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Op dinsdag 10 november trekken we naar Italië voor onze laatste wedstrijd in de Champions 
League. Tegenstander is Napoli, aftrap 18u55.  
 
Ticketinfo  
Beschikbare vakken 
In totaal zijn er 2.736 plaatsen in het bezoekersvak. De tickets worden verdeeld via de 
supportersclubs van het OSV. Van de beschikbare tickets gaat 90% naar de 29 officiële 
supportersclubs, de overige 10% wordt gebruikt voor de clubdelegatie. 
 
Rolstoelgebruikers kunnen via Blue Army On Wheels contact opnemen met de SLO’s.  
 
Buschauffeurs dienen zelf een ticket te hebben indien ze de wedstrijd willen bijwonen. Ze mogen 
het stadion NIET betreden op basis van hun rittenblad. 
 
Ticketprijzen 
De tickets kosten €50 voor bezoekers. 
 
Stadionbezoek 
Parking 
Er is parking voorzien voor bezoekers op de ‘MARCONI STREET’. 
 
Meeting point 
De Italiaanse politie zal een meeting point faciliteren voor onze supporters aan de ‘Naples 
Marine Terminal’ aan de Molo Angioino (stazione marittima – 80133 Napoli). Er zijn geen eet- 
en drankstanden voorzien.  
 
We krijgen geen toestemming om op een andere plaats een meeting point te organiseren. 
Daarom raden we onze supporters aan om zelf de stad te verkennen (zonder clubkleuren) en 
vanaf 15u45 naar het meeting point te komen om de bus te nemen.  
 
Begeleiding naar het stadion 
De Italiaanse politie beslist ter plekke op basis van de verkeersdrukte hoelaat er pendelbussen 
vertrekken naar het stadion. De verwachting is dat de eerste bussen om 15u45 vertrekken. Een 
rit naar het stadion duurt 45 minuten. De laatste bus vertrekt 2u voor de aftrap van de 
wedstrijd. Kom op tijd en wacht niet op de laatste bus, anders mis je misschien het begin van 
de wedstrijd.  
 
Veiligheidsinfo 
Ieder ticket dient op naam te staan. Een supporter die geen ticket heeft met eigen naam, 
geraakt niet in het stadion. Er is een strenge controle voorzien door de veiligheidsmensen van 
Napoli. Personen onder invloed van drank of drugs kunnen de toegang ontzegd worden. 
 
BELANGRIJKE MEDEDELING! 
De supporters van Napoli kunnen soms onverwacht uit de hoek komen en hebben niet altijd een 
goede reputatie, al dan niet terecht. We raden onze supporters dan ook aan om niet in 
clubkleuren door de stad te trekken. Iedere supporter is verantwoordelijk voor zijn/haar gedrag, 
we vragen iedereen voorzichtig en waakzaam te zijn.  
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Toegelaten 
- Banners gemaakt uit brandvertragend materiaal, zonder politieke boodschap 
- Kleine vlaggen 
- 1 trommel + 1 megafoon 

Verboden 
- Camera’s, laptops, tablets, … 
- Wapens 
- Grote tassen/koffers/rugzakken, enkel A4 is toegestaan 

Vuurwerk 
Napoli en KRC Genk laten weten dat vuurwerk, rookbommen en andere pyrotechnische 
materialen verboden zijn. Ook racistische en discriminerende gezangen zijn niet toegelaten. 
Hierop staan zware boetes voor club én supporters.  
 
Youth League 
Supporters die graag een kijkje geen nemen bij de Youth League wedstrijd op 10/12 kunnen 
naar het stadion ‘Pasquale Ianniello’ (Via Pasquale Ianniello, 80027 Frattamaggiore NA), aftrap 
13u. De inkomprijs bedraagt €5. 
 
Stadsbezoek 
Napoli is een team uit Italië, opgericht in 1926. Ze spelen hun wedstrijden in het Stadio San 
Paolo, waar plaats is voor 60.240 toeschouwers. 
 
Napels is een grote havenstad met bijna 1 miljoen inwoners. Het is de derde grootste stad van 
Italië na Rome en Milaan. De stad heeft een rijke geschiedenis vol kunst en cultuur, een 
wereldberoemde gastronomie en een eigen dialect: Napolitaans.  
 
Bezienswaardigheden 
Wil jij graag de stad bezoeken? Kijk zeker naar de leukste toeristische bezienswaardigheden van 
Napels via deze link: https://www.tripadvisor.be/Attractions-g187785-Activities-
Naples_Province_of_Naples_Campania.html 
 
Restaurants en Cafés 
In het centrum zijn er voldoende mogelijkheden om iets te eten of drinken. Wil jij op zoek naar 
iets? Kijk zeker even via deze link: https://www.tripadvisor.be/Restaurants-g187785-
Naples_Province_of_Naples_Campania.html 
 
Vragen of problemen? 
Supporters die de verplaatsing naar Napels maken, kunnen gebruik maken van onderstaande 
nummers bij vragen of problemen. In (medische) nood kan je natuurlijk steeds bellen naar het 
nummer 112. 
 
SLO KRC Genk 
Onze SLO’s zijn aanwezig in Napels: 

- Stef Linsen: +32(0)496 311 630 
- Roeland Friet: +32(0)476 915 676 


