
Verhoging na einde competitie 2016-2017                                        

Senioren Biljart Bond “Maas en Peel” 

Een 35-tal spelers zijn verhoogd, omdat deze spelers na einde competitie 2016-2017, 

minimaal 5 partijen hebben gespeeld en hun algemeen moyenne hoger is dan hun huidige 

moyenne. Verhoging kan plaats vinden in moyenne als in zowel het aantal te maken 

caramboles. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De speler met bondsnummer 354 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Piet Sonnemans: SB Oranje Meijel 

Oude moyenne : 1.234  

Moyenne na 24 wedstrijden : 1.237  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 1.237  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 41 

De speler met bondsnummer 2110 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Juul Nowak: SB Oranje Meijel 

Oude moyenne : 1.144  

Moyenne na 24 wedstrijden : 1.168  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 1.168  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 38 

De speler met bondsnummer 713 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Wim Janssen: BC Colé Meijel  

Oude moyenne : 0.856  

Moyenne na 23 wedstrijden : 0.872  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 0.872  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 31 

De speler met bondsnummer 2127 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Antoon Otte: BC Centraal Baarlo 

Oude moyenne : 0.881  

Moyenne na 23 wedstrijden : 0.890  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 0.890  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 31 



De speler met bondsnummer 368 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Theo Mestrom: BC Colé Meijel  

Oude moyenne : 0.806  

Moyenne na 19 wedstrijden : 0.859  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 0.859  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 31 

De speler met bondsnummer 2104 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Piet Amendt: ’t Paedje Baarlo 

Oude moyenne : 1.960 Moyenne na 7 wedstrijden : 2.122  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 2.122  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 65 

De speler met bondsnummer 263 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Har Pollaart: SBV Koningslust  

Oude moyenne : 1.859  

Moyenne na 23 wedstrijden : 1.938  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 1.938  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 62 

De speler met bondsnummer 2201 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Mart van Knippenberg: De Maasoever Kessel  

Oude moyenne : 2.077  

Moyenne na 22 wedstrijden : 2.108  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 2.108  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 65 

De speler met bondsnummer 2503 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Jan Zelen: SBV Koningslust  

Oude moyenne : 2.796  

Moyenne na 22 wedstrijden : 2.859  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 2.859  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 80 

 



De speler met bondsnummer 365 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Thei Joosten: De Maasoever Kessel 

Oude moyenne : 2.116  

Moyenne na 20 wedstrijden : 2.300  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 2.300  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 70 

De speler met bondsnummer 808 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Paul Kessels: SB Oranje Meijel 

Oude moyenne : 1.275  

Moyenne na 17 wedstrijden : 1.314  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 1.314  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 44 

De speler met bondsnummer 420 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Frans van der Velden: KBO Panningen  

Oude moyenne : 2.892  

Moyenne na 27 wedstrijden : 2.943  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 2.943  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 80 

De speler met bondsnummer 209 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Jac Habets; BC Centraal Baarlo  

Oude moyenne : 1.888  

Moyenne na 24 wedstrijden : 1.890  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 1.890  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 59 

De speler met bondsnummer 2103 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Frans Janssen: KBO Helden 

Oude moyenne : 1.899  

Moyenne na 24 wedstrijden : 1.993  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 1.993  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 62 



De speler met bondsnummer 702 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Herman Pijpers: KBO Beringe  

Oude moyenne : 1.255  

Moyenne na 23 wedstrijden : 1.310  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 1.310  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 44 

De speler met bondsnummer 2606 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Sjaak Janssen: KBO Panningen 

Oude moyenne : 0.668  

Moyenne na 13 wedstrijden : 0.710  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 0.710  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 29 

De speler met bondsnummer 2601 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Twan van der Sterren: Leanzo Grashoek  

Oude moyenne : 1.479  

Moyenne na 25 wedstrijden : 1.607  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 1.607  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 53 

De speler met bondsnummer 716 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Jac van Betteray: Gaer Gedaon Baarlo  

Oude moyenne : 1.215  

Moyenne na 24 wedstrijden : 1.256  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 1.256  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 41 

De speler met bondsnummer 700 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne. 

Lei Kuijpers: Gaer Gedaon Baarlo 

Oude moyenne : 0.810  

Moyenne na 23 wedstrijden : 0.816  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 0.816  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 31 



De speler met bondsnummer 715 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Jan Janssen: Gaer Gedaon Baarlo 

Oude moyenne : 1.261  

Moyenne na 23 wedstrijden : 1.274  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 1.274  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 41 

De speler met bondsnummer 2200 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Hub Houben: Leanzo Grashoek  

Oude moyenne : 1.564  

Moyenne na 20 wedstrijden : 1.595  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 1.595  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 50 

De speler met bondsnummer 2510 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Jan Hoeben: KBO Panningen  

Oude moyenne : 0.989  

Moyenne na 9 wedstrijden : 1.167  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 1.167  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 38 

De speler met bondsnummer 2604 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Noud Hooft van Huysduynen: De Maasoever Kessel  

Oude moyenne : 0.760  

Moyenne na 29 wedstrijden : 0.836  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 0.836  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 31 

De speler met bondsnummer 197 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Leo Janssen: KBO Beringe 

Oude moyenne : 1.484  

Moyenne na 28 wedstrijden : 1.491  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 1.491  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 47 

 



De speler met bondsnummer 2211 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Jan van den Berg: KBO Helden 

Oude moyenne : 0.686  

Moyenne na 26 wedstrijden : 0.758  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 0.758  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 29 

De speler met bondsnummer 2414 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Frans van Enckevort: BC Centraal Baarlo  

Oude moyenne : 0.939  

Moyenne na 26 wedstrijden : 1.002  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 1.002  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 35 

De speler met bondsnummer 412 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Frans Stappers: De Maasoever Kessel 

Oude moyenne : 0.763  

Moyenne na 26 wedstrijden : 0.795  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 0.795  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 29 

De speler met bondsnummer 453 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Jan Zegers: KBO Beringe 

Oude moyenne : 0.887  

Moyenne na 25 wedstrijden : 0.912  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 0.912  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 33 

De speler met bondsnummer 814 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Jan Verheijden: KBO Beringe  

Oude moyenne : 0.728  

Moyenne na 25 wedstrijden : 0.730  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 0.730  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 29 



De speler met bondsnummer 2312 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne. 

Jan Pouls: KBO Helden  

Oude moyenne : 0.458  

Moyenne na 24 wedstrijden : 0.477  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 0.477  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 23 

De speler met bondsnummer 605 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Jan Hunnekens: KBO Panningen  

Oude moyenne : 0.860  

Moyenne na 24 wedstrijden : 0.886  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 0.886  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 31 

De speler met bondsnummer 722 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Piet Derks: BC Centraal Baarlo 

Oude moyenne : 0.968  

Moyenne na 23 wedstrijden : 0.981  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 0.981  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 33 

De speler met bondsnummer 2313 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Sjaak Sijben: KBO Beringe  

Oude moyenne : 0.905  

Moyenne na 21 wedstrijden : 0.925  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 0.925  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 33 

De speler met bondsnummer 2603 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Wim Fintelman: KBO Panningen  

Oude moyenne : 0.763  

Moyenne na 18 wedstrijden : 0.793  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 0.793  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler in de SA k: 29 



De speler met bondsnummer 2123 is verhoogd, omdat deze speler na einde competitie, 

minimaal 5 partijen heeft gespeeld en zijn algemeen moyenne hoger is dan zijn huidige 

moyenne.  

Lei Janssen: De Maasoever Kessel  

Oude moyenne : 0.773  

Moyenne na 25 wedstrijden : 0.814  

Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 0.814  

Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 31 

 

 

 

 


