
 

  

 Informatie Open Zoetermeers Kampioenschap Shortcurling 2019 

 
Nog twee weken voordat het eerste Open Zoetermeerse Kampioenschap 
Shortcurling, waaraan 24 teams deelnemen, verspeeld wordt. Zondag 3 maart is de 
Silverdome in Zoetermeer de locatie waar dit evenement plaats zal vinden. Neem 
onderstaande informatie alvast goed door. 
 

Aanwezig 
De teams die hun eerste wedstrijd om 12:00 uur spelen worden verzocht uiterlijk 11:30 uur aanwezig te zijn. 
Teams die de eerste wedstrijd om 13:10 uur spelen worden om 12:30 uur verwacht. Het speelschema staat 
in de bijlage. 
 

Locatie 
De Silverdome bevindt zich aan de Van der Hagenstraat 20, 2722 NT Zoetermeer. De curlingbaan kun je het 
makkelijkste bereiken via ingang West. Parkeren is gratis. 
 

Kleding 
Trek vooral makkelijk zittende warme sportieve kleding aan. De temperatuur op de ijsbaan is 5 graden. Het 
is belangrijk dat we het ijs zo schoon mogelijk houden. Neem daarom schone sportschoenen mee. De ruimte 
in de kleedkamers is beperkt. Wij adviseren de deelnemers daarom om de sportkleding al zo veel mogelijk 
thuis aan te trekken, uitgezonderd de sportschoenen. 

 

Consumpties 
Alle deelnemende teams ontvangen een zakje met consumptiemunten. Een blauwe consumptiemunt kan 

eventueel ingeruild worden tegen 2 munten voor koffie of thee. 

 

Inschrijfgeld 
Het minimum inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per team. Het inschrijfgeld zal geheel ten goede komen aan 

Spieren voor Spieren. We waarderen het daarom zeer als er een hogere donatie wordt gedaan. We vinden 

het prettig als het inschrijfgeld vooraf door een overschrijving op onze bankrekening kan worden voldaan. 

Graag uiterlijk 1 maart 2019. Bankrekening NL77ABNA0427586232 tnv curlingclub PWA Zoetermeer. 

Vermeld bij de omschrijving je naam en shortcurling. 

 

Spieren voor Spieren 
De opbrengst van het inschrijfgeld zal tijdens de prijsuitreiking overhandigd worden aan een ambassadeur 

van Spieren voor Spieren. 

 

Prijsuitreiking 
Om 17:00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Deze wordt verricht door de Wethouder Sport van de 

gemeente Zoetermeer, mevrouw Ingeborg ter Laak. 

 

Prijzen 
Er wordt gespeeld in 4 poules. Voor alle poulewinnaars is er een prijs. Daarnaast ontvangen alle deelnemers 

een aandenken. 

 

Wedstrijdschema 
De 4 poulewinnaars zullen met de nummers 2 van iedere poule in finale rondes strijden om de titel Open 

Zoetermeers Kampioen Shortcurling 2019. 

 

Televisie 
Mogelijk worden er van dit kampioenschap opnamen gemaakt door TV West.  



 

Spelregels 
1. Voor iedere wedstrijd wordt er getost. De winnaar van de toss heeft het voordeel van de laatste 

steen. De verliezer van de toss speelt dus de eerste steen. 

2. Een wedstrijd bestaat uit 2 spellen, ends genoemd. 

3. De winnaar van het 1e  end speelt de eerste steen in het 2e end. 

4. Iedere speler in een team gooit één steen (in totaal per team 4 stenen). 

5. Stenen worden om de beurt per team gegooid. Speler 1 team A, vervolgens speler 2 team B, daarna 

speler 2 team A en zo door. 

6. Spelers in een team die lid zijn van een curlingclub, mogen alleen de 1e of 2e steen gooien. 

7. Stenen van een tegenstander mogen niet uit het spel gespeeld worden. Gebeurt dit toch dan wordt 

de speelsteen die de steen uit het spel speelde, verwijderd. De uit het spel gespeelde steen wordt 

weer teruggeplaatst op de plek waar deze lag. 

8. Alleen stenen die in het huis (de cirkels) liggen, tellen mee in het spel. 

9. Per end kan slechts één team stenen scoren. Scorende stenen zijn stenen die het dichtst bij het 

middelpunt van het huis (cirkels) liggen. Zodra een steen van de tegenstander dichter bij ligt stopt 

het tellen van de scorende stenen. Zie hiervoor ook het instructie filmpje. 

10. Het team dat over 2 spellen (ends) de meeste stenen heeft gescoord wint en krijgt 3 

wedstrijdpunten. Is de stand gelijk dan krijgen beide teams 1 wedstrijdpunt. De verliezer krijgt geen 

wedstrijdpunten. 

11. De wedstrijden duren maximaal 17 minuten. Dit wordt via een belsignaal aangegeven. Wanneer nog 

niet alle stenen gegooid zijn, mogen de teams na het signaal nog 1 steen gooien. Daarna wordt de 

score opgemaakt. 

12. Lever na iedere wedstrijd het ingevulde scorebriefje in bij de wedstrijdleiding. 

13. Alleen spelers van een team dat gooit, mogen op dat moment op het ijs staan. 

14. Winnaar van een poule is het team met de meeste wedstrijdpunten. Bij gelijk aantal wedstrijdpunten 

telt het aantal gescoorde stenen. Is ook dit gelijk dan is het saldo van gescoorde stenen en tegen 

gescoorde stenen bepalend. Als ook dat gelijk is telt het onderlinge resultaat van de wedstrijd. 

Wanneer ook dat geen beslissing brengt, zal er een shootout de doorslag moeten geven. In dat 

geval gooit één speler van de gelijk geëindigde teams een steen. De steen die het dichtst bij het 

middelpunt van de cirkels komt, wint. 

15. Speel je wedstrijden in de Spirit of Curling. Er zijn geen scheidsrechters op het ijs aanwezig. De 

spirit op curling staat voor sportiviteit. Geschillen zullen zo veel mogelijk door de teams zelf opgelost 

moeten worden. In gevallen waarin dit toch niet lukt zal de wedstrijdleiding beslissen. 

 

Toernooi opzet 
1. Ieder team speelt 5 wedstrijden in de poule 

2. De nummers 1 en 2 van iedere poule gaan door naar de kwartfinale 

3. De nummers 1 spelen in de kwartfinale tegen een nummer 2 uit één van de andere poules. 

4. De winnaars van de kwartfinales gaan door naar de halve finales 

5. De winnaars van de halve finalewedstrijden gaan door naar de finale 

6. De verliezers spelen om de 3e plaats 

7. De winnaar van de finale is de Open Zoetermeers Kampioen Shortcurling 2019 

 

Instructie video 
Bekijk voor een goede voorbereiding ook deze instructie video: https://www.ccpwa.nl/wp-

content/uploads/2019/01/Shortcurling-Instructiefilm-2019.mp4?_=1 

Kijk voor een uitleg van de puntentelling op https://www.ccpwa.nl/curling/shortcurling/ 

 

Dit evenement is mede mogelijk door de ondersteuning van: 

 

https://www.ccpwa.nl/wp-content/uploads/2019/01/Shortcurling-Instructiefilm-2019.mp4?_=1
https://www.ccpwa.nl/wp-content/uploads/2019/01/Shortcurling-Instructiefilm-2019.mp4?_=1
https://www.ccpwa.nl/curling/shortcurling/

