
 
 
Het imago van badminton 

Door Tjeu Giessen 
 
 
Mensen vinden badminton vaak een beetje sneu. Badminton een slome 
sport? Nee, absoluut niet, zeggen de beoefenaars in koor. Maar al worden 
er bij de profs shuttlesnelheden gemeten van 280 km/u en leggen 
badmintonners in de helft van de speeltijd twee keer de afstand af die 
tennissers tijdens een wedstrijd lopen, het blijft sukkelen met het imago van 
de sport. Want als bijvoorbeeld Paul de Leeuw zegt dat badminton "voor 
mietjes" is, dan moet er toch iets aan de hand zijn? Vermoedelijk is het met 
name het 'camping-imago' waar de sport onder lijdt.  
 
Onlangs is een studie verschenen over het imago van diverse sporttakken 
onder de Nederlandse bevolking. Hierbij is uitgegaan van de mening van 
Nederlanders van 15 tot 80 jaar die de betreffende sport niet beoefenen.  

 
 
Een paar conclusies over hoe er door buitenstaanders tegen badminton aan 
wordt gekeken in vergelijking met andere sporten, zoals fitness, golf, hardlopen, 
hockey, schaatsen, skiën, tafeltennis, tennis, turnen, voetbal, vechtsporten, 
volleybal, wielrennen en zwemmen (het cijfer geeft aan welke positie badminton 
inneemt op de ranglijst). 

• 47% vindt badminton ouderwets (3); 
• 40% ziet badminton als gezellige sport (4); 

• 28 % denkt dat het goed is voor de gezondheid (7); 

• 58% vindt badminton goed voor de conditie (8); 

• 43% ziet badminton niet als een sport die moeilijk aan te leren is (12); 

• 11% ziet het als een blessuregevoelige sport (14); 

• voor maar 15 % is badminton een spannende actiesport (15); 

• en 7% ziet het niet als een typische mannensport (15). 
 
Imago is een buikgevoel en is bepaald niet altijd in overeenstemming met de werkelijkheid zoals 
badmintonners die kennen. Zo kampt badminton volgens de sporters zelf met een tekort aan vrouwen 
terwijl het van alle 15 in dit onderzoek meegenomen sporten door buitenstaanders wordt gezien als de 
minst mannelijke sport? 
 
 
Wat maar weer eens heel duidelijk blijkt, is dat we als sport nog veel werk hebben om het imago op te 
vijzelen. Zeker het imago van niet-stoere sport waar doorzettingsvermogen en gezondheid weinig baat bij 
hebben, moet natuurlijk snel verbeterd worden! Dat begint met het vertellen van het echte verhaal, vanuit 
de eigen positieve ervaring! De cijfers geven in elk geval goed aan waar het meeste effect kan worden 
bereikt.  
 
Laat iedere badmintonner zo veel mogelijk naar buiten treden met elke positieve 
ervaring, beleving en actie, zowel bij familie, vrienden, buren en kennissen, als 
aan de bar, op het werk of waar dan ook! 
(Bron: Van Evenbeeld tot Tegenpool; foto uit ‘Clear nr.150’). 


