
Wat zijn de spelregels voor de service bij badminton? 
 
De service bij badminton kent een aantal eenvoudige regels, waaronder de eis dat de serveerder de 
shuttle onderhands in een opwaartse vlucht over het net heen slaat. Daarnaast moet altijd diagonaal 
in het juiste speelvlak geslagen worden. 
 
Wanneer is een service goed? 
Een badmintonservice is goed als: 

 de serveerder onderhands slaat 
 de serveerder de shuttle in het diagonaal er tegenover gelegen speelvak speelt 
 de serveerder niet op of tegen de lijnen van het speelveld staat 
 de serveerder tijdens de service met beide voeten op de grond staat 

 
Wat is een onderhandse service? 
Een opslag in badminton is alleen juist als het racketblad ten opzichte van het handvat tijdens de 
service naar beneden wijst. Dit is het tegenovergestelde van een tennisservice, waarbij vrijwel altijd 
bovenhands geserveerd wordt. (Al mag je bij tennis ook onderhands serveren!) 
 
Moet je per se onder de heup serveren? 
Nee, dat hoeft helemaal niet. Het woord 'heup' is geen onderdeel van de badmintonspelregels. Over 
de juiste hoogte zeggen de officiële spelregels het volgende:  
 
bij een correcte service moet de shuttle op het moment dat het racket van de serveerder deze raakt 
zich geheel onder het middel van de serveerder bevinden  
 
Wat is het middel? 
Het middel is een denkbeeldige lijn rondom het lichaam van de speler die serveert, lopend over het 
laagste punt van beide onderste ribben. Sommige spelers houden voor zichzelf als vuistregel aan: 
niet boven de navel. 
 
Welke regels zijn er voor de service? 

 iedere speler of ieder koppel heeft één servicebeurt  
 in één servicebeurt kunnen géén,é én of meer punten gescoord worden  
 als de speler of een koppel een fout maakt, dan gaat de service naar de tegenstander en 

krijgt deze een punt 
 bij een even stand wordt vanuit het rechter vak geserveerd, bij een oneven stand uit het 

linker 
 


