
P.V. de Combinatie 
Dagfond, Montlucon 23 juni 2018 

180 duiven in concours 
   Winnaar: Mark Bugajski, Middelburg 
 
NPO Montlucon; de sectorwinst mag gevierd worden in onze vereniging!! 
 
Afgelopen zaterdag stond de 3e dagfondvlucht op het programma met een sectorlossing vanuit 
Montlucon. Noordoosten wind stond er op het menu en met goede weersomstandigheden en niet al 
te straffe temperaturen beloofde het een mooie vlucht te worden. Het konvooi van 10.683 racers 
kreeg er zaterdagmorgen om 6:45 uur het startsein voor hun thuisreis. 
 
De winnende duif in onze club valt bij Mark Bugajski aan de Amnestylaan in Middelburg. Deze 
dagfondspecialist stond enkele maanden geleden nog met een prachtige reportage in Het Spoor der 
Kampioenen! Daarin werd uitgebreid beschreven de manier waarop Mark zijn hobby graag uitoefent; 
op een overzichtelijke manier met weinig duiven en zo eenvoudig mogelijk. Maar al jaren met 
geweldige resultaten. Stamduif “De Boss”, diens dochter “Maxima” en kleinzoon “Ties” zijn enkele 
bekende duiven die Mark op de kaart hebben gezet op zijn favoriete discipline! 
 
Mark zijn vliegploeg 2018 bestaat voor het grootste gedeelte uit jaarlingen en na enkele pittige 
weken besloot hij een rustweekje in te lassen en korfde hij niet op midfond Gien. Om vervolgens met 
zijn complete vliegploeg aan de start van Montlucon te verschijnen, wat voor zijn jaarlingen hun 

dagfonddebuut betekende. Dat ze fris en er klaar voor waren hebben we geweten…  
Het is de jaarlingdoffer NL17-1329097 die voor de bloemen zorgt en zijn missie van 575 km met een 
snelheid van 1.219 m/pm weet te voltooien, wanneer hij om 14:37 uur wordt geconstateerd op zijn 
thuisbasis. Dit overigens niet onder toezicht van zijn baas. Mark had de duiven eigenlijk niet voor 15 
uur verwacht en was nog even snel een rondje met hond Stanzi. Na thuiskomst hoorde hij wat 
gefladder op het hok en zag zijn 6e getekende blauwe doffer reeds in het hok zitten, dit moest toch 
wel een hele vroege zijn was zijn eerste gedachte. Nou en of het een vroege was; in heel sector 1 is 
er namelijk geen enkele duif die aan de snelheid van Mark zijn winnaar weet te komen, fantastisch 
wat een overwinning!! Traditiegetrouw krijgen winnende duiven bij Mark op het hok een naam 
toegewezen van kleindochter Alyssa en de 097 gaat voortaan door het leven als “De Patron”.  
 

  



Als jonge duif wist “De Patron” de weg naar huis ook al goed te vinden met 3 mooie prijzen op de 
midfondvluchten, werd 3e asduif in samenspel 7 op dit onderdeel met een 9e stek op Fontenay van 
654 duiven als beste notering. Dit seizoen kwam hij wat moeizaam op gang en scoorde tot aan 
zaterdag enkel prijs op midfond Melun. Echter ook toen arriveerde hij als 1e aankomst bij Mark, goed 
voor een 21e provinciaal tegen 5.425 duiven, hij heeft het dus in de vleugels om uit te blinken! 
 
Mark kweekte zijn uitblinker uit doffer NL15-1761349 “De Krul”, zelf goed voor o.a. een 48e NPO 
Chateauroux van 2.446 duiven en een 49e NPO Argenton van 3.757 duiven en zoon van stamvader 
“De Boss” x “Zusje Gouden Crack” van Gijs Baan (samenkweek). Moeder van “De Patron” is duivin 
NL16-1577765, zelf o.a. 15e provinciaal Pontoise van 4.861 duiven en afkomstig van wijlen Ko 
Marteijn. Deze 765 is een volle zus is van “Pietertje 613”; 4e NPO Limoges 2017 van 2.086 duiven 
(soort Pieter Veenstra x Marcel Wouters). Aan winnaarsbloed geen gebrek zodoende in deze 
pedigree… Mark zijn voorliefde voor de dagfondconcoursen ontstond in 2010 met destijds de snelste 
duif provinciaal op NPO Ruffec, ware het niet dat zijn duif toen niet provinciaal getekend stond en de 
zege zodoende aan zijn neus voorbij ging. De duif die deze prestatie leverde (De Boss, een opvanger 
van wijlen Fred la Brijn) is inmiddels uitgegroeid tot de huidige stamvader van zijn kolonie. Mark zei 
me dat “het smetje in zijn carrière”, nu door een kleinzoon van zijn stamvader toch wel ruimschoots 
is weggepoetst met deze geweldige nationale zege in Sector 1 (Zeeland, Brabant, Limburg)!! 
 

Maandagavond evaluerend in de tuin bij Mark (nog bedankt voor de lekkere taart Ans ) benadrukte 
hij nog maar eens hoe blij hij is met de hulp en support van zoon Bram, die zeer regelmatig helpt 
met o.a. het opleren van de jonge duiven en de verzorging bij afwezigheid van Mark. Mooi om zulke 
successen als afgelopen zaterdag dan samen te kunnen delen; duivensport op zijn mooist!! 
 

 
 Montlucon-winnaar “De Patron”          
    
Mark nogmaals proficiat, geniet er nog lang van na en succes op de komende vluchten. 
 
Overige uitblinkers/topnoteringen op de vlucht: 

- Gijs Baan met de 6e NPO provinciaal met duif 16-262, gefeliciteerd! 



-  Amer Al Housini, weliswaar geen echte kopduif maar wel 50% prijs met 4 v/d 8 en dit seizoen 
op de goede weg, ga zo door! 

 

  
     Naast de winst ook nog een 9e provinciaal voor Mark, wederom een jaarling; het kan niet op! 

 
A.s. zaterdag midfond Melun en de start met de jonge duiven vanuit Arras, succes weer allen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


