H en J Romijn zegevieren vanuit Bergerac
De titel van de reportage kon ik zo overnemen van vorig jaar want in successie wisten de
gebroeders Hans en Jan Romijn binnen onze fondclub beslag te leggen op de eerste plaats van
Bergerac. Was het vorig jaar de NL14-1044483 “Dark Roman” die met een constateringstijd van
05.23.47 goed was voor een eerste in onze fondclub en een 14e nationaal. Ook dit jaar werd er
weer vroeg in de morgen geklokt en wel om 05.06.47 uur was het de NL17-1266063 “Dark
Soraya” die zich in Zuidland melde. Deze tijd was tevens goed voor een 2e nationaal sector 2 en 5e
in het totale nationale concours. “Dark Soraya” hebben de broers zelf gekweekt en wel uit een
duivin van Marco Meijer en een doffer van Bert Saarloos. Dat dit geen verkeerd koppel is blijkt wel
want een andere duivin uit dit koppel wist al een 17e nationaal te vliegen. Er wordt hier met
gemiddeld 16 koppels gevlogen die eind maart gekoppeld worden en na het groot brengen van een
jong op weduwschap gaan en ingespeeld worden. De planning was om daarna weer te koppelen en
zo op een gewenste stand de duiven te spelen. Ze werden echter zo lang mogelijk op weduwschap
gehouden en pas voor de laatste twee vluchten gekoppeld. Wel waren er twee koppeltjes duivinnen
aan elkaar gelopen en dit werd zo gelaten. “Dark Soraya” was er een van. Toen zij van de eieren
afliep heeft Hans er een jong onder geschoven en ze ingekorfd voor Bergerac met het gekende
resultaat. Je moet van de situatie gebruik maken aldus Hans want ze was reuze gemotiveerd op
het jong. Het was haar eerste overnachtvlucht en voorafgaande is zij mee geweest tot en met
Melun. Het hele jaar zijn de broers bezig geweest met het betimmeren van het hok en dit gaf na
het behalen van deze overwinning een dubbel goed gevoel. Dat de duiven in het begin niet hard
kwamen blijkt wel want de tweede duif van Hans en Jan mag ook niet onvermeld blijven want om
07.07 uur wordt de NL16-1491268 “Cassanova” geklokt en dat is goed voor de vierde prijs in onze
fondclub tevens de 12e nationaal. Dit was al de derde nationale prijs voor deze doffer. Eerder won
hij al de 14e nationaal Bordeaux en de 246e nationaal Dax. Met deze prijzen is hij 5e duifkampioen
in de fondclub en 10e duifkampioen in het Samenspel Noord en Zuid-holland geworden De
“cassanova”komt rechtstreeks van Hans Groenendijk uit Sommelsdijk. Van deze liefhebber hebben
de broers meerdere duiven waarmee ze erg in hun sas zijn. De basis van het hok wordt gevormd
door duiven van de eerder genoemde Hans Groenendijk, Bert Saarloos, Marco Meijer, Gerard
Dekker, Cees Berkelaar, Paul Niemeijer en recent Marlon Kok en John van der Krogt. De voeding
bestaat hier uit een mengeling van Beijers en Mariman. En medisch is er weinig nieuws onder de
zon, af en toe wat BS van de Weerd. In de kampioenschappen zien we Hans en Jan “De Bergerac
Boys” op de 3e plaats aangewezen en de 9e plaats onaangewezen overnacht. Hans en Jan
nogmaals gefeliciteerd met deze overwinning en bedankt voor de gastvrijheid.
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