
 

Compact Spelen  
 
Compact spelen. Het is dé oplossing om de competitie overzichtelijker en planbaarder te maken. Uit 
onderzoek blijkt dit de behoefte van vele tennissers. En het beantwoorden van die behoefte is 
belangrijk, want spelers die competitie spelen blijven langer lid van een tennisvereniging. Ook zorgt 
compact spelen voor een verruiming van de baancapaciteit, waardoor er meer spelers competitie 
kunnen spelen of vrij kunnen tennissen tijdens de competitieperiode.  
Elke club kan zelf bepalen of ‘Compact Spelen’ wordt ingevoerd bij alle thuiswedstrijden van een 
bepaalde dag. Kiest de VCL aan het begin van het seizoen voor compact spelen, dan geldt dit voor 
die specifieke competitiedag voor alle competitievormen, alle ploegen, alle partijen en alle 
speelweken.  
 
Wat is ‘Compact Spelen’?  
Compact spelen houdt in dat het Beslissend Punt Systeem (BPS) wordt toegepast bij de 40-40 stand 
en in het geval van een derde set een beslissende wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten 
verschil) wordt gespeeld in plaats van een volledige derde set. In de praktijk ga je ook merken dat 
‘Compact Spelen’ de duur van een partij verkort. Van gemiddeld 1.30 uur gaat dat naar gemiddeld 
1.15 uur. 
 
Baanschema ‘Compact Spelen’ vs ‘Niet-Compact spelen’ 
 

Compact  Niet-Compact 
  

9.00  1 9.00  
10.15  2 10.30  
11.30  3 12.00  
12.45  4 13.30  
14.00  5 15.00  
15.15  6 16.30  
16.30  7 18.00  
17.45  8 19.30  
19.00  9  
20.15  10  

 
 
Waarom ‘Compact Spelen’?  
Naast het oplossen van mogelijke baancapaciteitsproblemen, biedt Compact Spelen meer spelers de 
mogelijkheid om competitie te spelen of vrij te tennissen op de club tijdens de competitieperiode. 
Daarnaast betrek je door middel van compact spelen meer leden bij de competitie, hetgeen zorgt voor 
meer binding met de club en meer gezelligheid op het park.  
 
Compact Spelen sluit aan bij de wensen van veel spelers. Velen willen ‘de dag beter kunnen plannen’ 
en ‘niet zoveel tijd kwijt zijn op een wedstrijddag’. Nu ontstaat er steeds vaker een spagaat thuis-tennis 
of werk-tennis. Daardoor stoppen steeds meer spelers met competitietennis. Die ontwikkeling roepen 
we met elkaar een halt toe. Daarnaast komt er ruimte voor nieuwe leden om (weer) competitie te 
spelen. Dat is goed voor alle clubs, want competitie spelen betekent meestal ook langer lid blijven van 
de vereniging.  
 
Keuze kenbaar maken  
Uiterlijk acht dagen voordat de competitie begint, dien je via MijnKNLTB aan te geven voor welke 
speeldag(en) je voor compact spelen kiest. Als je bijvoorbeeld kiest om op zaterdag compact te 
spelen, dan betekent dit dat je dus alle (7) speeldagen op zaterdag in de competitie je 
thuiswedstrijden op deze wijze speelt. Een club kan er dus voor kiezen om bijvoorbeeld zaterdag 
compact te spelen en zondag niet. Zodra de indelingen bekend zijn, kan een VCL deze afweging 
maken.  
 


