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Straffen betaald voetbal tot en met 3 mei 2013 

 

Uitgesloten van deelname aan alle competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB, tot de dag, 

volgende op die, waarop het 1e elftal van hun club het achter de naam van de betrokken speler vermelde 

aantal competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB heeft gespeeld, zijn: 

 

Met ingang van 3 mei 2013: 

ADO Den Haag: T. Beugelsdijk  2 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 

 

Uitgesloten van deelname aan competitiewedstrijden van de KNVB van het 1e elftal van hun club voor het achter de 

naam van de betrokken speler vermelde aantal wedstrijden, zijn: 

 

Met ingang van 29 april 2013: 

sc Heerenveen: M.E. de Roon  1 wedstrijd  

De Graafschap: R.K. Meijer  1 wedstrijd  

MVV: N. Rutjes    1 wedstrijd  

FC Volendam: P.P.J. de Lange  1 wedstrijd  

 

Uitgesloten van deelname aan competitiewedstrijden van de KNVB van het 2e elftal van hun club voor het achter de 

naam van de betrokken speler vermelde aantal wedstrijden, zijn: 

 

Met ingang van 1 mei 2013: 

Jong De Graafschap: N.A. te Veluwe 1 wedstrijd  

Jong FC Volendam: R.D. Esseboom 1 wedstrijd 

Jong PSV:  R. Schouw   1 wedstrijd  

Jong PSV: M.R.M. Koch   1 wedstrijd  

Jong NEC/FC Oss: S.O.H. de Looyer 1 wedstrijd  

Jong Heracles/GA Eagles: L. van Dijk 1 wedstrijd  

 

Uitgesloten van deelname aan competitiewedstrijden in de Women’s BeNe League voor het achter de 

naam van de betrokken speelster vermelde aantal wedstrijden, zijn: 

 

Met ingang van 29 april 2013: 

PSV/FC Eindhoven: D. van de Donk 1 wedstrijd  

Oud-Heverlee Leuven: E. van Kerkhoven 1 wedstrijd  

 

Uitgesloten van deelname aan play-off wedstrijden van de KNVB van het 1e elftal van hun club voor het achter de naam 

van de betrokken speler vermelde aantal wedstrijden, zijn: 

 

Met ingang van 17 mei 2010: 

Sparta: M.R. Koenders    1 wedstrijd (nu Heracles Almelo) 

 

Met ingang van 23 mei 2011: 

BV Veendam: M. Apau    1 wedstrijd 
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Met ingang van 14 mei 2012: 

N.E.C.: N. Foor     1 wedstrijd 

FC Eindhoven: Y. Mokhtar   1 wedstrijd (nu PEC Zwolle) 

FC Eindhoven: W. van Belle   1 wedstrijd 

 

Met ingang van 21 mei 2012: 

FC Den Bosch: R. Seuntjens  1 wedstrijd 

Helmond Sport: S. Stachnik   1 wedstrijd 

Helmond Sport: D. Guijo Velasco   1 wedstrijd 

Willem II: V.R. Misidjan    1 wedstrijd 

 

Overige uitspraken: 

 

Met ingang van 26 april 2013: 

RSC Anderlecht: trainer/coach  F.  de Winne  recht ontzegd om op wedstrijddagen waarop een competitie-, play-off- 

en/of bekerwedstrijd van de Women’s BeNe League en de KBVB wordt gespeeld als trainer/coach te fungeren of in 

welke vorm ook enige andere een voetbalteam begeleidende functie te vervullen, tot de dag, volgende op die, 

waarop het 1
e
 elftal van zijn club (zijnde het 1

e
 elftal dat deelneemt aan de Women’s BeNe League) 1 competitie-, 

play-off- en/of bekerwedstrijden van de Women’s BeNe League heeft gespeeld. 

 

RSC Anderlecht: assistent-trainer/coach J. Cobiella-Garcia het recht ontzegd om op wedstrijddagen waarop een 

competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijd van de Women’s BeNe League en de KBVB wordt gespeeld als assistent-

trainer-coach te fungeren of in welke vorm ook enige andere een voetbalteam begeleidende functie te vervullen, tot 

de dag, volgende op die, waarop het 1
e
 elftal van zijn club (zijnde het 1

e
 elftal dat deelneemt aan de Women’s BeNe 

League) 2 competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de Women’s BeNe League heeft gespeeld. 

 

Met ingang van 1 mei 2013: 

FC Groningen: trainer/coach R. Maaskant 1 wedstrijd rechtontzegging 

 

Met ingang van 1 mei 2013: 

FC Twente: S. Worm rode kaart geseponeerd (wedstrijd ADO Den Haag – FC Twente d.d. 26 april 2013) 

De aanklager acht de overtreding niet wettig en overtuigend bewezen. 

 


