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Technisch jeugdplan STEO. 
 
 
Inleiding. 
 
Dit technisch jeugdplan is een hulpmiddel om de jeugd STEO op een verantwoorde  
manier een gestructureerde voetbalopleiding aan te bieden. Het plan moet gezien worden als 
een leidraad, niet als een strak keurslijf.  
Er is met name aandacht voor de invulling en uitvoering van de training  
 
 
Uiteindelijk heeft het technisch jeugdplan tot doel: 
 
• De trainers en leiders zo goed mogelijk hun taak kunnen laten uitvoeren  
• Het individu centraal te stellen en beter te laten voetballen op zijn of haar niveau.  
• Binnen de jeugdteams met een herkenbare speelstijl te voetballen.  
• Duidelijke leerdoelen per leeftijdscategorie benoemen  
 
Het technisch jeugdplan sluit aan bij de trainingsmethode van de KNVB, die verschillende 
leeftijdscategorieën onderscheid, op basis waarvan de competities ook zijn ingedeeld, met per 
leeftijdscategorie voetbaleigen doelstellingen. 
 
Om te weten of er voldoende trainers/trainsters zijn voor een volgend seizoen en ook om de 
huidige trainers/trainsters serieus te nemen in hun functioneren, wordt aan het begin van de 
Winterstop geïnventariseerd welke trainer/trainster door wil blijven trainen in het volgend 
seizoen (bijlage 1). Om als trainer/trainster te weten wat de spelers kunnen (het 
uitgangsniveau aan het begin van een seizoen) wordt er een ‘spelersformulier’ gebruikt 
(bijlage 2). Als dit ieder seizoen wordt ingevuld, geeft een dergelijk formulier ook inzage in 
de ontwikkeling van voetballers over een aantal jaren. 
 
Wat is voetbal: 
 
Het in teamverband, volgens vaste en vooraf bekende regels en gedurende een vooraf 
bepaalde en bij beide teams bekende tijdsduur, onder leiding van een scheidsrechter, op een 
duidelijk aangegeven terrein, opnemen tegen een ander team, waarbij één bal in het spel is, 
die met de voeten of met het hoofd zo vaak mogelijk in het doel van de tegenstander terecht 
moet komen (Definitie KNVB). 
 
 

Voetbal bestaat uit drie onderdelen: 
 
-Aanvallen (eigen team in balbezit) 
-Verdedigen (tegenstander in balbezit) 
-Omschakelen (van verdediging naar aanval en van aanval naar verdediging) 
 
Als trainingen of wedstrijden moeilijker worden, wordt de ‘weerstand’ groter. 
 
In het algemeen:  -des te kleiner de ruimte des te groter de weerstand 
   -des te meer spelers des te groter de weerstand 
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Trainingen.   
 
Stel voor jezelf vooraf vast waar je op wilt trainen.  

 
Stel je doet 1:1 aanvaller : verdediger, waarbij de aanvaller de verdediger moet passeren en 
moet proberen te scoren, dan kun je de aanvallers trainen of de verdediger of de keeper. 
 
 
Verder: *Geef aanwijzingen door middel van werkwoorden (+plaatsbepaling), 

zoals: passen, vrijlopen, kappen, schieten, laten zakken, breed maken, 
kijken, druk zetten etc. 

 
 *Praatje-Plaatje-Daadje (uitleggen-voordoen-laten uitvoeren) 
 
 *Organisatie training: vooraf pionnen etc klaarzetten, zo klaarzetten, dat 

je oefeningen soepel in elkaar over gaan.  
 
 
Hieronder staan vier uitgangspunten waaraan de trainingen moeten voldoen.  
 
I.  Voetbaleigen bedoelingen  
II.  Veel herhalingen  
III.  Trainingen afstemmen op leeftijd en groep  
IV.  Juiste coaching  
 
 
Hieronder worden de punten kort toegelicht.  
 
I ) Voetbaleigen bedoelingen  
• Probeer zoveel mogelijk de bal te gebruiken (vooral bij de warming up van alle pupillen)  
• Speel om te winnen: doelpunten maken en voorkomen  
• Leg de nadruk op scoren en aanvallen, scoren=vreugde en enthousiasme  
• Werk altijd met afgebakende ruimtes  
• Geef wedstrijdgerichte oefeningen  
• Omschakeling van aanvallen naar verdedigen en andersom  
 
II ) Veel herhalingen  
• Herhalingen van bepaalde oefenvormen  
• Veel beurten tijdens oefeningen. Voorkom ‘files’ tijdens trainingen. (Circuit-training is 
geschikt) 
• Heel veel oefenen  
 
III ) Trainingen afstemmen op de groep  
• Rekening houden met leeftijd, capaciteit, fysieke mogelijkheden en onmogelijkheden  
• Rekening houden met verschillen in een trainingsgroep  
• Oefenvormen eventueel aanpassen, zodat ze wel geschikt zijn voor de te trainen groep  
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IV ) Juiste coaching  
• Motiverend  
• Spelers positief beïnvloeden  
• Spel beïnvloeden (op bepaalde manieren positief ingrijpen op het spel)  
• Aanwijzingen geven (vragen stellen, voordoen of laten voordoen, ‘Plaatje, praatje, daadje’)  
• Ten alle tijden positief en correct taalgebruik  
• Spelers zelf na laten denken over speltechnische oplossingen. Niet altijd zelf maar de  
oplossing aanreiken (ontwikkeling) 
  
Coaching is vooraf. Spelers krijgen aanwijzingen om (beter) voorbereid te zijn op de 
spelsituatie die komt of kan komen. Coachen is zodoende helpen. Achteraf zeggen wat er niet 
goed ging is geen coaching, maar analyseren. Analyseren is alleen zinvol als het wordt 
gebruikt in combinatie met coaching.  
 
 
Voorbereiding trainingen. 
 
Het is belangrijk om een training voor te bereiden. Dit voorkomt ‘stilstaan’ momenten, 
waarbij  de concentratie van de groep afneemt. Voor de training moeten de benodigde 
materialen klaarstaan (hesjes, voldoende ballen, doeltjes, pionnen). Elke training is afgestemd 
op de leeftijdsgroep die training krijgt. Probeer een training zo ‘uit te zetten’, dat er vlot 
doorgetraind kan worden bij het switchen naar een andere oefening. 
 
 
F-pupillen: 
 
 
Doelstelling:  het leren beheersen van de bal 
 
Vanuit de speler: hoe controleer ik de bal, hoe zorg ik dat de bal doet wat ik wil 
 
 
Eigenschappen training: 
 
Alles met de bal, iedere speler zoveel mogelijk met z’n eigen bal 
 
Mogelijke trainingsvormen/aandachtspunten: 
 
-Veel aandacht voor techniek:  Dribbelen, passeren, passen, schieten, kaatsen,  
drijven, stoppen en aannemen 
 
-Oefenvormen: 1:1, 4:2, 4:4, 3:3  
  
-Diverse combinatie- en afrondingsvormen (bv. dribbelen en passen/schieten) 
 
 
Voorbeeld trainingsvormen: 
-In een groot vak door elkaar heen dribbelen en zorgen dat je niet tegen elkaar op botst. 
(weerstand vergroten, 1 afpakker in het vak) 
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-Oversteken in vak met 1 afpakker in het midden en de rest moet dribbelen en andere kant 
bereiken. 
(weerstand verhogen, als je bal wordt afgepakt help je de afpakker mee, hierdoor wordt het 
steeds moeilijker om over te steken) 
 
-Inhaalspel: 4 pionnen in vierkant, 10 meter uit elkaar en 2 spelers met bal diagonaal 
tegenover elkaar, dribbelen buitenom de pionnen heen en wie eerste de ander inhaalt wint 
(links en rechtsom). 
(weerstand verhogen: ook met je slechte been dribbelen, buitenkant voet kappen). 
 
Lijnvoetbal.  
 
In plaats van met kleine doeltjes, kun je beter met lijnvoetbal werken, waar kinderen kunnen 
scoren door met de bal over een lijn te dribbelen (of je maakt een vak aan beide kanten) en 
dan de bal stil te leggen. Dit daagt alle kinderen uit om bij balbezit een actie of dribbel in te 
zetten en het leert de kinderen zonder balbezit dat ze ieder moment zelf moeten verdedigen. 
Bovendien kun je ze (af en toe, want dat is niet het belangrijkste voor F-jes) wijzen op de 
ruimte, die aan de andere kant is bijvoorbeeld. 
 
Iedereen bezig:  
 
Bij (schiet)oefeningen op doel, zie je vaak kinderen in een rij staan wachten, totdat ze aan de 
beurt zijn. Laat kinderen starten op de achterlijn,  naast het doel op 5 meterlijn/achterlijn en 
om een paar pionnen heen dribbelen met de bal aan de voet, waarna ze op het doel 
afdribbelen. Zo blijft iedereen bezig. 
 
 
Wedstrijden. 
 
-Laat kinderen op wisselende posities spelen. Zo ontdekken ze zelf, dat er verschillende 
posities zijn in het veld.  
 
-Maak ze om de beurt aanvoerder. Zo leren ze de scheidsrechter een hand geven en de 
aanvoerder van de tegenstander en vaak zijn jonge kinderen trots als ze aanvoerder zijn (is 
toch iets bijzonders). 
 
-Beperk je wat posities betreft (nadat je de opstelling hebt gezegd, vliegen ze na 1 minuut toch 
overal heen waar de bal is) tot de spits, die centraal/in het midden voorin blijft (ook als de 
tegenstander de bal heeft) en de laatste man, die centraal/in het midden achterin blijft. 
 
-Laat kinderen kleine taakjes doen. De waterzak dragen, of de wedstrijdballen mee naar het 
veld. Geef ook de reserves kleine taakjes (trainingsjasjes netjes bij elkaar in de dug-out leggen 
bijvoorbeeld. Het is goed voor hun zelfvertrouwen (de trainer denkt dat ik dat al kan) en het is 
goed voor het teambesef (samen voetballen = samen verantwoordelijk). 
 
 
Coaching. 
 
Laat kinderen voetballen en zelf dingen ontdekken. Coach positief. 
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E-pupillen:  
 
Doelstelling: leren samenspelen 
 
Vanuit de speler: hoe kan ik samenspelen/overspelen 
 
*Al idee van voetbal en voetbalregels. 
 
Mogelijke trainingsvormen/aandachtspunten: 
 
Techniek:Schijnbewegingen uitbreiden, Dribbelen, Drijven, Inwerpen,Passen en trappen 
(links en rechts), afwerken op doel  
 
Oefenvormen:  Leren samenwerken , Duel 1:1 , Kleine partijen spelen, 3:1 / 4:1 positiespelen 
 
Voorbeeld trainingsvormen. 
 
-2-tallen overspelen, 3-tal overspelen met 1 speler in het midden en aan beide kanten speler 
met bal 
 
-3:3 of 4:4 met kleine doeltjes (3-hoekje of ruitvorm) 
 
-3-hoekje, 1 bal en 1 speler in het midden (lummelen) 
 
-3 vakken, in ieder vak 2 spelers, spelers buitenste vakken moeten bal naar elkaar overspelen 
en kinderen in middelste vak moeten bal onderscheppen 
 
-2/3 aanvallers met bal op 1 verdediger en 1 keeper af, proberen uit te spelen en scoren 
 
Wedstrijden 
 
Stel 1 of 2 dingen centraal. Geef dit aan, aan het begin van de wedstrijd, en bespreek in de 
rust met de spelers zelf of het goed gaat of niet.  
 
Stel dat je keeper goed kan uittrappen, dan wil je als de bal bij je keeper is, dat iedereen van 
het doel wegloopt en de voorhoedespelers/spits diep gaan staan. Dat kun je vooraf afspreken 
en in de pauze aan de orde stellen.  
 
-Iets meer posities benoemen, voor/achter/zijkant. Bij 7:7 heb je meestal naast keeper, twee 
linies van 3 (achter- en voorhoede), bij 8:8 heb je ook nog speler centraal midden. 
 
-Geef ook hier kinderen kleine taken. Bijvoorbeeld samen ballen en pionnen verzamelen, 
voordat je partijtje doet of om de beurt de warming-up leiden. 
 
-Laat kinderen, die een oefening goed doen, af en toe iets voordoen. 
 
 
Coaching. Beperk je tot een paar belangrijke dingen. Individuele acties en lef blijven 
belangrijk. Opbouwen via de backs/vleugels. Coach positief 
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D-pupillen; 
 
Doelstelling: leren spelen vanuit een basistaak/spelen vanuit je positie 
 
Vanuit de speler: Waar moet ik staan/hoe voetbal ik vanuit mijn positie zo goed 

mogelijk 
    
 
*Voor het eerst groot veld en 11:11 
 
*Spelen in linies wordt belangrijk: achterhoede/middenveld/voorhoede 
 
*Aanname/controle-kijken-passen- (doorbewegen) 
 
Mogelijke trainingsvormen/aandachtspunten: 
 
Passen en trappen (links en  rechts), afwerken op doel  
 
Oefenvormen: Opbouw van achteruit, Duel 1 : 1, Kleine partijen spelen, Uitspelen 
overtalsituatie, Verdedigen in ondertalsituatie, 5:2, 3:1, 4:2 en 4:3  
Omschakeling bij balbezit naar balverlies en andersom  
 
 
Voorbeeld trainingsvormen. 
 
-4:4, omschakelen (buitenspel) middenlijn/alleen scoren als iedereen over de middenlijn is 
 
-Oefenen op verdedigen/omschakelen/aanvallen 
 
-Opbouw van achteruit via de backs. 
 
-Trainen/voetballen vanuit basistaak, bijv. Wat moet je doen als links back 
 
-als de eigen keeper een doeltrap neemt 
-als de eigen mid-mid de bal heeft 
-als je de bal hebt veroverd van je directe tegenstander vlak voor je eigen strafschopgebied 
-als de tegenstander een doeltrap neemt aan de rechterkant van het strafschopgebied 
 
Wedstrijdsituaties oefenen, bijvoorbeeld hoekschoppen 6:5 (6-tal incl keeper) 
-wie zet de verdedigers neer, waar ga je staan (binnenkant/buitenkant/, achter of voor je 
tegenstander? 
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Wedstrijden. 
 
Laat zien (tekenen) wie waar staat en welke positie dit is (kinderen begrijpen niet 
onmiddellijk waar een links-mid staat). 
 
Stel 1 of 2 dingen centraal en leg uit (een aantal spelers of linie bijvoorbeeld) wat je van hen 
verwacht. 
Bijv. als je wilt, dat je team in balbezit er snel uitkomt/aansluit, dan moet de verdediging 
weten wat te doen of als je snel druk wilt zetten, dan moet je voorhoede goed weten wat te 
doen. 
 
Laat spelers ook zelf vertellen (over zichzelf) wat goed ging en wat beter kan. 
 
Corvee: Je kunt met D-ers afspreken, dat ze om de beurt (in 2-tallen) taken hebben, zoals 
ballen oppompen, waterzak vullen, kleedkamer schoonmaken. 
 
 
 
 
C-junioren: 
 
Doelstelling: afstemmen van basistaken binnen een team (spelen vanuit positie in 

teamverband). 
 
Vanuit de speler: Waar loopt de ander/hoe voetbal ik vanuit mijn positie zo goed 

mogelijk, als ik daarbij rekening houd met de posities van de andere 
spelers 

    
*Doeltrap en hoekschop net als bij senioren. 
 
*Schotkracht neemt toe, koppen wordt beter. 
 
Bij D-ers is terugkomen/blijven in positie belangrijk. Zie je vooral in verdedigend opzicht. 
Terug in positie, zoeken naar directe tegenstander. Bij balverlies zie je spelers dan ook vaak 
terug lopen en zoeken naar hun directe tegenstander. 
 
Bij C-ers moet rekening worden gehouden met speelwijze team/speelwijze vd tegenstander. 
 
Mogelijke trainingsvormen/aandachtspunten: 
 
Zie trainingsvormen D pupillen aangevuld met: Druk zetten, Kaatsen,  Koppen  
 
Oefenvormen: 
 
Positioneel dekken, Duel 1 : 1 aanvallen en verdedigend, achterlangs komen bij aanval,  
aanbieden spitsen  
 



  Technisch jeugdplan SJO STEO 
 

november ’15    8 

 
Voorbeeld trainingsvormen: 
 
-4:4 met kameleon  
 
-Positiespel 16 meter (iets groter maken veld in) 6:5 (partij overtal + keeper moet bal 4x raken 
voor punt, tegenpartij ondertal kan scoren in groot doel, als ze in balbezit zijn 
 
-Partijvorm met mandekking (iedereen koppelen aan speler tegenpartij). 
 
-Bij partijvorm per speler maximaal 3 of 2 keer achter elkaar de bal raken 
 
-Aanval 3 of 4 spelers aanvallen op doel met keeper en 2 verdedigers 
 
 
Spelsituaties nabootsen: ingooi oefenen, hoekschop oefenen (lang/kort) 
 
Opdracht zorgen dat er telkens 2 man vrij staan als medespeler de bal heeft 
 
Oefening nemen doeltrap, waar staan als aanvallende partij 
Waar staan als verdedigende partij (inzakken of druk zetten) 
 
Lange bal keeper (waar staan als aanvallers/ waar staan als verdedigers) 
 
Ingooi (ruimte maken, 1 man in de bal, 1 uit de bal, altijd naar voren) 
 
Wedstrijden 
 
Algemene principes: bij balbezit veld groot maken, bij balverlies veld klein maken, bij 
balbezit op links meekantelen naar links en vice versa, 3-hoekje (vrij lopen hoe doe ik dat, 
waar, rekening houden met links- of rechts medespelers en tegenstander. 
 
-Waar moet ik als back op letten als we 3:4:3 spelen 
-Waar moet ik als laatste man op letten als we 3:4:3 spelen 
-Waar moet ik als links-mid staan als mijn linksback de bal uit een doeltrap krijgt aangespeeld 
 
Spelers hebben vaak vaste posities/voorkeursposities, maar vanwege wisselen toch vaak ook 
op andere posities 
 
 
Coaching. Benoem algemene principes. Maak voor jezelf aantal keuzes aan begin van het 
seizoen/seizoenshelft en gebruik dit als rode lijn bij je coaching en training. (Wat wordt je 
speelwijze 4:3:3 of 3:4:3 of 4:4:2 bijvoorbeeld, wil je opbouwen via de backs of moet 
iedereen bij balbezit keeper zover mogelijk van het eigen doel af gaan staan etc.) 
 
Vraag spelers ook naar wat goed gaat en wat beter kan als team. 
 
Teamontwikkeling. 
 
Naast corvee, spelers leren coachen, stukjes schrijven voor op de site. 
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B-junioren 
 
Doelstelling:  voetballen als een team 
 
Vanuit de speler: zo voetballen, dat je als team het beste presteert 
   Wat moet ik doen, zodat mijn team zo goed mogelijk voetbalt 
   (Nadruk op rendement van handelen). 
 
 
Mogelijke trainingsvormen/aandachtspunten: 
-Wedstrijden nabootsen met hoog tempo en veel weerstand  
-Verbeteren van technische elementen  
-Trainen op handelingssnelheid en uithoudingsvermogen  
-Wedstrijd tactiek en taken binnen team terug laten komen  
-Specifieke taken per linie  
-Training in twee en drie linies  
-Veel positiespelen  
 
 
Oefenvormen: 
 
Aanvulend op C-junioren: 
 
-Positiespel in opbouw 5:3,  
-3:1, 3:2, 4:2 en 4:3  
-Druk zetten  
-Duel 1 : 1 aanvallen en verdedigend  
-Het spel verleggen / verplaatsen / openen  
-Aansluiting tussen de linies  
-Opbouw van achteruit  
-Stilstaande situaties (hoekschop, vrije trap) 
-Achterlangs komen bij aanval  
-Aanbieden spitsen  
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A-junioren 
 
Doelstelling:  het winnen van de competitie 
 
Vanuit de speler: alle aspecten van het voetbal beheersen en perfectioneren 
   Hoe winnen we de wedstrijd. 
 
Oefenvormen: 
Aanvullend B-junioren 
 
Zie trainingsvormen B junioren aangevuld met:  
-Positiespel in opbouw 5:3,  
-5:4 en 4:3  
-Positiespel met gehele team 
 
Zie trainingsvormen B  
junioren aangevuld met:  
Positiespel in opbouw 5:3,  
5:4 en 4:3  
Positiespel met gehele team 
 
 
Samenvattend. 
 
Ondanks de onderverdeling in leeftijdscategorieën en het gebruik van concrete 
voetbalbegrippen als ‘dribbelen’ en dergelijke, is een technisch jeugdplan toch vaak moeilijk 
te onthouden. Daarom hier de belangrijkste punten voor het jeugdvoetbal bij STEO. 
 
Uitgangspunt. 
 
Het hele jeugdvoetbal is erop gericht om een speler zo goed mogelijk te leren voetballen. Dus 
een jeugdspeler is nog niet klaar met leren en leren betekent ook dat er altijd fouten gemaakt 
mogen worden. 
 
Bij trainingen: 
 
-Laat kinderen zoveel mogelijk met de bal bezig zijn. 
-Bereid je trainingen voor (schrijf of teken op papier wat je van plan bent te doen). 
-Denk om je doel van de training + organisatievorm (circuitvorm), partijspel is onderdeel 
trainingsdoel (denk ook na over de samenstelling van de teams bij een partijtje). 
-Leg uit (Praatje), doe het voor (Plaatje) en laat de kinderen het doen (Daadje). En corrigeer 
pas al s ze de oefening een poosje hebben geprobeerd. 
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Bij wedstrijden: 
 
-Opstelling + wissels vooraf op papier. 
-Vaste warming up voor training en wedstrijden. 
-Doe een trainingsvorm of spelvorm voor de wedstrijd. 
-Probeer op een gegeven ogenblik een vaste achterhoede te krijgen, geeft rust. 
-Opbouwen via de vleugels (niet alleen maar lange ballen naar voren). 
-Coach positief 
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Bijlage 1 
 
 
Formulier voor inventarisatie trainers/leiders volgend seizoen, zoals rond te sturen in de 
Winterstop. 
 
 

vrijwilliger/vrijwilligster,    
 
Als bestuur van vv Stedum en sv TEO zijn we zeer tevreden over de eerste 
seizoenshelft van de sjo STEO. Dat het zo goed gaat is natuurlijk ook aan 
jouw inzet te danken. 
 
We willen graag van je weten of je je ook het volgende seizoen (2016/2017 
wilt inzetten voor de sjo STEO. Daarom vragen we je om dit formulier in 
te vullen en weer terug te sturen naar a.koenes@hetnet.nl of af te geven 
aan Johan of Arend (voor 1 maart 2016)  
 
Het lijkt misschien nog wat vroeg, maar we vinden het belangrijk om dit op 
tijd te weten, ook omdat we erover denken om ons als sjo STEO nog verder te 
ontwikkelen door bijvoorbeeld cursussen aan te bieden. En we denken dat 
het ook voor jou prettig is, om vroegtijdig te weten waar je aan toe bent. 
 
 



  Technisch jeugdplan SJO STEO 

13    november ’15 

Vragen: 
 
Naam: 
 
Leeftijd: 
 
De volgende vragen gaan over wat je nu doet: 
 
Huidige functie bij sjo STEO (bijvoorbeeld trainer of leider): ............................................ 
 
Team(s): ............................................. 
 
De volgende vragen gaan over het volgende seizoen 2014/2015. 
 
Ik wil ook volgend seizoen graag vrijwilliger blijven bij de sjo STEO. 
 

0 ja 
0 nee* 
0 ik twijfel 
0 anders, namelijk (bijv. onder voorwaarde dat):  

 
 
*Als je geen vrijwilliger blijft, wil je dan aangeven wat de reden daarvoor is? 
 
De reden is……… 
 
!! Als je ‘nee’ hebt ingevuld (en eventueel de reden daarvoor), ben je klaar met invullen. 
 
 
Ik wil hetzelfde blijven doen, als wat ik nu doe: 
 

0 ja 
0 nee 
0 maakt me niet uit 

 
 
Ik wil bij hetzelfde team (of teams)  blijven als waar ik nu bij ben: 
 

0 ja 
0 nee 
0 maakt me niet uit 
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Ik wil graag (ook) iets anders doen (bijv. scheidsrechter/ochtendcoördinator/jeugdleider 
oid), namelijk…. 
 
 
Als er een cursus is, wil ik daar graag aan meedoen. 
 

0 ja*, mijn voorkeur gaat uit naar:  
0 juniorentrainer; 
0 pupillentrainer; 
0 jeugdvoetballeider; 
0 ................................. 

0 nee 
0 hangt af van….. 

 
 
* er zijn diverse cursussen voor het jeugdkader. Dit voor zowel jeugdleiders als jeugdtrainers  
 
Heb je nog opmerkingen of tips? Dan kun je die hieronder opschrijven. 
 
 
 
Bedankt voor het invullen! 
 
Wil je dit formulier uiterlijk 1 maart 2016 terugsturen naar a.koenes@hetnet.nl  of 
afgeven bij Arend Koenes of Johan Homan 
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Bijlage 2 
 
Beoordelingsformulier jeugdspelers STEO 
 
 
Voorbeeld speler B-junioren. 
 
Positie: verdediger 
 
Verdedigend 
-Duelkracht: goed 
-Positioneel: goed, maar speelt als laatste man soms nog iets te dicht op je directe 

tegenstander, probeer er nog iets meer achter te blijven  
 
Aanvallend: 
-Balcontrole: redelijk (is beter geworden afgelopen maanden, soms nog iets te gehaast) 
-Passing: goed, wel belangrijk om goed te blijven kijken voordat je passt 
-Vrijlopen: 
 
Conditie:  goed 
Inzet:   goed 
Trainingsopkomst: goed 
 
Sterke punten: Je speelt verdedigend heel sterk. Je kunt als 2e jaars B-er dan ook al 

goed meekomen met de A-ers en dat is knap. 
 
Aandachtspunten: -In balbezit ben je soms nog iets te gehaast, waardoor je pass niet goed 

aankomt. Probeer (ook iedere training) om te kijken, voordat je passed.  
-Probeer op de training en in de warming-up serieus mee te doen. Niet 
alleen voor jezelf, maar ook voor het team. Je bent belangrijk voor het 
team en als je serieus traint, is dat ook motiverend voor de anderen.  

 
 


