
  
 
Marten NEUTEBOOM Nederlands Kampioen Kader 38/2 3e klas seizoen 2017-2018 
 
Na een voortraject van voorwedstrijden en gewestelijke finales plaatsen 8 spelers, 2 uit ieder gewest, 
zich voor het Nationaal Kampioenschap in Wijchen. 
Bij Verploegen party- en congrescentrum werden zij warm onthaald door leden van BV Woezik 
(arbitrage & schrijven), SBW (organisatie) en het district Nijmegen (arbitrage). Op 4 tafels was het 
een aanzienlijk korps van schrijvers en arbiters dat de spelers ondersteunde. In de griepepidemie die 
ook in het Zuiden van Nederland woedde was het fijn dat ook supporters links en rechts nog hulp 
boden. Hiervoor dank! 
 
Marcel van der Woude en Asmond de Jong hadden een promotie naar de 2e klas reeds op zak en 
deze finale zou hopelijk de kers op de taart worden.  Gedurende de eerste 2 rondes op vrijdagavond 
zag dat er voor Marcel goed uit. Asmond kwam niet zo lekker uit de startblokken tegen Marten 
Neuteboom die direct in de aanval ging met een hoogste serie van 78! Die serie zou het hele 
toernooi blijven staan. Dat Marten in vorm was, bewees hij gedurende het hele toernooi. Hij bleef 
ongeslagen tot aan de laatste carambole. Ook Jan Liebregts begon het toernooi goed. Hij versloeg 
Michael Wedema en Jan Brueren, die echter beiden goed meekwamen op aantallen caramboles. Dat 
alle spelers goed zijn voor de 150 punten bleek door de vaak minimale verschillen op de eindstreep 
en b.v. het gelijkspel van Eric de Wit tegen Jan Brueren. Leo van Hastenberg kwam van de 0 af in de 
3e ronde op zaterdag door Jan Liebregts voor te blijven. Marcel van der Woude had het moeilijk 
zaterdag en zag zijn winst van de vrijdag verdampen door verlies tegen Jan Liebregts en Eric de Wit. 
Asmond de Jong moest op partijpunten wachten tot de 5 ronde waarin hij Eric de Wit een nederlaag 
bezorgde. Tijdens de 5e ronde op zaterdag was aan het aantal beurten te merken waarop het in een 
toernooi óók aankomt; conditie & concentratie. Het spelen op ander materiaal vraagt al extra 
inspanning, 450 caramboles op 1 dag is ook niet iets wat veel spelers halen, niet op wedstrijdniveau 
en niet in trainingssituaties. Tel daarbij de spanning op als het podium in beeld komt. 
 
In de 6e ronde consolideerde Marten Neuteboom zijn titel door winst op Marcel van der Woude. Jan 
Liebregts wist in de 14e beurt Eric de Wit nog 5 caramboles achter zich te laten. Voor Michael 
Wedema gold nagenoeg hetzelfde tegen Jan Brueren. Daarmee wordt de strijd om het zilver een 
spannende en kan die op moyenne beslist gaan worden. Voor het brons ligt er dan nog een 4e 
kandidaat op de loer, Marcel van der Woude. 
In de onderste helft van het spelersveld wist Eric de Wit de laatste partij te winnen van Leo van 
Hastenberg, Jan Brueren won van Asmond de Jong, waardoor Eric en Jan respectievelijk 5 & 6 
werden. In de bovenste helft werd ook in de laatste ronde strijd geleverd voor wat een ieder waard 
was. En zoals het hele toernooi zagen we daar strijdlust en doorzettingsvermogen. Toch hebben de 
spelers nog uitdagingen genoeg om progressie te kunnen maken in het kader. Aan de basis staat 
natuurlijk plezier, maar kennis van systeem en trainingsuren zijn nodig om het niveau hoger te tillen. 
Niet alleen in deze klasse, maar zeker ook voor de promovendi naar de 2e klasse; Marcel van der 
Woude, Asmond de Jong én…. NEE niet de Kampioen van 2017-2018 MARTEN NEUTEBOOM. 



 
De laatste 2 partijen bepaalden het podium. Michael Wedema wist het Brons te bemachtigen, Jan 
Liebregts het Zilver, Marcel van de Woude belandde helaas net naast het podium en MARTEN 
NEUTEBOOM werd soeverein en ongeslagen Kampioen van Nederland 2017-2018. 
 

 


