
 

Fred Stet, Monnickendam winnaar eerste overnachtfondvlucht vanuit Agen. 

In de aanloop naar de eerste overnachtfondvlucht hebben we, qua weer, een aantal aangename 

weken gehad. Dus ruimte genoeg om de duiven de nodige kilometers onder de vleugels te geven. Bij 

de 54 jarige Fred Stet betekende dat hij zijn duiven heeft ingevlogen op alle vitessevluchten. En in het 

weekend voor Chateaudun had hij ze zitten op Souppe, waarvoor hij ze inkorfde in Soest. Kort gezegd 

Fred z’n duiven hadden voor de start van het overnachtseizoen al 1800 kilometers onder de vleugels  

Vrijdag om 14.00 uur werden de duiven in vrijheid gesteld onder goede maar warme 

weersgesteldheden. Gelost met een zuidenwind kon aan de terugreis worden begonnen. 

Zoals altijd is zo een eerste race extra spannend, want hierin wordt grotendeels bepaald of de duiven 

van deelnemers de juiste conditie al hebben. 

Dat was in ieder geval zo bij  Fred Stet in Monnickendam die om 10.41.44 uur zijn eerste duif kon 

begroeten. De doffer met het ringnummer Nl. 2012-1465809 wist de afstand van 976 kilometer af te 

leggen met een snelheid van 1141.885 kilometer per minuut. 

Fred doet aan samenkweek met Michel Verweij en Peter de Haan. Deze doffer komt uit de lijn van de 

Sjarapofa en werd gespeeld als nestduif op een standje van 10 dagen eieren. 

De “809” presteerde evenals zijn broer vorig jaar ook al prima, toen was het zijn tweede duif op 

Bergerac. Voor aanvang van het seizoen maakt Fred een planning van welke duiven waar op mee 

gaan, zo gaat nu de broer van de “809” naar St. Vincent. De “809” heeft geen speciaal gedrag 

getoond voor inkorving, eigenlijk kwamen in het voorseizoen al zijn duiven uitstekend naar huis. 

De “809”heeft zijn boontjes dus verdiend op Agen, hopelijk doet zijn broer dat op St. Vincent, zou 

mooi zijn. Duivensport, voor ons allen de mooiste hobby die er is, maar volgens Fred zou het mooi 

zijn als er wat minder jaloezie zou zijn, de mensen elkaar wat meer zouden gunnen, door wat meer 

met zichzelf bezig te zijn en minder afgunst te tonen. Dat zou niet alleen mooi zijn, maar ook een 

goede zaak voor de duivensport. 

Fred namens alle Fondclubleden van harte gefeliciteerd. 

Gerard Dekker 

 
Voorlopige foto van de winnaars van Agen, Carla en Fred Stet 

 


