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Straffen in het betaald voetbal tot en met 27 februari 2015 

 

 

Uitgesloten van deelname aan 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 23 februari 2015: 

Sc Heerenveen: M. E. de Roon   1 wedstrijd 

Heracles Almelo: J. Veldmate   1 wedstrijd 

FC Utrecht: Y. Ayoub    1 wedstrijd 

NAC Breda: J. de Kamps   1 wedstrijd 

Telstar: K. van Essen    1 wedstrijd 

FC Volendam: S. Akouili   1 wedstrijd 

Roda JC: B.E. van Peppen   1 wedstrijd 

RKC Waalwijk: P. Jungschlager   1 wedstrijd 

Excelsior: J. Mattheij    1 wedstrijd 

FC Volendam: M. Evers   1 wedstrijd 

 

Met ingang van 24 februari 2015: 

De Graafschap: G.W.M. Pröpper  1 wedstrijd 

Jong FC Dordrecht: D. Staas   1 wedstrijd 

  

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 februari 2015: 

Sparta Rotterdam: R.A. van Boxel  2 wedstrijden waarvan 1 vw proeftijd 1 jaar 

PEC Zwolle: S. Nijland    3 wedstrijden waarvan 1 vw proeftijd 1 jaar 

 

Uitgesloten van deelname aan wedstrijden 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 februari 2015: 

Jong FC Volendam : R. el Hamdi  1 wedstrijd 

 

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 24 februari 2015: 

Jong Almere City: R. Koeman  3 wedstrijden waarvan 1 vw proeftijd 1 jaar 

 


