
Badmintontips 

    
Badminton is de ideale sport om heel snel, vrij eenvoudig en met een minimum aan 
ervaring zeer veel plezier te beleven aan een wedstrijd. Daarnaast is het een zeer 
intensieve sport die heel veel uithouding vraagt en je ogenblikkelijk het gevoel geeft dat 
je wel degelijk aan het sporten bent. Dit verklaart waarom zeer veel mensen de weg naar 
het badminton vinden. 
 
Waarom moet een mens eigenlijk zo hard en veel lopen op een badmintonveld, het veld 
is toch eerder klein... ? 
Dit heeft te maken met enkele tactische principes waarvan elke badmintonner de eerste 
en ook wel belangrijkste vanzelf toepast. Waarom moet je zoveel lopen? De tegenstrever 
zal de pluim steeds weg van de tegenstander spelen. 
 
 
Het ABC van Mills 
Deze tactische wenken zijn enkel toepasbaar op het enkelspel. 
 
 
Away from opponent: 
Dwing je tegenstrever van zich te verplaatsen. Speel de shuttle waar hij/zij niet staat. 
Speel een drop om je tegenstrever naar voor te lokken, speel een lob om hem naar het 
achterveld te verdringen. 
 
 
Backhand is best: 
Een bovenhandse backhand slag is altijd moeilijker dan een forehandslag. Slaag je erin 
om je tegenstrever te dwingen tot het slaan van een bovenhandse backhandslag, dan 
heb je je punt bijna binnen. 
 
 
Concentratie! 
Een set is gedaan voor je het weet. Maak van elk haltmoment gebruik om je opnieuw te 
concentreren. Maak ook geen onnodige fouten door onoplettendheid. 
 
 
Depth: 
Het veld is langer dan het breed is. Speel bij voorkeur in de lengte (clears, drops, lobs) 
dan rechts of links van de tegenstrever. 
 
 
Earliest on the shuttle: 
Raak de shuttle zo snel mogelijk. Elke shuttle komt (uiteindelijk) naar beneden. Hoe 
langer je wacht, hoe lager de shuttle komt en hoe meer tijd je geeft aan je tegenstrever 
om de volgende shuttle te pakken 
 
 
 

(bron : website Vlaamse Badminton Liga) 


