H en J Romijn zegevieren vanuit Bergerac
Voor de overwinnaars van Bergerac moeten we naar het onder de rook van Rotterdam gelegen
plaatsje Zuidland. Hier vliegen onder de naam H & J Romijn de broers Hans en Jan. Hans is
werkzaam als timmerman terwijl Jan als ex stratenmaker van zijn pensioen mag genieten. Hans is
al vanaf 1971 lid van PV Olympia in Zuidland terwijl Jan enkele jaren later lid geworden is en tot
1994 hebben de broers zelfstandig gespeeld waarna zij in combinatie verder zijn gegaan. In
datzelfde jaar wonnen zij de 1e Nat Dax (Romario) en de 5e Nat Bergerac met duiven van Jac
Steketee. Hier wordt enkel overnacht gespeeld met de voorkeur voor de ZLU-vluchten maar er
wordt ook wel op de NPO-vluchten gespeeld zoals nu op Bergerac. Deze Bergerac werd zeker in het
zuid-westen van het land gekenmerkt door buien waardoor er in deze hoek van het land niet
gerekend werd op aankomsten in de nacht. Toch was Hans al vroeg wakker om te zien of er
misschien wat zat (de duiven zitten bij Hans). In het donker zag hij dat er twee vreemden op de
klep zaten en deze werden vanuit het hok gepakt. Daarna zag hij dat er op de nok van het hok ook
nog een duif zat en deze leek verdacht veel op een Bergerac-ganger. Om de buren niet wakker te
maken werd zachtjes wat geroepen en gefloten maar dit mocht niet baten, hierop heeft Hans een
zaklamp gepakt en toen kwam er toch wat beweging in de duif. Na bijna een half uur zat zij op de
klep en was de constateringstijd 5.23.47 uur hetgeen ondanks de verspilde tijd goed was voor de
eerste in onze fondclub en een 14 nationaal. De winnares NL14-1044483 “Dark Roman” genaamd
hebben de broers gekweekt uit een van Teun Kap uit Oudenhoorn geleende doffer soort Piet de
Vogel uit Oude Tonge. De moeder komt van Gerard Dekker uit Assendelft en is soort Hans Knetsch
uit Katwijk. De broers speelden tot vorig jaar enkel weduwschap maar dit jaar zijn ze voorzichtig
begonnen met enkele koppels op het nest. In het begin van het seizoen gaan ze elke week mee.
De nest duivinnen worden regelmatig meegenomen naar het werk en anders even op Stellendam
gelapt. Deze duivin werd in het najaar van 2016 opgeleerd en haar eerste echte vlucht was Agen
waarvan zij net te laat gewond thuis kwam. Haar tweede vlucht werd na enig twijfelen tussen
Narbonne of Bergerac toch maar Bergerac. Zij werd gespeeld op eieren van ca 7 dagen met het
gekende resultaat. De duiven zitten tot de kerst bij elkaar waarna ze gescheiden worden en ca 11
maart worden ze weer gekoppeld en brengen de jongen groot. De voorvluchten worden op één
nacht mand gehouden ivm de nest standen. De voeding bestaat in de winter maanden uit
wintermengeling, zodra de vluchten een aanvang nemen schakelen ze over op sportmengeling
gemengd met gerst of wintermengeling. Zodra het echte werk gaat beginnen staat er Long
Distance op het menu voor de nest duiven is dit volle bak en de weduwnaars in afgepaste
hoeveelheden. Dit alles van de firma Beyers. Als extraatje een beetje snoepzaad en eivoer en een
enkele keer per week Form Oil. In de wintermaanden knoflook in het water. Het medische plaatje
ziet er als het volgt uit: de verplichte paramyxo enting, pokken en luisworm bestrijding. In de
winter wordt Henk de Weerd bezocht meestal word er een lichte geel besmetting geconstateerd
maar hier wordt niets voor gegeven. Een paar weken voor de vluchten een geelkuurtje van enkele
dagen en bij thuiskomst van een grote vlucht een paar dagen BS. Na de vluchten zoveel mogelijk
puur natuur met veel knoflook en zuurstof. Afgelopen winter werd het diepe zolderhok wat
aangepast. Met rekken werd het hok minder diep gemaakt met als resultaat makkere duiven
waarmee je beter contact hebt en ze zijn bakvaster. In de familie van ”Dark Roman” zien we nog
meer kopvliegers zoals bij Gerard Dekker die de 8e prov Libourne wint met een duif uit een zus van
”Dark Roman” , ook Hans zoon Tom en Sjaak v d Jagt scoorden op St Vincent een 16 e en 12e
nationaal met deze lijn. De basis van het hok H & J Romijn bestaat vnl uit de volgen de lijnen: Noël
Peiren via Bert Saarloos en Albert van het Hooft, Leo Kouters/Bruggeman via Kees Berkelaar, Hans
Knetsch/Batenburg via Gerard Dekker en Ko van Dommelen via Marco Meijer en rechtstreekse van
Hans Groenendijk en Teun Kap. Het valt Hans op dat de animo bij de duivenmelkers een beetje
zoek is je krijgt ze bijna nergens warm meer voor als je iets organiseert. Voor de ZLU vluchten
korft hij in Middelharnis in, en daar is het nog ouderwets gezellig en vindt hij het dan ook goed
toeven. We zouden ons eens wat meer in moeten zetten om de jeugd bij onze sport te betrekken.
Ook voor onze fondclub had Hans een goed woordje zo prijst hij de kampioenenmiddag en ook de
mooie jaarlijkse uitgave van het kampioenenboek. Hans en Jan zijn dan ook wat trots dat zij als
vluchtoverwinnaar in dit boek vermeld zijn. Hans en Jan nogmaals gefeliciteerd en tot ziens op de
kampioenenmiddag.
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