
DEELNEMERSINFORMATIE 
BADMINTONFESTIVAL DEN HAAG 
Zien wij jou binnenkort bij hét Badminton Festival van Nederland? Je bent van harte welkom met je familie en 
vrienden, of gewoon in je eentje, want bij het Badminton Festival powered by Decathlon ontmoet je vele andere 
enthousiaste sportliefhebbers! 

Tijdens het festival kun je meedoen aan (gratis) clinics en ervaren dat Outdoor Badminton écht heel gaaf is. Ontmoet 
Team NL-spelers en kijk naar spectaculaire demonstraties van deze nieuwe sport. Op zondag kun je meedoen aan het 
toernooi. 

HET WORDT ÉÉN GROOT FEEST! 
Het Badminton Festival vindt dit jaar plaats in 12 verschillende steden in Nederland en Den Haag is een van deze 
steden! Op 20 & 21 juli wordt Plein in Den Haag omgetoverd tot festivalterrein. Met zomerse muziek, lekker eten, een 
funpark en natuurlijk badminton is er voor iedereen wel iets te beleven. Een unieke kans om te ervaren hoe leuk 
badminton is! Het terrein is beide dagen geopend van 10:00 tot 16:00u 
Outdoor Badminton? 
Jazeker! Outdoor Badminton. De World Badminton Federation (BWF) heeft een nieuwe spelvorm voor buiten 
ontwikkeld. Ze noemen deze outdoor variant AirBadminton. Nederland is het eerste land waar deze spelvorm 
geïntroduceerd wordt. Met een aangepast veld, een speciale outdoor shuttle en een iets andere spelvorm belooft het 
ontzettend gaaf te worden! Er kan worden gespeeld op gras, straat en zand. In Den Haag spelen we op het plein. Je 
speelt gewoon met je normale racket. Er zijn tevens leenrackets aanwezig. 

Clinics 
Op zaterdag worden er clincs georganiseerd. In één uur ervaar je AirBadminton. Er start een clinic om 11:00u, 13:00u 
en 14:00u. De clincs zijn voor jeugd én volwassenen. Zowel ervaren badmintonners als mensen zonder ervaring 
kunnen meedoen dus neem gerust een vriendje/vriendinnetje mee! Deelname is gratis en aanmelden kan via 
https://www.badminton.nl/evenementen/badminton-festival-denhaag 

Het toernooi 
Op zondag wordt van 12:00-15:00u het eerste officiële AirBadminton toernooi van Den Haag gespeeld! Tijdens dit 
laagdrempelige toernooi maak je kennis met AirBadminton en misschien worden jij en je partner wel de eerste 
Outdoor kampioenen van Den Haag! De informatie op een rij: 

 Je speelt in koppels. De samenstelling (man/vrouw) maakt niet uit 
 Je kunt inschrijven in de categorie jeugd (8 t/m 14 jaar) of open categorie (alle leeftijden) 
 Spelers van alle niveaus zijn welkom! 
 Benieuwd naar de outdoor regels? Klik Hier! 

Kosten voor deelname zijn slechts €5,- per persoon en opgeven kan via 
https://www.badminton.nl/evenementen/badminton-festival-denhaag 

Fun, food en topspelers! 
Naast dat je op het festival kunt badmintonnen is er nog veel meer te beleven! Ga los op de springkussens in het 
funpark of koop lekker en gezond eten bij een van de foodtrucks. Natuurlijk is er ook ruimte om buiten de geplande 
activiteiten om te badmintonnen. Ondertussen draait de DJ swingende en zonnige beats! Op zaterdag is er om 12:00u 
demonstratie en Meet & Greet met Nederlandse topspelers. 
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https://www.badminton.nl/uploads/documents/festival/Outdoor-badminton-regels-en-reglementen_Nederlandse-versie_svbdo.pdf
https://www.badminton.nl/evenementen/badminton-festival-denhaag

