
Jan Tenback Winnaar Eerste Dagfond 6-6-2021 Fay Aux Loges.  

  
  
Op 6-6-2021 werd om 08.30 uur met een NNW wind de duiven gelost vanuit Fay Aux 
Loges. 
Dit was de eerste dagfond vlucht voor onze gevleugelde vrienden. 
 Het wachten was op één v.d. 5008 ingekorfde  duiven v.d. Afdeling 9. Om 16.03.34 
uur meldde zich de 2e getekende, de blauwe weduwnaar NL2018-1646885 van Jan 
Tenback.   

  

  
  



Hij overbrugde de bijna 531 km met een gemiddelde snelheid van 1171,011 m/min. 
Jan had er 9 ingekorfd en net als vorig jaar op Chateaudun was deze doffer weer als 
eerste thuis.   
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.  
In afdeling 9 scoorde de winnaar 885 een 15e prijs tegen 5008 duiven. In 2020 vloog 
de 885 nog een 2e in afdeling 9 (Teletekst) tegen 3099 duiven.   
  
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. 
Succes Jan met de vluchten die je nog te wachten staan !!  
  
  


