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Straffen in het betaald voetbal tot en met 28 november 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 24 november 2014: 

De Graafschap: J. Lammers   4 wedstrijden waarvan 1 vw, proeftijd 1 jaar 

FC Dordrecht: M.V.P. Peersman  3 wedstrijden waarvan 1 vw, proeftijd 1 jaar 

 

Met ingang van 26 november 2014: 

Jong Brabant United: I. Najah   2 wedstrijden waarvan 1 vw, 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 24 november 2014: 

Sc Heerenveen: L. Slagveer   1 wedstrijd  

Sc Heerenveen: J. van den Berg  1 wedstrijd  

Roda JC:  W.J. Pluim    1 wedstrijd  

Sparta Rotterdam: P. Nys   1 wedstrijd  

Sparta Rotterdam: K. Teijsse   1 wedstrijd  

SC Cambuur Leeuwarden: B. Ogbeche  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 november 2014: 

Jong FC Twente: A. Daniels   4 wedstrijden 

 

 

Overige uitspraken: 

 

NAC Breda: M. Seuntjens  zijn rode kaart tijdens gespeelde wedstrijd Go Ahead Eagles – NAC Breda 

22-11-2014 daarvan heeft de aanklager betaald voetbal besloten deze te seponeren. De aanklager 

betaald voetbal, die kennis genomen heeft van de televisiebeelden en de ingediende verklaringen, acht 

de overtreding niet wettig en overtuigend bewezen. 

 

 

Met ingang van 24 november 2014: 

Sc Heerenveen: trainer-coach D.B. Lodeweges  1 wedstrijd recht ontzegd 


