
Spelregels 

Dit is een samenvatting van de belangrijkste spelregels voor badminton. Voor de volledige 

spelregels, zie de website van Badminton Nederland. 

Spelsoorten 

Je kunt een enkelspel (1 tegen 1) of een dubbelspel (2 tegen 2) spelen.  Badminton kent vijf 

spelsoorten: 

 mannen-enkel; 

 vrouwen-enkel; 

 mannen-dubbel; 

 vrouwen-dubbel; 

 gemengd-dubbel, ook wel mix-dubbel genoemd. 

Badmintonveld 

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 1,55 meter hoog 

zijn. 

Er is verschil tussen het speelveld bij een enkelspel en bij een dubbelspel. Bij een dubbelspel 

gebruik je de hele breedte van het veld, en zijn de serveervakken breed en kort; bij een 

enkelspel is het veld smaller, en zijn de serveervakken smal maar langer. 

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, danwel: 

 het spel beginnen aan de ene danwel aan de andere kant van het net. 

De tegenpartij kiest vervolgens uit de overgebleven mogelijkheden. Bijvoorbeeld: als de 

winnaar van de toss ervoor kiest om eerst te serveren, dan kiest de verliezer van de toss dus de 

kant van het veld waarop hij/zij begint. 

Punten 

Je scoort een punt: 
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 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 of zijmuren 

of buiten jouw speelveld slaat; 

 als de tegenstander de shuttle slaat voordat deze over het net is; 

 als de tegenstander de shuttle twee maal achter elkaar raakt. 

Je krijgt een punt tegen: 

 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. 

Games 

Er wordt gespeeld om 2 gewonnen games. 

De partij die het eerst 21 punten scoort wint de game. Maar er moet worden gewonnen met 

een verschil van minimaal 2 punten. Bij een stand van 20-20, wordt er dus doorgespeeld en 

wint de partij die het eerst 2 punten voorsprong behaalt de game. Lukt het niet om een 

verschil van 2 punten te krijgen, dan wint de partij die het 30e punt scoort de game. 

De partij die een game wint begint met serveren in de volgende game. 

Spelers moeten van speelhelft wisselen: 

1. na afloop van de eerste game; 

2. na afloop van de tweede game indien er een derde game moet worden gespeeld; 

3. in de derde game zodra één van de partijen 11 punten heeft gescoord. 

Service 

De service is heel belangrijk in badminton. Een service is goed als: 

 deze onderhands geslagen wordt (op het moment dat het racket van de serveerder de 

shuttle raakt, moet de shuttle zich geheel onder het middel van de serveerder bevinden, 

en de steel van het racket van de serveerder moet naar beneden wijzen); 

 deze diagonaal in het juiste serveervak wordt gespeeld; 

 de serveerder niet op of tegen de lijnen staat; 

 de serveerder met beide voeten op de grond staat. 

Er wordt geserveerd vanuit het rechter serveervak als de serveerder een even aantal punten 

heeft. Bij een oneven aantal punten wordt geserveerd vanuit het linker serveervak. 

Als de serveerder een rally wint, scoort hij/zij een punt en serveert hij/zij opnieuw, maar dan 

vanuit het andere serveervak. Als de tegenstander een rally wint, scoort die een punt en krijgt 

hij/zij tevens de service. 

In het dubbelspel wisselen de spelers alleen van serveervak als zij een punt scoren tijdens hun 

eigen servicebeurt. 



De volgorde van serveren in het dubbelspel (het aantal serveerbeurten wordt om en om over 

de spelers van een partij verdeeld) is als volgt: 

1. de game begint met de service van de eerste serveerder vanuit het rechter serveervak; 

2. de service gaat over naar de partner van de eerste ontvanger, waarbij de service vanuit 

het linker serveervak moet worden geslagen; 

3. dan de partner van de eerste serveerder; 

4. dan de eerste ontvanger; 

5. dan weer de eerste serveerder, enzovoorts. 

 badminton – de snelste racketsport ter wereld! 

 


