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en staat er ook wat uitleg bij waarom het zo is.
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Voorbeeld DEELDIPLOMA 4 theorie dubbelspel
Naam Speler :

Antwoord
JA NEEN

1. Als jullie beginnen aan de set,moet je dan vanuit het rechter serveervak beginnen ?
2. Als jullie de set uitserveren dan moet de speler beginnen met serveren die de vorige

set bij het laatste punt geserveerd heeft ?
3. Je serveert zelf,mag je dan zelf overal in het speelveld gaan ?
4. Je partner serveert,mag je dan zelf overal in het speelveld gaan staan ?
5. Moeten de serveerder en ontvanger bij de service recht tegenover elkaar staan ?
6. Je ontvangt zelf de service,moet je dan zelf in je eigen serveervak staan ?
7. Je ontvangt zelf de service,moet je partner dan zelf in zijn eigen serveervak staan ?
8. De partner van de ontvanger slaat de shuttle terug bij de service,kan de ontvangende

partij dan een punt scoren ?
9. Als jullie een set gewonnen hebben,mag je dan kiezen wie van jullie de volgende set

mag beginnen met de service ?
10. Je serveert zelf en de stand is 15 -16 , serveer je dan vanuit het linker serveervak ?
11. Je serveert zelf en de stand is 18 - 19 , serveer je dan vanuit het linker serveervak ?
12. Jullie winnen de toss,mogen jullie dan kiezen voor niet serveren ?
13. Jullie winnen de toss,als jullie de tegenpartij laten beginnen met serveren,mogen jullie

dan nog wel uit één van beide speelhelften kiezen ?
14. Jullie winnen de toss,als jullie kiezen voor één van beide speelhelften,mag de 

tegenpartij dan nog kiezen voor wel of niet serveren ?
15. Jullie winnen de toss,als jullie kiezen voor beginnen met serveren mogen de 

tegenstanders dan nog iets kiezen ?
16. Wordt er na afloop van de 1ste set van speelhelft gewisseld ?
17. Als het 11-7 wordt in de 2de set,wordt er dan ook van speelhelft gewisseld ?
18. Jullie zijn na de 1ste set vergeten van speelhelft te wisselen,moet er dan alsnog

gewisseld worden en opnieuw begonnen worden met de set ?
19. Jullie zijn in de 3de set vergeten van speelhelft te wisselen op 11 punten,moet er dan 

alsnog gewisseld worden en blijft de bereikte stand gehandhaafd ?
20. Het servicevak bij dubbelspel loopt tot de achterste achterlijn ?

Minimum score theorie = 15 / 20 Theorie : / 20

niet / geslaagd



Oplossingen theorie examen

Vraag 1 Antwoord = Ja
Reden: Bij het beging van elke set wordt er vanuit het rechter serveervak
begonnen met de 1ste service van de set.

Vraag 2 Antwoord = Neen
Reden : Bij het begin van de volgende set mag je kiezen of je zelf begint met serveren of
dat je je partner laat beginnen met serveren.

Vraag 3 Antwoord = Neen
Reden : Je moet in je eigen serveervak gaan staan en dat is achter de voorste serveerlijn  
en voor de voorlaatste achterlijn en tussen de midddenlijn en de buitenste zijlijn.
Zie ook tekening onderaan. 

Vraag 4 Antwoord = Ja
Reden : Als je partner serveert mag je overal gaan staan op je eigen speelhelft
maar zorg er wel voor dat je je eigen partner niet hindert.

Vraag 5 Antwoord = Neen
Reden : De serveerder en de ontvanger moeten bij de service altijd schuin 
tegenover elkaar staan.

Vraag 6 Antwoord = Ja
Reden : Je moet in je eigen serveervak gaan staan en dat is achter de voorste serveerlijn  
en voor de voorlaatste achterlijn en tussen de midddenlijn en de buitenste zijlijn.
Zie ook tekening onderaan. 

Vraag 7 Antwoord = Neen
Reden : Als ik de service ontvang dan mag mijn partner overal op onze speelhelft staan
waar hij wil maar liefst niet zodanig dat hij mij hindert bij het slaan van de service.

Vraag 8 Antwoord = Neen
Reden : Tijdens de service moet de partner van de ontvanger van de shuttle 
afblijven,slaat hij hem toch terug dan scoort de serverende partij een punt want het
is een fout van de ontvangende partij.

Vraag 9 Antwoord = Ja
Reden : Bij het begin van de volgende set mag je kiezen of je zelf begint met serveren of
dat je je partner laat beginnen met serveren als je de vorige set gewonnen hebt.

Vraag 10 Antwoord = Ja
Reden : Je hebt zelf dus 15 punten en 15 is een oneven getal en bij een oneven
getal serveer je altijd vanuit het linker serveervak.

Vraag 11 Antwoord = Neen
Reden : Je hebt zelf dus 18 punten en 18 is een even getal en bij een even
getal serveer je altijd vanuit het rechter serveervak.

Vraag 12 Antwoord = Ja
Reden : Als je de toss wint mag je altijd kiezen uit 3 dingen , 1) beginnen met serveren ,
2) niet beginnen met serveren , 3) een speelhelft kiezen.



Vraag 13 Antwoord = Neen
Reden : Want je had al gekozen om de tegenpartij te laten beginnen (zie reden vraag 12)

Vraag 14 Antwoord = Ja
Reden : zij mogen nog kiezen uit wat overblijft ,serveren of niet serveren.
Uiteraard als je zegt dat de tegenpartij moet beginnen met serveren dan mag deze
niet meer kiezen voor niet serveren maar wel nog de speelhelft kiezen.

Vraag 15 Antwoord = Ja
Reden : zij mogen nog kiezen uit wat overblijft en dit is hier alleen de keuze
van de speelhelft.

Vraag 16 Antwoord = Ja
Reden : Na elke set en ook op 11 punten in de 3de set moet er van speelhelft
gewisseld worden.

Vraag 17 Antwoord = Neen
Reden : Enkel in de 3de set moet er op 11 punten gewisseld worden en niet
in de 1ste of 2de set op 11 punten.

Vraag 18 Antwoord = Neen
Reden : Je moet wel altijd van speelhelft wisselen vanaf het moment dat je vaststeld
dat je vergeten te wisselen hebt maar de punten blijven behouden,je moet de 
set dus niet terug vanaf 0 beginnen.

Vraag 19 Antwoord = Ja
Reden : Je moet wel altijd van speelhelft wisselen vanaf het moment dat je vaststeld
dat je vergeten te wisselen hebt, maar de punten blijven behouden,je moet dus 
niet terug vanaf 11 beginnen.

Vraag 20 Antwoord = Neen
Reden : Het servicevak is van achter de voorste serveerlijn tot 
voor de voorlaatste achterlijn en tussen de midddenlijn en de buitenste zijlijn.
Zie ook tekening onderaan. 

Zijlijn dubbelveld Laatste achterlijn

Serveervak
dubbel Voorlaatste

achterlijn of
achterste

Ontvangvak Voorste serveerlijn voor
dubbel serveerlijn dubbelspel

Middenlijn dubbelveld


	Deeldiploma 4
	Vb. theorie examen
	Oplossingen Vb. theorie examen

