
 

 

 

Start nu met AirBadminton op jou locatie! 
 
AirBadminton is dynamische outdoorsport voor jou locatie! Met het speciale aanbod van Badminton 
Nederland start je zeer eenvoudig en gratis met AirBadminton. 
 
AirBadminton; Always & Everywhere! 
 
Badminton Nederland heeft in 2020 de nieuwe sport AirBadminton gelanceerd, de dynamische 
outdoor variant van badminton. Badminton Nederland heeft een speciaal samenwerkingsverband met 
de BWF (Badminton World Federation)  op het gebied van AirBadminton. Doordat wij als bond al een 
eigen AirBadmintoncompetitie, Nations Cup en diverse andere activiteiten op dit vlak hebben 
ontwikkeld behoren wij tot een van de toonaangevende landen op het gebied van deze sport.  
 
De revolutionaire AirShuttle, eigen spelregels, het spelen op verschillende ondergronden 
(zand/gras/hard court) en aangepaste veldafmetingen zorgen ervoor dat AirBadminton ontzettend 
dynamisch, snel en uitdagend  is om te spelen.  
 
AirBadminton Platform 
 
Badminton Nederland heeft een speciaal AirBadminton platform gelanceerd. Op dit platform vind je 
informatie over, hoe speel je AirBadminton, waar kan ik de AirShuttle en aanverwante artikelen kopen, 
welke events kan ik bezoeken maar nog belangrijker waar kan ik AirBadminton spelen!  
 
Er zijn al verschillende plekken waar je 
AirBadminton kunt spelen maar dit moeten er 
natuurlijk nog veel meer worden! 
 
Graag maak ik een (bel) afspraak om samen 
met jullie de mogelijkheden en kansen te 
bespreken die deze fantastische nieuwe sport 
te bieden heeft. In de bijlage vind je hierover 
al vast meer informatie.  
 
Kun je niet wachten en wil je je meteen 
aanmelden als AirBadminton speellocatie of 
heb je vragen neem dan contact met mij op. 
 
Meer weten? Check www.airbadminton.nl en scan de QR-codes voor gave Airbadminton video’s.  

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Matthijs Deken  
Badminton Nederland 
Tel. 06-20368640 
info@airbadminton.nl 

http://www.airbadminton.nl/
mailto:info@airbadminton.nl


 

 

Aanbod voor AirBadminton locaties 
 
 AirBadminton speellocatie 

Om een AirBadminton speellocatie te worden is het belangrijk om een basisaanbod voor AirBadminton aan 
te bieden. Als AirBadminton speellocatie bieden wij: 
 

 Vermelding van jouw locatie als AirBadminton speellocatie op airbadminton.nl 
Onze website wordt veelvuldig gepromoot onder badmintonners, actieve vriendengroepen, jongeren 

en jonge gezinnen  

 Social Network 

Jouw locatie wordt meegenomen in de promotie via de sociale netwerken (Instagram, Facebook en 

Twitter) van AirBadminton. 

 Aanmelden en inschrijven van toernooien en clinics via Airbadminton.nl 
Voordeel voor jouw locatie is dat het inschrijven, nadat je de activiteit (bijvoorbeeld een clinic of 
toernooi) hebt aangemeld, volledig digitaal gaat. Jij krijgt deelnemerslijsten meteen in een mooi 
overzicht. Tevens worden de deelnemers aan de activiteit direct op de hoogte gebracht van de sport 
AirBadminton en de spelregels die daarbij horen. Formats voor clinics en toernooien en concept draaiboeken 
zijn bij ons beschikbaar. 

  

 Korting op aanschaf van materialen 
Als officiële speellocatie ontvang je 10% korting op aanschaf van materialen in de AirBadminton webshop.  

 

 Woosh!: de nieuwe reserverings- en promotie tool van Badminton Nederland 
Via de app is jullie speellocatie heel eenvoudig te vinden, ook is het mogelijk vrienden uit te dagen om op 
jullie locatie samen te gaan spelen. Verder is het mogelijk om via deze app banen te reserveren (mits 
geactiveerd) en de uitslag van wedstrijden te registreren. Als officiële AirBadminton locatie krijg je premium 
zichtbaarheid in de app en je eigen dashboard binnen het Woosh! platform.  
 

 AirBadminton & badmintonvereniging(en) 
Er zijn tal van badmintonverenigingen die in AirBadminton de kans zien om hun aanbod te verbreden. 
Wellicht kan in samenwerking met één of meerdere badmintonverenigingen structureel invulling gegeven 
worden aan AirBadminton activiteiten (trainingen, competitieavonden, toernooien). 

 

 AirBadminton Toernooi  
Als locatie zijn er mogelijkheden om een AirBadminton Toernooi te organiseren. Het leveren van een 
opblaasbare shuttletent en boarding voor aankleding van jouw toernooi door Badminton Nederland behoort 
tot de mogelijkheden. 

 

 AirBadminton Clinic 
Wil je op jouw locatie AirBadminton een keer proberen? Dan is een AirBadminton Clinic wellicht een goede 
mogelijkheid! Een gekwalificeerde AirBadminton Trainer neemt alle benodigde materialen mee voor een 
leuke kennismaking met AirBadminton voor zowel kinderen als volwassenen. 

 

 Hosten AirBadminton event van Badminton Nederland 
Badminton Nederland organiseert zelf ook AirBadminton evenementen. Denk bijvoorbeeld aan een NK 
AirBadminton of een internationaal AirBadminton toernooi of een toernooi als onderdeel van een landelijk 
AirBadminton toernooien circuit. Wij zijn daarvoor ook op zoek naar locaties/ondernemers die met ons 
meedenken en hun locatie hiervoor beschikbaar willen stellen. 
 

Kosten AirBadminton speellocatie 
Het 1e jaar is het gratis om AirBadminton speellocatie te zijn en te profiteren van de voordelen van het 
AirBadmintonplatform. Vanaf het 2e jaar zijn de kosten € 250,- per jaar. 

https://shop.badminton.nl/pages/airbadminton

