AirBadminton
AirBadminton is een nieuwe badmintonvorm met andere veldafmetingen, regels en is te
spelen op diverse ondergronden zoals zand, gras en hardcourt (asfalt of straat). Tijdens de
Badminton Festivals wordt er in 12 verschillende steden door heel Nederland voor het eerst
AirBadminton gespeeld!
Hieronder vind je de regels voor AirBadminton. Klik hier voor een spectaculaire impressie.
AFMETINGEN VELD

DEAD ZONE
 Aan beide zijden van het net bevindt zich een dead zone van 2.00 meter.
 Als de shuttle in de dead zone landt is het een fout van degene die geslagen heeft.
 De spelers mogen de shuttle niet slaan als die zich binnen de lijnen van de dead zone
bevindt, spelers mogen wel in de dead zone landen na het raakmoment.

AirBadminton
SERVICE ZONE
 De service dient onderhands te worden geslagen.
 Op het moment van serveren mag degene die serveert de servicelijn van 3 meter niet
raken of overschrijden.
 Na de service mag de serveerder buiten de servicezone stappen en de service mag
buiten de service zone aan de andere kant van het speelveld landen.
 De serveerder mag overal in de servicezone serveren.
 Na de service mag het hele speelveld gebruikt worden.


AirBadminton
TOERNOOI SYSTEEM
 Tijdens het Badminton Festival Toernooi wordt er alleen (gemengd)dubbel gespeeld.
 Je kunt inschrijven met wie je wil, je hoeft geen lid te zijn van een Badmintonvereniging.
 Je kunt inschrijven voor twee categorieën, Jeugd van 8 t/m 14 jaar en een open
inschrijving voor alle leeftijden.
 De puntentelling gaat volgens het rally point systeem, ieder punt telt. Er wordt doorgeteld
tot het tijd is.
 Na iedere 10 punten wordt er van speelhelft gewisseld.
 De duur van de wedstrijd is 15 minuten.

AirBadminton
AIRSHUTTLE
De ontwikkeling van de AirShuttle is een vijfjarig project geweest in samenwerking met het
Institute for Sports Research (ISR) van de Nanyang Technological University in Singapore.
Een voorkeursontwerp werd begin 2018 bevestigd en prototypen werden vervolgens getest
met groepen spelers van beginnersniveau tot sporters op Olympisch niveau.
Het begon allemaal met een visie om een nieuwe outdoorshuttle te ontwikkelen met een
verhoogde weerstand tegen wind, zodat mensen een positievere ervaring met badminton
buiten kunnen hebben. De belangrijkste overwegingen waren dat het moet worden gespeeld
met dezelfde rackets en goede vliegprestaties, spinrespons en duurzaamheid hebben.
Het is de bedoeling om de AirShuttle wereldwijd uit te rollen om de wereldwijde
implementatie van AirBadminton te ondersteunen. Badminton Nederland maakt als eerste
land ter wereld gebruik van een prototype van deze shuttle tijdens de Badminton Festivals.

ONDERGROND
AirBadminton wordt gespeeld op een gelijkmatig oppervlak zoals straat, gras en zand.
Op zand speel je met blotevoeten op andere ondergronden met sportschoenen.

