
P.V. de Combinatie 
Dagfond, La Souterraine 15 augustus 2020 

132 duiven in concours 
   Winnaar: Mark Bugajski, Middelburg 
 
NPO La Souterraine; buien rondom de Schelde zijn spelbreker voor Walcheren! 
 
Afgelopen zaterdag stond de 4e en laatste dagfondvlucht op het programma voor jaargang 2020 met 
lossing vanuit La Souterraine. Dat deze vlucht in onze club zeer geliefd is zal weinigen verbazen, als 
u de (sector)uitslagen van de voorgaande jaren er even bij pakt. Prachtige successen voor diverse 
clubleden en daar wordt nog weleens met plezier en trots naar teruggekeken. Dat mag uiteraard, 
maar nu terug naar het heden want dat is tenslotte actueel. Er stond nog veel op het spel op deze 
afsluiter en de messen werden dan ook nog even goed geslepen inzake tactisch inkorven en het 
selecteren van duiven die nog goed in de pennen stonden. Om 7:45 uur klonk zaterdagmorgen het 
startsein voor de 4.192 duiven van sector 1a, verdeeld in 1.439 Zeeuwse en 2.753 Brabantse vogels. 
 
Het overgrote deel van het parcours konden de duiven in prachtige weersomstandigheden afleggen, 
echter de wind was wel variabel en daarmee zou het toch wat moeilijker kunnen gaan worden waren 
de voorspellingen. Het meest moeilijke zat ‘m echter in het laatste stukje parcours, want na het 
arriveren van de 1e meldingen in Zeeuws-Vlaanderen om 15:06 uur, kregen we op de verenigingsapp 
te lezen dat het boven de Westerschelde zwart kleurde; oei,oei foute boel en niet veel later dan ook 
een flinke hoosbui in en rond Vlissingen. Dat was balen natuurlijk en het duurde zodoende dan ook 
meer dan een half uur alvorens good-old Willem Minderhoud het concours in Walcheren wist te 
openen door om 15:37 uur te constateren in Westkapelle (overigens nog goed voor de 11e NPO). Na 
een tweetal meldingen uit Arnemuiden is dan ook onze club aan de beurt en zijn het vader Mark en 
zoon Bram Bugajski uit Middelburg die om 15:42 uur hun 1e getekende “Patron” binnen hebben en 
daarmee hun 2e winstpartij van het seizoen mogen noteren! 
 

   
             Winnaar 17-097 “Patron”     Team Bugajski 



Deze prestatie is goed voor 1.265 m/pm over 603 km en naast clubwinst komt er een 4e CCW uit de 
bus van 350 duiven, de 6e stek in samenspel West van 554 duiven, een 20e NPO Afd. Zeeland van 
1.439 duiven en de 70e van 4.192 duiven van de totale lossing sector 1a! 
 
De winnaar NL17-1329097 “Patron” 
Voor de vaste dagfondvolgers zeker geen onbekende deze blauwe klasbak doffer. Als jonge duif wist 
hij de weg huiswaarts al goed te vinden met 3 mooie prijzen op de midfondvluchten, goed voor de 3e 
asduif in het toenmalige samenspel 7 op dit onderdeel met een 9e stek op Fontenay van 654 duiven 
als beste notering. In 2018 als jaarling schoot hij vervolgens enorm uit zijn slof, want na een mooie 
21e provinciaal Melun van 5.425 duiven volgde er de daverende sectorwinst op Montlucon in sector 1 
van 10.683 duiven, fantastisch!! Veertien dagen later wilde zijn vader “De Krul” niet voor hem onder 
doen en won ook hij toen een 1e in de sector op La Souterraine van 8.600 duiven, een werkelijk 
fenomenaal stukje duivensport, wat ik destijds ook uitvoerig heb mogen beschrijven, je zou er nog 
kippenvel van krijgen. In jaargang 2019 deed meneer “Patron” het wat rustiger aan en waren een 
82e NPO Montlucon van 3.443 duiven en een 60e NPO La Souterraine van 2.442 duiven zijn 
voornaamste wapenfeiten. Nu in het huidige seizoen was hij weer top en pakt hij 4 op 4 en won 
voorafgaand aan La Sout reeds een 154e NPO Issoudun van 4.812 duiven, een 71e NPO Montlucon 
van 2.524 duiven en de 35e NPO op Issoudun II van 2.293 duiven. Na een felle strijd met een doffer 
van combinatie Houmes eindigt “Patron” als 2e asduif dagfond in de club, 3e asduif in CC Walcheren, 
4e asduif in samenspel West en 10e asduif provinciaal. 
 
Op de laatste 3 inkorvingen mocht hij dan ook als 1e getekende de mand in en Mark omschreef nog 
even waaraan hij deze eer o.a. verdiende. Ik citeer “zijn enorme vitaliteit, zijn gedrevenheid, doet 
vaak nog een rondje extra als anderen al in het hok gaan, is baas op de plank, en niet op de laatste 
plaats, zijn uitstraling. Het is geen al te grote duif in de hand, heeft een prachtig oog, is licht en 
makkelijk in vorm te krijgen”. Daarnaast heeft hij in 2019 ook een tweetal talentvolle zonen op de 
wereld gezet, de 79 en de 80, die na een magere voorbereiding goed presteren op de dagfond en 
hun talenten in 2021 weer mogen gaan tonen. Hopelijk gaan ze hun vader achterna en ja overtreffen 
mag natuurlijk ook, al zal dat laatste niet eenvoudig zijn! ;-) 
 
Team Bugajski kweekten hun uitblinker uit doffer NL15-1761349 “De Krul”, zoals gezegd ook een 
sectorwinnaar en inmiddels druk met zijn kweekpensioen, deze zoon van stamvader “The Boss” x 
“Zusje Gouden Crack” van Gijs Baan (samenkweek). Moeder van “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 dus geen gebrek ziet u hier!! 
 
Mark sprak met trots over hun winnaar en zei het is een voorrecht deze duif op het hok te hebben, 
daarin kan ik hem uiteraard geen ongelijk geven. Nogmaals van harte gefeliciteerd met deze winst 
mannen en alvast veel succes gewenst op de concoursen midfond jong op zoek naar nieuwe 
dagfondtalentjes!! 
 
Tot slot sprak Mark ook nog een wens/verwachting uit voor 2021, als we hopelijk het Coronatijdperk 
definitief achter ons hebben gelaten en we weer een normaal dagfondprogramma hebben, zal 
“Patron” opnieuw van zich laten horen, het liefst op La Souterraine. De bijnaam Mr. Montlucon zou 
hier met alle plezier ingeruild worden voor Mr. La Sout, maar er zijn natuurlijk meer kapers op de 
kust, met de nadruk op meerdere… 
 
Uitblinkers PV de Combinatie op La Souterraine: 

- Mark en Bram Bugajski, ondanks een gat van maar liefst 40 minuten weten ze er toch nog 
50% prijs uit te persen, met 5 v/d 10 in de prijzen. Daarnaast als 2e hokkampioen in club, 
CCW en samenspel West zodoende 3x podium; proficiat heren. 

- Willy Huige en Nicky Schotanus, net geen 50% maar met een 3e en 10e in de uitslag en 4 v/d 
10 prijs met voornamelijk jaarlingen/debutanten gewoon goed! 



- Patrick Noorman, 4 v/d 7 in de punten, na een mooie reeks eindigend op de 7e plaats in het 
hokkampioenschap West, klasse! 

- Combinatie Houmes, 50% prijs met 9 v/d 18 + o.a. 1e hokkampioen en 1e asduif in de club. 
 
Ik sluit me aan bij de wens van Mark inzake het dagfondprogramma voor volgend jaar en hoop dan 
wellicht weer wat leuks te mogen schrijven! 
 
Erwin Houmes 


