
 

        knvb.nl 

Straffen betaald voetbal tot en met 31 januari 2014 

  

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 27 januari 2014: 

Fortuna Sittard: J.M. Vlug  2 waarvan 1 voorwaardelijk , proeftijd 1 jaar 

 

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 27 januari 2014: 

FC Utrecht: K. Heerings     1 wedstrijd 

Almere City FC: V.P.A.S. Janssen   1 wedstrijd 

Almere City FC: T.C.P. Receveur   1 wedstrijd 

Sparta Rotterdam B.V.: P. Nys    1 wedstrijd 

Fortuna Sittard: K. Kis     1 wedstrijd 

Helmond Sport: K. Visser    1 wedstrijd 

FC Eindhoven: P.H. Beekmans    1 wedstrijd 

Achilles 29: S. Edwards     1 wedstrijd 

 

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 28 januari 2014: 

Jong sc Heerenveen: J. de Kamps   1 wedstrijd 

Jong NAC Breda: Y. van Deelen   1 wedstrijd 

 

Overige straffen die zijn uitgesproken: 

 

Sparta Rotterdam: J.D. Voskamp wordt, gelet op de aard en de ernst van het strafbare feit, met ingang van 

21 januari 2014 uitgesloten van deelname aan competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB, tot 

de dag, volgende op die, waarop het 1
e
 elftal van zijn club 3 achtereenvolgende competitie-, play-off- en/of 

bekerwedstrijden van de KNVB heeft gespeeld, waarvan 1 zodanige wedstrijd voorwaardelijk, met de 

proeftijd van 1 jaar omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het geven van een elleboogstroot aan 

tegenspeler danwel het slaan van een tegenspeler tijdens de wedstrijd Sparta Rotterdam – Willem II d.d. 19 

januari 2014. 

 

FC Groningen: H. Hateboer wordt, gelet op de aard en de ernst van het strafbare feit, met ingang van 

20 januari 2014 uitgesloten van deelname aan competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB, 

tot de dag, volgende op die, waarop het 1e elftal van zijn club 3 achtereenvolgende competitie-, play-off- 

en/of bekerwedstrijden van de KNVB heeft gespeeld, waarvan 1 zodanige wedstrijd voorwaardelijk, met 

de proeftijd van 1 jaar omdat hij schuldig heeft gemaakt aan ernstig gemeen spel jegens een tegenspeler 

tijdens de wedstrijd RKC Waalwijk – FC Groningen d.d. 18 januari 2014. 

 


