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Voetbalreisgids Southampton 
Ga voorbereid op reis naar Southampton FC en haal het maximale uit uw 

voetbalweekend! 

Informatie over VoetbalreizenXL, Southampton FC, de reis met praktische informatie en de stad 

Southampton.  
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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 

Southampton 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 Southampton FC 
Southampton FC, ook wel bekend als ‘The Saints’, is in november 1885 opgericht als St. Mary’s YMA. 

In 1898 verhuisde Southampton FC naar ‘The Dell’, waar zij meer dan honderd jaar hun thuis hadden. 

In 2001 werd besloten te verhuizen naar het St. Mary’s stadium, vooral vanwege de kleine capaciteit 

van The Dell. De hoogtijden van Southampton waren in 1976 toen zij voor het eerst in de 

geschiedenis de FA Cup wonnen.  

 

Na vele stille jaren rondom Southampton FC eindigde het seizoen 2004/’05 in mineur. Terwijl West 

Bromwich Albion won verloor Southampton op de laatste speeldag van Manchester United waardoor 

degradatie een feit was. Na enkele zware seizoenen in de Championship degradeerde het zelfs naar 

de League One. Southampton kreeg in 2009 ook nog eens tien punten aftrek, omdat de club een 

schuld had van 30 miljoen pond. De Zwitserse miljonair Markus Liebherr besloot vervolgens te 

investeren in de club en trok trainer Alan Pardew aan. Onder Pardew werd voor het eerst sinds 1976 

weer eens een prijs gewonnen, namelijk the Johnstone’s Paint Trophey. Ondanks zijn goed geleverde 

werk werd Pardew in september 2010 weer ontslagen, de “chemie” tussen spelers en trainer ontbrak 

volgens de eigenaar.  

Vervolgens werd Nigel Adkins aangesteld als trainer van Southampton. Zijn taak was om de club 

terug te krijgen in de Championship en misschien zelfs hoger. In het seizoen 2010/’11 eindigde 

Southampton FC als tweede in de League One waardoor promotie naar de Championship een feit 

was. De club deed het daarin zo goed dat zij meteen promoveerden naar de Premier League. In het 

eerste seizoen in de Premier League werd het knap 8e en vorig seizoen zelfs 7e onder leiding van 

Ronald Koeman. 
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Stadioninfo 
Zoals gezegd speelt Southampton FC haar 

thuiswedstrijden momenteel in het St. Mary’s 

stadium. In 2001 verving dit stadion het “oude” 

Dell Stadium. De naam van het stadion verwijst 

naar de oorspronkelijke naam van de club, die in 

1885 werd opgericht als Southampton St. Mary’s 

door leden van de St. Mary’s Church Young Men’s 

Association. Het St. Mary’s Stadium heeft een 

capaciteit van ruim 32.000 toeschouwers.  

 

 

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 het ‘St. Mary’s’ Stadium. 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? 
Het St. Mary’s stadium is gelegen aan de Brittania Road, Hampshire SO14 5FP, te Southampton. Het 

stadion is op verschillende manieren bereikbaar. Als u in het centrum aanwezig bent raden wij u aan 

om lopend naar het stadion te gaan. Dit is een lange traditie van de Southampton supporters en 

veruit de beste manier om te genieten van de ‘pre-match’ sfeer. Wandelen naar het stadion betekent 

geen extra kosten, een gegarandeerde reistijd en een groot gezelschap van mede-Southampton 

supporters. Vanaf het centrum van Southampton is het zo’n 20 minuten lopen naar het St. Mary’s 

Stadium. 

Op wedstrijddagen is het tevens mogelijk om gebruik te maken van Shuttlebussen. Deze vertrekken 

vanaf het centrale treinstation (Southampton Central Trainstation, zuidkant aan de ‘R’ zijde). Deze 

service begint zo’n twee uur voor aanvang van de wedstrijd en gaat door tot aan de aftrap van de 

wedstrijd.  

Na de wedstrijd rijden de bussen van het stadion naar het centrale treinstation. Deze bussen worden 

gemarkeerd als “Stadium Shuttle”. Het vertrekpunt van deze bussen is de kruising tussen de ‘Chapel 

Road’ en ‘Granville Street’. Enkel bij het laten zien van uw wedstrijdticket kunt u gebruik van deze 

service.  Het centrale treinstation van Southampton kunt u uiteraard bereiken met de trein of met 

een bus.  

 

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. Echter zijn er rondom het stadion niet veel uitgaansgelegenheden meer 

aanwezig. Wij raden u dus aan om in het centrum een gezellige pub of restaurant op te zoeken waar 

het druk is met Southampton supporters.  

‘The Chapel Arms’ pub is altijd erg gezellig, gelegen aan de ‘Albert Road North’. Daarnaast is de 

‘Spitfire Pub’ een aanrader om te bezoeken, deze is gelegen aan de ‘Above Bar Street’. 

 

Zoals gezegd is het vanaf het centrum nog zo’n 20 minuten lopen naar het St. Mary’s dus vertrek niet 

te laat voor de wedstrijd. 
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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. 
 
Parkeren bij het vliegveld 
Rondom Schiphol zijn er diverse manieren om uw auto te parkeren. Indien u gebruik wilt maken van 
de meest voordelige manier van parkeren dan is Schiphol Smart Parking de beste keuze. U kunt hier 
parkeren indien u uw auto drie dagen of langer op Schiphol heeft staan. Hier kunt u alleen parkeren 
door online te reserveren. U parkeert op het openbare terrein P3.  
 
Reserveren kan via onderstaande link: 
http://www.schiphol.nl/Reizigers/VanNaarSchiphol/ParkerenOpSchiphol/Parkeerproduct/SmartParki
ng.htm 
 
Tevens kunt u gebruik maken van Schiphol ‘Park en Travel’. Dit is mogelijk indien u twee dagen of 
langer uw auto op Schiphol heeft staan. U zal parkeren op Lang Parkeren P3, maar een online 
reservering is niet noodzakelijk. Het is een parkeerterrein staat onder cameratoezicht en er zijn 24 
uur per dag parkeermedewerkers aanwezig.  
 
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. Voor de meeste Nederlandse banken geldt dat 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 Southampton 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.  
 

  

http://www.schiphol.nl/Reizigers/VanNaarSchiphol/ParkerenOpSchiphol/Parkeerproduct/SmartParking.htm
http://www.schiphol.nl/Reizigers/VanNaarSchiphol/ParkerenOpSchiphol/Parkeerproduct/SmartParking.htm
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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). 
 

Vanaf het vliegveld naar het centrum van Southampton 
Wanneer u naar Southampton vliegt kunt u maar op één luchthaven aankomen. Hieronder is 
weergegeven hoe u het beste in het centrum van Southampton komt: 
 
1. Southampton Airport 
‘Southampton Airport’ ligt ongeveer op 6 kilometer van het centrum van Southampton. Er zijn 
verschillende manieren van vervoer om makkelijk vanaf het vliegveld in het centrum te komen. Deze 
staan hieronder weergegeven. 
 
Met de bus 
Met de bus kunt u makkelijk en snel vanaf het vliegveld in het centrum van Southampton komen. 
Hiervoor moet u de Uni-link U1C hebben, deze komt langs de Universiteit, het centrum van de stad 
en de Eastern docks. Doordeweeks vertrekt er elke 7 à 8 minuten een bus vanaf het vliegveld richting 
het centrum, ’s weekends en in vakantieperiodes is dit elke 10 à 15 minuten. ’s Avonds vertrekt elke 
20 minuten een bus richting het centrum. Er is ook een nachtbus, deze rijdt alleen vrijdags en 
zaterdag één keer in het uur. Kosten voor een enkel busrit liggen tussen de £2 en £3,50 per persoon. 
Voor meer informatie over reizen met de bus in en rondom Southampton kunt u kijken op 
http://www.unilinkbus.co.uk/ of het informatienummer bellen, dit is +44 (0)2380 595 974. 
 
Met de trein 
Het Southampton Airport Parkway station is ongeveer een minuut lopen vanaf de terminal. Vanaf 
hier vertrekt elke 10 minuten een trein naar Southampton Central. Prijzen voor het reizen met de 
trein variëren tussen £3,60 en £5,90 per persoon. U kunt u treintickets ook van te voren boeken via 
http://www.thetrainline.com/. Dit is vaak goedkoper wanneer u uw kaarten bij het station koopt. 
 
Taxi 
Vanaf het vliegveld vertrekken 24 uur per dag taxi’s vanaf het vliegveld richting het centrum. Deze 
kunt u ter plaatse aanhouden, ook kunt u taxi’s van te voren online boeken via 
http://www.checkercars.com/. U kunt deze ook telefonisch boeken via 02380 651 110 (vanuit 
Nederland via +44(0) 2380 651 110). 
 

  

http://www.unilinkbus.co.uk/
http://www.thetrainline.com/
http://www.checkercars.com/
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Openbaar vervoer in de stad 
Wanneer u vanaf het vliegveld in het centrum bent aangekomen is het vervoer in de stad zelf niet zo 
ingewikkeld. Vrijwel alles is lopend te doen. Mocht u nu echt naar de andere kant van de stad 
moeten dan zijn er ook taxi’s aanwezig in het centrum. Op de wedstrijd gaan de meeste supporters 
ook te voet naar het stadion, dit is vanaf het centrum zo’n 20 minuten lopen. Tijdens de wedstrijddag 
rijden er ook shuttlebussen vanaf het centrum richting het stadion. Hiervan kunt u op vertoon van 
uw wedstrijdticket gratis gebruik van maken. 
 

De stad 
 
Southampton is de grootste havenstad van Engeland en ligt in het zuiden van Engeland. De stad heeft 
iets minder dan 250.000 inwoners en is vooral beroemd door de bouw van de Titanic die er plaats 
heeft gevonden. U kunt dan ook een bezoek brengen aan het dock waar dit iconische schip gebouwd 
is. Dit kan in het SeaCity museum midden in het centrum van Southampton. Een andere 
bezienswaardigheid van de stad is de vestingmuur die door de stad loopt. Dit is een zeer oude muur 
net zoals de rest van de stad. Er lopen verschillende wandelroutes door de stad die het historisch 
karakter van de stad kenmerken. 
 
Het uitgaansleven in Southampton is zeer levendig met een groot aantal kroegen op het centrale 
plein. Deze zijn vaak druk bevolkt door de studenten van de universiteit van Southampton, deze 
heeft liefst 32 verschillende faculteiten. Om nog wat souvenirs in te slaan en te winkelen in 
Southampton moet u in Oxford Street of Bedford Place zijn. 
 
Hieronder staan alle stadions weergegeven die rondom Southampton 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 
Southampton 
Bournemouth AFC (op 30 minuten reizen) 
 
League One 
Portsmouth (op 30 minuten reizen)  
 



 

 
 

Premier League 
 
Clubnaam:    
Southampton FC 
 
Stadionnaam:    
St. Mary’s Stadium 
 
Capaciteit:    
32.689 
 
Adres:     
Britannia Rd, Southampton, Hampshire SO14 5FP 
 
 
Clubnaam:    
AFC Bournemouth 
 
Stadionnaam:    
Dean Court 
 
Capaciteit:    
11.700 
 
Adres:     
Goldsands Stadium, Kings Park, Bournemouth BH7 7AF 
 
League Two 
 
Clubnaam:    
Portsmouth FC 
 
Stadionnaam:    
Fratton Park 
 
Capaciteit:    
20.688 
 
Adres:     
Frogmore Road, Southsea, Portsmouth PO4 8RA 
 


