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Straffen in het betaald voetbal tot en met 12 december 2014 

 

 

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 8 december 2014 

Vitesse: D.W. Pröpper    1 wedstrijd 

 

Uitgesloten van deelname aan 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 8 december 2014: 

FC Dordrecht: I. Haddad   1 wedstrijd 

AZ: M.E. Johansson    1 wedstrijd 

ADO den Haag: K. Jansen   1 wedstrijd 

B.V. Vitesse: W. Oliveira dos Santos  1 wedstrijd 

FC Emmen: S. Bakkati    1 wedstrijd 

FC Oss: J.A. van den Ouweland   1 wedstrijd 

 

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

volgende op die, waarop het 2e 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 8 december 2014 

Jong FC Twente: F.C. Zschusschen  3 wedstrijden waarvan 1 vw  proeftijd van 1 jr 

 

 

Uitgesloten van deelname aan wedstrijden 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 8 december 2014: 

Jong AZ: D. Luckassen    1 wedstrijd 

 

 

Overige uitspraken: 

 

Fortuna Sittard R. Voorn zijn rode kaart tijdens gespeelde wedstrijd Almere City FC – Fortuna Sittard  

06-12-2014 daarvan heeft de aanklager betaald voetbal besloten deze te seponeren. De aanklager 

betaald voetbal, die kennis genomen heeft van de televisiebeelden en de ingediende verklaringen, acht 

de overtreding niet wettig en overtuigend bewezen. 

 

Met ingang van 11 december 2014 

FC Dordrecht: E. Brandts   1 wedstrijd vw  rechtontzegd 

 


