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Straffen betaald voetbal tot en met 23 augustus 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 22 augustus 2012: 

De Graafschap: T. van der Meulen 4 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 

 

Met ingang van 23 augustus 2012: 

sc Genemuiden: A.L. Flier 3 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 

Jodan Boys: E. van de Klis 3 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 

VVSB: J.S. Zwart 2 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 

 

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 augustus 2012: 

Jong Vitesse/AGOVV: E.V. Room 2 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 

 

Uitgesloten van deelname aan competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden 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 20 augustus 2012: 

Feyenoord: J. Mathijsen 1 wedstrijd 

FC Den Bosch: J. de Bock 1 wedstrijd 

 

Met ingang van 23 augustus 2012: 

Alcides: W. Tromop 1 wedstrijd 1 wedstrijd 

Haaglandia/Winston: S. Verstraten 1 wedstrijd 

Spakenburg: M.T.W. Jansen 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 20 augustus 2012: 

RKC Waalwijk: S.P. Bandjar 1 wedstrijd 

Telstar: C.C. Cijntje 1 wedstrijd 
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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 21 augustus 2012: 

Jong Willem II: H.C.A. Ippel 1 wedstrijd 

Jong NEC/FC Oss: D.B.M. Disveld 1 wedstrijd 

Jong Sparta Rotterdam: P.A.N. Verhoeve 1 wedstrijd 

Jong RKC Waalwijk: H. Salhi 1 wedstrijd 

 

Overige straffen die zijn uitgesproken: 

 

Met ingang van 20 augustus 2012: 

FC Twente: een geldboete van € 10.000,= wegens het afsteken van vuurwerk en/of het gooien van 

vuurwerk op het speelveld en/of het uiten van kwetsende en/of discriminerende spreekkoren en/of het gooien 

van voorwerpen 

 

PEC Zwolle: een berisping wegens het niet op het vastgestelde aanvangsuur gereed zijn van het elftal en/of 

het niet voldoen aan een verzoek van de arbitrage om de kleedkamer tijdig te verlaten 

 

Met ingang van 22 augustus 2012: 

Feyenoord: een voorwaardelijke geldboete van € 500,=, proeftijd 1 jaar wegens het staan van een niet 

speelgerechtigde speler B. de Jong, naar aanleiding van een nog uitstaande straf, als reserve op het 

wedstrijdformulier 

 

FC Eindhoven: T.J.J. Durwael rode kaart geseponeerd (wedstrijd SC Veendam – FC Eindhoven d.d. 20 

augustus 2012) 

 

Met ingang van 23 augustus 2012: 

Internos: M. Struys rode kaart wordt geseponeerd (wedstrijd Internos – ONS/Boso Sneek d.d. 22 

augustus 2012) 

 

Gemert: trainer/ coach J. van Dijk 1 wedstrijd rechtontzegging 


