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Straffen betaald voetbal tot en met 22 maart 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 20 maart 2013: 

PSV: D. Mertens 3 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar 

 

Uitgesloten van deelname aan competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de Women’s BeNe League en de 

KBVB, tot de dag, volgende op die, waarop het 1
e
 elftal van haar club 1 competitiewedstrijd van de Women’s BeNe 

League heeft gespeeld, zijn: 

 

Met ingang van 21 maart 2013: 

Sint-Truiden: A. Wijnants 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 18 maart 2013: 

Feyenoord: G. Pellè 1 wedstrijd 

Heracles Almelo: K. Quansah 1 wedstrijd 

Heracles Almelo: C. Dorda 1 wedstrijd 

VVV-Venlo: M. Seip 1 wedstrijd 

SC Cambuur Leeuwarden: M. El Makrini 1 wedstrijd 

FC Den Bosch: R. Wolters 1 wedstrijd 

Helmond Sport: D.G.L. Brouwers 1 wedstrijd 

MVV: N. Rutjes 1 wedstrijd 

Sparta Rotterdam: G. Luirink 1 wedstrijd 

SC Veendam: S. Rozema 1 wedstrijd 

 

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

betrokken speelster vermelde aantal wedstrijden,  zijn: 

 

Met ingang van 18 maart 2013: 

FC Twente: M.A. Dekker 1 wedstrijd 

 

Overige straffen die zijn uitgesproken: 

 

Met ingang van 18 maart 2013: 

FC Groningen: M.R. Bizot rode kaart geseponeerd (wedstrijd FC Groningen – FC Twente d.d. 17 maart 2013) 

Aanklager acht overtreding niet wettig en overtuigend bewezen. 

 

Met ingang van 21 maart 2013: 

N.E.C.: een geldboete van € 5.000,= waarvan € 2.500,= voorwaardelijk, proeftijd 1 jaar wegens het bij herhaling uiten 

van spreekkoren richting de scheidsrechter 


