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Manchester United-Club Brugge 

UEFA Champions League_ Manchester United 

Club Brugge_Info supporters 
Beste supporter 

Donderdag 27/02/2020 om 20.00u (LT) speelt Club Brugge in Old Trafford in de UEFA Europa League 

tegen Manchester United.  

We maken met 3600 supporters de verplaatsing naar Manchester om onze ploeg naar de 

overwinning in de Europa League te schreeuwen.  

Via deze weg willen we jullie de laatste info bezorgen die wij ontvangen hebben met betrekking tot 

deze verplaatsing. 

Timings (LT) 

Wanneer Wat Waar 

7.00u Openen parking supportersbussen en minibussen Parking stadion 

18.00u Openen stadionpoorten Stadion 

20.00u Wedstrijd Manchester United-Club Brugge Stadion 

Tickets 

Iedereen moet een geldig ticket in zijn bezit hebben om op de bezoekersparking en in het 

bezoekersvak te komen. Dit betekent een ticket in het vak E230, E231, E232, E233, E234 en E235 

Poorten 

De toegang tot het stadion is via Parking E2, dit is ook de locatie waar de bezoekersparking zich 

bevindt. 

Poorten E30 en E31 

   

Personen met een handicap 

• Personen met een handicap/beperking nemen plaats in/onder het bezoekersvak  

• Iemand van onze veiligheidswerking zal jullie begeleiden tot aan jullie plaats. 

• Jullie kunnen dezelfde ingang gebruiken als de andere Club-supporters. 

• 8 toiletten 

• Aparte catering  



 

  

PEPIJN VANDERHAEGHE - 
VEILIGHEIDSVERANTWOORDELIJKE 

2 

 

• Aparte EHBO 

• Parking op parking E2 

Vak PMH   

     
Parking bussen 

Parking E2 

   

• De parking voor de bussen is open vanaf 7.00u  

• Bussen kunnen parkeren aan Parking E2. Deze parkingplaats is net naast het bezoekersvak. 

• De bussen kunnen de parking pas verlaten als ook de wegen rondom het stadion vrij zijn 

• Adres: te bereiken via Wharfside Way, A5081 
o Bussen kunnen enkel links opdraaien vanaf deze weg 
o De ingang tot de parking is gelegen tussen The White City rondpunt en Hotel Football 

• Bussen komen eerst tot aan de parking om daar de supporters af te zetten. De bussen rijden dus 
niet het centrum binnen 

 

Openbaar vervoer 

Na het parkeren kunnen de supporters de metro nemen om  naar het centrum te gaan. Dit kan vanaf 

het metrostation “Old Trafford”. Deze lijn kan voor de wedstrijd ook gebruikt worden om terug tot 

aan het stadion te komen. 
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Aanbevolen locatie 

Shambles Square 

 

Publieke ruimte met bars binnen en buiten 

• Gebruik geen alcohol in het openbaar, enkel in bars 

• Gebruik van alcohol in de straten wordt als crimineel 
aanzien en dus kunnen er arrestaties volgen 

Geen fan walk 

Te vermijden: alle bars rondom het stadion 

Na de wedstrijd 

• Na de wedstrijd kunnen we minstens 30 minuten worden opgehouden 

• Vanaf het vak kunnen we, via dezelfde weg als bij aankomst, terug naar de parking om van 
daaruit te vertrekken. 

• De bussen kunnen de parking pas verlaten als ook de wegen rondom het stadion vrij zijn 

Vakken 

• Er is een strikte scheiding in vakken, dus gelieve ook de correcte ingang te volgen. 

• Er is een net voor het vak 

   

Stadionplan 

  

Stadioninfo 

• Roken is niet toegelaten (ook geen e-sigaret): Je kan uit het stadion gezet worden 

• Geen alcohol in het stadion. Wie te dronken is, kan uit het stadion verwijderd worden of zelfs 
gearresteerd 

• Betaling zowel met cash als kaart mogelijk 
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• Rugzakken mogen niet groter zijn dan A5-formaat 
o Aangeraden wordt om deze op de bussen te laten 
o Locker op de parking (5 pond) 

• Vlaggen en banners: 
o Max. 2m x 1m 
o Geen stokken toegelaten 
o Geen vlaggen van andere landen 
o Vlaggen mogen op de eerste 2 rijen van het vak geplaatst worden 

• Megafoon en trommel zijn niet toegelaten  

Handtassen en rugzakken 

 

Verboden en toegelaten voorwerpen 

Toegelaten Niet toegelaten 

 

 

 

 

 


