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Straffen betaald voetbal tot en met 28 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 24 februari 2014: 

 

MVV: S. Verdellen   3 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 

Jong Heracles Almelo: J.J. Streutker   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 24  februari  2014: 

 
Heracles Almelo: M.J.M. te Wierik   1 wedstrijd 

Heracles Almelo: B.C.A.P. Linssen   1 wedstrijd 

Roda JC: O.G.Ramos    1 wedstrijd 

Roda JC: K.Luijckx    1 wedstrijd 

PSV: J.K. Bruma     1 wedstrijd 

FC Twente: R. Bengtsson    1 wedstrijd 

Go Ahead Eagles: B. Vriends   1 wedstrijd 

FC Volendam: L. Schwiebbe   1 wedstrijd 

FC Oss: M. van der Sloot    1 wedstrijd 

De Graafschap: G.D. Flanegin Breinburg  1 wedstrijd 

 

Met ingang 25 februari 2014 

FC Emmen: L.P. Da Silva Ferreira   1 competitiewedstrijd (5
e
 registratie) 

 

 

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: 

 

Jong PEC Zwolle: D. Patricio   1 wedstrijd 
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Overige uitspraken: 

FC Dordrecht: trainer/coach H.C. van den Ham wordt gezien de aard en ernst van het feit en rekening houdend met 

zijn strafkaart waarop een aantekening voorkomt van 18 december 2013, met ingang van 24 februari 2014 het recht 

ontzegd de eerstvolgende dag waarop een competitie-, play-off- of bekerwedstrijd van de KNVB van het 1
e
 elftal van 

zijn club wordt gespeeld als trainer/coach te fungeren of in welke vorm ook enige andere een voetbalteam 

begeleidende functie te vervullen omdat hij zich tijdens de op 21 februari 2014 gespeelde wedstrijd FC Eindhoven – FC 

Dordrecht schuldig heeft gemaakt aan het in woord en gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing 

van de scheidsrechter en/of het verlaten van de instructiezone zonder toestemming van de scheidsrechter. 

 

Jong sc Heerenveen: trainer/coach M. Roelofsen wordt gezien de aard en ernst van het feit en rekening houdend met 

zijn strafkaart waarop een aantekening voorkomt van 6 maart 2012, met ingang van 25 februari 2014 het recht ontzegd 

de eerstvolgende dag waarop een competitie-, play-off- of bekerwedstrijd van de KNVB van het 2
e
 elftal van zijn club 

wordt gespeeld als trainer/coach te fungeren of in welke vorm ook enige andere een voetbalteam begeleidende 

functie te vervullen omdat hij zich tijdens de op 25 februari 2014 gespeelde wedstrijd Jong sc Heerenveen – Jong 

NEC/FC Oss  schuldig heeft gemaakt aan het gebruiken van grove tegen de assistent-scheidsrechter J.D.C. Hubers en/of 

het verlaten van de instructiezone zonder toestemming van de scheidsrechter. 

 

Feyenoord: G. Pelle wordt gezien de aard en ernst van het feit, met ingang van 26 februari 2014  

veroordeeld tot de navolgende straf: 

 

-  een onvoorwaardelijke geldboete van € 5.000,=. Deze boete dient uiterlijk 18 maart 2014 ontvangen te 

zijn op rekeningnummer NL45INGB0670000132 onder vermelding van boete KNVB Betaald Voetbal. 

-         voorwaardelijk uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende competitie-, play-off of bekerwedstrijd van de 

KNVB van het 1
e
 elftal van zijn club met de proeftijd van 1 jaar 

 

Omdat hij zich na afloop van de op 23 februari 2014 gespeelde wedstrijd FC Twente - Feyenoord schuldig heeft gemaakt 

aan het schaden van de belangen van de sectie betaald voetbal of de voetbalsport in het algemeen, zoals eveneens 

omschreven in de Gedragscode Officials Betaald Voetbal, door bij het verlaten van het veld te trappen tegen de dug-out 

en/of het kapot trappen van een deur en/of een scherm in de catacomben van het stadion. 

 

 
 


