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Handboek Blacklightbadminton
Vooraf
We leven in een beleveniseconomie. Niet altijd staat de activiteit centraal, maar juist de beleving er
omheen. Je ziet het bij verschillende hardloopevenementen waarbij men uren door de modder
ploegt of waarbij je aan alle kanten met verf wordt beklad tijdens je run. Mensen zijn tegenwoordig
op zoek naar iets extra’s, iets nieuws en zijn anders geneigd om snel te ‘zappen’ naar een andere
activiteit.
Ook bij het aanbieden van badmintonactiviteiten is het de moeite waard om eens te kijken wat
anders kan, zonder daarbij de sport uit het oog te verliezen. Verschillende verenigingen hebben die
uitdaging om het eens anders te doen gevonden in de organisatie van blacklight-badminton. Twee
daarvan zijn BC Didam en BV Matchpoint. Zij hebben hun ervaringen gebundeld en zijn tot dit
handboek gekomen met daarin handige tips & tricks wanneer ook jouw vereniging met blacklightbadminton aan de slag gaat. Badminton Nederland wil beide verenigingen bedanken voor het delen
van hun kennis.

Introductie
Blacklight-badminton gebeurt in een compleet donkere sporthal. Deze activiteit biedt voor iedere
leeftijd plezier, zowel op als naast het veld. In dit handboek staan een aantal punten beschreven
waar je aan moet denken bij het organiseren van blacklight-badminton, met daarbij een indicatie van
de kosten en de tijd. Dit handboek geeft een richtlijn. Wijkt jouw situatie af, bekijk dan welke van
onderstaande punten nuttige informatie voor jouw specifieke situatie bevatten.
Voor een blacklight-badminton-toernooi heb je een donkere zaal nodig met blacklight-lampen en
spullen die oplichten. Deze drie onderdelen staan in dit handboek beschreven.

Lampen
Bij blacklight-badminton heb je lampen nodig die ultraviolet-licht uitstralen. Dit is een “kleur” die met
het menselijk oog niet zichtbaar is. Ideaal geschikt om alleen bepaalde voorwerpen mee op te laten
lichten en de rest van de ruimte donker te houden.
Gebruik bij voorkeur LED-blacklight-lampen. Deze hebben een vaak een brede uitstralingshoek, zijn
licht in gewicht en hebben weinig vermogen (<30 Watt). Vooraf een lamp testen in de hal verdient de
voorkeur, omdat je toernooi valt of staat bij goede lampen!
Een sporthal van 8 banen kun je makkelijk met 4 LED-lampen uitlichten. Zet in elke hoek van de
sporthal 1 lamp neer op een statief met een hoogte van ongeveer 4 meter. Op die manier wordt elke
hoek belicht. Dit is dan ook het minimaal aantal benodigde lampen. LED-lampen zijn voor ongeveer
€85,- per stuk te koop en te huur voor €10,- à €20,-per dag.

Tape
Met alleen blacklight-lampen heb je nog geen zichtbaar badmintonveld. Hiervoor heb je tape nodig
die je plakt op/als badminton lijnen. Omdat je na het verwijderen een schone sportvloer wilt
achterlaten zijn er tapes beschikbaar die geen lijmresten achterlaten. Dit heet gaffer/gaffa tape. Voor
het ultieme resultaat kom je uit bij neon gaffa tape. Wit tape reflecteert heel slecht. Deze neon gaffa
tape is veelal verkrijgbaar in 4 kleuren. Geel en oranje tape geven het beste resultaat. Showtec is het
merk voor goede neon gaffa tape. Voor het plakken van een volledig badmintonveld heb je ongeveer
100 meter tape nodig. Vergeet niet de rand van het net af te plakken. In de bijlage staat een
stappenplan om de lijnen zo te plakken dat je de minste kans hebt op loslatende tape. De tape zal
naast de lampen één van de grootste kosten zijn. De prijzen variëren van €0,30 tot €0,50 per meter.
Een mogelijkheid is om de tape een stukjes van ongeveer 20 cm op te plakken, met daartussen in
steeds geen tape. Dit is wel behoorlijk wat extra werk, maar op deze manier kun je wel flink besparen
op je tape-kosten. Ook het niet afplakken van het enkelveld bespaart meters tape.
Tip:
Zorg dat je vooraf toestemming hebt van de verhuurder van de sportaccommodatie dat je tape mag
plakken op de vloer van de sporthal. Geef hierbij aan de je gebruik maakt van gaffa tape dat bekend
staat dat het geen lijmresten achterlaat na verwijdering.

Sporthal
De sporthal zal uiteindelijk helemaal donker moeten zijn. Komt er toch nog licht de sporthal binnen
dan kun je deze ramen en/of deuren afplakken met zwart plastic; landbouwplastic of een goede
kwaliteit vuilniszakken.
Veiligheid:
Zorg voor een overzichtelijke opstelling/indeling in de sporthal. Doordat het donker is, zie je niet wat
er op de grond licht. Maak eventueel gebruik van een tribune. Zorg dat iedereen daar zijn spullen
neerlegt. Of richt vakken in waar mensen de tassen neer kunnen zetten.

Shuttles
Om te kunnen blacklight badmintonnen heb je shuttles nodig die oplichten van uv-licht. De enige
shuttles die oplichten zijn gele plastic shuttles. Het inspuiten van veren shuttles met neon spray
werkt niet. Ze lichten niet goed op en door de harde slagen bladert de verf af tijdens het spelen en
krijg je een regen van verfdeeltjes.

Spelers
Om te kunnen zien waar je tegenstander staat of om gewoon opvallend te verschijnen kunnen de
spelers zich kleden in fluorescerende kleren. Een alternatief is witte kleding. Synthetische witte
kleding is meestal goed zichtbaar. Bij witte katoenen shirts is dit meestal niet het geval.
De spelers kunnen zich pimpen met glow-in-the-dark make-up/verf. Met een klein beetje verf kun je
veel mensen nog zichtbaarder maken. Ook glowsticks geven een leuk effect.

Kostenoverzicht
Hieronder staan de kostenposten voor het blacklight badminton:
- Apparatuur:
o Blacklight lampen
o Statieven
o Bekabeling
- Gaffa tape
- Vuilniszakken of plastic
- Zaalhuur
- Shuttles
- Glow in the dark make-up/verf

Opbouwen
Neem voor het opbouwen voldoende tijd. Mensen willen graag meteen gaan badmintonnen. Begin
1,5 uur voordat het officieel begint al met opbouwen. Verdeel mensen in 3 groepen: een groep die
de lampen opbouwt, een groep die de tape plakt en een groep die de sporthal donker maakt.

Veel gestelde vragen (Q&A)
Q: Het verhuurbedrijf geeft aan dat ik de lampen op verschillende stroomgroepen moet aansluiten,
klopt dit?
A: Ja dit klopt, waarschijnlijk krijg je geen LED-lampen maar blacklight guns. Deze zijn doorgaans
400W per stuk. Vraag naar de mogelijkheden voor het huren van LED-lampen. Met LED-lampen heb
je zelfs een beter resultaat.

Bijlage 1: Plakplan
Tijdens het badmintonnen wil je niet dat mensen met de schoenen de tape los trekken. Om te
voorkomen dat de uiteindes van de tape in het midden van het veld terechtkomen kun je gebruik
maken van onderstaand schema.



De tape niet scheuren, hiermee voorkom je dat de tape gaat rafelen en niet meer netjes blijft
plakken. Gebruik een schaar om het af te knippen.
Afplakken volgens onderstaand schema: (gebaseerd op rollen van 25 meter)
o 1e rol: 1,2,3
o 2e rol: 4,5,6
o 3e rol: 7,8,9,10
o 4e rol: 11,12 + restjes van de andere rollen
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