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Algemeen 
 
West Ham United FC – KRC Genk 
UEFA Europa League Groepsfase – MD3 
Donderdag 21 oktober 2021 
Aftrap: 21u00 (20u00 lokale tijd - UK) 
 

SUPPORTERS HULPLIJN // ENKEL BESCHIKBAAR VIA WHATSAPP BERICHTEN 

+32 484 781 535 
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Bereikbaarheid 
 
Waar is het stadion? 
London Stadium, 
Queen Elizabeth Olympic Park, London, UK 
 
Hoe heet het stadion? 
London Stadium 
 
Hoe geraak ik aan en van het stadion? 
Openbaar vervoer: Stratford Station 
Aan het stadion zelf is geen parking. 
 
Waar is de parking? 
Auto 
Rond Kings Cross (ontmoetingsplaats) zijn er meerdere parkeergarages. 
 
Aan welke ingang moet ik zijn? 
Ingang D, “Visiting Supporters Area” 
Deze ingang is makkelijk bereikbaar via brug 4. 
 
Waar is de ontmoetingsplek? 
Kings Cross (Pancras Rd) 
 
Hoe laat moet ik op de ontmoetingsplek zijn? 
Om 18:00 vertrekken we naar het stadion dus je kan best iets eerder aanwezig zijn. 
 
Hoe laat gaan de poorten open? 
2 uur voor kick-off è 18u00  
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Stadion 
 
Mag ik roken in het stadion? 
Neen, ook elektronisch roken is strikt verboden. 
 
Kan ik met cash/kaart betalen in het stadion? 
In het stadion kan je betalen met: Cash, creditcard, debitcard, Apple pay & Android pay 
 
Mag ik een vlag meenemen? 
Indien de vlag binnen de reguliere richtlijnen van veiligheid valt is het toegelaten. 
 
Mag ik een rugzak meenemen? 
Ja, enkel als de rugzak kleiner is dan een A4. De zak kan gecontroleerd worden. Op 10 
minuten van het stadion vind je lockers voor bagage/rugzakken in het “Westfield 
Stratford City” (winkelcentrum) 
 
Mag ik een toeter/megafoon meenemen? 
Neen 
 
Kan ik eten/drinken in het stadion? 
Ja 
 
Ik ben mijn ticket verloren/ thuis vergeten, wat doe ik? 
Neem contact op met het SLO team, zij helpen jullie op gepaste wijze verder  
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Covid 
 
Moet ik een mondmasker dragen op de metro? 
Ja, ook op het perron 
 
Moet ik een mondmasker dragen in het stadion/ tribune? 
Nee, het is een covid-safe event. CST scanning gebeurt aan de ingangen van het 
stadion, net zoals dit gedaan wordt in de Cegeka Arena. Het is wel ten zeerste 
aangeraden om in de binnenruimtes een mondmasker te dragen. 
 
Dien ik een mondmasker te dragen in Londen? 
Maskers moeten worden gedragen in en op het openbaar vervoer. Algemeen is het 
dragen van een mondmasker in binnenruimtes en openbare plaatsen niet langer 
verplicht. Handelzaken kunnen wel de toegang ontzeggen zonder masker. 
 
Dien ik 1.5m afstand te houden in Londen? 
Nee, maar voorzichtigheid is aangeraden. 
 
Kan ik als Genk-supporter vrij bewegen in Londen? 
Ja zolang je je aan de Covid-maatregelen houdt. 
 
  



 

SUPPORTERSGIDS 
 WEST HAM UNITED FC vs KRC GENK 

21.10.2021 
 

 krcgenk.be | 
 

5 

Stad Londen 
 
Welke taal spreekt men in Londen? 
Engels 
 
Welke munteenheid gebruikt men in Londen? 
Pond (GBP)  
 
Kan ik met een Belgische betaalkaart pond afhalen in Londen? 
Je kan met een Belgische betaalkaart gewoon pond afhalen in Londen. Let wel op, 1 
pond = 1,17 euro. Al kan hier wel een servicekost van ± 5 euro worden aangerekend. 
 
Kan ik in Londen ook met euro betalen? 
Nee, wel kan je met je betaalkaart betalen, al kan hier wel een servicekost van ± 5 euro 
worden aangerekend. Let wel op, het zou kunnen dat je in je mobiele bank-app dient 
aan te duiden dat je wil betalen in het buitenland. 
 
Wat is het dichtstbijzijnde ziekenhuis? 
Mile End Hospital, via A104, Bancroft Rd, London E1 4DG 
 
Wat is het dichtstbijzijnde politiekantoor? 
Metropolitan Police, 18 W Ham Ln, London E15 
 
Waar vind ik de Belgische ambassade? 
17 Grosvenor Cres, London SW1X 7EE, Verenigd Koninkrijk 
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