


SUPPORTERSGIDS BEKERFINALE

SUPPORTERSGIDS VERSIE 15/3/18 

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 

INHOUD 

Ticketinfo 
Info Koning Boudewijnstadion 
Advies mobiliteit 
Supportersdorp 
Groot scherm op stadsplein
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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. 

Update: Alle tickets zijn ondertussen uitverkocht!
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KONING BOUDEWIJNSTADION 

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 
- Paraplu’s met scherpe punt 

Uitzonderlijk toegelaten: Om medische redenen kan je een klein zakje meenemen in het  
stadion. Hiervoor dien je te registreren door een mailtje te sturen met het verklarend  
medisch attest en uw plaats in het stadion naar bekerfinale@krcgenk.be.
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ADVIES MOBILITEIT 

Op de dag van de bekerfinale vinden er tal van activiteiten plaats op de Heizel. Er worden  
bovendien verschillende straten afgesloten voor het verkeer. De KBVB en de 
verantwoordelijke veiligheidsdiensten voorzien hierom een uitgebreid advies van 
mogelijke scenario’s om naar Brussel te komen. Hun belangrijkste advies: Doe er alles 
aan om niet me de wagen te komen. 

In wat volgt overlopen we de verschillende mogelijkheden om je reis van/naar onze finale 
zo goed mogelijk te organiseren. 

METRO 

Neem metrolijn 6 richting Koning Boudewijn tot halte 'Houba Brugmann'. Het stadion 
en  het supportersdorp liggen op wandelafstand; 

TREIN 

Neem de trein tot Brussel-Zuid. In Brussel-Zuid neem je metrolijn 6 richting Koning  
Boudewijn tot halte 'Houba Brugmann'. Met een weekendbiljet geniet je trouwens van 
50%  korting op de prijs van je treinticket. 

Laatste treinen vanuit Brussel-Zuid op zaterdag 17 maart 2018:

BESTEMMING 
Leuven – Vertrijk – Tienen – Ezemaal – Neerwinden – Landen  
Waterloo – Eigenbrakel – Lillois – Nijvel 
Leuven – Tienen – Landen – Borgworm – Ans – Luik-Guillemins  
Gent-Sint-Pieters – Brugge – Oostende

LAATSTE VERTREK  
00u15 
00u20 
00u21 
00u29
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FIETS 

Het Koning Boudewijnstadion is goed bereikbaar met de fiets. Heel wat gemeenten liggen 
op fietsafstand. Woon je te ver om met de fiets te komen? Gebruik de Park & Bike. Neem de 
fiets mee in de auto, parkeer net buiten Brussel en fiets naar het Koning Boudewijnstadion. 
Parkeren kan o.a. aan Carpoolparking Meise (Nieuwelaan, 1860 Meise - 4,5 km fietsen).

https://wegenenverkeer.be/carpoolparkings/meise
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WAGEN 

Op zaterdag 17 maart vinden er heel wat activiteiten plaats op de Heizel. Hierdoor zijn er 
voor KRC Genk helaas te weinig parkeerplaatsen voorzien. Houd rekening met files en 
wachttijden bij aankomst en vertrek. Carpool in de mate van het mogelijke. 

Vermijd hierom de omgeving van de Heizel met de wagen en gebruik een 
parking op  afstand of kom met het openbaar vervoer naar het Koning 
Boudewijnstadion. 

Let ook steeds op de aanwijzigingen van de politie en de boodschappen op de 
borden boven de snelweg.
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HOOFDPARKINGS 

Onderstaande parkings zijn de hoofdparkings toegewezen aan KRC Genk. Deze 
parkings openen vanaf 12u00. Hier worden stewards voorzien en extra 
dienstverlening. 

PARKING PARK (1700 parkeerkplaatsen) 
  
KRC Genk kreeg tribunes 1 en 2 toegewezen. Hieraan is parking ‘PARK’ gekoppeld. 
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.  

Parking Park is enkel op volgende manieren bereikbaar: 
  
• Neem op de A12 afrit 2 “Strombeek-Bever ” 
• Ga na de afrit linksaf richting Brussel 
• Aan de verkeerslichten op het kruispunt met de Romeinsesteenweg gaat u 

rechtdoor naar de Madridlaan. 
• Vanaf daar word je door stewards en de politie begeleid naar een vrije 

parkeerplaats. 
  
Alternatief 
• Neem op de A12 afrit 1 “Basiliek” en volg richting Basiliek 
• Rij het Koninklijk Paleis voorbij. 
• Ga rechtsaf aan de Abelenlaan. 
• Volg de instructies van de politie om een parkeerplaats te vinden 

BRUSSEL KART EXPO (400 parkeerplaatsen) 

• Adres: Alfons Gossetlaan 11, 1702 Groot-Bijgaarden 
• Aantal plaatsen: 400 
• Op de ring van Brussel volg je richting Gent-Oostende tot de afslag Asse-Zellik.  
• Direct hierna afslag Brussel Koekelberg nemen en richting Koekelberg 

aanhouden.  
• Vlak voor het einde van de snelweg neem je de afrit Asse-Zellik Groot Bijgaarden 
• Beschrijving naar supportersdorp: Wandel naar tramhalte Groot-Bijgaarden. 

Neem tram lijn 19 en blijf zitten tot aan halte Eeuwfeest. Stap aan Eeuwfeest af 
en u hebt het supportersdorp bereikt. 

• Reisduur parking -> supportersdorp: 30 minuten 
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BIJKOMENDE PARKINGMOGELIJKHEDEN 
  
Hieronder lijsten we nog enkele bijkomende parkings op. Opgelet, de dienstverlening naar 
deze parkings is niet gegarandeerd. De kans bestaat (ahankelijk van het wedstrijdverloop) 
dat je de laatste tram of metro naar de parking mist en je dus op een andere manier terug 
bij je auto moet zien te geraken (taxi). 

P+R Transferium Reyers Schaarbeek Brussel 
• Adres: Kolonel Bourgstraat 6, 1000 Brussel 
• Aantal plaatsen: 270 
• Beschrijving naar supportersdorp: Wandel naar tramhalte Diamant en neem tram lijn 7 

richting Heizel. Stap uit aan halte Eeuwfeest, en u bent aan het supportersdorp. 
• Reisduur parking -> supportersdorp: 32 minuten 
• Laatste terugrit naar parking: 0u52 
  
P+R Ceria Coovi Anderlecht Brussel 
• Adres: Bergensesteenweg 1303, 1000 Brussel 
• Aantal plaatsen: 195 
• Routebeschrijving supportersdorp: Wandel naar metrohalte Coovi en neem metro lijn 5 

richting Hermann-Debroux. Stap bij halte Beekman over op lijn 6 richting Koning 
Boudewijn, en blijf op deze metro zitten tot halte Stuyvenberg. Vanaf daar is het nog een 
paar minuten wandelen tot het supportersdorp.  

• Reisduur parking -> supportersdorp: 30 minuten 
• Laatste terugrit naar parking: 23u56 
  
P+R Delta Oudergem Brussel 
• Adres: Jules Cockxstraat 224, 1000 Brussel 
• Aantal plaatsen: 350 
• Beschrijving naar stadion: Wandel naar metrohalte Beaulieu en neem metro lijn 5 

richting Erasmus. Stap bij halte Beekman over op lijn 6 richting Koning Boudewijn, en 
blijf op deze metro zitten tot halte Heizel. 

• Reisduur parking -> supportersdorp: 42 minuten 
• Laatste terugrit naar parking: 0u00 
  
P+R Kraainem Pizza Hut Brussel 
• Adres: Kraainemlaan 185, 1000 Brussel 
• Aantal plaatsen: 172 
• Beschrijving naar supportersdorp: Wandel naar metrohalte Kraainem en neem lijn 1 

richting Weststation. Blijf zitten tot halte Montgomery en stap over op tram lijn 7 
richting Heizel. Stap af aan halte Eeuwfeest, en u bent aan het supportersdorp. 

• Reisduur parking -> supportersdorp: 44 minuten 
• Laatste terugrit naar parking: 23u40 
 



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

16u00 
16u30 
17u10 
17u50 
18u30 
19u00

Opening supportersdorp met Toeternitoe  
DJ Luc 
Señor Funk  
Pat Krimson  
Señor Funk 
Einde supportersdorp 
Start supporterswalk naar het stadion
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LOCATIE 

Het supportersdorp bevindt zich aan de achterzijde van het Atomium en is gelegen op de 
Eeuwfeestlaan tussen tramhalte Eeuwfeest en het Louis Steens plein. De uitgang van 
parking PARK sluit aan op de ingang van ons supportersdorp.





SJAAL

VA.ANDl:l 

€10

€H1OK0

WEDSTRIJDSHIRT

€75

1 G)    KRC G�.��00; _Ë��_!�NALIST   �    1
€15 1 GJ,srHJJH:!.M·lJ.rfii\'\�J:.t\�:\î{�.�-� -� 1

KUSSEN 

€15

PU

€15



GROOT SCHERM OP STADSPLEIN 
  
De bekerfinale van KRC Genk tegen Standard zal in Genk op groot scherm te volgen zijn. 
Wie geen ticket wist te bemachtigen, kan zaterdag live volgen op het Genks Stadsplein. 
Vanaf 18.30 uur wordt het publiek verwelkomd en opgewarmd voor de match met een dj 
en andere animatie. Wint KRC, dan worden de spelers in Genk ontvangen op zondag 
tussen 15 en 17 uur op het Stadsplein. Uiteraard wordt er bij winst ook zaterdagavond nog 
een feestje gebouwd.  
  
  
Bij winst feest in Genk! 

Op initiatief van Horeca Groot Genk, ondersteund door de stad, maken we er een leuke 
avond van voor jong en oud. De match wordt live uitgezonden op een groot scherm van  
24 m². Vanaf 18.30 uur zorgen DJ Ward, leuke animatie en blauw-witte aankleding ervoor 
dat de sfeer er al direct goed in zit. 

Als KRC Genk de bekerfinale wint, dan vieren we samen nog een overwinningsparty!  
En omwille van het late uur op zaterdag nodigen we de supporters opnieuw uit op zondag 
18 maart tussen 15 en 17 uur  op het Stadsplein om samen nog een feestje te bouwen. 
  
Bij eerdere winst van KRC Genk zakten de spelers nog ’s avonds af naar Genk-centrum om 
daar samen met de supporters te vieren. Dit keer lenen de omstandigheden er zich iets 
minder toe - het weer maar ook het feit dat de spelersbus pas ’s nachts na 2 uur in Genk 
terug verwacht wordt- maar toch kunnen supporters de sociale media volgen om te weten 
of en zo ja wanneer de spelers in Genk-centrum aankomen.   
  
PRAKTISCH 
  
Zaterdag 17 maart – Bekerfinale op groot scherm 
Waar? Stadsplein 
Programma?  
18.30 uur Warming up door DJ Ward, randanimatie, eet- en drankstands 
20.45 uur Match 
Bij winst: afterparty met DJ Ward 
  
Bij winst – zondag 18 maart – Ontvangst spelers KRC Genk 
Waar? Stadsplein 
Wanneer? Tussen 15 en 17 uur
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