
 

 

 

Aad Kuyt, Katwijk aan Zee met overmacht winnaar St. Vincent 

 

in de fondclub “De Glazen Stad”. 

 

 

 
Na een uitstel van twee dagen werden onze duiven in St.Vincent op zondag 20 juni gelost.  

Deze vlucht zou op voorhand al zwaar worden, twee dagen uitstel en in Noord Frankrijk onstabiel 

weer, de ingrediënten voor een echte zware fondvlucht.  

Om 11.10.19 uur klokt Aad Kuyt zijn eerste duif en deze is daarmee de eerste van de 890 ingezette 

duiven. Zijn weduwnaar, de 2008 1438715, is daarmee ook de overwinnaar in Afdeling 12 “De 

Kuststrook” en scoort daarnaast ook nog de 4
e
 prijs in zowel de SNZH als Nationaal Sector 2. 

In de fondclub ”De Glazen Stad” is de “715”  met 1.058 mpm de enige duif die de 1.000 meter 

grens overschrijdt met een voorsprong van bijna 120 mpm op de 2
e
 prijs. 

Deze kras weduwnaar had een volle vleugel nadat hij 1 pen had gegooid. Zijn conditie was goed 

hoewel goed te zien was dat hij een zware inspanning had geleverd. In zijn stamboom komen de 

namen voor van Hans Knetsch zijn “fiets”, Schaddé van Doorn, G. van Zelderen de “Camelion”in 

Willem van der Velden. Zoals vrijwel al zijn duiven van het z.g. “Katwijkse”soort is. 

Jammer genoeg heeft Aad zijn overwinnaar niet aan zien komen, hij had namelijk hoge nood!! 



Na thuiskomst van de vluchtduiven krijgen deze Mariman en Versele Laga, Tovo en Belgamon in 

het drinkwater. Na 2 overnachten met 1 prijs en dan deze overwinning is grote klasse. 

 

Aad Kuyt is 58 jaar, werkt in de vaten recycling en heeft sinds zijn 15
e
 jaar postduiven en speelt al 

jaren uitsluitend op de grote fond. In 1988 heeft hij de 1
e
 prijs Nationaal St. Vincent gewonnen en 

in het recente verleden 4 eerste prijzen gevlogen in de Afdeling 12 “De Kuststrook”zoals op 

Barcelona en Pau.  

Zijn beste duif is de 2005 1284458 die afstamt uit de eerder vermeldde “Fiets”en de “Camelion” en 

trouwens de vader is van de vluchtoverwinnaar. Vorig jaar won de “458”trouwens de TV in onze 

fondclub. Een duif om jaloers op te zijn! 

 

Er worden 60 oude duiven en ongeveer 30 jongen gehouden op het tuin- en bovenhok op zijn erf. 

Rond de Kerst worden de duiven gescheiden en de 3
e
 week van maart gekoppeld. Alle koppels 

brengen 1 jong groot en na 20 dagen worden de duivinnen weggenomen en verzorgen de doffers de 

jongen totdat zij gespeend worden. Jaarlijks krijgen de duiven de verplichte Paramixo enting en 

14 dagen voor St. Vincent een BS kuur tegen het geel in het water. 

De jongen worden in hun geboortejaar uitsluitend afgericht op de Natour. 

De nestduiven mogen vrij uitvliegen en de weduwnaars moeten trainen.  

De duiven krijgen volle bak met Mariman en Versele Laga voer. 

 

Voor zijn mede grote fond liefhebbers adviseert hij: Trek je eigen plan, laat je niet gek maken 

door de successen op de grote hokken en vooral geniet van je duiven! 

 

Met betrekking tot de grote fond vluchten heeft hij een duidelijke mening: het zijn er teveel! 

 

Hij hoopt dat de Afdeling 12 “De Kuststrook”nog lang blijft bestaan, hoewel wij moeten ook weer 

niet te klein worden. 

 

De fondclub voorziet in een grote behoefte om veel liefhebbers in een beperkt gebied met elkaar te 

kunnen laten strijden het podium op de kampioenenhuldiging moet groter om alle liefhebbers in 

de zaal erbij te kunnen betrekken. 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat het niet de laatste keer is om hier een vluchtoverwinnaar te 

interviewen. 

 

Aad van Bergenhenegouwen 

Gé van der Ploeg 

 

 


