
Badminton Positiespel:
Splijtende/wig aanval (wedge attack):

Doel:  Voorkomen dat de verdedigende partij een diagonale (cross court) tegenaanval plaatst. 
Gebruiken indien tegenpartij verdedigend sterk genoeg is om diagonaal te counteren.
Omschrijving: A smasht rechtdoor. B valt iets terug naar de openliggende flank om een 
diagonale return te dekken. Als de return kort en rechtdoor is zal A naar voren moeten 
komen. 
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Badminton Positiespel:
Kanaal-aanval (Channel attack):

Doel: De aanval op één lijn concentreren, als de verdedigende partij altijd rechtdoor 
terugslaat. Alleen gebruiken indien diagonale (cross court) aanval onwaarschijnlijk is.
Omschrijving: A smasht rechtdoor op één lijn om een return rechtdoor af te dwingen. B 
beweegt naar die lijn (het kanaal) vóór de smasher om een zwakke return te onderscheppen. 
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Badminton Positiespel:

Trechter-aanval (Funnel Attack):

Doel: De hoeken beperken waaronder een return wordt geslagen door tussen de verdedigers 
in te smashen. 
Omschrijving: A smasht rechtdoor. Dit forceert een lift (hoge slag) voor een nieuwe smash of 
een return die B kan onderscheppen.  Risicovol bij een verdedigend goede tegenpartij.
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Badminton Positiespel:

Normale verdediging:

Doel: Naast elkaar als één muur verdedigen tegen een smash. 
Omschrijving: Tegenpartij smasht recht door het midden.  A & B spelen naar gelang hun 
verdedigende vaardigheid achterin (liften), blokkeren/droppen achter het net of zetten een 
tegenaanval in met een vlakke, harde slag (drive). 
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Badminton Positiespel:
Wig verdediging:

Doel: Verdediger A komt naar voren om de aanval zo vroeg mogelijk te onderscheppen en dan
zelf aan te kunnen vallen. 
Omschrijving: Als de tegenpartij smasht vanuit een hoek, is verdediger A  het verst verwijderd 
bij een diagonale (cross court) of rechtdoor smash. Door naar voren te komen kan hij zelf gaan
aanvallen als de diagonale smash zwak is. 
Nb. Diagonaal smashen door X is alleen verstandig vanuit het half-veld.
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Dubbelspel tactiek:

Aanvallende formatie:

Doel: Aanvallende postie innemen na succesvolle verdediging.  
Omschrijving: Als de verdedigende of neutrale partij kan pushen, driven of de shuttle 
beneden (de hoogte van) de netrand kan krijgen, komt de speler (in dit geval B) naar voren en 
valt speler A terug naar achteren. Deze tactiek om de aanval over te nemen door niet te liften 
maar de shuttle laag te houden of naar beneden te slaan is essentieel in het dubbelspel.
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Dubbelspel tactiek:
Korte opslag ontvangst:

Doel: Om zelf in de aanval te gaan door scherpe opslag return.   
Omschrijving: Ontvanger B neemt de opslag vroeg op nethoogte, slaat de shuttle hard en vlak
(drive) of naar beneden in het rechterveld. Ontvanger B gaat naar voren en zoveel mogelijk 
naar rechts, afhankelijk van sterkte van de tegenstander om een diagonale tegenaanval te 
plaatsen. Let ook op evt. linkshandige tegenstander! A valt terug om achterveld te dekken. 
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Dubbelspel tactiek:
Korte opslag ontvangst 2:

Doel: De return zo te plaatsen door te droppen of hard en vlak te slaan (drive) of naar benden 
om zo zelf in de aanval te kunnen gaan.    
Omschrijving: Ontvanger B neemt de opslag vroeg op nethoogte, slaat de shuttle hard en vlak
(drive) of naar beneden naar achterveld of naar de backhand. Of drukt hem naar het halfveld 
(divorce area), of legt hem net over het net. Shuttle alleen liften indien echt noodzakelijk.
Nb: Dit schema is van toepassing bij rechtshandige spelers.
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