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WAT HEB JE NODIG  
ALS JE WIL BEGINNEN MET BADMINTON?

1.Racket 
Ten eerste heb je natuurlijk een badmintonracket nodig. 
Laat je adviseren door een trainer of door ervaren spelers.
Rackets zijn tegen gunstige prijzen verkrijgbaar bij de club.. 

2.Sportkleding 
Om te kunnen badmintonnen heb je sportkleding nodig.

3.Schoenen 
Sportschoenen dienen licht en veerkrachtig te zijn met goede steun 
en een goed profiel. Het is logisch dat de zolen niet af mogen 
geven en de schoenen alleen gebruikt worden voor zaalsporten 

4.Shuttles 
Tenslotte heb je een shuttle nodig. Er zijn nylon shuttles voor 
algemeen gebruik en veren shuttles voor de hogere competitieteams. 
De vereniging heeft shuttles waar je gebruik van kunt maken.

5.Humeur 
Je humeur moet altijd in orde zijn want je speelt tenslotte 
voor je plezier.

Een tip voor beginners. Schaf niet gelijk dure spullen aan, 
maar kom eerst eens kijken hoe de sport bevalt. 

Als het bevalt kun je altijd nog nieuwe spullen kopen.
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SPEELVELD 
Het speelveld voor badminton ziet er zo uit:
Het veld is 13,40 meter lang en 6,10 meter breed.  
Het net moet bij de palen 155 cm hoog zijn.
Het speelveld voor een enkelspel en daaronder  
die van het dubbelspel

Nu verder met een overzicht van de spelregels

Speelveld
Het speelveld voor badminton ziet er zo uit:
Het veld is 13,40 meter lang en 6,10 meter breed. Het net moet bij de palen 155 cm
hoog zijn.

Het speelveld voor een enkelspel: en daaronder die van het dubbelspel
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SPELSOORTEN
Badminton kent vijf spelsoorten:
herenenkelspel (HE)
damesenkelspel (DE)
herendubbelspel (HD)
damesdubbelspel (DD)
gemengddubbelspel (GD).
 
 
TOSS 
Voordat een spel begint is er een loting (toss). Wie deze toss wint
mag een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:
eerst serveren of eerst de service ontvangen, of:
het spel beginnen aan de ene kant dan wel aan de andere kant.
De tegenpartij kiest uit de overgebleven mogelijkheden. Dus indien
bijvoorbeeld de winnaar van de toss er voor kiest om eerst te
serveren, dan is de verliezer van de toss de eerste ontvanger en kiest
deze dus de kant van het veld waarop hij/zij begint.
 
 
SERVICE ALGEMEEN
De service is heel belangrijk in badminton.  
De regels voor een correcte onderhandse service zijn:
• het gehele blad van het racket is duidelijk zichtbaar
• op het moment dat de shuttle wordt geraakt moet de steel
van het racket van de serveerder naar beneden wijzen 
• de shuttle wordt beneden het middel van de speler geraakt
• het blad moet onder de hand zijn

De regels voor een correcte onderhandse service zijn:

het gehele blad van het racket is duidelijk zichtbaar;

op het moment dat de shuttle wordt geraakt moet de steel

        van het racket van de serveerder naar beneden wijzen;

de shuttle wordt beneden het middel van de speler geraakt;

het blad moet onder de hand zijn.

De juiste techniek

•      

•      

•      

•      
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EEN SERVICE IS GOED ALS 
• deze onderhands geslagen wordt
• deze diagonaal in het juiste speelvak wordt gespeeld 
• de serveerder niet op of tegen de lijnen staat (preciezer: de
lijn van het serveervak mag niet geraakt worden)
• de serveerder met beide voeten op de grond staat.

Service
Een service is goed als:

deze onderhands geslagen wordt (zie foto);

deze diagonaal in het juiste speelvak wordt gespeeld;

de serveerder niet op of tegen de lijnen staat (preciezer: de 

lijn van het serveervak mag niet geraakt worden);

de serveerder met beide voeten op de grond staat.

•       

•       

•       

•      
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Bij de stand 0-0 en alle even punten, wordt geserveerd vanuit het
rechter serveervak. Bij alle oneven punten wordt geserveerd vanuit
het linker serveervak. Na iedere score vindt de service plaats vanuit
het naastliggende serveervak. 
 
Service enkelspel:
Bij elke service wordt er een punt gemaakt. Als de serveerder een
fout maakt dan gaat het punt naar de tegenpartij. Maakt de
tegenstander een fout dan gaat het punt naar de serveerder.Er wordt
alleen van serveervak gewisseld als je zelf een punt maakt.
Als je een fout maakt, gaat de service naar de tegenstander. 
 
Service dubbelspel:
is niet makkelijk uit te leggen met geschreven woorden daarom
wordt hierna uitleg gegeven in een schema.
Makkelijk om te onthouden is dat als men op 0 punten staat of op
even dat men serveert uit het rechter serveer vak. Bij een oneven
aantal punten serveert men uit het linker serveer vak. Bij een fout
gaat de shuttle direct over naar de andere partij.
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Het badmintonseizoen loopt van 1 september tot 31 april
Waar en wanneer wordt er gespeeld? Vliegende Vaart

Wat zijn de kosten?

Maandag 18.00-19.30 Recreanten vrije inloop

Maandag 19.30-21.00 Recreanten vrije inloop

Maandag 21.00-22.30 Recr en comp

Dinsdag 09.30-11.00 Recreanten

Dinsdag 18.45-20.15 Competitietraining

Woensdag 09.00-10.30 Recreanten

Vrijdag 16.00-17.00 Jeugd

Vrijdag 17.00-18.00 Jeugd

Vrijdag 18.00-19.00 Jeugd

Vrijdag 19.00-20.00 Jeugd competitie

Zaterdag Competitie of recreant per activiteit

Zondag Competitie of recreant per activiteit

Senioren € 108,- 1,1/2 uur

Jeugd € 71,- 1 uur

Reductie 3e

gezinslid
5% van de totale gezinscontr

Reductie 4e

gezinslid
10 % van de totale gezinscontr.

Bijzonder lid
senioren

€ 43,20

Bijzonder lid jeugd € 28,40

Inschrijfgeld € 2,50

Los spelen zonder
lidmaatschap

€ 4,-

Rally 1 0-0 C D
A serveert naar C
A&B scoren

B A

A&B wisselen

Rally 2 1-0 C D
A serveert naar D
C&D scoren

A B

C&D blijven staan

Rally 3 1-1 C D
D serveert naar A
A&B scoren

A B

A&B blijven staan
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Technische zaken:
Vanuit bestuur: Barbara
Shuttle beheer Stefan van de Velde
Training/begeleiders Senioren:,comp jeugd

B Van de Water
Jeugd M van Hoije

K van Gelder
Competitie aangelegenheden:
Vanuit bestuur: Senioren Veerle

Jeugd Veerle

Toernooien
Per toernooi wisselend:
Fam toernooien Edy en Jan
PEP-toernooien Adriaan, Karel Nijssen, Arie

Boer
Kerst en oliebollentoernooi Barbara en Jan
Clubkampioenschappen Adriaan

Pers en propaganda
Slagblad Jan
Adverteerders Jan

Ledenadministratie Adriaan
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BESTUUR
Seizoen 2009/2010

Voorzitter Jan Stegeman
Secretaris/Tech. Zaken Barbara van de Water
Penningmeester Edy van Hoije
Algemeen lid Adriaan v/d Waal van Dijk
Algemeen lid Veerle Thalen

Rally 4 2-1 C D
B serveert naar C
C&D scoren

A B

C&D blijven staan

Rally 5 2-2 C D
C serveert naar B
C&D scoren

A B

C&D wisselen

Rally 6 2-3 C D
C serveert naar B
C&D scoren

A B

C&D wisselen
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TELLING
Badminton wordt gespeeld volgens de “best of three games”
puntentelling. Dat betekent dat een badmintonwedstrijd afgelopen is
als 1 van de partijen 2 games gewonnen heeft.
Een game bestaat uit 21 punten. Na elke game wordt er van
speelhelft gewisseld. Je wisselt ook van speelhelft als in de derde
game 1 van de partijen 11 punten bereikt heeft. 

Je scoort een punt als
je de shuttle in het speelveld van de tegenstander op de grond slaat.
als de tegenstander de shuttle in het net,onder het net, tegen het
plafond/zijmuur, of buiten jouw speelveld slaat.
De tegenstander de shuttle slaat voordat deze over het net is.
Als de tegenstander de shuttle 2 keer raakt. 
 
Je maakt een fout
als de shuttle binnen je speelveld op de grond valt;
als de shuttle tijdens de service, buiten het juiste serveervak van je
tegenstander valt;
als je in het net slaat;
als je de shuttle twee maal achter elkaar raakt.
 
Let
Een let betekent dat de rally opnieuw moet worden gespeeld als
gevolg van een onvoorziene gebeurtenis (bijvoorbeeld als de shuttle
van anderen in jouw veld valt).
 
Verlengingsregels
Bij de stand 20-20 wordt er doorgespeeld totdat er 2 punten verschil
is in de game. Bij de stand 29-29 heeft de partij die het eerst 30 punten 
haalt gewonnen.
 
 
 
 
 
 
Mocht je na deze opsomming nog vragen hebben over de spelregels
dan zijn op de webpagina van de NBB alle spelregels ook terug te vinden. 
http://www.badminton.nl/
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