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Koninklijke Nederlandse Biljartbond
'samen biljarten, geeft meer effect'

Simonis Biljartlakens en Aramith Biljartballen
verlengen sponsorovereenkomst met de KNBB
VERVIERS - Iwan Simonis S.A. (Simonis Biljartlakens) en de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) hebben
op 25 februari 2013 de bestaande sponsorovereenkomst met drie jaar verlengd. De vorig jaar door Simonis
overgenomen fabrikant Saluc S.A. (Aramith Biljartballen) sluit zich hierbij aan. De KNBB heeft met ‘Aramith
Biljartballen’ een nieuwe sponsorovereenkomst gesloten. Zij zijn hiermee, net als ‘Simonis Biljartlakens’, exclusief
leverancier van de KNBB.
De KNBB is bijzonder trots op de twee sponsoren. Deze Belgische fabrikanten, beide wereldwijd marktleider in de
biljartsector, ondersteunen de Nederlandse biljartsport zowel financieel als materieel. Naast het ‘NK pool’, de
‘Grand Dutch’ en de ‘Masters Driebanden’ leveren zowel Simonis als Aramith exclusief de biljartlakens en
biljartballen voor alle nationale, onder auspiciën van de KNBB, te houden kampioenschappen.
Simonis verlengt hiermee ook haar naamsverbinding aan de ‘Simonis Biljartlakens Landsfinale’, hét breedtesport
evenement van het jaar, welke ook dit jaar zal plaatsvinden van 28 t/m 30 juni in het Sportcomplex Merwestein
te Nieuwegein.
Simonis, opgericht in 1680, bestaat dit jaar 333 jaar. Een historisch maar vooral indrukwekkend jaartal wat
symbool staat voor traditie, prestige en de hoogste kwaliteit. Samen met ‘Aramith biljartballen’ is Simonis niet
alleen in Nederland al jaren een begrip in de biljartsport, maar wereldwijd zijn beide topproducten erkend bij de
meeste federaties en organisatoren van kampioenschappen en toernooien.
Naast carambole zullen Simonis en Aramith ook de andere biljartsporten extra ondersteuning bieden. Aramith
levert exclusief, met haar -SUPER- Aramith pool- snooker & carambole ballen, de KNBB de hoogst denkbare
kwaliteit voor een diversiteit aan toernooien. Voor de vele verenigingen, organisaties, recreatieve/amateur en
professionele speler, zijn de nieuwe sponsorovereenkomsten met Simonis en Aramith een volwaardige garantie
voor een spel met de beste lakens en ballen die de biljartsport te bieden heeft.

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB)
Postbus 135, 3430 AC Nieuwegein, Iepenhoeve 37, 3438 MR Nieuwegein - KVK 40506051, T 030-6008400, I www.knbb.nl

