
Comb. Zegers-Bruggeman pakt de winst op zware St.Vincent 

 
 

De duiven in St. Vincent werden gelost bij 18o C en een kalme wind uit het zuidwesten. 
Op de vluchtlijn was de wind overwegend noordoost en in het noorden van Frankrijk 
werden enkele regen/onweersbuien voorspelt. Kortom opnieuw een pittige vluchtje voor 
de paarden van het luchtruim. Bij de IFC Zeeland waren er 287 duiven (31 minder dan in 
2017) ingemand door 52 liefhebbers(6 minder dan in 2017) in concours. de verwachting 
was dat de duiven maximaal 1000-1050 mpm zouden halen. De eerste melding was in 
Frankrijk op 728 km. om 18.37.54 wat goed was voor 1044 mpm. De snelste duif in 
Belgie (1080 mpm) werd geklokt in Verviers door Marcel Caro. In Nederland bereikte 
geen duif op de dag van lossing haar hok. Er moest gewacht worden tot even na halfzes 
eer er een melding kwam van Wijnand Geers uit Hulst (5.38 uur). De eerste melding bij 
IFC Zeeland was voor de combinatie Zegers-Bruggeman die om 06.14.24 hun eerst 
getekende 14-3411452 mochten begroeten. Na in 2017 al een 53e en een 71e nationaal 
te hebben gescoord in 2018 al direct goed voor de 6e plaats nationaal en het eerste 
vaasje voor deze combinatie.  
 
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. Bij clubgenoot Jaap Bruggeman werd aangeklopt om wat late jongen te kopen uit 
van de kapitale kwekers die daar het kweekhok bevolken. Jaap die samen met vrouw 
Arian in combinatie vliegt van uit Wemeldinge zag meer profijt in een samenwerking en 
zo was de combinatie geboren, waarbij ieder de verantwoording draagt voor het eigen 
vlieghok. De duiven komen op een enkeling na allemaal van het kweekhok in 
Wemeldinge. 
 
 



 
 
De duiven heeft Jacco van huis uit meegekregen. Vader Chris en ook broer Otto spelen 
met duiven. Vader Chris vandaag de dag het programmaspel en broer Otto in combinatie 
met Edwin Breen zowel de dagfond als de overnachtfond. Deze combinatie wist de 
overwinning op Agen oude duiven binnen te slepen dit jaar, dus de familie timmert aardig 
aan de weg. Na jaren in combinatie met vader Chris te hebben gespeeld werd er in 1991 
op het huidige adres in Biezelinge onder eigen naam gestart en niet zonder succes. In 
het prechtige plakboek prijkt o.a. een uitslag van de natour CCZB op Bapaume 1192 
duiven waarbij Jacco maar liefst de prijzen 1 t/m 6, 9, 23, 55, 72, etc. speelt.  
 
Een opgroeiend gezin en een drukke baan was de reden dat Jacco in het najaar 2009 
overschakelde naar de overnachtfond. Wat goed is komt snel luidt het spreekwoord en in 
het geval van Jacco gaat dit zeker op. Al in 2010 wist hij met een late van 2009 een 12e 
provinciaal op Dax. In 2011 werd hard leergeld betaald, toen Jacco op St. Vincent NPO 
om half zes ’s ochtends twee duiven in de spoetnik vond, toch nog goed voor de 22e en 
30e provinciaal. Sindsdien slaapt Jacco tijdens overnacht-vluchten op de bank. Gelukkig 
werd er enkele weken later een provinciale overwinning op Tarbes binnengesleept, 
nationaal goed voor de 22e prijs. In 2012 dan een super jaar met o.a. een 1e en een 18e 
nationaal Dax, een 8e en een 72e nationaal Tarbes, etc.. Ook in de daarop volgende 
jaren wordt er met regelmaat een vroege duif geklokt. Voor de vlucht op St. Vincent ZLU 
was de verwachting ook weer hoog gespannen. De eerst getekende 4-jarige kras sproet 
weduwnaar 14-3411452 had in 2017 twee topprijzen gevlogen (53e Nat. Perpignan en 
71e Nat. St.Vincent ZLU). Om 06.14 uur zag Jacco zijn favoriet met grote klappen uit de 
goede hoek komen. Met nipte voorsprong weet hij een duif van Marcel van de Klooster 
voor te blijven en de overwinning voor de combinatie binnen te slepen, nationaal goed 
voor plaats 6 dus. De winnaar komt uit de Ulijndoffer (uit de 3e Nat.Narbonne 2008), een 
bewezen kweker op het kweekhok in Wemeldinge, vader van o.a. een 19e Nat. Agen 
(2012), 38e Nat. Tarbes (2013), 53e Nat.Perpignan (2017), 71e Nat.St.Vincent (2017), 
125e Nat. Agen (2016), etc..  



Moeder van deze klasbak is de 11-1800978, halfzuster van de 1e Nat.Dax 2012. Hoe 
was het ook al weer? Oja uit goeie komen uit de goeie!. Helaas bleef de 14-452 op 
Perpignan 2018 achter op het veld van eer. 
 

 
 



 
De accommodatie bij Jacco is beperkt. Het hok van de firma Punt beschikt over 2 
afdelingen voor de weduwnaars, een halletje en 2 afdelingen voor de jonge duiven. Elk 
jaar komen er een aantal late jongen naar Biezelinge die vervolgens worden gehuisvest 
bij de jonge duiven en op nest worden opgeleerd. Jaarlijks zo rond april verhuizen er een 
40- tot 50 jonge duiven uit Wemeldinge naar Biezelinge. Jonge duiven is zo wie zo niet 
echt het ding van Jacco, meestal worden deze slecht 1 of 2 keer gespeeld op de natour. 
Als jaarling betekent dit wel nog behoorlijk wat afvallers. Gevoerd wordt er met Van 
Tilburg in een gezamenlijke bak en de duiven voor de vluchten krijgen de laatste dagen 
wat extra voer in de bakken. Zuivering maakt een heel jaar door onderdeel uit van het 
voer. Daarnaast nog wat snoepzaad en allerhande/grit en af en toe Oregano in het water. 
Naast de verplichte entingen, een kuurtje met parastop in de winter zo weinig mogelijk 
medicijnen. Wanneer noodzakelijk wordt er uiteraard wel ingegrepen. De vorm van de 
dag bepaald of een duif wordt ingekorfd of niet. In principe wordt er alleen meegedaan op 
de ZLU-vluchten. De meeste gaan 2x mee en een enkel maar 1x.   
 
Voor 2019 staat de bouw van een nieuw hok op het programma. Om voldoende ruimte te 
creëren is een deel van het bestaande hok gesloopt, zodat er nu nog maar 1 afdeling 
voor de jonge duiven beschikbaar is. Niettemin zal de concurrentie ook in 2019 deze 
combinatie weer in de gaten moeten houden, Jacco weet als geen ander op sommige 
vluchten enorm te pieken. 
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