Uitleg deeldiploma’s
Beste jeugdspelers,
U hebt de weg naar de deeldiploma’s gevonden en hierbij willen we graag een beetje
uiteg geven. Door gebruik te maken van deeldiploma’s kunnen we jullie testen aan de
hand van een soort examen. Je moet het zeker niet vergelijken met school maar je zal
er wel voor moeten oefenen en er een beetje moeite voor doen.
Onze trainers zullen er samen met jullie gericht op oefenen tijdens de trainingen
zodat dit geen probleem kan geven.
Er worden 6 deeldiploma’s voorzien met elk hun eigen eisen en een eigen examen of
praktijktest. Deeldiploma 1 t/m 3 gaat over enkelspel terwijl deeldiploma 4 t/m 6 over
dubbel en dubbel gemengd gaan.
Elk deeldiploma wordt verschillend,op de volgende pagina vind je een voorbeeld
van hoe het er ongeveer gaat uitzien maar we hebben er nu een valse versie opgezet
zodat het origineel nog beter wordt en een verrassing blijft. Op de achterzijde van het
deeldiploma wordt eveneens je scoreblad afgeprint ,dit alles wordt mooi
geplastificeerd en overhandigd aan jou op één van de volgende trainingen met alle
jeugdspelers zodat dit ook hen kan aanzetten tot het behalen van een
deeldiploma.Tevens krijgen zij een club T-shirt met vooraan de tekening van het
deeldiploma met de juiste kleur en daarboven het aantal sterren van het diploma.
Voor deeldiploma 1 is dit een blauwe achtergrond met 1 blauwe ster boven , voor
deeldiploma 2 is dit groen met 2 groene sterren boven enz…en als extraatje wordt op
de rug ook nog eens hun naam voorzien. De voorwaarde is dat je de minimum score
behaald , is dit bv. 25 en je hebt maar 24 dan zal je geen deeldiploma ontvangen maar
wel het scoreblad zodat jij weet waar je nog moet aan werken. Zowel voor het theorie
als het praktijk examen moet de minimum score gehaald worden om totaal te slagen
en het diploma te behalen.
Er zullen 2 examendagen per jaar voorzien worden ,namelijk ergens rond december
en ergens rond mei,normaal op een zondag tijdens het vrij spelen. Indien je om een
goede reden die dag echt niet aanwezig kan zijn (kan niet uit mijn bed ’s morgens telt
niet),zal je de kans geboden worden om dit op een andere datum te kunnen doen.
Je moet éérste diploma 1 behalen voor je aan 2 kan beginnen enz...
Als alles goed gaat heb je dus 3 jaar nodig om alle 6 de diploma’s te kunnen
behalen,maar dan kan je ook echt wel badmintonnen.
Een test over het theorie examen staat op de website zodat je kan oefenen maar het
echte examen zullen uiteraard andere vragen zijn maar als je de oefeningen goed hebt
en de reden van het antwoord kent ga je zeker slagen,ze worden alleen anders gesteld.
Bij deeldiploma 5 en 6 horen geen theorie vragen meer.
Uiteraard zal dit alles ruim op voorhand aan u gezegd worden wanneer de volgende
datum is.
Ben jij de éérste die alle 6 de deeldiploma’s behaald ???
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