
 

 

Straffen betaald voetbal tot en met 25 januari 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 23 januari 2012: 

Sc Heerenveen: D. Janmaat 2 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 

Almere City FC: L.G. Resodihardjo 3 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 25 januari 2012: 

Jong Heerenveen/Emmen: F. Shayesteh 3 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 

Jong NEC/FC Oss: A.A. Ibrahim 3 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 

 

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 23 januari 2012: 

AZ: R. Elm 1 wedstrijd 

Sc Heerenveen: R. Zomer 1 wedstrijd 

NAC Breda: R. Bonevacia 1 wedstrijd 

NAC Breda: K. Luijckx 1 wedstrijd 

NAC Breda: E.F. Botteghin 1 wedstrijd 

RKC Waalwijk: B.E. van Peppen 1 wedstrijd 

B.V. Vitesse: N. Hofs 1 wedstrijd 

Almere City FC: D.O.R. Malone 1 wedstrijd 

FC Eindhoven: I. Rossen 1 wedstrijd 

FC Eindhoven: J. van Son 1 wedstrijd  

Fortuna Sittard: F. Ricksen 1 wedstrijd 

MVV: K. Knops 1 wedstrijd 

FC Volendam: R. Kruijs 1 wedstrijd 

 

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 24 januari 2012: 

Jong FC Utrecht: B. Vriends 1 wedstrijd 

 
Overige straffen die zijn uitgesproken: 

 

Met ingang van 23 januari 2012: 

FC Eindhoven: een berisping wegens het niet volledig en naar waarheid invullen van het meldingsformulier incidenten en 

wanordelijkheden 


