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Beoordeling Badminton bovenbouw 
 Punten 
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  Serveert vaak fout (in het net of uit), maar raakt de 
shuttle wel. 

Serveert meestal goed, maar nog niet geplaatst. Serveert bijna altijd goed en kan de shuttle ook 
plaatsen. 

  Speelt de shuttle bovenhands terug maar niet diep 
en hoog. 

Speelt de shuttle bovenhands hoog en vaak diep 
terug. 

Kan met een clear (bovenhands) de shuttle diep 
achterin het veld spelen, en kan variëren in links en 
rechts. 

  Probeert af en toe een dropshot te spelen, deze 
mislukt meestal. 

Probeert regelmatig een dropshot te spelen maar 
de tegenstander kan er nog vaak bij. 

Scoort vaak door een dropshot te spelen waar de 
tegenstander niet bij kan. 

  Probeert af en toe de shuttle bovenhands op een 
lege plek te spelen. 

Scoort soms door de shuttle direct op de grond te 
smashen. 

Scoort vaak door de shuttle direct naar de grond te 
smashen. 
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  Probeert bijna nooit om expres op de backhand 
van te tegenstander te spelen. 

Probeert soms om op de backhand van de 
tegenstander te spelen. 

Speelt vaak op de backhand van zijn tegenstander. 

  Wisselt korte en lange slagen bijna nooit af, speelt 
veel terug richting de tegenstander. 

Probeert af en toe de slagen af te wisselen om de 
tegenstander te laten lopen. 

Wisselt korte en lange slagen vaak af, afhankelijk 
van de positie van de tegenstander. 

  Loopt zelden om de backhand heen om met de 
forehand te kunnen slaan. 

Loopt af en toe om de backhand heen, maar het 
kan vaker. 

Loopt als het kan om de backhand heen om zo 
veel mogelijk met de forehand te kunnen spelen. 

  Vergeet vaak om na het slaan gelijk te herstellen 
naar het midden. 

Herstelt meestal terug naar het midden om te 
kunnen verdedigen. 

Herstelt na elke slag meteen terug naar het midden 
om goed te kunnen verdedigen. 
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S   Kent de regels maar past ze niet toe. Begrijpt de regels maar past ze niet altijd toe. Begrijpt de regels en past ze altijd toe. 
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Helpt uit zichzelf mee met opruimen/klaar zetten. 
Helpt anderen bijna nooit om beter te worden. 

Helpt soms uit zichzelf mee met opruimen en 
klaarzetten. Helpt anderen af en toe om beter te 
worden. 

Helpt uit zichzelf mee met klaarzetten en opruimen. 
Helpt anderen om beter te worden. 
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