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Jos en Jan Loobuyck (Aalter, BE) nationale primus uit Jarnac
Ze doen het weer. Vader Jos en zoon Jan Loobuyck geven iedereen het nakijken uit Jarnac en klokken de snelste duif van de in
totaal 9.532 deelnemende duiven. Goed voor nationale winst bij de 4.732 oude duiven.

Ze gaan op hun elan door
Nadat ze vorig jaar in 2016 een topseizoen kenden met de nationale overwinning uit  Montauban, en het behalen van de 1e Nat
Asduif Fond KBDB… dondert de succestrein aan de Weibroekdreef te Aalter gewoon verder. Vorig weekend werd een nieuwe
nationale overwinning aan hun stilaan indrukwekkende erelijst toegevoegd, ditmaal uit Jarnac met de oude duiven. De vierde
nationale overwinning uit hun carrière. Al hadden het er 5 kunnen en moeten zijn, want in 2011 verspeelden ze de nationale zege
uit Bordeaux door hun controlegummi te laat te klokken, al had hun duif het wel gevlogen. Jammer.

Hun nationale winnaar uit Jarnac werd geklokt om 15u 38’ 41” op een afstand van 653,215 Km, aan een gemiddelde snelheid van
1296,87 m/min. De hoogste snelheid van het ganse deelnemersveld, met in totaal 9.532 deelnemende duiven. Deze Jarnac zal de
geschiedenisboeken ingaan als een mooie vlucht in schitterend vliegweer, waarop de prijzen binnen het uur verdeeld zijn.

De winnaar ring BE15-4008351, nu omgedoopt tot de ‘Jarnac’, won vooraf een 1e prijs uit Arras tegen 144 d., en was voor de
rest een regelmatig prijsvlieger zonder echte uitschieters. Hij won prijzen van snelheid tot fond, van Arras en Clermont, over
Fonteany, Montluçon en Vierzon… om nu iedereen het nakijken te geven uit Jarnac.
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Hij stamt langs vaders zijde uit de oude stamlijnen van de Loobuyck-kolonie, terwijl de moeder afkomstig is van Davy Verleye.
 Vader: Hercules BE09-4101745

 Zelf een nationale topper op de fond (o.a. 26. Nat Cahors 8.348 d...), broer van Diamant (1. Montrichard 174 d., 7. Nat Narbonne

6.583 d.), en halfbroer van stambeer Keikop (6. Nat en 15e Intnat Tarbes 12.537 d., 57. Nat Montauban, 64. Nat Tarbes…). Hij is

een zoon van de Bonte Hebberecht BE05-4347968 (rechtstreeks Chris Hebberecht) x Dochter 1e Nat Castres BE06-3051081
(afkomstig van Hendrik Mortier).

 Moeder: Nationaalke Davy BE14-3064679
 

Rechstreeks Davy Verleye uit de winnaar 1e Nat La Souterraine 9.548 d.: Broer Bond BE11-3028008 x Norma BE06-3134240,
moeder 14. Nat Asduif Fond KBDB (dubbel kleinkind van wonderkweker Zorro – Norman, aangekocht op de verkoop Rik Cools).

 Bekijk hier de volledige pedigree van Jarnac

Hij ging als 3e getekende (van 3 oude) in de mand. Bij de jaarlingen klokken Jos en Jan hun 1e en 2e getekende mooi binnen de
prijzen:

Jarnac Nat    4.732 oude: 1 (3) 

Jarnac lokaal 138 jaarse: 6-24 (met 1e en 2e get van 4 d.) 
        Prov  647 jaarse: 18-73 (4) prognose 
        Nat 4.800 jaarse: 95-343... (prognose)
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Gerelateerde liefhebbers: Loobuyck Jos & Jan Vertalingen:

» Heeft u nieuws? Contacteer onze redactie «

Op dezelfde dag klokken ze ook nog een topduif uit St.Vincent, die lokaal te Eeklo 3e wint van 100 d., Prov 4e van 581 d., en Nat

20e van 3.092 d.

Telkens topconditie in de maand juli
De julimaand is Loobuyckmaand, het gegeven is bij de liefhebbers in de streek genoegzaam bekend. Jos en Jan denken dat dit te
wijten is aan het stenen hok waarop hun weduwnaars vertoeven. Dat warmt trager op, en zolang de nachten te koud zijn, komen
de vliegduiven niet meteen in topvorm. Dat veranderd meestal met het langer worden van de dagen, en de daarmee gepaard
gaande hogere temperaturen. De mooiste exploten die door de jaren heen werden te boek gesteld situeren zich dan ook meestal in
de periode half juni tot begin augustus (op de afsluitende Perpignan). In feite ideaal, zeggen Jos en Jan in koor. Want in deze
periode staan net hun uitverkoren fondklassiekers op de agenda.

Al leek de conditie dit jaar reeds vroeg op het hok. Wellicht stak het warme voorjaarsweer van eind april en de ganse maand mei
daar voor iets tussen, een periode waarin de Loobuyck-duiven reeds hard van leer trokken met een reeks overwinningen en
topprestaties op de voorbereidende snelheids- en halve fondvluchten.  Sinds de nationale Cahors van midden juni, groeien hun
fondrakkers naar een nieuwe vormpiek toe. Dat bleek reeds uit Cahors (overwinning lokaal) en de Limoges II van een week terug:

Cahors     lokaal 239 oude: 1-36-77 (3/6) 
Limoges II lokaal 518 oude: 2-9-19-23-25-57-61-66-67-122 (10/12) 
Limoges II lokaal 537 YL:   2-29-38-68-70-76-99-119-150 (9/16)

Op de fondvluchten heeft men aan de familie Loobuyck steeds te duchtene klanten. Wanneer er te werken valt (lees: vluchten aan

1300 m/min of minder), vindt men hun duiven steevast terug in het koppeloton, en werden reeds tal van 1e prijzen geboekt, zelfs

tot op provinciaal en nationaal vlak. Hun erelijst,  waaronder 4 x 1e Nationale overwinningen en een Nationale Asduif KBDB, maakt
indruk. Jos en Jan Loobuyck zijn niet de mannen van veel woorden, spreken doen ze met resultaten, met daden. Geen mens die er
nog kan naast kijken.

 Proficiat Jos en Jan, geniet ervan met volle teugen.
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