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Beoordeling softbal LO2 
 Onvoldoende (<5,5) Voldoende (5,5-7) Goed (7-8,5) Uitstekend (>8,5) 

SL
AG

M
AN

 Je slaat soms raak Je beoordeelt slag en wijd. 
Je slaat vaak raak en soms ver. 

+ 
Je slaat vaak raak en ver. 

+ 
Je slaat gericht en ver (of soms een stootslag). 

          

HO
NK

 
LO

PE
R Je loopt vaak te laat.  Je loopt op tijd. 

Je steelt soms een honk 
+ 
Je start bij iedere bal en je loopt door 
als het kan. 
Je steelt op het juiste moment. 

+ 
Je zet de veldverdediging onder druk met 
stelen. 
Je lokt aangooien uit. 

      
 

  

VE
R

R
E  

VE
LD

ER
 

Je dekt een te klein velddeel, staat 
passief in het veld. 
Je laat geslagen ballen passeren. 
Je wacht lang met ballen 
aangooien/doorspelen. 

Je dekt jouw deel van het veld. 
Je vangt/verwerkt regelmatig geslagen ballen. 
Je haalt verre ballen op en gooit naar thuis. 

+ 
Je dekt jouw deel van het veld. 
Je vangt/verwerkt de meeste 
geslagen ballen. 
Je gooit verre ballen met relay naar 
thuis. 

+ 
Je neemt posities over en dekt aangooien. 
Je vangt/verwerkt ook moeilijke geslagen ballen. 
Je verzorgt en coacht lange relay. 

          

B
IN

N
EN

 
VE

LD
ER

 Je dekt een honk of veld op de verkeerde 
manier. 
Je maakt geen spelers uit. 

Je dekt een honk of veld op juiste manier. 
Je verwerkt makkelijk geslagen ballen. 
Je kiest goed tussen tikken of branden. 

+ 
Je gooit snel en gericht aan. 

+ 
Je verwerkt moeilijk geslagen ballen. 
Je speelt gericht op dubbelspel of insluitacties. 
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Je kunt nauwelijks slag werpen.  
Je kunt nauwelijks geworpen ballen 
stoppen.  
Je speelt na de worp niet mee met de 
veldpartij. 

Je werpt veel slag.  
Je stopt geworpen ballen.  
Je bewaakt het thuishonk.  
Je speelt na de worp mee als velder bij 
uitmaken. 

+ 
Je werpt/stopt vlakke ballen. 
Je gooit/dreigt op 2e honk bij 
stelen. 
Je neemt veldposities en 
honken over. 

+  
Je werpt bewust gevarieerde ballen. 
Je stopt strakke ballen. 
Je bewaakt honken met schijn, aangooien 
en insluiten. 
Je dekt aangooien af en helpt insluiten. 

TOTAAL         
  AANTAL PUNTEN = EINDCIJFER   


