
MEDIAREGELS THUISWEDSTRIJDEN MVV MAASTRICHT    

1) Aanmelden pers via e-mail: pers@mvv.nl uiterlijk 2 dagen voor wedstrijddag.

 Bij latere aanmelding is er geen garantie op de perstribune met desk. 

2) Omroepen dienen zelf voor telefoonverbinding te zorgen. Per radio-omroep 

slechts één verslaggever. Tenzij  er een derby is (dan max. 2 verslaggevers). 

3) Voor internet en website van de bezoekende club krijgt slechts één journalist 

 en één fotograaf een perskaart welke recht geeft op de perstribune (een 

plaats) en op het veld.       

4) Voor dagbladen en weekbladen slechts één journalist en één fotograaf aanmelden.  

 Dit kan afwijken bij een derby .       

5) TV-opnames: Na afloop van de wedstrijd  dienen interviews te worden gehouden 

 voor het TV Bord in de speciaal daarvoor ingerichte TV-ruimte (rechtenhouders) óf in de 

Mixed-Zone (niet-rechtenhouders).    

6) De indeling van de perstribune is te bekijken in het pershome. Derhalve dienen de 

 journalisten en verslaggevers zich eerst te melden in het pershome, om te bekijken welke 

plaats op de perstribune voor hen is gereserveerd.    

7a) Journalisten en fotografen die in het bezit zijn van een NSP-kaart wordt verzocht zich te 

accrediteren via pers@mvv.nl. De toegang geschiedt namelijk met een MVV-perskaart. 

Derhalve dient men met een NSP-kaart minimaal 2 dagen voorafgaand aan de wedstrijd een 

MVV-perskaart aan te  vragen. Parkeren is mogelijk voor het stadion (niet door slagboom 

naastgelegen hotel rijden!)  

7b) Journalisten en fotografen die niet in bezit  zijn van een NSP-kaart dienen eveneens bij MVV 

Maastricht een perskaart aan te vragen. Op grond voor welke media zij hun werkzaamheden 

verrichten wordt, al dan niet, een perskaart verstrekt. Het medium waarvoor zij werken (of 

de bezoekende club) zal deze voor hen moeten aanvragen. MVV Maastricht heeft ten alle 

tijden het recht om een aanvraag te weigeren. 

8) Fotografen/TV-crew hebben enkel het recht het veld te betreden indien zijn een foto-/TV-

hesje dragen, uitgegeven door MVV Maastricht. Foto-/TV-hesjes dienen voorafgaand aan de 

wedstrijd te worden opgehaald in het MVV Pershome. Retourneren is uiteraard een vereiste. 

9) Fotografen/TV-crew dienen zich op het veld (zowel voor, tijdens als na de wedstrijd) aan de 

regels van de KNVB te houden en op de aangewezen plaats, door KNVB, NSP, rechtenhouders 

én MVV Maastricht, plaats te nemen. Het is ten strengste verboden zich binnen de lijnen van 

het speelveld te bevinden zonder toestemming van de Perschef van MVV Maastricht. 

Overtreding van deze regels zal sancties tot gevolg hebben.  

10) Journalisten die in het bezit zijn van een perskaart en die niet voor werkzaamheden  

 aanwezig zijn, krijgen géén persplaats toegewezen. De overige plaatsen in het   

 Stadion zijn betaalde plaatsen. Tegen vergoeding kan men daar plaatsnemen.   

 Wel is het toegestaan om met de NSP-kaart het pershome te bezoeken. 
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MVV Maastricht 
Naam stadion:   Stadion De Geusselt 

Postadres :   Postbus 4444 

Postcode en plaats :  6202 ZV Maastricht 

Bezoekersadres :   Geusseltweg 11 

Postcode en plaats :  6225 XS Maastricht 

Telefoon :   043 352 57 57 

Website :   www.mvv.nl  

 

Perschef / aanspreekpunt media  : Jurgen Simon 

Mobiel Telefoonnummer   : 06 42889113 

E-mailadres    : pers@mvv.nl  

Persaccreditatie    : NSP kaart is geldig, aanmelden via pers@mvv.nl  wel vereist 

Parkeren     : Parkeren kan gratis voor het stadion 

Persingang    : Ingang MVV Businessclub 

Locatie mediabalie    : Melden bij ontvangstbalie MVV Businessclub 

Capaciteit perstribune   : Met desk 18, zonder desk 12 (evt. uit te breiden). Gelegen op  

     Hoofdtribune, vak B (bovenaan) 

Draadloos internet : Gratis WIFI in persruimte  

Routing fotografen : Via ingang MVV Businessclub naar MVV Pershome. Vervolgens vanuit 

pershome via hek bij Poort D veld op 

Publieke Regionale TV Omroep  : L1 

Radiopartner    : Radio verslagen door L1;  

  

Officiële Club website   : www.mvv.nl, bezoekt uitwedstrijd, geen NSP kaart 

Clubfotograaf    : Frank Kerbusch (info@publiciteitsvisie.nl 

Club TV : MVV-tv 

Officiële Supportersvereniging  : Supportersclub MVV 

Officiële Supportersvereniging website : www.supportersclubmvv.com 
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