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DINSDAGAVOND REGLEMENT 

 

Basisregel voor training en vrij spelen senioren 

Training op de dinsdagavond voor senioren is voor FST van essentieel belang en wordt in 

eerste instantie aangeboden voor competitiespelers en wordt aangevuld met andere 

geïnteresseerde FST-leden. 

 

De competitiespelers (en andere leden) maken voor een seizoen (lopend vanaf september 

tot september) de keuze tussen trainen of vrijspelen op de dinsdagavond. 

o Trainen betekent zo hoog mogelijke aanwezigheid, hoge inzet (op jouw niveau) aan de 

gehele training en het opvolgen van de instructies van de trainer. De training zal 

meestal bestaan uit een combinatie van conditietraining, slagtraining en training in 

partijvorm. 

o Vrijspelen betekent dat op de beschikbare velden vrij mag worden gespeeld, maar dat 

de training niet gehinderd mag worden. 
 
Hierbij dien je rekening te houden met de volgende voorwaarden: 

o De extra contributie voor vrijspelen op dinsdag is €4,50 per maand op basis van 12 

maanden contributie.  

o De donderdagavond is voor het senioren-lidmaatschap de basis voor het lidmaatschap. 

De dinsdagavond wordt als extra aanbod gezien.  

o Het is een proef die in de ALV van 2017 bekrachtigd moet worden. Er wordt per 

definitie een extra type lid/contributievorm ingevoerd. 

o De vrijspelenden krijgen de beschikking over de standaard nylon shuttles van FST (wat 

hen niet hoeft te weerhouden om zelf veren shuttles mee te nemen). 

o De regels van de donderdag voor afhangen worden als basis gehanteerd om 

doorstroming en wisseling van de spelers te waarborgen. Om niet een tweede bord te 

moeten aanschaffen, zal gebruik worden gemaakt van een bord/papier.  

o In het seizoen 2016/2017 heeft FST de zaal op dinsdagavond tot en met 25 april 

gehuurd. Op basis van de interesse in de laatste maanden zal het bestuur evalueren en 

eind april een besluit nemen voor de periode in 2017/18. 

o In relatie tot de groep die op deze avond training krijgt gelden specifiek de volgende 

regels:  

o Training heeft voorrang. De trainer bepaalt hoeveel velden er nodig zijn voor de 

training op basis van de aanwezigen. 

o In overleg met de trainer kan een uitwisseling van een speler/speelster plaats 

vinden om een passend aantal te krijgen, voor zowel training als vrijspel. Dit 

overleg vindt voorafgaand aan de training plaats. 

o De trainende spelers kunnen tot uiterlijk 19:30 uur aanspraak maken op een 

baan voor het trainen. 

o Deelname van de vrijspelenden aan de warming-up/conditietraining wordt in 

overleg met de trainer bepaald. 

o De rechten van alle vrijspelenden, competitiespelers en recreanten zijn gelijk.  

o Het aantal extra vrijspelenden die kunnen worden toelaten op deze avond, wordt door 

het bestuur proefondervindelijk vastgesteld. 


