
Speel met voetballen op de grootste pooltafel van de wereld…of 
op het kleinste denkbare voetbalveld. Het is maar hoe je het 
bekijkt. Voetpool is een unieke combinatie van Voetbal en 
Poolbiljart. Je probeert volgens de poolregels de tafel (8 x 4,5 m) 
leeg te spelen, maar dan met speciaal gemaakte voetballen en met 
1 groot verschil: JIJ BENT DE KEU. Het is een perfecte combina-
tie tussen balgevoel, spelinzicht en fun. De nadruk ligt op plezier 
en vermaak. Je hoeft geen goede voetballer te zijn om het spel te 
spelen. Het gaat meer om tactiek en goed kunnen mikken. Voetpool 
is niet vermoeiend om te spelen en je hebt geen speciale kleding of 
schoenen nodig. Het is een activiteit waar iedereen aan mee kan 
doen en ook voor kinderen erg leuk om te spelen. 

Eiland van Maurik
In Nederland is Voetpool Maurik de eerste locatie waar het spel het 
hele jaar gespeeld kan worden op een officiële Voetpooltafel. De 
tafel staat op het prachtige terras aan het water op het Eiland van 
Maurik. Uiteraard kan het spel 1 tegen 1 gespeeld worden, maar er 
zijn ook leuke varianten waarbij je in teams tegen elkaar speelt of 
er een kleine competitie wordt opgezet. De enige 27 holes 
Voetgolfbaan van Nederland ligt ernaast dus een combinatie met 
een rondje Voetgolf is snel gemaakt. “In 2009 waren we de eerste 
Voetgolflocatie van Nederland en het is geweldig dat we, met 
‘Voetpool’, Maurik opnieuw op de kaart kunnen zetten", aldus 
eigenaar Peter Snijders. Aangezien het een hele nieuwe activiteit 
betreft, is ervoor gekozen om er een aparte website voor te laten 
maken: www.voet-pool.nl.

Aankomend seizoen heeft Maurik er een 
primeur bij: de eerste permanente outdoor 
Voetpooltafel in Nederland is in gebruik 
genomen. 
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 Eerste permanente Voetpooltafel 
van Nederland in Maurik

sushi Workshop
Ook is het aanbod van arrangementen uitgebreid met een combinatie 
van Pitch&Putt Golf of Solex rijden én een Sushi workshop. De 
workshop duurt 2,5 à 3 uur en tijdens de workshop worden de meest 
lekkere hapjes gemaakt en uiteraard ook opgegeten. Zittend aan een 
lange tafel en onder het genot van een drankje wordt de workshop 
ervaren als gezellig, ontspannen en leerzaam. De workshop wordt 
gegeven door Jasja Goumans, de leukste Sushi chef van de lage lan-
den. De workshop is een ware aanvulling op de bestaande arrange-
menten en is ook voor groepen die al eens op het Eiland zijn 
geweest een leuke aanleiding om weer eens terug te komen. �

 www.pitch-putt.nl/maurik


