
JAN TENBACK WINT MET DE 22-8247884 DE VLUCHT VANUIT MORLINCOURT 

Het is ’s morgens rond 06.30 uur al goed te merken dat we een mooie vlucht voorgeschoteld 

kunnen krijgen. De eerste zonnestralen schijnen door een licht bewolkt wolkendek heen en de 

temperatuur gaat met sprongen ophoog. Ook Jan Tenback is al vroeg op om te kijken of de 

duiven in Morlincourt gelost worden. Het weer in Frankrijk klaart op en om 8.15 uur wordt 

het startsein gegeven voor het lossen van de dik 6000 duiven in de afdeling 9. Bij de 

Vredesbode in Didam waren donderdagavond 170 jonge duiven ingekorfd die de 340 km naar 

hun hok mogen overbruggen. De echte duivenliefhebbers hebben al een kleine rekensom 

gemaakt dat na 5 uur vliegen de eerste duif in 

Didam kan landen. Er is maar een duif die dit 

vandaag kan. De 22-8247884 van Jan die om 

13.11,07 uur thuis is en de eerste prijs binnen de 

vereniging opeist. Het is een nakomeling van een 

Koopmansduif x Vandenabeele duiven. Zij  

heeft dit jaar al drie prijzen behaald. Als 17 

minuten later de tweede duif bij Jan landt zijn er 

pas vier duiven thuis in de vereniging. De 22-

8247871 is een doffer uit de Hendrickx duiven 

uit de lijn van de  -500 van Richard Reuling met 

een van de Pasch duif uit Grubbenvorst. Het 

concours staat 85 minuten open en dan is pas het 

een derde deel van de duiven thuis. “ ’s Avonds 

zijn er nog twee duiven van mij onderweg”, hoor 

ik hem zeggen.  

 

De jonge duiven worden in het geboortejaar 

stevig verduisterd zodat ze met een volle vleugel de vluchten kunnen afwerken. Het gevolg is 

dat ze als jaarling minder presteren maar als tweejarige moeten ze de vluchten van de 

eendaagse fond kunnen vliegen. Jan voert de duiven niet op. Elke dag krijgen ze hetzelfde 

voer van Van Tilburg uit Baarle Hertog, rekenening houdend met het seizoen. Veertig jonge 

duiven heeft Jan gekweekt en daar zijn er nog 17 van over. Volgende week is er een 

tussenvlucht vanuit Bierges en dan gaan zijn jonge duiven naar Melun van de Grand Prix van 

Eijerkamp. 

 

Jan, van harte gefeliciteerd met deze prachtige overwinning en misschien mag ik nog een keer 

de weg naar de Sperwerstraat afleggen.   


