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Straffen betaald voetbal tot en met 16 mei 2012 

 

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 14 mei 2012: 

N.E.C.: B.J. Nuytinck 2 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 

 

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 11 mei 2012: 

Jong Feyenoord/Excelsior: J. Mattheij 1 wedstrijd 

Jong PSV: Y. Najah 1 wedstrijd 

Jong Ajax: J.I. Veltman 1 wedstrijd 

 

Uitgesloten van deelname aan play-offwedstrijden 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 mei 2012: 

De Graafschap: T. Evers 1 wedstrijd 

 

Met ingang van 14 mei 2012: 

B.V. Vitesse: A. Annan 1 wedstrijd 

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

FC Eindhoven: Y. Mokhtar 1 wedstrijd 

FC Eindhoven: W. van Belle 1 wedstrijd 

Helmond Sport: C.A. Kazlauskas 1 wedstrijd 

Helmond Sport: P. Haastrup 1 wedstrijd 

Willem II: N. Vossebelt 1 wedstrijd 

 

Overige straffen die zijn uitgesproken: 

 

Met ingang van 08 mei 2012: 

FC Utrecht: een geldboete van € 750,= wegens het te laat aanvangen van de wedstrijd vanwege het niet 

tijdig verwijderen van papieren slierten van het speelveld 

 

Met ingang van 14 mei 2012: 

Sparta Rotterdam: verzorger E. van Venrooy 2 wedstrijden rechtontzegging 

 

Met ingang van 15 mei 2012: 

AFC Ajax: een geldboete van € 10.000,= wegens het afsteken van vuurwerk 

 

Met ingang van 15 mei 2012: 

PSV: een geldboete van € 750,= wegens het te laat aanvangen van de wedstrijd en/of het niet voldoen aan 

een verzoek van de arbitrage om de kleedkamer tijdig te verlaten 


