
Bad-MINI-ton van OSM Badminton 
  
Door: Ronald Koenis         Versie: 2021 
 
Doel: Het geven van een clinic van 20 tot 60 minuten aan heel jonge kinderen, 4 t/m 7 jaar 
d.m.v. racket/shuttle-spelletjes.  
 
Tip: voor oudere kinderen heeft OSM Badminton een jeugdclinic-programma. 

Benodigdheden 
• Rackets, als het kan met korte steel 
• Veel shuttles. 
• Kokers, pylonen, iets wat je in de hand kan houden om shuttles in op te vangen 
• Iets groots: matten of hoepels, waar kinderen naar kunnen mikken. 
• Palen/obstakels voor een parcours 
• Ballonnen 
• Flyers, uitnodiging open dag 

Kennismaking 
Héél kort voorstellen en vertellen dat we spelletjes met shuttle en rackets gaan doen. Als het 
kan een meteen een mini-demo met wat spectaculaire slagen. 

Warmlopen op zijn badmintons 
Speelse loopoefeningen met daarin verwerkt de badminton-passen: uitvalpas, chassé 
achteruit, zijwaarts met wisselpas en zijwaarts met chassé. Laat de kinderen je nadoen. 

Shuttle werpen 
Allemaal een shuttle en van de ene kant naar de andere kant de shuttle werpen. 
Badmintoninstructie: vasthouden bij kurkje, als dartpijl gooien, daarna met achterzwaai en 
indraaien. 

Shuttle vangen 
De kinderen maken tweetallen en krijgen een pylon of koker en twee shuttles. De een gooit 
twee keer een shuttle, de ander vangt ze op. Begin met een korte afstand en maak dat 
steeds langer met gebruik van de lijnen. 
Variatie: tel het aantal keren achter elkaar dat het lukt zonder dat er een shuttle op de grond 
valt. 
Variatie als je assistenten hebt: 1 assistent vangt op voor 2 of 3 kinderen. 

Shuttle mikken 
Shuttle gooien vanachter een (dubbele) bank naar een muur met doelen, bv. hoepels en 
verzin een puntentelling. Veel kinderen: maak twee teams voor een wedstrijdelement. Elk 
kind gooit twee shuttles. Eerst kind voor kind, daarna met z’n allen tegelijk. Schuif de bank 
van de eerste winnaars naar achter voor meer kansen. In plaats van team tegen team van 
gelijke kinderen, kan je ook 2 teams maken groot en klein. Groters wat verder weg, en dan 
samen van record naar record laten opbouwen. 

Shuttle tikkertje 
De tikker heeft de shuttle en moet anderen tot tikker maken door de shuttle op het lichaam te 
gooien. De kinderen mogen alleen over de lijnen lopen. Werk met meerdere tikkers, help de 
jongsten. 

Parcours voetenwerk 
Leg een klein parcours met hoepels/palen/etc, en leg op elk gedeelte een stukje voetenwerk 
of conditietraining uit. Varieer door het na 1 of 2 keer te veranderen.  
Variatie: maak er een estafette van. 

Shuttle overgooien 
Maak twee teams en zet er een net tussen. Elk team krijgt veel, even veel shuttles en moet 
die over het net naar het andere team gooien. Zo snel mogelijk, na 2 minuten stilleggen en 
tellen maar. Shuttles laten liggen en teams wisselen voor de return. 



Shuttle trefbal 
Maak twee teams en zet er een bank of net tussen. Iedereen krijgt 1 shuttle en je moet met 
een bovenhandse gooi proberen iemand uit het andere team te raken. Als je bent geraakt: 
een mini-oefening doen, en dan mag je weer meedoen. Variatie: voeg meer shuttles toe, 
Breng wijzigingen aan in de barrière. Als je bent geraakt, moet je naar het andere team. 

Shuttle met racket slaan 
Badmintoninstructie: de forehand-bovenhand-slag (clear/smash) en forehand-onderhand-
slag (service/lift). Assistenten gooien aan, kinderen slaan bovenhands terug naar doel(en) 
tegen de muur. Samen punten scoren en dat dan proberen te verbeteren. Uitbreiden naar 
een onderhandse slag. Verder uit te breiden door een net of bank voor de kinderen te 
plaatsen. Punt als de shuttle er overheen komt, tweede punt op de muur. 
En/of laat andere kinderen zo’n shuttle vangen met een pylon, dat geeft natuurlijk extra 
punten. 

Shuttle overlopertje 
Kinderen moeten overlopen met shuttle op het racket. Jij bent de tikker en kan met 1 shuttle 
iemand ‘af’ gooien, die dan ook tikker wordt. Zo krijg je steeds meer tikkers en wordt het dus 
voor de overlopers steeds lastiger. 

Opdrachtenrun 
Rondrennen met opdracht. Bv. 1 is zitten, 2 is springen, 3 is bevriezen. En zo verzin je meer 
varianten. 

Ballon-badminton  
Iedereen krijgt een ballon. Laat de kinderen de ballon met de hand/vinger hoog houden. 
Daarna heen en weer lopen door tegen de ballon met de hand te slaan. Iedereen krijgt een 
racket en nu moeten ze heen een weer lopen door met het racket tegen de ballon te slaan.  
Badmintoninstructie: Veiligheidsinstructie en de forehand-bovenhand-slag (clear/smash). 
 
Uitbreiden naar een parcours, afsluiten met zo hard mogelijk slaan tegen de ballon. 
Wedstrijdjes organiseren met ballon en een laag net of dubbele bank, zorg voor afstand 
(veiligheid) 
 

De afsluiting 
• Zorg voor een duidelijk afsluitmoment, dan weet iedereen dat als hij wil hij kan stoppen. 
• Deel folders uit aan kinderen die het leuk vonden. 
 


