
P.V. de Combinatie 
Dagfond, Montlucon 18 juli 2020 

217 duiven in concours 
         Winnaar: Mark Bugajski, Middelburg 
 
NPO Montlucon; derde overwinning op rij op deze vlucht voor hok Bugajski! 
 
Afgelopen zaterdag stond het 2e concours van dit seizoen op de eendaagse fondkalender, met 
lossing in Montlucon. Net als de voorgaande twee seizoenen wordt deze vlucht een prooi voor vader 
Mark en zoon Bram Bugajski uit Middelburg. De duif met ringnummer NL17-1329083 is de winnende 
op de 2020 uitvoering en is ook nog eens familie van de voorgaande 2 vluchtwinnaars, hierover later 
meer. De lossing vond plaats om 7:15 uur (samen met afd.2 als zijnde sector 1a), met een matige 
noorden wind bij vertrek. Het vervolg van de thuisreis bestond voornamelijk uit westen wind, maar 
ook zwak van kracht. 

Het is al lang geen geheim meer dat de focus bij team Bugajski al jaren ligt bij de hun zo geliefde 
eendaagse concoursen en hier wordt dan ook zorgvuldig naar toegewerkt. Echter de voorbereiding 
dit seizoen verliep niet geheel naar wens en werd o.a. gekenmerkt door verliezen van bewezen 
duiven. De havik en de slechtvalk deden zich in het voorjaar spijtig genoeg al tegoed aan enkele 
duiven, o.a. de 17-085; in de 2018 uitvoering nog goed voor TT op Montlucon met een 9e NPO. Ook 
de 083, de blauwe winnares van afgelopen zaterdag ontkwam maar ternauwernood aan de jachtlust 
van de sperwer. Na een aanval probeerde ze in paniek te vluchten en knalde ze pardoes tegen het 
badkamerraam bij de buren. Enkele uren was ze vervolgens spoorloos. Net op het moment dat de 
moed werd opgegeven, trof men haar aan op de ren. De rug bol, de borst ingedeukt. Einde 
vliegcarrière, zo leek het en zodoende weer een fikse tegenvaller voor de heren. Hoe mooi is het 
dan, dat ze afgelopen zaterdag het tegendeel kon/mocht bewijzen, een overwinning op zich! 

Jarenlang werd met de start van het seizoen eerst vakantie gevierd door Mark en Ans en werd er 
moeiteloos aangesloten bij de 4e vlucht. Dit jaar was alles anders, in alle opzichten. Ook de 
voorbereidingen waren totaal anders. Hoe? Opnieuw koppelen, verduisteren, hoe lang? Feit is dat de 
diesel langzamer op gang kwam dan andere jaren. De primavera vanuit Issoudun werd een 
opmerkelijke. Binnen 9 minuten werden er 6 duiven gedraaid (hoopvol), echter in de clubuitslag 
starten op plaats 14 was iets wat we beslist niet meer gewend waren van Mark en Bram. Ook 
opmerkelijk is het aantal duiven dat reeds is achtergebleven. De afgelopen drie seizoenen ging er 
geen enkele oude duif verloren. Nu staat de teller al op 4, dat valt niet mee in een toch bescheiden 
vliegploeg. Echter het meest stabiele dagfondhok van de laatste 5 jaar in onze club staat er ondanks 
de tegenslag nu weer gewoon; klasse! 

Zaterdag voorafgaand aan Montlucon werd er eerst genoten van de aankomsten van de junioren. 
Net als bij veel liefhebbers had ook hier eerste overtocht over de Westerschelde weer de nodige 
sporen nagelaten. De tweede keer ging een stuk voorspoediger en het lijkt dat er nu toegewerkt kan 
worden naar de vluchten midfond jong. Hier zal de jonge garde een plaatsbewijs voor de winter 
moeten zien te behalen. Hoewel de mannen Bugajski zich afsluiten voor piepjes uit de club of uit den 
lande, werd door Bram toch even gespiekt op de aankomstlijst Montlucon van sector 1b die een 
kwartier eerder gelost waren. Op grond daarvan werd een aankomsttijd berekend die reeds verre 
was overschreden. De spanning en de bloeddruk stegen, hetgeen door Ans fijntjes werd verwoord. 
Duivensport is niet altijd een leuke hobby op zulke momenten, in ieder geval niet voor iedereen. 
Uiteindelijk viel er om 14:44 uur, uit het Zuid Oosten een blauwe die niet direct werd herkend. De 
kleur blauw is hier namelijk nogal dominant aanwezig op de hokken. Dat het de 083 was, kon 



nauwelijks worden geloofd, gelet op het incident in het voorjaar. Dat vervolgens de meldpost direct 
opnam en niet in gesprek was, was een pré. Een bezettoon is tenslotte funest. Het wordt met 1.279 
m/pm over 575 km naast winst in onze vereniging, 2e CC Walcheren van 601 duiven, 5e samenspel 
West van 944 duiven en een prachtige 13e NPO Afd. Zeeland van 2.524 duiven. 

Traditiegetrouw is kleindochter Alyssa weer om naamgeving gevraagd. Samen met haar moeder 
Guusje werd, gelet op het incident in het voorjaar, gekozen voor de naam “Phoenix” ofwel: de vogel 
die herrijst. Hoe toepasselijk in deze!! 

 
    Montlucon-winnares Phoenix     

 
Mark kweekte “Phoenix” uit doffer NL16-1577775 “Halfbroer Maxima” (uit “Lucky 55” Traas x 
voormalig stammoeder 06-192 afkomstig van Gebr. Scheele). Moeder van “Phoenix” is de NL14-
3413172 “Zus Gouden Crack” afkomstig van Gijs Baan uit zijn beste rechtstreekse Minderhoud-
duiven. En laat deze duivin nou ook de moeder zijn van topduivin “Katara”, die we vorig jaar in het 



zonnetje mochten zetten inzake deze vlucht. Daarnaast is de 14-172 ook nog eens grootmoeder van 
“De Patron”, de winnaar van 2018 (tevens sectorwinnaar). Over een geweldige kweekduivin 
gesproken, topmateriaal!! “Phoenix” behoorde vorig seizoen al tot de beste duiven van het hok, toen 
ze alle dagfondvluchten prijs won, met een 27e NPO Issoudun van 5.052 als beste prestatie. Ook 
werd ze gekroond tot 1e asduif in de vereniging, 4e in de CCW en 9e in samenspel West. Nu als 3-
jarige dan eindelijk een naam toebedeeld gekregen, meer dan verdiend als u het mij vraagt!   
 
Mark en Bram nogmaals van harte gefeliciteerd met deze knappe overwinning en veel succes in jullie 
voorbereiding op nationaal Issoudun! Als je 3 jaar op rij dezelfde vlucht weet te winnen, ontkom je 
er natuurlijk niet aan om voortaan als Mr. Montlucon aangesproken te mogen worden, geniet van 
deze mooie eretitel! 
 
Succes gewenst aan een ieder op midfond Orléans, grote fond Agen en jonge duiven Peronne en tot 
de volgende.. 


