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DONDERDAGAVOND REGLEMENT 

Wij zijn een vereniging voor jong en oud en voor beginnende tot de zeer ervaren 

speler. Wij willen voor elk type speler een thuis bieden binnen onze vereniging.  We 

vinden het belangrijk dat deze spelers het gezellig vinden en zich sportief kunnen 

ontwikkelen.   

Hiervoor vinden we het belangrijk dat op de donderdagavond door de senioren een 

aantal regels in acht worden genomen.  Het bestuur wil de regels met enige 

regelmaat opnieuw onder de aandacht brengen, zodat ze niet vergeten worden en 

we elkaar op kunnen aanspreken. 

 

2 sets bij drukke avonden worden maximaal 2 sets per partij 

gespeeld.  Een drukke avond is als er meerdere mensen aan 

de kant zitten te wachten. 

Kaartje de kaartjes worden tijdens het spelen van de partij  mee naar 

de baan genomen.  

Dubbel en enkel een dubbelspel heeft voorrang boven een enkelspel. Een 

enkelspel kan aan het eind van de avond worden gespeeld 

Opleiding de 2 banen rechts achterin zijn in principe voor de 

training/opleiding van beginnende leden door Cor 

Hagemeijer. 

Ophangbord Het ophangbord kent de nummers 1 t/ 7. Dit zijn de nummers 

van de partijen die gespeeld worden. Door het kaartje 

“volgende partij” wordt aangegeven welke partij bij het 

vrijkomen van de eerstvolgende baan, gespeeld kan worden. 

Aansluiten Bij het ophangen van je kaartje zorg je ervoor dat zoveel 

mogelijk wordt aangesloten wordt met de voorgaande partij. 

Dit betekent dat je de lege plaatsen zoveel mogelijk probeert 

op te vullen. 

Vaste koppels Het structureel vasthouden van kaartjes om steeds met vaste 

koppels te spelen is niet toegestaan.  

Samen We vinden het belangrijk dat gedurende de speelavond de 

ervaren spelers ook een partij met minder ervaren leden 

spelen. Dit zorgt ervoor dat alle leden kunnen groeien in hun 

niveau en dat je iedereen leert kennen die bij FST is. 

 


