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Straffen betaald voetbal tot en met 5 december 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 2 december 2013: 

Telstar:  D.J. van Mieghem  1 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 2 december 2013: 

FC Volendam: L. Schwiebbe  1 wedstrijd  

ADO Den Haag: T. Beugelsdijk  1 wedstrijd 

ADO Den Haag: M. Kramer  1 wedstrijd  

PSV: J.K. Bruma   1 wedstrijd  

FC Groningen: S. Magnasco  1 wedstrijd  

Roda JC: A. Kali   1 wedstrijd  

FC Dordrecht: J. Fortes   1 wedstrijd  

 

Met ingang van 3 december 2013: 

FC Eindhoven: T.J.J. Durwael  1 wedstrijd  

 

Met ingang van 4 december 2013: 

Heracles Almelo: J.A. Davidson  1 wedstrijd 

 

 

Overige straffen die zijn uitgesproken: 

 

FC Dordrecht: teammanager D. Bolte, gelet op de aard en de ernst van het strafbare feit, met ingang van 
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december 2013 het recht ontzegd de eerstvolgende dag waarop competitie-, play-off- en/of 

bekerwedstrijden van de KNVB van het 1
e
 elftal  van zijn club wordt gespeeld als teammanager te 

fungeren of in welke vorm ook enige andere een voetbalteam begeleidende functie te vervullen, zulks 

geheel voorwaardelijk, met een proeftijd van 1 jaar omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het in 

woord en gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing van de arbitrage en/of het 

verlaten van de instructiezone zonder toestemming van de scheidsrechter tijdens de gespeelde wedstrijd 

FC Volendam – FC Dordrecht d.d. 29 november 2013. 

 


