John Romein – Twello
‘Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst’
Dit schitterende citaat is iets wat John Romein uit Twello absoluut niet wil, warme herinneringen
worden er dan ook gekoesterd aan de periode dat het kweekcentrum van de ‘Rode Vossen’ nog
furore maakte over de gehele wereld. We mogen hierbij het beroemde kweekkoppel ‘Vos de Bijter x
Schoon Voske’ die hieraan ten grondslag heeft gelegen, natuurlijk ook nóóit vergeten!

Echter sinds september 2014 is het verhaal van het kweekcentrum over. Hillie Romein overleed
helaas veel te vroeg op 7 september 2014 en sinds die tijd ontstond er een leegte in Twello. Deze
leegte werd opgevuld door John, de zoon van Freek en Hillie Romein, hij besloot om het
Frederikshof voort te zetten op de voormalige kweekhokken van de ‘Rode Vossen’, maar dit dan op
een geheel eigen wijze. John wil presteren en het liefst op het allerhoogste niveau. Dat hij het niet
schroomt bij de goede melkers aan te kloppen komen we later in dit artikel nog op terug. De
kweekhokken van de ‘Rode Vossen’ zijn aangepast naar vlieghokken en naar de tijd van nu. Ze zijn
voorzien van alle luxe die tegenwoordig nodig zou kunnen zijn om de duiven in een optimale conditie
te krijgen in voorbereiding richting de wedvluchten. Vanaf 2014 zijn er dan ook geen ‘Rode Vossen’
meer aanwezig.
John Romein
John is 48 jaar oud, getrouwd en vader van 2 prachtige dochters. Tegenwoordig is hij de manager van
de hokken aan de Terwoldseweg. Voor veel duivenliefhebbers is hij inmiddels al geen onbekende
meer, en zijn prestaties zullen de afgelopen jaren 2015 en 2016 dan ook velen zijn opgevallen. Zijn
drive om te winnen en zijn wens om de ingezette reeks te continueren om voor het hoogste podium
te gaan zullen hem op termijn nog meer bekendheid gaan opleveren vermoed ik.

De reden echter dat ik bij hem was is al een hele bijzondere en reden temeer om een verdiende
reportage te schrijven. In 2016 is John namelijk 1e Nationaal Midfondkampioen aangewezen en 6e
Nationaal Vitesse kampioen aangewezen van Nederland geworden.
In zijn beleving is hij hiertoe gekomen door een aantal topduiven genaamd ‘Messi’, Eline ’270 en
Michelle ’562. 3 van zulke topduiven op het hok hebben is voor John een genot en daar geniet hij dan
ook van!
Het team van John
Niet onbelangrijk en zeker benoemd wilde John graag hebben dat er een aantal mensen op
duivengebied en zeker voor Frederikshof voor hem zeer belangrijk zijn. Zijn goede vriend Albert
Hendriksen helpt John waar nodig met de administratie en houdt de website bij. In het verleden was
Albert ook veel bezig met het stamboomprogramma echter dit doet John nu zelf. Mochten er
problemen zijn waar dan ook, is de vaste hulplijn altijd beschikbaar. Vaak gaan contacten met het
buitenland via Albert en dit altijd in goed overleg met John.
Ten 2e is er voor het seizoen 2017 een nieuwe ontwikkeling gaande, goede duivenvriend Aart
Bronkhorst gaat John helpen bij de jonge garde. De samenwerking is ontstaan doordat Aart vanaf het
begin in 2015, samen met een paar andere mensen, de aankomsten van de duiven bij John ging
kijken. Aart had in het verleden zelf ook duiven en speelde zeer verdienstelijk mee bij Steeds Verder.
Van het één kwam het ander en er werd besloten samen de jonge duiven te gaan doen, om op die
manier zoveel mogelijk aandacht aan de kwetsbare jonge garde te kunnen geven. In 2016 ging het
zoals bij veel liefhebbers in afdeling 8 niet naar wens met de jonge duiven. Grote tegenslagen
werden hier ook geleden en er werd een plan gesmeed voor 2017.
De hokken zijn inmiddels klaargemaakt voor de nieuwe start en de begeleiding zal in goed overleg en
met veel samenwerking en aandacht voor een deel overgelaten worden aan Aart, zo blijft hij ook nog
bij de sport betrokken. John geeft daarbij ook aan dat hem niets in de weg gelegd wordt, wel is
besloten om elke africhting samen kritisch te kijken of het waardevol is en zonder al te veel risico de
duiven op te leren, voorzichtigheid is hier dus geboden.
Last but not least, is natuurlijk de hokmanager en eigenaar van het Frederikshof, John Romein zelf.
Hij gaat in 2017 de scepter zwaaien over de kweekduiven en de vliegduiven met uitzondering van de
jonge garde. In 2016 was hij verantwoordelijk voor het hele leeuwendeel van de kolonie, dit is zo’n
70 meter hok waarbij de eerste 35 meter aan de voorzijde zit en aan de achterzijde nog eens 35
meter voor de kweekduiven.

*Huldiging 1e Nationaal Kampioen Aangewezen Midfond, een moment van euforie!
Onlangs is er een hok van wijlen Peter van Osch uit Zutphen op het erf bijgekomen, hierin zitten
duiven uit de kweek en vliegduiven van Dik van de Berg uit Tuk, het is de bedoeling dat John op dit
hok zich ook gaat meten met de fondmannen op termijn. Dit wordt rustig opgebouwd en gaat zijn

vorm krijgen door ook gericht duiven aan te kopen en deze te selecteren tijdens de vluchten. John
zegt hierover; ‘Het is een mooi project wat we graag willen uitproberen hier op het erf, maar wat we
de tijd gunnen’.

*zijaanzicht vlieghokken.
De verzorging
Toen ik bij John kwam gaf hij aan dat de verzorging punctueel was maar niet bijzonder spectaculair,
toch was ik benieuwd naar wat hij te vertellen had.
Op de hokken in Twello wordt dubbel weduwschap gespeeld. John geeft aan, er moet te allen tijde
rust op de hokken heersen, dit acht ik zeer belangrijk. Om 8.30u gaan de doffers los en om 17.00u
gaan de duivinnen los, dit wordt geprobeerd het hele seizoen vol te houden. Nu de samenwerking
voor de jonge duiven aanwezig is kan het voor seizoen 2017 een andere invulling gaan krijgen maar
in 2016 was dit het succesverhaal. De training van beide ploegen duurt ongeveer een uur tot
anderhalf uur en daarna worden ze licht gevoerd en komen ze niet meer los.
De duiven worden elke woensdag afgericht naar Leuvenheim, even hiervoor wordt er kort getoond.
Leuvenheim - Twello is door de lucht heen zo’n 20 kilometer. De geslachten worden niet tegelijk
losgelaten maar worden apart van elkaar losgelaten. Bij thuiskomst krijgen ze elkaar dan niet meer te
zien. Op vrijdagmiddag een uur voor het korven worden de duiven bij elkaar gelaten, daarna worden
ze gekorfd en zaterdag bij thuiskomt krijgen ze elkaar nog ongeveer anderhalf uur te zien voordat ze
weer gescheiden gaan worden.
De duiven worden 2 maal daags schoongemaakt en dit draagt bij aan een topklimaat volgens John,
het moet lekker aangenaam voelen op de hokken en schone hokken bevallen hem nou eenmaal. Op
de hokken zijn infrarood verwarmingspanelen geïnstalleerd en die worden gebruikt op het moment
net na een bad of wanneer het koud en kil is op de hokken.
Voeding
De duiven krijgen 2 mengelingen van Versele Laga, de Superdieetmengeling en het
Weduwnaarsvoer, daarnaast voert John nog wel eens als extra paddizaad. Verder worden er de
reguliere grit en mineralen verstrekt waar de duiven ook enkele keren per week zich aan ten goede
mogen doen.
De verdere supplementen die gebruikt worden komen bij dierenarts Tony Oranje vandaan en dragen
bij aan een goede balans het gehele seizoen.
De 3 toppers van 2016
De drie duiven die in 2016 zo bepalend waren zal ik hieronder nader beschrijven.

De eerste en onbetwiste smaakmaker op het hok is ‘Messi’ geweest, deze doffer van 2014 had een
super jaar. Hij werd zowel duifkampioen Vitesse als Midfond van de gehele Afd. 8 G.O.U. in 2016. Als
je dit weet te behalen moet je wel van goede huize komen wil je dit bereiken, daarnaast belde John
me nog met het nieuws dat hij binnenkort mag afreizen naar België voor het feest van de Gouden
Duif, ook hier heeft hij dus een ereplaats en prijs gewonnen!
Resultaten die bij deze topduif horen zijn o.a.:
4/5640
Tilburg
5/3772
Soissons
6/3395
Laon
3/1545
Soissons
3/1484
Breda
15/5882
St. Job in ’t Goor
10/1711
Asse Zellik
En zo nog vele topprijzen meer, het bijzondere aan deze duif is dat zijn moeder ook nog vliegt en
tevens net als ‘Messi’ behoorde bij de 3 sensationele duiven van het hok Romein! Een goede vlieger
en tevens kweekster, daar zullen er maar enkelen van in Nederland zijn die dit kunnen zeggen. Bij
‘Messi’ zien we van vaderskant nog de inbreng van ‘Kinne 716’, deze doffer heeft presteren ook in
zijn aderen zitten van vaderskant zien we in de stamboom dan ook duiven van Gaby Vandenabeele,
Staf Theeuwes en C. & G. Koopman zitten, goed bloed verloochent zich dus ook hier weer niet.
De volgende duif die ik dan ook graag aan u voor wil stellen is de moeder van ‘Messi’, genaamd
Michelle ’562.

Deze karakter duivin heeft iets op haar palmares staan wat ‘Messi’ nog mist en dat is wél een 1e plek!
Grandioos natuurlijk dat in één generatie vliegduiven op de hokken zowel moeder als zoon geweldig
presteren.
Michelle ’562 vloog onder andere;

1/3034
Duffel
2/2097
Soissons
3/777
Nanteuil le Haudouin
6/3070
St. Quentin
6/1484
Breda
7/1896
Nanteuil le Haudouin
8/1559
Isnes
In de stambomen van deze duivin vinden we de duiven nog terug van de alom bekende Broeckx- van
Hees tandem en de oude lijnen van Cor Buis waar ook bijzonder goed mee gepresteerd werd.
De derde topduif welke ik aan u voor wil stellen is Eline ’270

Wat zij inmiddels gepresteerd heeft is werkelijk super.
1/7999
Sezanne
1/4022
Sezanne
1/777
Nanteuil le Haudouin
1/255
Chimay
3/5928
Dufffel
3/2085
Nivelles
3/1350
Soissons
3/308
Soissons
4/1126
Soissons
4/309
Chimay
Eline ’270, een bijzonder goede duvin en een geweldige vaste waarde in seizoen 2016. Het verhaal
van deze duif op de vluchten was na seizoen 2015 eigenlijk over. Eind 2015 besloot John om Eline
’270 op de kweek te doen, echter kon hij niet wennen aan dat idee en hij zegt hierover; ‘Toch bleef ik
twijfelen of ik wel de goede beslissing had genomen. Het was zo vertrouwd wanneer ik bij de
duivinnen kwam en zij op haar vertrouwde plek zat’, daarom is ze in het voorjaar 2016 teruggeplaatst
op het vlieghok en dit met succes!
Bij Eline ’270 zien we in de stamboom ook een aantal superduiven; van vaderskant zien we de duiven
van Voets en oude lijnen van Romein terugkomen waar Cor Buis op de hokken zo goed mee vloog.
Van moederskant zien we de Heremans-Ceusters lijnen terug en hiermee is John geweldig geslaagd al
zegt hij het zelf. De Jackpot en de Euro zien we hier nog in de stamboom en dit zijn natuurlijk de
duiven die de afgelopen jaren de stempel hebben gedrukt op het moderne duivenspel bij veel
topspelers, de moeder van Eline ’270 is overigens een rechtstreekse duif van H. & E.J. Eijerkamp.

Topkweker ‘De Dure John’

De topduif ‘De Dure John’ mag niet ontbreken als het gaat om kweekwaarde op de hokken in Twello.
Kinderen van ‘De Dure John’ doen het geweldig op de kweek, er zijn hier al meerdere 1e
prijswinnaars, asduiven en teletekstduiven uitgekomen. Deze topdoffer komt nog rechtstreeks bij het
fenomeen Maurice Voets uit Kessel vandaan en is nog een zoon van de ‘Lichte Bourges’
De verdere lijnen op de hokken komen van Dik v/d Berg-Tuk, Maurice Voets-Kessel (B), H. & E.J.
Eijerkamp-Brummen, Anton Ruitenberg-Zwolle, Gaby Vandenabeele-Dentergem en Staf TheeuwesPoppel, deze lijnen met uitzondering van Dik v/d Berg worden met name gekruist en daardoor wordt
er elk jaar weer gehoopt op een supertje in Twello, ook wordt er wel eens een gericht koppel gezet
om bepaalde lijnen vast te houden, John geeft daarover aan dat die dan weer voor een extra impuls
op het kweekhok kunnen zorgen.
Gezondheidsmanagement en begeleiding
Aan de basis van het gezondheidsmanagement bij John staat dierenarts Tony Oranje. De inmiddels
bekende dierenarts in de duivenwereld komt bij veel topliefhebbers en staat bekend om zijn
deskundigheid tot een gedegen onderzoek te doen bij postduiven. Het volle vertrouwen in de
dierenarts is hier dan ook aanwezig.
1 keer per week gaat John naar Tony met de duiven en dit probeert hij eigenlijk het gehele jaar door
vol te houden. Even een keeluitstrijkje en mestonderzoek is zo gedaan is hierbij zijn gedachte en zo
zegt hij; ‘Ik ben weer gerustgesteld als alles goed is en als er wat gevonden wordt weet ik ook direct
of ik moet ingrijpen of niet’.
Op de vraag wat er in het seizoen gedaan wordt is John helder, ‘Ik doe alles op advies van de
dierenarts, acht hij het noodzakelijk dat ik de duiven wat moet geven doe ik dat direct’. Zo geeft hij
de duiven voor de ‘koppen’ zo enkel wel eens op maandag, dinsdag en woensdag Orniflox, een
geweldig middel dat volgens hem bijzonder goed werkt.
Daarnaast verstrekt John ook Fungitraxx een middel wat tegen schimmels werkt op advies en enkel
en alleen wanneer hem dit wordt aangegeven door de dierenarts. Verder probeert John de hele lijn
van Topet Farma te gebruiken zodat hij ook de middelen Top Breed, Aminovit en de Probiotica
gebruikt. Dit allemaal om een balans te vinden dat zijn duiven het gehele seizoen mee kunnen komen
met de top en het gehele jaar doormiddel van deze producten gezond blijven, zonder verder al te
veel poespas te geven.
Toekomst

Het wordt hier als een uitdaging gezien om de sport nog naar een hoger plan te trekken. Investeren
in kwaliteit en steeds op zoek naar goede duiven daar is John met zijn mensen mee bezig. De lijn
omhoog vasthouden en er wordt gehoopt dat doormiddel van de intensievere begeleiding bij de
jonge duiven door de samenwerking met Aart ook hier meer resultaten met de jonge duiven
behaald gaan worden zonder al te grote verliezen, immers die gaan ook John aan het hart.
Tot slot
Deze morgen en een deel van de middag was ik bij iemand met een grote winnaarsmentaliteit, de
manager achter Frederikshof is ambitieus en heeft een doel voor ogen, dat is winnen. Met kwaliteit
kom je een heel eind en daar is John inmiddels zelf ook achter! John, bedankt voor de gelegenheid
om bij je op de hokken te mogen komen, ik wens je een bijzonder succesvol 2017 toe en hoop je dan
weer te spreken!
Kijk ook eens op de website van John Romein; www.frederikshof.nl
Jurgen Menkhorst

