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Wijzigingen Spelregels per 1 augustus 2019 
 
 
 

1. SPELREGELS 

   
 
Spelregel 4.2 (De bespanning) 
De laatste zin van lid 4.2.1 vervalt:  
4.2.1. moet vlak zijn en moet bestaan uit een patroon van gekruiste snaren. De snaren 

dienen om en om te zijn gevlochten, of te zijn gebonden op de plaatsen waar zij 
elkaar kruisen. Het patroon van snaren moet zoveel mogelijk gelijkmatig zijn, in het 
bijzonder moet de bespanning in het midden niet minder dicht zijn dan op andere 
plaatsen; 

 
Toelichting: 
De wijziging vereenvoudigt spelregel 4.2.1 en is in lijn met de huidige praktijk van 
racketfabrikanten. De bespanning van rackets is tegenwoordig geheel gelijkmatig en er is 
geen sprake meer van verschillen in dichtheid van de bespanning van een racket. 

 
 
Spelregel 9.1 (Correcte service) 
Spelregel 9.1.6 wordt gewijzigd, spelregel 9.1.7 vervalt en spelregels 9.1.8 – 9.1.10 worden 
vernummerd als 9.1.7 – 9.1.9. 
De nieuwe tekst van spelregel 9.1.6 wordt: 
9.1.6. moet de shuttle op het moment dat het racket van de serveerder deze raakt zich 

geheel onder de 1.15 m bevinden, gemeten vanaf het speeloppervlak; het middel 
van de serveerder bevinden. Het middel is in dit verband een denkbeeldige lijn rond 
het lichaam van de serveerder, lopend over het laagste punt van beide onderste 
ribben;  

 
 
  
 
 

Toelichting: 
De oude serviceregel was gebaseerd op spelregels 9.1.6 (“beneden het middel”) en 9.1.7 
(“steel en racketblad naar beneden wijzen”). Voor de nieuwe serviceregel 9.1.6 (“onder de 
1.15 m”) is een servicerechter en speciale apparatuur vereist. Met het oog daarop wordt in 
Bijlage 2.3 de oude serviceregel als alternatieve serviceregel opgenomen; voor de 
duidelijkheid is hier een verwijzing naar deze regel toegevoegd. Het gebruik van de nieuwe 
serviceregel dan wel de alternatieve serviceregel wordt geregeld in het A.W.R. en een 
nieuwe Uitvoeringsregeling Toepassing serviceregels. 
 
 

Opmerking:  
In Bijlage 2.3 van de Spelregels is een alternatieve 
serviceregel opgenomen. Het gebruik van de serviceregel van 
Spelregel 9.1.6 dan wel de alternatieve serviceregel van 
Bijlage 2.3.2 wordt geregeld in het A.W.R. 
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Spelregel 13.3 (Fouten tijdens het spel) 
Toegevoegd wordt lid 13.3.10:  
13.3.10  in rolstoelbadminton, indien de shuttle: 

13.3.10.1 op het net terecht komt en daarop blijft steken; 
13.3.10.2 na over het net te zijn gegaan daarin blijft steken; 

 
Toelichting: 
Dit voorstel trekt rolstoelbadminton gelijk aan de overige spelvormen.  In rolstoelbadminton 
behoort het gebied tussen de 2 servicelijnen niet tot de baan; een shuttle die daar terecht 
komt is daarom een fout en niet een let. 
 
 
 
 
Spelregel 14.2.3 (Let na terugslaan van de shuttle) 
Toegevoegd wordt aan lid 14.2.3:  
14.2.3.3  behalve in rolstoelbadminton, daar is het een fout; 
 
Toelichting: 
Dit is een gevolg van de bovenstaande toevoeging van spelregel 13.3.10, zie de toelichting 
daar. 
 
 
 

2. BIJLAGEN BIJ DE SPELREGELS 

 
 

BIJLAGE 2.3:   PARTIJEN MET EEN AFWIJKEND SCORESYSTEEM 
 
Aan deze bijlage, die uitsluitend over afwijkende scoresystemen ging, wordt de alternatieve 
serviceregel toegevoegd. 
 
De wijzigingen zijn als volgt: 
 

 In de bestaande tekst is het woord “afwijkend” vervangen door “alternatief” 
 

 De kop van Bijlage 2.3 wordt: 
BIJLAGE 2.3:  ALTERNATIEVE SPELREGELS: SCORESYSTEMEN EN SERVICE 

 
Voor iedere alternatieve spelregel geldt dat alle Spelregels van Badminton van 
toepassing blijven, behalve indien dit hieronder expliciet is aangegeven. 
 

 De huidige tekst over Alternatieve Scoresystemen is nu genummerd als lid 2.3.1 
 

 Toegevoegd is lid 2.3.2 over de Alternatieve Service Spelregel: 
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2.3.2 ALTERNATIEVE SERVICE SPELREGEL 
 
Spelregel 9.1.6 wordt vervangen door Spelregel 9.1.6.a en 9.1.6.b. hieronder. 
 
SPELREGEL 9 
9.      Service  
9.1 Bij een correcte service:  
 … 

9.1.6.a moet de shuttle op het moment dat het racket van de serveerder deze 
raakt zich geheel onder het middel van de serveerder bevinden. Het 
middel is in dit verband een denkbeeldige lijn rond het lichaam van de 
serveerder, lopend over het laagste punt van beide onderste ribben;  

9.1.6.b moet op het moment dat de shuttle wordt geraakt de steel en het 
racketblad van het racket van de serveerder naar beneden wijzen;  

 
Toelichting: 
Deze opzet en lay-out is conform de Laws of Badminton van de BWF. 

 
 

BIJLAGE 2.7  UITSPRAKEN VAN DE SPELREGELCOMMISSIE 
 
14. MISSLAAN BIJ SERVEREN (SPELREGEL 9.1.10 9.1.9)                              2001-2 / 2019-4 
 
Het misslaan van de shuttle is geregeld in spelregel 10 9.1.9 en valt daarbij buiten de scope 
van Aanbeveling 5.2. Instructie 7.2 legt de beslissing over spelregel 9.1.9 bij de 
servicerechter. De fout wordt daarom gegeven door de  scheidsrechter servicerechter. 
 

 

BIJLAGE 2.8     SPELREGELEXPERIMENTEN 
 
Er is geen spelregelexperiment van kracht. 
 


