
P.V. de Combinatie 
Dagfond, Chateauroux 21 juli 2019 

118 duiven in concours 
         Winnaar: Mark Bugajski, Middelburg 
 
NPO Chateauroux; jaarlingdoffer “Igo” zorgt voor de bloemen aan de Amnestylaan  
 
Afgelopen zaterdag stond het 5e dagfondconcours op de rol vanuit Chateauroux, ware het niet dat 
droevige weersomstandigheden (diverse regenbuien gepaard met onweer) voor zoveel narigheid 
zorgden dat de sectorlossing noodgedwongen moest worden uitgesteld naar zondag. Toen wel goed 
weer en 7 uur los met een voornamelijk westen wind. Net als de vorige vlucht vanuit Argenton ook 
nu sectorwinst voor vader en zoon Hendriks te Nijswiller, ongekend wat die daar klaarmaken; super!! 
Nu hebben we in onze club o.a. ook meerdere vader/zoon combinaties die wel van wanten weten en 
voor de 2e keer dit seizoen zijn het Mark en Bram Bugajski uit Middelburg die de hoofdvogel mogen 
noteren op hun favoriete discipline. Ze constateren om 13:59:02 uur hun 9e getekende jaarling doffer 
NL18-1150482, die hiermee 1.281 m/pm weet te bewerkstelligen over zijn opdracht van 536,8 km. 
Naast clubwinst is de prestatie van deze blauwe weduwnaar met de naam “Igo” ook goed voor winst 
in de CCW van 355 duiven. In samenspel West vinden we hem terug op de 2e plaats van 547 duiven 
en provinciaal wordt het een mooie 16e NPO van 1.582 duiven. Tot slot de sectoruitslag met de 368e 
stek voor “Igo” van 7.423 duiven. Ook het vervolg bij de heren Bugajski was van een heel hoog 
niveau, wat dacht u van 9 duiven bij de top 12 in de club met zelf slechts 12 duiven in de strijd? 
Moet er nog zand zijn zou ik willen zeggen ofwel formidabel gedraaid mannen!! 
 

    
  Mark en Bram in hun “Ruffec” shirtjes   Team blauw genietend van een bad 

 
Hierbij nog even wat uitleg over de term die u onder de linkse foto kunt lezen. Mark vertelde mij dat 
Ans (Mark’s vrouw) ter voorbereiding op en ter gelegenheid van Ruffec (de droomvlucht van Mark en 
Bram) speciaal shirtjes had gekocht wat de heren geluk had moeten brengen op deze mooie 
klassieker! Echter Ruffec werd ons afgenomen en de plaatsvervangende vlucht vanuit Argenton viel 
voor team Bugajski volgens eigen zeggen letterlijk en figuurlijk in het water. 

Voor Chateauroux werden de shirts opnieuw aangetrokken, de duiven zagen er immers goed uit. 
Bram wilde er eigenlijk maar 10 inkorven met het plan een “clean sweep” te scoren. Mark vond 
echter nummer 11 en 12 er ook goed uit zien, dus werden het er toch een dozijn in de korf. 



Igo 
 
De winnende duif werd gekweekt uit doffer NL15-1750755 “Lucky 55”, een doffer met een gouden 
afstamming en afkomstig van de combinatie Traas en kleinzoon van geweldenaar “Charley”, die 
beste doffer WHZB 2010 en 1e generaal asduif van Zeeland werd met o.a. een 1e NPO Chateauroux 
van 2.884 duiven. Via moederskant veel Gebr. Scheele in de stamboom met o.a. wonderduivin 
“Mariah” als grootmoeder en die wist ook wat winnen was hoor mensen, ongekend! In seizoen 2011 
zette zij in Zeeland de boel behoorlijk op stelten met 3x samenspelwinst in 3 weken tijd op 
achtereenvolgens Chateauroux, Orléans en La Souterraine (die laatste tevens 1e NPO); bizar!!! 
Moeder van “Igo” is de NL17-1200370 “Pootje” afkomstig van Fer Ladan en Conny van Rooden uit 
Leiderdorp. Deze duivin kwam als jonge duif aanwaaien bij Mark (waar heb ik dat meer gehoord? ) 
en de eigenaars wilden haar graag retour. Door omstandigheden echter kwam het er niet van en de 
duif bleef hangen. Aangezien Mark logischerwijs niet bepaald direct schrik heeft van opvangers, werd 
deze in 2018 gewoon maar even uitgeprobeerd. De moeder van deze duivin is namelijk ook een hele 
beste (zie stamboom onderaan reportage) en zodoende werd “Pootje” gelijk getest in kweekwaarde. 
 
Voorafgaand aan Chateauroux wist “Igo” o.a. een 33e Melun van 748, een 29e La Sout van 222 en 
een 11e Argenton van 135 duiven te behalen in de club. Als jonge duif waren zijn beste performances 
een 6e Pont St. Maxence van 1.807 duiven en een 23e Melun van 1.003 duiven. 
 

        
Winnaar 18-482 “Igo” met zijn duivin         De verluchting voorzijde vlieghok op “avondstand” 

 
Mark en Bram, nogmaals proficiat met dit huzarenstukje en veel succes op nationaal Bourges! 
 
Uitblinkers in de club: 

- Zoals genoemd Mark en Bram met een superuitslag en de teller stopt uiteindelijk bij 11 v/d 12 
in de punten, bravo! 

- Huib Balthazar, weliswaar geen kopduif maar wel 3 v/d 4 in de prijzen, ofwel knap 75% ! 
 



 
 


