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Straffen in het betaald voetbal tot en met 23 januari 2015 
 
 
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 19 januari 2015: 
FC Oss: L.H. Piqué    2 wedstrijden 
Helmond Sport: J. Sequeira   3 wedstrijden waarvan 1 vw proeftijd 1 jaar 
 
Met ingang van 20 januari 2015: 
MVV: M. Moustafa    2 wedstrijden waarvan 1 vw 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 19 januari 2015: 
De Graafschap: H. Jurjus    1 wedstrijd 
NAC Breda: R. Amieux    1 wedstrijd 
Sc Heerenveen: .M.E. de Roon   1 wedstrijd 
Heracles Almelo: W.F.M. Weghorst  1 wedstrijd 
Go Ahead Eagles: G.D.R. Wijnaldum  1 wedstrijd 
FC Den Bosch: M.F. van Huijgevoort  1 wedstrijd 
FC Volendam: J. Lo-Fo-Sang   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 21 januari 2015: 
Jong Heracles Almelo: D.Vujicevic   3 wedstrijden waarvan 1 vw proeftijd 1 jaar 
  
 
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 20 januari 2015: 
Jong VVV/Helmond Sport: E.J.H.A. Verstappen 1 wedstrijd 
Jong Roda JC: J.J. Wijnen    1 wedstrijd 
Jong De Graafschap: T. Cicke   1 wedstrijd 
Jong Roda JC: S.A.M. de Jongh  1 wedstrijd 
 
 


