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AirBadminton is dé nieuwe outdoor badminton 
variant. AirBadminton is erg toegankelijk en kan 

door iedereen gespeeld worden, waar je maar wilt. 

Badminton is een populaire, leuke en energieke sport 
met wereldwijd meer dan 300 miljoen actieve spelers. 

Badminton is een ideale sport voor jong en oud en 
kan bij dragen aan een sportieve gezonde levensstijl. 

AirBadminton zal het voor iedereen nog 
gemakkelijker maken om te starten met badminton, 

helemaal met de nieuw ontworpen AirShuttle. 
AirBadminton kan je overal en altijd spelen.  

De AirShuttle is zo ontworpen dat je het spel 
met je reguliere badmintonracket kan spelen. 

Door het ontwerp van de  AirShuttle is deze 
beter bestand is tegen externe factoren.

De afmetingen van het speelveld zijn zo 
ontwikkeld dat er langere rally’s worden 

gespeeld en het spel meer fysiek wordt. 

Een rally begint met een service 
van achter de 3m-markering.

   De AirShuttle moet in opwaartse richting 
(onderhands) worden opgespeeld met 

beide voeten achter de 3m-markering..

   De serverende partij mag de AirShuttle 
achter de dead zone (2m lijn) overal in 

het veld van de tegenstander spelen. 

   Enkelspel en dubbelspel worden 
op dezelfde manier gespeeld als het 

reguliere badminton. Rekening houdend 
met de afmetingen van het veld en 

de andere regels bij het serveren.

   Bij triples speel je ook op dezelfde manier 
alleen mag je nu niet twee keer achter elkaar 

de AirShuttle terugslaan in een rally. 

De belangrijkste nieuwe factor van de sport 
AirBadminton is de AirShuttle. De AirShuttle 

is uitvoerig getest en doorontwikkeld 
op basis van de verzamelde data. 

AirBadminton wordt gespeeld met dezelfde 
regels als het reguliere badminton. Naast 

de speciaal ontwikkelde AirShuttle is 
de dead zone een van de andere grote 

verschillen. De dead zone is een gebied 
van 2 meter aan weerskanten van het net. 

Als de AirShuttle in dat gebied landt, 
dan wordt dat als een fout beschouwd. 

AirBadminton wordt gespeeld op 3 verschillende 
ondergronden; op gras, zand en hardcourt (steen). 

Vanwege de speciale eigenschappen van de AirShuttle (aerodynamica) 
kan je het beste AirBadminton dwars op de wind spelen. Leg de 

AirBadmintonvelden dus aan afhankelijk van de windrichting. 

   Op zand is de nethoogte in het midden 10 cm lager (1,45m) 
en 1,50m over de zijlijnen voor dubbels en triples. 

AirBadminton kan ook worden gespeeld op bestaande badmintonvelden buiten.

   Het door de 
BWF aanbevolen 

scoresysteem is een 
best of five games. 

Iedere game wordt er 
tot de elf gespeeld. 

Echter is het ook 
mogelijk om te 

kiezen voor andere 
scorevarianten. .

   Als de score 10-
10 in de game is, wint 

de partij die als eerste 
een voorsprong van 

twee punten behaalt.

   Als de score 12-
12 wordt, wint de 

partij die het 13e 
punt scoort. De 

winnende partij 
serveert als eerste in 

de volgende game.

   Spelers wisselen 
in een game van 

speelhelft wanneer 
een van beide partijen 

zes punten heeft 
behaald. Na iedere 

game wordt er ook 
altijd gewisseld.

   De pauzes tussen 
de games mogen 

niet langer zijn dan 
120 seconden, en 

niet meer dan 60 
seconde tijdens elke 

game wanneer er 
bij een score van 6 

punten van speelhelft 
wordt gewisseld.

Er zijn drie spelvormen waarop je AirBadminton kan spelen:
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