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Straffen betaald voetbal tot en met 05 april 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 30 maart 2013: 

Fortuna Sittard: J.C.G. Briels 3 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 

Telstar: K. van Essen 5 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 

 

Met ingang van 02 april 2013: 

AZ: T.A.R. Lam 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 30 maart 2013: 

FC Eindhoven: S. Paridaans 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 27 maart 2013: 

Jong Vitesse/AGOVV: N.D. Wormgoor 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 30 maart 2013: 

FC Oss: A. Simone 1 wedstrijd 

FC Eindhoven: W. van Belle 1 wedstrijd 

Fortuna Sittard: A. Khalouta 1 wedstrijd 

Telstar: F. Korpershoek 1 wedstrijd 

Sparta Rotterdam: C.S.T. van Berkel 1 wedstrijd 

 

Met ingang van 02 april 2013: 

ADO Den Haag: D. Holla 1 wedstrijd 

Feyenoord: J. Clasie 1 wedstrijd 

FC Groningen: M. Kieftenbeld 1 wedstrijd 

FC Twente: D. Tadić 1 wedstrijd 

B.V. Vitesse: T.J. Janssen 1 wedstrijd 

Almere City FC: H. Faik 1 wedstrijd 

Helmond Sport: G.V. Justiana 1 wedstrijd 

MVV: L.M.J. Labylle 1 wedstrijd 

FC Oss: M. Nalbantoglu 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 03 april 2013: 

Jong PSV: R. Schouw 1 wedstrijd 

Jong Roda JC: M. Kuzmicki 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 25 maart 2013: 

Sint-Truiden: A. Menten 1 wedstrijd 

 

Met ingang van 02 april 2013: 

K. Beerschot A.C.: N. den Ridder 1 wedstrijd 

R. Standard de Liège: D. Philtjens 1 wedstrijd 

Oud-Heverlee Leuven: F. Houben 1 wedstrijd 

 

Overige straffen die zijn uitgesproken: 

 

Met ingang van 18 maart 2013: 

Fortuna Sittard: vrijgesproken van het afsteken en/of gooien van een vuurwerkbom waarbij een gewonde/gewonden 

zijn gevallen en/of het afsteken en/of gooien van vuurwerk en/of het gooien van voorwerpen bij gelegenheid van de 

op 14 december 2012 gespeelde wedstrijd Fortuna Sittard – MVV. 

 

Met ingang van 25 maart 2013: 

S.G. Lens: een geldboete van € 10.000,- en een voorwaardelijke ontzegging van het recht tot het uitoefenen van de 

functie van spelersmakelaar met de duur van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar wegens het overtreden van het 

Reglement Spelersmakelaars. 

 

Met ingang van 03 april 2013: 

FC Dordrecht: teammanager D. Bolte wegzending geseponeerd (wedstrijd FC Dordrecht – FC Oss d.d. 29 maart 

2013). 

 

 

 

 


