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Straffen betaald voetbal tot en met 21 december 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 14 december 2012: 
PSV: M.A. Guedes Filho 4 wedstrijden waarvan 1voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 

 
Met ingang van 15 december 2012: 
Telstar: J.R. Hoefdraad 3 wedstrijden 

 
Met ingang van 17 december 2012: 
ADO Den Haag: T. Beugelsdijk 3 wedstrijden waarvan 1voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 

FC Eindhoven: M. Ospitalieri 3 wedstrijden waarvan 1voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 
 
Met ingang van 18 december 2012: 

ADO Den Haag: T. Chery 3 wedstrijden waarvan 1voorwaardelijk, 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 18 december 2012: 
Jong NAC Breda: W.C. de Vogt 3 wedstrijden waarvan 1voorwaardelijk, 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 17 december 2012: 
PEC Zwolle: J. van den Berg 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 17 december 2012: 
Vitesse: J.A. van der Heijden 1 wedstrijd 
VVV-Venlo: M. Seip 1 wedstrijd 

Telstar: C.L. Mac Intosch 1 wedstrijd 
Excelsior: J. Mattheij 1 wedstrijd 
FC Dordrecht: M. Peersman 1 wedstrijd 

FC Eindhoven: M. Ospitalieri 1 wedstrijd 
Fortuna Sittard: R. Janssen 1 wedstrijd 
 

Met ingang van 18 december 2012: 
AGOVV: A.M. Fischer 1 wedstrijd 
Almere City FC: J. Oost 1 wedstrijd 
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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 18 december 2012: 
Jong NAC Breda: M.S.B. la Cruz 1 wedstrijd 
 

Uitgesloten van deelname aan 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 19 december 2012: 
FC Den Bosch: T. Hofstede 1 wedstrijd 
 
Overige straffen die zijn uitgesproken: 
 
Met ingang van 15 december 2012: 

Telstar: trainer/coach M. Keizer 2 wedstrijden rechtontzegging waarvan 1voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 
Telstar: assistent-trainer/coach A. Ahannach 2 wedstrijden rechtontzegging waarvan 1voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 
 

Met ingang van 17 december 2012: 
FC Groningen: L.J.J. Bacuna rode kaart geseponeerd (wedstrijd FC Groningen – VVV-Venlo d.d. 15 december 
2012).  

Feyenoord: B.R.M. Martins Indi rode kaart geseponeerd (wedstrijd Feyenoord – ADO Den Haag d.d. 16 december 
2012).  
 

Met ingang van 26 november 2012: 
FC Utrecht: een geldboete van € 15.000,= en voorwaardelijk het spelen van de eerstvolgende 
thuiswedstrijd van het eerste elftal van FC Utrecht zonder publiek in de competitie, bekercompetitie of 
play-offs van de KNVB met een proeftijd van 2 jaar vanwege het gooien van voorwerpen richting het 
speelveld en/of richting de doelman van Ajax en/of richting en/of tegen de scheidsrechter waardoor de 
wedstrijd tijdelijk is stilgelegd en/of het uiten van kwetsende/ antisemitische/racistische spreekkoren en/of 
het betreden van het speelveld door een supporter van FC Utrecht en/of het afsteken van vuurwerk en/of 
het gooien van vuurwerk richting het speelveld. 
 

Met ingang van 17 december 2012: 
PEC Zwolle: een voorwaardelijke geldboete van € 1.000,=, proeftijd 1 jaar wegens het opstellen van twee 
niet-speelgerechtigde spelers, te weten het laten deelnemen van meer dan 5 spelers (inclusief de 
doelman) geboren voor 1 januari 1990 aan de wedstrijd Jong FC Dordrecht – Jong PEC Zwolle d.d. 04 
december 2012. 


