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Hoofdregel: 
 
 
 

A. Dit reglement is vastgelegd ter regeling van wedstrijden, die in SBA-verband dan wel onder 

auspiciën van de SBA worden georganiseerd.  
 

B. Het wedstrijdreglement wordt telkens voor de duur van één wedstrijdseizoen door de /een 

Algemene Leden Vergadering (ALV) vastgesteld. Wijzigingsvoorstellen kunnen jaarlijks voor de 

aanvang van de competitie bij het bestuur van de Surinaamse Basketbal Associatie worden 

ingediend. De wijzigingen dienen, getekend door het bestuur, gemaild te worden naar de leden 

en geplaatst te worden op de website van de SBA. tenminste 1 maand voor de aanvang van een 

speelseizoen.  
 

C. Het wedstrijdreglement vervalt in principe na het einde van het wedstrijdseizoen maar haar 

bepalingen blijven van kracht tot het eerst volgende wedstrijdseizoen.  
 
 
 

 

Hoofdstuk 1: ALGEMEEN 

 

Artikel 1. 

 

Alle basketbalwedstrijden worden in Suriname gespeeld onder auspiciën van de SBA en volgens 

FIBA (Fédération Internationale de Basketball (International Basketball Federation) regels. 
 
 

Artikel 2. 

 

1. Uitzondering op het gestelde in artikel 1 kan alleen na afstemming met de SBA dan wel na 
raadpleging van de A.L.V.;  

2. De uitzonderingen zullen schriftelijk worden vastgelegd en aan de belanghebbenden worden 

opgestuurd.  
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Artikel 3. 

 

1. Alle wedstrijden georganiseerd door bij de SBA aangesloten verenigingen, moeten met 
schriftelijke toestemming van het bondsbestuur worden gespeeld en onder leiding van door het 
bondsbestuur erkende official;   

2. Een erkende official is ieder individu die door of namens de SBA georganiseerde 
scheidrechters cursus dan wel een buitenlands basketbal scheidsrechters cursus met goed 
gevolg heeft doorlopen;   

3. Het bestuur behoudt zich het recht voor van opgave van de in te zetten officials.  
 
 
 

Artikel 4 

 
Wedstrijden 

1. Onder wedstrijden wordt verstaan;  
a. gewone wedstrijden d.w.z. georganiseerd door of namens de SBA;   
b. bijzondere wedstrijden, waarvoor toestemming is verleend door of waarvan schriftelijk 

mededeling is gedaan aan de SBA   
2. Gewone wedstrijden hebben voorrang op bijzondere wedstrijden. 

 

 

Artikel 5 
 

Het is niet toegestaan in competitie wedstrijden als bedoeld in art. 4 mannelijke en vrouwelijke 

spelers gemengd in eenzelfde team te laten uitkomen, met uitzondering van de wedstrijden van de 

U14, U12, U10 en U8 klasse. 
 
 

Artikel 6 

 

De verenigingen met een: 

 

6.1  De verenigingen met een heren- en/of dames hoofdklasse team zijn verplicht een team te 

hebben in de U19 of U16 klasse OF in de U14 of U 12 of U10 of U8 klasse, indien dat niet 

het geval is, dan zal het team zich niet kunnen inschrijven voor de hoofdklasse. 

 

 

Artikel 7 
 
Coaches, trainers, scouters, teambegeleider en medische begeleider van de teams dienen zich 

volgens de regels te kleden:  

- Indoor: lange broek, trui/blouse met mouwen en sport schoeisel.  
- Out door: lange/knie broek, trui/blouse met mouwen en sport schoeisel. 
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Hoofdstuk 2: GEWONE COMPETITIE 
 
Artikel 8 

 

1. Er worden afzonderlijke competities georganiseerd voor dames en heren, onderverdeeld in 

leeftijdscategorieën m.u.v U8, U10, U12 en U14 klasse hier mag er gemengd gespeeld worden.  

2. Voor de bepaling van de leeftijdscategorieën is de leeftijd bij de aanvang van het kalenderjaar 

bepalend;  

3. a)  De leeftijdscategorieën voor een competitie jaar zijn:  
Junioren: U8; U10; U12; U14; U16 en U19;  
Senioren: Hoofdklasse (HH, DH), Eerste klasse (HE) en Recreatie klasse (HR). 

 
b) Het is aan spelers uit een leeftijdscategorie toegestaan om uit te komen in de naast hogere 

categorie met uitzondering van de recreatie tweede (heren) klasse ;   
c) Het is spelers vanaf 6 jaar toegestaan om uit te komen in U8.  
d) Spelers die behoren tot de leeftijdscategorie U16 is het toegestaan om uit te komen in alle 

hogere leeftijdscategorieën, met in achtneming van lid 5  
 

4. Het is een speler niet toegestaan in een lagere leeftijdscategorie te spelen dan waarvoor hij is 

ingeschreven.  

5. Aan spelers die in de U16 zijn ingedeeld, kan dispensatie worden verleend om bij de senioren te 

spelen. Daartoe dient vooraf een medische verklaring van geen bezwaar voor het spelen in 

seniorenwedstrijden te worden overlegd aan het SBA bestuur. Tevens dient vooraf schriftelijk 

toestemming van de ouders of verzorgers en vereniging hieraan verleend te worden;  

6.  Spelers die vanwege hun jeugdige leeftijd in een hogere klasse willen spelen, dit is toegestaan    

met een schriftelijke toestemming van de ouders of verzorgers en vereniging.  

7. Wijziging in het wedstrijd schema kan alleen na overleg met de betrokken teams;  
8. Bij inschrijving van een team in een competitie, die wordt georganiseerd door de SBA is de 

vereniging verplicht kenbaar te maken aan de SBA indien er gebruik gemaakt zal worden van 
televisie uitzendingen door het team dan wel de sponsor(s);  

9. Het team dient zich garant te stellen voor de eisen gesteld door de SBA. 
 
 

 

Artikel 9. 
 

Elke lid vereniging van de SBA kan deelnemen aan de jaarlijkse competities. 
Hiertoe zal de lid vereniging voor het einde van de inschrijvingsperiode moeten voldoen aan de 

inschrijvingsvoorwaarden zoals gesteld in het Huishoudelijk Reglement. 
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Hoofdstuk 3. OPBOUW VAN DE COMPETITIE 
 

Artikel 10 
 

a) de competitie bestaat uit 2 delen namelijk de reguliere competitie en de playoffs. 
de competitie zal uiterlijk  31 augustus van dat jaar beëindigd  moeten zijn  

 
b) de SBA zal jaarlijks in alle categorieën competities voor het landskampioenschap organiseren met 

uitzondering van de U10 en U8 klasse;  
 

c) een klasse met uitzondering van de hoofd- en eerste klasse kan bij een groot aantal teams 

onderverdeeld worden in afdelingen;  
 

d) het competitiesysteem zal zodanig worden samengesteld dat er zoveel mogelijk wedstrijden 

worden gespeeld als bevorderlijk wordt geacht voor de ontwikkeling van de basketbalsport in 

Suriname;  

 
e) na de inschrijving wordt het competitie reglement vastgesteld.  

 
 

Artikel 11 

 

A. De competitie voor senioren bestaat naar rangschikking van hoog naar laag uit:  
- Hoofdklasse (dames en/of  heren);   
- Eerste klasse (dames en/of heren);   
- Recreatie klassen(dames en/of heren en/of gemengd).  

  
B. De competitie voor junioren kan bestaan naar rangschikking van van hoog naar laag uit:   

- U19 (jongens en/of meisjes);   
- U16 (jongens en/of meisjes);   

 
C. De competitie voor mini’s kan bestaan naar rangschikking van hoog naar laag uit:    

- U14 (jongens, meisjes en/of gemengd); 
- U12 (jongens, meisjes en/of gemengd);   

 
 

 

Artikel 12 

 

Het aantal teams per categorie c.q. afdelingen bedraagt bij aanvang van de competitie minimaal 4, 

tenzij het SBA-bestuur vanwege bijzondere omstandigheden anders beslist. 

 

Artikel 13 
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Nieuwe teams worden ingedeeld in de laagste klasse en dat is de heren eerste klasse (HE).  

Eén tijdens een competitie teruggetrokken team wordt geacht een nieuw team te zijn. Hetzelfde geldt 

voor een team dat uit een competitie geroyeerd is. 

 
 

Artikel 14 
 

De indeling van de senioren categorie geschiedt door de competitieleider en gebaseerd op basis van 

resultaten van de laatst gespeelde competities en nieuwe inschrijvingen en inachtneming van het in 

artikel 31 gestelde. 
 
 

Hoofdstuk 4: VERLOOP VAN DE COMPETITIE 
 
 

Artikel 15 

 

De competitie programma's moeten 7 dagen en eventuele noodzakelijke wijzigingen hierin minstens 

3x 24 uur tevoren, aan de betrokken verenigingen en de officials(vereniging) bekend worden gemaakt. 

Voor de verzending van de programma’s zal zoveel als mogelijk gebruik gemaakt worden van  e-mail. 
 
 

Artikel 16 

 

Een team dat 2 keer verliest wegens verbeurd verklaring, wordt uit de competitie geroyeerd. De 

gespeelde wedstrijden van een uit de competitie geroyeerde of teruggetrokken team worden als niet 

gespeeld beschouwd. 
 
 

Artikel 17 

 
A: Verbeurd verklaring van een wedstrijd 
Indien een team: 

 

1. weigert te spelen na hiertoe opdracht te hebben gekregen van de hoofdscheidsrechter;  
 

2. voorkomt dat de wedstrijd gespeeld kan worden ten gevolge van acties van dat team;  
 

3. vijftien (15) minuten na het aanvangstijdstip niet aanwezig is of niet in staat is vijf (5) spelers op   
te stellen of geen coach aanwezig conform artikel 61; verliest dit team deze wedstrijd. 
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De wedstrijd wordt toegekend aan de tegenstanders en de score wordt bepaald op twintig tegen nul 
(20 tegen 0). Tevens ontvangt het in gebreke zijnde team nul (0) punten in de rangschikking en wordt 
een boete opgelegd dat srd. 250,00 bedraagt. De boete dient betaald te worden vóór het spelen van 
de eerstvolgende wedstrijd op straffe van uitsluiting. De wedstrijd wordt niet overgespeeld.  
Uitslagen van 20-0 tellen niet mee bij de doelsaldo ter bepaling van de rangschikking. 
De voldoening van de boete en de sancties bij het niet nakomen van dit artikel bepaalde zullen 
geschieden conform art 22. 
 
B: Een team zal de wedstrijd verliezen (verloren verklaard) ten gevolge van het in gebreke blijven   
    wanneer tijdens een wedstrijd het aantal spelers minder is dan twee. 

 

Indien team A ten gunste waarvan de wedstrijd verloren wordt verklaard op het moment van 
de onderbreking voorstaat, is de bereikte stand de eindstand. Staat team B niet voor dan 
wordt 
als uitslag genoteerd twee tegen nul ( 2 tegen 0) ten gunste van dit team B. Tevens ontvangt 

het in gebreke zijnde team A één (1) punt in de rangschikking. 
 
 

Hoofdstuk 5: WEDSTRIJDEN 
 

Artikel 18 

 

De wedstrijden vangen aan op het vastgestelde uur, tenzij door de competitieleider een ander 
aanvangsuur is vastgesteld en de betrokken verenigingen hiervan in kennis zijn gesteld, tenminste  
3x24 uur voor de aanvang. Een speler die zijn identiteitskaart/paspoort/rijbewijs of spelerskaart niet kan 
overleggen, zal niet aan de wedstrijd kunnen deelnemen. Met toestemming van de wedstrijdleider kan 
hiervan worden afgeweken. De betrokken speler zal wel in de administratie van de SBA moeten 
voorkomen en een boete betalen van srd 20,00. Controle van de identiteitskaart/paspoort/rijbewijs of 
spelerskaarten geschiedt door de hoofdscheidsrechter en wel voor de aanvang van een wedstrijd. Bij 
elke inschrijving moeten steeds door alle spelers, coaches en trainers kaarten worden ingeleverd voor 
de klassen waar nog spelerskaarten worden gehanteerd . Bij verlies van deze kaarten kan er een 
nieuwe worden verstrekt tegen betaling van srd 20,00 per geval met bij levering van 2 goed gelijkende 
pasfoto's. 
Toelichting:  

De wedstrijd leiders kunnen op basis van hun administratie (handmatig of geautomatiseerd) alsnog 

spelers zonder spelerskaart aan wedstrijden laten deelnemen met inachtneming van artikel 21. 

Hierdoor kunnen wedstrijden soms wel voortgang vinden. De verenigingen kunnen zich niet op 

beroepen dat de Wedstrijdcommissaris niet aanwezig is met hun archiefkaarten. De 

verantwoordelijkheid blijft bij de verenigingen, waardoor artikel 20 onverkort blijft gelden. 
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Artikel 19 

 

Het is verboden, dat een vereniging een ongerechtige speler c.q. een speler onder valse naam in een 

wedstrijd laat meespelen. Deze handeling zal bestraft worden met een boete van srd 250,00 verbeurd 

verklaring van de wedstrijd en één (1) punt in mindering. De boete zal binnen 2 weken moeten worden 

voldaan, op straffe van ontzegging van verdere deelname aan de competitie. Er is rekening gehouden 

met de kosten van de SBA (huur etc) en kosten van de tegenpartij. 
 
 

Artikel 20 

 

De leiding van een wedstrijd ligt in de handen van een door de competitieleider aan te wijzen 

wedstrijdleider. De deelnemende verenigingen zullen van het bestuur c.q. de competitieleider een 

bericht ontvangen, waarin de wedstrijdleiding kenbaar wordt gemaakt. 
 
 

Artikel 21 

 

De competitie- en wedstrijdleider zijn bevoegd een wedstrijddag uit te stellen indien naar zijn 

beoordeling hiervoor gegronde redenen aanwezig zijn na overleg met de teams. 
 

Artikel 22 

 

Een verzoek tot uitstel van op schema staande wedstrijden moet tenminste 5 dagen vóór de wedstrijd 

schriftelijk door de competitieleider zijn ontvangen. In bijzondere gevallen kan het SBA-bestuur hier van 

afwijken. 

 

Toestemming tot uitstel wordt bepaald door het bestuur van de SBA. 
 

Artikel 23 

 

a. Alle spelers van een team behoren gekleed te zijn in een behoorlijk en uniform tenue, dat voor 
de desbetreffende vereniging officieel door het SBA bestuur is goedgekeurd, op straffe van 
uitsluiting van deelname aan de wedstrijd. De kleuren van de verenigingstenues dienen hiertoe 
bij het bondsbestuur te worden opgegeven en wel vóór aanvang van de competitie. 
(Voor het spelen van thuis wedstrijden een licht tenue en voor uitwedstrijden een donker tenue) 

 

b. De wedstrijdleiding zal niet toestaan dat tijdens een wedstrijd 2 ploegen in tenues van dezelfde 

kleur aantreden. Indien de verenigingen van tevoren geen maatregelen hebben getroffen ter 

differentiatie van de ploegen, zal de SBA middels het trekken van een lot zorgen voor kleur 

verschil in trui of overgooiers. Op straffe van een boete van srd 250,00 voor de vereniging die in 

gebreke is gebleven krachtens artikel 25a.  
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Hoofdstuk 6: GOEDKEURING VAN WEDSTRIJDEN 
 

 

Artikel 24 

 

Voor het organiseren van andere wedstrijden dan competitie wedstrijden moet schriftelijk toestemming 

worden gevraagd aan het bondsbestuur. Deze aanvraag moet tenminste 2 weken vóór de eerste 

speeldag het bondsbestuur bereikt hebben. Zo nodig kan, zulks ter beoordeling van het bondsbestuur, 

van deze termijn worden afgeweken. 
 
 

Artikel 25 

 

Het bondsbestuur kan met opgaaf van redenen toestemming zoals in artikel 24 bedoeld weigeren. 

Tegen een dergelijke beslissing zal geen beroep mogelijk zijn bij het bestuur echter wel bij de ALV. 

 

 

 

Hoofdstuk 7: KAMPIOEN-PROMOTIE-DEGRADATIE 
 
 

Artikel 26 

 

De teams die in hun klasse geëindigd zijn op de plaatsen 1 t/m 4 zullen om het kampioenschap 

afhankelijk van hun competitie systeem deelnemen aan de playoffs met inachtneming van de 

competitie systemen die vooraf bepaald zijn in de diverse klassen. 

 

Artikel 27 

 

De kampioen van de hoofdklasse is landskampioen voor het gehele wedstrijdseizoen. De nummers  
1's van de overige klassen zijn kampioen van desbetreffende klasse voor het gehele wedstrijd 
seizoen. 

 
 

Artikel 28 

 

a. Het team dat in haar klasse na afloop van de competitie de eerste plaats bezet in de eerste 
klasse, is automatisch gepromoveerd naar de hoofd klasse. De semi-kampioen van een 
klasse speelt een promotie/degradatie wedstrijd tegen het team, dat in de naast hogere klasse 
op de voorlaatste plaats eindigde. Er zal slechts telkens één promotie-degradatie wedstrijd 
gespeeld worden. Het team dat in haar klasse na afloop van de competitie de laatste plaats 
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bezet zal automatisch degraderen naar de naast lagere klasse. Teams in de HE kunnen niet 
degraderen naar de naast lagere klasse. Uitzonderingen op deze regel zullen slechts worden 
gemaakt indien een klasse uit slechts 4 teams bestaat. 

b. Aan een team dat gepromoveerd is, doch de wens te kennen geeft niet beschikbaar te zijn 
voor promotie en ook als zodanig inschrijft, zal een boete worden opgelegd van   
srd 7.500,00  te voldoen vóór aanvang van de competitie (t.w. bij de inschrijving voor de nieuwe 
competitie) op straffe van uitsluiting.  
Indien de boete niet wordt betaald voor de inschrijvingsperiode van de nieuwe competitie dan zal 
het team zich niet mogen inschrijven voor deze competitie en wordt dan uitgesloten voor deelname. 
Indien het team zich wil inschrijven voor de volgende competitie dan kan dat met dien verstande dat 
het team in de laagste klasse van de SBA moet starten.  
De opengevallen plaats(en) zal(zullen) dan middels opschuiving (t/m de 4e plaats) worden 
ingevuld.  

c. De SBA behoud het recht na overleg met de ALV en met het oog op de ontwikkeling en groei van 

de basketbalsport de degradatie van teams aan te houden, c.q uit te stellen met voorwaarden 

omkleed. 

d.  Bij inschrijving voor de Recreatie klasse zullen spelers niet in andere klassen van de SBA mogen 

uitkomen. De recreatie klasse kent geen promotie of degradatie. 
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Hoofdstuk 8: KLASSERING VAN TEAMS 
 

Artikel 29 

 

De klassering van teams wordt bepaald op grond van de behaalde punten overeenkomstig hun 

gewonnen en verloren wedstrijden te weten 2 punten voor iedere gewonnen wedstrijd, 1 punt voor iedere 

verloren wedstrijd(inclusief een verloren verklaarde wedstrijd) en 0 punten voor een verbeurd verklaarde 

wedstrijd. 
 

1. Indien twee of meer teams gelijk eindigen in dezelfde klasse dan bepaald het resultaat van de 

tussen hen onderling gespeelde wedstrijden de volgorde in de klassering;  
 

2. Indien punt 1 geen uitsluitsel geeft dan zal het doelsaldo bepalend zijn van de onderling 

gespeelde wedstrijden.  
 

3. Indien punten 1 en 2 geen uitsluitsel geven dan zal bepalend zijn de meest gescoorde 

doelpunten in de onderling gespeelde wedstrijden. 

 

4. Indien de punten 1,2 en 3 geen uitsluitsel geven dan zal het doelsaldo van de reguliere 

competitie bepalend zijn 

 

5. Indien de punten 1,2, 3 en 4 geen uitsluitsel geven dan zal  bepalend zijn de meest gescoorde 

doelpunten in de reguliere competitie 

 

6. Indien de punten 1,2,3,4 en 5 geen uitsluitsel geven dan zal er worden geloot 
 
 
 
 

Hoofdstuk 9: INSCHRIJVINGEN 
 
 

Artikel 30 

 

1. de inschrijvingsperiode evenals de inschrijvingsvoorwaarden zullen via een schrijven 
van de SBA aan de leden worden bekend gemaakt;  

2.  de inschrijvingsvoorwaarden dienen door de leden opgehaald te worden op het 

     secretariaat van het bondsbureau; 

        3.  indien niet wordt voldaan aan de inschrijvingsvoorwaarden zullen er sancties genomen 

             worden tegen de vereniging. De uiterste sanctie kan zijn royement uit de competitie. 
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Artikel 31 

 

Elk tijdig ingeschreven team heeft het recht ingedeeld te worden in die klasse, op welke het krachtens 

het resultaat van de vorige competitie aanspraak maakt, mits ook anderszins wordt voldaan aan de 

voorwaarden van deelneming. 
 
 
 

Hoofdstuk 10: TEAMOPGAVEN EN INVALLERSBEPALINGEN 
 
 

Artikel 32 

 

1. Elke vereniging verstrekt de in artikel 33 gevraagde informatie gedurende de inschrijvingsperiode, 
aan het bondsbestuur op daarvoor bestemde formulieren, een opgave van spelers van de 

onderscheiden teams. Per team dienen minimaal  8 spelers te worden opgegeven . Indien deze 

opgave van spelers voor de onderscheiden teams niet tijdig is ingediend mogen door de betrokken 
teams geen wedstrijden worden gespeeld;   

2. Bij inschrijving dient voldaan te worden aan de “richtlijnen voor inschrijvingsvoorwaarden”.    
3. Voor hoofd- en eerste klasse geldt de volgende voorwaarden voor hun tenues. 

          Home tenue: lichte kleur 
         Guest tenue: donkere kleur    

 

 

Artikel 33 
 

1. Een speler die (terug) komt uit het buitenland en wenst ingeschreven te worden voor deelname 
aan de competitie zal een verklaring moeten overleggen, waarbij het team waarvoor hij in het 
buitenland uitkwam aangeeft dat de speler niet meer aan het team is verbonden; Dit geldt niet voor 
sporters die nog schoolgaand zijn in het buitenland en mee doen aan een scholen competitie bv 
highschool, college, universiteit (zij moeten wel een bewijs van inschrijving van de school 
overleggen)  

2. Als na inschrijving van betrokken speler mag blijken volgens internationale transfer procedures dat 
voornoemde inschrijving niet te goedertrouw is geweest wordt een boete opgelegd van  
srd 1.000,00, welke vóór de eerstvolgende te spelen wedstrijd voldaan moet worden, en dat alle 
wedstrijden waarbij betrokken speler is uitgekomen worden verbeurd verklaard;  

3. De speler bedoeld in dit artikel is speelgerechtigd binnen 4 werkdagen indien hij voldoet aan de 

inschrijvingsvoorwaarden.  
 
 

 

 



 

16 
 

Artikel 34 

 

Een speler van de hoofd-, eerste- en junioren klasse die niet minimaal 50 procent van de competitie 

wedstrijden is ingezet kan niet aan de playoffs, kruisfinales en/of beslissingswedstrijden deelnemen 

m.u.v. geblesseerde spelers die vanwege langdurige blessures en of redenen van ernstige aantoonbare 

aard niet beschikbaar waren voor hun team.. 

Spelers die in de klasse waarin zij ingeschreven staan  hebben voldaan aan de 50% regel om mee te 

kunnen doen aan de playoffs, kruisfinales en/of beslissingswedstrijden in hun klasse zijn gerechtigd om 

mee te doen aan de playoffs, kruisfinales en/of beslissingswedstrijden in een hogere klasse. 

 

Voor de dames hoofdklasse geldt minimaal 30% en voor de recreatie klasse minimaal 20% . 
 
   
 

Artikel 35 

 

Aan een vereniging die bij de inschrijving een speler opgeeft van wie bekend is dat hij niet beschikbaar 

is of die anderszins niet te goedertrouw een teamopgave doet wordt een boete opgelegd van srd 500,00 

welke voldaan moet worden vóór de eerstvolgende te spelen wedstrijd. 
 
 
 

Artikel 36 

 

De teamopgave geldt voor de duur van één competitie. Een speler kan derhalve gedurende de lopende 

competitie slechts uitkomen voor de vereniging waarvoor hij bij de aanvang van de competitie is 

geregistreerd tenzij er tussentijdse transfer wordt verleend. 
 

 

Artikel 37 

 

Een speler, wiens naam op het scoreformulier is vermeld, wordt geacht in de desbetreffende wedstrijd 

te zijn uitgekomen. Als op het scoreformulier een speler in strijd met de waarheid wordt vermeld wordt 

het team beboet met srd 500,00 en alle wedstrijden waarbij betrokken speler is uitgekomen worden 

verbeurd verklaard. 
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Artikel 38 

 
Indien een vereniging meer dan 1 team in de hoofdklasse en/of eerste klasse heeft dan moet bij de 
inschrijving aangegeven worden voor welk team een junioren speler zal uitkomen indien die in een 
hogere klasse wil/zal uitkomen. 
Een junioren speler kan slechts voor 1 team met dezelfde naam van die vereniging in 
een hogere klasse spelen te weten de hoofdklasse en/of eerste klasse van de vereniging waar hij is 
ingeschreven. 
 
Vb. 
SCVU heeft twee teams in de hoofdklasse te weten SCVU en SCVU2000. 
Aan het begin van de competitie geeft SCVU aan welke jeugdspelers voor hun zullen spelen en dit 
geldt ook voor SCVU2000. Dezelfde jeugdspeler van SCVU mag nooit uitkomen voor SCVU en 
SCVU2000.Indien wel gebeurt dan zal de wedstrijd verbeurt verklaard worden waar de speler niet 
ingeschreven staat.  

 

Artikel 39 

 

Indien een speler aan een wedstrijd in een hogere klasse deelneemt dient zijn vereniging dit te laten 
aantekenen op het scoreformulier. De aantekening wordt ook vermeld op de spelerskaart. 
De scheidsrechter c.q. wedstrijdleiding dient hierop controle uit te oefenen. 

 
 

Artikel 40 

 

1) Senioren spelers die in een competitie maximaal vijf keer zijn uitgekomen in hogere categorie 
dan waarvoor zij geregistreerd zijn, zullen worden geacht tot die categorie te behoren waarin zij 
het meest zijn ingevallen en derhalve slechts alleen voor de rest van de competitie  voor het 
hogere team mogen uitkomen. 

 
   

2) Junioren spelers die in een competitie maximaal vijf keer zijn uitgekomen in de senioren klasse 
dan waarvoor zij geregistreerd zijn, zullen worden geacht tot die categorie te behoren waarin zij 
het meest zijn ingevallen en derhalve slecht alleen voor de rest van de competitie voor het hogere 
senioren team mogen uitkomen en in junioren klasse 

 
    

Artikel 41 

 

1) Spelers mogen niet uitkomen in andere leeftijdsgroep van dezelfde vereniging die spelen in dezelfde 
of een lagere leeftijdsgroep met inachtneming en op straffe van het bepaalde in art. 46 lid 2;   
2) Voor zowel de U19, U16 en U14 geldt de restrictie van maximaal vijf (5) spelers per wedstrijd in een 

hogere categorie; 
       Per wedstrijd in de heren hoofdklasse en eerste klasse mogen er maximaal vijf (5) junioren    
      spelers worden ingezet voor de dames hoofdklasse mogen er maximaal acht (8) junioren 
      speelsters worden ingezet. 
.  
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3) Voor de bepaling van de leeftijdsgroepen en overige leeftijdgrenzen, genoemd in dit reglement, is de 
leeftijd bij de aanvang van de competitie bepalend;  
  
4) De leeftijdsgroepen zijn:   

- U8; 
- U10;   
- U12; 
- U14; 
- U16;  
- U19; 
- Recreatie klasse;   
- Eerste klasse;  
- Hoofdklasse.  

 

5) Het is aan spelers uit een leeftijdsgroep toegestaan om uit te komen in de naast hogere leeftijdsgroep 
gedurende de competitie van de SBA daarnaast is het spelers die ouder zijn dan 6 jaar en op basis van 
hun leeftijd uitkomen in de U8 toegestaan om ook uit te komen in de U12 en/of U14 leeftijdsgroep. 
Spelers die behoren tot de leeftijdsgroep van de U16 of hoger is het toegestaan uit te komen in alle 
hogere leeftijdsgroepen. Het gestelde in de leden 3 en 12 is van toepassing.   
Opm: Elke speler van de U12 leeftijd mag overal “hoger” spelen, maar er moet wel van te voren 
dispensatie in verband met aansprakelijkheid worden aangevraagd die voorzien is van een akkoord van 
de ouder/voogd automatisch zal worden verleend  
6) Indien dit hoger spelen betekent dat 2 of meer leeftijdsgroepen worden overgeslagen, is dit alleen  

toegestaan indien het team in de hogere leeftijdsgroepen een 1ste team in een lagere competitie 
betreft of een team in de hogere leeftijdscategorie dat in eenzelfde of hogere competitie uitkomt.  
7) Het is een speler niet toegestaan in een lagere leeftijdsgroep te spelen dan, waartoe hij gezien zijn 

leeftijd behoort.   
8) Indien de toepassing van lid 7 het belang van een speler, een club schaadt, is het bestuur 

gerechtigd dispensatie te verlenen.   
9) Dispensatie zoals in lid 7 bedoeld voor een speler die wil uitkomen in de Landelijke competitie   

voor de U16 en U19 of in de hoogste klasse van de competitie kan niet worden verleend. 
10) Indien de dispensatie wordt verleend voor een speler als in lid 7 bedoeld, dan verliest het team 

waarin de desbetreffende speler uitkomt het recht op promotie en kampioenschap.  

11) Dispensatie voor een oudere leeftijdsgroep wordt slechts verleend voor een bepaald team. Een 
speler aan wie dispensatie is verleend en in de leeftijdsgroep onder die waarvoor dispensatie is 
verleend. Is niet meer speelgerechtigd in een team waar hij volgens zijn leeftijd wel zou mogen 
spelen. In tegenstelling tot het voorgaande is een speler wel speelgerechtigd voor een 
vertegenwoordigend team in zijn eigen leeftijdsgroep  

12) Bij opgave dient rekening te worden gehouden met regels met betrekking tot leeftijdsgrenzen. 
Het gestelde in de leden 5, 6 en 12 is van toepassing.  

13) het maximaal aantal toegestane spelers per wedstrijd bedraagt 12  
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Hoofdstuk 11: SPELERS 

 

Artikel 42 

 

Onder spelers worden verstaan persoonlijke leden van de SBA, die voorkomen op de moederlijsten van 

de verenigingen die goed gekeurd zijn door de SBA. Spelers mogen uitkomen in wedstrijden. De controle 

zal plaatsvinden op basis van de spelerskaarten in de junioren klassen en identiteitskaart of paspoort of 

rijbewijs voor de senioren klasse.  
 
 

Artikel 43 

 
1) Een speler of coach die een diskwalificerende fout heeft begaan in een wedstrijd krijgt een  
    automatische schorsing van één wedstrijd in die betreffende klasse en moet dus één wedstrijd   
    uitzitten in die klasse alvorens hij wederom kan participeren aan wedstrijden van de SBA , als het 
    echter een diskwalificerende fout in de laatste wedstrijd in die klasse is zal de tucht en geschillen 
    commissie een beslissing nemen omtrent de strafmaat, alvorens hij/zij wederom kan participeren 
    aan wedstrijden. Ieder automatische schorsing kan aangepast worden op basis van de uitspraak 
    van de Tucht en Geschillen Commissie (TGC).  
 
2) Een ongerechtigde speler is een in een wedstrijd uitgekomen speler, die daartoe niet gerechtigd is op  

    grond van reglementen van de SBA. De bedoelde wedstrijd(en) word(en)t verloren verklaard en deze  

    handeling wordt bestraft conform het gestelde in artikel 17 van dit reglement.  
 
 

Artikel 44 

 

Voor een vereniging mogen in wedstrijden slechts leden van de betrokken vereniging uitkomen, die 

schriftelijk bij het bondsbestuur zijn opgeven.  
 
 

Artikel 45 

 

Bij andere wedstrijden kan de organiserende instantie toestaan, dat een vereniging met een gastspeler 
uitkomt. Wanneer een vereniging van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet zij daartoe 
tenminste 2 weken voor de speeldatum schriftelijk toestemming vragen aan het bondsbestuur, waarbij 
zij een schriftelijke toestemming overlegt van de vereniging waarvan de speler lid dan wel het laatst lid 
was. In bijzondere gevallen kan van de termijn van 2 weken worden afgeweken.  
Indien een vereniging uitkomt met een gastspeler zonder de vereiste toestemming wordt die vereniging 

bestraft met een boete van srd 500,00 

 

 



 

20 
 

 

Artikel 46 
 

Elke speler aangesloten bij de SBA, wordt blootgesteld aan de SADA en zijn werkzaamheden. De SADA 

is dan vrij om de spelers te testen zonder dat er van te voren gemeld is. Bij het weigeren van de test 

wordt de speler geschorst en als positief getest beschouwd. 
 
 
 

Hoofdstuk 12: VERTEGENWOORDIGENDE TEAMS 
 

 

Artikel 47 

 

Uitnodigingen voor vertegenwoordigende teams worden als volgt samengesteld: 
- de Technische Commissie draagt aan het SBA-bestuur de namen voor van de trainers en het 

bestuur benoemt deze na consensus bereikt te hebben met de T.C.; De trainers moeten 
minimaal het BT3 trainers diploma of equivalent hieraan bezitten en wenselijk is dat minimaal 1 
trainer werkzaam moet zijn in de klasse van de selectie;  

- de trainers stellen een selectie samen en leggen dit voor aan de T.C. die de namen aan het 
SBA-bestuur doorgeeft;   

- het SBA-bestuur roept de spelers op via het bestuur van de vereniging. 
 
 

Hoofdstuk 13: PROTEST-PROCEDURES 

 

Indien een team meent in haar belangen geschaad te zijn door een beslissing van een der officials of 

door welke ander gebeurtenis dan ook tijdens de wedstrijd dient de ploeg als volgt te handelen: 
 
 

Artikel 48 

 

a. een team heeft het recht en moet zo snel als mogelijk nadat het incident heeft plaatsgevonden 
of onmiddellijk wanneer de bal dood is en de wedstrijdklok stilstaat, of in de eerstvolgende  
time-out, zijn bemerkingen aan de hoofdscheidsrechter kenbaar maken, 

hetgeen op een fatsoenlijke wijze dient te geschieden; 
 

b. indien het betreffend team na afloop van de wedstrijd meent benadeeld te zijn door wat is 

geschied moet de aanvoerder onmiddellijk en wel binnen vijf minuten na afloop de 

hoofdscheidsrechter mededelen dat zijn ploeg protest aantekent tegen de uitslag van de 

wedstrijd. Vervolgens moet hij het wedstrijdformulier tekenen in de ruimte die is aangegeven 

door “te tekenen door de aanvoerder in geval van protest”; 
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c. om deze verklaring geldig te maken moet een officiële vertegenwoordiger van het team/ 
vereniging 2 X 24 uur na afloop van de wedstrijd het protest schriftelijk bevestigen. Het geven 
van een gedetailleerde uitleg is noodzakelijk.  

 
d. De wedstrijd- en/of competitieleider zijn bevoegd over het wangedrag van een speler c.q. coach 

en/of andere bijzonderheden aantekening te maken en indien nodig dit onder de aandacht van   
de Tucht- en Geschillencommissie te brengen. (Waar aan dit verslag dient te voldoen dient in een   
apart intern tucht- en geschillenreglement te worden vastgelegd. Ook letten op wapenbezit) De 

Tucht en Geschillen commissie zal in de straf matrix nagaan welke straf de speler verdient; om 
willekeur te voorkomen 

e. Het SBA-bestuur c.q. de Tucht- en Geschillencommissie is bevoegd hangende het onderzoek 

een voorlopige schorsing op te leggen van een maand  

 

f. Binnen 7 dagen na het voorval zal het SBA-bestuur c.q. Tucht- en Geschillencommissie de 

beslissing tot de voorlopige schorsing nemen en het bestuur van de betrokken vereniging 

hiervan in kennis stellen. Het SBA-bestuur moet de andere leden (lid verenigingen) van de 

SBA schriftelijk hiervan in kennis stellen;  
 

g. De Tucht- en Geschillencommissie zal binnen de termijn van de voorlopige schorsing uitspraak 

doen. Indien na verloop van de voorlopige schorsing niet is beslist in het geschil, kan de Tucht-

en Geschillencommissie de voorlopige schorsing met ten hoogste 2 weken verlengen, 

waarbinnen een beslissing genomen moet zijn;  
 

h. Is binnen de verlenging niet beslist door de Tucht- en Geschillencommissie, vervalt de 

schorsing en is verdere behandeling in eerste aanleg niet meer mogelijk;  
 

i. Indien het betrokken team of die van de tegenpartij het niet eens is met de beslissing van de  
Tucht en Geschillencommissie, kan bij de jury d' appél (het SBA-bestuur) beroep worden 
aangetekend, mits dit onmiddellijk wordt gedaan en wel binnen 2 X 24 uur na bekendmaking van 
de toewijzing. Tegelijkertijd dient er een bedrag van srd 100,00 gedeponeerd te worden bij   
het bestuur of secretariaat van de SBA op straffe van het niet in behandeling nemen van het protest.   
De jury d' appél ( het SBA-bestuur) beoordeelt het protest in laatste instantie en haar uitspraak is 

bindend. 
 

j. De belanghebbende partij heeft het recht na inwerkingtreding van sub g beroep aan te tekenen 

bij het bestuur van de SBA Behandeling van het geschil ingevolge het hier voren gestelde 

geschiedt met inachtneming van de in dit artikel gestelde termijnen.  
 

Artikel 49 

 

De aanvoerder van het protesterend team dient de hoofdscheidsrechter in tegenwoordigheid van de 

andere scheidrechter en/of de aanvoerder van de tegenpartij, mede te delen tegen welk feit hij wenst te 

protesteren. 
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Artikel 50 

 

Het bestuur van een vereniging heeft het recht en moet, in voorkomende gevallen binnen 1 X 24 uur na 

afloop van een wedstrijd, bij een vertegenwoordiger van de SBA (wedstrijdleiding) of de secretaris van 

de verantwoordelijk Tucht- en Geschillencommissie een schriftelijk protest indienen wegens een fout in 

het scoreformulier van die wedstrijd of andere zaken van administratieve aard. 
 
 

Artikel 51 
 

Het protesterende team dient ten tijde van het gewraakte feit alles wat redelijkerwijs verwacht kan 

worden gedaan te hebben ter voorkoming van een uiteindelijk protest. 

 

Hoofdstuk 14: SCHEIDSRECHTERS EN TAFELOFFICIALS 
 
 

Artikel 52 

 

De Scheidsrechter- en Tafel officials Commissie (STC) wijst de scheidsrechters en tafelofficials aan voor 

wedstrijden waaraan jeugd-, dames- of heren teams deelnemen voor zover deze aanwijzing niet tot de 

competitie/competentie van de FIBA behoort. 
 
 

Artikel 53 

 

Elke invallende scheidsrechter heeft dezelfde rechten en plichten als de aangewezen scheidsrechter. 
 
 
 

 

Artikel 54 

 

Indien een wedstrijd wegens het ontbreken van de scheidsrechters vijftien minuten na de vastgestelde 

aanvangstijd niet is begonnen, dan wordt de wedstrijd opnieuw vastgesteld en krijgt de 

SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE een boete van srd 50,00 de opgekomen teams krijgen een 

vergoeding van het bestuur van srd 150,00 voor de gemaakte kosten 
 
 
 

Artikel 55 

 

Indien er geen tafelofficials aanwezig zijn, dienen de betrokken teams zelf tafelofficials aan te wijzen. 
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Hoofdstuk 15: RECHTEN EN PLICHTEN VAN SCHEIDSRECHTERS 
 

 

Artikel 56 

 

a. Scheidsrechters dienen naast de toepassing van de spelregels ook de toepassing c.q. naleving 
van het wedstrijdreglement te bevorderen.  

b. Scheidsrechters dienen in een door de SBA vastgesteld uniform te verschijnen voor het leiden 

van de wedstrijden  
 
 

Artikel 57 

 

Scheidsrechters dienen de spelerskaarten te controleren, alsmede de kaarten van de coaches, voor 

zover die vereist zijn. Zij vermelden het ontbreken van deze kaarten of onregelmatigheden met deze 

kaarten voor het einde van de wedstrijd op de achterzijde van het wedstrijdformulier. 
 
 
 

Artikel 58 

 

Scheidsrechters dienen op het wedstrijdformulier melding te maken van alle onregelmatigheden, 

overtredingen van reglementen en indiening van protesten en hebben een rapportageplicht aan de 

wedstrijdleider c.q. competitieleider binnen 1x24 uur op straffe van een boete van srd 50,00 
 
 

Artikel 59 

 

Scheidsrechters hebben, na overleg met de wedstrijdleider, het recht een wedstrijd niet te doen 
aanvangen of te staken wegens het niet voldaan hebben aan bepalingen van het wedstrijdreglement, 
ingeval van wangedrag van spelers en/of coaches en/of begeleiders of wegens buitengewone 

omstandigheden. Het niet laten doorgaan c.q. staken van de wedstrijd moet aan de beide 

teamvertegenwoordigers/captains op een fatsoenlijke manier worden medegedeeld en met redenen 

omkleed. Het op te stellen rapport moet aangeven welke bepalingen van het WR zijn overtreden of 
nagelaten. 

 
 
 

Artikel 60 

De aanvoerders van de teams kunnen bij de scheidsrechter bezwaren kenbaar maken tegen het 

materiaal of het ontbreken daarvan voor de aanvang van de wedstrijd en indien de omstandigheden 

wijzigen ook tijdens de wedstrijd. 

 



 

24 
 

Hoofdstuk 16: COACHES 
 

Artikel 61 
 
Opleiding. 

Iedere hoofd coach in de HH, DH moet minimaal het diploma BT4  of equivalent hieraan, bezitten. 
Iedere hoofd coach van de HE, U19, U16, U14 moet minimaal het diploma BT3  of equivalent hieraan, 
bezitten. 
Iedere hoofd coach van de U12, U10 en U8 moet minimaal het diploma BT2 of equivalent hieraan, 
bezitten. 
 
Bij afwezigheid van de hoofd coach zal zijn vervanger aan de volgende voorwaarden moeten voldoen 
met dien verstande dat de hoofd coach minimaal 75% van de competitie wel aanwezig moet zijn: 
HH en DH: minimaal het diploma BT3 of equivalent hieraan bezitten 
HE, U19, U16, U14, U12, U10 en U8 minimaal het diploma BT2 of equivalent hieraan bezitten 
 
Opmerking. 
Indien een coach in het bezit is van een BT3 diploma en volgt de BT4 opleiding dan kan op basis van 
een positieve evaluatie van participatie aan de opleiding een uitzondering gemaakt worden zodat deze 
coach wel in de HH en DH klasse mag coachen. 
Indien een coach in het bezit is van een BT2 diploma en volgt de BT3 opleiding dan kan op basis van 
een positieve evaluatie van participatie aan de opleiding een uitzondering gemaakt worden zodat deze 
coach wel in de HE, U19, U16 en U14  klasse mag coachen. 
 
 

Hoofdstuk 17: GEDRAG 
 

Artikel 62 

 
Coaches, bestuursleden en publiek kunnen aangesproken worden door het bestuur op hun gedrag 
tijdens wedstrijden. Indien het gedrag van dien aard (geweld, het gebruiken van vulgaire taal, 
bedreigingen etc) is kan het bestuur in samenspraak met de TGC een sanctie opleggen aan deze 
persoon of personen. 
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Hoodfstuk 18: VRIJE TOEGANG 
 

Artikel 63 

      Vrije toegang tot de wedstrijden zullen hebben:  

• maximaal 17 personen van aan de wedstrijd deelnemende ploegen op de wedstrijd dag;   
• de actieve wedstrijdleiders, scheidsrechters, tafelofficials;   • de leden van het bestuur van de SBA, 
• de leden van het bestuur van de SBA en de werkarmen van de SBA te weten: STC, TGC, TC;   
• bestuursleden van de Vereniging van Basketbal Trainers en officials (VBTO);   
• de bondscoaches en spelers van de, op dat moment actieve, nationale selectie;  
• geregistreerde coaches voor wedstrijden van de klasse waarin ze geregistreerd staan;   
• ere leden;   
• twee (2) bestuursleden van de aangesloten verenigingen.  

 

Allen dienen zich desgevraagd te legitimeren dan wel aan te tonen dat zij tot een der 

bovengenoemde categorieën behoren. 
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Richtlijnen inschrijvingsvoorwaarden. 
 

1. De spelerslijsten (moederlijst) per klasse dienen in 2-voud te worden ingeleverd en dienen vergezeld te 
zijn van alle spelerskaarten (junioren klasse). Per team mogen er minimaal  8 spelers/speelsters worden 
ingeschreven. 

 
2. De namen van de coaches en de behaalde basketbal trainers diploma. 

 

3. De kleuren van de thuis- en uit tenues. 
 

4. Voor nieuwe spelers/speelsters geldt het volgende:   
• Senioren: personalia van de betreffende spelers , kopie ID of paspoort van de desbetreffende 

spelers/speelsters 

• Junioren: 2 pasfoto's(geen 3 min), personalia, uittreksel of kopie ID of kopie paspoort van de 
desbetreffende spelers/speelsters.  

 
5. Spelersleeftijden:   

o U19 zijn spelers die op 1 januari 2023 niet ouder zijn dan 19 jaar 
De speler/speelster mag 19 jaar worden in 2023. 

o U16 zijn spelers die op 1 januari 2023 niet ouder zijn dan 16 jaar 
De speler/speelster mag 16 jaar worden in 2023. 

o U14 zijn spelers die op 1 januari 2023 niet ouder zijn dan 14 jaar 
De speler/speelster mag 14 jaar worden in 2023. 

o U12 zijn spelers die op 1 januari 2023 niet ouder zijn dan 12 jaar 
De speler/speelster mag 12 jaar worden in 2023. 

o U10 zijn spelers die op 1 januari 2023 niet ouder zijn dan 10 jaar 
De speler/speelster mag 10 jaar worden in 2023. 

o U8 zijn spelers die op 1 januari 2023 niet ouder zijn dan 8 jaar 
De speler/speelster mag 8 jaar worden in 2023. 

 
6. De kosten verbonden aan de na-inschrijving zijn, srd 50,00 voor elke speler/speelster evenals voor het 

opnieuw maken van een spelerskaart in de U19, U16, U14, U12, U10 en U8 klasse. 
 

7. Het overleggen van het stortings- of betalingsbewijs van inschrijving.  
 

8. Bij eventuele overschrijving dient U aan de overschrijvingsplichten te voldoen, volgens het geldende 

Transfer Reglement.  

 

9. Meerdere inschrijvingsformulieren dienen door de vereniging zelf te worden vermenigvuldigd.  
 

10. Officiële inschrijvingen na de inschrijvingsperiode (na-inschrijvingen) vinden plaats    
op het kantoor van de SBA, dit geldt  alleen voor de junioren klasse. 
 

11. Voor de senioren klassen geldt na de inschrijvingsperiode een tussentijdse inschrijvingsperiode dat zal 
plaats vinden na de afronding van de 1ste ronde van de desbetreffende klasse. 

 
12. Wachttijd procedure voordat de speler/speelster gerechtigd is om te spelen bedraagt max 3 werkdagen 

 

13. Bij eventuele onduidelijkheden dient U zich in verbinding te stellen met bij de competitieleider. 


