
P.V. de Combinatie 
Midfond jong, Melun Reau 18 augustus 2018 

175 duiven in concours 
   Winnaar: Mark Bugajski, Middelburg 
 
Midfond jong Melun Reau; dagfondcrack wint nu ook met de jonge duiven!! 
 
Net als vorige week zaterdag, stond ook voor 2e midfondvlucht voor de junioren Melun op het menu. 
Volgens programma zou dit echter Pithiviers zijn, maar dit werd in de voorbereidingsweek gewijzigd 
in Melun om zo samen met Brabant te kunnen vervoeren. Waar het vorige week Melun Andrezel 
betrof, werden de duiven nu gelost aan de andere kant van de stad in Melun Reau (verschil van 2 á 
3 km). In deze stad op ongeveer 50 km ten zuidoosten van Parijs, kreeg ons Zeeuwse konvooi(tje)  
zaterdagmorgen om 8 uur de vrijheid, met eveneens als vorige week een westen wind voor de 
kiezen. Provinciaal is het zodoende Terneuzen, Nieuw-Namen, Hulst, Heikant, St. Jansteen en Axel in 
de spotlights met Gebr. Scheele als winnaar die met een banddikte verschil de Gebr. van Beveren & 
kids weten te kloppen. De 1e duif aan onze kant van het water valt wederom bij Ko van Maldegem te 
Heinkenszand (25e prov.), erg knap met maar 5 duiven in de strijd. Wat verder opvalt is dat de 
prijzen in bijvoorbeeld vereniging 1828 Heikant al ruimschoots verdiend zijn (in tijdconstatering) als 
bij ons in de club de 1e nog moet vallen… 
  
De winst in onze club mogen we noteren voor Mark Bugajski, die na een geweldig dagfondseizoen nu 
dus ook met de youngsters weet te zegevieren; grote klasse! Zijn blauwwitpen duivin NL18-1150485 
genaamd “Mai” weet met 2 m/pm verschil een duo Noorman-racers voor te blijven en mag zodoende 
de gouden plak ophalen. Ze piept om 11:47:25 uur en voltooid haar 326 km met 1.435 m/pm. 
In zowel de CC Walcheren van 520 duiven, als in samenspel West van 1.003 duiven is deze prestatie 
goed voor het zilver. Mark moet hier met 0,151 m/pm (fotofinish) zijn meerdere erkennen in de 1e 
getekende van jeugdlid Nieck Joosse uit Arnemuiden, die in zijn debuutjaar als lid zodoende al een 
prachtige overwinning behaald; geweldig natuurlijk voor dit jonge manneke en Mark kennende zal de 
gunfactor hierin dan ook zeker ruimschoots aanwezig zijn! Provinciaal vinden we “Mai” terug op de 
81e plaats van 2.788 duiven. Ze begon met prijsvliegen met een zogeheten “staartprijs” op Quievrain 
en heeft nu op de midfond de smaak te pakken. Vorige week op Melun wist ze in de vereniging al de 
10e prijs te behalen van 237 duiven, toen in het samenspel West goed voor de 36e stek tegen 1.115 
duiven. 

   



 
Mark kweekte zijn winnares uit doffer NL17-1329082 “Bonte Sjaak”, afkomstig van de vroegere 
combinatie de Kooning uit Lewedorp en vernoemd naar zijn vorig jaar overleden kweker. Deze 082 
vloog zelf als jong al een 4e van Niergnies van 1.314 duiven en dit seizoen o.a. de 164e nationaal 
Sector 1 op Montlucon van 10.683 duiven! “Bonte Sjaak” werd gekweekt uit 2 rechtstreekse duiven 
van Jo en Florian Hendriks uit het Limburgse Nijswiller uit hun Engels/Koopman lijnen. Moeder van 
“Mai” is duivin NL17-1329083 “Halfzus De Krul”, goed voor o.a. een 32e Niergnies van 2.134 duiven 
en de 91e provinciaal Melun Andrezel van 5.425 duiven en door Mark zelf gekweekt uit “Halfbroer 
Maxima” x “Zusje Gouden Crack” afkomstig van clubgenoot Gijs Baan. Voor de scherpe lezers onder 
ons; deze laatste duivin zijn we eerder dit seizoen al tegengekomen in de afstamming van Mark zijn 
sectorwinnaars Montlucon en La Souterraine, namelijk als moeder van “De Krul” en grootmoeder van 
“De Patron”. Mark; je hebt absoluut en zonder twijfel goud onder de pannen zitten!!  
 
Van harte proficiat nogmaals met weer een mooie victorie en succes op de komende concoursen. 
 
De uitblinkers/eervolle vermeldingen op deze vlucht in onze vereniging: 

- Winnaar Mark Bugajski met 8 v/d 14 in de prijzen en 3x top 10. 
- Patrick Noorman met zilver en brons en 10 v/d 25 in de prijzen. Ik vermoed dat het echt een 

kwestie van tijd is voordat hij zijn begeerde hoofdvogel mag gaan afschieten, heeft er al 
meerdere keren heel dicht bij gezeten en is aan een mooi seizoen bezig, ga zo door!! 

- Bram en Tom Beekman met 4 v/d 6 in de punten, wat een geweldig seizoen en vluchtdag 
voor deze combinatie, top!! 

 
Op de volgende pagina ziet u de stamboom van Melun-winnares “Mai”  
 
Succes weer allemaal a.s. zaterdag op natour Peronne en tot de volgende! 
 



 


