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Straffen betaald voetbal tot en met 17 mei 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 13 mei 2013: 

ADO Den Haag: C.J. Vicento  3 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 13 mei 2013: 

Heracles Almelo: J.A. Davidson  1 wedstrijd 

 

Uitgesloten van deelname aan competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden 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 14 mei 2013: 

Jong Vitesse/AGOVV: S. van der Sman 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 13 mei 2013: 

Heracles Almelo: M. Vejinovic  1 wedstrijd  

PEC Zwolle: D.B.R. Lachman  1 wedstrijd  

PSV: M. van Bommel   1 wedstrijd  

Roda JC: M.J. Fledderus   1 wedstrijd  

sc Heerenveen: J. van den Berg  1 wedstrijd  

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

 

Uitgesloten van deelname aan competitiewedstrijden in de Women’s BeNe League voor het achter de naam van de 

betrokken speelster vermelde aantal wedstrijden, zijn: 

 

Met ingang van 13 mei 2013: 

R. Standard Luik: M. Coutereels  1 wedstrijd 

 

Uitgesloten van deelname aan play-off 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 mei 2010: 

Sparta: M.R. Koenders    1 wedstrijd (nu Heracles Almelo) 

 

Met ingang van 23 mei 2011: 

BV Veendam: M. Apau    1 wedstrijd 
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Met ingang van 14 mei 2012: 

N.E.C.: N. Foor     1 wedstrijd 

FC Eindhoven: Y. Mokhtar   1 wedstrijd (nu PEC Zwolle) 

FC Eindhoven: W. van Belle   1 wedstrijd 

 

Met ingang van 21 mei 2012: 

FC Den Bosch: R. Seuntjens  1 wedstrijd 

Helmond Sport: S. Stachnik   1 wedstrijd 

Helmond Sport: D. Guijo Velasco   1 wedstrijd 

Willem II: V.R. Misidjan    1 wedstrijd 

 

Overige straffen die zijn uitgesproken: 

 

Roda JC is veroordeeld tot een  geldboete van EUR 5.000,-- waarvan EUR 2.500,-- voorwaardelijk, zulks met een 

proeftijd van 2 jaar naar aanleiding van wanordelijkheden tijdens de gespeelde wedstrijd VVV-Venlo – Roda JC op 23 

december 2012. 


