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Waar badminton oorspronkelijk vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. Wel weten we dat badminton één 
van de oudste sporten ter wereld is. In India zijn kolentekeningen gevonden van ongeveer 2000 jaar oud, met 
als thema een spel met een vliegend voorwerp zoals een gewicht of een vrucht waaraan men veren vast 
maakte. In plaats van een racket werden handen en voeten gebruikt om tegen de voorloper van een shuttle te 
slaan. De Chinezen maakten shuttles door geldstukken aan kippenveren te verbinden. Ook in Amerika vond 
men heel lang geleden al voorwerpen met veren er aan vastgebonden. 
Algemeen wordt aangenomen dat India de bakermat is van het badminton, omdat daar het spel 'Poona' werd 
beoefend. Waarschijnlijk genoemd naar de stad Poona, die ongeveer 50 km van Bombay ligt. Engelse 
officieren maakten in India kennis met dit spel en introduceerden het in Engeland. Ze pasten het aan tot een 
versie zoals we deze vandaag de dag kennen. Omstreeks 1873 speelde John Baldwin dit spel op het landgoed 
'Badminton' van de Hertog van Beaufort, in het graafschap Gloucestershire in Engeland. Zo komt badminton 
aan haar naam. 

Maar, op basis van oude schilderijen is vastgesteld dat men het spel toch ook in Europa al kende. Vermoedelijk 
werd het dus onder verschillende namen beoefend.

Ken Davidson, een bekende Amerikaanse badmintonautoriteit, die zich in de geschiedenis van het badminton 
heeft verdiept, kwam tot de ontdekking dat het spel al in de 
12e eeuw in Engeland werd gespeeld. Ook in Frankrijk kende 
men het spel 'Jeu de longue plume' al in de Middeleeuwen. 
Zo bestaat er een schilderij uit de 17e eeuw van Adam 
Menyoki waaruit blijkt dat het spel met een klein racket en 
een soort shuttle werd gespeeld. Die shuttle stond vroeger 
bekend als pluimbal. Een goed Nederlands woord voor 
badminton zou dus 'pluimbal' zijn.

In 1877 verschenen er spelregels in boekvorm van de hand 
van kolonel H.O. Selby in Karachi (India). Ondanks het feit dat 
er nu spelregels bestonden werd het spel toch nog op 
verschillende manieren beoefend. Badminton was toen voor 
de elite, waarbij het sociale gedeelte erg belangrijk was. Het 
ging dus niet alleen om de punten, maar ook om de thee, 
broodjes en cake. 
In sommige streken werd het spel door twee personen 
gespeeld, die de shuttle heen en weer sloegen en verplicht waren op dezelfde plaats te blijven staan. Ergens 
anders speelde men het met drie of vijf man aan elke kant van het net. Zelfs rond 1910 was dit nog het geval. 
Sindsdien zijn de spelregels herhaaldelijk gewijzigd en aangepast, vooral nadat het badminton zich 
ontwikkelde tot een specifieke zaalsport. Het speelveld zoals wij dat kennen, heeft niet de oorspronkelijke 
vorm.  

Geschiedenis van het badminton

Het ontstaan van het badminton
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In de tijd dat het badminton in Europa, of liever in Engeland, opgang begon te maken, kende men nog geen 
sporthallen. Wel had men in de kringen waar het badminton beoefend werd de beschikking over grote 
landhuizen met zalen van 'kamers-en-suite'. Alleen had het veld dan, als gevolg van de suitedeuren en mogelijk 
kasten aan beide kanten, de vorm van een zandloper.

Zes jaar nadat de eerste spelregels in boekvorm waren verschenen, 1883, was de oprichting van de eerste 
badmintonbond ter wereld een feit; bijna vanzelfsprekend was dit de Engelse bond. Pas 50 jaar later werd er 
een 'wereldbond' opgericht.

 
In 1934 werd door negen landen besloten een internationale organisatie te 
stichten, de Internationale Badminton Federatie (IBF). Deze landen waren: 
Canada, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, 
Schotland en Wales. Er werd overeengekomen dat de IBF de absolute controle 
over het spel en de spelregels voor de hele wereld zou uitoefenen. De IBF is nu 
uitgegroeid tot een echte wereldorganisatie die het overkoepelende orgaan 
vormt van alle nationale bonden; zij vertegenwoordigt de belangen van 
miljoenen enthousiaste badmintonspelers. Hieronder staan de doelstellingen 

van de IBF kort omschreven: 
- Het handhaven en waar nodig aanpassen van de bestaande spelregels. 
- Het stellen van regels voor internationale wedstrijden. 
- Het bij elkaar brengen van de nationale bonden.
- Het regelen van de Wereld Kampioenschappen voor landenteams, voor de mannen bekend als Thomas 

Cup en voor de vrouwen als Uber Cup. Het slottoernooi voor gemengde teams heet Surdiman Cup.
- Het organiseren van de Wereldkampioenschappen voor individuele spelers.
- Het wereldwijd bevorderen van de badmintonsport. 
In 2006 is de naam van de International Badminton Federation gewijzigd naar Badminton World Federation. 
De rol van de organisatie is wel gelijk gebleven. Wil je meer informatie over de Badminton World Federation? 
Kijk dan op: http://www.bwfbadminton.org. 

Op 15 november 1931 werd in Noordwijk de Nederlandse Badminton Bond opgericht onder 
meer door mr. D.U. Stikker (de latere minister van buitenlandse zaken en tevens de 
Nederlandse vertegenwoordiger in de NATO), mr. Punt, dhr. Den Hoed en anderen. Door de 
oorlog moest de NBB haar activiteiten noodgedwongen staken. In oktober 1951 pakten 
enthousiaste badmintonliefhebbers de organisatie weer op en daarmee begint een 
bloeiende periode voor het badminton in Nederland. Rond 1953 brachten 
speelgoedhandelaren en fabrikanten goedkoop materiaal op de markt. Doordat mensen 
gemakkelijk voor een klein bedrag rackets en shuttles konden aanschaffen ging badminton 
'de straat op'. 

Badminton World Federation (BWF)

Oprichting Nederlandse Badminton Bond
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Mr. D.U. Stikker
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Groei en -afname

Nieuwe naam en logo

Wat doet Badminton Nederland?

Grote evenementen van Badminton Nederland

De sport werd enorm populair en werd gespeeld in straten en op pleinen, aan het strand en op campings. De 
groei die de Nederlandse Badminton Bond meemaakte, kent geen vergelijking met andere sporten. De NBB 
werd de snelst groeiende sportbond van Nederland. Vanaf 1990 is het ledenaantal teruggelopen en het 
totaalaantal bedraagt nu ongeveer 57.000.

Op zaterdag 30 januari 2010 werd de naam Nederlandse Badminton Bond veranderd in Badminton Nederland. 
Bij deze nieuwe naam hoort ook een nieuw logo. Badminton Nederland hoopt met deze naam meer 
bekendheid te krijgen en duidelijker over te komen naar leden en publiek als dé organisatie van 
badmintonners in Nederland.

De bond organiseert competities voor verschillende groepen en op 
verschillende niveaus. Er zijn competities voor de topspelers, voor senior-, 
recreatie- en jeugdspelers. Hieronder vallen dus de gewone competitie van de 
vijfde klasse op regioniveau tot en met de Eredivisie. 
Daarnaast ontwikkelt en organiseert Badminton Nederland allerlei opleidingen 
voor trainers en scheidsrechters en schoolt het jonge badmintontalenten. 
Aangezien de leden bij badmintonverenigingen spelen vindt de bond het ook 
belangrijk dat de verenigingen goed draaien. Verenigingen en hun vrijwilligers 
kunnen daarom begeleiding en ondersteuning krijgen.
De promotie van de sport is tot slot ook een belangrijk punt. De sport zelf is 
natuurlijk de beste vorm van promotie. Badminton Nederland ondersteunt dit 
met projecten, folders, brochures, een spreekbeurtpakket, et cetera.

De grote evenementen die jaarlijks door Badminton Nederland worden georganiseerd zijn: 
- De Internationale Kampioenschappen, ook wel de Yonex Dutch Open; hierbij doen altijd veel sterke spelers 

uit verschillende landen mee. Qua organisatie hebben deze kampioenschappen in Europa grote faam. 
- Yonex Dutch International: internationaal toernooi dat onderdeel is van het Badminton Europe circuit.
- Yonex Dutch Junior: internationaal jeugdtoernooi.
- De Nederlandse Kampioenschappen.
- De Nederlandse Jeugdkampioenschappen: de leeftijdscategorieën zijn hier U(Under) 19, U17, U15 en U13.
- Veteranenkampioenschappen: de leeftijdscategorieën zijn hier 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+.
- De Eredivisie en de bondscompetitie.
- De Satellite finales: dit zijn finales van de beste spelers van het hoogste niveau toernooicircuits in 

Nederland.

- De bekercompetitie: de strijd om de Badminton Nederland-beker voor clubteams.

Spreekbeurtpakket 
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Net zoals in andere sporten probeert Badminton Nederland ook één of meerdere grote evenementen naar 
Nederland te halen. In 2006 en 2008 was dit bijvoorbeeld het Europese Kampioenschap en ook in 2011 en 
2012 vinden er Europese Kampioenschappen in Nederland plaats.

In 1972 (München) en 1988 (Seoul) werd individueel badminton opgevoerd als een demonstratiesport op de 
Olympische zomerspelen. Dit hield in dat sporten zich probeerden te profileren om zo op het Olympisch 
programma te komen. En met succes: badminton werd een officiële Olympische sport op de Olympische 
Spelen in Barcelona van 1992. Bij het enkelspel mogen de top-38 wereldspelers deelnemen aan de Spelen, 
waarbij elk land maximaal 3 spelers mag inschrijven. Voor het dubbelspel geldt dat de top-16 koppels mogen 
meedoen.

In 1996 zorgde de jeugdige Mia Audina, 16 jaar jong en toen nog voor Indonesië uitkomend, voor een 
verrassing door in Atlanta zilver te behalen. Na haar huwelijk met een Nederlander heeft Mia Audina de 
Nederlandse nationaliteit gekregen. Zodoende is ze nu officieel Nederlandse en kwam met succes uit voor het 
nationale team. Tijdens de Olympische Spelen in Athene in 2004 heeft zij wederom een zilveren medaille in 
het damesenkelspel gehaald, waarmee zij een echt boegbeeld is geworden van het Nederlandse Badminton. In 
2006 besloot zij, op 26-jarige leeftijd, een punt te zetten achter haar mooie badmintoncarrière.

Badminton als Olympische sport

 

Mia Audina

Spreekbeurtpakket 
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Tijdens de afgelopen Olympische spelen in Beijing (2008) hadden zich  helaas geen Nederlandse 
badmintonners gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Badminton Nederland heeft zich dan ook ten doel 
gesteld in 2012 in Londen weer met Nederlandse badmintonners van de partij te zijn.

Met de winnaars van de Olympische Spelen is tegelijk iets gezegd over de krachtsverhoudingen in het 
internationale badminton. Vooral de Aziatische landen doen het goed. Indonesië, Zuid-Korea en China zijn heel 
sterke landen. Bij de mannen kan ook Maleisië niet worden vergeten. In Europa zijn de Deense badmintonners 
het best. Zij worden op de voet gevolgd door Duitsland, Engeland, Rusland en Nederland. Enkele Nederlandse 
spelers horen bij de wereldtop.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Grand Prix-toernooien en Super Series. Aan de Super Series mogen 
alleen de beste badmintonners meedoen. De top van Nederland bezoekt deze toernooien regelmatig. In 2008 
won Yoa Jie de Dutch Open (Grand-Prix) en in 2009 wist Yoa Jie zelfs twee maal door te dringen tot de halve 
finale van een Super Series toernooi. Bij de junioren behaalden Jacco Arends en Selena Piek de eerste plaats in 
het gemengd dubbel op de Europese Jeugd Kampioenschappen 2009 in Italië. Selena behaalde in Italië ook 
nog de tweede plaats in het vrouwendubbel met Iris Tabeling. Lees meer over de recente resultaten van 
Nederlandse toppers op de website Badminton Nederland: www.badminton.nl.

Sterke badmintonlanden

Nederlandse toppers

Spreekbeurtpakket 
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Spelregels
Een partij badminton bestaat uit twee winnende games van 21 punten. Bij 20-20 wordt er verlenging gespeeld: 
er wordt gespeeld tot er 2 punten verschil zijn of, als dit niet gebeurt, tot en met 30 punten. Het spel kan dus 
eindigen met een maximum van 29 tegen 30 punten. Wie twee games wint, is de winnaar van de partij. Als het 
1-1 is, wordt er een derde en beslissende game gespeeld.
Het badmintonveld wordt in tweeën gedeeld door een net op 1,55 meter hoogte bij de staander (netpaal). In 
het midden mag het net niet lager hangen dan 1,525 meter. Het net zelf moet 0,76 meter hoog zijn. De touwen 
waarvan het net gemaakt is moeten donker van kleur zijn en het net moet een witte boord hebben bovenaan. 

Er wordt onderhands geserveerd naar het veld schuin tegenover het vak van waaruit wordt geserveerd. Hierbij 
mag (op het moment van raken van de shuttle) het blad van het racket niet boven de middel van de serveerder 
bevinden. Tevens moet de service met één vloeiende beweging geslagen worden. De shuttle wordt over het 
net heen en weer geslagen (een rally). Zodra de shuttle op de grond komt, wordt het spel gestopt. Afhankelijk 
van of de shuttle binnen (in), op de lijnen (in) of buiten de lijnen (uit) valt wordt gekeken hoe het spel 
doorgaat. Als de shuttle op de grond komt door een fout van de serverende partij, krijgt de andere partij de 
service en een punt. Als de fout gemaakt is door de tegenpartij, krijgt de serverende partij een punt en blijft hij 
aan de opslag.

Spreekbeurtpakket 



Telling

Fouten

In badminton wordt er gespeeld volgens het 'rally-point-systeem' en de 'best of 3' puntentelling. Dit betekent dat 
een speler niet alleen punten kan maken op zijn of haar eigen service, maar ook op die van de tegenstander en 
dat een badmintonwedstrijd afgelopen is als één van de partijen twee games gewonnen heeft. Na elke game 
wordt van speelhelft gewisseld. De winnaar van een game begint de volgende game met de service.

In iedere categorie is een wedstrijd gewonnen bij 2 gewonnen games van 21 punten.

Als de stand 20-20 is moet er worden door gespeeld totdat een speler met twee punten verschil wint. Maar als 
beide spelers op 29 punten staan, dan is het eerstvolgende punt beslissend voor de winst van de game of 
wedstrijd.

Badminton kent de volgende fouten:

Wanneer de scheidsrechter niet zeker weet of hij de goede beslissing neemt, kan hij een let geven. Dit komt voor 
wanneer het bijvoorbeeld niet duidelijk is of de shuttle in of uit was en wanneer niet duidelijk was of de 
tegenstander klaarstond (zo niet, dan een let). Een let houdt in dat het gespeelde punt opnieuw gespeeld moet 
worden.

8Spreekbeurtpakket 

- een speler slaat de shuttle buiten de lijnen (uit)
- de shuttle valt in het eigen veld (een speler mist de slag)
- een speler slaat de shuttle in het net
- een speler raakt de shuttle meer dan één keer, tenzij het in eenzelfde beweging is
- een speler raakt de shuttle met zijn lichaam
- een speler raakt het net aan, voor de shuttle op de grond gevallen is
- een speler slaat de shuttle terug voor die boven het eigen veld is
- een speler staat op een lijn bij het serveren (voetfout)
- een speler slaat de service in het verkeerde vak
- een speler serveert voordat de tegenspeler klaarstaat
- bovenhands opslaan 

*een speler serveert en het blad komt boven de middel voordat de shuttle het blad  
  verlaten heeft
*een speler serveert en de shuttle raakt het blad boven de hand waarmee de  
  speler serveert

- de shuttle raakt tijdens een rally iets wat niet bij het speelveld hoort, bijvoorbeeld het - 
plafond of palen links/rechts van het speelveld
- een speler slaat het net met zijn/haar racket
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Jeugdbadminton
Allerlei activiteiten

Jeugd- en Opstapcompetitie

Yonex Kids Games

Hoe word je een topper?

Voor alle jeugd zijn wedstrijdvormen te bedenken om iedereen op zijn of haar manier met badminton in 
aanraking te laten komen. Badminton leer je vooral door de sport heel veel te doen. En daarom moet je als 
jeugdspeler gewoon zoveel mogelijk meedoen aan de activiteiten die de badmintonvereniging en Badminton 
Nederland organiseren. Dit zijn bijvoorbeeld de jeugdcompetitie, Opstapcompetitie en Yonex Kids Games. 

De Opstapcompetitie is speciaal bedacht voor de jeugd die net begonnen is met badmintonnen en wil leren 
wedstrijdjes te spelen in een competitie. Een competitie die over het algemeen bestaat uit 10 wedstrijden, 5 bij 
de eigen vereniging (thuiswedstrijden) en 5 bij een vereniging uit de buurt (uitwedstrijden). 
Speel je al wat langer badminton dan ga je regiocompetitie spelen. Hier wordt het allemaal wat officiëler, er zijn 
meer regels en het spelniveau is hoger. Deze competitie bestaat uit 14 wedstrijden, 7 thuis- en 7 uitwedstrijden. 
Het is een mix competitie, wat betekent dat de teams uit minimaal 2 jongens en 2 meisjes moeten bestaan.
De jeugdcompetitie heeft een indeling over diverse klassen en daarbinnen bestaan leeftijdsgrenzen. Per 
wedstrijd worden 8 partijen gespeeld in een vaste volgorde. 

Daarnaast bestaan de Yonex Kids Games. Deze Yonex Kids Games zijn speciaal bedoeld voor kinderen tussen de 8 
en 12 jaar oud die nog geen competitie spelen. Het is een activiteit waarbij je meedoet aan een klein toernooitje 
en ook nog een leuk circuit met allerlei badmintonspellen doorloopt. Doordat er door vier verschillende 
verenigingen in dezelfde omgeving allemaal zo'n Yonex Kids Games wordt georganiseerd kunnen kinderen ook 
eens bij een andere vereniging kijken en met kinderen buiten de vereniging spelen.

Het leerprogramma van iemand die op badminton gaat is heel verschillend. De ene persoon 'heeft het in zich' en 
de andere moet er hard voor werken. De geschoolde trainers kunnen bij de badmintonverenigingen iedereen 
technieken en tactieken goed aanleren en daardoor de vaardigheden op een leuke en inspirerende manier 
verbeteren. 

Het leren badmintonnen kan een lang proces zijn. Wel is het zo, dat hoe jonger je begint aan de sport, des te 
gemakkelijker het wordt de sport goed aan te leren. Voor jeugdspelers zijn naast trainingen bij de verenigingen 
ook opleidingsscholen opgericht in samenwerking met Badminton Nederland. De eerste professionele 
opleidingsschool is de Badminton School. Hier kunnen jeugdspelers 2 keer per week 2 uur extra training krijgen 
met een professioneel programma. Wanneer de spelers goed genoeg zijn om door te stromen, kunnen zij 
terecht bij de Badminton Academies, waarvan er nu zeven in Nederland actief zijn. 



Speedbadminton

Geschiedenis

Spelregels

De service

Serviceslagen

Speedbadminton is begonnen met de wens badminton buiten 
te kunnen spelen. De uitvinder Bill Brandes hield niet van de 
beperkingen van de indoorlocaties en vond de lucht in 
sporthallen ondraaglijk. Hij ging allereerst op zoek naar een 
nieuwe shuttle: één die sneller en vooral aerodynamischer was 
dan de huidige shuttles. Na zeven jaar had hij de perfecte 
shuttle met een daarbij passend racket ontworpen. Als klap op 
de vuurpijl is er de mogelijkheid de shuttles te laten gloeien in 
het donker door kleine lichtjes in de kop van de shuttle te 
plaatsen.

De uitvinder noemde zijn nieuwe badmintonspel “Shuttleball”. 
Hij slaagde er echter niet in om deze nieuwe sport tot een 
succes te maken. Ondanks zijn nieuwe snelle shuttles. Toen alle 
financiële middelen op waren, kwamen in 2001 verschillende 
enthousiaste Shuttleball-spelers samen en hebben de rechten van de nieuwe sport vastgelegd onder de naam 
Speedminton. Er werden aanpassingen gedaan aan de rackets, waardoor ook nieuwe shuttles, genaamd 
speeders, moesten worden ontworpen. Naast de outdoorversie van Speedminton werd er een indoorversie 
ontwikkeld, met daarbij vastgestelde regels. Al deze veranderingen vormde Shuttleball om in Speedbadminton. 

Speedbadminton is een sport die makkelijk gespeeld kan worden doordat er geen ingewikkelde regels zijn. 
Speedbadminton Nederland heeft de internationale spelregels van speedbadminton iets aangepast en 
vastgesteld voor haar officiële nationale wedstrijden. 

Een speler mag drie keer serveren, waarna de service naar de tegenpartij overgaat. Beurtelings serveren de 
spelers drie keer achter elkaar (dit is één hele servicebeurt). Bij het begin van een nieuwe set begint de speler 
die in de voorafgaande set niet is begonnen met serveren een volledige nieuwe servicebeurt (drie maal 
serveren).

Je mag bij speedbadminton een onder- of bovenhandse service slaan. De onderhandse service wordt gespeeld 
vanuit het midden van het vak (denkbeeldige middenlijn) gezien in de richting van voor naar achteren. Het 
maakt niet uit of dit rechts of links in het vak is. De speeder wordt vanaf heuphoogte los gelaten om vervolgens 
een onderhandse service te slaan. De bovenhandse service wordt gespeeld van achter het vak. De serverende 
speler mag het speelveld pas betreden nadat de speeder is geraakt met het racket.

Dit veld kun je maken met de dopjes of linten, maar je kan ook op een tennisveld of volleybalveld (volleybalnet 
op 1.80 m hoogte) gaan staan.
Het dubbelspel wordt gespeeld met 4 vakken. De vakken zijn net zo groot als de vakken van het enkelspel en 
liggen naast elkaar. Zie het voorbeeld hieronder.

Spreekbeurtpakket 10



Aangepast badminton

Geschiedenis

Paralympische Spelen

Spelregels

Nederlandse Toppers

Rolstoelbadminton was van oorsprong een 
revalidatieprogramma voor rolstoelgebruikers en is 
vanuit het revalidatiecentrum verder ontwikkeld tot 
de sport die het nu is. In 1986 werd het 
rolstoelbadminton onderdeel van NEBAS, de 
Nederlandse Bond voor Aangepaste Sporten. In dat 
jaar vonden ook in Rijen de eerste officieuze 
Nederlandse kampioenschappen plaats. 
Pas in 1994 brak de sport vanuit Nederland 
internationaal door. Het eerste officiële 
wereldkampioenschap aangepast badminton vond in 
1998 plaats in Nederland en sindsdien presteert 
Nederland zeer goed. Zowel bij de mannen als 
vrouwen heeft Nederland namelijk 
wereldkampioenen! 

Op 31 januari 2010 werd er een overeenkomst getekend tussen Badminton Nederland en Gehandicaptensport 
Nederland. Deze overeenkomst betekent dat vanaf dat moment alle activiteiten op het gebied van aangepast 
badminton onder Badminton Nederland vallen.

Het aangepast badminton is nog geen paralympische sport. Dit zou natuurlijk wel erg goed zijn voor de sport, 
omdat aangepast badminton hierdoor meer aanzien als sport zou krijgen. 

Je hebt 3 vormen van aangepast badminton:
· Zitbadminton: zitbadminton is een snelle sport, de rally's van het dubbelspel vinden plaats alleen in het 

serveergedeelte van het reguliere dubbelspel. Er bestaat in het zitbadminton ook een enkelspel; de rally's 
vinden hier plaats op de helft van het dubbelspel. Bij deze sport wordt de nethoogte aangepast naar 1.25 
meter.

· Staand badminton: deze badmintonvorm is voor mensen die door een handicap niet meer op een volledige 
baan kunnen spelen. Je hebt hierbij onderscheid in 'upper disability' (beperking boven de heup) en 'lower 
disability' (beperking onder de heup). Het enkelspel vindt plaats op een halve baan van het reguliere 
dubbelspel. Het dubbelspel bij staand badminton is hetzelfde als het reguliere dubbelspel, met dezelfde 
nethoogte van 1.55 meter.

· Rolstoelbadminton: de grootste groep aangepaste badmintonners in Nederland spelen deze vorm van 
badminton. Ook bij rolstoelbadminton gelden er andere spelregels. Het dubbelspel is precies hetzelfde als 
het dubbelspel van het reguliere badminton, alleen is alles wat voor de servicelijn komt uit. Het enkelspel is 
hetzelfde als het dubbelspel bij de rolstoelbadmintonners, alleen speel je nu op een halve baan. De 
nethoogte wordt bij rolstoelbadminton wel aangepast naar 1.40 meter.

Ook voor het aangepast badminton bestaat er een Nederlandse selectie. Voormalig badmintonster Carol de 
Meijer was in de beginfase van de ontwikkeling van aangepast badminton een belangrijk en succesvol 
voorbeeld. Zij werd in 2003, 2005 en 2007 Wereldkampioen in de categorie rolstoelbadminton. 
Daarnaast heeft een aantal spelers van de selectie Nederland in 2010 op het Europees Kampioenschap in 
Zwitserland vertegenwoordigd. Zij haalden hier ook nog eens flink wat prijzen binnen. De Nederlandse 
afvaardiging, bestaande uit Anneke Wansink (roller), Marcel Smouter (roller), Guus Maassen (staander), Eddy 
Boerman (staander) en Ilse van de Burgwal (roller), haalde in totaal 5 keer goud, 3 keer zilver en 3 keer brons.
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Oranjeselectie

De Nationale Selectie Senioren van Badminton Nederland traint dagelijks op Papendal onder leiding van de 
bondscoaches. Op het Nationaal Sport Centrum Papendal vinden naast baantrainingen, ook kracht- en 
looptrainingen plaats. Trainingen zijn een dagvullend programma dat door de meeste spelers wordt 
gecombineerd met studie in de directe omgeving van Papendal. Daarom wonen de selectie spelers in de directe 
omgeving van Papendal en sommigen zelfs intern op Papendal. 

Spelers van de Nationale Selectie Senioren nemen deel aan diverse evenementen in het Toernooi Circuit van 
Badminton Europe, Grand Prix Toernooien, Super Series Events van de Badminton World Federation en EK's en 
WK's met het uiteindelijke doel deel te nemen aan en te dingen naar medailles op Olympische Spelen. 

Naast de individuele evenementen neemt het Nederlands Team deel aan teamwedstrijden waar het Europees 
en Wereldkampioenschap voor teams op het spel staat.

Nederland heeft op dit moment een paar wereldtoppers. In de mannenenkel behoren Dicky Palyama en Eric 
Pang tot de sterkste 35 van de wereld en in de vrouwenenkel behoren Yao Jie, van oorsprong Chinese, en Judith 
Meulendijks tot de 30 beste van de wereld! In de dubbelspelen zijn, in het mannendubbel Ruud Bosch/Koen 
Ridder en Dave Khodabux/Jorrit de Ruiter, in het vrouwendubbel Samantha Barning/Eefje Muskens en Paulien 
van Dooremalen/Lotte Jonathans, in het gemengd dubbel Dave Khodabux/Samantha Barning en Ruud 
Bosch/Paulien van Dooremalen, terug te vinden in de top 50.

Rune Massing                                            Erik Meijs                                            Jacco Arends                                Selena Piek  

Iris Tabeling/Dave Khodabux        Lotte Jonathans/Paulien van Dooremalen            Ruud Bosch/Koen Ridder          Samanta Barning

Patty Stolzenbach                                    Jelle Maas                                          Eefje Muskens                                     Jorrit de Ruiter

Zonder foto: Ilse Vaessen, Saber Afif.
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Spreekbeurttips
Tips

Boeken over badminton

Internet

1. Om te beginnen moet je de onderwerpen kiezen waarover je jouw klas graag iets wilt vertellen. Hierbij  kun 
je eigen ervaringen bij jouw badmintonvereniging vertellen.
Bijvoorbeeld over:

· wat je doet tijdens training;
· hoe het verenigingstenue eruit ziet;
· de verschillende shuttles: je kunt een veren en een nylon shuttle lenen bij de vereniging en laten 

zien;
2. Daarnaast kun je een stukje wedstrijd dat je op video hebt opgenomen laten zien. Heb je geen video van 

jezelf, zoek dan eens op youtube naar leuke badmintonfilmpjes.
3. Kopieer de puzzel (woordzoeker) en/of kleurplaat voor alle kinderen in je klas en deel deze uit.
4. Vraag aan je meester of juf of je een paar badmintonoefeningen mag geven tijdens de gymles.
5. Vraag aan je meester of juf of jouw badmintonvereniging (eerst met de vereniging overleggen!!) een 

kennismakingsles mag komen geven.

Er bestaan verschillende boeken over badminton. Twee voorbeelden zijn:
· Badminton, kennismaking met badminton (2008). Clive Gifford, Ars Scribendi.
· Van shuttle tot smash!!: basisboek badminton (2006). Ine de Clerck, Acco.

· De website van jouw vereniging
· De website van Badminton Nederland: www.badminton.nl 
-     Onze hyves: http://badmintonnederland.hyves.nl

 



Kleurplaat
·  
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