
JAN TENBACK WINT MORLINCOURT MET VIER JONGE DUIVEN OP 
DE EERSTE VIER PLAATSEN 

De herfst is al stilletjes begonnen en de duiven beginnen te ruien. De nachten worden kouder 
en als Jan naar buiten kijkt ziet hij dat de lucht nog niet opgeklaard is. De jonge duiven van 
Jan hebben nog een volle vleugel, want Jan verduistert en licht bij. Het heeft de hele nacht aan 
een stuk geregend en het zicht is niet optimaal om de jonge duiven in Morlincourt vroeg te 
lossen. Eindelijk verschijnt het bericht op de afdelingssite dat er om 10.30 uur gelost gaat 

worden. “De wind waait uit westelijke richting en wakkert aan en dan heeft Duitsland weer 
een groot voordeel”, denkt menig duivenliefhebber. De snelheid van de natoervlucht 
Burdinnen (België) kan een richtlijn zijn voor de vlucht van Frankrijk. Jan tuurt op tijd de 
lucht af en ineens is daar de 20-1268462 een duivin die op de pannen van het huis valt en 
even later naar beneden komt. De display geeft 14.32,04 uur aan. Met dik 80 km/u heeft zij de 
afstand overbrugd. De duif kan gemeld worden in de verenigingsapp maar veel tijd krijgt hij 
er niet voor want een tweede, een derde en vierde duif meldt zich.  
“Mijn duiven krijgen het hele jaar door 50% vliegvoer aangevuld met zuivering en NPO-mix. 
Het hele jaar selecteer ik mijn duiven, wie niet gezond thuiskomt gaat eruit. De ouders van de 
winnende duif komen van Michiel Driessen uit de lijnen van duiven van Falco Ebben en 
Richard Reuling. Door het verduisteren en bijlichten van de duiven komen ze pas met de 
eerste eendaagse fondvluchten in vorm, Vitesse en Midfond zijn aan mij niet besteed. 
Dezelfde methode gebruik ik bij de jonge duiven. Ik kweek elk jaar 35 jonge duiven, die op 
deze mooie vluchten moeten bewijzen dat ze kunnen overwinteren. Jan, gefeliciteerd met 
deze schitterende overwinning en wij hopen dat jouw toekomst weer rooskleurig gaat worden.  

  


