
 SURINAAMSE BASKETBAL ASSOCIATIE  
 

 

De SBA is weer zover om nieuwe basketbal cursussen op te starten voor 2022-2023.  

 
Het gaat om de volgende Basketbaltrainer-coaches cursussen t.w.: 
1. BT2 voor beginnende coaches (moet ouder dan 16 jaar zijn) 
2. Bt3 voor personen met een bt2 diploma (moet ouder dan 17 jaar zijn) 
3. Bt4 voor personen met een bt3 diploma (moet ouder dan 18 jaar zijn) 
 
Scheidsrechter en tafeofficial cursus: 
1. Scheidsrechter cursus 
2. Tafelofficials cursus 
 
Let wel: 

• Inschrijving is mogelijk vanaf 5 december 2022 t/m 8 januari 2023. 

• De cursisten zullen deze cursus zelf volledig moeten bekostigen. Bt2 srd 1500,- /bt3 srd 2500,- en bt4 srd 3500,- 

• De cursussen zullen om en bij een jaar in beslag nemen echter zal het van de cursist zelfs afhangen of dit korter of langer zal 

duren. 

• Voor de bt2 mogen alle personen zich inschrijven die affiniteit hebben met de basketbalsport. Zoals jonge basketballers    

ouders\verzorgers van basketballers etc. 

• Voor de bt3 mogen trainers met een bt2 diploma  zich aanmelden 

• Voor de bt4 slechts personen die een bt3 en jarenlang ervaring hebben als coach trainer in senioren-klassen 

• Voor de 2e  jaar-cursisten die de vorige cursus nog niet afgerond hebben kunnen zich wederom inschrijven zonder het volledig 

bedrag te betalen dit zal dan in afstemming gebeuren met de SBA. 

 
 



 SURINAAMSE BASKETBAL ASSOCIATIE  
 

 

Voor meer info mailen\bellen\appen naar: 
1. de SBA-cursus coördinator Gilbert Soesman: emailadres: soeskra@hotmail.com en bellen of appen naar +597 8518279 
2. Het SBA secretariaat 521120 
 

INSCHRIJFFORMULIER BASKETBAL CURSUS 2022 - 2023 

 

Ik wil me inschrijven voor de volgende cursus:  

1. BT2 /BT3/BT4 

2. Scheidsrechters  

3. Tafelofficials  

PERSOONSGEGEVENS :  
Voornaam   :  

Tussenvoegsel  :  

Achternaam   :  

Adres    :  

Woonplaats   :  

Telefoonnummer/mobiel :  

E-mailadres   :  

Geboortedatum: dd-mm-jj  :  

Geboorteplaats  :  

Nationaliteit   : 

School    :  

Ik ben in het bezit van een ……………………………………………………………………………………………………………………………. trainersdiploma  

Ik ben in het bezit van een ……………………………………………………………………………………….................................. schoolopleiding  

Ik ben in het bezit van een scheidsrechters diploma         ( ) ja ( ) nee in welk jaar 

Ik ben in het bezit van een tafelofficials diploma          ( ) ja ( ) nee in welk jaar 

Basketbalervaring in jaren en bij welke vereniging en in welke klasse:  

Opmerkingen: 


