
Provinciaal Criterium Z.L.U. Barcelona: 
Zege voor Hans Gommans - Buggenum 

Buggenum fonddorp bij uitstek. In de duivenwereld beter bekend als het dorp waar 
fondlegende Jan Theelen menige triomf vierde (o.a. 1e internationaal Barcelona met ‘Rikky’) 
en in zijn café met zaal veel legendarische verkopingen plaatsvonden voor het merendeel 
georganiseerd door Sportblad ‘De Duif’. Het aantal keren dat geïnteresseerden tot buiten 
stonden, is niet te tellen. Maar ook in de 21ste eeuw kent de fondsport in Buggenum nog 
steeds hoogtijdagen. Zoals door de Gebroeders Wil en Johan Boonen en mijn gastheer van 
vandaag, Hans Gommans. 

Hans wist dit jaar de 1e provinciaal Barcelona te winnen en dat was nationaal goed voor een 
6e plaats. Daarmee was hij er bijna in geslaagd de prestatie van zijn schoonvader, jazeker 
fond legende Jan Theelen, te evenaren. Maar wie weet gebeurt dat in de toekomst alsnog. 
Van oorsprong komt Hans uit Sevenum en daar kreeg hij de duivensport zowat met de 
paplepel ingegeven. De hele familie zit zo wat in de duivensport. 

De winnaar ‘422’ 

Is een mooie rode doffer uit 2010 die voor deze Barcelona-zege toch al enkele mooie prijzen 
wist te winnen: 275e nat. Bordeaux 2011, 712e nat. Perpignan 2013 en nu dan zijn exploot 
op Barcelona. 

In de afstamming veelal ringnummers van Duitse liefhebbers. De vader komt rechtstreeks 
van Barcelona-specialist Peter Elvermann uit zijn ijzersterke Wim Muller duiven (destijds 
Eijerkamp-Muller). Grootvader van de ‘422’ is ‘Chagal’ die op zijn beurt weer een kleinzoon 
is van topkweekkkoppel ‘Golden Breeder’ x ‘moeder Mona Lisa’ van Eijerkamp-Muller. De 
moeder van de ‘422’ komt via Ulli Posser en is dochter van 1e nationaal Mont de Marsan’ x 
‘Superkweekduivin’ rechtstreeks Anton en Luci van der Wegen. 

 

Hans Gommans met de '422' 
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Tijdgebrek 

Door zijn werk is het voor Hans niet mogelijk om alles op uur en tijd te doen, en moet de 
verzorging van zijn duiven worden aangepast aan de 5-ploegendienst die hij draait. ‘Ja dat is 
wel jammer. Dat betekent ook dat de training er wel eens bij inschiet. Maar blijkbaar is dat 
toch niet zo’n groot probleem, als ik naar de uitslagen kijk’, vertelt Hans. 

De voorbereiding is hier dan ook voor een deel afhankelijk van de tijd die beschikbaar is en 
ook van de weersomstandigheden. Als het weer goed is wordt het liefst vanaf de eerste 
vlucht ingekorfd, je weet nooit hoe het de volgende weken is. Zijn de weersverwachtingen 
niet altijd te best dan blijven de duiven thuis. ‘Je moet het probleem van dikke koppen 
proberen te voorkomen. Dat kun je niet altijd vermijden maar je moet er ook niet om 
vragen’, zegt Hans. ‘De duiven gaan tot en met Bourges zoveel mogelijk de mand. Soms ook 
op de tussenvluchten, ligt er aan wanneer ik moet werken. Daarna worden de ploegen 
gevormd. Duivinnen tonen? Soms door tijdgebrek niet andere keer wel. Ik heb hier geen vast 
patroon voor. Zodra de fondvluchten aanbreken worden geen duivinnen meer getoond. De 
weduwnaars moeten zo rustig mogelijk de mand in, alle krachten zijn nodig op de vlucht zelf. 
Ik speel het klassieke weduwschap dus b ij thuiskomst zit de duivin klaar. 

De vluchten 

‘Ik heb geen massa duiven. De vliegploeg 2015 bestond uit 16 oude en 18 jaarlingen, dan 
behoor je eigenlijk tot de kleine liefhebbers. De ouden gaan 2 keer de mand in, bijvoorbeeld 
Barcelona en Perpignan, en de jaarlingen 1 keer en wel op een middaglossing. Dan moeten 
ze een goede prestatie neerzetten en dat is ook de maatstaf voor de selectie later in het jaar. 
Over het geheel gezien krijgt elke duif de kans om 3 jaar oud te worden maar zullen zich dan 
wel moeten laten zien, anders ben ik onverbiddelijk. In de selectie na het derde jaar speelt 
de afstamming geen enkele rol, alleen de geleverde prestaties. De selectie van de jonge 
duiven is heel eenvoudig: liggen ze goed in de hand dan mogen ze blijven. Ik kijk dan alleen 
naar de doffers, duivinnen worden immers niet gespeeld. Ogen? Daar kijk ik niet naar. Ik zie 
wel graag een donker oog maar betekent verder niets. Ik heb me daar ook nooit in verdiept’. 

Stam 

Vanaf 1992 is de huidige stam opgebouwd met duiven van Jan Theelen, Ulli Pumpe en Peter 
Elvermann. Het merendeel van de duiven in de kweekren komt van Hansi Pumpe uit 
Hamminkeln. En verder duiven via zijn broers die in Sevenum spelen onder de naam 
Gebroeders Gommans. Een van zijn broers is altijd op zoek naar goede duiven en gaat elke 
winter wel iets bijhalen. Zelf blijft Hans natuurlijk ook op zoek naar duiven die zijn basis 
kunnen verrijken. Hij doet dat in een speurtocht naar de echte oude Theelen-duiven. ‘Dat is 
toch waar alles mee begonnen is en de basis van het hok. Natuurlijk is het niet makkelijk om 
de echte oude stam, waar echt alles bij elkaar is gehouden, te vinden. Een van de liefhebbers 
die de echte Theelens nog heeft zitten is Cees van der Poel. Via diens verzorger Dirk van 
Hofwegen heb ik nu de kans gehad om dat echte oude spul terug te halen. Ik ben er heel blij 
mee en Jantje ook! Het zijn echt de duiven van vroeger en we hebben er dan ook hoge 
verwachtingen van.’En dat die verwachtingen terecht zijn mocht ik later zelf vaststellen. 
Prachtige duiven – niet alleen dat – maar ook duiven die over een vitaliteit beschikken die 
nodig is om de grote fond aan te kunnen! 



 
Hans Gommans met schoonvader Jan Theelen 

Systeem 
 
Je kunt er bijna niet om heen: de medische kant van de duivensport. ‘Nou daar ben ik snel 
mee klaar: niet te veel poespas, het liefst zo weinig mogelijk. Begin 2014 heb ik tegen 
dierenarts Peter Boskamp gezegd: ik wil een eenvoudig systeem waar ik makkelijk mee uit 
de voeten kan. Hij heeft mij een systeem gegeven dat me uitstekend bevalt, dat bij me past. 
Dus daar blijf ik bij, ook in 2016.’ 

Tot zover Hans Gommans, een liefhebber zonder kapsones die de duivensport met succes op 
een eenvoudige manier beleeft!! 

Deze wedvlucht wordt gesponsord door: Sportblad 'De Duif'- Antwerpen 
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