
Mede mogelijk gemaakt door

sportfryslan.nl/buurtspel



MONO-BADMINTON
Benodigdheden:  Badmintonracket, shuttle
Leeftijdscategorie: 4-6 jaar

Probeer met het badmintonracket de shuttle 
weg te slaan. Als je dat een paar keer gedaan 
hebt, kun je kijken of je het elke keer een beetje 
beter kunt doen:

  Steeds een stukje verder
  Steeds wat hoger 
  Steeds wat dichter bij een paar bakjes of een 
emmer die je hebt neergezet. Je mikt met het 
racket de shuttle vanaf een afstandje in één van 
de bakjes of in de emmer.

TIP Bedenk zelf eens hoe je met deze spelletjes 
punten kunt verdienen. En hoe je hier samen met 
iemand anders een wedstrijdje van kunt maken.

SLA MAAR RAAK! 
Benodigdheden:  Badmintonracket, shuttle
Leeftijdscategorie: 6-12 jaar

Om samen met iemand te kunnen 
badmintonnen moet je heel goed oefenen om 
de shuttle weg te slaan. Probeer dat eerst maar 
eens in je eentje. Kun je de shuttle een paar 
meter voor je uit slaan? En kun je de shuttle ook 
een paar keer recht naar boven op je racket laten 
‘stuiteren’? 

TIP Gaat het goed? Ga dan samen met iemand 
anders overspelen. Het is het makkelijkst om 
de shuttle dan goed omhoog te slaan alsof 
de shuttle bijna bij de ander op z’n hoofd gaat 
vallen. De ander heeft dan genoeg tijd om de 
shuttle terug te slaan. 

KEGELEN
Benodigdheden:  Het net van het badmintonspel, 

een voetbal, Kubb-blokken
Leeftijdscategorie: 10-14 jaar

Zet het badmintonnet op en zet aan één kant 
van het net de Kubb-blokken verspreid op de 
grond. Ga zelf aan de andere kant van het net 
staan. Gooi de bal over het net en probeer de 
Kubb-blokken om te gooien. Kun je ze met vijf 
pogingen allemaal omver krijgen? Als je ze iets 
dichter bij elkaar zet, wordt het wat makkelijker. 
Wie kan de meeste blokken omgooien in zo 
weinig mogelijk werpbeurten?

Meer buurtspellen 
Er zijn nog veel meer spelletjes die je met een 
badminton kunt doen! Je kunt ze vinden op 
sportfryslan.nl/buurtspel

OUDERS OPGELET
Bij jonge kinderen kan het spelen met speelgoed 
tot gevaarlijke situaties leiden. Houd dus altijd 
een oogje in het zeil.

Ideeen en spelletjes met badminton.
Ga je weer mee om lekker buiten te spelen? Met deze badmintonset kun je

leuke spelletjes doen. Doe je mee?

TIP Er zijn nog veel 
meer spelletjes 
die je met een 
badminton kunt 
doen! Scan de 
QR code.

Bij jonge kinderen kan het spelen met speelgoed 
tot gevaarlijke situaties leiden. Houd dus altijd 
een oogje in het zeil.

Er zijn nog veel 
meer spelletjes 


