
Jan Tenback Winnaar 4e Dagfond vlucht Chateaudun 15.08.2020 
 

 
 
De laatste loodjes wegen het zwaarst en dat hebben de duiven in de laatste weken 
op weg in hun voorbereiding naar deze vlucht ook wel ervaren, met een hittegolf die  
8 dagen duurde. Ze vallen tijdens trainingen met open bek op dak v.h. huis/hok en de 
trainingen zullen minder intensief zijn geweest. Ook hun baasjes zullen last hebben 
gehad v.d. hitte. 
Menig liefhebber zal gezien het tijdstip in het seizoen problemen hebben gehad om 
duiven in te korven met een volle vleugel. De bijna 15.500(afd. 7 t/m 11) duiven te 
Chateaudun werden gelost om 08:10 uur.  
Slechts 3099 duiven waren er ingekorfd door liefhebbers v.d. afdeling 9 waarvan er 
91 naar locatie Didam eo zullen moeten vliegen. Onderweg zullen de duiven te 



maken krijgen met wind uit veranderlijke richting wat het lastig maakt om in te 
schatten hoe laat ze zullen vallen.   
 
Op de meldingslijst afdeling 9 stonden eerst twee duiven gemeld door de Duitse 
professionele liefhebber Willie Linsen (56 mee) meldingen. Het wachten was op één 
v.d. 91 ingekorfde  duiven v.d. Vredesbode. Om 15:28:48 uur meldde zich de 2e 
getekende, de blauwe weduwnaar NL2018-1646885 van Jan Tenback.  
Hij overbrugde de bijna 549 km met een gemiddelde snelheid van 1249,211 m/min 
(bijna 74,95 km/uur). Jan had er slechts 4 ingekorfd en was van plan er 6 in te korven 
maar die twee afvallers hadden geen volle vleugel meer.  Jan vond dat niet goed 
genoeg om de vlucht succesvol te kunnen volbrengen, dus werden het er 4 waar Jan 
het volste vertrouwen in had.  
De vader v.d. winnende doffer is van 2014 en vloog zelf al 2x Teletekst op de 
dagfond (soort Koopman x Vandenabeele. De moeder v.d. 885 is verkregen als ei via 
Lucas Boogaerdt- Laren (Gld). Jan heeft in het verleden eens wat koppels eieren 
geruild met Lucas Bogaerdt die ook de dagfond erg goed uit de voeten kan. 
 
Jan voert de Championsmix van Embregt-Theunis en hij voert de doffers op. De  
meeste liefhebbers in de Vredesbode weten dat een week voor aanvang dagfond 
Jan zijn duiven niet speelt. Zijn hoofdmoot is de dagfond en dat is zijn doel. 
Hij wil wel een week voor aanvang dagfond weten of zijn duiven qua gezondheid er 
goed opstaan en gaat daarvoor naar Nanne Wolff. Standaard krijgen zijn vliegers 1x 
per 4 weken een geelpil en mogelijk wordt het hok uitgerookt. De 1646885 is geen 
eendagsvlieg en zat dit seizoen al een 6e en 8e op de dagfondvlucht en nu een 1e op 
deze zware dagfond vlucht.  
In CC8 en Kring Zuid scoorde de winnaar 885 een 1e prijs tegen resp. 296 d. en 1106 
duiven en uiteindelijk een 2e in afdeling 9 (Teletekst) tegen 3099 duiven. Jan stond 
lange tijd bovenaan en werd geklopt door een massa inkorver uit het achterland (48 
mee). 
 
We hebben hier te maken met een kleine liefhebber met een mooie doelmatige 
accommodatie. Hij kan maximaal 16 weduwnaars herbergen en heeft plek voor 55 
jongen maar daar wil Jan niet aan en 30-35 jongen is voldoende. Bij Jan is het meer 
de Kwaliteit dan de kwantiteit en is iemand die met sommige duiven weinig geduld 
heeft, volgens Jan de kortste weg naar succes.  
 
Proficiat met deze prachtige overwinning in Vereniging, CC8 en Kring Zuid en met de 
TT-vermelding ! 
Succes Jan met de vluchten die je nog te wachten staan !! 
 
 


