Zondag 13 januari 2019

-

14.30 UUR

Stadion

Jan Louwers Stadion

Bezoekersvak open

14.30 uur

Beschikbare kaarten

475 kaarten

Aantal supporters

172

Vervoer

Auto-buscombi

Zondag 13 januari om 12:45 vertrekken we met 3 bussen en +/- 15 auto’s naar het Jan Louwers
stadion.

Auto
Voor de autoreis geldt het volgende:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Belangrijk: Het omwisselen van de autokaarten vindt plaats op de parkeerplaats van de
Texaco Schaijk Dassenbaan 2, 5374 PJ Schaijk tussen 13:15 -13:30. Vanaf Texaco Schaijk is
het nog circa 40 minuten rijden naar het FC Eindhoven.
Bij aankomst dient er geparkeerd te worden op de parkeerplaats aan de Toon Schöderlaan te
Eindhoven.
Het omwisselen kan alleen persoonlijk. Daarnaast is het verplicht om met minimaal 3
personen/ maximaal 5 personen in een auto te reizen (personenbusjes, mini-vans etc. zijn niet
toegestaan).
Het is niet toegestaan op of aan wegen die deel uitmaken van de bebouwde kom/
parkeerplaats van FC Eindhoven alcoholhoudende drank te nuttigen en/ of aangebroken
flessen, blikjes e.d. met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Deze dienen vanaf dat
moment dicht en uit het zicht te zijn.
Wanneer er geconstateerd wordt dat er dronken supporters uit de auto (‘s) komen, zullen
deze de toegang tot het stadion worden ontzegd. Mocht dit gelden voor het merendeel van de
supporters uit de auto (‘s) dan kan/ kunnen de auto (‘s) in zijn geheel worden teruggestuurd.
Bij wangedrag van de supporters in de auto (‘s), kan de politie besluiten om de auto (‘s) terug
te sturen.
Het is niet toegestaan om met blikjes en/ of flesjes het parkeer-/ stadionterrein te betreden.
Deze voorwerpen moeten in de auto te blijven.
Vanaf de parkeerplaats dient men direct het bezoekersvak te betreden.
De supporters van N.E.C. kunnen na de wedstrijd opgehouden worden mocht daar aanleiding
toe zijn.

Routebeschrijving naar parkeerplaats FC Eindhoven
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vanaf Nijmegen over de A-50 Richting
Op de A-50 net voor Eindhoven richting Maastricht/Tilburg/’s Hertogenbosch volgen.
A-50 gaat over in A-58 bij knooppunt Ekkersweijer en richting Randweg N2 volgen.
Richting Waalre/Veldhoven/Randweg N2 volgen
Let op: NIET richting Maastricht over A2!
Op de N2 afrit 33 Waalre/Valkenswaard nemen.
Onderaan de afrit linksaf en viaduct onderdoor (Aalsterweg)
Circa 200 meter voorbij Hotel van der Valk linksaf de Toon Schröderlaan oprijden
Voertuigen parkeren achter de tribune van het bezoekers-vak, gelegen aan de Toon
schröderlaan.

Bus
Voor de busreis geldt het volgende:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

De bussen vertrekken in een cluster om 12:45 uur.
De drankverkoop in de bussen wordt verzorgd door de supportersvereniging en Bleum.
Zelf meegenomen (alcoholische) consumpties, drank en eetwaren zijn in de bussen niet
toegestaan.
Er wordt alleen bier verkocht aan supporters die minimaal 18 jaar zijn.
Het is echter niet toegestaan op of aan wegen die deel uitmaken van de bebouwde kom van
Eindhoven alcoholhoudende drank te nuttigen en/ of aangebroken flessen, blikjes e.d. met
alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Deze dienen vanaf dat moment dicht en uit het zicht te
zijn. Op de parkeerplaats rond het stadion geldt een alcoholverbod.
Supporters die overmatig onder invloed zijn van alcohol en/of drugs worden geweigerd bij de
businstap/ bezoekersvak.
Wanneer er geconstateerd wordt dat er dronken supporters uit de supportersbus(sen) komen,
zullen deze de toegang tot het stadion worden ontzegd. Mocht dit gelden voor het merendeel van
de supporters op de bus(sen) dan zal/ zullen de bus(sen) in zijn geheel worden teruggestuurd.
Het is niet toegestaan om met blikjes en/ of flesjes het parkeerterrein/stadionterrein te betreden.
Deze voorwerpen moeten in de bus te blijven.
Bij wangedrag van de supporters in de bus(sen), kan de politie besluiten om de bus(sen) terug te
sturen.
Roken in de bus is niet toegestaan.
Gezien de reistijd/ -afstand zal er geen tussenstop gepland worden op de heen en terugweg.
De supporters van N.E.C kunnen na de wedstrijd opgehouden worden mocht daar aanleiding toe
zijn.

Journalisten
Ter informatie: er zullen 2 journalisten van Santos Magazine aanwezig zijn. Zij zullen wat sfeerbeelden
maken en een interview afnemen bij twee supporters, deze supporters zijn al bepaald en weten
hiervan.
Begeleiding
Vanuit N.E.C. wordt de wedstrijd begeleid door stewards. Instructies dienen strikt te worden
opgevolgd. Daarnaast is de Voetbaleenheid van de Politie Oost Nederland met een aantal mensen in
en rond het stadion vertegenwoordigd.
Toegang stadion en fouillering
Stewards van de thuisspelende club controleren jouw toegangskaart en dragen zorg voor de
fouillering. Het spreekt voor zich dat je hieraan dient mee te werken. Vanzelfsprekend is het
Reglement van Orde, opgesteld door de KNVB, van toepassing.

Stickers
Het is niet toegestaan om stickers te plakken. Er worden door de clubs (hoge) kosten in rekening
gebracht om deze te verwijderen. Het is mogelijk dat N.E.C. deze kosten op de persoon verhalen.
Horeca
In het stadion kunnen etenswaren en drinken gekocht worden. In het bezoekers-vak wordt er wel
alcohol geschonken.
Camerabeleid
Het meenemen van fotoapparatuur met een lens groter dan 70 mm, is niet toegestaan. Ook het
meenemen van videocamera's is niet toegestaan.
Vlaggen/ sfeerartikelen
Volgens de regels van de KNVB mogen de vlaggenstokken niet langer dan 1 meter en niet dikker dan
2 cm zijn. Banners mogen niet groter zijn dan 1 m2. Spandoeken/ zwaaivlaggen mogen niet groter
dan 16 m2 zijn en dienen aantoonbaar geïmpregneerd te zijn. Spandoeken mogen alleen gehangen
worden tegen de afrastering van het bezoekers-vak, dit mag niet over eventueel aanwezige
reclameborden. Een certificaat van impregnatie dient op de wedstrijddag veelal aanwezig te zijn.
Heb je vragen of opmerkingen over het bezoeken van deze wedstrijd of het bezoeken van
uitwedstrijden in het algemeen, dan kun je contact opnemen met supporterscoördinator Hilde Boerstal
via onderstaande contactgegevens.
Mocht je op de wedstrijddag nog vragen hebben kun je ook altijd terecht bij een van de stewards.

N.E.C. rekent op jouw positieve support en wenst je een fijne wedstrijd

06 – 82 97 65 73

hilde.boerstal@nec-nijmegen.nl

