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Jos en Jan Loobuyck (Aalter) klein in aantal, groot in
daden!
door Martens Martin op 27/05/2021, gerelateerde liefhebbers: Loobuyck Jos & Jan

Zo geniet het vader-zoon duo naam en faam binnen de internationale
duivensport, als specialisten op fond en grote fond met de ‘kleine mand’. Het
vliegseizoen 2020 vormde daarop geen uitzondering.

De namen van vader Jozef (Jos genoemd onder de vrienden) en zoon Jan Loobuyck zijn een begrip geworden in de nationale
duivensport. Met dank aan hun knalprestaties die ze jaar na jaar weten neer te zetten op fond en grote fond. Met 3 x 1e Nationale
overwinningen (uit Perigueux, Montauban en Jarnac), naast een virtuele nationale overwinning uit Bordeaux (ging verloren door de
controlegummi die te laat werd geklokt), dichte ereplaatsen met 2 x 2e Internationaaal, 3e nationaal, 4e nationaal… en het winnen van
de 1e Nationale Asduif Fond KBDB (in 2016 met Spirit) bewees de vader-zoon-tandem in het meervoud, over een bijzonder klasrijke
ploeg fond- en zware fondduiven te beschikken. Nagenoeg ieder jaar opnieuw weten ze vriend en concurrent met verstomming te
slaan met enkele knallers van formaat. Dat bleek alweer in vorig sportseizoen 2020, waar opnieuw machtige zeges werden behaald en
opmerkelijke topprestaties werden neergezet. Niet met de massa, maar met de ‘kleine mand’.

Knaller uit Agen met 1e - 3e Prov en 2e – 4e Internationaal
Een nieuw stukje duivengeschiedenis werd door de Loobuyckduiven op 25 juli 2020 op papier geplaatst. Op de internationale vlucht
uit Agen werd een knalprestatie van formaat neergezet, met de 2 eerst getekenden… zeg maar, de toppers van het hok. Dichter bij
nieuwe (inter)nationale winst kon men niet komen. Het werd op nationaal en internationaal vlak een Poulidorplaats, met provinciale
winst als mooi soelaas.

Agen Lok 189 oude: 1-2 (2e en 1e getekende)-57 (3/6) 
          Prov 1.375 d.: 1-3 
          Nat   5.140 d.: 2-4 
          Int  12.433 d.:  2-4
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De 2 klasbakken die voor dit spektakel tekenden zijn New Bordeaux en New Spirit, die beiden afstammen uit de succeslijnen van het
hok. Kerels met 1e Nationaal winnaars- en asduivenbloed in de aderen.

New Bordeaux BE16-4118523

New Bordeaux BE16-4118523

    1. Prov Agen        1.375 d. – 2. Nat 5.140 d. 
    2. Intnat Agen     12.433 d. 
  89. Nat Montauban 5.408 d. 
168. Nat Limoges   13.569 d.

Zoon van AXL-Ike BE14-4263950 aangekocht bij wijlen Michael Rodts, maar een pure Chris Hebberechtduif (uit Zoon AXL 150/07 x
Dochter halfzus Ike 714/12… AXL werd 1. Nat Asduif Grote Fond KBDB 2005, en Ike werd 1. Nat Asduif Fond KBDB 2010) x Zus Bordeaux
BE13-4156901 (kleindochter van stamduif Perigueux: 1. Nat Perigueux).

Pedigree New Bordeaux BE16-4118523
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New Spirit BE18-4204401

New Spirit  BE18-4204401

3. Prov Agen 1.375 d. – 4. Nat 5.140 d. 
4. Intnat Agen 12.433 d.

Is een kleinzoon van Spirit: 1. Nat Asduif Fond KBDB 2016. 
New Spirit is een zoon van Inteelt Stammoeder BE16-4257944 (uit zoon stammoeder Dochter 20: Keimooi 010/13 x stammoeder
‘Dochter 20’ 649/04 aangekocht bij Van Damme-Boddaert), gekoppeld aan Spirit Girl 1 BE16-4127477 (Dochter 1. Nat Asduif Fond KBDB:
Spirit 913/13 x Dochter Fonne 062/11).

Pedigree New Spirit BE18-4204401

1e lokaal en 7e Nationaal Souillac
De traditie wil dat de duiven van Jos en Jan Loobuyck steevast topvorm te pakken hebben vanaf eind juni, en vaak fantastische
topprestaties weten neer te zetten in de maand juli. Het door Covid-19 geteisterde vliegseizoen 2020 (met verlate start) vormde op dat
vlak gesneden koek voor de Loobuyckduiven. Dik een week na Agen was het opnieuw koekenbak uit Souillac, met zegebloemen op
clubniveau, naast topduiven tot op nationaal vlak.

Souillac 296 oude: 1-5-7-24-48-79 (6/7)  
     Nat 6.668 oude: 7-73-90-290-681-1069 (6/7)

De winnende duif uit Souillac – vervlogen aan snelheden die net de kaap van 1200 m/min halen – is nog een directe zoon uit één der
gouden stamduiven van het hok.

https://static2.pipa.be/sites/default/files/styles/max_2600x2600/public/uploads/photos/BE18-4204401.jpg?itok=78LcFCfg
https://static2.pipa.be/sites/default/files/2021-05/401-18.jpg


Matchbox BE18-4204370

Matchbox BE18-4204370

   7. Nat Souillac   6.668 d. – 1. Club 296 d. 
 13. Nat Aurillac    3.584 d. – 1. Club 47 d. 
145 Nat Limoges 10.319 d.

Deze Matchbox is nog een zoon van gouden stamduif de Fonne BE05-4071032 (zelf 1e lokaal Narbonne en 40. Nationaal 6.801 d. bij
Alfons Hoste) x Superkweekster BE09-4101722, moeder 1. Nat Montauban 4.327 d., 3. Nat Montauban 3.990 d., 7. Nat Souillac 6.668 d. en 9
x ‘Top-100 Nationaal’ winnaars (kleindochter van de 2. Nat Perigueux: uit diens zoon Vechter 191/98 x stammoeder ‘Dochter 20’ 649/04
aangekocht bij Van Damme-Boddaert).  

Pedigree Matchbox BE18-4204370

1e lokaal en 22e Nationaal Brive
Op de afsluitende fondvlucht van 14 augustus 2020 uit Brive was het opnieuw bingo, en werd de concurrentie andermaal op een
mokerslag getrakteerd, met opnieuw zegebloemen op lokaal vlak, en 2 duiven binnen de nationale ‘top-50’ van in totaal 3 ingezette
duiven. Je moet het maar doen!

Brive 106 oude: 1-4 (3) 
 Nat  3.755 oude: 22-49 (3)

De winnaar was dit keer een duif uit een kruising van de eigen stam met het superieure Gaby Vandenabeele-bloed. 
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Zoon Spirit Gaby BE18-4204442

Zoon Spirit Gaby BE18-4204442

22. Nat Brive 3.755 d. – 1. Club 106 d. 
334 Nat Limoges 15.979 d.

Eveneens een kleinzoon van Spirit. Hij is een zoon van Spirit Gaby NL16-1872629 (uit 1. Nat Asduif Fond KBDB: Spirit 913/13 x
Kleindochter Neptunus 601/15, rechtstreeks Gaby Vandenabeele) x Juweeltje BE13-4291005, zus van de 1e Nat Montauban en 3e Nat
Montauban (uit stamduif Fonne 032/05 x Superkweekster 722/09).

Pedigree Zoon Spirit Gaby BE18-4204442

Tot slot nog een andere troefkaart op nationale topprijzen, met Wout, ook al een kleinzoon van Spirit. Wat een fenomenale kweeklijn!
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Wout BE18-4204499

Wout BE18-4204499

  11. Prov Vierzon  7.838 d. ’20 
  49. Nat Brive     3.755 d. ’20   
  82. Nat Souillac 4.056 YL ’19 
  90. Nat Souillac 6.668 d. ’20 
326. Nat Limoges 10.319 d. ’20

Zoon van Bunga Bordeaux BE12-4153467, zelf winnaar van onder meer 55. Nat Limoges 7.221 d., 65. Nat Poitiers 13.135 d… en halfbroer
van 1e Nat Asduif Fond KBDB: Spirit (zoon van de morele winnaar 1. Nat Bordeaux: de Bordeaux 274/07 x stammoeder ‘Dochter 20’
649/04 aangekocht bij Van Damme-Boddaert) x Ace Spirit Fideelke NL16-1872626 (uit 1. Nat Asduif Fond KBDB: Spirit 913/13 x Zitterke
046/15, afkomstig van Anthony Maes).

Pedigree Wout BE18-4204499

IJzersterke stam fondduiven
Dat is op zijn minst de conclusie die kan getrokken worden uit het jarenlange spel aan de nationale en internationale top op fond en
grote fond. Wie met dergelijk klein aantal duiven,  een machtige reeks aan topprestaties tot op (inter)nationaal niveau kan voorleggen,
moet over een machtig kweekhok beschikken. Een ijzersterke stam fondduiven waaruit jaar na jaar nieuwe nationale toppers worden
gekweekt. Wie de pedigrees van de vliegtoppers uit 2020 goed heeft geanalyseerd, zal meteen de succeslijnen van de Bordeaux (lijn 1e
Nat. Perigueux), Fonne, Spirit, Dochter 20 en Superkweekster ontdekt hebben, die als een rode draad doorheen de stamopbouw lopen.
Klasseduiven waarover het laatste woord nog lang niet gezegd en geschreven is. Kijk alvast maar uit naar nieuwe staaltjes vliegkunst
van de Loobuyckduiven tijdens het fondseizoen 2021, dat binnen een 2-tal weken (op 12 juni) van start gaat. Ze zijn er in Aalter alvast
klaar voor.
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