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Badminton ..., meer dan een slag in de lucht!!! 
 

OSM BADMINTON INFORMATIEBOEKJE 
 

 
 
Badminton is een snelle, flitsende sport, een sport waarbij gezweet kan worden, een 
gezonde sport, een sociale sport, een volwassen sport, een Olympische sport, een 
eigentijdse sport en bovendien een sport die snel te leren is. 
 
In het begin van onze jaartelling werd in China al een spelletje gespeeld dat in de verte leek 
op badminton. Het verspreidde zich over Azië en werd bekend onder de naam Poona. In 
1873 is badminton officieel ontstaan toen Engelse officieren het spel waarmee ze in India 
kennis hadden gemaakt, op het landgoed Badminton in Gloucestershire introduceerden. In 
1931 is de Nederlandse Badminton Bond opgericht. Sinds 2010 heet de organisatie 
Badminton Nederland (BNL). Deze bond behartigt de belangen van het badminton in 
Nederland. Pas in 1992 is badminton een Olympische sport geworden. 
 
De vereniging OSM Badminton stelt zich tot doel de bevordering van de beoefening van de 
Badmintonsport. De vereniging is op 27 mei 1975 opgericht, toen zij zich afsplitste van de 
Omni-Sportvereniging Maarssen (OSM). In de begintijd huurde men een paar baantjes in 
Sporthal Bloemstede. Al snel moest er een wachtlijst worden ingesteld. In 1979 kwam het 
sportcomplex Bisonspoor ter beschikking. Sinds 2001 wordt er ook gespeeld in de OVVO-
hal op de Amsterdamse straatweg. OSM Badminton heeft een bestuur, een Algemene 
Ledenvergadering (ALV) en een aantal commissies. 
 
Het bestuur draagt zorg voor een goede coördinatie van alles wat de club aangaat en 
bestaat uit: 
 

• de voorzitter (algemene zaken) 

• de secretaris (ledenadministratie) 

• de penningmeester (financiën) 

• de voorzitter van elke commissie 

• algemene leden. 
 
Eens per jaar komt de Algemene Ledenvergadering (ALV) bijeen. In de ledenvergadering 
leggen het bestuur en de commissies verantwoording af voor het reilen en zeilen van de 
vereniging. De leden kunnen in de ALV het beleid van OSM Badminton bespreken en 
voorstellen doen. 
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OSM Badminton kent de volgende commissies: 
 
De Technische Commissie (TC) richt zich op de senioren (iedereen die op 1 september van 
het seizoen 18 jaar of ouder is). De TC is verantwoordelijk voor de organisatie van de 
najaars- en voorjaarscompetitie en van de seniorentoernooien. Daarnaast verzorgt de TC 
verschillende trainingen. 
 
De Jeugd-Commissie (JC) is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van onze 
jeugdafdeling. Naast de jeugdcompetitie, de interne jeugdcompetitie en een scala aan 
toernooien, verzorgt de JC de begeleiding van de jeugdleden op al hun speeldagen. 
 
De Redactie-Commissie (RC) zorgt voor het up-to-date houden van de website en het 
regelmatig uitbrengen van de email-nieuwsbrief. Op de website staat alle actuele 
informatie over wedstrijden, toernooien, het verenigingsleven en de samenstelling van het 
bestuur en de commissies. Daarnaast verzorgt de RC het informatieboekje. 
 
De Kascontrole-commissie onderzoekt de financiële verantwoording van het bestuur. De 
kascommissie bestaat uit clubleden en functioneert onafhankelijk van het bestuur. 
 
Elk lid van de vereniging kan deelnemen in het bestuur, de ALV en de commissies. 
 

SPELREGELS 
Badminton kent drie spelvormen, namelijk het enkelspel, het dubbelspel en het gemengd 
dubbelspel, ook wel mix genoemd. 
 

Het speelveld 
 

Bij het enkelspel wordt het 
speelveld gevormd door de 
binnenste zijlijnen en de achterste 
achterlijn. Bij het dubbelspel en de 
mix zijn dit de buitenste zijlijnen en 
ook hier de achterste achterlijn. 

 
Als de shuttle op de lijn valt, geldt 
dit als ‘in’. Bij twijfel (ook als er een 
arbiter is) wordt overgespeeld, een 
zogenaamde “let”: sportiviteit 
staat voorop. 
 

 
 
Enkel Dubbel & Mix 
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De loting 
Voordat een partij begint, wordt geloot: de shuttle wordt opgeworpen en de kant waarnaar 
het bolletje wijst, mag kiezen uit: 
 

• bepalen wie met de service begint of 

• bepalen wie aan welke kant van het veld begint. 
 
De tegenpartij mag de andere mogelijkheid bepalen. 
 

De service 
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; 

• de serveerder met beide voeten op de grond staat. 
 
Onderhands wil zeggen: 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. 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. 
 
 
 

Bij het enkelspel is het 
servicevak lang en smal: de 
binnenste zijlijn en de achterste 
achterlijn vormen de 
buitengrenzen.  
 
Bij het dubbelspel en de mix is 
het juist kort en breed: de 
buitenste zijlijn en de voorste 
achterlijn zijn hier de grens. 

 
 
 
 
 
Enkel Dubbel & Mix 
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Rallypointsysteem 
Vanaf augustus 2006 wordt gespeeld volgens het rallypointsysteem: in elke rally wordt een 
punt gescoord, door de serveerder of de ontvanger. Degene die het punt maakt serveert 
het volgende punt. 
 

Enkelspel 
• Iedere speler heeft één servicebeurt. 

• Er wordt alleen van serveervak gewisseld door de serveerder als deze zelf een punt 
maakt. 

• Als de serveerder een fout maakt, scoort de ontvanger een punt en krijgt de service. 
 
Men begint het spel altijd in het rechter servicevak (binnen de lijnen) en serveert naar het 
schuin tegenover liggende servicevak. Als de serveerder een punt scoort, dan speelt hij de 
volgende opslag vanuit het linker servicevak, enzovoort. Bij een even aantal punten staat 
de serveerder dus altijd rechts. De tegenstander staat altijd schuin tegenover de serveerder 
en wisselt dus mee van servicevak. Na een fout gaat de service naar de tegenstander. Ook 
deze begint bij een even aantal punten in het rechter servicevak en bij oneven in het linker 
servicevak.  
 

Dubbelspel 
Bij het dubbelspel verwisselt alleen het serverende koppel van servicevak bij het behalen 
van een punt. De ontvangende spelers wisselen niet van vak. Een koppel heeft één 
servicebeurt die wordt uitgevoerd door de speler die bij het verkrijgen van de service rechts 
staat bij een even aantal punten en de speler die links staat bij een oneven aantal punten. 
Als het serverende koppel een punt scoort, speelt dezelfde speler de volgende opslag 
vanuit het andere serveervak.  
 

Gemengd dubbelspel 
Bij het gemengd dubbelspel gelden dezelfde regels als bij het dubbelspel, met dien 
verstande, dat de dame altijd rechts begint, dus de eerste opslag heeft. 
 

Puntentelling 
De partij die de rally wint, scoort een punt. De partij die het eerst 21 punten heeft, met een 
verschil van minimaal 2 punten, wint een game. Bij een stand van 29-29 wint degene die 
het 30e punt haalt, de game. 
Een partij bestaat uit het beste resultaat over drie games. Een partij is gewonnen, als men 
twee games heeft gewonnen. Na elke game wordt er van speelhelft gewisseld. Degene die 
een game gewonnen heeft, begint in de nieuwe game met serveren. Mocht er een derde 
game nodig zijn, dan wordt er van speelhelft gewisseld als één van beide partijen 11 punten 
heeft. 
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Nog wat spelregels 
• Je mag de shuttle alleen met het racket raken. 

• Je mag de shuttle maar één keer raken. 

• Je mag het net niet met je lichaam of racket aanraken. De shuttle mag het net wel 
raken, ook bij de service, als hij er maar overheen gaat. 

• Je mag de shuttle pas slaan, nadat hij over het net is gekomen. 
• Als de shuttle tegen de muur of het plafond komt, geldt het als ‘uit’. 

• Op de lijn is ‘in’. 

• Bij officiële wedstrijden (bijvoorbeeld bij de competitie) levert het thuisspelende team 
de arbiter (meestal een teamlid) en onthoudt de arbiter zich van commentaar op het 
spel. 

 
Een uitputtend reglement is bij de Technische Commissie verkrijgbaar. 
 

GEBRUIKTE SLAGEN 
• Hoge enkelspelservice: De hoge service achter in het servicevak, dwingt de 

 tegenstander naar het achterveld en daardoor in een 
 verdedigende positie. 

• Korte service: Kort serveren, in het servicevak van de tegenstander, wordt 
 veel toegepast in het dubbelspel. 

• Clear: De clear is een slag waarbij de shuttle in een hoge baan van de 
 ene achterveld naar het andere achterveld gaat. 

• Dropshot:  De dropshot is een slag waarbij de shuttle in een korte baan 
 vlak achter het net valt. 

• Smash: De smash is een slag waarbij de shuttle in een rechte baan  

naar de grond geslagen wordt. 

• Netdrop en netlob: Wanneer de tegenstander een dropshot speelt en je deze kort 
 over het net terugspeelt, dan is dit een netdrop. Speel je de 
 shuttle lang en hoog over de tegenstander heen, dan spreekt 
 men van een lob. 

• Forehand: Een rechtshandige speelt een forehand als de shuttle rechts 
 van hem of haar gespeeld wordt. Voor linkshandigen is dit dus 
 andersom. 

• Backhand: Een rechtshandige speelt een backhand als de shuttle links 
 hem of haar gespeeld wordt. Voor linkshandigen is dit dus 
 andersom. 
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WARMING-UP EN COOLING-DOWN 
Elke keer dat je speelt moet je beginnen met warming-up en eindigen met cooling-down. 
Zo kun je optimale prestaties leveren en het risico op blessures verkleinen. 
 
Een eenvoudige warming-up bestaat uit wat jogging en oefeningen met de armen en 
benen. Een juiste warming-up wordt bij de trainingen aangeleerd. Daarnaast wordt, 
voordat een partij begint, altijd enige tijd besteed aan het ‘inslaan’. 
 
Bij de cooling-down gaat het vooral om strekoefeningen van de arm- en beenspieren. 
 

TRAINING 
Wil je met badminton winnen dan moet jouw combinatie van techniek, tactiek en conditie 
beter zijn dan die van de tegenstander. Voor het verbeteren van de techniek worden 
diverse trainingen aangeboden. De jeugd krijgt een op hun leeftijd afgestemde training 
tijdens hun speeltijd, variërend van spelletjes tot competitietraining. Bij de senioren 
worden drie soorten trainingen gegeven: een beginnertraining, een gevorderdentraining en 
een competitietraining. Tactisch inzicht wordt vooral verworven door partijtjes te spelen. 
 

Trainingen Senioren 
Om de meest elementaire technieken onder de knie te krijgen worden er 
beginnerstrainingen gegeven. Je leert dan onder andere om met zo min mogelijk loopwerk 
zoveel mogelijk terug te slaan. Tijdens deze trainingen komen de basisslagen en de 
spelregels aan bod. Veel beginners denken “dat doen wij wel even”, maar dit valt vaak 
tegen. De bedoeling van deze trainingen is tweeledig. Het verhoogt je spelniveau en het 
maakt de integratie met andere leden makkelijker.  
 
In aansluiting op deze 
beginnerstraining, kan de techniek 
worden uitgediept in de 
gevorderdentraining. Zowel de 
beginnerstraining als de 
gevorderdentraining worden 
tijdens de vrije speelavonden 
gegeven.  

Jammer, maar het is fout ...  
als het racket tijdens het serveren, op het 
moment van raken, boven je middel komt. 
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Voor de ambitieuze gevorderde spelers en de competitiespelers is er een speciale training 
op woensdag- en vrijdagavondavond.  
 
Voor alle trainingen wordt een aparte bijdrage gevraagd om een deel van de extra kosten 
te dekken. 
 

VRIJ SPELEN 
Op maandag- en donderdagavond kan er vrij worden gespeeld. Voor een eerlijke verdeling 
wordt gebruik gemaakt van een labelsysteem. Elk lid heeft een eigen label. Door dit op het 
‘afhangbord’ op een bepaalde tijd voor één van de zeven speelvelden te hangen, wordt het 
speelveld gereserveerd voor 20 minuten. Er kunnen maximaal vier spelers per baan 
afhangen. Als je aan het trainen bent, mag je niet reserveren. 
 

TOERNOOIEN 
Zowel voor de jeugd als voor de senioren en soms voor beide worden veel toernooien 
georganiseerd. Deze toernooien bieden leden de mogelijkheid tot het spelen van echte 
wedstrijden. Een greep uit het aanbod: 
 

• Openings- en Slottoernooi (senioren) 
Feestelijke opening en afsluiting van het seizoen. 

• SIT-toernooi (senioren) 
Toernooi voor leden met hun partner, familielid of vriend (vage kennis mag ook). 

• Vriendje- en vriendinnetjestoernooi (jeugd) 
De naam zegt het al. Met een vriendje of vriendinnetje speel je de wedstrijden. 

• Sinterklaastoernooi (jeugd) 
Veel pepernoten en Pieten en misschien komt Sinterklaas ook even kijken. 

• Champagne-evenement (senioren) 
Ludiek toernooi voor senioren dat eindigt met een toost op het nieuwe jaar. 

• Oliebollentoernooi (jeugd) 
Vader of moeder speelt met zoon of dochter en na afloop lekker oliebollen eten. 

• Tulptoernooi (senioren) 
Gezelligheidstoernooi in het voorjaar 

• Beginnerstoernooi (senioren) 
Toernooi waarin de beginners het geleerde in de praktijk kunnen brengen. 

 
Open toernooien: toernooien waar spelers van andere verenigingen aan deelnemen: 

• OSM Open Jeugdtoernooi 
Toernooi waar jeugdspelers uit het gehele land aan deel kunnen nemen. In 
leeftijdscategorieën  onder 11, 13, 15, 17 en 19 worden de wedstrijden gespeeld. 

• OSM Jeugd TEAM toernooi 
Een toernooi speciaal voor kinderen met geen of weinig wedstrijdervaring. In een 
team, bij voorkeur bestaande uit kinderen die je kent, speel je net als in de competitie 
tegen andere teams.  
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Het aanbod van toernooien varieert per seizoen, maar er is één toernooi dat altijd wordt 
gespeeld en dat zijn de Clubkampioenschappen. Tijdens de clubkampioenschappen wordt 
voor het lopende seizoen bepaald wie in zijn of haar klasse het beste is. In principe kan elk 
lid zich inschrijven voor elke spelvorm: enkel, dubbel en gemengd dubbel. 
 

DE SENIOREN- EN JEUGDCOMPETITIE 
De senioren- en jeugdcompetitie gaat elk jaar eind september, begin oktober van start. De 
competitie duurt tot begin februari en bestaat uit 14 speelweken (in de herfstvakantie en 
rond de feestdagen worden geen wedstrijden gespeeld). 
 
Een team in de normale klasse bestaat uit minimaal vier spelers: twee heren en twee 
dames. Er zijn een aantal herenklassen, waarbij de teams uit louter heren bestaan. 
In een wedstrijd worden gespeeld: 
 
Normale klassen 

• twee keer een herenenkelspel 

• twee keer een damesenkelspel 

• één keer een herendubbelspel 

• één keer een damesdubbelspel 

• twee keer een gemengd dubbelspel 
 
Herenklassen 
• vier herenenkelspelen 

• vier herendubbelspelen 
 
Jeugd 
Voor jeugd t/m tien jaar is er een 
“gemengde klasse”. Hierin wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen jongens en 
meisjes. 
 
Er worden dus acht partijen per wedstrijd 
gespeeld. Van elke wedstrijd wordt een 
wedstrijdformulier bijgehouden en dit 
wordt door de teamcaptain naar de 
competitieleider gestuurd, die de standen 
op de website van BNL verwerkt. Zo 
wordt elke week een actuele stand 
opgemaakt. 

Ook is het mis ... 
als je tijdens het serveren 
één van je voeten optilt. 
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Een team wordt op zijn eigen niveau ingedeeld binnen een poule van een bepaalde klasse. 
Als er nog niet eerder competitie werd gespeeld vindt indeling in de vierde regioklasse 
plaats. Wordt het team kampioen in de poule, dan promoveert dit team het jaar erna naar 
een hogere klasse. Na de hoogste regioklasse wordt gepromoveerd naar de landelijke 
bondscompetitie. Heeft een team (of speler) al competitie-ervaring, dan kan de eerste 
inschaling hoger zijn. 
 
Een poule binnen een regioklasse bestaat uit acht verenigingen, allen (ruim) rondom 
Utrecht (regio Centrum). Tegen de overige zeven verenigingen binnen de poule worden 
twee wedstrijden gespeeld, een thuis- en een uitwedstrijd. De meeste wedstrijden worden 
in of rond het weekend gespeeld. De zeven thuiswedstrijden worden op zondagochtend 
vanaf 10:00 gespeeld. 
 
Het ziet er allemaal misschien wat ingewikkeld of professioneel uit, maar ook voor 
beginners of spelers die nog nooit eerder aan de competitie hebben deelgenomen, is het 
erg leuk. Iedereen is eens begonnen.... Het wedstrijdelement maakt badminton nog leuker. 
Je leert veel tijdens de wedstrijden en ook tijdens de speciale competitietrainingen, die op 
woensdag- en/of vrijdagavond worden gehouden. 
 
Je kunt je met een compleet team opgeven of individueel. De uiteindelijke indeling maken 
de JC en TC. Je kunt je ook als derde heer of dame opgeven. Dit betekent dat je niet alle 
wedstrijden hoeft te spelen maar een gedeelte daarvan, in overleg met de andere leden 
van het team. Tevens kan men zich als algemene reserve opgeven. Je kunt dan opgebeld 
worden als er in één van de teams 
een invaller nodig is. 
 
Opgave voor de competitie vindt 
plaats voor eind maart. Op de 
website en in de e-mailnieuwsbrief 
verschijnt dan een aanmeldings-
formulier. De indeling van de teams 
wordt ongeveer in mei bekend 
gemaakt. Het wedstrijdschema volgt 
eind augustus. Over de kosten: het 
team betaalt de bijdrage aan de 
organisator van de competitie: 
Badminton Nederland (BNL). Deze 
bedragen zullen per seizoen worden 
bijgesteld.

Helaas is het ook fout ... 
als je tijdens de service óp of 
tegen één van de lijnen staat 
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DE RECREANTENCOMPETITIE 
Voor recreanten zijn twee competities: de Najaarscompetitie (NJC) van medio september 
tot  januari en de voorjaarscompetitie (VJC) tussen medio februari en begin mei en wordt 
ook door Badminton Nederland (BNL) georganiseerd. In vergelijking met de 
seniorencompetitie zijn de poules veel kleiner en de NJC & VJC zijn speciaal bedoeld voor 
recreanten, zowel voor beginners als voor gevorderden. Recreanten stellen zelf hun teams 
samen. Sommige teams blijven jarenlang met elkaar spelen. Een team moet minimaal uit 
twee dames en twee heren bestaan. Elk team wordt ingedeeld in een poule van vijf teams 
uit verschillende verenigingen. De poules worden naar sterkte van de teamleden ingedeeld. 
Je speelt een thuis- en een uitwedstrijd, dus in totaal acht wedstrijden. In elke wedstrijd 
speel je dezelfde partijen als bij de seniorencompetitie: vier dubbels en vier enkelspelen. 
Voor het meedoen aan de recreantencompetitie moet het team een bijdrage aan BNL 
betalen. De recreantencompetitie biedt dus een goede gelegenheid aan iedereen om in een 
gezellige sfeer op eigen niveau wedstrijdervaring op te doen.  
 

TOT SLOT 
In dit boekje staat informatie die in 
de loop van de seizoenen niet of 
nauwelijks wijzigt. Alle actuele 
gegevens worden vermeld in onze 
e-mailnieuwsbrief en op onze 
website www.OSMBadminton.nl. 
De e-mailnieuwsbrief verschijnt 
elke maand en wordt naar alle 
leden van de vereniging gestuurd.  
 
 

Je mag ook al niet ... 
tijdens het spel met je 
racket of lijf het net raken. 
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Belangrijk is ook te weten, wanneer er gespeeld kan worden: 
 

Jeugd 
Speel- en trainingsochtend zaterdagochtend  

  basisschoolleeftijd 8.30-9.45 
   leeftijd voortgezet onderwijs 9.45-11.00 
Competitietraining woensdag van 18:00 tot 19:30 (Santosa-training) 
 vrijdag van 18:00 tot 19:30  
Competitie (thuis) zondag van 10:00 tot 14:00 
 

Senioren (en oudere jeugd) 
Vrij spelen maandag vanaf 20:00 tot 23:00 
 donderdag vanaf 20:30 tot 22:30 
Competitietraining woensdag van 19:30 tot 21:30 
 vrijdag van 19:30 tot 21:00 
Competitie (thuis) zondag van 10:00 tot 14:00 
Voorjaars/najaarscompetitie donderdag van 20:30 tot 23:00 
 
Op maandag wordt tot de herfstvakantie gespeeld in de OVVO-hal, sportpark Daalseweide 
te Maarssen én in de Fazantenhal aan de Fazantenkamp in Maarssenbroek. Na de 
herfstvakantie alleen in de Fazantenhal. Op woensdag is de training in de Fazantenhal. 
Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag wordt gespeeld in de Safarihal, Bisonspoor, ook in 
Maarssen. De routebeschrijvingen en andere informatie kun je vinden op onze website 
www.OSMBadminton.nl. Het e-mail adres van de secretaris is osm@badminton.nl. 
 
De vereniging draagt zorg voor de zaal en de spelbenodigdheden, zoals het net en de 
shuttles. Het lid moet zorgen voor zijn sportkleding, zaalschoenen (geen zwarte zool) en 
een racket. In uitzonderingsgevallen kan de vereniging tijdelijk voor een leenracket zorgen. 
 
Als jij je nog niet hebt aangemeld, kan dit als volgt: vul een aanmeldingsformulier in 
(verkrijgbaar bij de secretaris en op onze site) en lever dit in bij de secretaris. Je ontvangt 
hiervan een bevestiging en gelijktijdig alle 
informatie nodig om te gaan badmintonnen bij 
OSM Badminton. De contributie wordt in twee 
termijnen automatisch afgeschreven van je 
rekening. 
 
We hopen dat we je met dit boekje genoeg 
informatie hebben verschaft zodat je je snel 
binnen onze vereniging thuis zult voelen. 
 
Het bestuur 
 

We wensen je heel veel plezier bij je 
nieuwe club OSM Badminton! 


