
Outdoor Badminton  

 

 
Outdoor Badminton 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 
Outdoor Badminton gespeeld!  
 
Hieronder vind je de regels voor Outdoor Badminton.  
 
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.  
 
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. 
 
 
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 catagoriën, Jeugd van 8 t/m 14  jaar en een open inschrijving 

voor alle leeftijden. 
 Inschrijvingen vinden plaats via badmintonnederland.toernooi.nl (zie inschrijfprocedure). 



Outdoor Badminton  

 

 Tijdens het toernooi speelt ieder koppel minimaal 3 en maximaal 5 keerper 
ingeschreven catagorie. 

 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. 


