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FINALE ZUID HOLLAND KORFBAL 

CUP 

Evenement: Finale Zuid-Holland cup  

Datum 21 februari 2017 

 

 

Goedendag korfballers en supporters! 

 

Aankomende dinsdag is het zo ver, de finale van de Zuid-Holland korfbal cup in de sporthal van 

HKV/Ons Eibernest. 

 

Wij kijken erg uit naar uw komst en om er voor te zorgen dat u goed voorbereid op weg gaat 

helpen wij u graag met de juiste informatie. 

Op dit moment wordt er in de buurt flink aan de weg gewerkt en daardoor zijn meerdere 

toegangswegen niet meer toegankelijk. 

 

1. Wanneer u naar ons toe komt over de A4 neemt u afslag 11 (Rijswijk) U rijd dan de Pr. 

Beatrixlaan op richting Rijswijk. 

 

2. Er zijn 2 rijbanen die rechtdoor gaan, blijf op de linker rijbaan rijden totdat u aan uw 

rechterkant winkelcentrum “In de boogaard” volledig bent gepasseerd. Op die kruising 

gaat u links af de Generaal Spoorlaan op. Wanneer u de bocht neemt komt op de 

rechterbaan die als enige rechtdoor gaat. 

 

3. Blijft u deze weg volgen op de rechter rijbaan. Wanneer de weg zich opsplits waarbij u 

kunt kiezen om links of rechtsaf te gaan, gaat u rechtsaf met de weg mee. 

U komt dan op de Schaapweg. 

 

4. Deze weg blijft u volgen, deze weg loopt over in de  Loevesteinlaan. 

 

5. Wanneer u op de Loevesteinlaan rijd moet u op de kruising Loevesteinlaan / 

Melistokelaan links af. 

 

6. Daarna gaat u de eerst mogelijk straat waar u links af in mag, links af. 

U komt dan op de Enschedelaan. 

 

7. Deze straat rijd u volledig uit, vervolgens staat u tegenover onze sporthal. 

U kunt bij de sporthal parkeren.  
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Let op! Parkeert u alleen in de daarvoor bestemde parkeervakken. Verkeerd geparkeerde 

auto’s riskeren een boete en kunnen weggesleept worden. 

 

Ons adres is: 

Steenwijklaan 16 

Den Haag 

 

De Leyweg is volledig afgesloten voor verkeer. 

Het is ook niet mogelijk om via de Dedemsvaartweg de Steenwijklaan op te rijden. De kruising 

Leyweg – Dedemsvaartweg is afgesloten. 

 

Bij het bezoeken van onze sporthal wordt direct uw toegangsticket gecontroleerd. 

Zonder ticket moeten wij u de toegang weigeren (dit geldt voor alle bezoekers, spelers, 

begeleiders, vrijwilligers enz.).  

 

Zorg dat u bij aankomst uw ticket gereed heeft  voor een vlotte doorstroom. 

 

Het is niet toegestaan zelf mee gebrachte consumpties te nuttigen. 

Onze bar en keuken zijn open. Aan de bar kunt u betalen met consumptiemunten. Deze munten 

kunt u bij ons kopen aan de muntenbar en daarbij vragen wij u het liefst contant te betalen. 

Wij hebben ons assortiment uitgebreid met een heerlijke satémenu met patat, broodje HEMA 

worst en broodje filet american met ei en ui. 

 

De sporthal is alvast voor u gereserveerd! U herkent uw supporters vak aan de vlaggetjes met 

de kleuren van uw club. 

 

Wilt u gebruik maken van de lift? 

Geen probleem! Laat het ons even weten, wij begeleiden u graag. 

 

Heeft u vragen? 

Stel ze dan gerust, dan komen wij er z.s.m. op terug 

 

Tot dinsdag! 

 

HKV/Ons Eibernest 

Linda vd Kaaij 
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