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Straffen betaald voetbal tot en met 20 december 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 16 december 2013: 

MVV: M. Ospitalieri   3 wedstrijden 

NAC: J. Suk    3 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk met proeftijd 1 jaar 

De Graafschap: P. Parzyszek  3 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk met proeftijd 1 jaar 

 

Met ingang van 18  december 2013: 

Vitesse: M. Havenaar   4 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk met proeftijd 1 jaar 

ADO Den Haag: M. Kramer  4 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk met 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 16 december 2013: 

 

AZ: J. Wuytens    1 wedstrijd  

Sc Heerenveen: K.K. Otigba  1 wedstrijd 

Sc Cambuur: M. Ritzmaier  1 wedstrijd  

NAC Breda: K. van der Weg  1 wedstrijd  

NAC Breda: S. De Roover  1 wedstrijd  

N.E.C.: M. Higdon   1 wedstrijd  

FC Utrecht: D. Bulthuis   1 wedstrijd  

FC Utrecht: S. de Ridder  1 wedstrijd  

De Graafschap: T. van de Pavert 1 wedstrijd  

SBV Excelsior: J. Stans   1 wedstrijd  

FC Emmen: S. Metaj   1 wedstrijd 

Willem II: A. Messaoud   1 wedstrijd  

FC Eindhoven: N. Lagouireh  1 wedstrijd  

Sparta Rotterdam: P. Nys  1 wedstrijd 

MVV: N. Rutjes    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: 

 

Feyenoord: S. de Vrij    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 17 december 2013 

Jong FC Twente: C. Peters  1 wedstrijd 
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Overige straffen die zijn uitgesproken: 

 

FC Dordrecht: trainer/coach H. van den Ham wordt gezien de aard en ernst van het feit, met ingang van 18 

december 2013 veroordeeld tot een berisping op grond van de Gedragscode Officials Betaald Voetbal 

Hoofdstuk IV sub g vanwege het op verbale en non-verbale wijze (het niet willen geven van een hand)  in 

diskrediet brengen van de arbitrage, na afloop van de op 16 december 2013 gespeelde wedstrijd Jong PSV 

– FC Dordrecht. 

 

SC Cambuur: voorzitter de heer Y. Smid wordt gezien de aard en ernst van het feit, met ingang van 20 

december 2013 veroordeeld tot een berisping op grond van de Gedragscode Officials Betaald Voetbal 

Hoofdstuk IV sub g vanwege het op verbale wijze in diskrediet brengen van de arbitrage, na afloop van de op 

15 december 2013 gespeelde wedstrijd SC Cambuur - Ajax. 

 

 


