en een snelheid van 1203 mpm wist te realiseren. De eerste melding 
in het westen was voor de Comb. Zegers-Bruggeman die hun blauw gehamerde doffer 
de 16-3610451om 1940 uur op de klep zagen vallen. Goed voor de 1e prijs bij IFC 
Zeeland en nationaal goed voor plaats 10. Alleen een duif van Jan Polder wist zich even 
later nog voor de Marseille-doffer (zoals hij nu heet) te klasseren. 
 
Officieel bestaat de combinatie uit Jacco Zegers en Jeroen Bruggeman. Feitelijk bestaat 
de combinatie uit Jacco Zegers en Jaap Bruggeman (vader van Jeroen). De combinatie 
bestaat sinds 2009. In dat jaar besloot Jacco over te stappen naar de grote fond en 
daarmee een succesvolle periode op de vitesse-, midfond- en dagfondvluchten af te 
sluiten. Jacco verzorgt de vliegploeg van de combinatie en Jaap heeft naast zijn eigen 
vliegploeg ook alle kwekers onder zijn hoede. Met deze prestatie op Marseille is de 
combinatie niet aan hun eerst proefstuk toe. In het najaar van 2009 gestart op de fond en 
dan al zo’n prijzenlijst weten neer te legen, met o.a. nationaal een 1e, 6e, 8e, 10e, 18e, 
22e, etc. vanaf 2011. Het seizoen 2019 verliep echter niet volgens plan. Drukke 
werkzaamheden en het afbreken van het oude hok en het bouwen van een nieuw hok 
betekende (te) weinig tijd voor de duiven.  



Op Pau nationaal maar 1 v.d. 4 in de prijzen (Marseille-doffer) en Agen maar 1 van de 6. 
Voor Jacco het signaal dat hij moest ingrijpen. De duiven die tot dan op weduwschap 
werden gespeeld werden teruggekoppeld. Op Barcelona en St. Vincent werd zodoende 
niet deelgenomen. Op Marseille werden 4 nestdoffers ingemand op 7 tot 10 dagen 
broeden. Dat Jacco zijn duiven kan laten pieken werd wederom bewezen op deze vlucht, 
met maar liefst 3 v.d. 4 duiven in de prijzen. Een geplande vakantie vanaf de zondag na 
Narbonne betekende dat aan Perpignan niet kon worden deelgenomen. Toen Narbonne 
ook nog eens 3 dagen later gelost werd dan voorzien konden ook deze deelnemers niet 
worden opgewacht. Het geleende meldsysteem bleek niet te werken zodat zijn eerste 
duif pas 3 kwartier na aankomst werd gemeld, met als gevolg een latere klassering. 
 

 
 
Op Marseille was het al snel duidelijk dat er ’s-avonds duiven moesten vallen al was de 
verwachting ook dat we, gezien de wind, niet tegen het Limburgse geweld op zouden 
kunnen. Rond half acht ging Jacco nog maar eens even de meldlijst van de ZLU 
raadplegen. Toen hij daarna een blik naar buiten wierp was hij juist op tijd om zijn Blauwe 
“451” op de klep van de spoetnik te zien vallen. Zonder aarzelen liep deze nestdoffer 
direct binnen. De eerst gemelde duif in het westen, kon niet anders of dit moest een 
vroege zijn. Zou er in 2019 net als in 2018 weer een vaasje naar Biezelinge verhuizen? 
Na een paar spannende uren werd duidelijk dat de inmiddels tot Marseille-doffer 
omgedoopte “451” zich als 10e Nationaal op Marseille had geklasseerd. Goed voor de 1e 
prijs bij IFC Zeeland en bij de FBZ.   
 
De Marseille-doffer komt uit het kweekhok van de combinatie en heeft als vader een van 
Joop van de Vrede gekregen doffer uit de Steketee-lijn. De moeder van de vader is een 
bewezen kweekduivin die al meerdere goede nakomelingen heeft gezorgd, o.a. bij wijlen 
Flip Steketee een 11e Nat. Barcelona, een 59e Nat. Perpignan, etc.. De moeder is 
afkomstig van Frans Janssens en is een dochter van Davy, Asduif IFC Zeeland 2014, 
gekoppeld aan een halfzus van de “Walchenaar”, Asduif Pau 2014 over 3 en 4 jaar. 



 
 
 
 
 



Het huidige hok van de firma Punt was aan vervanging toe. Voor de bouw van het 
nieuwe hok werd een stuk van het oude hok afgebroken in het voorjaar, waardoor het 
woekeren was met de ruimte. Inmiddels verrijst er half achter het oude hok een 
schitterend nieuw hok, volledig gebouwd in eigen beheer en met hulp van o.a. zijn 
buurman en broer Otto Zegers.  

 
 
Door een coli-aanval, met helaas een aantal slachtoffers, hebben de jonge duiven en een 
grote groep laatjes niet deelgenomen aan de vluchten. Wel zijn ze meerdere keren zelf 
weggebracht. Vanaf seizoen 2020 gaat er op het nieuwe hok gespeeld worden. Het hok 
is anders maar de speelwijze niet, als is de kans groot dat de combinatie in 2020 weer 
volledig terug gaat naar het nestspel zodat men vanaf de eerste vlucht weer kan pieken. 
De kwaliteit van de duiven, met de mand als selecteur en het kennersoog van de melker, 
gaan ongetwijfeld weer voor succes zorgen in Biezelinge. 
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