
P.V. de Combinatie 
Midfond jong, Gien 1 september 2018 

166 duiven in concours 
  Winnaar: Mark Bugajski, Middelburg 
 
Midfond jong Gien; de 4e generatie winnaars dient zich aan in de Amnestylaan! 

Afgelopen zaterdag stond de 1e sectorvlucht midfond voor de jonge duiven op het programma vanuit 
Gien. Gien is een stad aan de rivier de Loire in het departement Loiret. Ze ligt 100 kilometer ten 
zuiden van Parijs en is vooral bekend door de aardewerkfabriek waar de Faïence de Gien wordt 
geproduceerd. Deze fabriek is in 1821 gesticht door de Engelsman Thomas Hall en heeft voor 
verschillende wereldtentoonstellingen grote voorwerpen uit aardewerk gefabriceerd. Het is maar dat 
u het weet... 

Met mooi vliegweer en prima temperaturen werden de duiven van Afd. 1 Zeeland en de beide 
Brabantse afdelingen (2 en 3) om 8:30 uur gelost met een voornamelijk noordoosten wind. 
Afdeling 4 Limburg wenste niet deel te nemen in de sector en ondanks aandringen van hogerhand 
(NPO) om de “spelregels” niet te overtreden hielden ze voet bij stuk, losten een kwartier later en 
doen zodoende niet mee in de uitslag! Er is al veel over gediscussieerd en geschreven; daar laat ik 
het bij als u het niet erg vind.. 
 
Voor de winst in onze vereniging moeten we wederom zijn bij Mark Bugajski in Middelburg die in zijn 
superseizoen 2018 een kwartet vluchtoverwinningen voltooid (2x dagfond en 2x midfond jong), grote 
klasse en petje af! Zijn kras duivinnetje “Mea” NL18-1150490 is het die om 14:39:14 uur het systeem 
van haar baas doet wakker schrikken en 1155 m/pm noteert over haar 426,5 km. 
 

  
Een trotse Mark met kleindochter Alyssa en winnares “Mea” + de winnares in close-up met haar scherpe blik. 
Alyssa heeft het dit seizoen maar druk gehad met haar taak als naamgeefster van opa’s winnaars/winnaressen. 
 



De prestatie van afgelopen zaterdag was het laatste hoogtepunt in vliegseizoen 2018 voor Mark, hij 
houdt het na Gien voor gezien en gaat zich concentreren op seizoen 2019. Zijn jongen werden 
verduisterd maar verder geen fratsen zoals bijlichten of veel lappen aldus Mark. Desondanks prima 
prestaties en in de voorbereidingsweek voor Gien zag haar baas dat duivinnetje “Mea” flink achter de 
vodden werd gezeten door haar partner en deze driftkikker bleef maar jagen. Om haar weer wat 
kwaliteit van leven te gunnen heeft Mark haar vervolgens een paar eitjes onder gelegd waardoor de 
rust weer was hersteld. Vanwege haar nestdrift mocht ze als 3e getekende de mand in, haar beste 
prestatie voorafgaand was een 93e op Peronne in samenspel West van 2.573 duiven van de 5 prijzen 
die ze reeds verzamelde. Zaterdag was daar dan vervolgens haar “moment of fame”, haar aankomst 
was zoals je dat ziet bij weduwnaars vertelde Mark mij: ineens op de plank en als een speer, zonder 
een fractie tijdverlies naar binnen stormend; prachtig toch! Haar Gien-prestaties zien er als volgt uit: 

- PV de Combinatie: 1e van 166 duiven    
- CC Walcheren: 2e van 437 duiven 
- Samenspel West: 9e van 845 duiven 
- NPO Afd. Zeeland: 32e van 2.166 duiven 
- Nationaal Sector 1: 307e van 8.527 duiven 

 

 
 
“Mea” is een dochter van de blikvanger van seizoen 2016 bij Mark op het hok NL14-1115388  “Ties”, 
die destijds 3x de 1e prijs in de wacht wist te slepen en op zijn beurt weer een zoon is van “Maxima”, 
de wellicht beste dochter die stamvader “De Boss” op de wereld gezet heeft. Wat een ongekende 
toplijn zeg, Mark is er terecht blij mee en ook trots op deze inmiddels 4e generatie vluchtwinnaars 
van “De Boss”. Moeder van “Mea” is de NL17-1329103 afkomstig van clubgenoten Nicky Schotanus 
en Willy Huige. Voor verdere info, zie de stamboom op de volgende pagina! 
 
Mark nogmaals proficiat met dit wederom prachtige huzarenstukje en hopelijk tot volgend jaar! 
 
Weinig echte uitblinkers in de club op deze Gien-uitvoering, daarvoor werd er op Walcheren deze 
keer bij uitzondering simpelweg niet goed genoeg gedraaid. De trek richting Brabant was ondanks de 
vooraf niet ongunstig geachte windrichting blijkbaar toch te sterk. Bram en Tom Beekman pakken 
50% prijs met 3 v/d 6. Over 2 weken staat de laatste midfond voor de junioren op de rol vanuit 
Orléans. Succes weer iedereen a.s. zaterdag op natour Pont St. Maxence! 
 
Erwin 



 


