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WEDSTRIJDREGLEMENT 

 

 

Hoofdstuk I: Soorten wedstrijden 

 
Artikel 1a 

De Surinaamse Zaal Voetbal Bond (S.Z.V.B.) erkent alleen de in de volgende artikelen omschreven 

soorten wedstrijden, indien door haar georganiseerd. 

 

Artikel 1b 

Alle wedstrijden welke in S.Z.V.B. verband worden georganiseerd, tenzij anders vermeld, worden 

gespeeld conform de FIFA Futsal spelregels welke zijn aangenomen door het S.Z.V.B. Hoofdbestuur 

of de Algemene Ledenvergadering. 

 

Artikel 2 

Nationale wedstrijden. Deze zijn wedstrijden tussen verenigingen, zijnde leden van de S.Z.V.B. 

Men onderscheidt: 

a. Competitie wedstrijden 

1. De speelduur van een wedstrijd is: 

i. in de hoofdklasse 2 x 20 minuten ‘levende tijd’ met een rustpauze van 5 (vijf) minuten na 

de eerste 20 minuten, zijnde de 1ste helft van de wedstrijd 

ii. in alle overige klassen 2 x 25 minuten met een rustpauze van 5 (vijf) minuten na de eerste 

25 minuten, zijnde de 1ste  helft van de wedstrijd. 

2. Iedere vereniging heeft recht op een ‘time-out’ van 1 (één) minuut per helft. De time-out kan 

slechts door de teamofficials worden aangevraagd bij de tafelofficial. 

Het hierboven gestelde wordt verder aangeduid als te zijnde de reglementaire speeltijd. 

b. Toernooiwedstrijden 

De regels worden per toernooi bepaald. 

c. Beslissingswedstrijden 

Er wordt één (1) wedstrijd gespeeld. Indien na de reglementaire speeltijd de score gelijk is, zal ter 

bepaling van een winnaar verlengd worden met 2 x 5 minuten, zonder rustpauze. Indien de score 

gelijk is zullen er: 

1. om en om 3 vrije trappen worden genomen vanaf de penaltystip. Indien de score toch nog 

gelijk is, 

2. om en om worden getrapt vanaf de penaltystip totdat de ene partij mist en de andere partij 

scoort. 

d. Play-off wedstrijden 

“Best of three” systeem. D.w.z. iedere wedstrijd een winnaar. Indien na de reglementaire speeltijd 

de score gelijk is zal ter bepaling van een winnaar verlengd worden met 2 x 5 minuten, zonder 

rustpauze. Indien de score gelijk is zullen er: 

1. om en om 3 vrije trappen worden genomen vanaf de penaltystip. Indien de score toch nog 

gelijk is, 

2. om en om worden getrapt vanaf de penaltystip totdat de ene partij mist en de andere partij 

scoort. 

De vereniging die de meeste competitiepunten weet te vergaren uit deze serie van drie wedstrijden 

is de winnaar van deze serie. 

Indien een vereniging de eerste en tweede wedstrijd heeft gewonnen, dus 6 (zes) competitiepunten 

heeft, komt de derde wedstrijd te vervallen. 
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e. Promotie/degradatie wedstrijden 

Bestaat uit een serie van twee wedstrijden. 

Winnaar is de vereniging met het hoogste doelsaldo uit het totaal van de twee wedstrijden. De 

eerste wedstrijd mag gelijk eindigen. Indien na de reglementaire speeltijd van de tweede wedstrijd 

het hierboven genoemd doelsaldo gelijk is zal ter bepaling van een winnaar verlengd worden met 2 

x 5 minuten, zonder rustpauze. Indien het totaal doelsaldo toch gelijk is zullen er 

1. om en om 3 vrije trappen worden genomen vanaf de penaltystip. Indien de score toch nog 

gelijk is, 

2. om en om worden getrapt vanaf de penaltystip totdat de ene partij mist en de andere partij 

scoort. 

 

Artikel 3 

Internationale wedstrijden. Deze zijn wedstrijden waaraan verenigingen aangesloten bij de S.Z.V.B. 

uitkomen tegen verenigingen welke aangesloten zijn bij buitenlandse zusterorganisaties. 

 

Artikel 4 

Interlandwedstrijden. Deze zijn wedstrijden tussen een vertegenwoordigende nationale selectie van de 

S.Z.V.B. en één van een buitenlandse zusterorganisatie. 

 

 

Hoofdstuk II: Toestemming voor wedstrijden 

 
Artikel 5 

a. Wedstrijden, georganiseerd door leden van de S.Z.V.B. mogen pas worden gespeeld na 

schriftelijke toestemming van het S.Z.V.B. Hoofdbestuur. Deze toestemming moet minstens 14 

(veertien) dagen voorafgaand aan de wedstrijden zijn verkregen. 

b. Leden mogen alleen met toestemming van het S.Z.V.B. Hoofdbestuur aan wedstrijden in het 

buitenland deelnemen. De toestemming dient tenminste twee weken voor de vastgestelde (eerste) 

wedstrijddag te worden verkregen van het S.Z.V.B. Hoofdbestuur. 

 

 

Hoofdstuk III: Organisatie van wedstrijden 

 
Artikel 6 

a. De organisatie van wedstrijden die gespeeld worden onder auspiciën van de S.Z.V.B. ligt in 

handen van de sectie wedstrijdwezen die onder leiding staat van de competitieleider. Deze is 

bevoegd een of meerdere assistenten, die geen bestuursleden hoeven te zijn, aan te trekken. 

b. De scheidsrechters, tafelofficials, wedstrijdcommissarissen en teamofficials dienen een halfuur (30 

minuten) voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. 

c. Wedstrijden mogen niet eerder dan de geprogrammeerde aanvangstijden beginnen. 

d. De spelerslijsten dienen door de aanvoerder bij de tafelofficial ingediend te worden: 

1. Indien het de eerste wedstrijd van de dag betreft: 15 minuten voor de aanvangstijd van de 

geprogrammeerde wedstrijd. 

2. Indien het niet de eerste wedstrijd van de dag betreft: 15 minuten voor het einde van de vorige 

wedstrijd (zijnde de wedstrijd die nog gaande is). 

3. samen met het naambord van de vereniging (maximale grootte van 40cm bij 20cm) waarop de 

verenigingsnaam duidelijk leesbaar aangegeven is. 

Bij het niet naleven van deze bepaling zal de vereniging een boete worden opgelegd. De hoogte 

van deze boete zal worden bepaald en opgelegd door de sectie wedstrijdwezen. 
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Artikel 7 

De sectie wedstrijdwezen zorgt ervoor dat voor het spelen van een wedstrijd de accommodatie in orde 

is en het benodigd materiaal tijdig ter plaatse aanwezig is. Ze zorgt er verder voor dat voor elke 

wedstrijd ten minste twee goede speelballen aanwezig zijn. Verder draagt ze er zorg voor dat er voor 

het publiek, de spelers en teamofficials een goed zichtbaar scoringsbord aanwezig is. Ook zorgt zij 

ervoor dat er EHBO voorzieningen zijn. Verenigingen die moeten spelen zijn ook verplicht te zorgen 

voor minimaal één goede speelbal. 

 

Artikel 8 

De sectie wedstrijdwezen is gerechtigd de zorg over zalen en terreinen te delegeren aan de daar 

gevestigde organisatie. Ze blijft echter de verantwoordelijkheid te allen tijde dragen. 

 

Artikel 9 

De aan de competitie deelnemende verenigingen evenals hun teamofficials zijn verplicht in de 

wedstrijdzalen en op de wedstrijdterreinen de aanwijzingen van de verantwoordelijke instanties 

bedoeld in artikel 8, op te volgen. Bij overtreding van deze bepaling kan betrokkene een boete worden 

opgelegd. De hoogte van deze boete zal worden bepaald en opgelegd door de tucht- en 

geschillencommissie. 

 

 

Hoofdstuk IV: Deelname aan wedstrijden 
 

Artikel 10 

a. Elk lid van de S.Z.V.B. mag voor de competitie slechts één vereniging inschrijven per klasse onder 

één bepaalde naam en dezelfde bestuursleden. Een eventueel tweede vereniging, met dezelfde 

bestuursleden als de eerste vereniging, wordt ingedeeld in een lagere klasse waarbij een 

onderscheid in naam moet zijn ten opzichte van eerder genoemde vereniging. 

b. Verenigingen mogen gedurende de competitie geen naamsverandering ondergaan. 

c. Met schriftelijke toestemming vooraf van het S.Z.V.B. Hoofdbestuur en schriftelijk aangevraagd 

door de voorzitter van de aangesloten vereniging is het volgende toegestaan voor aanpassing van 

de naam van de vereniging: 

1. toevoeging/wijziging van sponsornamen is gedurende het geheel competitiejaar toegestaan. 

2. samenvoeging van namen bij eventuele fusies, zoals verder beschreven in dit artikel, is alleen 

toegestaan voor aanvang van de competitie. 

d. Een bij de S.Z.V.B. aangesloten vereniging mag zijn plaats in de klasse waar die in het nieuwe 

competitiejaar zal uitkomen overdragen aan een bestaande of nieuwe vereniging. Fusies tussen 

bestaande en/of nieuwe verenigingen zijn ook toegestaan, dit kenbaar gemaakt in een gezamenlijk 

schrijven van de wettige vertegenwoordigers van de fuserende verenigingen aan het S.Z.V.B. 

Hoofdbestuur. Het S.Z.V.B. Hoofdbestuur zal de fusie kennisgeving schriftelijk beantwoorden. 

e. In het competitiejaar van de fusie zal de vereniging de nieuwe verenigingsnaam doorgeven. 

f. Bij het fuseren van verenigingen of bij de overname van een vereniging door een bestaande 

vereniging, blijft de nieuwe vereniging geplaatst in de klasse waartoe de hoogst geplaatste van de 

gefuseerde of overgenomen vereniging behoorde. Hiermede komt de plaats van de in een lagere 

klasse geplaatste vereniging te vervallen en kan er geen beroep hierop worden gedaan. De 

opengevallen plaatsen zullen conform artikel 26 en 27 worden ingevuld voor aanvang van de 

competitie. 

g. In alle gevallen van overdracht en fusies zal er door de vereniging welke zich voor het nieuw 

competitiejaar inschrijft, een vergoeding voor overname of fusie moeten worden voldaan bij de 

S.Z.V.B., deze vast te stellen door het S.Z.V.B. Hoofdbestuur bij de openstelling van de 

inschrijvingsperiode. 
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Artikel 11 

a. Spelers mogen tijdens de competitie slechts uitkomen voor de vereniging waarvoor zij in een 

bepaalde klasse zijn ingeschreven. 

b. Verenigingen uitkomende in een bepaalde klasse, verder te noemen ‘hoofdteam’, mogen spelers 

van gelieerde verenigingen uitkomende in de lagere klassen, verder te noemen ‘subteam(s)’ 

inzetten tijdens hun wedstrijden, onder de volgende voorwaarden: 

1. de gelieerde subteams dienen dezelfde naam te dragen als het hoofdteam, echter met de 

onderscheiding door een cijfer of tekst, 

2. de bestuursleden van subteam(s) dienen dezelfde te zijn als die van het hoofdteam, 

3. Alleen spelers die bij aanvang van de competitie de leeftijd van 23 jaar nog niet hebben bereikt 

komen in aanmerking om ingezet te mogen worden binnen deze regeling. 

4. Een hoofdteam welke van deze regeling gebruik zal maken mag maximaal 20 spelers 

inschrijven. 

5. Een Subteam mag geen spelers van een ander subteam inzetten. 

c. Een speler die op het wedstrijdformulier geregistreerd is, middels vermelding van naam en 

rugnummer, voor de aanvang van een wedstrijd, ongeacht of deze persoonlijk aanwezig is of niet, 

wordt geacht aan deze wedstrijd te hebben deelgenomen.  

d. Een speler die niet geregistreerd is op het wedstrijdformulier zal deelname aan de wedstrijd 

worden ontzegd. 

e. Het laten meespelen van een ongerechtigde speler door een vereniging zal, al dan niet op aangeven 

van anderen, door de tafelofficial worden vermeld op het wedstrijdformulier. Indien het protest 

tegen het meespelen van de ongerechtigde speler niet op het wedstrijdformulier is vermeld, heeft 

de vereniging de mogelijkheid om binnen 48 uur na de gespeelde wedstrijd alsnog protest aan te 

tekenen. 

1. De vereniging zal één competitiepunt in mindering krijgen. 

2. Zowel de vereniging als de speler zullen een nader te bepalen straf en boete opgelegd krijgen 

door de tucht- en geschillencommissie. 

3. Indien de wedstrijd was gewonnen door deze vereniging of gelijk geeindigd, zal de wedstrijd, 

indien nodig, opnieuw worden geprogrammeerd door de sectie wedstrijdwezen op kosten van 

de vereniging.  

 

Artikel 12 

a. Elke vereniging is verplicht minimaal één tenue voor haar spelers vast te stellen en deze bij de 

inschrijving voor de competitie te registreren. De shirts moeten voorzien zijn van duidelijke 

leesbare rugnummers van 1 t/m 99. De spelers zijn verplicht het tenue te dragen van de vereniging 

waarvoor zij uitkomen. Indien twee verenigingen in tenues verschijnen die grote overeenkomst 

vertonen, dan moet de vereniging die eerst in het wedstrijdprogramma is genoemd een ander, 

afwijkende kleur tenue dragen. 

b. Elke vereniging moet bij wedstrijden onder auspiciën van de S.Z.V.B. uniform gekleed zijn. De 

doelman moet een tenue dragen dat duidelijk afwijkt van de overige spelers van zijn vereniging en 

van de spelers van de andere vereniging. Er moet worden gespeeld op zaalvoetbal – of 

gymnastiekschoenen die met “veters” of “klittenband met veters” vastgebonden worden en geen 

nopjes hebben. 

c. Spelers dienen kousen te dragen met een lengte eindigend net onder de knie. 

d. Spelers dienen scheenbeenbeschermers te dragen. 

e. De hoofdscheidsrechter bepaalt of de uitrusting van de spelers aan de gestelde eisen voldoet. Hij is 

bevoegd om in overleg met de wedstrijdcommissaris een wedstrijd geen voortgang te doen vinden, 

indien de uitrusting der spelers daartoe aanleiding geeft. De wedstrijd zal uitgesteld en op een 

nader door de sectie wedstrijdwezen te bepalen datum en plaats worden gespeeld.  

f. Een vereniging die het voorschrift voor de uitrusting niet naleeft zal een door de tucht en 

geschillencommissie te bepalen boete worden opgelegd. De uitgestelde wedstrijd zal op een nader 

door de sectie wedstrijdwezen te bepalen datum en plaats worden gespeeld waarbij de kosten 

gedragen zullen worden door de vereniging welke in gebreke is gesteld. 
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g. De aanvoerder van elke vereniging is verplicht gedurende de wedstrijd een duidelijk zichtbaar 

bandje om de bovenarm te dragen, waardoor deze makkelijk herkenbaar is. 

h. Minimaal 1 (één) teamofficial dient aanwezig te zijn bij de wedstrijd. Bij afwezigheid van alle 

teamofficials zal een boete worden opgelegd. De hoogte van deze boete zal worden bepaald en 

opgelegd door de sectie wedstrijdwezen.  

 

Artikel 13 

a. Verzuimt een vereniging een voor haar vastgestelde wedstrijd te spelen, dan zal aan deze 

vereniging 3 (drie) competitiepunten worden ontnomen. Aan de betrokken vereniging zal een 

geldboete worden opgelegd door de tucht- en geschillencommissie en zal de wedstrijd alsnog op 

een nader door de sectie wedstrijdwezen te bepalen datum en plaats, worden gespeeld. 

Verzaken of weigeren beide verenigingen te spelen dan wordt hen ieder drie competitiepunten in 

mindering gebracht, een boete opgelegd door de tucht- en geschillencommissie en zal de wedstrijd 

alsnog op een nader door de sectie wedstrijdwezen te bepalen datum en plaats, worden gespeeld. 

b. Verzuimt een vereniging voor de tweede maal in dezelfde competitie een voor haar vastgestelde 

wedstrijd te spelen, dan wordt de vereniging geroyeerd uit de lopende competitie en uit alle andere 

door of vanwege de S.Z.V.B. georganiseerde toernooien. 

1. Indien deze tweede keer van niet verschijnen in de eerste ronde van de competitie heeft 

plaatsgevonden zullen alle door deze vereniging gespeelde en nog te spelen wedstrijden van de 

lopende competitie vervallen worden verklaard. 

2. Indien deze tweede keer van niet verschijnen na de eerste ronde van de competitie heeft 

plaatsgevonden zullen de resultaten van alle door deze vereniging gespeelde wedstrijden 

worden gehandhaafd. De nog te spelen wedstrijden van de lopende competitie worden verloren 

verklaard. De tegenstander tegen wie deze vereniging nog zou uitkomen zal de wedstrijd dan 

reglementair hebben gewonnen en drie (3) competitiepunten krijgen. Voor deze reglementair 

gewonnen wedstrijden worden er vijf (5) doelpunten voor en nul (0) tegen toegekend. 

c. Bij aanvang van de eerstvolgende competitie wordt de vereniging ingedeeld in de naast lagere 

klasse. De in gebreke gebleven vereniging zal een boete worden opgelegd door de tucht- en 

geschillencommissie. Deze boete dient vóór het begin van het nieuwe seizoen betaald te worden. 

d. In geval van verschoonbaar verzuim, dit ter beoordeling van de sectie wedstrijdwezen, zullen in lid 

a en b genoemde straffen niet van toepassing zijn. 

 

Artikel 14 

De wedstrijden beginnen op de door de sectie wedstrijdwezen vastgestelde aanvangstijd, tenzij door 

haar, in overleg met de betrokken verenigingen een ander uur wordt vastgesteld. 

De vereniging die 10 (tien) minuten na de vastgestelde aanvangstijd niet gereed is om de wedstrijd te 

beginnen, na door de scheidsrechter hiertoe middels een aangegeven signaal uitgenodigd te zijn, wordt 

geacht niet te zijn verschenen. De scheidsrechter vermeldt dit op het wedstrijdformulier en hij en de 

(aanwezige) aanvoerder(s) ondertekenen dit. De sectie wedstrijdwezen beslist in gevallen waarin van 

mogelijk verschoonbaar verzuim sprake is. 

 

Artikel 15 

Staakt een scheidsrechter reglementair een wedstrijd, omdat: 

a. een der spelers of teamofficials van de vereniging daartoe aanleiding heeft gegeven, dan wint de 

tegenpartij de wedstrijd en krijgt drie (3) competitiepunten toegekend. De doelpunten gescoord in 

deze wedstrijd blijven gehandhaafd. De tot staking aanleidinggevende partij zal door de tucht- en 

geschillencommissie een boete worden opgelegd. 

b. gedurende deze wedstrijd het aantal spelers van een vereniging op het speelveld minder wordt dan 

3 (drie) inclusief de doelman, dan wint de tegenpartij en krijgt drie (3) competitiepunten 

toegekend. De doelpunten gescoord in deze wedstrijd blijven gehandhaafd. 

 

 

 



Versie 4.0 3 augustus 2016 Pagina 6 van 12  

Artikel 16 

De sectie wedstrijdwezen is te allen tijde bevoegd een wedstrijd uit te stellen, indien naar haar oordeel 

hiervoor gegronde redenen aanwezig zijn. Ze zal betrokken verenigingen, scheidsrechters, 

wedstrijdcommissarissen en tafelofficials echter zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van haar 

beslissing. 

 

Artikel 17 

De vereniging die in de competitie een wedstrijd wint, krijgt 3 (drie) competitiepunten. 

Een vereniging die een wedstrijd verliest krijgt nul (0) competitiepunt. 

Bij gelijk spel krijgen de twee verenigingen elk 1 (één) competitiepunt. 

De rangorde van de competitie wordt bepaald door het aantal verkregen competitiepunten. Voor de 

eindrangschikking zal bij gelijk aantal competitiepunten het volgende gehanteerd worden: 

a. het totaal aantal competitiepunten behaald in onderlinge wedstrijden. Het team met het hoogste 

aantal onderlinge competitiepunten wordt hoger gerangschikt. Indien ook dit onderling aantal 

competitiepunten gelijk is, dan zal 

b. het totaal doelsaldo van de onderling gespeelde wedstrijden de rangschikking bepalen. De 

vereniging met het hoogste onderling doelsaldo wordt hoger gerangschikt. Indien ook dit doelsaldo 

gelijk is, dan zal een beslissingswedstrijd worden gespeeld. 

 

Artikel 18 

a. Geschorste of geroyeerde spelers en teamofficials zijn niet toegestaan aan enige wedstrijd in 

S.Z.V.B. verband deel te nemen. 

b. Indien geschorste of geroyeerde spelers en teamofficials toch deelnemen aan enige wedstrijd in 

S.Z.V.B. verband, zal bij constatering hiervan: 

1. de vereniging waartoe deze spelers en/of teamofficials behoren één competitiepunt in 

mindering krijgen en een boete opgelegd worden door de tucht- en geschillencommissie. 

2. de wedstrijd opnieuw worden geprogrammeerd door de sectie wedstrijdwezen indien de 

vereniging van deze spelers en/of teamofficials de wedstrijd heeft gewonnen. 

 

Artikel 19 

Het is de S.Z.V.B. niet toegestaan de bij haar geregistreerde spelers zonder toestemming van de 

verenigingen te laten uitkomen in een vertegenwoordigend team c.q. nationale selectie. Indien een 

vereniging of speler geen toestemming aan de S.Z.V.B. verleend, zal deze weigering met voldoende 

redenen moeten zijn omkleed. 
 

 

Hoofdstuk V: Samenstelling van de Teams 
 

Artikel 20 

a. Elke vereniging is verplicht voor aanvang van de competitie opgave te doen van de spelers en 

teamofficials die in de competitie zullen deelnemen. Opgave moet geschieden binnen een door het 

S.Z.V.B. Hoofdbestuur opgegeven termijn en op de door dit bestuur daartoe verstrekte 

formulieren. Op het niet naar waarheid invullen van deze registratieformulieren zal straf volgen, 

het e.e.a. te bepalen door de tucht- en geschillencommissie.  

b. Alleen een vereniging, die zich tijdig heeft ingeschreven en voldaan heeft aan de financiële 

verplichtingen, heeft recht in de competitie te worden ingedeeld in de klasse waar ze krachtens het 

verloop van de voorgaande competitie aanspraak op maakt. Een vereniging welke zich niet voor 

het nieuwe competitiejaar inschrijft wordt in het navolgende competitiejaar bij eventuele 

inschrijving ingedeeld in de laagste klasse. 

c. Een vereniging moet om aan de competitie te kunnen deelnemen, registreren: 

1. tenminste 12 (twaalf) en ten hoogste 22 (tweeëntwintig) spelers, en 

2. tenminste 1 (één) en ten hoogste 5 (vijf) teamofficials, en 

3. tenminste 1 (één) en ten hoogste 4 (vier) team bestuursleden. 
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d. Indien een vereniging zich inschrijft voor de veteranen competitie dienen de spelers op de lijst de 

minimale leeftijd van 35 jaar bereikt te hebben voor aanvang van de competitie. 

e. Per vereniging mogen er maximaal 4 niet ingezetene buitenlanders (niet de Surinaamse 

nationaliteit bezittend) worden ingeschreven. Deze spelers dienen evenwel, indien van toepassing, 

een geldig overschrijvingsbewijs afgegeven door de bond van herkomst te overleggen. 

f. Ingezetene buitenlanders mogen ongelimiteerd worden ingeschreven. 

g. Een speler kan en mag gedurende de competitie van vereniging veranderen. In- en overschrijving 

vindt alleen plaats gedurende een daartoe door het S.Z.V.B. Hoofdbestuur aangegeven periode. 

h. Inschrijvingen gedurende de competitie moeten schriftelijk door de vereniging en de betrokken 

speler(s) bij het S.Z.V.B. Hoofdbestuur worden aangevraagd. De betrokken speler wordt pas tot de 

competitie toegelaten als voldaan is aan alle inschrijvingsvereisten. 

i. Maximaal 14 (veertien) spelers en 3 (drie) teamofficials zullen op vertoon van hun 

identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs vrije toegang hebben tot de sportaccommodatie in verband 

met een door de vereniging te spelen wedstrijd. 

j. Controle van de spelers geschiedt door de  scheidsrechter voor aanvang van de wedstrijd. Een 

speler die buiten de schuld van het S.Z.V.B. Hoofdbestuur zijn identiteitsbewijs, paspoort of 

rijbewijs niet kan overleggen, kan slechts aan de wedstrijd deelnemen na een door het S.Z.V.B. 

Hoofdbestuur vastgestelde boete te hebben betaald. 

k. Het S.Z.V.B. Hoofdbestuur is bevoegd bij de inschrijving van nieuwe spelers een bewijs van 

verblijf in Suriname te eisen. De overschrijvingsperiode van spelers loopt parallel met de 

inschrijvingsperiode en dient te geschieden door middel van overschrijvingsformulieren die door 

de S.Z.V.B. beschikbaar worden gesteld.  

l. Een bij de S.Z.V.B. geregistreerde speler mag niet uitkomen voor een andere vereniging van een 

buitenlandse zusterorganisatie of lidbond van de S.Z.V.B. zonder schriftelijke toestemming van 

het S.Z.V.B. Hoofdbestuur. 

m. Indien bij het begin van (of tijdens) de competitie uit de administratie mocht blijken dat een speler 

zich bij 2 of meer verenigingen heeft laten registreren, althans op 2 moederlijsten voorkomt en 

heeft getekend, zal deze speler onherroepelijk worden uitgesloten voor deelname c.q. verdere 

deelname aan de competitie. 

n. Indien een vereniging 1(één) voetbalseizoen (of langer) een speler niet heeft geregistreerd op de 

moederlijst en dus niet door de speler is getekend, dient er bij de overgang van deze speler naar 

een andere vereniging geen vergoeding te worden betaald aan deze vereniging, met andere 

woorden de speler is transfervrij. 

o. Indien een vereniging zich niet inschrijft ter deelname aan de competitie hoeft er bij de overgang 

van spelers vanuit deze niet ingeschreven vereniging naar een andere vereniging geen vergoeding 

te worden betaald aan de vereniging die zich niet heeft ingeschreven. M.a.w. de spelers zijn 

transfervrij. 

 

 

Hoofdstuk VI: Wedstrijdprogramma 
 

Artikel 21 

a. Het wedstrijdprogramma zal tenminste een week voor de speeldatum van een bepaalde wedstrijd 

door een vereniging, aan de desbetreffende vereniging via de media; middels een brief of via email 

of via de website van de Bond gepubliceerd worden. 

b. Eventuele wijzigingen hierin moeten minstens 3 x 24 uur voor de wedstrijd aan de betrokkenen 

worden medegedeeld. 

c. Uitgestelde wedstrijden zullen voor aanvang van de volgende ronde moeten zijn ingehaald. 

d. Uitgestelde wedstrijden van de tweede ronde zullen aan het eind van de competitie worden 

ingehaald, voor zover deze wedstrijden van belang zijn voor de promotie, degradatie en het (semi-) 

kampioenschap.  
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e. Uitstel van een uitgeschreven wedstrijd kan door de betrokken vereniging worden aangevraagd bij 

de sectie wedstrijdwezen. Het verzoek tot uitstel moet minstens 7 (zeven) dagen voor de dag van 

de wedstrijd schriftelijk aan de sectie wedstrijdwezen met reden omkleed worden gedaan. 

f. Bij afwijzing van het verzoek tot uitstel kan men in beroep gaan bij het S.Z.V.B. Hoofdbestuur. 

g. Van het eenmaal vastgestelde wedstrijdprogramma wordt slechts in de navolgende gevallen 

afgeweken: 

1. bij overlijden van een teambestuurslid, teamofficial of bij de S.Z.V.B. geregistreerde speler 

van de vereniging binnen 8 dagen voor de speeldatum. Bij het spelen van de eerstvolgende 

competitiewedstrijd zal 1 minuut stilte in acht worden genomen. Van het overlijden van een 

speler, team bestuurslid of teamofficial als hier bedoelt, dient de competitieleider door de 

betrokken vereniging schriftelijk en wel tijdig in kennis te worden gesteld. 

2. uitstel wordt eveneens verleend aan de vereniging die deelneemt aan de competitie en zich met 

medeweten en/of toestemming van het S.Z.V.B. Hoofdbestuur verbonden heeft in het 

buitenland of hier te lande internationale of interland wedstrijden te spelen. 

De keuze van de periode waarin deze uitgestelde wedstrijden gespeeld zullen worden, geschiedt 

door de sectie wedstrijdwezen 

  

 

Hoofdstuk VII: Scheidsrechters, Tafelofficials en Wedstrijdcommissarissen 

 
Artikel 22 

a. Scheidsrechters, Tafelofficials en wedstrijdcommissarissen voor wedstrijden, onder auspiciën van 

de S.Z.V.B. worden aangewezen door de Scheidsrechters Commissie van de S.Z.V.B. 

b. Scheidsrechters, Tafelofficials en wedstrijdcommissarissen worden in klassen ingedeeld door de 

Scheidsrechters Commissie. Deze commissie, bestaande uit minimaal 3 leden, wordt 

gecoördineerd door een S.Z.V.B. Hoofdbestuurslid en wordt geïnstalleerd door het S.Z.V.B. 

Hoofdbestuur. 

c. Indien 5 (vijf) minuten na het officiële aanvangsuur de aangewezen scheidsrechter(s) niet 

aanwezig is (zijn), doch (een) andere aanwezige officiële scheidsrechter(s) door de sectie 

wedstrijdwezen bereid gevonden wordt (worden), alszodanig  op te treden, dan zijn de 

verenigingen verplicht de door haar aangewezen scheidsrechter(s) te aanvaarden voor de leiding 

van de gehele wedstrijd. Bij afwezigheid van (een) andere officiële scheidrechter(s) kan de sectie 

wedstrijdwezen, in overleg met de aanvoerders der betrokken verenigingen (een) andere 

gekwalificeerde scheidsrechter(s) aanwijzen, indien deze bereid gevonden wordt (worden) de 

wedstrijd te leiden. Hij mag echter geen lid zijn van een vereniging die uitkomt in dezelfde klasse. 

Is noch een officiële, noch een gekwalificeerde scheidsrechter tevens niet-lid van één der 

betrokken verenigingen aanwezig, dan kunnen de aanvoerders van de verenigingen overeenkomen 

te spelen onder de leiding van (een) gekwalificeerde scheidsrechter(s) die lid is van een der 

betrokken partijen. De aanvoerders vermelden de overeenkomst voor aanvang van de wedstrijd op 

het wedstrijdformulier. De invallende scheidsrechter(s) heeft (hebben) dezelfde taken, rechten, 

plichten en bevoegdheden  als de officiële aangewezene(n). Indien er geen scheidsrechter(s) bereid 

gevonden wordt (worden) om de wedstrijd te leiden, dan wordt de wedstrijd uitgesteld. 

d. Tegen de niet verschenen scheidsrechter(s) zullen gepaste maatregelen worden getroffen door de 

Scheidsrechters Commissie tenzij er sprake is van een aantoonbare overmachtssituatie. 

e. De Scheidsrechters Commissie zal er voor zorgdragen dat minimaal eenmaal per jaar een 

verplichte theorie – en praktijktest en coopertest voor scheidsrechters, tafelofficials en 

wedstrijdcommissarissen plaatsvindt. 
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Artikel 23 

a. Van elke officiële wedstrijd, die onder auspiciën van de S.Z.V.B. wordt gehouden, wordt in drie-

voud een wedstrijdformulier opgemaakt door de tafelofficial(s). Op het wedstrijdformulier worden 

vermeld de namen der verenigingen die aan de wedstrijd deelnemen, de namen van hun spelers 

met voorletter of voornaam, de rugnummers van de spelers, de namen van teamofficials, de namen 

van de scheidsrechters, de namen van de tafelofficials, de naam van de wedstrijdcommissaris, de 

speelaccommodatie, de dag, datum en aanvangstijdstip van de wedstrijd, het wedstrijdnummer en 

de klasse waarin gespeeld wordt. Verder worden op het wedstrijdformulier bijzonderheden 

opgenomen, zoals opgegeven door de scheidsrechters, de doelpuntenmakers, de stand van de 

wedstrijd bij rust en aan het eind van de wedstrijd, verstrekte gele en rode kaarten en de 

accumulatieve directe vrije trappen. Op het wedstrijdformulier worden ook aangetekend het niet 

doorgaan, staken of eventueel laat beginnen van een wedstrijd en de vervanging van de 

scheidsrechter(s) gedurende de wedstrijd, alles met opgaaf van reden. Ook wordt aangetekend 

wanneer een vereniging een ‘time-out’ heeft opgenomen. Tevens wordt aantekening gemaakt in de 

volgende gevallen: wanneer een vereniging de spelerslijst laat heeft ingediend, ontbreken van een 

naambord van de vereniging, niet bezitten van een aanvoerdersband en het niet aanwezig zijn van 

teamofficials van de vereniging. Verder worden op het formulier aangetekend bijzonderheden die 

zich hebben voorgedaan voor, tijdens en na de wedstrijd, welke de scheidsrechter(s) en of 

tafelofficial(s) gehouden zijn te rapporteren: protesten, strafminuten, uit het veld gezonden spelers, 

wangedrag van spelers en/of teamofficials. 

b. Het westrijdformulier moet tot minstens 5 (vijf) minuten na afloop van de wedstrijd bij de 

tafelofficial(s) zijn, om de verenigingen de mogelijkheid te bieden protest aan te tekenen. Dit 

protest dient vastgelegd te worden in een brief gericht aan de sectie wedstrijdwezen en binnen 2 x 

24 uur na afloop van de wedstrijd ingediend te zijn. Indien nodig wordt deze brief door de sectie 

wedstrijdwezen doorgeleidt naar de tucht- en geschillencommissie. De brief dient samen met 

behandelingskosten, vast te stellen door de sectie wedstrijdwezen, ingediend te worden. 

c. De Hoofdscheidsrechter is verplicht aan het eind van iedere speelperiode het wedstrijdformulier te 

controleren en de daarop vermelde gegevens goed te keuren, dan wel te corrigeren. 

d. Aan het eind van de wedstrijd wordt het wedstrijdformulier door de beide aanvoerders en de 

hoofdscheidsrechter ondertekend. De assistent scheidsrechter en de wedstrijdcommissaris 

paraferen het formulier ook. Ondertekening van het formulier betekent dat men zich kan verenigen 

met de wijze waarop de erop staande bijzonderheden zijn vermeld. Iedere vereniging krijgt één 

kopie van het volledig ingevuld formulier, terwijl het origineel exemplaar door de tafelofficial 

wordt overhandigd aan de competitieleider. 

e. Een speler en/of teamofficial die van de scheidsrechter een rode kaart krijgt, zal: 

1. bij een directe rode kaart ongeacht de eventueel door zijn eigen vereniging of naderhand door 

de tucht- en geschillencommissie op te leggen straf, automatisch voor de eerstvolgende 

competitiewedstrijd zijn geschorst. 

2. indien hier sprake is van tweemaal geel vanwege niet speltechnische overtredingen ongeacht 

de naderhand door de tucht- en geschillencommissie op te leggen straf, automatisch voor de 

eerstvolgende competitiewedstrijd zijn geschorst. 

3. indien hier sprake is van tweemaal geel waarvan één (1) of beide speltechnische overtredingen 

betreft afhankelijk van de naderhand door de tucht- en geschillencommissie op te leggen straf, 

geen enkele competitiewedstrijd zijn geschorst. 

f. Speltechnische overtredingen zijn:  

1. Een onopzettelijke verkeerde inschatting van een in acht te nemen afstand bij dode 

spelmomenten. 

2. Het onopzettelijk plegen van een verkeerde wissel. 

3. Het onopzettelijk betreden van het speelveld bij een time-out. 

4. Het ondoordacht verlaten van de spelersbank zonder kennisgeving aan de tafelofficial. 
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Hoofdstuk IX: Competities 

 
Artikel 24 

De S.Z.V.B. zal jaarlijks in alle klassen competities organiseren voor het kampioenschap. Daarbij zal 

rekening worden gehouden met omstandigheden als beschikbare financiën van de Bond, de 

beschikbaarheid van sportaccommodaties en scheidsrechters. Aan de competities kunnen slechts 

deelnemen verenigingen die lid zijn van de S.Z.V.B. Nieuwe verenigingen die, indien aan alle 

financiële verplichtingen voldaan en toegelaten tot de Bond, worden ingedeeld in de laagste klasse. 

Elke vereniging die aan de competitie wenst deel te nemen is verplicht een financiële bijdrage te 

leveren, zoals vastgesteld door het S.Z.V.B. Hoofdbestuur. 

 

Artikel 25 

Het aantal verenigingen per klasse is vastgesteld op: 

� Hoofdklasse: maximaal 11 verenigingen 

� Eerste klasse: maximaal 12 verenigingen 

� Tweede klasse: maximaal 14 verenigingen 

� Derde klasse:  maximaal 14 verenigingen 

� Veteranen klasse: maximaal 15 verenigingen 

� De indeling van eventuele meerdere klassen zal nader door het S.Z.V.B. Hoofdbestuur en de 

Algemene Leden Vergadering worden bepaald 

Van deze indeling kan jaarlijks worden afgeweken 

 

Artikel 26 

Indien vóór aanvang van het nieuw competitiejaar blijkt dat het in artikel 25 bepaald aantal voor de 

hoofdklasse niet gehaald wordt, vanwege het zich niet (tijdig) aanmelden/inschrijven van de 

verenigingen zal het S.Z.V.B. Hoofdbestuur staande de Algemene Ledenvergadering opschuiving 

doen plaatsvinden ter invulling van de opengevallen plaats(en) en wel in de volgende volgorde: 

a. de verliezer van de promotie/degradatie wedstrijd tussen de hoofdklasse en de eerste klasse na de 

play-off van het vorig seizoen 

b. de nummer 4 van de eerste klasse na de play-off van het vorig seizoen 

c. verder door het S.Z.V.B. Hoofdbestuur te bepalen en vast te leggen (e.e.a. volgens de standenlijst 

van het voorafgaande seizoen). 

 

Artikel 27 

Indien vóór aanvang van het nieuw competitiejaar blijkt dat het in artikel 25 bepaald aantal voor de 

eerste klasse niet gehaald wordt, vanwege het zich niet (tijdig) aanmelden/inschrijven van de 

verenigingen zal het S.Z.V.B. Hoofdbestuur staande de Algemene Ledenvergadering opschuiving 

doen plaatsvinden ter invulling van de opengevallen plaats(en)  en wel in de volgende volgorde: 

a. de verliezer van de promotie/degradatie wedstrijd tussen de eerste klasse en de tweede klasse na de 

play-off van het vorig seizoen 

b. de nummer 4 van de tweede klasse na de play-off van het vorig seizoen 

c. verder door het S.Z.V.B. Hoofdbestuur te bepalen en vast te leggen (e.e.a. volgens de standenlijst 

van het voorafgaande seizoen). 

 

Artikel 28 

Als opening van het nieuw competitiejaar zullen de volgende wedstrijden gespeeld worden: 

� gepromoveerde eerste klasse semi-kampioen tegen de semi-kampioen van de hoofdklasse. 

� gepromoveerde eerste klasse kampioen tegen de kampioen van de hoofdklasse. 
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Hoofdstuk X: Kampioen, Promotie en Degradatie 

 
Artikel 29 

a. Door of vanwege de S.Z.V.B. kunnen ook in alle distrikten competities worden georganiseerd, 

voorzover de betreffende distriktsbonden ook bij de S.Z.V.B. zijn aangesloten als lidbonden. De 

kampioen van de S.Z.V.B. hoofdklasse is landskampioen. 

b. De competities worden in de verschillende klassen in de algemene ronde afgewerkt door het spelen 

van het: 

1. twee-ronden systeem: hierbij komen verenigingen twee keer tegen elkaar uit in de algemene 

ronde. 

2. drie-ronden systeem: hierbij komen verenigingen drie keer tegen elkaar uit in de algemene 

ronde. 

c. Na de algemene ronde volgt de play-off, vooraf gegaan door een teach-in voor de play-off 

verenigingen. Tijdens de teach-in worden wederom de (belangrijkste) spelregels door de arbiters 

besproken en wordt tevens het play-off systeem door de sectie wedstrijdwezen herhaald. 

d. Aan de play-off doen mee verenigingen die op de eerste t/m de vierde plaats zijn geëindigd in 

klassen die bestaan uit één poule. Het volgend play-off systeem wordt gehanteerd:  

1. Nummer 1 tegen nummer 2  

2. Nummer 3 tegen nummer 4 (Verliezer B: eindigt als nummer 4) 

3. Verliezer A tegen winnaar B (Verliezer C: eindigt als nummer 3) 

4. Winnaar A tegen winnaar C (Winnaar is nummer 1 en verliezer is nummer 2) 

e. Indien een klasse uit twee poules bestaat doen de nummers één en twee van beide poules mee aan 

de play-off. Het volgend play-off systeem wordt gehanteerd: 

1. Nummer 1 poule A tegen nummer 1 poule B 

2. Nummer 2 poule A tegen nummer 2 poule B (Verliezer B: eindigt als nummer 4) 

3. Verliezer A tegen winnaar B (Verliezer C: eindigt als nummer 3) 

4. Winnaar A tegen winnaar C (Winnaar is nummer 1en verliezer is nummer 2) 

f. Indien een klasse uit drie poules bestaat zal het play-off systeem door de Algemene Leden 

Vergadering worden vastgesteld. 

g. De vereniging die in haar klasse aan het einde van de play-off als nummer 1 eindigt, is in die 

klasse kampioen. 

h. De verenigingen die in de eerste, tweede en derde klasse, na afloop van de play-off de eerste en de 

tweede plaats bezetten, zullen automatisch promoveren naar de naast hogere klasse.  

i. De verenigingen die op de laatste plaats zijn geëindigd in de hoofd, eerste en tweede klasse 

degraderen automatisch naar de naast lagere klasse. Indien er geen naast lagere klasse is blijft de 

vereniging in de klasse waarin die op de laatste plaats is geëindigd. 

j. De verenigingen die in de eerste, tweede en derde klasse, na afloop van de play-off de derde plaats 

bezetten zullen promotie-degradatie wedstrijden spelen tegen de verenigingen uit de naast hogere 

klasse die op de één voor de laatste plaats zijn geëindigd.  
 

 

Hoofdstuk XI: (Tussentijdse-) In- en overschrijving 
 

Artikel 30 

Het S.Z.V.B. Hoofdbestuur zal verenigingen 4 (vier) weken voor aanvang van de in- en 

overschrijvingsperiode op de hoogte stellen hiervan. Verenigingen dienen gebruik te maken van in- en 

overschrijfdocumenten welke door het S.Z.V.B. Hoofdbestuur ter beschikking zijn gesteld. 
 

Artikel 31 

Voor aanvang van de 2e seizoenshelft is er een tussentijdse in-en overschrijvingsperiode welke wordt 

vastgesteld door het S.Z.V.B. Hoofdbestuur. Verenigingen zullen drie weken vóór aanvang van de 

tussentijdse in- en overschrijvingsperiode, hiervan op de hoogte worden gesteld door het S.Z.V.B. 

Hoofdbestuur. 
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Artikel 32 

Het is toegestaan om teamofficials tussentijds in te schrijven c.q. te vervangen en wel na het voldoen 

van een vergoeding welke voor aanvang van het competitiejaar wordt vastgesteld door het S.Z.V.B. 

Hoofdbestuur. 
 

Artikel 33 

Door het S.Z.V.B. Hoofdbestuur wordt bij aanvang van het competitiejaar vastgesteld: 

a. het inschrijfbedrag voor verenigingen, spelers en teamofficials 

b. de maximale transferbedragen t.b.v. spelers 

c. de vergoeding in geval van overdracht, fusie en naamaanpassing 

d. het tussentijds inschrijfbedrag t.b.v. spelers en teamofficials 

e. het tussentijds transferbedrag t.b.v. spelers 
 

Artikel 34 

Bij de transfer gevallen zal de vereniging die de speler heeft aangekocht transfer- en 

administratiekosten moeten betalen aan de S.Z.V.B. Deze kosten zullen samen met de (tussentijdse) 

in- en overschrijfregels worden doorgegeven door het S.Z.V.B. Hoofdbestuur. 
 

 

Hoofdstuk XII: Slotbepalingen 

 
Artikel 35 

a. Alle wedstrijden, door de S.Z.V.B. georganiseerd, worden gespeeld in door het S.Z.V.B. 

Hoofdbestuur aangewezen sportaccommodaties. 

b. Opgelegde boetes of straffen aan spelers of verenigingen dienen voor de eerstvolgende 

competitiewedstrijd, die de gestrafte vereniging zal spelen, worden voldaan bij de tucht en 

geschillencommissie. 

1. Indien het een speler betreft, zal hij niet mogen meedoen aan (het verder verloop van) de 

competitie, alvorens de boete te hebben betaald. 

2. Betreft het een vereniging, dan zal bij niet tijdige betaling van de boete, een competitiepunt in 

mindering worden gebracht en zal de wedstrijd worden uitgesteld. De vereniging krijgt 

hiervoor een additionele boete opgelegd. 

3. Bij voortdurend in gebreke blijven om de boete te betalen, kan royement volgen. 

Indien verenigingen het niet eens zijn met opgelegde boetes kan er in hoger beroep worden gegaan 

bij het S.Z.V.B. Hoofdbestuur.  

Het S.Z.V.B. Hoofdbestuur installeert een commissie Hoger Beroep die de hoger beroepszaken zal 

afhandelen. 
 

Artikel 36 

De bepalingen in dit reglement zijn bindend voor alle wedstrijden die onder auspiciën van de S.Z.V.B. 

worden georganiseerd. Dit reglement kan slechts gewijzigd worden door de Algemene Leden 

Vergadering. 
 

Artikel 37 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en waarin een beslissing moet worden genomen, beslist 

het S.Z.V.B. Hoofdbestuur. 
 

Artikel 38 

Een beslissing genomen op grond van artikel 37 van dit reglement blijft gedurende de (rest van de) 

competitie periode van kracht. Dergelijke beslissingen worden onverwijld te kennis gebracht van alle 

belanghebbenden. 

 

 

Dit Wedstrijd Reglement is goedgekeurd op de A.L.V. van 3 augustus 2016 


