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Jos en Jan Loobuyck (Aalter, BE) winnen 1e Nat. Asduif Fond
Oude KBDB 2016
De kroon op een succesvol duivenseizoen waarin naast de nationale asduif met Spirit, ook nog de nationale overwinning uit
Montauban werd behaald met topduif Jan.

De familie Loobuyck is een hechte duivenfamilie. Vader Jos, zoon Jan en kleinzoon Jens zijn stuk voor stuk bezeten van het
spelletje. De Loobuyck’s zijn geen mannen van straffe taal en grote uitspraken... spreken doen ze met daden. Met prestaties.

 In hun beginjaren waren ze vooral actief op de befaamde Poitiersvluchten in de streek, en kwamen toen reeds de neus aan het

venster steken met het winnen van de 1. Intprov Angoulême en de 2. Nat Bourges. Door het winnen van 1e prijzen op lokaal vlak
op enkele fondvluchten waarop werd ingemand (uit Dax en Cahors), groeide stilaan hun voorliefde voor de nationale fondvluchten.
Eind der jaren negentig werd volledig de fond- en grote fondkaart getrokken. Momenteel hun uitverkoren actieterrein.

De Périgueux zet de trend
In 1998 haalden ze nationale schijnwerpers met dubbele nationale winst (oude en tweejaarse) uit Périgueux, met hun Périgueux
BE96-4140407. Die klepper zou een vooraanstaande rol gaan spelen in de verdere stamopbouw, vooral in tweede generatie. Een
volle broer van hem won in 2001 de 2. Internationaal uit Marseille, op nauwelijks een handvol seconden na de winnaar.

Met een kleinzoon van de Périgueux haalden ze opnieuw de krantenkoppen, zij het op een jammerlijke manier, want de Bordeaux

BE07-4214274 vloog de 1. Nationaal Bordeaux in 2011, al stond hij op de definitieve uitslag slechts op een 5e stek nationaal (van
4.921 d.), en dat door eigen fout. Jos en Jan hadden hun controlegummi te laat geklokt waardoor ze werden teruggezet naar hun
controletijd. Doodjammer… al blijft hun Bordeaux voor henzelf altijd een nationale winnaar. Later nam hij sportieve revanche op
het kweekhok, via zijn directe zonen Bunga Bordeaux en Spirit (de kersverse 1. Nat. Asduif Fond KBDB) die de weelderige klasse
geërfd van vaders kant, omzetten in klinkende prestaties.

Spirit: 1e Nat. Asduif Fond oude KBDB 2016
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De oude stamlijnen van de Périgueux werden gekruist het allerbeste fondbloed afkomstig van Chris Hebberecht, Van Damme-
Boddaert (o.a. stammoeder Dochter 20 BE04-3160649), Hendrik Mortier, buur Marnick De Neve, John Meurysse (die zelf 2. Nat
Asduif Fond KBDB 2014 won met een zoon uit Vaillant, een rechtstreekse Loobuyckduivin via Serge Dhondt), stamduif Fonne
(afkomstig van wijlen Alfons Hoste, zie verder), en enkele duiven van de nieuwe inbreng waarvan men eerst nog resultaten
afwacht alvorens namen te noemen.

Uit één van die kruisingen komt Spirit, die op de nationale dagen KBDB eind januari werd gelauwerd als beste oude fondvlieger van
ons land, met volgende prestaties (de prijzen waarmee hij de nationale titel won staan in het vet aangeduid):

-Spirit BE13-4156913

 1. Nationale Asduif Fond oude KBDB 2016 
10. Prov Limoges II 1.797 d. ’16 
15. Nat Limoges II  6.492 d. ’16 
 3. Prov Tulle      1.383 d. ’16  
22. Nat Tulle       6.101 d. ’16 
12. Prov Brive      1.318 d. ’16 
31. Nat Brive       5.952 d. ’16  
4. Prov Libourne    1.218 d. ’15 
26. Nat Libourne    5.024 d. ’15 
29. Prov Limoges II 2.201 d. ’15 
89. Nat Limoges II  8.303 d. ’15

Vader: Bordeaux BE07-4214274
 De morele winnaar 1. Nat Bordeaux (nu 5. Nat Bordeaux 4.921 d.). Zelf zoon van de Goede Kweker BE06-4062052 (zoon

Périgueux: 2 x 1. Nat Périgueux 1998) x Kweekmoedertje BE06-4062075 (Chris Hebberecht x Daniel Monbailleu).
 Moeder: Nestsister Fantoom BE08-4146457

 Fantoom werd 2. Prov Asduif Fond KBDB 2010. Zij is een dochter van de Barcelona BE07-4214236 x Moeder Fantoom BE07-
4214244 (een dochter Périgueux).

 Bekijk hier de volledige pedigree van Spirit

Een halfbroer van Spirit, de Bunga Bordeaux, was ook een voortreffelijk fondatleet met volgende kopprijzen tot op nationaal vlak
op zijn erelijst:
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-Bunga Bordeaux BE12-4153467

10. Prov Asduif Fond KBDB 2014 
55. Nat Limoges   7.221 d. 
65. Nat Poitiers 13.135 d. 
70. Nat Tulle     5.976 d. 
194 Nat Souillac  3.641 d. 
262 Nat Brive     5.286 d. 
353 Nat Tulle     6.229 d. 
Enz…

Hij is zoals zijn naam aangeeft eveneens een zoon van de Bordeaux BE07-4214274, ditmaal gekoppeld aan de stammoeder
Dochter 20 BE04-3160649, rechtstreeks Van Damme-Boddaert en halfzus van Warrior: 1. Nat Asduif Fond KBDB 2015 bij Team
De Jaeger (uit Den 20 BE99-3008220 x Anja BE03-4316098, een rechtstreekse Aelbrechtduivin).

 Bekijk hier de pedigree van Bunga Bordeaux

Nationale zege uit Montauban met Jan
Het topseizoen dat Jos en Jan Loobuyck draaiden (bekijk hier de uitslagen 2016) kreeg een schitterende apotheose met het winnen
van de nationale asduif KBDB. De ouverture tot deze succesreeks werd gezet door Jan, die in juni reeds de nationale zege uit
Montauban naar Aalter bracht.

-Jan BE14-4198064

https://www.pipa.be/sites/pipa/files/content/2017q1/de_bunga_bordeaux_pedi.jpg
https://static2.pipa.be/sites/pipa/files/content/2017q1/mooie_prestaties_2016_prov._en_nat.pdf


 1. Nat. Montauban    4.327 d. ’16  
13. Zone A Brive      3.405 d. ’15 
78. Nat. Brive        9.049 d. ’15 
200 Prov. Limoges II  1.779 d. ’15 
208 Prov. Vierzon     5.825 d. ’16 
986 Nat. Limoges I   13.493 d. ’16 
652 Zone A Tulle      3.358 d. ’15

De ouders vormen een echt topkweekkoppel.
 Vader: Fonne BE05-4071032

 Zelf 1e lokaal en 40e Nationaal Narbonne 6.801 d. en afkomstig van dorpsgenoot wijlen Alfons Hoste.
 Moeder: Dochter Vechter BE09-4101722

 Een superkweekster uit de eigen oude stam. Ze is een kleindochter van de dubbele winnaar 1e Nationaal Perigueux 6.901 duiven in
1998, dus uit de Vechter BE98-4290191 (zoon Périgueux) x stammoeder Dochter 20 BE04-3160649 (ook moeder van Bunga
Bordeaux).

 Bekijk hier de pedigree van Jan

Kwekers bij Jan, vliegduiven bij Jos.
De kweekduiven (12 basiskoppels en enkele nieuwe proefkoppels) vertoeven op de hokken bij zoon Jan te Bellem. Vliegen doet
men vanuit de ouderlijke hokken bij Jos te Aalter. In 2016 stonden ze aan de start met 30 oude en 30 jaarlingen. Ook te Aalter
eiste het zware vliegseizoen zijn tol. Einde seizoen bleven er 19 oude (waarvan er 6 richting kweekhok gingen) en 10 jaarlingen
over, zodat ze straks in 2017 kunnen beschikken over een ploeg van om en bij de 23 oude en bijna 40 jaarlingen, waarvan het
grootste deel als jonge duif een 4-tal keer Clermont (205 Km) vloog.

 Voor de start van het seizoen werden de vliegduiven zuiver gezet, en behandeld tegen trichomonen, luchtwegen en coccidiose. In
maart stond ook een behandeling tegen paratyfus, gevolgd door een inenting op de agenda. Tijdens het speelseizoen wordt
medicatie beperkt tot een strikt minimum, enkel op advies, na consultatie van dierenarts Ruben Lanckriet. Vorig jaar werd ook voor
het eerst gebruik gemaakt van de gele druppels.

Stokpaardje in het motiveren van de duiven is het inspelen op de territoriumdrang van de vliegduiven. Hun nationale winnaar uit
Périgueux in 1998 kreeg een extra kapelletje als rustplaats. Een uitbreiding van zijn territorium, die hij met hand en tand
verdedigde. Extra motivatie die volgens Jos en Jan de aanzet was tot nationale winst.

 Ook nationale asduif Spirit is daar een perfect voorbeeld van. Een hokgenoot die niet presteerde werd van het hok verwijderd, zijn
woonbak ging dicht. Voor de woonbak hebben de duiven een motivatieplankje dat Jos en Jan vergaten weg te nemen. U kan het al
raden. Spirit maakte zich meester van dit plankje. Extra motivatie die zorgde voor nationale kopprijzen uit Limoges en Brive. Voor

de titel van nationale asduif fond, had Spirit nog een 3e kopprijs nodig, en gezien de week na Brive enkel nog de nationale Tulle op
de kalender stond die in aanmerking kwam, kon men niet anders dan hem voor de tweede week op rij inzetten op deze afsluitende
Tulle. Een beetje tegen de eigen principes in, wel een noodzaak wilde men nog aanspraak maken op deze of andere asduiftitel.
Dus werd de trukendoos nog wat wijder open getrokken. Dit keer werd ook de woonbak van zijn verwijderde bovenbuur geopend.
Toeval wil dat een hokgenoot zich ook probeerde meester maken van deze openstaande woonbak. Wat wellicht voor de ultieme
motivatie zorgde bij Spirit om nog eens alles uit zijn kas te halen om zijn nieuwe territorium te verdedigen tegen de indringer. Zijn

derde noodzakelijke kopprijs (3e Prov en 22e Nat Tulle) was een feit… waarmee hij finaal ook tot beste fondvlieger van ons land

werd gekroond, als 1e Nat Asduif Fond oude KBDB 2016!

Hoe een dubbeltje rollen kan. Al kan evengoed gezegd worden dat de enorme klasse van de Loobuyckduiven opnieuw kwam boven
drijven. Zeg maar absolute topklasse waarmee ze een nieuwe nationale zege en een nationale asduif KBDB aan hun stilaan
indrukwekkende erelijst wisten toe te voegen. Proficiat!
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Gerelateerde liefhebbers: Loobuyck Jos & Jan Vertalingen:
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 Jens' Favoriet (zie pedigree), nog zo'n parel van de Loobuyckkolonie
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