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Straffen betaald voetbal tot en met 12 april 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 08 april 2013: 

N.E.C.: N. van der Velden 3 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar  

FC Emmen: K.R. Maynard 2 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, 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 10 april 2013: 

Jong NEC/FC Oss: W. Deenen 3 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 08 april 2013: 

FC Groningen: V. van Dijk  1 wedstrijd 

sc Heerenveen: J. Gouweleeuw 1 wedstrijd 

NAC Breda: E.F. Botteghin 1 wedstrijd 

Roda JC: M.J. Monteyne 1 wedstrijd 

PEC Zwolle: J. Broerse 1 wedstrijd  

SC Cambuur Leeuwarden: M. El Makrini 1 wedstrijd 

FC Eindhoven: M. Ospitalieri 1 wedstrijd 

Fortuna Sittard: F. Turan 1 wedstrijd 

Fortuna Sittard: E.J.R. Voorn 1 wedstrijd 

 

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 12 april 2013: 

Jong Roda JC: M. Paulissen 1 wedstrijd  

Jong RKC Waalwijk: L. Hultemans 1 wedstrijd 

 

Overige straffen die zijn uitgesproken: 

 

Met ingang van 28 maart 2013: 

FC Den Bosch: een geldboete van € 10.000,= en voorwaardelijk het spelen van de eerstvolgende thuiswedstrijd van 

het eerste elftal van FC Den Bosch zonder publiek in de competitie, bekercompetitie of play-offs van de KNVB met 

een proeftijd van 2 jaar wegens het uiten van racistische/discriminerende spreekkoren/geluiden richting een 

speler/spelers van AZ en/of het gooien van aanstekers richting het speelveld en/of de scheidsrechter en/of een 

assistent-scheidsrechter en/of een speler van AZ en/of het gooien van sneeuw/ijsballen richting de scheidsrechter 

en/of de tweede assistent-scheidsrechter en/of spelers waardoor de wedstrijd tijdelijk is stilgelegd. 


