
 

        knvb.nl 

Straffen betaald voetbal tot en met 29 november 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 25 november 2013: 

FC Emmen: Y. de Wit   3 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 

Sc Heerenveen: J. van den Berg 3 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 

Helmond Sport: W.L.H. van der Steen 2 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 

FC Utrecht: M.K. van der Maarel 1 wedstrijd 

AZ: N. Gudelj    3 wedstrijden 

AZ: N. Viergever   1 wedstrijd 

 

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 25 november 2013 

PEC Zwolle: R. Achenteh  1 competitiewedstrijd 

Go Ahead Eagles: X.D. Schenk  1 competitiewedstrijd 

FC Oss: L. Hultermans   1 competitiewedstrijd 

FC Volendam: N.M. Coster  1 competitiewedstrijd 

FC Emmen: Q.G.F. Martinus  1 competitiewedstrijd 

FC Dordrecht: A. Alisic   1 competitiewedstrijd 

Helmond Sport: D.T.S. Nieskens 1 competitiewedstrijd 

Roda JC: B.G.M. Biemans  1 competitiewedstrijd 

 

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 25  november 2013: 

Jong Ajax: E.T. Enoh   3 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar   

 

Met ingang van 26 november 2013: 

Jong Vitesse: T.T.W. Beissel  1 wedstrijd 

Jong FC Dordrecht: J. Ket  1 wedstrijd 

 

Overige straffen die zijn uitgesproken: 

 

Jong ADO Den Haag: trainer/coach E. Kahya wordt gezien de aard en ernst van het feit, met ingang van 25 

november 2013 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  

schuldig heeft gemaakt aan het bij herhaling te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing van de 

arbitrage tijdens de gespeelde wedstrijd Jong FC Dordrecht – Jong ADO Den Haag d.d. 25 november 2013. 

 


