
P.V. de Combinatie 
Dagfond, Montlucon 8 juni 2019 

244 duiven in concours 
         Winnaar: Mark Bugajski, Middelburg 
 
NPO Montlucon; topduivin “Katara” laat op Walcheren iedereen haar staart zien! 
 
Afgelopen zaterdag stond het 2e concours op de dagfondkalender vanuit Montlucon, nog zonder 
sectorlossing. Net als vorig seizoen wordt deze vlucht een prooi voor vader Mark en zoon Bram 
Bugajski uit Middelburg. Op de uitslag mag dan wel alleen Mark vermeld staan, maar in praktijk en  
ondanks dat Bram geen lid is van onze vereniging kunnen we hem flink meetellen hoor, neemt u dat 
maar van mij aan! Beiden zijn fanatiek in de jacht naar successen op hun geliefde dagfondvluchten 
en we kunnen zonder te overdrijven concluderen dat ze hierin al diverse jaren meer dan uitstekend 
slagen!! Sinds afgelopen winter huizen de kweekduiven bij Bram en heeft Mark zodoende iets meer 
ruimte thuis op het vlieghok wat zeker niet groot is. Maar met goede duiven hoeft dat ook niet, de 
bewijzen zijn er ruimschoots… 
 

   
 
Het werd een hele snelle uitvoering deze Montlucon, in den lande werden er zelfs snelheidsrecords 
gebroken deze zaterdag op met name de vitesseconcoursen en ook in Zeeland ging het op Quievrain 
erg hard. De dagfondkleppers mochten om 10:45 uur aan hun thuisreis beginnen met een krachtige 
zuidwester en hoewel de duiven wat later arriveerden dan verwacht maakt de provinciale winnaar 
van de combinatie van Beveren toch 1.755 m/pm ofwel 105 km per uur en das toch hard over zo’n 
afstand! In Middelburg is het de prachtige 3-jaarse blauwe duivin NL16-1577766 “Katara” die het bal 
opent aan de Amnestylaan en om 16:28:58 uur een snelheid van 1.673 m/pm laat noteren over haar 
575 km. Op Walcheren is geen enkele duif sneller en is ze zodoende ook hier (CCW) de hoofdvogel 
van 743 duiven. In samenspel West vinden we haar terug op plaats 3 van 1.201 duiven en moet ze 
enkel een 2-tal van grootmeester Calon voor laten gaan. Provinciaal komen we er van de keer 
logischerwijs wat bekaaid vanaf en moeten de heren Bugajski genoegen nemen met de 54e NPO van 
3.443 duiven! De winnares is zeker geen onbekende, ondanks dat ze voor deze Montlucon als 11e 
getekende de mand in ging, ik zal het niet pijnlijker maken Bram ;-) 



Op de dagfondopening vanuit Issoudun arriveerde ze reeds als 2e duif, toen goed voor een 12e in de 
club van 386 duiven (80e NPO) en het hoogtepunt uit haar carrière behaalde ze vorig seizoen op een 
prachtige en zware La Souterraine, toen ze in het kielzog van haar broer en sectorwinnaar “De Krul” 
de 3e nationaal Sector 1 wist te bemachtigen van 8.600 duiven!! Ze is dus uit het spreekwoordelijke 
“goede hout gesneden” deze dame en begint in 2019 weer erg sterk, dat beloofd wat voor het 
vervolg... 
 
Mark kweekte “Katara” rechtstreeks uit hun formidabele stambeer NL09-1122469  “De Boss” die qua 
referenties van kinderen en kleinkinderen inmiddels een waslijst aan succes kan voorschotelen, echt 
ongekend wat deze blauwe gigant al heeft voortgebracht bij de mannen en hij “doet” het nog steeds! 
Moeder van “Katara” is de NL14-3413172 “Zus Gouden Crack” afkomstig van Gijs Baan uit een heel 
best kweekkoppel van rechtstreekse Minderhoud-duiven. 
 
Mark en Bram nogmaals van harte proficiat met deze overwinning en veel succes in de voorbereiding 

op één van jullie favoriete vluchten: La Souterraine  
 
Overige goede prestaties Montlucon van onze clubleden: 

- Mark en Bram Bugajski, naast de winnaars ook de uitblinkers: 11 v/d 20 in de prijzen waarvan 
5 stuks bij de 1e 12!! 

- Amer en Yaser Al Housini, de 4e prijs met hun 1e get. en 5 v/d 9 in de prijzen; goed bezig! 
- Leen van Wallenburg (Middelburg), weliswaar geen 50% of meer, maar met zijn 5e plaats 

komt onze voorzitter eraan, de dagfond gaat hij er altijd voor en dat is hem dan ook al vaak 
erg goed gelukt! 

- Adrie , Erwin en Joachim Houmes, 2 en 3 in zowel club als CCW en met 15 v/d 24 in de 
prijzen een mooie uitslag! 

 
Succes weer allen op midfond Orléans en training jonge duiven Menen en tot de volgende.. 
 


