
Afspraken omgaan met drie keepers in de selectie 

In het seizoen 2018-2019 hebben de selecties JO19, JO17 en JO15 3 keepers in de gelederen. Dit is 
niet alleen handig op trainingen, maar draagt ook bij aan de concurrentie en ontwikkeling van de 
keepers binnen Best Vooruit. Na evaluatie van een succesvolle pilot in de JO17 in het seizoen 2017-
2018 kwam naar voren dat een aantal afspraken wenselijk zijn. In overleg met TC, BVZ en 
keeperstrainers zijn de volgende uitgangspunten opgesteld: 

Trainingen: 

- Keepers trainen mee met het team waar ze de zaterdag erop spelen.  
- Het eerste team heeft daarmee altijd de beschikking over 2 keepers. 

 
Specifiek voor JO19: 

- Zowel senioren 1,2 als JO19-1 moet regelmatig met 2 keepers moeten kunnen trainen. 
Schema maken in onderling overleg.  

- JO19 keepers trainen niet op woensdag bij de keeperstrainingen van de jeugd.  

Wedstrijden: 

- De beste keeper speelt (tijdens de competitie) in 1.  
- Het eerste team speelt op zaterdag met twee keepers.  
- De overige twee keepers spelen ongeveer evenveel minuten.  
- Bij bekerwedstrijden en oefenwedstrijden van 1 spelen de overige twee keepers. 
- De hoofdtrainer wordt geacht goed om te gaan met de nieuwe situatie. Hij gaat slim om met 

kansen die zich voordoen om de minuten van alle drie de keepers gelijker te kunnen houden. 
Te denken valt aan motiverende redenen, lichte blessures, disciplinaire maatregelen of de 
stand in de wedstrijd.  

- Voor de keepers houden we een tweewekelijks cyclus aan. Zodoende speelt het tweede 
team niet wekelijks met een andere keeper en komt een keeper toch regelmatig aan keepen 
toe. 

- Reservekeeper verzorgt de warming-up van de basiskeeper.  

Specifiek voor JO19: 
- Zondag: Schema: in overleg 1 JO19-keeper gaat mee met 1e indien nodig.  

 

Rol trainers: 
De trainers hebben aandacht voor de onderlinge concurrentie. Zij stimuleren de competitieve strijd, 
maar zorgen ook dat de keepers elkaar niet afbreken. Daarnaast betrekken ze alle keepers in het 
team en denken ze aan hen bij de ‘derde helft.’ De positie in de groep en positief coachen zijn 
kernpunt. 
 
In Dotcomsport staan alle keepers in beide teams. Trainer van het team waarin wordt getraind en 
gespeeld houdt de speelminuten bij.  Hoofdtrainer bewaakt proces en onderhoudt het eerste contact 
over deze afspraken.  
 
TC controleert de speelminuten en evalueert met de trainers. Keeperstrainers houden contact met 
de keepers hoe ze het ervaren.  
Tijdens de herfstvakantie eerste overleg tussen keeperstrainers en selectiespelers o.l.v. TC over deze 
gemaakte afspraken.  


