
 
 
 
 

AGENDA JAARVERGADERING 7 MAART 2007 
 

1. Opening. 
2. Notulen. 
3. Jaarverslag. 
4. Verslag kascommissie. 
5. Financieel verslag. 
6. Contributieverhoging 
7. Bestuursverkiezingen 

Aftredend en herkiesbaar is: Piet Kievits 

Er is geen vacature 

8. Huldiging jubilarissen. 
 

 

 

 

9.     Pauze. 
10. Judo. 

11.   Tafeltennis. 

12. Badminton, jeugd. 

13. Badminton, recreanten. 

14. Badminton, competitie. 

15. Clubkampioenschappen. 

16. Activiteitencommissie. 

17. Rondvraag. 

Vragen dienen vooraf schriftelijk ingediend te worden bij het 

bestuur. 

18. Sluiting. 

 



Notulen Algemene Ledenvergadering Z.S.V. Zidewinde 
Gehouden op 15 maart 2006 

 

Aanwezig:   23 leden en 7 bestuursleden 
 

Afwezig met kennisgeving: 6 leden en 1 bestuurslid 
 

Onze voorzitter, Arjan van Herwijnen, opent om 20.15 uur de vergadering. 

 

1. Opening 

- Onze voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze jaarvergadering van Z.S.V. Zidewinde. 

  

2. Notulen 

- De notulen worden zonder op- of aanmerkingen, onder dankzegging aan de secretaris,  goedgekeurd en 

vastgesteld.    

    

3. Jaarverslag 

- De jaarverslagen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. 

 

4. Verslag kascommissie 

- De kascommissie bestaat uit Rien v.d. Vis en Anton Kroot. 

  Rien geeft een compliment aan onze penningmeester, omdat de kasboeken keurig verzorgd waren en er geen 

  gebreken zijn geconstateerd. 

- De kascommissie wordt door de voorzitter bedankt voor hun medewerking.  

  De kascommissie voor volgend jaar zal worden gevormd door Rien v.d. Vis en Corine van Loon. 

  Reserve voor volgend jaar is. Anton Kroot. 

 

5. Financieel verslag 

- Arend Rosenbrand vraagt zich af waarom het inschrijfgeld € 364,00 bedroeg, terwijl er maar € 250,00 begroot 

  was. Dit zou betekenen dat er meer leden zijn bijgekomen. 

  Dit komt omdat er meer leden uitgeschreven zijn dan dat er nieuwe leden zijn bijgekomen. 

- Arend Rosenbrand stelt vast dat er op het saldo zou zijn ingeteerd, indien er geen eenmalige donatie van 

  st. Sydewende zou zijn geweest. 

- De zaalhuur van P.W.A. School en de kosten van de CVB bank zijn altijd pas bekend na afsluiting van 

  het boekjaar. 

- Piet geeft aan dat de drukwerkkosten hoger geworden zijn, omdat er een advertentie geplaatst is in de krant 

  voor een jeugdtrainer/ster. 

- Ook zijn er het afgelopen jaar acceptgiro's besteld. Hier kunnen we ongeveer 3 jaar mee vooruit. 

- De representatiekosten zijn hoger, omdat er het afgelopen jaar veel jubilarissen waren binnen onze vereniging. 

 

6. Contributieverhoging 

- Het bestuur doet een voorstel tot contributieverhoging voor de senioren badminton en tafeltennis. 

  Dit mede doordat de afgelopen jaren de contributie niet is verhoogd, terwijl de bondscontributie jaarlijks iets 

  verhoogd is geweest. 



  Deze bondscontributie zit in het bedrag dat badmintonleden per kwartaal betalen. 

- Het voorstel:  Badmintonleden senioren   € 35,00 per kwartaal 

                              Tafeltennisleden   € 25,00 per kwartaal 
 

  Tegen bovenstaand voorstel zijn geen bezwaren, waardoor de contributie verhoging met ingang van 

  het 2e kwartaal 2006 zal ingaan. 

- Tevens zal er binnenkort een brief verstuurd worden waarin verzocht zal worden om de contributie via 

internetbankieren te voldoen, omdat dit voor de vereniging goedkoper is. 

 

7. Bestuursverkiezingen 

- Aftredend en herkiesbaar zijn  :Ad Verduin, Arjan van Herwijnen,  

                                                           Marjolein Vos en Henk Hoefnagel.  

  Er zijn geen tegenkandidaten, zodat bovenstaande bestuursleden zonder op- of aanmerkingen, 

  worden herkozen. 

- Aftredend en niet herkiesbaar zijn  : Hans van Oosterhout en Marcel Roomer.  

- Gea Blom treedt tussentijds af wegens tijdgebrek. 

- Deze drie bestuursleden worden door de voorzitter bedankt voor hun inzet in  

  de afgelopen jaren en krijgen een bosje bloemen overhandigd. 

  Hans van Oosterhout krijgt ook nog een tegoedbon overhandigd, omdat hij zich  

  maar liefst 39 jaar heeft ingezet voor onze vereniging, waarvan een groot aantal jaren als voorzitter. 

  Hans bedankt de aanwezige leden en spreekt de hoop uit dat de vereniging weer mag groeien in ledenaantal en 

  dat de bezetting op vrijdagavond verbeterd zal worden. 

- Carola Kruif meldt zich tijdens de vergadering aan als nieuw bestuurslid. Hier heeft niemand van de 

  aanwezigen bezwaar tegen, zodat zij zitting kan nemen in het bestuur van Z.S.V. Zidewinde. 

  De voorzitter heet haar van harte welkom. 

 

8. Huldiging kampioenen 

- Udja Gorong is 25 jaar lid van Z.S.V. Zidewinde. 

  Hij is jammer genoeg niet aanwezig, zodat wij hem hiermee niet persoonlijk kunnen feliciteren en een bosje 

  bloemen kunnen overhandigen. 

- Het herenteam is het afgelopen seizoen kampioen geworden. 

  Dit team bestaat uit: Ad Achterberg, Stan van Kuijk, Fons Verhoeven en Andre Lindeijer. 

  Zij worden hiermee gefeliciteerd en krijgen een bosje bloemen overhandigd. 

-  Het 3e team is het afgelopen seizoen ook kampioen geworden. 

  Dit team bestaat uit: Ria Witvliet, Linda Sterrenburg, Emily van Drongelen, Hubert Veeke en Udja Gorong. 

  Ook zij worden met dit kampioenschap gefeliciteerd en ontvangen een welverdiend bosje bloemen. 

- Aan Riet van Campen wordt ook, onder dankzegging voor haar inzet in de kantine, 

  een bosje bloemen overhandigd. 

 
9. Pauze 
 

10. Judo 

- Het ledenaantal bij de judo neemt iets toe. 

 



11. Tafeltennis 

- Er hebben het afgelopen jaar 2 teams deelgenomen aan de competitie. 

- Het 1e team is kampioen geworden in de 3e klasse. 

- De opkomst is redelijk tot goed, maar er is nog steeds geen nieuwe aanwas van leden, 

  mede omdat wij junioren doorverwijzen naar andere verenigingen. 

 

12. Badminton, jeugd 

- Op woensdagmiddag geeft Corine van Loon les aan ca. 11 jeugdleden. 

- Er is momenteel geen invalster voorhanden als Corine onverhoopt niet mocht kunnen. 

- Corine geeft aan dat zij in Augustus 3 weken met vakantie is. 

- Elseline van der Schans geeft te kennen eventueel als invalster te willen fungeren. 

- Voor de jeugd op donderdagavond hebben wij gelukkig inmiddels een trainster gevonden. 

  Dit is Lonneke Kleian, zodat onze junioren elke week weer een vaste trainster hebben, 

  dit komt het ledenaantal ten goede. 

- De afgelopen periode hebben enkele bestuursleden de taak van begeleider(ster) op zich genomen. 

- De junioren waren eerst opgesplitst in 2 groepen, dit is momenteel 1 groep. 

  Als het ledenaantal weer verder zal stijgen, worden dit weer 2 groepen. 

 

13. Badminton, recreanten 

- Het ledenaantal is hier vrij constant. 

- Het bestuur heeft het verzoek om er voor te zorgen dat de kast na afloop van de speelavond 

  op slot gedaan wordt. 

 

14. Badminton, competitie 

- Marcel geeft te kennen zich niet meer beschikbaar te stellen voor de functie van competitieleider. 

  Tijdens de vergadering geeft Erik Schäfer aan deze taak wel op zich te willen nemen. Het bestuur bedankt hem 

  hiervoor en wenst hem veel succes. 

- Het afgelopen jaar hebben geen jeugdteams deelgenomen aan de competitie. 

 Hiervoor was te weinig animo. 

- Marcel deelt mee dat er een nieuwe puntentelling gehanteerd zal gaan worden. 

 In de clubkrant en op het prikbord zullen wij hierover nader berichten. 

 

15. Clubkampioenschappen 

- De clubkampioenschappen badminton zullen gehouden worden op 6, 7 en 8 april 2006. 

  De organisatie is in handen van: Marjolein Vos, Carola Kruif, Gwennie Kers, 

  Hubert Veeke, Hans van Oosterhout en Gea Blom. 

- De clubkampioenschappen tafeltennis worden gehouden op 7 en 8 april 2006. 

  De clubkampioenschappen judo worden gehouden op 17 maart 2006. 

 

16. Activiteitencommissie 

- Eline Roomer en Elseline van de Schans zijn aftredend. 

Zij worden door de voorzitter bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren. 

- Marjolein Vos en Carola Kruif zullen wel lid blijven van de A.C. 



 

- Het afgelopen jaar zijn er geen activiteiten georganiseerd, omdat hier geen animo voor was bij de leden. 

  Ook zijn er geen voorstellen binnengekomen bij de commissie. 

- Het clubfeest zal gehouden worden op 6 mei 2006. 

- Het inschrijfformulier hiervoor zal samen met de acceptgiro’s verstuurd worden. 

- In 2007 bestaat Z.S.V. Zidewinde 40 jaar. 

  Het bestuur vraagt aan de leden hiervoor ideeën aan te dragen i.v.m te houden festiviteiten. 

 

17. Rondvraag 

- Rien v.d. Vis heeft tijdens de kascontrole geconstateerd dat de shuttles vrij prijzig zijn, 

  namelijk ca. € 3,-- per st. 

  Rien heeft daarom een shuttle-bus gemaakt, waarin de leden als tegemoetkoming in de shuttlekosten 

  een donatie kunnen doen. Zo wil hij de leden erop wijzen zuiniger met shuttles om te gaan. 

- Gea wijst erop dat echt slechte shuttles weggegooid dienen te worden, 

  anders wordt het in de voorraadkast onoverzichtelijk. 

- Anton Kroot vindt de opkomst op vrijdagavond slecht en vraagt zich af of hier iets aan gedaan kan worden. 

  Er worden enkele voorstellen vanuit de leden gedaan: 

 - informatiefolders verspreiden in Landgoed Driessen. 

- inloopmaand organiseren voor senioren. 

  Het bestuur zal bovenstaande suggesties meenemen in haar volgende bestuursvergadering. 

- Het bestuur maakt tevens melding van het feit dat er nog geen website van  

  Z.S.V. Zidewinde bestaat. Gegadigden die dit mee willen opzetten kunnen zich aanmelden bij het bestuur. 

- Als de website gerealiseerd is kan ook het clubblad op de site komen te staan.  

- Arend Rosenbrand maakt melding van het feit dat hij het bondsblad niet meer ontvangt. 

  Hij verondersteld dat dit te maken heeft met het feit dat zijn bondskaart nog op zijn oude adres staat. 

  Henk Hoefnagel meldt dat zijn juiste adres bij de badmintonbond bekend is en 

  dat het bondsblad opgehouden heeft te bestaan. 

- Ina Chabot vindt het badmintonnet van een slechte kwaliteit, omdat er overal knopen in zitten. 

  Henk meldt dat de aanvraag voor een nieuw badmintonnet door de gemeente Waalwijk is afgewezen, 

  maar dat er inmiddels een nieuwe aanvraag ingediend is. 

Hierop is door de gemeente Waalwijk nog niet gereageerd. 

- Het onderhoud van de sporthal laat nog steeds te wensen over vinden een aantal leden. 

  Het bestuur is het hier helemaal mee eens. 

- In het najaar van 2005 heeft het bestuur een onderhoud gehad met wethouder van Baardwijk en dhr. Smits 

  van de gemeente Waalwijk. 

Hier zijn onze klachten kenbaar gemaakt en sommige zijn al verholpen. Toch zal het bestuur de 

gemeente Waalwijk blijven wijzen op het feit dat wij nog steeds niet tevreden zijn. 

 

18. Sluiting 

- Om 10.00 uur sluit Arjan van Herwijnen, met dankzegging aan alle aanwezigen, de vergadering. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Dit jaar zijn we met 3 seniorenteams en 2 jeugdteams begonnen aan 

de competitie. Helaas zijn er dit jaar geen teams van zidewinde 

kampioen geworden, echter we hebben goed tegenstand geboden in 

de verschillende klassen. 

 

Het 1e mix team is geëindigd op een derde plaats en het 2e mix team 

op de vijfde plaats. De eindstand van het herenteam is nog niet 

bekend, maar het lijkt erop dat onze heren op de tweede plaats gaan 

eindigen. Het meisjesteam is geëindigd op de laatste plaats. Het 

jongensteam is teruggetrokken uit de competitie. 

 

Door het aanvragen van gelijke speelsleutels voor onze teams en het 

gebruik van de vrijdagavond als competitieavond hebben we het 

aantal dagen zaalhuur bijna kunnen halveren. 

 

Voor het seizoen 2007-2008 is er een vacature voor 

competitieleider. 

 

De competitieleider 

Eric Schäfer 



 

 

 

 

 

 

Doordat de kampioenskandidaat Z.W.N. te kampen had met 

blessureleed, konden ze vaak niet in de sterkste opstelling 

verschijnen. Daardoor verloren ze heel veel punten. Zoveel punten 

dat het in de laatste competitieweek niet duidelijk was wie er 

kampioen zou worden.Er waren nog vier kandidaten waaronder 

Zidewinde 1. 

In de laatste competitiewedstrijd moesten er nog 5 punten gehaald 

worden en dat lukte nog ook. 

Voor het eerst in ons bestaan werd het eerste team kampioen in de 

eerste klasse. 

Het tweede team  had het een stuk moeilijker in de tweede klasse. 

Ook zij konden niet steeds in de sterkste opstelling aantreden en 

stonden er halverwege de competitie slecht voor. Degradatie was 

uiteindelijk onvermijdelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

Na het behalen van de kampioenstitel in de voorjaarscompetitie 

waren de verwachtingen hoog gespannen. Zeker omdat het sterkste 

team van de afgelopen jaren uiteen gevallen was, behoorde het 

prolongeren van de titel zeker tot de mogelijkheden. 

Het pakte echter niet zo uit. Er verscheen een nieuwe ster aan het 

firmament  Het nieuwe team Waalwijk 10, bestaande uit een aantal 

voormalige jeugdspelers, bleek enorm sterk te zijn. 



Het is dat zij niet altijd in de sterkste opstelling konden spelen, want 

dan hadden zij nog veel meer punten behaald. 

Zo kon het gebeuren dat ons eerste team lang mee kon doen in de 

race om het kampioenschap. Maar in de voorlaatste wedstrijd kreeg 

het team met 9 – 1 voor de broek van dit Waalwijkse team en waren 

de kampioensdromen vervlogen. Toch behaalde onze jongens wederom 

een knappe tweede plaats. 

Het tweede team deed het in de derde klasse naar verwachting  

Zij konden niet altijd in de sterkste opstelling aantreden, maar ze 

wisten toch voldoende punten bij elkaar te schrapen om bovenin te 

eindigen.  

Woensdag 13 december is de laatste wedstrijd gespeeld. Die 

eindigde in een 5-5 gelijkspel. Met dit resultaat bereikte ons tweede 

team de derde plaats. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Korte opsomming van wat het afgelopen jaar bij de judo gebeurd is: 

 

1. Afgelopen jaar hebben vier van onze judoka’s meegedaan met 
het Langstraat Toernooi te Kaatsheuvel. 

Twee daarvan zijn in de prijzen gevallen. Een tweede en derde 

prijs. 

2. Hebben zoals gebruikelijk onze jaarlijkse terugkerende 
clubkampioenschappen gehouden, die wederom een groot succes 

was. Clubkampioenschappen leeft echt bij de jeugd, de wat 

oudere judoka vindt het maar niks en is bang om van zijn eigen 

maatje te verliezen 

3. We hebben samen met Judoclub Drunen, Judoclub E.J.K. 

Kaatsheuvel en Judoclub Asahi Waalwijk een onderlinge 

competitie opgestart. De eerste teamwedstrijden hebben 

plaatsgevonden te Kaatsheuvel,  de tweede teamwedstrijden 

hebben plaatsgevonden bij Judoclub Drunen en de laatste 

teamwedstrijden zijn bij Judoclub Asahi Waalwijk gespeeld.  

Er is erg positief op gereageerd door zowel de jeugd en ouders. 

4. Tijdens de herfstvakantie kunnen judoverenigingen zich 
inschrijven bij de JBN en deelnemen aan de Nationale Judo 

Vierdaagse. 

Negen ZSV-ertjes hebben bij Judoclub E.J.K. Kaatsheuvel 

deelgenomen aan de judovierdaagse. 

Kaatsheuvel had vier verschillende themadagen georganiseerd 

en het geheel afgesloten met onbeperkt friet eten. 

5. Als laatste hebben we het jaar afgesloten met 
dekentrekspelletjes. Deze activiteiten hebben indirect met 

judo te maken en de kinderen waren er razend op. 

Wat wel vervelend was, was dat na afloop het een bende in de 

zaal was. Ik heb nog nooit zo’n stofzooi meegemaakt als tijdens 

deze les. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het jaar 2006 is weer afgesloten. Een jaar waarin we helaas geen 

activiteiten hebben ondernomen.  

Op de planning stond het jaarlijkse clubfeest. In verband met te 

weinig inschrijvingen hebben we er voor gekozen het feest niet door 

te laten gaan.  

We hebben een tweede poging gedaan om het feest te organiseren, 

maar wederom zou de opkomst erg klein zijn. Tot onze spijt is het 

feest dus dit jaar niet doorgegaan. 

De jeugd heeft ook geen activiteiten ondernomen.  

In het begin van het jaar hebben we een oproep gedaan om met 

ideeën te komen voor leuke activiteiten voor de jeugd.  

Helaas heeft hier niemand op gereageerd.  

Mocht iemand toch nog met ideeën komen, dan zijn deze altijd 

welkom bij het bestuur. 

Het jaar 2007 staat in het teken van het 40 jarig jubileum van ZSV 

Zidewinde.  

We hopen er een mooi jaar van te kunnen maken.  



 

 

 

Het financieel jaarverslag, de begrotingen en het financieel 

overzicht 2006 is uit deze versie weggelaten. 

 

Penningmeester 

Piet Kievits. 



 

 

 

 

Zaterdag 3 februari hebben we voor het eerst de onderlinge 

Teamwedstrijden in de grote sporthal van Zidewinde te Sprang-

Capelle plaatsgevonden. 

Tijdens de judowedstrijden hebben we het totale aantal punten per 

gewonnen team opgeteld. 

1. Asahi Waalwijk           200 punten  

2. E.J.K. Kaatsheuvel      164 punten  
3. Z.S.V. Zidewinde        158 punten  
4. Judoclub Drunen          133 punten  

  

Voor onze jeugdige judoka’s waren het erg spannende 

judowedstrijden, dit was tevens ook af te lezen bij sommige ouders 

die de wedstrijden vol spanning deden volgen.  

  

Groet Patrick 



 

Examen 19-01-2007 
 

     

Groep 1  

Mark  Caem van  2 Gele slippen  

Collin  Boons  2 Gele slippen  

Sayeef  Carbiére  2 Gele slippen  

Giancarlo  Henraat  2 Gele slippen  

Guido  Verhoeven  1e Gele slip  

Marin Zwart  1e Gele slip  

Storm  Duuren van  1e Gele slip  

Jan  Mosheuvel  1e Gele slip  

Bas Grootswagers  

Witte Band 

6e kyu  

Danny Snijders  

Witte Band 

6e kyu  

Gerben  Vos  

Witte Band 

6e kyu  

Jesse  Heffels  

Witte Band 

6e kyu  

Wilrick Rooij de 

Witte Band 

6e kyu 

 

Rob Craaijo  

Witte Band 

6e kyu  

Bert Vink  

Witte Band 

6e kyu  

Niels  Dekkers  

Witte Band 

6e kyu  

     

Groep 2  

Martijn  Linden 

van 

de 1e Blauwe slip  

Angelo  Kerst  1e Blauwe slip  

Jesse  Leemans  Groene band  



Kevin  Dieën van  

2 Groene 

slippen 

 

Linda  Lambooy  

2 Groene 

slippen  

Christiaan Vosman  

1e Groene 

slip  

Arianne  Bossers  1e groene slip  

Mark  Jonkers  

Oranje Band 

4e kyu  

Stefan  Koole  

Oranje Band 

4e kyu 

 

Arno  Schoondermark  

Oranje Band 

4e kyu  

Janneke  Schoondermark  

2 Oranje 

slippen  

Tom  Smit  1e Oranje slip  

Stefan  Grims  

Gele Band 5e 

kyu  

Roy  Vugt van  

Gele Band 5e 

kyu 

 

Duncan  Decoz  

Gele Band 5e 

kyu  

Kevin  Nieuwenhuizen  

Gele Band 5e 

kyu  

Roel  Gremmen  2 Gele slippen  

Lorenzo  Grandia  2 Gele slippen  

Melissa  Kerst  2 Gele slippen  

Wesley  Oorschot van  2 Gele slippen  

     

     

Groep 3  

Gertjan  Lambooy  

Bruine Band 

1e kyu  

Bram  Nordmeijer  

Bruine Band 

1e kyu  



Is 't binnen of buiten?  
In het enkelspel is buiten buiten de binnenste buitenlijn,  

tenzij het om de achterste buitenlijn gaat,  

want dan is buiten buiten de buitenste buitenlijn,  

en binnen, buiten de binnenste buitenlijn,  

maar binnen de buitenste buitenlijn.  

Simpel niet? 

 

Bij het dubbelspel is buiten buiten de buitenste buitenlijnen,  

tenzij bij de opslag, waar buiten binnen de buitenste buitenlijn is,  

maar buiten de binnenste buitenlijn. Niettegenstaande dit is ook 

buiten,  

wanneer de shuttle binnen de buitenste buitenlijnen, bij dubbelspel,  

of binnenste buitenlijnen bij enkelspel van een ander terrein valt. 
 
Buiten is buiten en binnen is binnen.  

Daar bestaat geen discussie over!!! 

 

 

 



 

Internationaal 

Badminton is een enorm populaire sport. 138 landen zijn aangesloten bij de 

International Badminton Federation (IBF) en er spelen naar schatting zo'n 100 

miljoen mensen regelmatig badminton. In China is badminton zelfs de meest 

beoefende sport: ongeveer 13% van de Chinezen neemt regelmatig het racket 

vast. 

 

Snelste indoor sport 

Bovendien is badminton een fysiek zware sport. Het is de snelste racket- en 

indoorsport ter wereld. Wie goed wil badmintonnen moet kracht, bliksemsnelle 

reflexen, snelheid, uithoudingsvermogen en een goede hand-oog-coördinatie 

bezitten. De shuttle haalt topsnelheden van ruim 300 km per uur. 

 

Een kleine vergelijking met andere sporten bewijst meteen dat badminton een 

zeer snelle sport is. Onderstaande tabel geeft voor enkele sporten de tijd weer 

die een speler heeft om te reageren. Badminton staat behoorlijk hoog in de tabel 

en de aangegeven snelheid is redelijk laag geschat. Men heeft al snelheden in de 

buurt van 330 km per uur opgemeten. 

Sport  Snelheid  Afstand  Reactietijd 

IJshockey  180 km/uur 10 meter 0,20 seconden 

Badminton 200 km/uur 12,7 meter  0,23 seconden 

Voetbal 130 km/uur  11 meter 0,31 seconden 

Tennis 240 km/uur 23,77 meter 0,35 seconden 

Honkbal 160 km/uur 18,45 meter  0,42 seconden 

 

Cricket 154 km/h 

Tennisservice 220 km/h 

Afslag bij golf 270 km/h 

Head-First vrije val uit een vliegtuig 296 km/h 

Veren-shuttle (maximale snelheid) 320 km/h 

 

 

 



Badminton: een zeer intensieve topsport 

Wetenschappelijke studies hebben uitgewezen dat tijdens een 

badmintonwedstrijd van drie sets, die gemiddeld zo'n 45 minuten duurt, de 

shuttle 20 minuten in spel is. Binnen deze tijdspanne verandert de speler ten 

minste 350 maal van richting en slaat hij de shuttle ongeveer 400 keer, waarvan 

150 keer met een volledige armzwaai. In dubbelspel wordt de shuttle vaak 40 tot 

50 maal geslagen binnen de 20 seconden, dat is 2,5 maal per seconde of één slag 

om de 0,4 seconden! De snelheid van de shuttle tijdens een smash hebben we al 

vermeld, maar bedenk hierbij dat tijdens een rally meerdere keren gesmasht 

wordt. 

 

We kunnen ook een Wimbledon finale vergelijken met een finale van het WK 

badminton. De Wimbledon finale duurde 198 minuten, de badmintonfinale 76 

minuten. De tijd dat de bal en de shuttle effectief in spel waren bedroeg 18 

respectievelijk 37 minuten. De intensiteit van het spel was bij de 

tenniswedstrijd dus 9% en bij de badmintonwedstrijd bijna 49%! 

 

De tennisspeler sloeg de bal in totaal 1004 keer, de badmintonner 1972 keer. De 

tennisser liep ruim 3 kilometer, terwijl de badmintonner ruim 6 kilometer 

aflegde. De badmintonspeler liep dus dubbel zo ver in de helft van de tijd en 

haalde bovendien het dubbele aantal slagen. Om op professioneel niveau te 

badmintonnen moet men dan ook in topconditie zijn. 

 

 

 


