
                                          

 

 

 

 

 

Badminton quiz 
 

Hallo badmintonners, 

 

Helaas kunnen we door de corona lockdown niet badmintonnen en 

moet iedereen veel thuis zijn. 

Om iedereen een beetje bij de “badminton” te houden hebben we 

een soort quiz gemaakt. 

Hierin staan natuurlijk vragen over de 

badminton.  

 

Weet jij alle vragen???  

 

 

Succes met de quiz en hopelijk zien we elkaar weer snel in een 

sporthal. 
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Badminton quiz 

1. Hoeveel “veertjes” steken er uit het dopje van een shuttle ? 

2. Wat is de naam van de speciale grip waarmee je het racket vast houdt? 

3. Hoe heet de lijn die hieronder met de pijl wordt aangegeven? 

 
4. Hoe hoog hangt het net? 

5. Hoe heet de service die hier onder staat afgebeeld? 

 
6. Wat is de naam van het omhoog houden van de shuttle? 

7. Wanneer gelden de lijnen die het blauwe gedeelte aangeven? 

 
8. Waarom heeft onze badmintonclub de naam: Rillandia Smahers? 

9. Hoe lang is het veld vanaf de achterste lijn tot de achterste lijn aan de andere kant van het net?

  
10. Hoe oud is de club, of weet je misschien precies wanneer de club is opgericht? 

11. Hoe heet de sporthal in Kruiningen? 

12. Wat doe je voordat je begint met de wedstrijd (a) en wat is de naam (b) hiervan?  

a. voor wedstrijd doe je  

b. naam hiervan 



13. Hoe kun je punten verdienen om de wedstrijd te winnen? 

14. Wat wordt er aan gegeven met de groene vakken in de tekening hieronder? 

        

15. Waarom moeten jullie altijd beginnen met rondjes lopen? 

16. Hoe heten de verschillende badminton slagen ? 

                

17. Wanneer mag je niet met je voeten op de blauwe lijn staan? 

18. Voor welke slag moet je de duim zo houden als op deze  foto?  

19. Wat moet je doen wanneer de stand 21-20 wordt in een wedstrijd? 

20. Wat is de afstand van het net tot en 1ste blauwe lijn?  

                                            

21. Teken in het veld waar de basis is van het veld        

 



22. Hoeveel punten heb je nodig om een set te winnen?  

23. Welk been staat voor (bij rechtshandigen) wanneer je op deze manier serveert? 

 
24. Wordt het racket als op de foto op de juiste manier vast gehouden bij de meeste slagen,  

    ja of nee? 

25. Waarom is het handig om op de basis te staan? 

26. Hoe heet de lijn die met de blauwe pijl wordt aangegeven?  

 
 

27. Wat is een let (a) en waarom doe je dit (b) 

a. let is 

b. waarom doe je dit 

28. Geef in het veld aan waar je staat wanneer je mag serveren bij een stand van 5 – 4  

  
29. In een competitie moet je een aantal spelsoorten spelen, welke zijn dat? 

30. Mag je met het racket het net raken om een punt te maken? 
 


