
 

 

Straffen betaald voetbal tot en met 17 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 16 januari 2012: 

Almere City FC: C. Toet 3 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 

FC Volendam: B.A. Opdam 3 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 

 

Met ingang van 17 januari 2012: 

AGOVV: J. Berends 3 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 

Helmond Sport: S. Stachnik 4 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 16 januari 2012: 

FC Zwolle: D. Boer 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 16 januari 2012: 

AGOVV: P.J.M. Reekers 1 wedstrijd 

FC Oss: R. van der Sande 1 wedstrijd 

Cambuur Leeuwarden: M. van der Laan 1 wedstrijd 

FC Volendam: O. Lindenbergh 1 wedstrijd 

 

Met ingang van 17 januari 2012: 

AGOVV: T.R.A. de Corte 1 wedstrijd  

MVV: T. Daemen 1 wedstrijd 

MVV: S. Verdellen 1 wedstrijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overige straffen die zijn uitgesproken: 

 

Met ingang van 23 december 2011: 

FC Eindhoven: een berisping wegens het te laat aanvangen van de wedstrijd vanwege het niet tijdig verwijderen van papieren slingers 

op het speelveld 

 

Met ingang van 02 januari 2012: 

AFC Ajax: een geldboete van € 10.000,= en voorwaardelijk het spelen van de eerstvolgende thuiswedstrijd van het eerste elftal van 

AFC Ajax zonder publiek in de competitie, bekercompetitie of play-offs van de KNVB, proeftijd 2 jaar wegens het door een supporter 

betreden van het speelveld en/of het aanvallen van de keeper van AZ 

 

Met ingang van 11 januari 2012: 

Go Ahead Eagles: trainer/coach J. Gall voorwaardelijk 1 wedstrijd rechtontzegging, proeftijd 1 jaar 

 

Met ingang van 16 januari 2012: 

Willem II: een voorwaardelijke geldboete van € 2.500,=, proeftijd 1 jaar wegens het afsteken van vuurwerk 

 


