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Straffen betaald voetbal tot en met 13 maart 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 11 maart 2013: 

Heracles Almelo: T. Bruns 4 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar  

Go Ahead Eagles: X. Houtkoop 2 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 

De Graafschap: A. Jansen 4 wedstrijden 

 

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 12 maart 2013: 

Jong NEC/FC Oss: E.R. Samseij 3 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 11 maart 2013: 

ADO Den Haag: D. Malone 1 wedstrijd 

ADO Den Haag: T. Beugelsdijk 1 wedstrijd 

FC Groningen: R. Lindgren 1 wedstrijd 

Heracles Almelo: L. Duarte 1 wedstrijd 

NAC Breda: A. Hadouir 1 wedstrijd 

FC Twente: W. Brama 1 wedstrijd 

Almere City FC: M. Kappenberg 1 wedstrijd 

FC Eindhoven: M. Verkoelen 1 wedstrijd 

FC Eindhoven: S. Paridaans 1 wedstrijd 

Fortuna Sittard: E.J.R. Voorn 1 wedstrijd 

De Graafschap: J. Jansen 1 wedstrijd 

Helmond sport: F. de Regt 1 wedstrijd 

Helmond Sport: J. Sequeira 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 12 maart 2013: 

Jong Roda JC: A. Šećerović 1 wedstrijd 

Jong FC Volendam: R.D. Esseboom 1 wedstrijd 
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Overige straffen die zijn uitgesproken: 

 

Met ingang van 12 maart 2013: 

PEC Zwolle (vrouwen): een voorwaardelijke geldboete van € 150,- met een proeftijd van 1 jaar wegens het niet 

vermelden van een speelster op de spelerslijst, waardoor deze speelster als niet speelgerechtigde speelster heeft 

deelgenomen aan de wedstrijd 

 

 


