
 

        knvb.nl 

Straffen betaald voetbal tot en met 28 februari 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 27 februari 2013: 

PSV: J.M. Lens 3 wedstrijden 

 

Uitgesloten van deelname tot de dag, volgende op die, waarop het 1
e
 elftal van haar club 1 competitie-, 

play-off- of bekerwedstrijd van de Women’s BeNe League heeft gespeeld, zijn: 

 

Met ingang van 28 februari 2013: 

Standard de Liège : K. Ickmans 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 25 februari 2013: 

AZ: P.F.J. Gorter 1 wedstrijd 

Heracles Almelo: T. Bruns 1 wedstrijd 

PSV: J.M. Lens 1 wedstrijd 

PSV: K.J.W. Strootman 1 wedstrijd 

FC Twente: E.R. Braafheid 1 wedstrijd 

De Graafschap: T. van de Pavert 1 wedstrijd 

Helmond Sport: E. Quekel 1 wedstrijd 

FC Oss: M. van der Sloot 1 wedstrijd 

Sparta Rotterdam: A. Cruz Vicente 1 wedstrijd 

 

Met ingang van 26 februari 2013: 

FC Dordrecht: J. Lima 1 wedstrijd 

FC Volendam: P.P.J. de Lange 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 26 februari 2013: 

Jong FC Twente: C.C. Gortemaker 1 wedstrijd 

 

Met ingang van 27 februari 2013: 

Jong ADO Den Haag: S.R.W. Elbers 1 wedstrijd 

 

Uitgesloten van deelname aan competitiewedstrijden van de Women’s BeNe League voor het achter de 

naam van de betrokken speler vermelde aantal wedstrijden, zijn: 

 

Met ingang van 25 februari 2013: 

PSV/FC Eindhoven: M.H.J. van den Boogaard 1 wedstrijd 


