INFOPUNT CROKY CUP FINAL 2018
KRC GENK - STANDARD DE LIÈGE
DATUM : 17/03/2018 om 20u45 (Opening van het stadion : 18u30)

ADRES VAN HET STADION :
Koning Boudewijnstadion
Marathonlaan, 135/2
1020 Brussel
REISVOORWAARDEN :
Combi-regeling : NEEN
Door verschillende gelijktijdige evenementen die georganiseerd zijn aan de Heizel, voorziet de
Brusselse politie grote mobiliteitsproblemen. De politie vraagt de supporters om, indien mogelijk, met
de bussen te komen. Voor degenen die geen andere mogelijkheid hebben dan met de wagen te komen,
is het aangeraden te carpoolen en zo ver mogelijk van de Heizel te parkeren en gebruik te maken van
het openbaar vervoer om het stadion te bereiken. Men kan dan metrolijn 6 naar de Heizel nemen en
uitstappen bij het station Heizel of Koning Boudewijn.
Metro kaart : https://cdn.civitatis.com/guias/bruselas/imagenes/plano-metro-bruselas.png
Indien jullie 1 of meerdere bussen organiseren, gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen met
de dienst veiligheid van de club : c.hannon@standard.be
WEGBESCHRIJVING BUSSEN EN AUTO’S :
OPGELET !
De genummerde affiches van de KBVB voor elke bus moet absoluut zichtbaar aan de voorruit van
de bus gehangen worden om toegang te krijgen in de veiligheidsperimeter en tot de
gereserveerde parkeerzones.
Vanaf de Ring moet je enkel de aanwijzingen volgen met de kleur van uw tribune dat eveneens de kleur
is van uw ticket (groen voor tribune 3 en blauw voor tribune 4).
Een gedeelte van parking C zal gereserveerd zijn voor Standard supporters met voorrang voor de
bussen die verplicht zijn het nummer, gegeven door de ticketing, moeten vertonen. In functie van het
aantal verwachte bussen en indien er nog plaats is (geen garantie), zullen personenwagens ook gratis
toegang krijgen op vertoon van hun ticket voor de wedstrijd.
VERDELING VAN DE PARKINGS :
Gelieve de volgende verdeling van de parkings te respecteren :
E40 Luik - Brussel






Waremme : Standard
Boutersem (richting Brussel) : Genk
Tienen (richting Luik) : Genk
Heverlee : Standard
Everberg : Standard

E314 Hasselt - Leuven
 Zolder/Zonhoven & Rotselaar: Genk

TICKETING :
De 20.000 beschikbare tickets zijn te koop zoals beschreven op onze website.
Loketten open de dag van de wedstrijd: NEEN
De buschauffeurs kunnen een gratis ticket bekomen, op vertoon van hun routeblad: NEEN
OPGELET : Op de dag van de finale, zal het niet mogelijk zijn om duplicaten van de tickets aan te
maken in het Koning Boudewijnstadion. Hou u tickets dus goed bij en vergeet ze niet de dag van de
match !
PBM :
Aantal plaatsen voor rolstoelgebruikers : 36 (25 €)
Aantal plaatsen voor de begeleiders: 36 (gratis)
Deze plaatsen moeten gereserveerd worden via onze ticketing.
Deze plaatsen kunnen verkregen worden aan het stadion de dag van de wedstrijd : NEEN
Gereserveerde parkeerplaats : JA (25 plaatsen te reserveren via onze ticketing)
RIO :
Drank toegelaten in de tribunes: JA
Eten toegelaten in de tribunes: JA
Vlaggen : JA








2 vlaggenstokken: NEEN
Andere opmerkingen betreffende vlaggen:
Vlaggenstokken zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:
flexibele en lichte stok
holle stok
bestaande uit plastiek
bestaande uit één stuk
hoogte van max. 1m50
1 stok per vlak
Grote vlaggen mogen worden bevestigd aan het net achter de laatste rij van de tribune. Vlaggen die
de toeschouwers bedekken, worden niet toegelaten. Grote vlaggen kunnen ook op de piste gelegd
worden door de stewards.

Vlaggen mogen ook worden opgehangen op de omheining voor zover ze de supporters niet storen. De
maximale toegelaten hoogte voor deze exemplaren is 1,10 meter (tot aan de scheiding op de binnen
omheining). Deze vlaggen mogen de evacuatiepoorten binnen de omheining op geen enkel ogenblik
hinderen.

Een positief bericht of vlag van ongeveer 60 centimeter hoog mag dan weer aan het balkon van de
tribunes worden vastgemaakt. Het is van groot belang dat dit doek de supporters noch de camera’s
stoort.

Papier op rol : NEEN
Papiersnippers: NEEN
Megafoons : NEEN (1 megafoon voor de UI96 en 1voor de PHK04 zullen uitzonderlijk worden
toegestaan. Deze moeten aan de stewards afgegeven worden alvorens het stadion te betreden.
Drums : JA
Vuvuzela’s : NEEN
Toeters met drukgas : NEEN
Meer informatie : http://www.belgianfootball.be/nl/koning-boudewijnstadion
DIVERSEN:
Door het dreigingsniveau 2 worden er GEEN handtassen of rugzakken in het stadion toegelaten,
laat deze thuis of in de bus want er zijn geen opbergkastjes voorzien.
Het supportersdorp van Standard (Boulevard du Centenaire) zal toegankelijk zijn van 16u00 tot
19u00.

