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Badminton Festival Veenendaal 

Vrijdag 31 mei en zaterdag 01 juni 2019 
 

 

Zoals jullie al gehoord hebben wordt er op 31 mei en 1 juni een Badminton Festival 
georganiseerd op het Stadsstrand in Veenendaal. Tijdens dit festival wil Badminton 
Nederland jullie kennis laten maken met de te gekke nieuwe outdoor variant van 
badminton: Outdoor badminton 

Outdoor Badminton is een nieuwe officiële sport. De BWF (Badminton World Federation) 
lanceert deze sport in mei 2019. En de ambities zijn groots: over 10 jaar moet de sport 
Olympisch zijn! Kom jij ook kennis maken met deze nieuwe sport tijdens het Badminton 
Festival in Veenendaal! Je kunt niet alleen heerlijk sporten tijdens het Badminton Festival in 
Veenendaal, je kunt ook kijken naar demonstraties verzorgd door spelers van TeamNL, 
lekker ontspannen in de chill zone, gezellig eten op de foodstrip of je uitleven in het 
funpark. Er is dus heel veel te doen en te beleven zorg dat jij er bij bent! 



                                                                                                                                                                  
2 

 

 

Vrijdag 

Op vrijdag 31 mei kun je gratis meedoen aan sportieve clinics en ontdekken dat Outdoor 
Badminton écht heel gaaf is. Wil je hieraan meedoen? Kijk dan op de volgende pagina voor 
meer informatie: https://www.badminton.nl/evenementen/badminton-festival-veenendaal 

 Zorg ervoor dat je meerdere tijden door geeft, want vol=vol!  

Zaterdag 

Op zaterdag 1 juni is er de mogelijkheid om zelf deel te nemen aan het Outdoor Badminton 
toernooi in Veenendaal. Je kunt deelnemen in twee categorieën, het gaat hier om de 
categorieën 8 t/m 14 jaar en een open toernooi voor alle leeftijden. Iedereen mag mee 
doen! Beide categorieën worden gespeeld in dubbels dus neem jouw vriend(en) en familie 
mee en schrijf je in! Deelname aan het toernooi bedraagt €5,-. Worden jullie de eerste 
Outdoor Badminton kampioenen van Veenendaal? 

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.  
• Inschrijvingen vinden plaats via badmintonnederland.toernooi.nl 

https://www.badminton.nl/evenementen/badminton-festival-veenendaal 
•  

Tijdens het toernooi speelt ieder koppel minimaal 3 en maximaal 5 wedstrijden 
 

• 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.  
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Outdoor Badminton 
Outdoor Badminton is een nieuwe officiële sport. De BWF (Badminton World Federation) 
lanceert deze sport in mei 2019. De ambities zijn groots: over 10 jaar moet de sport 
Olympisch zijn! 

Outdoor Badminton is een coole aanvulling op de traditionele binnensport.  

Elke sport móet zich blijven ontwikkelen om te kunnen overleven. Consumenten – van jong 
tot oud - hebben de behoefte om steeds nieuwe dingen uit te proberen. De Badminton 
World Federation (de internationale badmintonbond waar Nederland ook bij is aangesloten) 
begrijpt heel goed dat we met z’n allen elke dag weer die ontdekkingsreis moeten willen 
maken. Hoe houden we de sport bruisend en opwindend? Hoe kunnen we innoveren en wat 
zijn de mogelijkheden om ook in de buitenlucht de sport te kunnen beoefenen? Het ultieme 
doel is uiteraard om nóg meer mensen – wereldwijd – enthousiast te maken voor de 
badmintonsport in al haar facetten.  

Outdoor Badminton is één van de eerste resultaten die aan al die ambities voldoet. Met 
aangepaste banen, eigen spelregels en natuurlijk specifiek materiaal om de sport mee te 
beoefenen zal Outdoor Badminton de wereld veroveren.  

Hoe ziet een outdoor badmintonshuttle eruit? 

Een van de grootste uitdagingen om Outdoor Badminton wereldwijd tot een succes te 
kunnen maken, lag in het ontwikkelen van een speciale shuttle. Die is er nu, na 5 jaar 
intensieve ontwikkelingen en onderzoek, met een dop die wat zwaarder is van gewicht, 
zodat het weer veel minder invloed heeft op de shuttle. Het materiaal waar de shuttle van is 
geproduceerd is ook anders. Ieder gaatje in de shuttle is door vele testen op de juiste 
groottes en afstanden geplaatst, waardoor de Outdoor Shuttle optimaal in gebruik wordt.  

Een outdoor badmintonshuttle lijkt erg op een gewone badmintonshuttle. Wanneer je 
outdoor badminton speelt (dat is badminton in de buitenlucht), dan heb je een shuttle 
nodig waarop wind weinig grip heeft. Een outdoor badmintonshuttle is speciaal gemaakt 
voor buitenbadminton. De shuttle is verzwaard om de invloeden van de wind te weerstaan. 
De plastic kelk en de dop maken de outdour shuttle extra stevig. 
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Waarom zijn de shuttles gekleurd? 

Outdoor badmintonshuttles zijn gekleurd zodat alle spelers de shuttles goed kunnen zien: 
ideaal voor buitenbadminton. 

Elke shuttlekleur staat voor een bepaald gewicht 

• witte shuttle: ideaal voor weinig wind 
• gele shuttle: geschikt voor redelijk veel wind 
• rode shuttle: optimaal voor stevige wind 

 

 

Spelregels 
 
Outdoor Badminton is een nieuwe badminton vorm met andere veld afmetingen, regels en 
is  te spelen op diverse ondergronden zoals zand, gras en hardcourt (asfalt of straat) Tijdens 
de Badminton Festivals wordter in 12 verschillende steden door heel Nederland voor het 
eerst Outdoor Badminton gespeeld!  
 
Outdoor badminton heeft iets andere spelregels dan gewoon badminton en er zijn termen 
zoals 'dead zone' en 'service zone'. Outdoor badminton maakt gebruik van het rallypoint 
systeem. 
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Wat is de dead zone? 

• Aan beide zijden van het net bevindt zich een dead zone van 2 meter. 
• Als de shuttle in de dead zone land 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. 

 

 

Waar moet je op letten in de service zone? 
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• 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 service zone stappen en de service mag 

buiten de service zone aan de andere kant van het speelveld landen. 
• De serveerder mag overal vanuit de service zone serveren 
• Na de service mag het hele speelveld gebruikt worden. 

 

Waar mag de shuttle landen tijdens outdoor badminton? 

Als de shuttle landt in het speelvlak (Engels: playing area), dan heb je als serveerder een 
punt gewonnen. 

 


