


Op zaterdag 17 maart is het zover. In het Koning Boudewijnstadion wordt om 20u45 de 
aftrap gegeven voor KRC Genk - Standard Luik, de finale van Croky Cup.

Samen gaan we voor een vijfde beker, samen schrijven we geschiedenis!

In deze supportersgids vind je alle nodige informatie om van de tocht naar Brussel een on-
vergetelijk avontuur te maken. We zullen regelmatig een update publiceren van deze gids, 
met nieuws en extra informatie. Houd deze dus goed in de gaten.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Een rechtstreekse lijn voor alle informatie inzake de 
bekerfinale is er via het e-mailadres bekerfinale@krcgenk.be
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TICKETINFO

Zowel Standard als wij kregen (maar) 20.000 tickets. We zullen dus jammer genoeg niet alle 
supporters een ticket kunnen aanbieden.

Hoe pakken we het aan?

Als abonnee kon je een ticket bekomen en een plaatsje op een bus reserveren via een  
supportersclub. Tot maandag 19/2 kon je hier voor je abonnement binnenbrengen bij een 
supportersclub. Bedankt OSV om dit mee te coördineren.

Als abonnee kan je ook je ticket kopen in de ticketshop, en dit van zondag 25 februari tot 
en met zondag 4 maart. De ticketshop zal dagelijks open zij van 10u tot en met 20u.
Op vertoon van een actief abonnement kan je 1 ticket kopen. Je mag gerust meerdere  
abonnementen meenemen en zo meerdere tickets kopen.

Abonnees met één of meerdere business seats ontvingen een persoonlijke uitnodiging per 
post om tickets te kopen.

Ben je geen abonnee? Registreer je dan snel op onze wachtlijst via krcgenk.be.
Indien er kaarten over zijn, dan krijgen de mensen op de wachtlijst de kans om deze kaarten 
te kopen. Opgelet, deze wachtlijst geldt enkel voor niet-abonnees. De wachtlijst zal verwerkt 
worden in volgorde van registratie.

Alle tickets voor de bekerfinale worden verkocht in voorverkoop. Er zullen op de dag van 
de wedstrijd geen tickets te koop zijn in de ticketshop of aan het  
Koning Boudewijnstadion.
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KRC Genk kreeg via lottrekking de tribunes 1 (rood) en 2 (geel) toegewezen. Beide tribunes 
geven in totaal plaats aan +/- 20.000 supporters.

Vakken C & D (tribune 2) zullen fungeren als sfeervak. Houd hier rekening mee bij de 
aankoop van je tickets.

Er zullen twee infopunten voorzien worden voor supporters die problemen ondervinden met 
hun ticket. Deze ‘clearing points’ bevinden zich aan de toegangscontrole voor tribune 1 
(Houba de Strooperlaan) en tussen het supportersdorp en tribune 2 (Kinepolis).

Het volledig stadion is rookvrij. Ook het gebruik van de E-sigaret is niet toegelaten.

In de kiosken van het stadion zullen er geen alcoholische dranken geschonken worden.

Opgelet, in het Koning Boudewijnstadion zijn volgende items niet toegelaten:

- Rugzakken
- Handtassen (alle formaten)
- Alcohol, flessen, glazen, blikken, drugs of opwekkende middelen, e.a.
- Projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand
- Ontvlambare producten of materialen, spuitbussen, ...
- Pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur, ...
- Om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig

zou kunnen worden gebruikt (stokken, kettingen, slag-, steek- of stootwapens, e.a.)
- Alles als middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen

en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.
- Toeters met drukgas
- Vuvuzela’s

KONING BOUDEWIJNSTADION
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Clearing Points

Security & Stewarding



u rechtdoor naar de Madridlaan. Vanaf hier zal de politie onze supporters begeleiden.

Alle supportersbussen dienen in het bezit te zijn van een busnummer. Hiervoor dien je je 
te registreren via de ticketshop. Bussen die niet georganiseerd zijn via het OSV dienen bij 
re-gistratie een buslijst voor te leggen. Dit document kan je online terugvinden op 
krcgenk.be

TRANSPORT

KRC Genk kreeg tribunes 1 & 2 toegewezen. Hieraan gekoppeld is de parking ‘PARK’. 
Let op, parking C is NIET toegankelijk voor KRC Genk supporters.

Parking ‘PARK’ situeert zich in het park van Laken tussen de R21 en de Houba de  
Strooperlaan. Dit is geen aparte parking, maar een bundeling van straten waar op 
aanwijzing van de politie geparkeerd kan worden.

Opgelet: De politie geeft aan dat er weinig plaats is op parking Park, zeker niet voldoende 
voor al onze supporters. Het advies blijft dan ook om zoveel mogelijk per bus naar het 
Koning Boudewijnstadion te komen.

Routebeschrijving 

Parking ‘PARK’ is het makkelijkste bereikbaar via de A12 richting Brussel.  
Neem vervolgens afrit 2, Strombeek-Bever.
Na de afrit ga je linksaf richting Brussel. Aan het kruispunt met de Romeinse Steenweg gaat 
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SUPPORTERSDORP

Aangezien we plaatsnemen in tribunes 1 & 2 verschilt de locatie van ons supportersdorp in 
vergelijking met ons vorig bezoek aan het Koning Boudewijnstadion.

Ons supportersdorp strekt zich uit over de Eeuwfeestlaan van tramhalte Eeuwfeest tot aan 
de rand van het rotonde ‘Louis Steens plein’.

Kom op tijd en laat je samen met ons blauw wit legioen onderdompelen in een unieke 
bekerfinale sfeer, onder de bollen van het Atomium.

PROGRAMMA

De volledige programmatie wordt spoedig kenbaar gemaakt.
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Geen bekerfinale zonder unieke KRC Genk merchandise! Van sjaal tot pet of t-shirt, maar 
ook een officieel vaantje, mok of hoofdkussen in het teken van de bekerfinale kan je op de 
kop tikken in onze fanshop of via krcgenk.be.

Dé topper in het assortiment is ons wedstrijdshirt. Samen met Nike werd een exclusieve 
‘cup final edition’ van ons thuisshirt gecreëerd. Zorg dat je er eentje te pakken krijgt!

Aan het Koning Boudewijnstadion voorzien we maar liefst 4 merchandise standen: 2 in het 
supportersdorp en 2 aan de ingang van de tribunes.

MERCHANDISE
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