ROUTES van SMHC naar andere hockeyclubs
Alfabetisch op volgorde van clubnaam
Reistijden volgens ANWB routeplanner.
Origineel staat op www.smhc.info.

Clubs met groen shirt:
Alphen, Barendrecht, Capelle, Cartouche, Dordrecht, Evergreen, Qui vive
(blauw/groen), Rapid, Schoonhoven, Shinty, Voorhout, Zoetermeer.
december ‟10

Routes naar clubs
en sporthallen voor zaalhockey

ACKERS, DE (zaal)
Groeneweg 27 2661AL BERGSCHENHOEK (35 minuten)
010-5212245
AEOLUS H.C.
. Hazelaarweg 2, 3053 PM Rotterdam (50 minuten).
. Eolus speelt op de velden van HC Rotterdam. Kijk daar voor de routbeschrijving.
. wit shirt met rode kraag, zwarte broek/rok, rode kousen
. 010-4651664
ALECTO L.S.C.
. Sportpark 'de Bloemerd' 2353 BZ Leiderdorp (60 minuten).
. Via de A4 uit richting Rotterdam komend afslag Hoogmade/Rijpwetering/Leiden- Leiderdorp. Bij
verkeerslichten rechtsaf, viaduct over A4 nemen, direct daarna bij verkeerslichten linksaf. Vervolgens
weg volgen tot verkeerslicht met ANWB wegwijzer/richting Leiden-Noord rechtsaf, bij volgende
verkeerslicht rechtsaf (Gallaslaan). Waar de weg een voorrangsbocht naar links maakt recht uit brug
over rijden, in sportpark links aanhouden en aan het eind van de weg rechts parkeren.
. geel shirt, bruine broek/rok, gele kousen.
. 071-5891814
ALKEMADE H.C.
. Hertogspark, Oud Adeselaan 42, 2375 XE Rijpwetering (65 minuten).
. vanaf snelweg A4 uit richting Den Haag, afslag Hoogmade. Bij 1e verkeerslichten rechts, bij 2e
verkeerslichten rechtdoor. Bij rotonde rechtdoor, richting Oude Ade (ca. 3,5 km) voorbij tennisbanen
links parkeerterrein Hertogspark.
. zwart/wit shirt, zwarte broek/rok, zwarte kousen.
. 071-501 24 91
ALPHEN H.C.
. Sportpark de Bijlen, Olympiaweg 3, 2406 LG Alphen a/d Rijn (55 minuten).
. Komende uit richting Rotterdam/Gouda/Boskoop: Na spoorweg bij verkeerslicht rechtdoor. Volgende
verkeerslicht links. Daarna bij 3e verkeerslicht rechts, 3e weg rechts is het parkeerterrein.
. groen/wit geblokt shirt, zwarte broek/rok, groene kousen.
. 0172-47 59 03
ASVION S.S.V.
“Abtsweide” sportpark Thurlede, Parkweg 411, 3121 KK Schiedam (50 minuten).
. Via A20 richting Hoek van Holland afslag Schiedam. Richting centrum. Rechts voorsorteren. Bij
verkeerslichten rechtsaf. Bij 3e verkeerslichten rechtsaf, Parkweg richting spoorlijn. Na viaduct rechtsaf.
. geel shirt, zwarte broek/rok, zwarte kousen met geel boord.
. 010-470 71 21
BARENDRECHT T.&H.V.
. Sportpark “Ziedewij”, 2991 BD Barendrecht (45 minuten)
Per auto: vanaf Brienenoordbrug of Dordrecht: A15 richting Europoort. A29 richting Zierikzee volgen. Op
de A29 afslag Barendrecht nemen (afrit 20). Onderaan links richting Barendrecht. Bij de 2e rotonde
(circa 1600 meter) linksaf. Hierna bij 2e kruising rechts.Na 100 meter rechts en gelijk links de
parkeerplaats op, sportpark "Ziedewij" . .
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Groen shirt, grijze broek/rok, oranje kousen met groene boord
. 0180-61 34 52/61 43 03
BERKEL EN RODENRIJS
Terrein: Sportpark "Het Hoge Land", Oudelandselaan Postcode 2652EA.
Pas op: deze postcode is voor sommige navigatiesystemen nog nieuw, uw
routeplanner/navigatiesysteem kent deze postcode dan hoogstwaarschijnlijk nog niet!
Voor navigatiesystemen moet als straat "Het Hoge Land" worden ingetikt, dus niet Oudenlandselaan. De
lengte-breedtegraad van HBR is N 51° 59.941' E 4° 28.540'
Onderstaand de officiële routes, vanwege de vele nieuwbouw in de gemeente, zijn er regelmatig
omleidingen. Kijk voor actuele routes op de website.
Vanaf A20 uit richting Gouda:
Afslag rotterdam-Centrum (afslag 14, Schieplein). Rechtsaf (richting Schiebroek, G.K. van
Hogendorpweg), weg volgen. Op grote rotonde met verkeerslichten rechtdoor richting Berkel en
rodenrijs (N471). Op tweede rotonde rechts (Oudelandselaan). Na ca. 1000 m links het sportcomplex
inrijden (geel bordje "Sportpark"), vervolgens parkeerterrein. Clubhuis en velden liggen rechts.
. geel shirt, blauwe broek/rok, geel/blauw geringde kousen.
. 010-5116978
BLEISWIJK
. Sportpark “Merenveld”, Götzenhainsingel 12, 2665 KP Bleiswijk (50 minuten)
. Vanaf Pijnacker via Klapwijkseweg en Berkel. Bij eerste rotonde in Berkel rechtdoor, bij derde rotonde
richting Bleiswijk/Zoetermeer via N 209. Bij afslag Bleiswijk meteen rechts bord “Sportpark Merenveld”
en “Thermen Elysium” volgen, bocht naar links volgen tot de rotonde (3.4 ronden), na 50m links
parkeren op parkeerplaats van het recreatieschap “Rottemeren”.
. Lichtblauw shirt, donkerbruine broek/rok, witte kousen
. 010-521 40 91
BLOKWEER (zaal)
Esdoornlaan 25 2951BE ALBLASSERDAM (35 minuten)
078 - 69 21 380
http://www.blokweer.nl/scblokweer/adres_route.asp
Komend vanuit richting Rotterdam:
Vanaf rijksweg A15 neem afrit 22, bij de stoplichten linksaf de "Grote Beer" op (Alblasserdan Oost) tot
aan de volgende stoplichten dan weer links afslaan de Edisonweg op, u gaat over de rijksweg. Bij de
stoplichten rechtdoor (links ziet u een bedrijvenpark en rechts een sportpark), rij alsmaar rechtdoor tot
aan de rotonde.
Lees verder bij *
Komend vanuit richting Gorinchem:
Vanaf rijksweg A15 neem afrit 22, volg de afslag tot aan de stoplichten, rechtsaf de "Edisonweg" op
(Alblasserdan Oost). Links ziet u een bedrijvenpark en rechts een sportpark, rij alsmaar rechtdoor tot
aan de rotonde.
*Bij de rotonde rechtdoor de "Oude Torenweg" op; rij met de weg mee naar links en dan het water over
(oude toren brug). Weg gaat over in de "Randweg", rij alsmaar rechtdoor tot de volgende rotonde, ga
dan rechts de "Plantageweg" op. Vlak voor de "Bas van der Heijden" gaat u links de "Sportlaan" op, net
voorbij de "Bas van der Heijden" ligt het Sport Centrum Blokweer aan uw rechterhand (sla rechtsaf de
parkeerplaats op).
BODEGRAVEN
. Sportcomplex “De Grutto” Grutto 113, 2411 LS Bodegraven (40 minuten).
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. komende vanuit richting Gouda en Utrecht (A 12) borden richting Bodegraven volgen. Na
plaatsnaambord Bodegraven eerste weg rechts (Broekveldselaan), daarna tweede weg links (Grutto), bij
rotonde.
. lichtblauw shirt, grijze broek/rok, lichtblauwe kousen.
. 0172-61 24 11
BOOG, DE (zaal)
Krimpenerbosweg 2 A 2923LA KRIMPEN AAN DEN IJSSEL (15 minuten)
0180-540725
BOOMGAARDSHOEK (zaal)
MFC Akkerwinde 1 3191RA HOOGVLIET ROTTERDAM (40 minuten)
010-4381944
CAPELLE
. Sportpark Schenkel, Capelseweg 33, 2907 XA Capelle a/d IJssel (40 minuten)
. Vanaf Den Haag de A20 richting Utrecht. Afslag 16 Prins Alexanderpolder/ Capelle. Onderaan afrit bij
verkeerslichten rechtsaf. Bij 2e verkeerslichten de Hoofdweg oversteken. Bij 3e verkeerslichten
rechtdoor. Ca. 1 km verder ligt complex rechts. Ingang voorbij de sporthal Schenkel.
. donkergroen shirt, donkerblauwe broek/rok, donkergroene sokken.
. 010-450 02 73/ 010-4502671
CARTOUCHE V.M.H.C.
. Veurselaan 107, 2272 AT Voorburg (55 minuten)
. vanuit Rotterdam, Amsterdam of Utrecht A 12 richting Den Haag/ Scheveningen. Afslag Voorburg
richting Leidschendam, Prins Bernhardlaan. Na ruim 3 km afslag Stompwijk, 1e weg rechtsaf van
Ruysdaellaan. Na bocht in weg rechtsaf richting manege/tennispark. Hockeyvelden aan eind
parkeerplaats.
. groen shirt, grijze broek/rok, groene kousen.
. 070-387 03 52.
CATWYCK H.C.
. Gemeentelijk sportpark “De Krom”, de Krom/hoek Biltlaan, 2221 KK Katwijk (70 minuten)
. vanuit richting Leiden of Wassenaar A44: afslag nr.8 (Katwijk, N206) richting Katwijk rijden. In Katwijk
afslag Katwijk Noord. Einde afslag, bij rotonde rechtsafrichting Katwijk Noord (Hoornselaan). Bij groot
kruispunt (derde verkeerslichten), voor Pniëlkerk rechtsaf: Biltlaan. Bij rotonde rechtdoor. Hierna eerste
weg rechtsaf (De Krom).
. geel shirt, blauwe broek/rok, gele kousen
. 071-402 86 70.
CRAEYENHOUT Houdt Braef Stant
. Daal en Bergselaan 1 (zelfde complex als voetbalver. H.B.S.), 2565 AB Den Haag (65 minuten)
. vanaf Amsterdam/Utrecht: Prins Clausplein richting Den Haag Centrum, borden richting Kijkduin
volgen, langs Congresgebouw en Museon. Voorbij Rode Kruis ziekenhuis (aan rechterkant), 2e
verkeerslichten linksaf: Daal en Bergselaan. Deze 50 meter inrijden. Parkeerterrein rechts.
. rode blouse, zwarte rok/broek met badge, zwarte kousen met rood/witte boord.
. 070–368 19 60
CULEMBORGSE (M.H.C.)
Sportpark Ter er Weijde Adres: Middelcoopstraat 69 - 4102 CG Culemborg (45 minuten)
Per auto: vanaf Rijksweg A2 Utrecht-Den Bosch: afslag Culemborg. Bij verkeerslichten rechtdoor. Bij 1e
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rotonde rechtdoor, bij 2e roronde linksaf. Bij volgende rotonde, zwembad De Meer rechtsaf:van Limburg
Stirumstraat. Derde weg rechtsaf bij telefooncel Middelcoopstraat. Vanaf Houten, Schalkwijk: pontveer
Culemborg bij spoorbrug, richting Geldermalsen. Bij zwembad De Meer linksaf (van Limburg
Stirumstraat); 3e weg rechts bij telefooncel Middelcoopstraat. Vanaf pontveer Beusichem: Linksaf
richting Beusichem, 1e weg rechts. Nogmaals 1e weg rechts, Smalnemseweg. Links aan houden.
Linksaf de Delsteeg in. Bij t-splitsing rechtsaf de Voorkoopstraat in. Linksaf de Thijsselaan in. Linksaf de
Poelslaan in. Bij telefooncel Middelkoopstraat linksaf. Per openbaar vervoer: Vanaf voorzijde NS station
Culemborg, schuin links oversteken naar fietspad. Inlopen, rechtdoor, via rotonde rechtdoor. Op
Chopinplein (winkelcentrum) voor supermarkt Super rechtsaf de Middelcoopstraat in. Uitlopen tot aan
hockeyvelden ( 20 minuten lopen).
rood shirt/blouse witte broek/rok rode kousen met witte boord
0345-518099
DERBY H.C.
. Sportcomplex Bakestein, Middellijn 3 3335 KA Zwijndrecht (40 minuten)
. Vanuit richting Rotterdam: richting Dordrecht, afslag 23 H.I. Ambacht/ Zwijndrecht-industrieterrein. Bij
verkeerslichten recht oversteken, daarna direct linksaf en weer rechtsaf en 1e links.
. oranje/blauw shirt verticaal gescheiden, oranje mouwen en blauw boordje, donkerblauwe broek/rok,
oranje kousen met blauwe boord.
. 078-610 02 08
DONGEN
. Sportpark Alexander, Alexanderstraat 3, 5104 GV Dongen (60 minuten)
. bij eerste verkeerslichten in Dongen rechtsaf, over de brug linksaf langs het industrieterrein, over de
volgende brug weer linksaf, Kanaaldijk-Noord.Tweede straat rechtsaf, Wilhelminastraat volgen en eerste
straatje linksaf.
. wit shirt met embleem, rode broek/rok, witte kousen.
. 00162-312212
DOPIE S.V.H.C.
. TU-Sportcentrum, Mekelweg 8, 2628 CD Delft (50 minuten)
. Vanaf Pijnacker via Delftsestraatweg, Delfgauw naar Delft. Na Delfgauw onder snelweg door, rechts en
direct weer links (Nassaulaan). Eerste kruispunt met verkeerslichten rechtdoor. Bij volgende T-splitsing
met verkeerslichten linksaf. Rechtdoor voorbij TU Aula (links) en TU Electrogebouw (rechts, blauw/
rood) volgt aan de rechterhand het TU sportcomplex met Dopie
. lichtblauw shirt met op de linkerborst 2 verticale witte strepen, zwarte broek/rok, lichtblauwe kousen.
. 015-278 24 43
DORDRECHTSE M.H.C.
. “Schenkeldijk”, Schenkeldijk, 3328 LA Dordrecht (45 minuten)
. Vanuit richting Rotterdam (A16 en A15): vanaf Rotterdam A16, afslag Gorinchem A15. Door de
Noordtunnel. Afslag Papendrecht/Dordrecht N3. Op N3 afslag wijk 8/Sterrenburg. Weg volgen. Rotonde
half nemen (Copernicusweg). Einde weg is kruising, oversteken (Zuidendijk). 1e weg rechtsaf. 1e weg
rechts (Schenkeldijk). Tweede mogelijkheid linksaf. Direkt rechts.
. groen/wit shirt, zwarte broek/rok, witte kousen.
. 078-617 24 76
D.S.H.C. (Delftsche Studenten H.C.)
. TU-sportcentrum, Mekelweg 8, 2628 CD Delft (50 minuten)
. Vanaf Pijnacker via Delftsestraatweg, Delfgauw naar Delft. Na Delfgauw onder snelweg door, rechts en
direct weer links (Nassaulaan). Eerste kruispunt met verkeerslichten rechtdoor. Bij volgende T-splitsing
met verkeerslichten linksaf. Rechtdoor voorbij TU Aula (links) en TU Electrogebouw (rechts, blauw/
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rood) volgt aan de rechterhand het TU sportcomplex met DSHC
. zwart shirt met rode kraag en manchetten, zwarte broek/rok, zwarte kousen met rode boord.
. 015-278 24 42
ETTEN LEUR
. Sportcomplex “Hoge Neerstraat” Olympiade 51, 4873 DA Etten Leur (60 minuten)
. vanuit Breda (via A16/A58) richting Etten Leur/Roosendal. Afslag 18, einde afrit rechtsaf, bij stoplichten
linksaf, daarna rotonde 3.4 rond. Volgende rotonde rechtdoor. Pas op flitspaal! Na ca 800 m links =
Olympiade. Het parkeerterrein bevindt zich direct rechts.
. grijs/rood geblokt shirt, rode broek/rok, grijze kousen
. 076-5037182
EVERGREEN M.H.V.
. Sportcomplex Schweitzerdreef, Dr. A. Schweitzerdreef 431, 3146 AP Maassluis (55 minuten)
. vanuit Rotterdam A20: richting Hoek van Holland, afslag Maassluis-West, richting Maassluis. Afslag
Maassluis-Steendijkpolder, 3e afslag rechts. Het clubhuis is via het pad links van het parkeerterrein te
bereiken.
. groen shirt waarop met witte letters “EVERGREEN”, zwarte broek/rok, zwarte kousen met groene
band.
. 010-591 2097
FAZANT (zaal)
Fazantenlaan 4 3222AM HELLEVOETSLUIS. (55 minuten)
018 131 6060
Route: Richting Rotterdam. Op de A16 de Brienenoord brug over richting Dordrecht. Na 4 km afslaan
naar de A15 richting Europoort. Na Botlektunnel afslag Spijkenisse. Bij Groene Kruisweg rechtsaf
richting Geervliet, daarna borden Hellevoetsluis volgen, afslag Hellevoetsluis. Langs Voornse Kanaal,
einde weg rechtsaf (Amnesty Internationallaan) na de 3e verkeerslichten 1e weg rechts (Smitsweg) dan
1e weg links (Fazantenlaan), sporthal links.
FLETIOMARE (MHC)
. Alendorperplaats 1, 3451GZ Vleuten (40 minuten)
. Route via A2. Na knooppunt Oudenrijn eerste afslag De Meern (nr. 15). Bij verkeerslichten direct na
afrit rechtsaf richting De Meern-Centrum. Rechtdoor rijden bij de verkeerslichten (C.H. Letschertweg) en
bij de eerst rotonde linksaf (Oudenrijnseweg). Deze volgen tot het einde en dan linksaf. Op de rotonde
rechts aanhouden (weg vervolgen) en bij rotonde eerste afslag rechts, vervolgens direct weer linksaf
(Alendorperweg) en deze weg blijven volgen tot de ingang van het sportpark aan de linkerzijde.
. Lichtblauw-bruin shirt/blouse, donkerbruine broek/rok, lichtblauwe kousen
. 030-677 4026
FORCIAL M.H.V.
. Sportcomplex Tweede Slag, Tweede Slag 3, 3235 CR Rockanje. Gemeente Westvoorne (70
minuten).
. Vanuit Rotterdam via Botlektunnel richting Europoort, direct na Calandbrug afslag
Brielle/Hellevoetsluis. N57 volgen tot afslag Rockanje, uitrijden tot mini rotonde en rechtdoor
(Strandweg). Borden 1e en 2e slag volgen. Na 1e Slag 2e Slag volgen (van Kleyburgweg). Bij 2e Slag
strand, scherpe bocht naar rechts (om bushalte heen). Na ca. 150m rechts parkeerterrein, links ingang
naar hockeycomplex.
. bordeaurood shirt/blouse, donkerblauwe broek/rok, bordeauxrode kousen.
. 0181-40 34 46
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FORESCATE M.H.C.
. Sportpark “Adegeest”. Weddeloop 1, 2253 ST Voorschoten (60 minuten)
. komend uit richting Wassenaar of Den Haag (A44): afslag Voorschoten, in Voorschoten richting Leiden
kiezen. Op Leidseweg na kerk linksaf (Mozartlaan), op rotonde rechts, eerste weg links.
. lichtblauw shirt, donkerblauwe broek/rok, donkerblauwe kousen.
. 071-561 42 68
FORWARD
. Gemeentelijk sportpark, Goirleseweg/hoek Ringbaan-Zuid.
Forwardpaviljoen Goirleseweg 42c 5026 PC Tilburg (65 minuten)
. vanuit Breda via A59 afslag Tilburg/Goirle, richting Tilburg/Waalwijk, richting Tilburg-Zuid/Stadion.
Rechtsaf richting Goirle. Na ca 100 m linksaf.
. blauw-wit shirt, blauwe broek/rok, blauw/witte (geringde) kousen.
. 013-5431833
GEEST, DE (zaal)
De Geestlaan 27 2361XW WARMOND (50 minuten)
071-3012728
http://www.sporthaldegeest.nl/
GELDERMALSEN (H.C.)
Sportcomplex Hoge Weijde Randweg 5, 4191 NN Geldermalsen (55 minuten)
Per auto: vanuit richting Utrecht en Den Bosch: (A2) afslag Geldermalsen, richting Geldermalsen.
Vervolgens doorrijden over 5 rotonde's tot afslag Lingewaarden, daar linksaf. Na circa 5 meter aan de
linkerzijde liggen de velden. Vanuit richting Arnhem: (A15) afslag Geldermalsen. Rotonde voorbij, recht
door (2e rotonde) rechtdoor Lingewaarden. Na 500 meter liggen de velden aan de linkerzijde.
donkerblauw shirt met rode kraag en rode manchetten blauwe broek/rok rode kousen
0345-575737
H.C.G.O HC Goeree Overflakkee (geen website)
. Industriegebied “Oostplaat”, Edison 2, 3241 LS Middelharnis (75 minuten)
. vanaf N215 de afslag Middelharnis, op rotonde richting „Oostplaat‟. Volgende rotonde 1.2 nemen
(verwijsbordjes “Edison”), 2e afslag links (verwijsbordjes“Hockey” en “Edison”). Na ca. 800m aan de
linkerzijde HCGO.
. donkerblauw shirt/blouse, donkerblauwe broek/rok, donkerblauwe kousen.
. 0187-48 55 10
GOUDSE M.H.C.
. “Groenhovenpark”, Groenhovenpark 4, 2803 PH Gouda (30 minuten)
. vanaf A12 (Den Haag/Rotterdam-Utrecht): afslag Gouda/Boskoop, afrit 11, richting Gouda. Na
benzinestation op kruising (verkeerslichten) linksaf: Burg. van Reenensingel. Bij volgend verkeerslicht
linksaf Groenhovenweg. Na ongeveer 400 m aan linkerzijde ingang sporthal “Gouwe Inn”. Daar
parkeren en bordjes G.M.H.C. volgen.
. wit shirt/blouse, donkerblauwe broek/rok, donkerblauwe kousen.
. 0182-53 47 77
GROEN GEEL H.C.C.
. Buurtweg 122, 2244 AJ Wassenaar (55 minuten).
. Op Utrechtsebaan afslag Bezuidenhoutseweg, weg uitrijden. Linksaf Landscheidingsweg. Na viaduct
rechtsaf Wittenburgerweg. Direct linksaf: Zijdeweg. Aan het einde bij T-kruising over nauwe
verkeersdrempel linksaf (Buurtweg).Parkeren eerste inrit na de paaltjes rechts.
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. geel shirt, donkerblauwe broek, geel/groene kousen.
. 070-517 93 71
H.D.M. H.H.V.
. “Duinzigt”, Theo Mann-Bouwmeesterpad 13, 2597 GX Den Haag (60 minuten).
. Utrechtsebaan uitrijden. Bij verkeerslichten rechtsaf, daarna eerste verkeerslichten linksaf, bij tweede
verkeerslicht rechtsaf, Ruychroklaan. Weg volgen, bij kruising met Theo Mann Bouwmeesterlaan
rechtsaf. Na de flats rechts ingang HDM. De ruimte in het midden op de parkeerplaats is openbare weg,
daar niet parkeren!
. blauw-wit vertikaal gestreept shirt, donkerblauwe broek/rok; horizontaal donkerblauw-wit gestreepte
kousen.
. 070-324 13 53
HDM (zaal)
Theo Mann-Bouwmeesterpad 1 2597GX 'S-GRAVENHAGE (40 minuten)
070-3244203
H.D.S. H.H. en C.C.
. “Madestein”, Madesteinweg 20 in 2553 EC Den Haag (65 minuten)
. Vanaf A 13/A4 borden Den Haag Zuid volgen. Via de A4 en de N211 komt u Den Haag binnen via de
Lozerlaan. Na ongeveer 3.5 km linksaf richting Monster. Eerste weg links is Madepolderweg, in bocht
rechtsaf, Madesteinweg. Na 300 m parkeerplaats links. Fietspad aflopen.
. lila shirt/blouse, zwarte broek/rok, lila kousen.
. 070-397 88 17
H.G.C.
. Roggewoning, Buurtweg 120 2244 AJ Wassenaar (60 minuten)
. Op Utrechtsebaan afslag Bezuidenhoutseweg, weg uitrijden. Linksaf Landscheidingsweg.
Na viaduct rechtsaf Wittenburgerweg. Direct linksaf: Zijdeweg. Aan het einde bij T-kruising over nauwe
verkeersdrempel linksaf (Buurtweg). Parkeren eerste inrit na de paaltjes rechts.
. lichtblauw shirt/blouse, zwarte broek/rok, lichtblauwe kousen met zwart/lichtblauw gestreepte boord.
. 070-5156145
HIC
. Escapade 1, 1183 NN Amstelveen (55 minuten)
. Vanuit richting Den Haag-Haarlem-Schiphol (A9): richting Utrecht, afslag Ouderwerk. Einde van de
afslag lingkaf. Bij verkeerslichten rechtdoor en bord Escapade volgen naar parkeerterrein van HIC.
. wit/oranje gestreepte blouse met badge, zwarte broek/rok, oranje kousenmet witte boord.
. 020-4961777
DE HIL (zaal)
De Verbreepark 25 2731BR BENTHUIZEN
079-3314252
Route:
Vanaf A12 Afslag 8 Bleiswijk de provinciale weg N209 volgen richting Alphen a/d Rijn, eerste afslag
links van Benthuizen, sporthal rechts op de hoek.
Vanuit Leiden (N206) is het korter om via stompwijk door Zoetermeer heen te rijden. Voor het stadshart
linksaf Europaweg en Australiëweg volgen, bij McDrive linksaf de Oostweg op richting Benthuizen
aanhouden, eerste afslag in Benthuizen rechtsaf (omleidingsweg), de sporthal ligt aan het eind links op
de hoek.
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HISALIS H.C.
. Sportpark “Ter Specke”, Spekkelaan 1, 2161 GH Lisse (75 minuten)
. vanuit richting Den Haag: A44, richting Amsterdam, afslag Noordwijkerhout/ Lisse. Bij de rotonde,
direct na afslag, rechts aanhouden, bij de verkeerslichten rechtdoor, bij de rotonde rechtsaf richting
Lisse N 208. Steeds rechtdoor. Na de 4e verkeerslichten, Westelijke Randweg, eerste weg links
(Spekkelaan). Velden liggen aan de rechterkant. Parkeren links op parkeerterrein bij voetbalvereniging.
. rood shirt, bruine broek/rok, rode kousen
. 0252-41 10 43
DE HOEKSE WAARD H.C.
. Recreatieoord “De Binnenbedijkte Maas” Vrouwenhuisjesweg 11, 3271LX Mijnsheerenland (45
minuten)
. vanaf Rotterdam A29 richting Zierikzee, afslag „s-Gravendeel. Provinciale weg nr 217 richting „sGravendeel, afslag recreatieoord “Binnenmaas”, 2e ingang links.
. oranje/blauw shirt, blauwe broek/rok, oranje/blauwe kousen.
. 0186-60 26 63
HOEVELAKEN (M.H.C.)
Weidelaan 31, 3871 PP Hoevelaken (50 minuten)
Per auto: Knooppunt Hoevelaken A1-A28: afslag Hoevelaken. In alle gevallen: einde afrit rechts richting
Hoevelaken. Na bord bebouwde kom Hoevelaken, rotonde linksaf Westerdorpstraat. Weg vervolgen in
bocht naar links bij winkelcentrum: Kantemarsweg. Deze weg vervolgen in bocht naar rechts. Bij
volgende scherpe bocht naar rechts (bij hotel de Klepperman): linksaf Veenlanden, 2e weg links:
Weidelaan. Weg vervolgen tot aan het hockeycomplex. Per openbaar vervoer: vanaf Amersfoort station
N.S.: VAD-bus 102 richting Apeldoorn. Uitstappen halte Hoevelaken-gemeentehuis. Van hieruit
Kantemarsweg. Eerste weg rechts Veenlanden, 2e weg links: Weidelaan. Totaal 500 meter. Za. en Zo.
een uursdienst.
lichtblauw shirt/blouse donkerblauwe broek/rok kanariegele sokken
033-2534320
HOGEVELD (zaal)
Panamaplein 30 2548HJ 'S-GRAVENHAGE (45 minuten)
070-3099281
HOOGVLIET (zaal)
Othelloweg 175 3194GR HOOGVLIET ROTTERDAM (40 minuten)
010-4167255
Route:
Ringweg Zuid (A15) richting Spijkenisse, Pernis, Hoogvliet, afslag Hoogvliet, einde snelweg 2e stoplicht
naar links, (Mac Donalds aan de linkerzijde), u rijdt nu op de Aveling, rechtdoor, 2e rontonde links (3
kwart), u rijdt nu op de Laning, 2e stoplicht links, sporthal Hoogvliet aan de linkerkant, (groot blauw
gebouw).
HUDITO D.H.C.
. Sportpark Kruithuisweg, Rotterdamseweg 183a, 2623 BZ Delft (55 minuten)
. Vanaf A13 Rotterdam-Den Haag: afslag Delft Zuid, direct na de rotonde afslag richting TU-wijk.
Onderaan de afrit linksaf onder viaduct door, eerste straat rechtsaf. Bij kruising met Mekelweg rechtdoor
de Anthony Fokkerweg op. Na 300 meter parkeerplaats aan rechterhand.
. rood shirt/blouse, zwarte broek/rok, rood/zwarte kousen
. 015-256 43 23
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DE IJSSEL
. Sportpark Dorrestein, Dorrestein 3, 2912 TL Nieuwerkerk a/d IJssel (45 minuten).
. vanuit Gouda A20: afslag Nieuwerkerk aan de Ijssel (afslag nr 17). Boven bij rotonde linksaf, over de
rijjksweg A20. Bij verkeerslichten rechtsaf Europalaan. Weg blijven volgen. Na ongeveer 1 km buigt de
weg sterk naar links, weg 2 km blijven volgen. Bij de eerstvolgende rotonde linksaf. Op deze weg, ook
Europalaan, ligt na de rotonde aan de rechterkant een tenniscomplex. Bij de tweede straat na de
rotonde, Iersestraat, rechtsaf. Parkeren op parkeerplaats na het aan de rechterkant liggende
buitenzwembad of langs de weg na de parkeerplaats richting het clubhuis. Het voetpad circa 75 m
volgen. Het 2e clubhuis links is het clubhuis van De IJssel.
. oranje shirt, blauwe broek/rok, blauwe kousen met oranje boord.
. 0180-31 74 97
DE KIEVIETEN
. De schulpwelde, Katwijkseweg/Dr. Mansveltkade, Dr. Mansveltkade 11, 2242 TZ Wassenaar (65
minuten)
. vanuit Den Haag N44, bij viersprong Den Deyl, linksaf richting Dorp - Duinrell. Bij rotonde rechtsaf en
daarna bij verkeerslichten linksaf - richting Duinrell. Rechtdoor tot kruising bij Tangostation, hier rechtsaf
de Dr. Mansveltkade in. Eerste weg links is toegangsweg tot parkeerplaats.
. grijs shirt met donkerblauwe mouwen, donkerblauwe broek/rok, bordeauxrode kousen.
. 070-511 46 49 / 070-5118515
KIEVITEN (zaal)
Dr. Mansveltkade 11 2242TZ WASSENAAR (65 minuten)
Clubhuis: 070-5114649
Clubhuis 2: 070-5118515
Route : Via Gouda met de A12 rnaar Den Haag. Op Prins Clausplein met de A4 richting Leidsendam.
Na 2 km afslaan naar de N14 richting Wassenaar. Na Leidsendam rechtsaf de N44 op. Na 5 km linksaf
de naar de Lange Kerk laan. Je komt zo in Wassenaar. Neem na 650 m rechtsaf op de rotonde. Op de
Van Oldenbarneveltweg na 200 m links afslaan naar de Van Zuylen van Nyeveltstraat. Na 1000 m
rechts afslaan naar de Dokter Mansveltkade. Eerste weg links is toegangsweg tot parkeerplaats
KLEIN ZWITSERLAND H.C. (HCKZ)
. Sportpark “Klein Zwitserland”, Klatteweg 113, 2597 KA Den Haag (60 minuten).
. Den Haag inrijden via de Utrechtse Baan ( in het verlengde van de A12). Aan het einde rechtsaf
richting Wassenaar: Benoordenhoutseweg. Bij verkeerslichten linksaf, van Alkemadelaan. Na het 3e
verkeerslicht ziet men links (beneden) de velden liggen. Vervolgens 2e weg links (Pompstationsweg),
dan 4e weg links (Tapijtweg). Aan einde linksaf Klattweg op, in bocht naar links
rechtdoor.
. donkerrood shirt met twee horizontale smalle blauwe banden, donkerblauwe broek/rok, donkerrode
kousen met twee smalle blauwe banden.
. 070-354 39 48 / 070-3544264
KRALINGEN (zaal)
Slaak 15 3061CR ROTTERDAM (45 minuten)
010-4142290
Route: Naar Rotterdam-Centrum over de Maasboulevard. Bij Tropicana/Havenziekenhuis rechts, bij
verkeerslichten (Oostplein) rechts en daarna links aanhouden de Slaak op. Sporthal na 200 meter links.
KRIMPEN M.H.C.
Sportpark Driekamp, Driekamp 7, 2924 AN Krimpen a/d IJssel (35 minuten).
Op A16 tijdig rechts voorsorteren naar N210, richting Rotterdam-Centrum,
afslag Capelle a/d IJssel. Hierna Krimpen a/d IJssel op de borden volgen. Na stormvloedkering bij
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verkeerslichten linksaf. Nieuwe Tiendweg via rotonde afrijden. Na kerk en brandweerkazerne linksaf: de
Groenendaal. Eerste kruising rechtsaf, de Driekamp. Na ca. 200 m ligt hockeyterrein aan linkerkant van
de weg.
. blauw/witgeblokt shirt, donkerblauwe broek/rok, rode kousen.
. 0180-51 13 43
LEIDSCHE EN OEGSTGEESTSE H.C.
. Hofbrouckerlaan, 2341 LM Oegstgeest (70 minuten).
. Vanaf A4 Rotterdam-Amsterdam; afslag 6 Leiderdorp, richting Leiden. 1e rotonde links. 2e rotonde
rechtdoor. Richting Oegstgeest aanhouden. Uiteindelijk onder spoorviaduct door. Bij volgende rotonde
rechtsaf. Bij rotonde linksaf, vervolgens 1e links.
. Heren: bordeauxrood/witgeblokt shirt, Dames bordeauxrood shirt met witte
kraag, zwarte broek/rok, bordeauxrode kousen met witte boord.
. 071-517 53 38
LEIDSE STUDENTEN HOCKEY GEZELSCHAP
. Hofbrouckerlaan, 2341LM 51a Oegstgeest (70 minuten).
. Vanaf A4 Rotterdam-Amsterdam; afslag 6 Leiderdorp, richting Leiden. 1e rotonde links. 2e rotonde
rechtdoor. Richting Oegstgeest aanhouden. Uiteindelijk onder spoorviaduct door. Bij volgende rotonde
rechtsaf. Bij rotonde linksaf, vervolgens 1e links.
. roze shirt, witte broek/rok, blauwe kousen.
. 071-527 46 16
LEONIDAS r.h.v.
. Kralinger Esch 1, 3063 NB Rotterdam Oost (40 minuten)
. Vanuit Den Haag, borden Dordrecht volgen. Vlak voor Brienenoordbrug afslag Rotterdam-Centrum/
Capelle. Bij verkeerslichten rechtsaf, rechts aanhouden richting De Esch. Kruising linksaf, op Kralingse
Zoom eerste afslag rechtsaf.
. wit shirt, blauwe broek met witte biezen/blauwe rok. Heren blauwe kousen met witte boord, dames
witte kousen.
. 010–411 11 94
MAMMOET (zaal)
Calslaan 101 2804RT GOUDA
Kijk bij route naar de Mammoet
MEERKOET (zaal)
Buitenomweg 7 2811BM REEUWIJK (25 minuten)
0182-394356 http://www.optisport.nl/meerkoet/
Route vanaf A12
Rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht) afslag 12 Reeuwijk en borden Reeuwijk volgen.
Bij 1e rotonde rechtsaf. Na 140 m links afslaan naar de Buitenomweg. De sporthal ligt aan de
rechterkant.
Route vanuit Schoonhoven
Ga via Gouda naar Reeuwijk.
Neem de derde afslag op rotonde na einde bebouwde kom Reeuwijk-Brug
Na 140 m links afslaan naar de Buitenomweg. De sporthal ligt aan de rechterkant.
MIJDRECHT (H.V.)
Sport- en recreatiepark Proostdijstraat 41 3641 AT Mijdrecht (55 minuten)
Per auto: vanaf Provincialeweg Haarlem-Hilversum N201: afslag Mijdrecht bij verkeerslichten. Bij
rotonde linksaf: Rondweg. Bij eerste kruising recht door. Brug over, bij rotonde rechtdoor, eerste straat
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linksaf: Proostdijstraat. Aan het einde van deze straat liggen de hockeyvelden. Openbaar vervoer: Per
bus: vanuit richting Amsterdam: bus 165, overstappen Amstelveen busstation, bus 170 richting Uithoorn,
overstappen Uithoorn busstation: bus 142, halte Anselmusstraat. Vanuit richting Haarlem: bus 140.
Halte winkelcentrum "De Lindeboom". Rondweg volgen. Verder zie boven. Vanuit richting Abcoude: bus
126, halte Anselmusstraat. Vanuit richting Uithoorn: bus 142, halte Anselmusstraat.
rood shirt/blouse donkerblauwe broek/rok rood/donkerblauwe kousen
0297-287032
MONTFOORT (H.C.)
Sportpark Parklaan Bovenkerkweg 14, 3417 TA Montfoort (30 minuten)
Per auto: vanaf snelweg Utrecht-Den Haag A12, afslag de Meern-Montfoort. Richting Montfoort volgen.
Bij rotonde rechtdoor, bij derde verkeerslicht (bij molen) linksaf, dan eerste mogelijkheid linksaf Parklaan
in. Na 500 meter aan de linkerkant is het hockeyveld en parkeerplaats.
grijs shirt/blouse marineblauwe broek/rok marineblauwe kousen
0348-471412
Vanuit Schoohoven via de Brienenoordbrug naar de A15 rcihting Europoort./Ring Rotterdam/Zierikzee.
Neem afslag 16-Spijkenisse naar N218 richting Geervliet
Sla linksaf bij Kanaaldijk West/N494
Ga verder op de N494. Na 5 km linksaf bij Nijverheidsweg.
Ga rechtdoor over 2 rotondes.
Na 1 km linksaf bij Mandenmaker. Na 350 m weg vervolgen naar Vloedlijn
Na 240 m rechtsaf bij Garnaal. Na 180 m 2e afslag rechts om op de Garnaal te blijven
Na 100 m de 2e afslag rechts, de Zeelt op.
Na 60 m linksaf om op de Zeelt te blijven.
Adres: Forel 4, 3225 PA Hellevoetsluis

MORGENSTONT (zaal)
Forel 4 3225PA HELLEVOETSLUIS (70 minuten)
0181 313 873
MUIDERBERG (M.H.C.)
t Kocherbos, Gerard Doulaan t.o. nr. 7, 1399 ES Muiderberg (55 minuten)
Per auto: vanaf A1 Amersfoort-Amsterdam: vanuit Amersfoort afslag Muiderberg, einde afslag rechts. Bij
stoplichten, links over Kakkelaarsbrug: Googweg, weg volgen, eerste weg rechts; G.Doulaan. Vanuit
Amsterdam afslag Muiderberg, Bij stoplichten, links over Kakkelaarsbrug: Googweg, weg volgen,eerste
weg rechts; G.Doulaan. Ingang terrein t/o nr.7. Parkeren aan de boskant. Openbaar vervoer: Per bus:
Amsterdam-Amstelstation: 136 richting Hilversum. Naarden/Bussum NS station: 136 richting
Amsterdam, bus stopt bij ingang Kocherbos, halte G. Doulaan.
korenblauw shirt/blouse met gele badge korenblauwe broek/rok gele kousen
0294-264999
Naarden (H.C.)
Lokatie: Sportpark Naarden, Beethovenlaan 1411 HR Naarden (50 minuten)
Per auto: A1, vanuit Amersfoort richting Amsterdam, afslag Naarden/Bussum; richting Naarden, bij
tweede verkeerslicht rechtsaf richting Naarden-Vesting, na ca 200 m rechtsaf Beethovenlaan in, na ca.
100 m aan linkerhand parkeerterrein H.C. Naarden en ingang clubhuis. A1, vanuit Amsterdam richting
Amersfoort, afslag Bussum. Verder zie boven. Per openbaar vervoer: station NS Naarden-Bussum,
buslijn 131 richting Naarden, uitstappen bij zwembad De Lunet (ligt voor sportpark).
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bordeaux rood shirt marine blauwe broek/rok marine blauwe kousen met bordeaux rode omslag
035-6951001
NIEUWEGEIN
. Sportpark “Rijnhuizen”, Newtonbaan 10, 3439 NK Nieuwegein (35 minuten)
..A12 afslag Nieuwegein richting Nieuwegein (S15). Bij ANWB-aanduiding “Blokhoeve” linksaf. Over de
brug, eerste weg rechtsaf: parkeerterrein Newtonbaan.
. beige shirt, donkerbruine broek/rok, beige kousen
. 030-6048339
NIEUWKOOP
. Sportpark “De Dulen”, Dreg1 2421 NG Nieuwkoop (60 minuten).
. Vanaf Gouda richting Waddinxveen, Boskoop, Alphen a/d/ Rijn. Bij Alphen a/d Rijn richting Amsterdam
langs Aarkanaal tot afslag Nieuwkoop. Provinciale weg volgen na Aarlanderveen, richting Nieuwkoop.
Bij rotonde op Provincialeweg linksaf, Smidsvuurweg volgen, daarna rechtsaf de Stibbebrug over, rechts
parkeerterrein en hockeyvelden.
. oranje shirt, zwarte broek/rok, oranje kousen
. 0172-57 37 79
NOORDERHAVENKADE (zaal)
Noorderhavenkade 8 3038XG ROTTERDAM (45 minuten)
010-4675036
Via Gouda en de A20 naar Rotterdam. Neem afslag 14 (Centrum). Op de rotonde Centrum volgen,
neem na 400 m de eerste kleine zijstraat rechts (Talma straat), dan rij je recht op de sporthal aan (200
m)
NOORDWIJKSE H.C.
. Nieuwe Zeeweg , 2201TM Noordwijk (75 minuten)
. A44, afrit 6 richting Voorhout/Noordwijk, vanaf Voorhout/Provincialeweg: v.d.Mortelstraat, vervolgens
Van Panhuysstraat tot verkeerslichten (rechts Bowling/ Minigolf), dan linksaf Duinweg op. Bij T-kruising
linksaf de Nieuwe Zeeweg op. Vrijwel direkt weer rechtsaf het parkeerterrein op van zwembad Het
Bollenbad.
. lichtblauw shirt/blouse, donkerblauwe broekrok, gele kousen.
. 071-3610004
OMMOORDSE M.H.C.
.Marcel Duchampplein 810, 3059RD Rotterdam (50 minuten)
Per auto vanuit Utrecht (A20).
Neem afslag 17 naar Nieuwerkerk a/d IJssel, ga rechtsaf op de rotonde en voeg in op de N219 naar
Zevenhuizen. Neem op de eerstvolgende rotonde de derde afslag naar de Zuidelijke Dwarsweg die
overgaat in de Brandingdijk. Neem op de rotonde de tweede afslag naar Laan van Avantgarde. Neem
op de rotonde de eerste afslag naar Laan van Dada. Sla linksaf het parkeerterrein op.
. oranje shirt, donkerblauwe broek/rok, oranje kousen.
. 010-420 52 64
OOSTERVANT (zaal)
Oostervantstraat 25 3021PT ROTTERDAM (50 minuten)
010-4772100
Via Gouda en de A20 naar Rotterdam. Neem afslag 14 (Centrum). Op de rotonde Centrum volgen. Na
900 m rechtsaf de Bergse laan op. Na 600 m linksaf de Statenweg op (die heet
verderop Henegouwerlaan). Na 1300 m rechtsaf de 1e Middellandstraat op. Dan eerste straat rechts
(Duivenvoordestraat), de sporthal is 100 mtr verder. LET OP: betaald parkeren!
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OOSTGAARDE (zaal)
Dakotaweg 261 2905AB CAPELLE AAN DEN IJSSEL (25 minuten)
010-4582027
PIJNACKER (H.C.)
. Sportpark De Groene Wijdte, Sportlaan 6, 2641 AZ Pijnacker (60 minuten)
. Via Gouda, over Zoetermeer: spoorwegovergang over, rechtdoor tot aan de 2e rotonde, rechtsaf,
volgende rotonde rechtdoor, tot aan de verkeerslichten, linksaf, direct rechtsaf. ( Vanuit Delft: bij 2e
rotonde linksaf, volgende rotonde recht oversteken, bij eerstvolgende verkeerslichten linksaf, direct
rechtsaf: Sportlaan. Vanuit Nootdorp: na eerste verkeerslichten rechtsaf, direct daarna rechtsaf.)
. vermiljoenrood shirt/blouse grijze broek/rok zwarte kousen
. 015-3696671
POLLUX
. Broekpolderweg/Kooikersweg 4, 3138 HE Vlaardingen (55 minuten)
. vanuit Rotterdam: afslag Vlaardingen, onderaan direct rechtsaf, T-kruising linksaf, alsmaar rechtdoor
tot en met een bocht naar rechts, bovenaan direct naar rechts, parkeerplaats.
. wit shirt, blauwe broek/rok, rode kousen
. 010-475 01 52
QUI VIVE
. De Kwakel, Noorddammerweg 2, 1424 NX Uithoorn (60 minuten).
. Provinciale weg Haarlem-Hilversum (N201), afslaan richting De Kwakel. Als weg bocht naar rechts
maakt, linksaf (P).
. donkerblauw/donkergroen shirt met rode accenten, donkerblauwe broek/ rok, rode kousen
. 0297-562274
RAPID G.H.C.
. Sportcomplex Molenvliet, Bataafsekade 16, 4204 AX Gorinchem (35 minuten).
. Via A15 en A 27 vanaf knooppunt Gorinchem: afslag Gorinchem, A.N.W.B.- borden richting Gorinchem
volgen, na viaduct bij verkeerslicht rechtsaf, bordjes Sportcomplex Molenvliet volgen. Na viaduct en
sportvelden weg rechts. Parkeren op terrein aan linkerzijde. Entree hockeycomplex Rapid Mils via
houten ophaalbrug nabij molen.
. groen-wit gestreept shirt, zwarte broek/rok, donkergroene kousen.
. 0183–62 04 76
REEUWIJK
. Reeuwijkse Houtwal 1, 2811NW Reeuwijk (40 minuten).
. Uit Utrecht: A12 richting Utrecht, afslag Reeuwijk. Richting Reeuwijk-brug. Bij rotonde rechtsaf. Na 200
meter bij de tennisclub 1e links.
. Uit Rotterdam/Den Haag: A12 richting Utrecht, afslag Reeuwijk, T splitsing links.
. vermiljoenrood shirt, marineblauwe broek/rok, blauwe kousen met rode boord.
. 0182–39 48 31
RIDDERHAL (zaal)
Hoge Kade 60 3341BE HENDRIK IDO AMBACHT (35 minuten)
078-6815070
Richting Rotterdam. Linksaf de A16 op richting Dordrecht. Afslag 23 naar H.I. Ambacht.
In bebouwede kom H.I. Ambacht, op de Crezeepolder direct rechts afslaan naar de Noordeinde. Op de
Noordeinde na 270 m rechts afslaan naar de De Schenkel. Dan na 90 m rechts afslaan naar de
Veersedijk. Na 270 m links afslaan naar de Kerkstraat. Op de Kerkstraat na 700 m links afslaan naar de
Hoge KadeDoor tot parkeerterrein sporthal/zwembad.
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RIJSWIJKSCHE H.C.
. Lange Kleiweg 106, 2288 GR Rijswijk (55 minuten).
. vanaf A4/A13 Amsterdam-Rotterdam, afslag Rijswijk/Den Haag Zuid, hierna afslag Plaspoelpolder. Bij
1e verkeerslichten linksaf, Visseringslaan, einde weg links, Lange Kleiweg; over de brug na 400 meter
rechts parkeerterrein.
. wit shirt met op voorpand twee bordeauxrode dwarsstrepen, bordeauxrode broek/rok, bordeauxrode
kousen met witte boord.
. 015-2136767
RING PASS D.H.&T.C.
. Sportcomplex Hof van Delft, Westblok 1, 2614 VE Delft (60 minuten).
. Vanaf Pijnacker via Delftsestraatweg, Delfgauw naar Delft. Na Delfgauw onder snelweg door, rechts en
direct weer links (Nassaulaan). Eerste kruispunt met verkeerslichten rechtdoor. Bij volgende T-splitsing
met verkeerslichten rechtsaf, na Sebastiaanbrug direct linksaf. Weg blijven volgen, door Irenetun- nel,
daarna bij tweede kruispunt rechtsaf. Bij eerstvolgende kruising linksaf (van Foreestweg). Bij vierde
straat linksaf (Teding v. Berkhoutlaan). Aan het einde van deze laan ligt rechts in de bocht de
parkeerplaats van het complex.
. blauw shirt, grijze broek/rok, blauwe kousen met gele boord.
. 015–213 53 18
ROOMBURG L.H.C.
. Sportpark “Roomburg”, van Vollenhovenkade, 2313 GG Leiden (60 minuten).
. via A4 richting Amsterdam afslag 7 Zoeterwoude-Dorp, Leiden, Voorschoten richting Leiden. Over de
kanaalbrug rechtsaf, richting centrum (Lammeschansweg). Na spoorviaduct rechtsaf, de Sitterlaan, gaat
over in de Bruggravenlaan. Voorbij Vredeskerk 2e straat rechts, Asserstraat. Aan het einde van de
straat liggen de Roomburgvelden.
. oranje shirt, donkerblauwe broek/rok, donkerblauwe kousen.
. 071-513 22 25
ROTTERDAM H.C.
. Hazelaarweg 2, 3053 PM Rotterdam (50 minuten)
. Vanaf Pijnacker via Klapwijkseweg en Berkel. Bij eerste rotonde in Berkel rechtdoor, bij derde rotonde
richting Zestienhoven. Bij afslag Hilligersberg/ Schiebroek linksaf, Ankei Verbeek-Ohrlaan. Velden na
200 m rechts.
. Wit shirt, groene broek/rok, groene kousen.
. 010–465 16 64
SCHENKEL (zaal)
Capelseweg 39 2907XA CAPELLE AAN DEN IJSSEL (35 minuten)
078-6732712
Over de N210 richting Rotterdam. Op de grote rotonde Capelse plein rechtdoor richting Nieuwerkerk
aan de IJssel. Tweede weg links (na 1400 m). Op de Kanaalweg na 1000 m linksaf de Capelse weg op.
(Bij sportpark)
SCHOONHOVENSE M.H.C. ( 0 minuten)
. Hockeyterrein Schoonhoven Oost, Prunuslaan1, 2871RR, Schoonhoven
. Vanuit Gouda/Rotterdam: provinciale weg richting Schoonhoven volgen. Er volgen 3 rotondes die u
rechtdoor gaat. Bij vierde rotonde linksaf. Tweede weg rechts. Eerste straat links (Vlierstraat) eerste
straat rechts (Vlierstraat volgen), gaat over in Prunuslaan.
. Vanuit Utrecht/IJsselstein/Lopik: in Schoonhoven 1e rotonde rechtdoor, volgende rotonde linksaf,
volgende rotonde weer linksaf. Tweede weg rechts. Eerste straat links (Vlierstraat) eerste straat rechts
(Vlierstraat volgen), gaat over in Prunuslaan.
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. groen shirt/blouse, blauwe broek/rok, groene kousen met witte boord.
. 0182–38 52 55
SCHULPWEI (zaal)
Dr. Mansveltkade 1 2242TZ WASSENAAR (45 minuten)
070-5111180
SHINTY
. park Beerschoten-Willinkshof, Zeist. Hoofdstraat 21 3971 KA Driebergen-Rijssenburg (40 minuten).
. op A12 afslag 20, Driebergen/Zeist, de N225 op richting Zeist, na 250 m rechtsaf vlak voor
theekoepeltje aan rechterhand zandweg in, dan nog 200 m.
. groen shirt, lichtgrijze broek/rok, rode kousen.
. 0343-516767
SMIT, WETHOUDER (zaal)
Westeinde 96 3146BZ MAASSLUIS (60 minuten)
010-5914376
Route: Autosnelweg A20 afslag Maassluis-West. Volg de N220. In de bebouwde kom na 600 m rechtsaf
op de rotonde naar de Dokter Jan Schoutenlaan. Dan 2e straat rechts (Westeinde), auto parkeren bij
winkelcentrum Westeinde, sporthal is aan winkelcentrum gebouwd.
SOUBURGH H.C.
. Sportpark “Souburgh”, Vinkenpolderweg, 2952 AV Alblasserdam (45 minuten)
. Na Rotterdam via Brienenoordbrug richting Gorinchem/Nijmegen. Direct na de Noordtunnel afslag
Alblasserdam, bij de verkeerslichten de borden industrieterrein Vinkenwaard volgen. Op de rotonde
rechtuit Oude Torenweg, eerste weg rechts Vinkenpolderweg, 2e afslag rechts is sportpark Souburgh,
Volg de geplaatste richtingaanduidingen.
. wit shirt, rode broek/rok, rode kousen met witte boord
.078-691 30 54
SPIJKENISSE
. Sportpark “Groenewoud”, Schenkelweg 110b, 3203 LE Spijkenisse (55 minuten).
. vanuit Rotterdam via Hoogvliet: over de Spijkenisserbrug, linksaf Ring en Centrum, Schenkelweg.
Steeds Ringweg rondom Spijkenisse blijven volgen richting Ring. Onder metroviaduct door. Onder
voetgangersbrug door. Eerste weg linksaf (bij tweede verkeerslichten na voetgangersbrug) richting
Maaswijk: Maaswijkweg. Meteen rechts parkeerplaats van sportpark Groenewoud.
. geel shirt, donkerbruine broek/rok, donkerbruine kousen met gele boord.
. 0181-61 02 66
SPIRIT S.H.C.C.
. Sportpark “Harga”, Hargalaan, 3118 JA Schiedam (45 minuten).
. vanuit richting Den Haag en Brienenoordbrug: borden Schiedam volgen. Afslag Schiedam-Noord.
Daarna tweemaal eerste weg rechtsaf.
. oranje shirt, witte broek/rok, oranje kousen met witte boord.
. 010-470 83 16
TEMPO 34
. Zuidelijk randpark, Charloisse Lagedijk 635, 3084 LC Rotterdam (45 minuten).
. via A15 Zuidelijke Randweg Barendrecht – Hoogvliet: afslag Rhoon-Charlois. Bij stoplichten aan einde
afrit rechtsaf. Bij café “Deining” rechtsaf: Charloise Lagedijk op. Na ca. 2 km complex aan de linkerzijde.
. Via Maastunnel: Direct na verlaten tunnel richting Charlois. Verder richting Brielle via Dorpsweg en
Groene Kruisweg. Na metro/spoorwegviaduct linksaf bij café ining”, verder als boven.
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. bordeauxrood shirt, grijze broek/rok, bordeauxrode kousen met witte ringen.
. 010-480 80 55
VICTORIA (zaal)
Kralingseweg 226 3062CG ROTTERDAM (40 minuten)
010-2424422
Over de naar Rotterdam met de N210. Op de Capelse rotonde rechtdoor (richting Alexanderstad.?)
Ga na 900 m (=2e weg) linksaf de Jacques Dutilhweg op. Doorrijden tot onder de snelweg door. Dan
twee keer 1e weg rechts. Op de Kralingse weg na ca. 100 m het parkeerterrein van Victoria oprijden.
VICTORIA S.V.
. Kralingseweg 226, 3062 CG Rotterdam (40 minuten).
Per auto: via Gouda richting Rotterdam/Brienenoordbrug/Dordrecht (A16), Eenmaal over fly-over
richting Brienenoordbrug/Dordrecht rechts aanhouden, afslag nr. 26 "Kralingen", bij verkeerslichten
rechts,volgende verkeerslichten (T-kruising-Kralingse zoom) rechts. volgende verkeerslichten rechts.
Doodlopende weg, na 100 mtr. aan eind links. Voorbij Fitness centrum, hek door, parkeerplaats en eind
parkeerplaats ingang complex. .
.. wit shirt, zwarte broek/rok, gele kousen.
. 010-2424422
Voorhout (M.H.C.)
. Sportpark Elsgeest, Sportlaan 16, 2215NA Voorhout (60 minuten)
Per auto: Vanaf A44 Amsterdam-Den Haag centrum, afslag Voorhout/Noordwijk/Oegstgeest Noord.
Vanaf Den Haag: na afslag linksaf (onder viaduct door), richting Voorhout. Rechtdoor rijden langs water
(Leidsevaart), aan de rechterhand wordt het sportpark aangegeven. Vanaf Amsterdam: na afslag
rechtsaf, richting Voorhout. Zie verder vanaf Den Haag. Openbaar vervoer: Station Voorhout. Vanaf het
station rechtsaf naar winkelstraat (Herenstraat). Deze uitlopen tot aan de verkeerslichten, linksaf en na
ca. 50 meter ligt het sportpark. Vanaf NS Leiden: buslijn 42 of 60, halte Elstgeest. Sommige wedstrijden
worden op de velden van de Leidse Studenten gespeeld. Dit staat aangegeven in het rooster.
Routebeschrijving velden Leidse Studenten: Per auto: vanuit alle richtingen A44/N44 Leiden
binnenkomend: Bij 3e verkeerslichten (Sciencepark) linksaf, weg volgen, parkeerterrein recht voor u.
Per bus: vanaf station bus nr. 43 richting Gorleauscomplex nemen. 1 km. links Universitaire sportvelden
aangegeven.
..groen shirt blauwe broek blauwe kousen
. 0252-221983
VOORNE H.C.
. Boerseweg 1, 3220 AC Hellevoetsluis (65 minuten).
Per auto: komende vanuit de richting Rotterdam. Richting Europoort aanhouden (A15).
Uit de Botlektunnel de borden richting Europoort, Rozenburg, Hellevoetsluis volgen(A15).
Na 5 km de N15 volgen richting Brielle, Europoort, Hellevoetsluis.
Uit de nieuwe Thomassentunnel gelijk rechtsaf, afrit 12 richting Brielle, Hellevoetsluis, Middelburg (N57)
volgen.
Nu ga je over de Harmsenbrug. Dit stuk tot aan de verkeerslichten (Letten op je snelheid en vooral niet
te hard door het groene of oranje licht, want die flitst dubbel. Dat weten we uit ervaring).
1e Afslag richting Hellevoetsluis, Oudenhoorn niet nemen!!. De borden Middelburg N57 blijven volgen.
Ook de volgende afslag 2e niet nemen!!
Borden richting Middelburg, Goedereede volgen. De 3e afslag richting Hellevoetsluis 4 km linksaf slaan.
Na 4 km krijg je een rotonde en daar ga je rechtsaf. Dan na 100 meter linksaf, hier bevind zich HC
Voorne. Kijk uit, je moet een fietspad oversteken.
. lichtblauw shirt, blauwe broek/rok, blauwe kousen.
. 0181-31 54 39
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WAARD, DE (zaal)
Meidoornstraat 7 2861VJ BERGAMBACHT (10 minuten)
0182- 3519 33
http://www.optisport.nl/waard/
Route vanuit Rotterdam:
(Volg borden richting Schoohoven)
Bij de rotonde naast Texaco (in 2010 nog verkeerslichten) in Bergambacht rechtdoor.Op de
volgende rotonde linksaf.
Route vanuit Gouda:
(Volg in Gouda borden richting Bergambacht)
Op de eerste rotonde in Bergambacht rechtdoor.Bij de rotonde naast Texaco (in 2010 nog
verkeerslichten) linksaf. Op de volgende rotonde weer linksaf
Route vanuit Schoonhoven:
Op de rotonde in Bergambacht rechtsaf.
Daarna voor allen:
Na de rotonde met de weg mee direct naar rechts en vervolgens direct naar links de Schoolstraat in.
Op de Schoolstraat na 170 m rechts afslaan naar de Meidoornstraat.
Na 400 m zie je het zalencentrum De Waard rechts.

WADDINXVEEN
. Sportpark “De Sniep”, Sniepweg 1, 2742 AR Waddinxveen (40 minuten).
. Rijksweg Den Haag-Utrecht, afslag Waddinxveen, links onder rijksweg door, meteen rechtsaf richting
Waddinxveen. Einde weg linksaf: De Dreef. Na benzinestation “Texaco” (aan linkerkant) bij rotonde
linksaf. Direct links toegang tot hockeyvelden en parkeerterrein.
. lichtblauw shirt/blouse, donkerblauwe broek/rok, lichtblauwe kousen
. 0182-61 57 92
WESTLAND
. Sportpark “De Hoge Bomen”, De Hoge Bomen 2, 2671 NZ Naaldwijk (60 minuten).
. vanuit Delft richting Naaldwijk. Bij het kruispunt Westerlee rechtsaf tot aan Carlton Flower hotel. Hier
linksaf richting Naaldwijk (Kruisbroekweg). Bij derde verkeerslicht linksaf (Zuidweg), doorrijden tot aan
het sportpark.
. wit shirt met 3 verticale blauwe strepen links; marineblauwe broek/rok, witte kousen met
blauwgestreepte boord.
. 0174-62 64 46
WIELEWAAL (zaal)
Brammertstraat 1 3084RV ROTTERDAM (35 minuten)
010-4293191
Woerden (M.H.C.)
Sportpark Cromwijck II Waardsedijk 34-35 3448 HV Woerden (35 minuten)
Per auto: vanuit Utrecht/Rotterdam en Den Haag A12: afslag Woerden. Bij verkeerslichten onderaan
viaduct rechtsaf, richting Woerden/Harmelen. Bij 1e verkeerslichten rechtdoor. Bij 2e verkeerslichten
linksaf, richting Woerden-West/Zegveld. Bij kleine rotonde rechtdoor. Bij eerste verkeerslichten linksaf,
richting Waarder/Driebruggen. Na ongeveer 500 m. 1e (echte) weg links, direct links aanhouden en
parkeerplaats oprijden. Aan het eind rechts hek van velden MHC Woerden. Vanuit Leiden/Bodegraven:
Rembrandtlaan, bij verkeerslichten rechtsaf richting Utrecht/Den Haag, na 2x rechtdoor bij
verkeerslichten, weg volgen tot 2e afslag naar links. Per openbaar vervoer: vanaf station Woerden lijn
128 naar wijk Molenvliet, uitstappen op Waardsebaan.
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wit shirt bruine broek/rok witte kousen
0348-412242
WOUDESTEIN (zaal)
(Erasmus Universiteit) Burgemeester Oudlaan 50 3062PA ROTTERDAM (45 minuten)
010-4081875
YPENBURG (HC)
Oeverwallaan 150, 2498 BK Den Haag (60 minuten)
. Via Rotterdam.A13 naar Den Haag. Afslag Delft-Noord. Einde afslag rechtsaf. Links aanhouden, bij 3e
verkeerslichten rechtsaf: Rijswijkse Waterweg. Weg blijven volgen tot verkeerslichten Brasserskade.
Brasserskade oversteken. U bent nu op de Brasserhoutweg. De weg blijven volgen, na bocht naar links
1e weg rechts, parkeerterrein aan uw linker hand.
. Shirt: oranje en blauwe verticale smalle strepen met witte kraag en de korte mouwen wit afgebiesd.
Broek en rok: wit. Kousen: oranje/blauw geringd.
. 06.12909620
ZEEWOLDE (H.C.)
Horsterweg 214 3893 AA Zeewolde (65 minuten)
Per auto: Vanuit richting Amersfoort/Zwolle (A28): afslag Nijkerk, richting Zeewolde, volg borden tot
sportvelden aan rand van het dorp. Hockeyclub bevindt zich op de Horsterweg. Vanuit richting
Amsterdam/Almere (A1/A6): afslag Zeewolde (N305), richting Zeewolde, borden Zeewolde volgen tot
sportvelden aan linkerhand. Vanuit richting Utrecht/Hilversum: over Stichtsebrug, bij verkeerslichten
rechtsaf richting Zeewolde, borden Zeewolde volgen tot sportvelden aan linkerhand.
donkerblauw poloshirt donkerblauwe broek/rok witte kousen
036-5227011
Zevenkamp (zaal)
Zevenkampse Ring 301 3068HG ROTTERDAM (45 minuten)
010-4552800
Route: Autosnelweg A20 (Gouda-rotterdam), Afslag 16 Rotterdam-Prins Alexander. Vervolgens richting
Ommoord-Zevenkamp. Bij verkeerslichten na benzinestation rechtsaf (Zevenkampseweg), aan einde Tsplitsing rechtsaf Zevenkampse Ring op circa 400 meter ligt sporthal links.
ZOETERMEER
. Sportpark “Van Tuyll”, v.d. Hagenstraat 17, 2722 NT Zoetermeer (50 minuten).
. Vanuit de richting Utrecht: Neem op de A12 richting Den Haag de afslag Pijnacker en sla bovenaan de
afrit rechtsaf, dan kom je op de Oostweg. Neem de afslag Van Tuyll sportpark. Onderaan de afrit zie je
het Silverdome voor je. Ga hier rechtsaf en volg de weg tot voorbij zwembad Het Keerpunt (aan de
rechterhand). Parkeer op de parkeerplaats en loop de parkeerplaats af door het hek. Na 50 m. liggen de
velden en het clubhuis aan de rechterkant.
. groen shirt, grijze broek/rok, oranje kousen.
. 079-331 58 52
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