
   

Voetbalreisgids Chelsea 
Ga voorbereid op reis naar Chelsea en haal het maximale uit uw voetbalweekend!  

Informatie over VoetbalreizenXL, Chelsea, de reis met praktische informatie en de stad Londen.  
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Over VoetbalreizenXL 
 

VoetbalreizenXL heeft een team met jonge en enthousiaste medewerkers die allen de passie voor 

het voetbalspel delen. Wij zijn allemaal betrokken bij de plaatselijke voetbalvereniging met als doel 

de vereniging verder te helpen. Zo heeft een ieder ook zijn eigen kwaliteiten en vullen de 

medewerkers elkaar goed aan.  

 

Zo’n tien jaar geleden is het organiseren van voetbalreizen naar buitenlandse voetbalclubs begonnen 

in de eigen vriendenkringen. Toen er meer vraag naar het product kwam is het idee om een 

voetbalreisbureau op te richten eigenlijk ontstaan. In de tussentijd zijn er dus ook een tal van clubs 

bezocht. Waar elke voetballiefhebber kan genieten van de sfeer bij Real Madrid, Liverpool en 

Borussia Dortmund proberen wij ook zoveel mogelijk “kleinere” en relatief onbekende clubs te 

bezoeken. Wanneer de tijd het toelaat willen wij zoveel mogelijk clubs bezoeken om de klant ook zo 

goed mogelijk te kunnen informeren over het product, zodoende is ook deze voetbalreisgids van 

Chelsea ontstaan. 

 

VoetbalreizenXL probeert zich te onderscheiden door een unieke voetbalervaring aan te bieden, 

geheel samengesteld aan de hand van de wensen en behoeften van de klant. Zo raden wij de klanten 

altijd aan om meerdere wedstrijden in hetzelfde weekend te bezoeken waardoor zij het maximale uit 

het weekend zullen halen. Een wedstrijd in de Premier League is natuurlijk fantastisch te combineren 

met een wedstrijd in de Championship. Niks is mooier dan de sfeer op ‘Griffin Park’ van FC Brentford 

of op ‘Graven Cottage’ van Fulham FC.  

 

Deze voetbalreisgids helpt u een stukje op weg in Londen en bij de club, met zoveel mogelijk 

toepassingen uit eigen ervaringen. Het team van VoetbalreizenXL wenst u dan ook een fijne 

voetbalreis toe! 

 

Vergeet u niet om tijdens de voetbalreis even een leuke, originele foto te maken van u en uw 

reisgezelschap in of rondom het stadion? Wanneer u deze na afloop van de voetbalreis deelt op onze 

Facebook-pagina maakt u kans op de prijzen die in de ‘veel plezier’ mail vermeld staan.  
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De Club 
 

Geschiedenis Chelsea 
Chelsea FC werd opgericht op 10 maart 1905 in ‘The Rising Pub’. Tegenwoordig is dit ‘The Butcher’s 

Hook’, een pub tegenover het stadion van Chelsea. Aangezien Fulham al bestond in de wijk in Londen 

besloten ze de club Chelsea te noemen, afgeleid van de aangrenzende wijk Kensington and Chelsea. 

Op 29 mei 1905 trad Chelsea FC voor het eerst aan in de Second Division van de Football League. De 

eerste wedstrijd van de club werd gespeeld tegen Stockport County FC en werd verloren met 1-0. De 

eerste thuiswedstrijd, tegen Liverpool FC, werd gewonnen met 4-0.  

 

Na enkele promoties en degradaties keerde Chelsea in het seizoen 1929/’30 terug in de First Division 

van de Football League. Hier zullen zij de komende 32 seizoenen in spelen. In deze periode werd de 

club één keer landskampioen en won het de Community Shield.  

Na enkele financiële problemen werd Chelsea in juni 2003 overgenomen door Roman Abramovitsj. 

Hij betaalde 60 miljoen pond en loste nog eens 80 miljoen pond aan schulden af. Na een investering 

van 100 miljoen pond werd Chelsea meteen 2e in de Premier League. De meest succesvolle periodes 

beleefde Chelsea onder José Mourinho. Hij werd aangetrokken in 2004. In het seizoen 2004/’05 won 

Chelsea direct de landstitel en de League Cup. Ook in 2005/’06 werd Chelsea landskampioen 

waardoor het de eerste Londense club werd die twee keer achter elkaar landskampioen werd. 

 

Na het vertrek van Mourinho in 2007 was het een komen en gaan van trainers. Onder andere Avram 

Grant, Felipe Scolari, Guus Hiddink, Ancelotti, Villas-Boas, Di Matteo en Benitez hebben tot 2012 de 

leiding gehad over Chelsea. Ondanks een aantal knappe prestaties, zoals het winnen van de landstitel 

en de Champions League werd in het seizoen 2013/2014 José Mourinho weer aangesteld als Trainer. 

In het seizoen 2014/’15 werd Chelsea weer landskampioen.  

Na de slechte resultaten in het seizoen 2015/2016 en het ontslag van Mourinho is Antonio Conte 

aangesteld als hoofdtrainer van Chelsea. In zijn debuutjaar werd Chelsea direct landskampioen 

waardoor het in 2017/2018 weer deelneemt aan de Champions League.  Door deze prestatie wordt 

Conte na één seizoen als bestempeld als ‘godfather’ en wordt hij iedere wedstrijd toegezonden door 

de supporters. 
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Stadioninfo 
Chelsea FC speelt haar thuiswedstrijden 

sinds 1905 op Stamford Bridge. Dit stadion 

werd geopend in 1877, maar vooral 

gebruikt voor atletiekwedstrijden. In 1904 

werd het opgekocht en veranderd in een 

volwaardig voetbalstadion. Met een 

capaciteit van ruim 42.000 toeschouwers 

was dit het grootste stadion in Londen tot 

de opening van Wembley en het nieuwe 

Emirates Stadium van Arsenal.  

 

 

Zitplaatsen 
Er zijn diverse mogelijkheden hoe u de wedstrijdtickets kunt ontvangen. Uiterlijk op de maandag 

voor het speelweekend ontvangt u meer informatie omtrent de levering van uw wedstrijdtickets. In 

de door u ondertekende offerte staan de mogelijkheden vermeld hoe de wedstrijdtickets geleverd 

kunnen worden.    

Hieronder treft u de stadionplattegrond aan van ‘Stamford Bridge’. Zodra u de wedstrijdtickets heeft 

ontvangen kunt u op de plattegrond bekijken waar de zitplaatsen zich bevinden.  
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Hoe bij het stadion te komen? 
Stamford Bridge is gelegen op de Fulham Road, Londen 

SW6 1HS in het zuidwesten. Dit stadion kunt u eenvoudig 

bereiken door de metro te nemen. Het station ‘Fulham 

Broadway’ is het meest dichtbij het stadion. Dit 

metrostation bereikt u door middel van de ‘District line’. 

Zie hiervoor het metroplan in de gids. Vanaf het 

metrostation loopt u over de Fulham Road met de 

menigte naar het stadion. Dit is nog zo’n 400 meter 

lopen. Met informatieborden wordt de route naar het 

stadion weergegeven.  

 

Wij raden u aan zo’n twee uur voor aanvang van de 

wedstrijd naar de omgeving van het stadion te gaan 

vanwege de drukte. Daarnaast is het natuurlijk hartstikke leuk om de sfeer rondom het stadion te 

proeven. Dit is altijd een grote happening. ‘Matchday’ is voor vele Engelsen uiteraard de dag waar 

naartoe geleefd wordt. Het wordt dan ook groots uitgepakt. 

 

Wat te doen voor de wedstrijd? 
Wij raden u dus aan om vroegtijdig naar het stadion toe te gaan om zodoende de Engelse 

voetbalsfeer mee te maken. Indien u houdt van gezelligheid zijn er een aantal pubs aanwezig op de 

Fulham Road en Fulham Broadway.  

Wanneer u voor het stadion langs loopt over de Fulham Broadway bevindt zich op de hoek van de 

‘Billing Road’ de pub ‘Chelsea Pensioner’. In deze pub komen vele Chelsea supporters bijeen om 

vervolgens gezamenlijk naar het stadion te gaan. Houd er rekening mee dat toegang tot de pub enkel 

mogelijk is op vertoon van uw wedstrijdticket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
6 

De Reis 
 

Praktische informatie 
Er zijn een aantal punten die vrijwel op elke luchthaven gelden. Houdt er wel rekening mee dat deze 
informatie alleen dient als ondersteuning voor uw voetbalreis. VoetbalreizenXL is dan ook niet 
verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in deze voetbalgids. Wij raden u dan ook ten zeerste 
aan om de informatie met betrekking tot uw voetbalreis te controleren. 
 
Alarmnummers 
Netnummer land: 0044  
Alarmnummer: 999 
Noodnummer VoetbalreizenXL: +31(0)85-3036791 
 
Valuta 
Ondanks het feit dat het Verenigd Koninkrijk bij de Europese Unie hoort, maakt het land nog geen 
gebruik van de Euro. De Engelse munteenheid is de Pound Sterling ofwel Great Britain Pound (GBP) 
beter bekend als de Britse Pond. De koers van deze munt is niet bepaald stabiel. Geld wisselen doe je 
het beste bij een Bank of Postkantoor. Zij rekenen namelijk minder hoge commissies dan 
wisselkantoren.  
De voordeligste manier om aan de Britse Pond te komen is door simpelweg geld op te nemen bij een 
geldautomaat. Deze vind je door heel Londen en de apparaten accepteren Nederlandse bankkaarten 
met het Cirrus / Maestro logo. In geheel Engeland is het de gewoonte om een fooi te geven in taxi's, 
restaurants, hotels en bars in het hogere segment (niet in pubs). Een gebruikelijke geste is een fooi 
van 10 - 15% op de prijs. Let er wel op dat er soms al een service fee inbegrepen zit in de prijs. 
 
Elektriciteit 
Het Verenigd Koninkrijk gebruikt de Europese stroomstandaard. Het voltage is 220 - 240 Volt. Anders 
dan in Nederland is echter dat men in Engeland gebruik maakt van stekkers met drie pinnen. Voor 
apparaten met twee pinnen dien je een adapter te gebruiken. Deze zijn doorgaans ook in de 
warenhuizen en betere hotels te koop.  
 

Luchthavens 
Algemene opmerkingen luchthaven 
Wanneer u via ons vliegt zijn er een aantal dingen die u altijd in de gaten moeten houden. Allereerst 
is het belangrijk dat u de vluchttijden bij de voor u gekozen luchtvaartmaatschappij checkt. Over het 
algemeen zullen hier nooit significante wijzigingen in plaats vinden, mocht dit toch gebeuren dan 
bent u hier tenminste van op de hoogte. In de meeste gevallen hebben wij al voor u ingecheckt, u 
krijgt dan uw boardingpas samen met uw reisbescheiden opgestuurd. Aan de hand van de grote 
borden in de vertrekhal kunt u zien bij welke gate u moet wezen voor uw vlucht. Houdt er rekening 
mee dat de gate ongeveer 2 uur voor uw vliegtijd opent en ongeveer 45 minuten daarvoor sluit, 
wees dus op tijd! De exacte tijden vindt u op uw boardingpas of op de informatieborden. Bent u te 
laat, dan verliest u uw recht op een stoel (zonder restitutie). 
 
Bij vluchten die wij inboeken mag u alleen handbagage meenemen. De meeste luchtmaatschappijen 
hanteren hiervoor de opmetingen 50cm x 40cm x 20cm, het gewicht varieert per maatschappij. 
Check dit dus even van te voren, evenals de mogelijkheid voor het meenemen van vloeistoffen 
(deodorant, tandpasta, gel, parfum). 
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Vanaf het vliegveld naar het centrum van Londen 
Wanneer u naar Londen vliegt kunt u op een aantal verschillende luchthavens aankomen welke 
allemaal een stuk buiten Londen liggen, deze zijn hieronder weergeven inclusief reistijd: 
 
1. London City Airport 
De naam zegt het al. London City Airport ligt 
praktisch in de stad. Vanuit dit kleinschalige 
airport ben je dan ook snel in het centrum van 
Londen. Voor zakenreizigers die in The City of 
Canary Wharf moeten zijn is dit vliegveld ideaal. 
Dankzij de ligging maar ook vanwege de korte 
inchecktijden ontdekken steeds meer toeristen 
London City Airport. De tarieven van de 
vliegmaatschappijen die op City Airport vliegen 
zijn zeer concurrerend. Vanuit Nederland vliegt 
CityJet direct naar dit vliegveld. Vertrekken kan 
inmiddels vanaf Eindhoven, Rotterdam en 
Amsterdam. London City Airport heeft een klein 
tax free shopping gedeelte maar lang hoef je 
niet door te brengen op dit vliegveld. Inchecken 
voor je vlucht kan tot 20 minuten voor vertrek 
(zonder bagage) en 30 minuten met bagage! 
 
Transfer vanaf London City Airport 
Vanaf City Airport kun je natuurlijk een taxi 
nemen maar voordeliger is het om met het openbaar vervoer naar je eindbestemming te reizen. 
Vanaf City Airport rijdt de DLR (Dockland Light Railway) naar het metrostation Bank. 
 
Metro Reistijd: 50 - 60 min., iedere 5 min. 
Tickets Volwassenen: vanaf £ 4.50 
Tickets Kinderen: vanaf £ 2.20 
 
DLR rijdt iedere 10 minuten naar Bank metrostation. Totale reistijd bedraagt zo'n 22 minuten. DLR 
rijdt dagelijks vanaf 05.30 (vanaf Bank) en 05.28 uur (vanaf City Airport tot 0.20 uur). Je reist 
voordeliger met de Oystercard (zie informatie Oystercard onder Openbaar Vervoer). 
 
2. London Heathrow 
De grootste luchthaven van Londen ligt aan de westkant van de stad en beschikt over 5 
passagiersterminals. Heathrow is een enorm druk vliegveld en vanwege de drukte kunnen de 
wachttijden bij check-in en douane soms lang zijn. Zorg er dus voor dat je op tijd bent voor je 
vertrekkende vlucht. Vanuit Nederland vliegen KLM, British Airways, Lufthansa en BMI op Heathrow. 
Een voordeel van de grote luchthaven is dat de vele winkels, bars en restaurants voor voldoende 
afleiding zorgen als de wachttijd oploopt. 
 
Transfer vanaf London Heathrow Airport 
London Heathrow wordt perfect omsloten door zowel metro, trein als busvervoer. De opties 
verschillen aanzienlijk in reisgemak, reistijd en kostprijs. 
 
Metro Reistijd: 50 - 60 min., iedere 5 min. 
Tickets: £ 4,- 
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De goedkoopste manier om vanaf Heathrow Airport naar Londen te reizen is met de metro (London 
Underground ofwel the Tube). De metrolijn die vertrekt van Heatrow naar hartje centrum van 
Londen heet de Piccadiliy line. Er zijn 3 stations waar je op deze metro kunt stappen. Eén voor de 
terminals 1,2,3 en twee aparte stations voor de terminals 4 en 5. De reis per metro naar Londen 
(centrum) duurt ongeveer 45 minuten. De Piccadily line rijdt dagelijks van 05.00 - 23.40 uur. De 
ritprijs is £ 4, maar je reist goedkoper met de Oystercard (kijk voor meer informatie onder Openbaar 
Vervoer). 
 
Trein - Heathrow Express 
Reistijd: 15 - 20 min., iedere 15 min. 
Tickets: £ 16,50 
 
Vanaf Heathrow Airport kun je super snel en comfortabel naar het centrum van Londen reizen met 
de Heathrow Express. Deze moderne trein brengt je in 15 tot 20 minuten naar London Paddington 
station. Vanaf dit station kun je doorreizen met de bus, taxi of metro (Hammersmith & City, Central, 
Circle en District lines). De Heathrow Express rijdt tussen 05.28 - 23.41 uur vanaf Heathrow en tussen 
05.10 - 23.25 uur vanaf Padington station. Bestel je Heathrow Express ticket eenvoudig voorafgaand 
aan je reis via VisitBritainshop.nl. 
 
Trein - Heathrow Connect 
Reistijd: 25 min., iedere 30 min. 
Tickets: £ 7,40 
 
Een goedkoper alternatief voor de nogal prijzige Heathrow Express is Heathrow Connect. Deze luxe 
trein brengt je net zo snel (in 25 minuten) naar Paddington Station maar voor bijna de helft van de 
prijs. Heathrow Connect stopt onderweg ook op de stations Hayes & Harlington, Southall, Hanwell, 
West Ealing, Ealing Broadway en Paddington. Heathrow Connect vertrekt vanaf terminal 1,2,3 en 4. 
Reizigers voor terminal 5 kunnen vanaf het eindstation gratis de Heathrow Express nemen naar 
terminal 5. Heathrow Connect rijdt tussen 05.05 - 23.40 uur vanaf Heathrow en tussen 04.42 - 23.03 
uur vanaf Paddington. 
 
3. London Gatwick Luchthaven  
London Gatwick ligt ten zuiden van Londen en is na Heathrow de drukste luchthaven van Londen. De 
populariteit van deze luchthaven kent ook een keerzijde; vertragingen. Met zo veel passagiers en 
slechts één start- en landingsbaan is er behoefte aan meer capaciteit, maar die is vooralsnog niet 
voorhanden. Vanuit Nederland en de grensstreek vliegen KLM, British Airways, Easyjet en Flybe.com 
op deze luchthaven. Gatwick Airport heeft vele tax free shopping mogelijkheden dus mocht je vlucht 
vertraging hebben dan hoef je je niet te vervelen. 
 
Transfer vanaf London Gatwick Airport 
Vanaf London Gatwick Airport rijden meerdere trein- en busmaatschappijen naar het centrum van 
Londen (Victoria Station).  
 
Trein - Gatwick Express  
Reistijd: 30 - 35 min., iedere 15 min.  
Tickets: £ 16,90  
 
London Gatwick Airport heeft een zeer goede treinverbinding met Victoria station in hartje Londen. 
De snelste treinverbinding met London wordt uitgevoerd door Gatwick Express. De Gatwick Express 
brengt je naar Victoria Station in Londen met connecties voor de Circle line, District line en Victoria 
line. Treinen rijden tussen 04.35 en 00.50 uur vanaf Gatwick Airport en tussen 03.30 en 00.01 uur 
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vanaf Victoria station. Bestel je Gatwick Express ticket voorafgaand aan je reis gemakkelijk via 
VisitBritainshop.nl.  
 
Trein - Southern  
Reistijd: 35 - 40 min., iedere 5 - 10 min.  
Tickets: £ 10,90  
 
Southern verzorgt ook een treindienst tussen Gatwick Airport en Victoria station met treinen die 
iedere 5 tot 10 minuten vertrekken. Tussen 01.00 en 04.00 uur vertrekken deze treinen iedere 25 
minuten.  
 
Trein - First Capital Connect  
Reistijd: 35 - 40 min., iedere 5 - 10 min.  
Tickets: £ 8,90  
 
De First Capital Connect rijdt naar de stations London Bridge, Blackfriars, City Thameslink, Farringdon 
en St Pancras. De prijs voor een kaartje ligt op ongeveer de helft van Gatwick Express. Door van 
aansluitend metro vervoer gebruik te maken kun je met First Capital Connect alsnog voordelig naar 
bijna ieder adres in Londen reizen.  
 
4. London Luton 
Dit is van oudsher een luchthaven voor vakantiecharters die nu ook de low budget maatschappijen 
ontvangt. De luchthaven ligt op ongeveer 55 kilometer ten noorden van Londen. Reis je met Easyjet 
vanuit Amsterdam naar Londen, dan kom je aan op deze luchthaven. 
 
Transfer vanaf London Luton Airport 
Er is geen treinstation op Luton Airport, maar er rijden pendelbussen die passagiers in slechts 5 
minuten naar Luton Airport Parkway brengen tegen een vergoeding van £ 1,-. Op dit station zijn wel 
mogelijkheden voor aansluitend treinverkeer naar Londen. Een alternatief voor de trein is de 
bus of taxi. Tip: Ga voorbereid op reis en bestel je Luton Transfer ticket al voor je vertrek gemakkelijk 
en snel via VisitBritainshop.nl 
 
Trein - First Capital Connect 
Reistijd: 35 - 45 min., iedere 15 min. 
Tickets: £ 12,50 
 
Eerst reis je in 5 minuten met de pendelbus (£ 1,-) naar treinstation Luton Airport Parkway. Hier 
vertrekt First Capital Connect iedere 15 minuten naar onder andere St Pancras station. Na  
middernacht vertrekt er tenminste ieder uur een trein. 
 
5. London Stansted  
Stansted Airport ligt met 60 kilometer het minst dicht bij het centrum van Londen ten opzichte van 
de andere luchthavens. Vanuit Nederland en de grensstreek vliegen transavia.com, Easyjet, Ryanair 
en Airberlin naar Stansted. De luchthaven is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Het vliegveld is 
modern en heeft vele shoppingmogelijkheden zowel voor als na de douane. Stansted is met name in 
de weekenden erg druk. Lange rijen om bagage af te geven en om door de douane te gaan zijn dan 
eerder regel dan uitzondering. Zorg er daarom voor dat je op tijd op dit vliegveld arriveert (2 uur van 
te voren). De vliegmaatschappijen zijn onverbiddelijk als het gaat om laatkomers, die mogen niet 
meer mee.  
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Transfer vanaf Stansted Airport  
Ondanks de grote afstand tussen de luchthaven en de stad Londen, zijn er goede 
transfermogelijkheden. Vertrekt je terugvlucht vanaf Stansted Airport, check dan vooraf even of je 
ook een aansluitende transfer vanuit de stad hebt. Vluchten met vertrek vóór 07.00 uur kunnen in 
combinatie met een vroege inchecktijd problemen opleveren door aansluitende transfers die slechts 
beperkt beschikbaar zijn vóór 05.30 uur. De opties voor transfers in de nacht zijn enkel de National 
Express of Terravision bus. Tot 00.30 uur heeft London Stansted Airport een zeer goede 
treinverbinding met Liverpoolstreet station in hartje Londen.  
 
Trein - Stansted Express  
Reistijd: 45 min., iedere 15 min.  
Tickets: £ 18,-  
 
De snelste treinverbinding met London wordt uitgevoerd door de Stansted Express. Deze trein rijdt 
tot Liverpoolstreet station. De meeste treinen stoppen ook op het metrostation Tottenham Hale 
(Victoria Line). Stap hier over op de metro als je verblijft in South London, West End of West London. 
De treinen vertrekken vanaf de luchthaven van 05.30 tot 00.30 uur (tot 01.30 uur op vrijdag en 
zaterdag). Bestel je Stansted Express ticket gemakkelijk via VisitBritainshop.nl. 
 

Metro – openbaar vervoer 
In Londen wordt de London Underground 'Tube' genoemd. De Tube is het meest gebruikte 
vervoersmiddel in de stad, dagelijks transporteert de Tube meer dan een miljoen passagiers. De Tube 
is verreweg het meest gebruikte vervoersmiddel in en om de stad. Iedere lijn heeft een naam. De 
oudste metrolijn is bijvoorbeeld 'the Nothern line' en een van de drukste lijnen heet 'Central line'. In 
Londen duidt men de richting waar een metrolijn heen gaat aan met de windrichting: Northbound, 
Westbound, Eastbound en Southbound. Bij iedere ingang van het perron kun je zien voor welke 
richting je welk perron moet nemen, verder staan ook de volgende stations op dat bord. Als je het 
systeem eenmaal door hebt, werkt het heel eenvoudig. 
 
U heeft drie mogelijkheden om de metro te betalen: een los kaartje kopen, een travelcard 
aanschaffen of een oystercard aanschaffen. Wanneer u veel gebruik gaat maken van het reizen met 
de metro, is het zeer prijzig om steeds een los kaartje te kopen. Zeker wanneer u in verschillende 
zones reist. Een travel- of oystercard aanschaffen is dan voordeliger. Hieronder de voordelen van 
beide cards. 
 
Travelcard 
Met een travelcard kunt u onbeperkt 1, 3 of 7 dagen reizen met de metro tegen 1 vaste prijs, hierbij 
kunt u zelf aangeven in welke zones u wilt reizen. Deze is makkelijk van te voren online te bestellen. 
De 7 dagenkaart is zelfs alleen online te bestellen. Wanneer u de card online besteld krijgt u deze per 
post thuis toegestuurd. De prijs voor de travelcard varieert €16,50 tot €86,00 afhankelijk van hoeveel 
dagen en welke zones u wilt reizen. Voor meer informatie zie VisitBritainshop.nl 
 
Oystercard 
De Visitor Oyster Card zelf kost £ 3. Deze £ 3 is eenmalig en u kunt de Oyster Card tijdens uw verblijf 
blijven gebruiken door hem steeds op te laden. De kaart is oplaadbaar op alle stations, Oyster Cards 
shops en informatie stands. Je kunt kiezen voor een kaart met tegoeden van £ 20, £ 30 of £ 40. Bestel 
je Oyster Card of Travel Card vooraf online via VisitBritainshop.nl. 
 
Op de volgende pagina vindt u een map van de metrolijnen in Londen. 
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De stad 
 
Londen is een grote stad met veel bezienswaardigheden. Waar men de algemeen bekende 
monumenten wel kent, zoals de Tower Bridge, de Big Ben en Buckingham Palace, is Londen ook rijk 
aan voetbalstadions. Naast de grote stadions zoals Stamford Bridge en het Emirates Stadium zijn er 
ook veel kleine stadions die de moeite waard zijn om te bekijken. Denk hierbij aan het New Den 
Stadium van Millwall, ‘Kingsmeadow’ van AFC Wimbledon of Griffin Park, waar Brentford haar 
thuiswedstrijden speelt. 
 
Hieronder staan alle stadions weergegeven die in Londen de moeite waard zijn om een keer te 
bezoeken. Stadionrondleidingen zijn altijd te boeken, behalve op de wedstrijddag. Bij de kleinere 
clubs is het vaak mogelijk om naar binnen te stappen en te vragen om een stadionrondleiding, hier 
zitten dan ook geen kosten aan verbonden. 
 
Premier League  
Arsenal 
Chelsea 
Tottenham Hotspur 
Crystal Palace 
Watford 
West Ham United 

Championship 
Brentford 
Fulham 
Charlton Athletic 
Queens Park Rangers 
 
 

Football League One / Two  
Millwall 
AFC Wimbledon 
Barnet FC 
Dagenham & Redbridge 
Leyton Orient FC 

 
 
 



 

 
1 

Premier League 
 
Clubnaam:    
Arsenal  
 
Stadionnaam:    
Emirates Stadium 
 
Capaciteit:    
60.361 
 
Adres:     
37-55 Ashburton Grove, Islington Greater London N7 7 
 
Dichtstbijzijnde metrostop:  
Arsenal 
 
 
Clubnaam:    
Chelsea 
 
Stadionnaam:    
Stamford Bridge 
 
Capaciteit:    
42.449 
 
Adres:     
Fulham Rd, London SW6 1HS 
 
Dichtstbijzijnde metrostop:  
Fulham Broadway 
 
 
Clubnaam:    
Tottenham Hotspur 
 
Stadionnaam:    
White Hart Lane 
 
Capaciteit:    
36.320 
 
Adres:     
White Hart Lane, Tottenham, N17 8HH 
 
Dichtstbijzijnde metrostop:  
Tottenham Hale of Seven Sisters 
 
 
 
  



 

 
2 

Clubnaam:    
Crystal Palace 
 
Stadionnaam:    
Selhurst Park 
 
Capaciteit:    
26.225 
 
Adres:     
Whitehorse Ln, London SE25 6PU 
 
Dichtstbijzijnde treinstation:  
Selhurst Station of Thornton Heath Station 
 
 
Clubnaam:    
Watford 
 
Stadionnaam:    
Vicarage Road 
 
Capaciteit:    
20.877 
 
Adres:     
Hertfordshire WD18 0ER 
 
Dichtstbijzijnde treinstation:  
Watford High Street Station 
 
 
Clubnaam:    
West Ham United 
 
Stadionnaam:    
London Stadium 
 
Capaciteit:    
60.000 
 
Adres:     
London E20 2ST, Verenigd Koninkrijk 
 
Dichtstbijzijnde metrostation:  
London Stratford 
 
 
 
  



 

 
 

Championship 
 
Clubnaam:    
Brentford FC 
 
Stadionnaam:    
Griffin Park 
 
Capaciteit:    
12.763 
 
Adres:     
Braemar Rd, Brentford, Greater London TW8 0NT 
 
Dichtstbijzijnde metrostation:  
South Ealing (of via de trein station Brentford) 
 
 
Clubnaam:    
Fulham FC 
 
Stadionnaam:    
Craven Cottage 
 
Capaciteit:    
25.700 
 
Adres:     
Stevenage Rd, London SW6 6HH 
 
Dichtstbijzijnde metrostation:  
Putney Bridge 
 
 
Clubnaam:    
Queens Park Rangers 
 
Stadionnaam:    
Loftus Road 
 
Capaciteit:    
19.100 
 
Adres:     
South Africa Rd, London W12 7PJ 
 
Dichtstbijzijnde metrostation:  
White City Station 
 
 
 
  



 

 
 

Clubnaam:    
Charlton Athletic 
 
Stadionnaam:    
The Valley 
 
Capaciteit:    
27.111 
 
Adres:     
Floyd Rd, London SE7 8BL 
 
Dichtstbijzijnde treinstation:  
Charlton Railway Station 
 
 
League One & League Two 
Clubnaam:    
Millwall 
 
Stadionnaam:    
The Den 
 
Capaciteit:    
20.146 
 
Adres:     
Zampa Road, London SE16 3LN 
 
Dichtstbijzijnde treinstation:  
South Bermondsey Railway Station 
 
 
Clubnaam:    
AFC Wimbledon 
 
Stadionnaam:    
Kingsmeadow 
 
Capaciteit:    
4.850 
 
Adres:     
Kingston upon Thames, Greater London 
 
Dichtstbijzijnde treinstation:  
Norbiton Railway Station 
 
 
 
  



 

 
 

Clubnaam:    
Barnet FC 
 
Stadionnaam:    
The Hive Stadium 
 
Capaciteit:    
5.176 
 
Adres:     
Camrose Ave, London HA8 6AG 
 
Dichtstbijzijnde metrostation:  
Canons Park 
 
 
 
Clubnaam:    
Dagenham & Redbridge 
 
Stadionnaam:  
London Borough of Barking & Dagenham Stadium 
 
Capaciteit:    
6.078 
 
Adres:     
Dagenham, Greater London RM10 7XL 
 
Dichtstbijzijnde metrostation:  
Dagenham East 
 
 
 
Clubnaam:    
Leyton Orient FC 
 
Stadionnaam:    
Matchroom Stadium (Brisbane Road) 
 
Capaciteit:    
9.271 
 
Adres:     
Brisbane Rd, London E10 5NF 
 
Dichtstbijzijnde metrostation:  
Leyton Tube Station  
 
 


