Op onderstaande pagina's vindt u :
Bij pagina " Vb. theorie examen " kan u gelijkaardige vragen oefenen.
Bij pagina " Oplossingen Vb. theorie examen " kan je uw antwoorden controleren.
en staat er ook wat uitleg bij waarom het zo is.

Succes ermee

Voorbeeld DEELDIPLOMA 2 theorie
Naam Speler :
Antwoord
JA
NEEN
1. De speler die het éérst 2 sets verliest heeft de wedstrijd verloren ?
2. Je kan alleen punten scoren als je de service hebt ?
3. Tijdens de wedstrijd mag je met je racket tegen het net slaan ?
4. Als je aan de set begint bij enkelspel sta je rechts ?
5. De serveerder en ontvanger staan schuin tegenover elkaar bij de service ?
6. Als je de toss wint mag je dan kiezen de andere veldhelft te nemen ?
7. Als de stand 12-11 voor u is moet je serveren vanuit het linker serveervak bij enkelspel ?
8. Je serveert maar raakt de shuttle niet, ik mag dan opnieuw serveren ?
9. Wordt er telkens bij 11 punten gewisseld van speelhelft ?
10. Je kan geen punten scoren als je de service aanneemt ?
11. Als de stand 29-29 is wint de speler die het éérst 2 punten verschil heeft ?
12. Als het 11 - 9 wordt in de derde set wissel ik niet van speelhelft ?
13. Telkens op 11 punten heb ik recht op 2 minuten rust ?
14. Als ik de toss win mag ik de andere speler laten beginnen aan de set met de service ?
15. Bij de service raakt de shuttle het net,dit is fout ?
16. Als je een punt scoort op de service van de tegenstander krijg je een punt en de service ?
17. Ik mag serveren met de kop van het racket op borsthoogte ?
18. Ik win de éérste set en moet dan de tweede set beginnen met de service ?
19. Als ik serveer en de shuttle valt op de voorste serveerlijn dan heb ik een punt verdient ?
20. Ik serveer,dan moeten mijn beide voeten de grond blijven raken ?
Minimum score theorie = 15 / 20

Theorie :

/ 20
niet / geslaagd

Oplossingen theorie examen
Vraag

1

Antwoord = Ja
Reden: Je moet 2 sets winnen om de wedstrijd te winnen,als je er dus 2 verliest
heb je verloren.

Vraag

2

Antwoord = Neen
Reden : Ook op de service van je tegenstander kan je een punt scoren en je
krijgt er de service nog bovenop.

Vraag

3

Antwoord = Neen
Reden : Als de shuttle nog in het spel is mag je het net met niets aanraken,ligt de shuttle
al op de grond,dan mag je het net wel aanraken.

Vraag

4

Antwoord = Ja
Reden : Bij het begin van elke set is het 0-0 en begin je rechts want 0 wordt
aanzien als even getal.

Vraag

5

Antwoord = Ja
Reden : Bij de service sta je altijd schuin tegenover je tegenstander.

Vraag

6

Antwoord = Ja
Reden : Als je de toss wint mag je kiezen uit 3 dingen : 1) beginnen met serveren ,
2) de tegenstander laten beginnen met serveren of 3) de kant van het veld kiezen.

Vraag

7

Antwoord = Neen
Reden : 12 is een even getal en dan moet je rechts staan.

Vraag

8

Antwoord = Neen
Reden : Vanaf dat je met het racket de éérste voorwaartse service beweging inzet en
de shuttle mist is het punt voor de tegenstander en krijgt deze ook de service.

Vraag

9

Antwoord = Neen
Reden : Enkel in de 3de set wordt er op 11 punten nogmaals van kant gewisseld.

Vraag 10

Antwoord = Neen
Reden : Je kan wel een punt scoren als je de service aanneemt en krijgt de
service ook nog er bovenop.

Vraag 11

Antwoord = Neen
Reden : Als het 29-29 is wint de speler die het éérst 30 punten heeft.

Vraag 12

Antwoord = Neen
Reden : Op 11 punten in de 3de set moet ik van speelhelft wisselen.

Vraag 13

Antwoord = Neen
Reden : Telkens op 11 punten heb ik recht op 1 minuut rust.

Vraag 14

Antwoord = Ja
Reden : Als je de toss wint mag je kiezen uit 3 dingen : 1) beginnen met serveren ,
2) de tegenstander laten beginnen met serveren of 3) de kant van het veld kiezen
en hier heb ik punt 2 gekozen.

Vraag 15

Antwoord = Neen
Reden : De shuttle mag altijd het net raken,ook bij de service.

Vraag 16

Antwoord = Ja
Reden : Je kan een punt scoren als je de service aanneemt en krijgt de
service ook nog er bovenop.

Vraag 17

Antwoord = Neen
Reden : De kop van het racket moet onder jou onderste rib blijven en uw
borst ligt een stuk hoger.

Vraag 18

Antwoord = Ja
Reden : Als je een set gewonnen hebt moet je de volgende beginnen
met serveren.

Vraag 19

Antwoord = Ja
Reden : De lijn is altijd binnen,ook al raakt de dop van de shuttle de lijn ook maar
een klein beetje.

Vraag 20

Antwoord = Ja
Reden : Beide voeten moeten tijdens de service de grond blijven raken,je mag wel
bijvoorbeeld je hiel een beetje opheffen als de tip van dezelfde voet maar op de grond
blijft.

