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Spelregels:  
  

Spelsoorten:  
Heren enkel (HE), Dames enkel (DE)  
Heren dubbel (HD), Dames dubbel (DD)   
Gemengd dubbel (GD)  
  

Speelveld:  
Het speelveld voor badminton is 13,40 meter lang en 6,10 meter 
breed. Het net moet bij de palen 155 cm hoog zijn.  
  
Voor het enkelspel gelden de binnenste zijlijnen.  

 
Voor het dubbelspel wordt het gehele veld gebruikt.  
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Begin van de wedstrijd:  
Voor aanvang van de wedstrijd is er een loting (toss). Wie deze toss 
wint mag een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:  

• te beginnen met serveren of   
• de service over te laten aan de tegenstander of  � de 

speelhelft te kiezen.   

De tegenpartij kiest uit de overgebleven mogelijkheden. Dus indien 
bijvoorbeeld de winnaar van de toss er voor kiest om eerst te serveren, 
dan heeft de verliezer speelhelftkeuze. In de tweede en derde game 
van een wedstrijd mag de winnaar van de vorige game het eerst 
serveren.  

Service:  
Bij de stand 0-0 en alle even punten, wordt geserveerd vanuit het 
rechter serveer vak. Bij alle oneven punten wordt geserveerd vanuit 
het linker serveer vak. Na iedere score vindt de service plaats vanuit 
het naastliggende serveer vak.  
  
Een service is goed als:  
- deze onderhands geslagen wordt (zie tekening)  

  
  
- deze diagonaal in het juiste serveer vak wordt gespeeld, d.w.z. 

vanuit het rechter serveer vak naar het rechter serveer vak van de 
tegenstander, dan wel vanuit het linker serveer vak naar het linker 
serveer vak van de tegenstander (zie tekening op volgende pagina)  
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- de serveerder niet op of tegen de lijnen staat; - de serveerder met 

beide voeten de grond aanraakt.  
  
Er kan op 2 manieren geserveerd worden.  
  

  
Forehand service  

  
Backhandservice  
  
De onderhandse service is goed wanneer het gehele racketblad 
duidelijk zichtbaar is beneden de gehele hand van de speler en de 
shuttle beneden het middel geraakt wordt.  
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Regels voor serveren:  
-Iedere speler (bij enkelspel)/ team (bij dubbelspel) heeft één 
servicebeurt.  
- Bij een even stand wordt vanuit het rechter vak geserveerd. Bij een 

oneven stand uit het linker.  
Bij dubbelspel wordt alleen van serveer vak gewisseld als je zelf (of je 
partner) een punt maakt.  
- In één servicebeurt kunnen géén of meer punten gescoord worden. - 

Als je een fout maakt, gaat de service naar de tegenstander en deze 
krijgt een punt.  

- De tegenstander moet stil blijven staan met de voeten op de grond 
totdat de shuttle geslagen is.   

Er mag opnieuw worden geserveerd wanneer:  

• De ontvangende partij nog niet klaarstond.   
• Niet duidelijk is of de shuttle in of uit was.  � Er van buitenaf 

wordt gehinderd.   

Dit noemen we ook wel een let.  
  

Puntentelling:  
Er wordt gespeeld op basis van het rally-point systeem (elke punt is 
ook echt een punt, de oude situatie dat je alleen kan scoren bij eigen 
service is komen te vervallen). De wedstrijd gaat om 2 gewonnen 
games tot 21 punten. Er moet worden gewonnen met een verschil van 
2 punten tot een maximum van 30. Dus wie als eerste de 30 bereikt 
heeft de game gewonnen.  
  
Je scoort een punt als …  

• 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.  



6    

Je krijgt een punt tegen als ...  
• als de shuttle binnen je speelveld op de grond valt  
• als de shuttle tijdens de service, buiten het juiste serveer vak van 

je tegenstander valt  
• als je in het net slaat  
• als je de shuttle twee maal achter elkaar raakt.  

  Fouten:  

• De shuttle wordt tijdens de wedstrijd buiten het speelveld 
geslagen.   

• De shuttle wordt tijdens de wedstrijd in of onder het net 
geslagen.   

• De shuttle wordt tijdens de wedstrijd tegen het plafond of een 
ander voorwerp buiten het speelveld geslagen.   

• De shuttle wordt met één slag tweemaal geraakt.   
• Een deel van de shuttle bevindt zich bij de service boven het 

middel van de serveerder.   
• Beide voeten van de serveerder of ontvanger bevinden zich niet 

binnen het serveer vak.   
• Het racketblad bevindt zich bij de service niet duidelijk onder de 

hand van de serveerder.   
• De shuttle valt na de service zonder dat de tegenstander hem 

heeft aangeraakt buiten het serveer vak op de grond.   
• Een speler raakt tijdens de wedstrijd met zijn lichaam de shuttle 

of het net aan.   
• Een speler raakt tijdens de wedstrijd met zijn racket het net aan.   
• Een speler probeert zijn tegenstander te misleiden of te hinderen.   
• Een speler vertraagt op reglementair ongeoorloofde wijze de 

wedstrijd.   

Er is geen sprake van een fout wanneer de shuttle tijdens een rally of 
bij een service het net raakt en toch reglementair in het speelveld valt.   

  
 *EINDE Spelregels* 
 
Voor informatie over onze badmintonclub, bezoek 
www.bccastricum.nl 


