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Een simpele camping sport niks aan zul je vast denken. Maar 
dit is anders, waarom? Dat ga ik je nu uitleggen. 
 
Waar badminton echt vandaan komt is niet erg duidelijk maar 
er zijn verschillende bronnen geconstateerd waar het vandaan 
zou kunnen komen. 
 
 

Van India naar Engeland 

  
Op oude muurschilderingen kun je zien dat het spel al eeuwen 
lang word beoefend in China. Maar volgens de Britse soldaten 
die India gekoloniseerd hebben komt het hier vandaan. De 
Indiërs spelen een soort vederbalspel dat ze zelf ‘Poona’ 
noemden. Dit is afgeleid van een plaatsje die 50km van 
Bombay afligt.‘Poona’ word ongeveer 2000 jaar oud geschat. 
Ze vonden in holen tekeningen op de muur waar mensen met 
een soort van houten lepel naar elkaar over aan het slaan 
waren. De Engelsen namen dit spel over en brachten het mee 
                                            naar huis. Zelfs in de 12e eeuw 
                                            zijn er bronnen gevonden over het  
                                            Engels koninklijk huis toen zij aan   
                                            het badmintonnen waren.  
 
 
 
 
 
 
 



                               Van Mexico naar Spanje  
                                
Een oud volk in Mexico, de Azteken, had ook zo’n spel. 
Vederbal werd het genoemd. Bij deze voorloper van 
badminton heeft de koning der Azteken, Montezuma II, de 
spelregels bedacht. Conquistadores uit Spanje vonden dit leuk 
en namen het mee naar Europa. Dit beschreef de Spaanse 
edelman Ovieto y Valdez in één van zijn boeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               We blijven in de EU 
 
Eeuw naar eeuw verspreid badminton door Europa. In 
Frankrijk werd het ‘Jeu de longue plume’ genoemd. Daarom 
noemen we het tegenwoordig ook wel pluimbal. Gek genoeg 
word dit grotendeels door de rijken beoefend, ondanks dat dit 
toen een vrij simpel spel was. Je had alleen maar een shuttle 
en een racet nodig.  
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Badminton is een modern sport geworden, vind ik. Zelf speel 
ik ook badminton en vind dit hartstikke leuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Het veld moet aan de exacte regels voldoen. (hier boven) Het 
badminton veld is 2× zo klein dan een tennisbaan. Maar een 
badmintonner loopt 2× zo veel in een wedstrijd dan een 
tennisser. Badminton heeft veel verschillende slagen die je 
goed moet kennen. Een badminton wedstrijd gaat niet alleen 
maar om kracht, maar ook om tactiek, net als schaken. Je moet 
weten in welke richting en met welke snelheid je de shuttle 
slaat. Nog steeds is in Azië de sport populairder dan hier. Kijk 
maar even naar dit filmpje. Hier zie je een paar 
indrukwekkende relais. 

http://www.youtube.com/watch?v=UFMH-NMb4PM  
 
 
 
 



Badminton kent 5 verschillende wedstrijden  
mannenenkelspel 
vrouwenenkelspel 
mannendubbelspel 
vrouwendubbelspel 
gemengd dubbelspel 

 
Een competitiespel speel je met een team van 4 personen. 
2mannen en 2 vrouwen. Deze zijn ook weer onderverdeeld in 
de 1e  heer, 2e  heer, 1e dame en 2e  dame. Een wedstrijd tussen 
de 1e  heer en de 1e  heer van de tegenstanders noemen we 
mannenenkelspel. Dit geld ook voor de 2e  heer tegen 2e  heer. 
Een wedstrijd van de 1e dame tegen 1e dame van de 
tegenpartij, of 2e  dame tegen 2e  dame noemen we ook wel 
vrouwenenkelspel. Als de 1e en de 2e heer tegen de 1e  en de 2e 

heer van de tegenpartij spelen heet dit mannendubbelspel. Bij 
de vrouwen ook zo maar dan heet het vrouwendubbelspel.  
Gemengd dubbelspel ook wel mix genoemd, spelen de 1e heer 
en de 1e dame samen tegen de 1e heer en dame van het ander 
team. Precies gaat het met de 2e heer en 2e dame tegen de 2e 
heer en 2e dame.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sinds 2006 heeft badminton een nieuwe telling. Het was even 
wennen maar deze telling is wel wat makkelijker. Ook voor 
gym leraren op ‘de Saad’ was het wennen toen ik zij dat ze er 
helemaal naast zaten. Om dit uit te legen ben je wel een 
bladzijde kwijt, maar als je het echt wilt weten kom je maar bij 
ons badmintonnen iedereen is welkom!  

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
Hier boven ben ik in het blauw en verderop spring ik. 
 
Heb jij er nu zin in gekregen dan ben je 
maandag om 18.00 uur in de Doelstien in 
Dokkum welkom om even proef te slaan. De 
trainer is een goeie vogel daar ligt het niet aan. Voor 
meerinformatie kom je maar naar mij. 
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1 Zoek op http://www.badmintonnof.nl/ vind hier uit op welke                               
0 plaats, Dokkum1 poule jeugd, vorig schoolseizoen stond. 
0 
2 Vind op de zelfde site ook wat badmintonNOF betekend. 



3 Zoek op http://www.bcoostergo.nl/ en klik op jeugd en dan    
0 links op informatie. Vind uit wie de trainer is en welke  
0 leeftijdscategorie je bij de jeugd hoort. 
0 
4 Zoek op wikipedia uit, welke naam bij deze slag hoort: Een   
0 aanvallende slag. De shuttle wordt hoog gepakt en met   
0 hoge snelheid naar beneden geslagen. 

0 
5 Zoek ook op wikipdia op wie Nederlands kampioen is bij de 
0 vrouwen in 2008. Dit staat onder aan de pagina in een lijst. 
 
Dit was het. Ik hoop dat de vragen niet te moeilijk waren. Nou 
denk er maar over na want badminton is een hele leuke sport. 
Wisten jullie ook dat er op onze school 7 leerlingen zijn die 
badminton spelen, ik hoop dat  het er meer worden. Doei! 
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