
Aad Kuyt, Katwijk aan Zee 

Een droom die uitkomt! 

1e St. Vincent fondclub “De Glazen Stad” 

1e Nationaal St. Vincent ZLU 

 
Aad Kuyt, 61 jaar, is al jarenlang één van de grote mannen in de fondwereld en ook nu slaat 

hij weer toe op St. Vincent. Warm weer, tegenwind en veel zon zorgden ervoor dat alleen de 

duiven die in topconditie waren de prijzen zouden pakken. Aad liet vorig jaar al zien over een 

absolute topduif te beschikken en ook dit jaar was het weer zijn Levi die alle tegenstanders 

in de fondclub en zelfs Nationaal achter zich liet.  

De vlucht 

Bij het vliegen van St. Vincent gaat bij menig fondliefhebber het hart sneller slaan. Een 

prachtige vlucht en veel liefhebbers dromen er van om deze vlucht eens op hun naam te 

zetten. Dit jaar was St. Vincent weer loodzwaar en er waren dan ook verschillende berichten 

over een groot aantal achtergebleven duiven.  



Aad zat te wachten op zijn duiven en was benieuw of er al duiven gevallen waren. Hij belde 

naar de meldpost, maar de lijn was steeds bezet. Er werd al vanuit gegaan dat er meerdere 

duiven geconstateerd waren. Toen Aad eindelijk iemand aan de lijn kreeg, dacht degene bij 

de meldpost dat Aad een geintje maakte. Tot grote vreugde van iedereen was het absoluut 

geen geintje en betekende de gevallen duif, om 10.11 uur, een eerste prijs op alle gebieden.  

De duif 

Levi is toch wel een duif waar je als duivenmelker heel je leven naar uitkijkt. Een witte raaf 

op je hok is iets unieks en als duivenliefhebbers krijg je het dan toch warm en koud tegelijk. 

Levi is een enorm tamme duif en heeft een super band met Aad. Iedere dag stoeien, op de 

schouder zitten of een lekker handje eten is een waar genot als liefhebber. Toen ze de 

duiven kwamen controleren, was het nog lastig om hem te laten vliegen. Aad was aan het 

praten en de duif bleef gewoon op zijn hand zitten. Met een 4e Nationaal St.Vincent Sector 

2 - 5.336 duiven, 128e nationaal. St. Vincent Sector 2 - 4.858 duiven, 203e nationaal Cahors 

Sector 2 - 7.195 duiven, 317e nationaal Perpignan - 5.608 duiven, 843e nationaal Albi Sector 2 

- 4.809 duiven, 1e St. Vincent in fondclub De Glazen Stad en 1e Nationaal St. Vincent – 3.282 

duiven is dit toch echt een wonderlijke crackduif.  

Levi heeft aan moederskant de bloedlijnen van Van Wanrooij, W. van der Velden 

(Barcelonalijn), H. Knetsch, W.Schaddé v. Dooren. Aan vaderskant is weer de lijn van Knetsch 

en Kleen te zien. Een prachtige krasdoffer met verschillende toplijnen. Een verzameling van 

goede duiven blijkt ook dit keer te zorgen voor een geweldige duif.  

Systeem 

Aad Kuyt is een liefhebber op de vierkante meter en met 14 nestkoppels en 15 weduwnaars 

is het, qua aantal, geen grote liefhebber. De duiven hadden door het koude voorjaar een wat 

mindere voorbereiding gehad. Zo had Levi bijvoorbeeld maar net 1000 km gevlogen.  

De duiven worden in december gescheiden en in maart weer gekoppeld. De koppels 

brengen dan allemaal een jong groot. De duiven worden meestal gespeeld op een jong, al 

worden de doffers ook weleens op eieren gespeeld.  

Naast de verplichte entingen zo min mogelijk medicatie. Ze krijgen in voorjaar wel een kuur 

met Ronidazole en 4 dagen voor een vlucht wordt er een Belgamagic opgestoken van de 

Weerd. In het najaar worden de duiven gekuurd tegen Paratyfus.  

Bij thuiskomst krijgen de duiven een gewone vliegmengeling van de firma Beyers. In het 

water zit dan regelmatig Belgasol dat er voor zorgt dat de duiven snel weer hersteld zijn.  

De nestduiven gaan in de morgen los en dit verzorgt zijn vrouw. De weduwnaars gaan in de 

avond los en dit doet Aad zelf. Mooi om te zien is dat Aad echt voor zijn duiven gaat, maar 

aan het einde van het fondseizoen voor zijn gezin kiest. De jonge duiven worden opgeleerd 



tot een 100 km en dan is het klaar. Aandacht gaat uit naar het gezin en zo hoort duivensport 

te zijn. Top presteren bij de duiven en een topvader zijn thuis.  

Hok 

Het hok is niet erg groot, maar biedt voldoende ruimte voor een 30 jongen en ruim 40 oude 

duiven. Het dak bestaat uit pannen en dit zorgt voor een luchtig klimaat op het hok. Het hok 

staat op het Westen en dit zorgt ervoor dat de forme iets later komt en dat is ideaal voor de 

fondvluchten.  

Aad Kuyt een liefhebber met een indrukwekkend palmares. Voor iedere beginnende 

liefhebber of minder spelende liefhebber heeft hij nog een tip. Zoek het echt in de goede 

duiven en een eenvoudig systeem. Haal wat late jongen bij een goede liefhebber en bouw 

daar wat mee op. Dit hoeft echt niet duur te zijn en iedereen is wel bereid om te helpen. Het 

belangrijkste woord in de duivensport is geduld. 

Patrick Noorman 

 


