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Mooie overwinning van Marcel Tromp op Bordeaux NPO 

Marcel Tromp is met zijn 59 jaar bijna nog een 
jonkie in onze sport, want die wordt 
langzamerhand wel gedomineerd door grijze 
mannen. Hoewel je bent zo oud als je je voelt. 

Maar leeftijd zegt niet zoveel in onze sport, ja 
misschien dat als je met pensioen bent meer tijd 
kan besteden aan je gevleugelde vrienden en het 
daardoor wat makkelijker is. Maar ook dat is 
betrekkelijk want dan nog moet alles kloppen en 
er een beetje fingerspitzen gevoel aanwezig zijn. 

Marcel rolde onze sport in op 13 a 14 jarige 
leeftijd en bleef die trouw minus de tijd die hij in 
diensttijd doorbracht. Na zijn diensttijd nam hij de 
draad weer op en ging hij onder andere naar 
Steef Duyn in Heemskerk om daar eieren of 
duiven te kopen. Van kopen kwam niets terecht, 
want hij kreeg ze van Steef, die ook al vele 
andere liefhebbers op het paard heeft geholpen. 

Marcel heeft met deze duiven succesvol het programmaspel gespeeld en spreekt Steef nog 
regelmatig. 



In 1998 is hij overgestapt naar de overnachtfond en is hij in eerste instantie terecht gekomen 
bij Herman Brinkman in Tuk waar hij eitjes kocht. Met de jongen hieruit en met een enkele 
aanvullingen van naburige liefhebbers heeft hij hiermee aardig zijn partijtje mee geblazen. 

Op een gegeven ogenblik kwam hij in contact met Martin van Zon toen nog uit Berkenwoude 
die zelf bezig was een overnachtfondstammetje te formeren maar daar na enige tijd mee 
stopte,  vanuit Berkenwoude  kwamen er dus ook enige overnachtfondduiven. 

Verder vormen Marcel, samen met Cor Schermer en Ed Maat ook een soort van maatschap, 
waarbij ze samen kweken. Ook deze samenkweek heeft de nodige prima duiven opgeleverd 
bij alle drie de mannen. 

Bordeaux werd op 13.30 uur gelost en de 941 duiven die strijd leverde in de grote en sterke 
fondclub Noord Holland konden onder goede omstandigheden huiswaarts. 

Marcel had ook duiven mee op Agen en avonds laat eigenlijk zou hij naar bed gaan had hij 
Ed Maat nog even aan de telefoon toen hij wat hoorde suizen boven zich en hij even later 
zijn 1e duif van Agen kon constateren. Deze aankomst zorgde voor de nodige stoot 
adrenaline en er werd weinig geslapen en vroeg opgestaan. Het was nog aardig donker toen 
hij met de duif vanuit Agen nog in zijn hoofd weer iets hoorde suizen boven zich en even 
later de winnaar van Bordeaux neerdaalde op de volière waarin hij zijn broedhok had. Er 
volgde zenuwslopende minuten want zijn duif was niet van plan naar binnen te gaan en bleef 
uiteindelijk een 20 minuten zitten alvorens het hok in te gaan en de winnende tijd te laten 
afdrukken. 

De winnaar der NL.19-528 zijn 10e van zijn lijst zorgde bij hem voor een complete 
verrassing, hij zat samen met een aantal andere koppels in een open volière en de reden 
daarvoor was dat Marcel had opgemerkt dat in deze volière zijn jonge duiven zonder 
problemen zo goed gezond bleven en hij met dit in gedachte besloot er een aantal jaarling 
koppels in te huisvesten. 

De winnende duif zit dus in een zuurstofrijk 
hok, wat betreft de motivatie van de duif, hij 
zat op een klein jong en was daar erg fel op, 
maar zodra hij het broedhok verliet wilde een 
andere doffer zich ontfermen over dit jong, 
wat de spanning in dat broedhok aardig deed 
oplopen. 

De Nl.19-528 werd dus om 5.22.23 uur 
geklokt en had de afstand van 937.721 
kilometer met een snelheid van 1795.083 
meter per minuut afgelegd en had een 
voorsprong van 160 meter per minuut 
opgebouwd op de 2e duif van het concours. 
Overigens is er nog een wapenfeit te 
vermelden want behalve de 1e prijs pakt 
Marcel zijn 2e duif knap de 5e prijs in de top 
10. 

Over de afstamming en hoe simpel zaken kunnen verlopen het volgende: 



3 jaar terug ontmoette Marcel op de Olympiade in België avonds in de kroeg Addy Boskamp 
uit Naaldwijk, die zelf geen duiven had maar wel een goede relatie had met de Lupinos uit 
Naaldwijk, Addy stelde toen voor om contact voor hem te leggen. Ze zijn er samen heen 
geweest en het klikte goed tussen de mannen. 

Toen Marcel in 2018 de 3e nationaal van Barcelona won, wonnen de Lupinos de 28e 
nationaal. Er werd toen de afspraak gemaakt deze winnaars zo goed mogelijk te koppelen 
op eigen hokken, bij Marcel betekende dit dat hij zijn 30e nationaal tegen zijn eigen moeder 
zetten en Theo van de Lupinos zijn 28e nationaal op haar vader. Beiden kweekten 4 jongen 
uit de koppels waarbij ze er 2 zelf hielden en de andere 2 naar de ander gingen. 

Der winnaar van het concours uit Bordeaux is een doffertje uit wat Marcel noemt zijn 
Lupinolijntje en heel bijzonder ook op deze Bordeaux speelt Theo met ditzelfde lijntje de 10e 
nationaal. 

 

Een mooiere afsluiting van dit verslag bestaat er bijna niet, klasse duiven op klasse duiven x 
vriendschap leverden prachtige resultaten op. 

Marcel van harte gefeliciteerd met je mooie overwinning op Bordeaux. 

Op het ereschavot van de Fondclub Noord Holland vinden we op de 2e plaats O.Pals, met 
24 duiven mee begint hij met zijn 4e getekende en op de 3e plaats de man met een van de 
grootste afstanden Aris Louwe uit Den Helder. 

Hij had 25 kanshebbers mee en begint ook met zijn 4e getekende en is de man met de 
meeste duiven in de top 10 want ook de plaatsen 7 en 8 zijn voor hem. 


