
Spelregels 
Badminton bestaat al heel lang. Aangenomen wordt dat India de bakermat is van het 

badminton. Daar werd de sport Poona gespeeld, een spel dat op badminton leek. 

Engelse officieren introduceerden de sport, waar ze in India mee kennis hadden 

gemaakt, in Engeland. Omstreeks 1873 werd het spel intensief beoefend op een Engels 

landgoed dat BADMINTON heette. Men denkt dat de naam van het landgoed is 

overgegaan op het spel. 
Je bent beslist niet de enige die geïnteresseerd is in deze Olympische sport. In ons land 

spelen op dit moment namelijk zo'n 63.000 mensen badminton bij circa 640 

verenigingen die aangesloten zijn bij de NBB.  
  
Wat heb je nodig? 
Racket 
Ten eerste heb je natuurlijk een badmintonracket nodig. Laat je adviseren door de 

trainer, ervaren spelers of een winkelier wat betreft bespanning, gripdikte, prijs en 

merk. 
Sportkleren 
Om te kunnen badmintonnen heb je eigenlijk alleen een T-shirt en een short nodig. 

Schoenen dienen licht en veerkrachtig te zijn met goede steun en een goed profiel. Let 

op: schoenen met een donkere zool zijn verboden in de Harenkarspelhal. 
Shuttles 
De vereniging zorgt voor de shuttles. We spelen met nylon shuttles. 
  
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 het dubbelspel: 

 

Spelsoorten 
gemengddubbelspel (GD)   
mannenenkelspel (HE) vrouwenenkelspel (DE) 
mannendubbelspel (HD) vrouwendubbelspel (DD) 
  

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. 

 

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.  

Service algemeen 
De service is heel belangrijk in badminton. Een service is goed als: 
- deze onderhands geslagen wordt (zie tekening onder); 
- deze diagonaal in het juiste speelvak wordt gespeeld (zie tekening boven); 
- de serveerder niet op of tegen de lijnen staat; 
- de serveerder met beide voeten op de grond staat. 
- Onderhands: wanneer het gehele blad van het racket duidelijk zichtbaar is beneden de 

gehele hand van de speler en de shuttle beneden het middel geraakt wordt. 

  

  

 

Goed   

  
Service enkelspel 
-Iedere speler heeft 1 servicebeurt. 
-In 1 servicebeurt kunnen geen of meer punten gescoord worden. 
-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 
-Ieder team heeft 1 servicebeurt.  
-De service wordt bij een even puntenaantal altijd geslagen vanuit het rechter 

serveervak. 
-In 1 servicebeurt kunnen geen of meer punten gescoord worden door dezelfde speler. 
-Er wordt alleen van serveervak gewisseld als je zelf (of je partner) een punt maakt 

terwijl je zelf aan het serveren bent. 
-Indien de servicebeurt verloren is, gaat de service over naar de tegenstanders. 
  
Telling 
De puntentelling loopt vanaf 2006 in een normale wedstrijd t/m 21. 
Je hebt altijd maar 1 servicebeurt tenzij je een punt maakt op jouw servicebeurt. Dit 

betekent dat je medespeler niet mag serveren nadat jij jouw servicebeurt verloren 

hebt. 
Een partij wordt gewonnen door het team wat als eerste de 21 haalt met tenminste 2 

punten verschil. Een verlenging wordt automatisch ingevoerd bij een score van 20 

tegen 20. Er is dus geen keuze meer of je wilt verlengen of niet. Er wordt net zo lang 



verlengt tot er 2 punten verschil zijn. Bij een gelijk opgaand puntentotaal wint de partij 

die als eerste 30 punten behaald (ongeacht het puntenverschil). 
Wanneer scoor je nu een punt?   
Badminton werkt met het zogenaamde Rallypoint systeem. Dit houdt in dat elk punt 

binnen de lijnen van de tegenstander een punt oplevert. Dus ook als de tegenstander 

serveert. 
Waar moet je gaan staan bij een service? 
De bond vertelt ons dat als we een even score hebben dat we dan rechts gaan staan 

met een oneven score gaan we links staan. Bij enkelspel kun je uit de score dus 

afleiden waar je moet gaan staan. 
Wanneer wisselen van helft?  
Je wisselt bij de service van speelhelft als er een punt gemaakt is. Hierop is 1 

uitzondering: Als het punt gemaakt wordt terwijl de tegenstander serveerde (en de 

service daarna dus over gaat) wordt niet van speelhelft gewisseld. Uit de stand (jouw 

puntenaantal) wordt afgeleid welke speelhelft serveert. 
Komt het voor dat ik 2 x achter elkaar moet serveren (waarbij de shuttle een keer over 

is gegaan)? 
Dit is niet mogelijk. Nadat jij geserveerd hebt is de volgende keer (als je de service 

weer veroverd) altijd (tenzij je verkeert telt) je medespeler aan de beurt. 
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) 
  
 


