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 3 theorie
Naam Speler :
Antwoord
JA
NEEN
1. Ik vergeet tussen de 2 de en 3 de set te wissellen,ik wissel alsnog bij het volgende punt ?
2. Ik sla de shuttle over een koord boven het veld,mag dit ?
3. Tijdens de wedstrijd mag je met je racket over het net komen ?
4. Op 11 punten mag ik 1 minuut rusten en iets drinken op het veld ?
5. Ik mag iets roepen tijdens de wedstrijd die ik speel ?
6. De tegenstander is nog niet klaar,ik serveer snel en ik kan zo toch een punt scoren ?
7. Tijdens de wedstrijd valt er een shuttle van een andere wedstrijd op mijn veld, ik mag
" FOUT " roepen ?
8. Als ik de service ontvang en er naast sla,mag ik dan "let" roepen omdat ik niet klaar was ?
9. Mag ik tijdens de service een paar keer naar voor zwaaien alvorens de service te slaan ?
10. Ik mag mijn hielen van de grond heffen om de service te slaan ?
11. Tijdens de wedstrijd breekt de shuttle in 2 stukken,ik moet een let spelen ?
12. Tijdens de service blijft de shuttle aan de overkant van het net in het net hangen,fout ?
13. Tussen de 1ste en 2de set mag ik het veld verlaten ?
14. Tussen de 2de en 3de set mag ik het veld verlaten ?
15. De shuttle gaat duidelijk buiten vliegen,ik neem hem in de hand,mag dit ?
16. De shuttle raakt mijn racketsteel maar gaat terug over het net,mag dit ?
17. De shuttle raakt mijn arm maar gaat terug over het net,mag dit ?
18. Telkens op 11 punten mag ik 2 minuten rusten en het veld verlaten ?
19. De shuttle gaat vlakbij een lijn vallen,ik mag ervoor gaan staan zodat de tegestander
niet kan zien of deze binnen of buiten valt ?
20. Ik moet de tegenstander geen hand geven na de wedstrijd ?
Minimum score theorie = 15 / 20

Theorie :

/ 20
niet / geslaagd

Oplossingen theorie examen
Vraag

1

Antwoord = Ja
Reden: Vanaf het moment dat je weet dat je moest wisselen van kant moet je dit
alsnog doen.

Vraag

2

Antwoord = Neen
Reden : Als de shuttle ergens over,door of tegenaan vliegt is het altijd een fout,

Vraag

3

Antwoord = Ja
Reden : Je mag met je racket over het net komen om uit te zwaaien maar je mag
wel de tegenstander niet hinderen en de shuttle moet aan uw kant geraakt worden.

Vraag

4

Antwoord = Ja
Reden : Op 11 punten heb je altijd recht op 1 minuut rust en mag je iets drinken
op het veld en je mag het veld verlaten.

Vraag

5

Antwoord = Ja
Reden : Je mag iets roepen tijdens je wedstrijd maar zorg er wel voor dat je tegenstander
er geen last van heeft.

Vraag

6

Antwoord = Neen
Reden : Je moet wachten tot je tegenstander klaar staat om de service
te ontvangen.

Vraag

7

Antwoord = Neen
Reden : Je mag wel LET roepen en het punt opnieuw spelen maar zeker geen FOUT.

Vraag

8

Antwoord = Neen
Reden : Vanaf dat je een poging gedaan hebt om de shuttle te raken telt dit,blijf je
echter roerloos staan dan mag je wel LET roepen.

Vraag

9

Antwoord = Neen
Reden : De shuttle moet bij de service geslagen worden bij de éérste voorwaartse
beweging.

Vraag 10

Antwoord = Ja
Reden : Zolang beide voeten bij het raken van de shuttle tijdens de service enig
deel van de vloer raken is het goed.

Vraag 11

Antwoord = Ja
Reden : Als de shuttle breekt speel je LET maar plooit de shuttle of gaat hij dicht
dan speel je het punt gewoon uit en neem je nadien een andere shuttle.

Vraag 12

Antwoord = Ja
Reden : Als de shuttle tijdens de service over het net gaat en erin blijft hangen,dan is
dit gewoon een fout en een punt voor de andere speler.

Vraag 13

Antwoord = Ja
Reden : Tussen elke set heb je 2 minuten rust en mag je het veld verlaten.

Vraag 14

Antwoord = Ja
Reden : Tussen elke set heb je 2 minuten rust en mag je het veld verlaten.

Vraag 15

Antwoord = Neen
Reden : De shuttle is dan nog in het spel (de grond of iets anders niet geraakt)
en als je hem vast neemt scoort de andere een punt,laat hem dus éérst op de grond vallen.

Vraag 16

Antwoord = Ja
Reden : Je mag de shuttle raken met elk deel van je racket maar niet
met bv. je hand ,hoofd,kledingstuk en dergelijke.

Vraag 17

Antwoord = Neen
Reden : Je mag de shuttle raken met elk deel van je racket maar niet
met bv. je hand ,hoofd,kledingstuk en dergelijke.

Vraag 18

Antwoord = Neen
Reden : Je mag op 11 punten maar 1 minuut rusten maar wel het veld verlaten.

Vraag 19

Antwoord = Ja
Reden : Je mag ervoor gaan staan maar dat is niet echt sportief en kan tot discusie leiden
met je tegenstander,een scheidsrechter kan dan ook beslissen om " let " te spelen.

Vraag 20

Antwoord = Ja
Reden : Ik ben niet verplicht van mijn tegenstander een hand te geven maar het
is wel sportief als je het wel doet.

