
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 1 theorie
Naam Speler :

Antwoord
JA NEEN

1. Ik kan de zijlijn van een enkelveld aanduiden.
2. Ik kan de achterlijn van een enkelveld aanduiden.
3. Ik kan de voorste serveerlijn van een enkel of dubbelveld aanduiden.
4. Ik kan bij de tegenstander het vak aanduiden waar binnen ik de service moet slaan.

5. Ik kan de zijlijn van een dubbelveld aanduiden.
6. Ik kan de middenlijn van een enkel of dubbelveld aanduiden.
7. Ik kan de achterlijn van een dubbelveld aanduiden bij de service.
8. Bij even punten sta ik links als ik moet serveren bij enkelspel ?
9. Als ik de toss win moet ik beginnen met serveren ?

10. Ik mag met mijn racket het net aanraken als de shuttle nog in de lucht is ?

11. Een set wordt normaal gewonnen als ik 22 punten heb ?
12. Bij de service sta ik schuin tegenover de tegenstander ?
13. De speler die de 2 de set wint ,wint altijd de wedstrijd ?
14. Tussen de 1 ste 2 de set blijven we aan dezelfde kant staan ?
15. Een shuttle die op de lijn valt is binnen ?

Minimum score theorie = 12 / 15 Theorie : /

niet / geslaagd



Oplossingen theorie examen

Vraag 1 tot en met 7 zie tekening hieronder
4

1
Serveervak

2 3 2

6 6
5 3 5

1

4
1 Zijlijnen voor enkelspel.
2 Achterlijn voor enkelspel.
3 Voorste serveerlijn voor enkel en dubbelspel.
4 Zijlijn voor dubbelspel.
5 Achterlijn service voor dubbelspel.
6 Middenlijn voor enkel of dubbelspel.

Vraag 8 Antwoord = Neen
Reden: Bij het enkelspel sta je met even aantal punten altijd rechts en met
oneven punten altijd links als je zelf serveert.

Vraag 9 Antwoord = Neen
Reden : Als je de toss wint mag je kiezen uit 3 dingen , zelf serveren , de andere laten 
beginnen met serveren ,of een kant van het veld kiezen.

Vraag 10 Antwoord = Neen
Reden : Als de pluim nog in het spel is mag je het net met niets aanraken,ligt de pluim al 
op de grond,dan mag je het net wel aanraken

Vraag 11 Antwoord = Neen
Reden : Een set wordt normaal gewonnen met 21 punten en met 2 punten verschil ,
bij 29 - 29 wint de éérste die 30 punten heeft.

Vraag 12 Antwoord = Ja
Reden : Bij de service sta je altijd schuin tegenover je tegenstander.

Vraag 13 Antwoord = Neen
Reden : Je moet 2 sets winnen , bij 1 - 1 moet je dus nog een 3 de set spelen.

Vraag 14 Antwoord = Neen
Reden : Tussen de 1 ste en 2 de set en tussen de 2 de en 3 de set en op 11 punten in de 3
de set moet je telkens van kant wisselen.

Vraag 15 Antwoord = Ja
Reden : Een shuttle die de lijn ook maar een heel klein beetje raakt is
altijd binnen.
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