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Introductie: start met badminton
Het is een veelvoorkomend fenomeen: een nieuw (nog) recreatief seniorlid meldt zich bij
de badmintonvereniging en wordt uitgenodigd om op de speelavond mee te komen
spelen. Maar is dat genoeg voor deze enthousiaste badmintonner in spé? Vaak wil ook
een recreatief spelend lid – met name in de leeftijdsgroep van 30 tot 65 jaar – meer dan
één avond in de week spelen en nog belangrijker, hij of zij wil zichzelf verbeteren.
Wanneer je deze groep spelers meer biedt door middel van een training zullen zij zich
eerder betrokken voelen bij de vereniging en is de kans dat ze langer lid blijven groter.
Iedereen die de beginselen van het badminton wil leren en onder begeleiding gericht wil
werken aan de algehele fitheid, krijgt via de START-training in 12 weken de kans onder
leiding van een deskundige begeleider een goed begin te maken. In heel Nederland kan
hetzelfde START-programma worden uitgevoerd.
In deze START-gids zijn in totaal 16 lessen opgenomen. De trainer selecteert hieruit 12
lessen rekening houdend met het niveau van de groep.
Voor de trainer is het doel om steeds opnieuw een groep mensen enthousiast te krijgen
voor de badmintonsport en zijn kennis en vaardigheden met hen te delen. Een aantal
belangrijke kernwaarden voor de recreantentraining voor badmintonners staat centraal,
te weten: plezier, techniek, gezondheid (fitheid) en groepsgevoel. Daarnaast zal in de
trainingen of afzonderlijk in deze map ook kort aandacht worden besteed aan tactiek,
blessures, kleding en materialen.
Omdat het gaat om de kennismaking met badminton is het goed om je te realiseren dat
niet alle deelnemers de ambitie en het vermogen hebben om tot het uiterste te gaan.
Het sociale aspect is in het programma van groot belang! Dit betekent dus dat de trainer
op een leuke en eenvoudige wijze zorgt voor invulling van de trainingsweken.
Veel succes en plezier!
Badminton Nederland
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Trainingskaart 1

Doel: Kennismaking met elkaar en met badminton
Aanleren: lijnen en vakverdeling badmintonveld, grip, voetenwerk, spelregels enkelspel
en dubbelspel (kort)
Achtergrond (10 minuten)
Voorstellen trainer, spelers (naam, leeftijd, motivatie, badmintonervaring en/of
sportervaring)
Uitleggen badmintonveld, belijning, spelregels – met in ieder geval aandacht voor de
puntentelling- en uitdelen van de beknopte spelregels van Badminton Nederland.
Deze is te bestellen via info@badminton.nl of de webshop van Badminton Nederland.
Uitleggen dat de belijning en speelvakken van het veld en de spelregels (verschil
enkelspel en dubbelspel) in de praktijk van deze eerste training beoefend worden.
Warming up (10 minuten)
Dribbelen, knieheffen, hakken-billen, zijwaartse aansluitpassen, kruis-wisselpassen,
achteruit lopen, arm zwaaien, pols losdraaien.

50-60

Dribbelen

knieheffen

kruispas

achterwaarts lopen

Kern 1 (15 minuten)
Uitleggen doel en techniek grip, forehand en backhand
Grips laten zien, duimvoering aangeven en losse pols beweging laten zien. Voetenstand
aangeven voor hooghouden, uitstappen naar de shuttle.

50-60

Oefening 1: shuttle hooghouden individueel
Variant A: individueel opspelen shuttle, forehand, backhand en afwisselend forehand
en backhand.
Variant B: variaties opspelen: lopend, grond aantikken, hoogte opspelen variëren, na
elke slag een rondje draaien. Alleen forehand, alleen backhand, afwisselend forehand
en backhand opspelen in de gekozen variatie.
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50-60

Oefening 2: shuttle samen hooghouden
Variant A: Twee spelers staan tegenover elkaar op de tramrails, op kleine afstand naar
elkaar overspelen en de shuttle onderhands hooghouden: alleen forehand-forehand,
alleen backhand-backhand, keuze forehand-backhand
Variant B: idem A, als de shuttle hoger komt dan onderhands de shuttle rustig terug
spelen op forehand of backhand. Aandacht voor grip en mikken shuttle.

A

B

Kern 2 (20 minuten)
Uitleggen lijnen enkelspel, puntentelling. Oefenen onderhandse (hoge) opslag en
terugslag.
Bij variant B, met bovenhands terugslaan; toevoegen korte uitleg bovenhandse
slagtechniek.
60-70

Oefening 1: onderhandse opslag, in tweetallen met aan beide kanten van het net een
speler.
Spreek over een voorvak (voor de servicelijn) en een achtervak. Elke opslag in het
achtervak is goed.
Variant A: speler A speelt van achter de servicelijn de shuttle onderhands op over het net
naar speler B, speler B vangt de shuttle en gaat op zijn beurt (terug) opslaan naar speler A.
Variant B: speler A slaat de shuttle onderhands hoog op naar B, speler B speelt de shuttle
terug (hoe maakt niet uit). Speler A slaat 5x op, dan wisselen functies met speler B.
Variant C: idem B, nu spelen speler B en dan weer A de shuttle terug (opslag en 2x hoog).
Dan slaat speler B opnieuw de opslag.
Variant D: opslag zo hard en ver mogelijk spelen, rally uitspelen. Opslag om de beurt doen.
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Hierbij spelregels alle lijnen enkelspel nogmaals aangeven (achterlijn, tramrails uit).
Wisselen van koppels kan een leuke variant zijn.
70-80

Oefening 2: voetenwerk uitleg enkelspel
Uitstappen naar voren (met rechter voet- reach) en voetenwerk naar achteren (achter de
shuttle, rechtervoet achter liefst) grofweg uitleggen en voordoen.
Variant A: droog voetenwerk vanuit basis naar voren en terug naar basis. Idem droog
voetenwerk naar achterveld en terug naar basis.
Met racket in de hand, maak slagbeweging bij elke slag, onderhands bij het net en
bovenhands in het achterveld
Variant B (indien er nog tijd is): speler A onderhandse opslag naar speler B, speler B
bovenhandse terugslag met juist voetenwerk naar achterveld. Steeds opnieuw starten
met nieuwe hoge opslag van achter de servicelijn.
Afsluiting (20 minuten)
Partijen enkelspel op een halve baan. Puntentelling aandacht, lijnen herhalen.
Wissel de spelers na 4 minuten (4x wisselen is haalbaar), indien de spelers dat leuk
vinden.
Uitlopen (2 minuten).
Rekoefeningen (3 minuten) kuit, achillespees, hamstring, bovenbeen, arm, pols.
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