1e Nationaal Bergerac voor de Gebr. Brugemann
Door Gerard Dekker

Zondagmorgen in alle vroegte gaat de whatsapp, 5.13 uur geeft de klok aan.
De 1e melding van Bergerac, jongens, jongens, het begint net aan een beetje licht te worden.
Een droom wordt weer eens waar voor de Gebr. Brugemann in Assendelft, in dit geval mijn
medeleden in de club en achterburen op enige afstand. Natuurlijk pleeg ik eerst even een
felicitatietelefoontje naar Jos, want op Compuclub live staan ze nationaal fier bovenaan.
Nuchter als jos is vermeld hij nog even dat er op de achterhand nog duiven voor hun spettervroege
duif kunnen vallen, maar natuurlijk klinkt de blijdschap in zijn woorden door.
Zondag 29 juli 2018 wat weer een genot om een dag zo te kunnen beginnen.
Ze hebben 57 jaarlingen gezet en ze beginnen met hun jaarlingdoffertje de NL. 17-635 een prachtige
kraswitpenner die de 908.904 kilometer op mirakelse wijze met een snelheid van 1896.062 meter
heeft afgelegd. Slapen is er niet bij geweest voor deze kanjer of in ieder geval weinig want een beetje
rekenwerk brengt aan het licht dat de terugweg aan zo ongeveer een 1000 meter per minuut moet
zijn afgelegd
5 uur 8 minuten en 27 seconden, wat een tijd , wat een snelheid en dat tegen een nationaal
deelnemersveld van 2244 liefhebbers die 16.336 duiven de baan op stuurden. Enne…. een wind die
ze zeker dikker liet vallen in het zuid oostelijke gedeelte van Nederland want de wind is nu niet
bepaald in het voordeel van deze duif geweest. Een ijzersterke knokker dus die alle theorieën aan zijn
spreekwoordelijke laars lapt.
Als we kijken naar de afstamming van de doffer komen die ene uitstekende Barcelonadoffer tegen
die toenmaals de 2e nationaal vloog op Barcelona, de “Orhan”. In de stamkaart van de “635” komt
zijn naam aan zowel vaders als moederskant een 11 tal keren terug. Kwaliteit verloochend zich niet.
De “635”werd op nest gespeeld, wint dus de 1e nationaal Bergerac en was op Bordeaux ook al hun 3e
duif en speelde toen de 125e in sector 2.
Uiteraard heeft dit pronkstuk aan de duivenlootstam van de Brugemannen een naam gekregen, dat
zijn we gewend van de Brugemannen en de doffer gaat voortaan onder de naam “Jopece” door het
leven en waar die naam vandaan komt mag u zelf even uitpuzzelen.
Het zou zeker wat naamgeving ook anders kunnen gelopen zijn, tenminste als de winnaar een
winnares was geweest want de overwinning kwam op de verjaardag van Jos en Colinda hun dochter
Lara, in ieder geval een makkelijke datum om te onthouden.
Een leuke noot : uiteraard moest de duif gecontroleerd worden en daarvoor werd Ruud Vermaat uit
Santpoort aangewezen. Terwijl die zijn werkzaamheden uitvoerden bij de Brugemannen belde zijn
vrouw hem met de mededeling dat er een duif van Bergerac gearriveerd was en wat of ze moest
doen. Daarop werd het meldadres van N.I.C. Zaanstreek-Noord ingeschakeld die verder netjes
afwerkte voor Ruud.
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Familie Brugemann, namen de leden van de Fondclub Noord Holland van harte gefeliciteerd met
deze fantastische 1e nationaal.
In deze dus een prachtige opvolger op de 2e plaats namelijk Ruud Vermaat uit Driehuis, die ook de
vorige editie van Dax won. Chapeau Ruud.
Op de 3e plaats gaan de complimenten naar H. Hendriks uit Vinkeveen.
DE TOP 10
1. Gebr. Brugemann, Assendelft 2. R.G.P. Vermaat, Driehuis 3. H. Hendriks, Vinkeveen.
4. J. Vermaas, Heemskerk 5. R. van der Pijll, Hobrede 6. Comb. M. van Geel & Zn, Julianadorp
7. Vertelman en Znn, Hoogkarspel 8. J.W. Sevenhuysen, Den Helder
9. C.G. Zuurzier, Egmond a/d Hoef 10. R. Willemsen, Muiden
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