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Wedstrijdbezoek 
Mediavertegenwoordigers zijn van harte welkom bij de thuiswedstrijden van FC Lienden. 
Toegang tot de wedstrijd hebben mediavertegenwoordigers die beschikken over een 
persoonsgebonden en geldige NPS Perskaart of een FC Lienden perspas of dagkaart. 
 
Mediavertegenwoordigers die niet beschikken over een geldige perskaart beschikken, die 
toegang geeft tot de wedstrijd, kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de betreffende 
wedstrijd aanmelden via media@fclienden.nl. 
Bij in aanmerking komend hiervoor wordt bij de hoofdingang van het sportpark een perspas 
op naam klaar gelegd. Deze uitgereikte perspas is alleen geldig voor de betreffende 
wedstrijd en dient voor vertrek ingeleverd te worden. 
 
Voor de schrijvende pers zijn op de tribune een beperkt aantal zitplaatsen gereserveerd. FC 
Lienden verstrekt geen parkeerkaarten voor de media. Instructies van stewards en de 
wedstrijd-/veiligheidscoördinator dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 
 
Persruimte 
Bij de thuiswedstrijden van FC Lienden in de Derde Divisie competitie en voor het KNVB 
beker is de media welkom in de bestuursruimte op het sportpark. De bestuursruimte is 
hiervoor geopend vanaf 1,5 uur voor aanvang van de wedstrijd. 
Hier is Wi-Fi aanwezig en de opstellingensheets worden er beschikbaar gesteld. 
 
Fotografen 
Fotografen (en cameramensen) dienen een blauw pershesje te dragen om toegang te krijgen 
tot het veld. Deze hesjes zijn verkrijgbaar in de ontvangstruimte van de pers en moeten bij 
vertrek weer worden ingeleverd. Tijdens de wedstrijd mogen fotografen (en cameramensen) 
alleen positie innemen aan de korte zijde van het veld aan weerszijden van de doelen op ten 
minste 1 meter van de achterlijn en op ten minste 3,5 meter van de doelen. Het betreden 
van het veld kan uitsluitend via de daarvoor bedoelde toegang, niet over de boarding of via 
afgesloten doorgangen. 
 
Radio 
FC Lienden heeft geen technische voorzieningen en telefoonlijnen beschikbaar voor 
radioverslaggeving. Geluidsopnamen maken vanaf het wedstrijdveld is alleen toegestaan 
voor de wedstrijd, mits de warming-up van spelers en arbitrage niet gehinderd wordt. Voor 
radioverslaggeving wordt verzocht tijdig voorafgaand aan de wedstrijd contact op te nemen 
met FC Lienden via media@fclienden.nl. 
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TV en cameraopnamen 
Het is toegestaan om interviews op beeld te registreren. Registreren van beelden van de 
‘eigen’ wedstrijd voor voetbaltechnische doeleinden, zoals gebruik bij wedstrijdanalyse door 
technische staf, kan en mag uitsluitend na overleg met FC LIENDEN TV (te bereiken via 
tv@fclienden.nl). Voor het maken van TV-/video-opnamen dient vooraf tijdig contact 
opgenomen te worden met FC Lienden via media@fclienden.nl. 
 
Interviews 
Direct na afloop van de wedstrijd gaan de spelers en de staf eerst naar de kleedkamer, 
alvorens de media te woord wordt gestaan. Na de wedstrijd is er nabij de kleedkamers 
gelegenheid om interviews af te nemen. 
Vindt er na afloop van de wedstrijd een persconferentie van FC Lienden TV plaats (bv. met 
beide trainers), dan is dit in de kantine. De pers is hierbij welkom. 
 
Wi-Fi 
De bestuursruimte heeft de beschikking over Wi-Fi. Het eventueel hiervoor noodzakelijke 
wachtwoord is beschikbaar in deze ruimte. Voor een back-up verbinding, indien er 
problemen zijn met de aanwezige verbinding, dient zelf gezorgd te worden. Op de tribune is 
geen Wi-Fi beschikbaar. 
 
Contact 
Voor meer informatie en vragen kan altijd contact opgenomen worden met 
media@fclienden.nl. Hier zijn ook aanbevelingen om de faciliteiten en service te verbeteren 
welkom. FC Lienden staat hiervoor open. 
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