Kledingvoorschrift:
Aangezien vuil op het ijs meteen invloed heeft op het resultaat van de steen die
je gooit, zijn schone sportschoenen verplicht! Zaalschoenen zijn ideaal!
Moonboots/ Uggs (te brede zolen, daar passen de glijzooltjes niet omheen),
hakken of bergschoenen (de veterhaakjes kunnen beschadigingen in het ijs
veroorzaken) zijn niet toegestaan.
Gezien het feit dat het nogal koud kan zijn op het ijs, raden wij u aan warme
kleding te dragen. Het is verstandig een jogging of trainingsbroek te dragen.
Dat geeft genoeg bewegingsmogelijkheden en voorkomt een gescheurde
(spijker)broek.
Geeft u deze informatie a.u.b. door aan alle deelnemers!
Route naar Curlingbaan Zoetermeer

Van der Hagenstraat 20, ingang WEST
2722 NT – Zoetermeer
Vanuit Amsterdam:
Volg de A4 tot aan het Prins Clausplein. Volg A12 (Utrecht).
2e afslag Zoetermeer (nog voor de windmolen van Siemens) bij stoplichten links. Ga
aan het eind van de afslag bij de stoplichten links over de A12. 2e afrit rechts (van
Tuyllpark). Aan het eind van de afrit zie je het ijscentrum SilverDome recht voor je
liggen. Het parkeerterrein bereik je door aan het eind van de afrit rechtsaf te gaan en
dan de eerste mogelijkheid naar links.
De bordjes op het parkeerterrein wijzen je verder naar de curling ingang
(Ingang West).
Vanuit Utrecht:
Volg de A12 tot aan de afslag Zoetermeer bij de windmolen van Siemens. Ga aan
het eind van de afslag bij de stoplichten rechts. 2e afrit rechts (van Tuyllpark). Aan
het eind van de afrit zie je het ijscentrum SilverDome recht voor je liggen. Het
parkeerterrein bereik je door aan het eind van de afrit rechtsaf te gaan en dan de
eerste mogelijkheid naar links.
De bordjes op het parkeerterrein wijzen je verder naar de curling ingang
(Ingang West).
Vanuit Den Haag:
Volg de A12 richting Utrecht.
Rest zie route vanuit Amsterdam vanaf “2e afslag Zoetermeer”
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