Marlon Kok wint nationaal en internationaal St. Vincent
Door Fred Kramer & Anke Ouwehand

In het Franse St. Vincent stonden er 242 duiven uit Noord-Holland klaar om een afstand af te leggen
van meer dan 1000 kilometer. Om 07:30 uur gingen de duiven van start toen nog niet wetende dat
het een hele spannende strijd zou worden om de Nationale titel, die uiteindelijk toch naar NoordHolland ging. Voor de tweede keer in 2017 kunnen we binnen onze fondclub een internationale
winnaar huldigen. Eerst Ed Maat en nu Marlon Kok. Prestaties om bewondering af te dwingen. De
duif werd nota bene gevonden naast het hok en was nog niet geconstateerd. Gelukkig lukte dat wel
na enig roepen nog voor de neutralisatietijd sloot.
Marlon heeft de duivin ingekorfd op een jong van ongeveer een dag of zes en als eerste getekend. Zij
had zich al bewezen door vorig jaar een 468 e te spelen op Pau en een 75e op Marseille en werd dus
wel vroeg verwacht. Helaas regende het in de ochtend uren en Marlon wist dat hij vroeg moest
pakken om nationaal te kunnen winnen. In het Zuiden waren er al duiven op de dag van lossing
gevallen. Opeens stond de naam van Marlon bovenaan en wordt het dan wachten omdat de
liefhebbers op de verdere afstanden je nog kunnen verrassen. Dat was dus niet het geval en de
kermis brak uit bij huize Kok. De hele dag werd er gebeld en gemaild met de familie Kok om de
felicitaties over te brengen.
Hoe kom je aan een dergelijke kanjer? Iedereen in Noord-Holland kent wel zijn bekende Ceasar,
gekweekt uit de zoon van de oude Barcelona van Vertelman en een duivin uit het overbekende
“Bonte koppel “van Nico Volkens. Uit een zoon van de Ceasar, die komt deze kanjer, die ingeteeld is
naar de moeder van deze zoon.
Marlon heeft het melken van zijn vader overgenomen en is bloedfanatiek. Als je met Marlon over
duiven begint, dan raakt hij niet uitgepraat. Fantastisch dat een overwinning als deze een bekroning
op jouw inzet is. Het is je van harte gegund door al jouw clubgenoten. Het jaar was al goed, maar dit
is de kers op de taart. Het ga je goed!
En dan aandacht voor het zilver en het brons. Het zilver gaat naar combinatie Verweij- de Haan uit
Mijdrecht, die we dit jaar al vaker zagen in de top drie. Nationaal was deze goed voor de 15e plaats.
Het brons gaat naar Cor Sneekes & Zn uit Driehuis die Nationaal goed was voor een 50e plaats.
Heren, van harte gefeliciteerd met deze geweldige topprestaties!
DE TOP 10
1. Marlon Kok, Ransdorp 2. 6. & 9. Comb. Verweij-de Haan, Mijdrecht 3. Cor Sneeks & Zn, Driehuis
4. O. Pals, Bovenkerk 5. F. de Boer, Bovenkarspel 7. & 10. J. Hommes & Zonen, Akersloot
8. C.K. Niesten, Uitgeest
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