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Straffen betaald voetbal tot en met 21 februari 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 17 februari 2014: 

 

Vitesse: P.J.M. van Aanholt  3 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 

NAC: S. Perica    3 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 

 

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 17 februari  2014: 

 

sc  Heerenveen: J. van den Berg   1 wedstrijd 

sc  Heerenveen: M.E. de Roon    1 wedstrijd 

sc  Heerenveen: H. Ziyech    1 wedstrijd 

AZ: N. Gudelj      1 wedstrijd 

SC Cambuur Leeuwarden: M. El Makrini  1 wedstrijd 

FC Volendam: N.M. Coster    1 wedstrijd 

FC Volendam: G.N.M. Koning    1 wedstrijd 

Sparta: J.D. Voskamp     1 wedstrijd 

Excelsior: D.C.H. Blij     1 wedstrijd 

Excelsior: A.M. Fischer     1 wedstrijd 

Almere City FC: V.P.A.S. Janssen   1 wedstrijd 

Almere City FC: S.M. Nieuwpoort   1 wedstrijd 

Jong AFC Ajax: K.J. Tete    1 wedstrijd 

 

 

 

Uitgesloten van deelname aan wedstrijden buiten competitie-, play-off- en/of bekerverband van de KNVB 

van het 2e elftal van hun club voor het achter de naam van de betrokken speler vermelde aantal 

wedstrijden, zijn: 

 
Jong sc Heerenveen: J.M. Raitala   1 wedstrijd 
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Overige uitspraken: 
 
Sc Cambuur: wordt een geldboete van EUR 5000,= opgelegd waarvan EUr 2500,= voorwaardelijk met de 
proeftijd van 1 jaar naar aanleiding van de wedstrijd sc Cambuur – NEC d.d. 23 november 2013. De club 
wordt beschuldigd van het volgende: 

 

 op grond van artikel 19 juncto artikel 20, lid 2, sub a van het Reglement Tuchtrechtspraak 
Betaald Voetbal voor wanordelijkheden door aanhang van SC Cambuur bij gelegenheid van de op 23 
november 2013 gespeelde wedstrijd SC Cambuur – NEC, te weten: het bij herhaling uiten van 
kwetsende spreekkoren in de richting van de scheidsrechter en/of de KNVB; 
en/of  

 op grond van artikel 19 jo artikel 20, lid 1, sub a van het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal 
jo artikel 30, lid 2 van de Voorschriften Wedstrijdorganisatie in het Handboek Veiligheid voor het niet 
volledig en naar waarheid invullen van het meldingsformulier incidenten en wanordelijkheden inzake 
de wedstrijd SC Cambuur – NEC d.d. 23 november 2013. 


