
Comb. Zegers-Breen pakt de hoofdprijs op Agen Oud 

 

In heel Europa was het in het laatste weekend van juni zomers weer met in de 
namiddag hoge temperaturen. Op de vluchtlijn stond een kalme noordoostelijke tot 
oostelijke wind. Schitterende omstandigheden dus voor de 5.754 ingekorfde 
Nederlandse duiven op de vlucht Agen oud die om 08:00 uur in de ochtend de 
vrijheid kregen. In het IFC werden 432 duiven ingekorfd door 60 deelnemers. Dat 
Agen een vlucht was voor sterke duiven blijkt wel uit het feit dat op de dag van 
lossing geen enkele duif zijn thuishok wist te bereiken. Het duurde in Nederland tot 
de volgende ochtend 05:46 uur voor de eerste Nederlandse duif viel in Maastricht bij 
de iconen op de grote fond Harry en Roger Wijnands. Deze duif maakte een snelheid 
van 915 meter/minuut en was achteraf goed voor de 1e nationaal. Na deze melding 
kon het wachten op de duiven in de overvlucht dus beginnen. 
 
In het IFC Zeeland is het wachten tot 07:25 uur op de eerste melding en deze komt 
van de Comb. Zegers-Breen uit Kapelle. Normaal zitten beide mannen samen te 
wachten onder het afdak in de achtertuin, maar toen de duif viel stond Otto lekker in 
het zonnetje op het pleintje achter het huis. Ineens zag hij tussen de huizen de “712” 
naar beneden schieten en ging toen als een speer door de poort naar achteren om 
Edwin over de aankomst te informeren. Die was druk op zijn telefoon aan het kijken 
en had de duif niet gezien. Maar hij was er wel! Na het melden van de duif en het 
informeren van de aankomst aan diverse duivenvrienden, begon het besef te komen 
dat sprake was van een heel vroege duif. Achteraf goed voor de 17e nationaal en de 
droom van het winnen van een ZLU-vaasje was ineens werkelijkheid geworden.  
  



Tijdens mijn bezoek merkte Otto nog op dat het eerder gelukt was dan zijn 
tweelingbroer Jacco om een ZLU-vaas te winnen en dat hij zijn broer hiervan ook 
even subtiel op de hoogte gebracht heeft. Opgemerkt dient wel te worden dat Jacco 
twee weken later genadeloos terugsloeg door op St. Vincent de 6e nationaal te 
winnen, maar dat terzijde.  
 
De combinatie tussen Otto Zegers en Edwin Breen bestaat sinds 2013. Beiden 
speelden tot dit jaar met name op de dagfond en in 2013 is besloten om de handen 
ineen te slaan en als combinatie verder te gaan. Edwin kampte met 
luchtwegproblemen en speelde met de gedachte om met de duivensport te stoppen. 
Het spelen in combinatie biedt zodoende een mooie uitkomst. Vanaf het startjaar is 
naast de dagfondvluchten ook het vizier gericht op de marathonvluchten. Hiertoe zijn 
gerichte aankopen gedaan en de 10 koppels kwekers hiervoor zijn gehuisvest bij 
Edwin in Kattendijke. Deze koppels bestaan uit duiven van Sjaak van de Velde, 
Philip Geerdink, Jos Pepping, Arjan Beens en duiven van diverse toppers uit de 
buurt, zoals Comb. Krijger, Frans Janssens en Peter Oele. Op het adres van Edwin 
worden de duiven gekweekt en op het adres van Otto wordt met de duiven gespeeld. 
Al heb ik van Edwin begrepen dat op zijn eigen adres ook wat duifjes rondvliegen 
waarmee in de komende jaren aan de vluchten meegedaan kan worden.  
 
De combinatie vliegt op weduwschap omdat dat makkelijker gevonden wordt dan 
nestspel. Na thuiskomst van het werk worden de duiven losgelaten voor hun 
dagelijkse training. Het hok bestaat uit een afdeling met 12 bakken voor de ZLU-
vluchten en een afdeling met 16 bakken voor de dagfondvluchten. Daarnaast is er 
een aparte afdeling voor de jonge duiven. Otto is bezig met de bouw van een nieuw 
hok en gezien de foto’s hiervan zal het een waar duivenpaleisje gaan worden. 
 De groep duiven bestemd voor de ZLU-vluchten bestond dit jaar uit 6 oude doffers 
en 2 jaarlingen. Opmerkelijk detail is dat in dit zware vliegjaar geen van deze duiven 
verspeeld is. Door het kleine aantal duiven is alleen meegedaan op de vluchten Pau, 
Agen oud, St. Vincent en Perpignan. Net als op de dagfondvluchten wordt niet 
gespeeld voor kampioenschappen maar wordt geprobeerd enkele keren per jaar te 
pieken. Van Agen oud is dat in ieder geval prima gelukt! 
 

 



 

 

 

  



De overwinnaar - de” 712” - is een prachtige kraswitpen doffer, niet al te groot van 
stuk met een zijdezachte pluim. Als je het hok instapt zie je hem eigenlijk meteen 
zitten. De vader komt van Sjaak van de Velde en is aldaar door Edwin op het hok 
uitgezocht. Aanvankelijk werd gedacht dat het een duivin was maar later bleek hij 
toch geen eieren te kunnen leggen. De moeder komt van Philip Geerdink en is door 
Edwin op een bonnenverkoop aangekocht. Gezien de afkomst van de “712” is het 
geen wonder dat hij tot deze prestatie is gekomen. Agen oud was de eerste 
marathonvlucht voor de “712” en op de voorvluchten had hij zichzelf al goed laten 
zien. Na Agen oud is hij niet meer gespeeld omdat Otto eerst enkele jongen van hem 
wilde kweken. De bedoeling is wel om hem volgend jaar weer op de vluchten te gaan 
spelen. We gaan zien of hij volgend jaar weer tot een dergelijke topprestatie zal gaan 
komen. Hij is zijn vliegcarrière in ieder geval voortvarend gestart. Geniet van de 
huldiging in Kerkrade mannen! 
 
IFC Zeeland 
J. Lindenberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


