
Recreantentraining voorjaar 2017  
 

We organiseren een recreantentraining op de maandagavond 20:00 in de OVVO-hal. 
 
 
Het gaat om 6 trainingen van ongeveer een uur, van 6 maart t/m 10 april. Ronald 
Koenis en Geert-Jan Fluitman geven de trainingen en doen dat op maat. Op 27 
februari is een (gratis) inloop-training, dan kan je aangeven wat je wilt leren. 
 
De kosten zijn 30,- (U-pashouders: 50% korting). Je kan je opgeven tot op de eerste 
avond bij Ronald. 
 



Opbouw 
Elke training draait om een specifieke techniek toegepast in een tactische situatie. De techniek start 
vanuit een basispositie, lopen – slagtechniek – lopen terug naar de basispositie. Elke training duurt 60 
minuten van 20:15 – 21:15. 
 

Deelnemers Wensen 
Ben de Haan  
Nico Oosterwijk Positie, hoog pakken 
Rob Wegman Dubbel 
Roy Nieraeth Positiespel dubbel en mix 
Tom Kuijsten Korte service, laag & strak in dubbel 
Ron van Stormbroek Smash 
Roel Bakker  

 
 

Les Trainer Techniek Tactiek Afwezig 
6/3 Ronald Clear Dubbelbasis Ron 

13/3 Geert-Jan Smash Hoge service, smash terug  
20/3 Ronald Korte service Kort serveren – kort/strak terug  
27/3 Ronald - Positie in het gemengd dubbel  
3/4 Ronald Drop shot Dubbel helpen bij de aanval  

10/4 Geert-Jan Drive Dubbel laag & strak  

Gebruik door andere verenigingen 
Dit schema mag door anderen worden gebruikt. Wel zouden wij het zeer op prijs stellen als die 
vereniging aanvullingen, trainingsideeën of andere schema’s aan OSM (www.OSMBadminton.nl) doen 
toekomen, zodat we onze kennis kunnen verbeteren & uitbreiden.   

Feedback vorige trainingen 
• 1 gerichte slag of tactiek-regel per training 
• Korte loopoefening die gericht is op de techniek, niet op conditie 
• Veel rouleren, tegenstanders in evenwicht brengen 
• Kort voordoen 
• Duidelijke pauze 
• Veel tactiek 
• Oefeningen in elkaar laten overvloeien 
• Tactische achtergrond opnemen in het trainingsplan 
• Vooraf verspreiden van trainingsplan naar alle deelnemers 
 
  



Training 6 maart: Clear 
Trainingsdoel: Clear forehand 
Beginners: 

• Indraaien: snelheid ontwikkelen 
• Hoog pakken: met gestrekte arm, zodat je harder kan slaan 
• Doorzwaaien, arm en met je lichaam 

Gevorderden: 
• Balansarm 
• Wisselopsprong à Snel weer terug naar de basis (Achterdraai) 
• Overhead (Around the head) 

 
Oefening op de techniek (A=Aangever, U=Uitvoerende) 
U: staat klaar om KORTE service op te vangen 
A: speelt lobservice naar forehand achterin bij U 
U: step 1 + chassé naar achter. Speelt clear rechtuit naar forehand achterin bij A  
A: terug clearen 
EN STOP, daarna gaat de ander weer serveren. 
 
Oefening in dynamische situatie (A=Aangever, U=Uitvoerende) 
Halve vlinder –clearvariant: 
U: klaarstaan in basispositie service-ontvangst 
A: speelt lobservice naar forehand achterin bij U 
U: clear rechtuit naar forehand achterin bij A  
A: speelt kort (drop shot) 
U: speelt hoog (lift) 
A: speelt clear 
U: speelt clear 
A: speelt kort, etc. 
 
Gevorderden: dropshot moet op forehand kant, lift naar backhand kant 
Variatie: A mag kiezen: voorin of achterin. 
 
Oefening in tactische situatie 
Dubbel: regel is als jij of je partner een clear speelt, dan ga je naar side-by-side. 
 
Oefening: partijtje, normale regels. Maar wel toepassen van de tactische regel. Als het niet lukt of je 
partner kijkt niet, dan moet degene die de clear speelt ‘NAAST’ roepen. 
 
Gevorderde: dus als jullie kort spelen ga je naar voor-achter 
 
  



Training 13 maart: Smash 
Trainingsdoel: Forehand smash  
Beginners: 
• Racket omhoog 
• Iets gedraaide grip  
• Felle achterzwaai naar je rug en in één keer hoog doorzwaaien 
Gevorderden: springen & kappen  
• Sprongsmash, met wisselopsprong 
• Gekapt uitvoeren. 
 
Oefening gericht op de techniek (A=Aangever, U=Uitvoerende) 
A: gaat aangeven met 3 tot 5 shuttles 
U: staat klaar om KORTE service op te vangen 
A: speelt lobservice naar forehand achterin bij U, zoals bij dubbel (dus vóór de voorste achterlijn) 
U: step 1 + chassé naar achter. forehand smash rechtuit. En terug naar basis. 
A: kan smash return oefenen door de shuttle kort over het net te spelen, GEEN RALLY 
Als de shuttles op zijn: wissel. 
 
Tips: smash of laag naar het midden of op het lichaam van de tegenstander. 
Variatie voor gevorderden: gekapt uitgevoerd 
 
Oefening gericht op de toepassing in een dynamische situatie 
Er een doorlopende oefening van maken, dus wel een rally spelen.  
A serveert, stapt naar achteren en speelt een lift zolang het kan 
U: vanuit basispositie, naar achteren, forehand smash rechtuit en terug naar basispositie. 
Als A geen lift meer kan spelen, even een tussenslag, en daarna geeft A weer een lift. 
 
Variatie: A kiest kort of lift. 
 
Oefening in tactische situatie 
Dubbel: regel is als jij of je partner een smash speelt, dan ga je naar voor-achter. 
Als jij smasht en je partner staat naast je, dan ga jij naar voren (achter je smash aan) 
Als jij smasht en je partner staat al voor, dan blijf jij achter. 
 
Oefening: minipartijtjes, normale regels. Maar verplicht hoog serveren & smash. 
 
Let op de regel van de vorige training: regel is als jij of je partner een clear speelt, dan ga je naar side-
by-side. 
 
Eventueel doorgaan naar gewone partijtjes. 
 
  



Training 20 maart: Aanvallende service en service-return 
Trainingsdoel: Aanvallende Service-return na een korte service (forehand of backhand ). 
 
Eerst nog even de tactische regels bij het serveren in een dubbel: 

• Serveer zoveel mogelijk kort. Want bij een hoge service geef je de aanval weg.  
• Serveer zo veel mogelijk in het midden. Want dan kan de tegenstander lastiger langs je heen 

spelen.  
• Na een korte service gaat de serveerder meteen naar de voor-positie. Want jullie moeten naar 

de aanvalspositie voor-achter en de serveerder staat al bij het net. 
 
Service-return: 

• Als service-ontvanger zover mogelijk voorin gaan staan, maar wel zodat je een hoge 
(flick)service nog net kan retourneren.  

• Geef zo mogelijk een korte return (hoog is te makkelijk terug te slaan) en ga ook dan achter je 
slag naar de voor-positie.  

• Als je geen korte slag kan spelen, speel dan een half hoge langs de voorspeler, en zo laag 
mogelijk naar het achterveld. 

 
Oefeningen gericht op de toepassing in een dynamische situatie 
In al deze oefeningen zal de Aangever in principe kort door het midden serveren, maar zodra A merkt 
dat de ontvanger op een korte service anticipeert, moet A een flickservice spelen. 
 
We spelen een tegen een op een halve baan. Wissel regelmatig van rol. Als er 4 mensen op 1 baan 
staan: serveer vanuit de tramrails en wissel af en toe met het andere koppel, zodat je de shuttle ok 
eens van de andere kant krijgt aangespeeld. 
 
Kort rechtdoor na korte service 
A: speelt korte service naar het midden 
U: valt aan door net drop naar de korte hoek voor je 
Maak de rally af met alleen net drops. 
 
Kort cross na korte service 
A: speelt korte service midden 
U: valt aan door cross net drop, dus naar de korte hoek het verst van je vandaan 
 
Variant: U kiest rechtdoor of cross. 
 
Smash na flick service 
A: speelt flick service naar de forehand van U 
U: valt aan door smash of dropshot 
Maak de rally af met alleen net drops. 
 
Half-hoog rechtdoor na korte service 
A: speelt korte service midden 
U: valt aan door half-hoge slag naar de tram rail voor je, de slag moet langs de voorspeler en de 
achterspeler mag niet kunnen smashen. 
 
Oefening in tactische situatie 
Dubbel: regel is dat de service return óf kort is, of strak achterin. Zodra de achterspeler een service-
return kan smashen (= een smash die hoger dan de netrand is aangeslagen), telt dat al als een punt. 
 
Overgaan naar normale partijtjes. 
 
  



Training 27 maart: Positiespel bij gemengd dubbel 
Trainingsdoel: Tactiek gemengd dubbel 
 
Basisregels: 
1. In het gemengd dubbel staat de dame voorin en de 

heer achterin. 
2. Bij de service wordt de voor-achter-positie al meteen 

ingenomen: de dame voorin, de heer achter haar, ook 
als hij serveert.  

3. Zolang jullie aanvallen (kort/strak) blijven jullie in de 
voor-achter-positie 

4. Maar als jij of je partner een hoge slag achterin slaan, 
dan gaan jullie in een aangepast basispositie (zie 
foto): de dame staat cross op de shuttle, één schuine 
pas achter haar normale basispositie voorin. De heer iets achter haar ‘recht’ op de shuttle. 

 
Oefeningen gericht op de toepassing in een dynamische situatie 
We spelen gemengd dubbel. In elke oefening is 1 duo de Uitvoerder. Dat doen we ongeveer 6 slagen 
achter elkaar, daarna neemt het andere duo de rol van uitvoerende over. Wissel ook elke keer bij de 
service van links naar rechts. 
 
Service als de heer serveert (U=Uitvoerder, A=Aangever) 
U: heer serveert, zijn dame staat voor hem.  
A: retourneert (niet per sé scherp, speel zo dat U’s dame of heer kan doorspelen) 
U: blijf aanvallend spelen, dus: kort of strak, zodat jullie voor-achter kunnen blijven staan 
De rally STOPT zodra U een hoge shuttle speelt. 
 
Variant: 
De heer staat bij de service zo dicht mogelijk achter de dame (verkort de tijd van de shuttlevlucht), 
maar moet wel kunnen anticiperen op: 
A: test de waakzaamheid van de heer: de service return is strak achter in een hoek 
 
Bij hoge service meteen naar aangepaste basispositie 
U: serveert hoog achter in. Dit is een hoge slag, dus gaat U meteen naar de aangepaste basispositie 
A: speelt een smash 
U: vang de smash op met een smash return bij voorkeur kort & naar de zijkant 
GEEN RALLY 
 
PAUZE 
 
Scoren door een hoge service op de dame 
U: heer serveert op de dame hoog achter in en U gaan dus meteen naar de aangepaste basispositie 
A: de dame speelt een drop shot 
U: maak het punt af, of als dit niet 100% kan: probeer de dame achterin te houden. 
 
Oplossing voor de dame die de hoge service moet retourneren: 
A: dame speelt een dropshot rechtuit en gaat achter haar shuttle aan 
Of 
A: dame slaat een cross clear óver de dame van U heen. 
 
Bij hoge slag altijd naar aangepaste basispositie 
A: serveert kort 
U: speelt een lift en gaat dus naar de aangepaste basispositie 
Tip: de U-heer speelt de lift rechtuit, de U-dame speelt hem cross. 
A: retourneert zodat U er bij kan 
U: speelt als het kan weer een lift of clear 
 
Variant: nadat U een hoge slag heeft gespeeld, moet hun volgende slag aanvallend zijn, dus speel 
zodat jullie weer naar de voor-achter-positie kunnen. 
  



Training 3 april: Dropshot 
Trainingsdoel: Dropshot forehand en hoe je dat toepast in een dubbel. 
 
Leerpunten: 

• Hoog pakken à shuttlebaan horizontaal 
• Snel onder de shuttle à uitvoering eenvoudig 
• Wie gaat wanneer naar voren à aanvallen 

 
Oefening gericht op de techniek (A=Aangever, U=Uitvoerende) 
A: geeft aan met hoge lobservice en lift naar forehand van U 
U: drop shot naar het midden 
A: speelt lift, etc. 
 
Variatie: A geeft aan naar backhand 
Variatie: A wisselt tussen forehand & backhand, eventueel onvoorspelbaar. 
 
PAUZE  
 
Tactische regels rond de drop shot 
Vanuit side-by-side kan je in de aanval door:  
- als je ongeveer in het middenveld staat, speel je een dropshot net over het net. Omdat jij weet dat je 
kort gaat slaan, kan jij ook het snelste naar de voor-positie, je gaat achter je slag aan naar voren. Je 
partner ziet dat en gaat meteen naar de achterpositie.  
- als je een hoge bal achterin krijgt, speel je een drop shot (of een smash). Omdat dan de afstand naar 
de voorpositie voor jou ver weg is, moet je partner meteen naar de voor-positie, zodat jij naar de 
achter-positie kan. 
 
Oefeningen gericht op de toepassing in een dynamische situatie 
We spelen herendubbel. In elke oefening is 1 duo de Uitvoerder. Dat doen we ongeveer 6 slagen 
achter elkaar, daarna neemt het andere duo de rol van uitvoerende over. Wissel ook elke keer bij de 
service van links naar rechts. 
 
A: geeft aan met hoge lobservice, speel soms wat korter 
U: drop shot naar het midden, of hij, of zijn partner gaat naar voren 
A: speelt lifts (& gaat/blijft naar side-by-side) 
U: blijft drop shots spelen (& blijft dus voor-achter) 
 
Variatie: speel in plaats van drop shot, een smash 
 
Variatie:  
A: serveert kort 
U: speelt hoog 
A: speelt clear 
U: speelt drop shot 



Training 10 april: drive 
Trainingsdoel: forehand drive en backhand drive 
 
De drive beginners: 

• Het raakpunt is op schouderhoogte zo ver mogelijk van je lichaam vandaan (afstand houden!) 
• De shuttlebaan is vlak, langs de lijn en ver. 
• Laat je arm dóórzwaaien, slag niet abrupt stoppen (de shuttle nawijzen). 

Gevorderden:  
• Maak gebruik van je onderarmrotatie: Gebruik niet zozeer je pols, maar je onderarm om op 

het moment dat je de shuttle raakt, het blad weer verticaal te krijgen (zie onze site ). 

Technische oefening (A=Aangever, U=Uitvoerende) 
A heeft veel shuttles en serveert een te hoge korte service/half hoog/flick als in een dubbelspel naar 
forehand van U 
U staat wat achter de basis halvebaan en speelt forehand drive rechtuit, vlakke slag naar de tramrail, 
geen rally. 
Tactisch voordeel: door een vlakke  slag kan de tegenstander niet aanvallen 
 
Variant: naar de backhand-kant. 
Variant: start vanuit basispositie middenachter, zo krijg je de stap er in. 
 
Variant (3 spelers per baan): A is een dubbel, A geeft aan, U speelt drive, A probeert drive te 
retourneren. 

Oefening in dynamische situatie (A=Aangever, U=Uitvoerende) 
2 spelers op de ene baan: A heeft veel shuttles en geeft wisselend naar forehand en backhand aan, U 
speelt drive (geen rally). 
 
4 spelers op de andere baan: spelen dubbelspel met deze regels: 1. De ontvangers staan in 
voor/achter-positie en 2. verplicht hoge service naar de tramrail en 3. Return is een drive. Daarna punt 
afspelen.  
 
 
 


