Spelregelbewijs via KorfbalMasterz
Via www.korfbalmasterz.nl heb je toegang tot de oefenstof. De oefenstof is verdeeld in 20
spelsituaties, bij elke situatie wordt de spelregel uitgelegd en heb je de mogelijkheid om
10 oefenvragen te maken. Beantwoord je 8 van de 10 oefenvragen van elke spelsituatie
goed, dan heb je voldoende kennis om aan het examen te beginnen. Je zal dan ook slagen
voor het echte examen, want dat bestaat uit 20 vragen waarbij je er minimaal 16 goed
moet hebben. Je krijgt vijf pogingen om het examen te halen (na drie pogingen wordt het
account tijdelijk geblokkeerd, daarna heb je nog twee kansen om het te halen). Daarna
kun je een herkansing aanvragen, maar we gaan ervan uit dat dat niet nodig zal zijn.
Je kunt je het best voorbereiden door bij elke spelsituatie de korte samenvatting van de
spelregels door te lezen en daarna te oefenen met de vragen. Probeer bij de antwoorden
die je fout had te onthouden wat het juiste antwoord was. Op die manier leer je het snelst.
De vragen uit het examen komen namelijk overeen met de vragen van de oefenstof.
Het examen kun je doen wanneer jij denkt dat je er klaar voor bent. Je krijgt een
gebruikersnaam en activatiecode waarmee je kunt inloggen. Je zult dan eerst vijf levels
moeten doorlopen, waarbij je per level steeds meer antwoorden goed moet hebben (level
1, 5/10 goed; level 2, 6/10 goed, etc.). Daarna kun je het examen maken op het moment
dat het jou uitkomt.
Om te voorkomen dat je het examen aflegt met het spelregelboekje ernaast, geldt een
tijdslimiet per vraag. Die is uiteraard ruim genoeg om de vraag te beantwoorden, maar te
kort om vragen op te zoeken.
Tip! Begin allereerst met level 1 en kijk of je dat al haalt. Zo ja, dan kun je kijken of je nog
verder komt. Op het moment dat je vastloopt, dan kun je eens kijken naar de oefenvragen.
Als je nog vragen hebt dan kun je contact opnemen door een mail te sturen naar
src@deetossnel.nl
Meer informatie vind je ook op www.deetossnel.nl/korfbalmasterz.
Succes!

