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Straffen betaald voetbal tot en met 19 juli 2013 

 

 

Uitgesloten van deelname aan alle wedstrijden buiten competitie-, play-off- en/of bekerverband 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 wedstrijden buiten competitie-, play-off- en/of bekerverband van de 

KNVB heeft gespeeld, zijn: 

 

Met ingang van 16 juli 2013: 

FC Twente :  R. Wolters  2 wedstrijden 

 

 

Met ingang van 17 juli 2013: 

FC Den Bosch: Y. Otsu   3 wedstrijden 

 

 

Overige straffen die zijn uitgesproken met ingang van 16 juli 2013: 

 

FC Volendam  is veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van EUR 2.500,= zulks naar aanleiding van 

het gooien van (gevulde) bekers drank richting spelers en/o speelveld tijdens de gespeelde wedstrijd FC 

Volendam – MVV op 26 april 2013. 

 

RODA JC is veroordeeld tot een geldboete van EUR 2.500,= zulks naar aanleiding van wanordelijkheden 

door aanhang van Roda JC bij gelegenheid van de op 20 april 2013 gespeelde wedstrijd Willem II – Roda 

JC, te weten: 

 het afsteken van vuurwerk in het bezoekersvak en/of; 

 het aanrichten van vernielingen en/of; 

 het beledigen van de medewerkers van het verkooppunt in het bezoekersvak waardoor men besloot 
dit verkooppunt te sluiten in de 2

e
 helft van de wedstrijd. 

 

RODA JC is tevens  veroordeeld tot een onvoorwaardelijke geldboete van EUR 7.500,=  en opschorting van 

het recht van haar club tot het verkrijgen van toegangskaarten voor de eerstvolgende uitwedstrijd van het 

1
e
 elftal in de competitie, bekercompetitie of play-offs van de KNVB. Dit deel van de straf is geheel 

voorwaardelijk, zulks met de proeftijd van 1 jaar.zulks naar aanleiding van wanordelijkheden door aanhang 

van Roda JC bij gelegenheid van de op 16 mei gespeelde wedstrijd  De Graafschap – Roda JC,  te weten: 

 het aanrichten van vernielingen voorafgaand en na afloop van de wedstrijd en/of;  

 het uitbreken van supporters en/of; 

 het zoeken van de confrontatie met De Graafschap-supporters, politie en ME en/of; 

 het gooien van glazen bierflessen en/of stenen in de richting van De Graafschap supporters, politie 
en ME, waarbij een gewonde is gevallen. 

 
 

 

 


