English follows Dutch.
Pers die verslag wenst te doen van het WK Inline-skaten & WK Freestyle-skaten in Arnhem
en Heerde kan zich accrediteren voor deze toernooien. Ook kan pers zich aanmelden voor
het ontvangen van persberichten.
Meld je nu aan voor de perslijst via c.mureau@knsb.nl met vermelding van naam,
contactgegevens, medium en indien aanwezig nummer van perskaart. De
accreditatieprocedure start in het voorjaar van 2018.
Criteria voor persaccreditaties:
- Journalisten van dag- en weekbladen, radio- en tv-stations en websites dienen in het
bezit te zijn van een NSP-kaart.
- Freelance-journalisten en -fotografen moeten hun aanvraag indienen in opdracht van
een erkend dag- of weekblad, erkend bureau of ander medium.
- Alleen professionele fotografen ontvangen een accreditatie.
- Betrokkenen bij een nationale federatie kunnen zich ook accrediteren.
Accreditaties worden niet verstrekt aan reclame- of marketingmanagers of leden van deze
afdeling van nieuws- of sportmedia.
Contact:
Carl Mureau
c.mureau@knsb.nl
+31 (0)6 55747998

English
Press who wish to do reports off the Inline Speed Skating World Championships / Inline
Freestyle Skating World Championships can accredit themselves for these tournaments.
Press can also sign up for press messages.
Sign up for the press list via c.mureau@knsb.nl citing name, contact information, medium
and if available number of press card. The accreditation procedure starts in the spring from
2018.
Criteria for press accreditations:
- Journalists from day- and week sheets, radio- and tv-stadiums and websites need to
have a NSP-card.
- Freelance-journalists and -photographers need be hired by day- or week sheets,
licensed bureau’s or other mediums when they apply for an accreditation.
- Only professional photographers receive an accreditation.
- Persons involved with national federations can also accredit.

Accreditation will not be provided to advertisement- or marketing managers or members of
this department from news- or sport media.
Contact:
Carl Mureau
c.mureau@knsb.nl
+31 (0)6 55747998

