
Kok, Carel Willem. - Koopman; lid van de firma Ver-
weegen & Kok. - Geb. 21 Juni 1871 te Amsterdam, uit het
huwelijk van. Carel K., koopman en Maria Catharina
Schuurman. - Goh. op 8 Juni 1899 te Amsterdam met
Christina Cor-
nelia Allcbé,
geb. 25 April
1878 te Haar-
lem. - Uit dit
huw. is o]) l o
April 1900 een
dochter geb.,
Maria Cathari-
na gehceten,
goh. met B. A.
Alof's, bankem-
ployé. - Na de
H.B.S. mot 3-
j.c. te hebben

doorloopen,
werd K. in de
zaak van zijn
vader opgeno-

men. Toen
laatstgenoemde
in 1900 over-
leed, werd K.
firmant der fa.
Verweegen &
Kok, met zijn
twee broers. —
K. is van zijn 17de jaar af een hartstochtelijk roeier ge-
weest. Een paar jaar lang was hij wedstrijdroeier, daarna
bleef hij in gieken en Wherries roeien, welke sport hij ook
heden ten dage nog beoefent. Na zijn wedstrijdperiode
vergezelde hij de Holl. roeiers naar de ]?isa-wedstrijden in
België, Frankrijk, Duitschland, Zwitserland, Joegoslavië,
Hongarije en Italië. Door geheel Ncd. heeft hij al roeiend
tochten gemaakt. Sinds 1931 legt hij ieder jaar de vaar-
digheidsproef af, een afstand van 20 km, binnen een be-
paalden tijd. - Sinds 17 Jan. 190(> is K. voorz. van de
Roeivereeniging „Willem III" en tevens, sinds de oprich-
ting, bestuurslid van den Amsterdamschcn Roeibond.
Voorts is hij bestuurslid van den Ned. Roeibond, lid van
de comm. voor het jengdroeien van den Amsterdamschou
Roeibond, van de beheerscomm. van het roeihome aan
de Berlagcbrug, van de comm. van het watertoerisme van
den A.N.W.B., van het com. voor rondvaarten door
Ned., van het best. A.B.L.O., afd. roeien, v. de adviescom.
voor het watertourisme der Sticht. „Amstelstroom". - Ter
gelegenheid van het 50-j. bestaan der Roeivereeniging
„Willem ITI" werd hij benoemd tot ridder in de orde van
Oranjc-Nassau. - K. i's verder nog lid van „Rotary Inter-
national" afd. Amsterdam, bestuurslid van de vakschool
tot opleiding van verkoopsters en industrienaaisters, cel-
bezoeker van het genootschap tot zedelijke verbetering



van gevangenen, gecomm. bij de eindex. van de Handels-
school van de A.W.V. - Jacob Obrechtstraat 82, Amster-
dam.


