
P.V. de Combinatie 
Dagfond, La Souterraine 7 juli 2018 

142 duiven in concours 
   Winnaar: Mark Bugajski, Middelburg 
 
NPO La Souterraine; wederom sectorwinst voor hok Bugajski, waanzinnig!!!! 
 
Afgelopen zaterdag stond het 4e concours op de dagfondkalender vanuit La Souterraine, een echte 
klassieker met ook nu weer een sectorlossing. En het werd een kraker van formaat, prachtig zomers 
weer en noordoosten wind als recept. De duiven werden er zaterdagmorgen om 7 uur gelost. 
En net als 2 weken geleden valt ook nu de winnende duif van de gehele sector in onze club bij Mark 
Bugajski en zoon Bram aan de Amnestylaan in Middelburg; ongelofelijk!! De bloemen van de vorige 
overwinning zijn amper verwelkt en de inkt van de vorige reportages is nog redelijk vers. Wat een 
ongekend succes en dat met de vader van de vorige winnaar, woorden schieten echt te kort voor 
deze suprematie van de bovenste plank; diepe buiging!! 
 
NL15-1761349 “De Krul”, een duif met een verhaal is het die zaterdagmiddag alle registers opentrekt 
en om 15:38 uur afdrukt op zijn thuisbasis na een tocht van 603 km. Met een snelheid van 1.164 
m/pm laat hij alle concurrenten zijn staart zien, in zowel club, CCW, samenspel West, provinciaal 
Zeeland alsmede de gehele sector 1 van 8.600 duiven!! En dan ook nog eens op anderhalve minuut 
gevolgd door zijn zusje NL16-1577766 “Katara”; moet er nog zand zijn??? 
Na alle aandacht voor zijn zoon “De Patron” na diens glorieuze winst op Montlucon, moet deze  
blauwe doffer gedacht hebben; wacht is even, dat kan ik ook! ;-) Opmerkelijk ook want op de 3 
voorgaande dagfondvluchten miste hij telkens zijn prijs, maar dat maakt hij met deze unieke 
krachtsexplosie natuurlijk meer dan goed. Vorig jaar won hij o.a. een 48e NPO Chateauroux van 
2.446 duiven en een 49e NPO Argenton van 3.757 duiven. Zijn naam dankt hij aan zijn eerste La 
Souterraine-ervaring als jaarling in seizoen 2016, toen hij na een tussenstop in België gewond thuis 
kwam en zijn borst redelijk “opgekruld” was en waar nu ook nog een flink litteken “onderpluims” zit. 
 

   
      La Sout-sectorwinnaar “De Krul”          Bronzen sectorwinnares “Katara” 



Mark kweekte zijn blauwe uitblinkers rechtstreeks uit zijn formidabele stamvader NL09-1122469   
“De Boss” gekoppeld aan duivin NL14-3413172 “Zus Gouden Crack” afkomstig van Gijs Baan uit een 
geweldig kweekkoppel van rechtstreekse Minderhoud-duiven. Bij het afslaan in ons clublokaal gaf 
Mark ons zaterdagavond de tip: “Mannen wees zuinig op vreemde duiven, ze kunnen zomaar 
uitgroeien tot je beste duif waar je alles aan te danken hebt”. Het is dan ook een mooie successtory, 
“De Boss” is absoluut de basis van Mark zijn huidige topprestaties! In 2009 als jonge duif bij Mark 
komen aanvliegen (gekweekt door wijlen Fred la Brijn) en vervolgens na een succesvolle vliegcarrière 
uitgegroeid tot een nog betere vererver als vader en grootvader van vele 1e prijswinnaars!! 
 

 
Stambeer “De Boss”, met recht de uitstraling van een baas. 

 
Daar zaten we weer afgelopen maandagavond in de tuin van huize Bugajski, deze keer was zoon 
Bram ook ter plaatse en werd er vol bewondering en bevlogen nagepraat over de vlucht en duiven. 
Bram vatte het als volgt samen; “je komt hier een klein hokje met 12 weduwnaars binnenlopen en 
wordt nu aangekeken door een tweetal sectorwinnaars, bizar”. Onze vereniging PV de Combinatie 
pakt uiteindelijk het complete podium in de sector op deze La Souterraine en deze unieke prestatie 
moest op grondig aandringen van Mark vastgelegd worden op camera, nou vooruit dan maar ;-) 
 

 



 
     Deze sectoruitslag bevat nog een foutje qua aantal duiven in concours, dit moet 8.600 duiven zijn.     
 

Mark en Bram nogmaals proficiat met deze unieke prestaties (die jullie zeker samen hebben behaald) 
en veel succes met de supervorm op het hok te houden in voorbereiding op Nationaal Chateauroux! 
 
Overige hoogtepunten La Souterraine en dagfond totaal door onze clubleden: 

- Bram en Tom Beekman; 5e in de club met hun 2e getekende 16-258 die zonder aftrekvlucht 
aan kop gaat in de tussenstand asduif van Zeeland, goed voor de 16e in de sector en 
wederom super gepakt met hun kwartet duiven, 3 v/d 4 in de prijzen in de club. Ze staan ook 
riant aan kop in de tussenstand hokkampioenschap van Zeeland; formidabel! 

- Patrick Noorman debuteerde op de dagfond met een prachtige kopduif met z’n 1e getekende; 
17e van Zeeland en 22e in de sector, klasse! 

- Peter en Peter Borremans, pakken wederom hun getekende duiven voorop en staan als 
titelverdedigers hok nu 2e in de tussenstand en zijn zodoende de naaste belagers van de 
heren Beekman. Chateauroux wordt spannend mannen! 

- Adrie en Erwin Houmes, 6 v/d 10 in de prijzen en zoals u op bovenstaand plaatje kunt zien 
stonden de eerste 2 aankomsten ook in de schijnwerpers! 

 
 
Succes weer allen op midfond Fontenay (deze vlucht wordt vrijdag vervlogen i.v.m. de Franse 
nationale feestdag Quatorze Juillet) en jonge duiven vitesse Quievrain. 
  


