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DSVP Keepersplan 2022 

Inleiding 

 

Dit keepersplan is geschreven ter ondersteuning voor de keeperstrainers binnen DSVP en het 

opzetten van een rode draad binnen de ontwikkeling van keepers. 

Het uitgangspunt is om iedere keeper op een verantwoorde manier met veel plezier te leren keepen. 

 

 

Het doel van keeperstraining is het aanleren en inslijpen van alle belangrijke specifieke 

keeperstechnieken.  

Achtereenvolgens worden voor de verschillende leeftijdscategorieën de specifieke leerplannen en 

jaarplannen uiteengezet met daarbij behorend een aantal basisoefeningen. 

Deze basisoefeningen komen in een database, die inzichtelijk zijn voor de keeperstrainer(s).  

Voor de j07 t/m j09 is er geen apart keepersplan, dit komt omdat er nog geen specifieke 

keeperstraining gegeven hoeft te worden, de spelers kunnen circuleren.  
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Leerplan O11-junioren 

Techniek 

Onderstaande technieken zou een keeper in de E-junioren moeten leren. De O11-junioren zijn nog 
erg jong en kunnen meestal hun concentratie nog niet lang vasthouden. De ene keeper wil graag 
leren, de andere keeper vindt het al leuk dat hij/zij speciale keeperstraining krijgt. Alles wat ze in de 
O11-junioren is meegenomen en het echte leren begint eigenlijk pas in de O13-junioren. 

Zonder bal  

• Voetenwerk 

• Verplaatsen in en voor het doel (starten, lopen, sprinten, draaien en keren in alle richtingen) 

• Springen 

Met bal  

• In de uitgangshouding komen 

• Uitgangshoudingen  

• Schot op doel 

• Dieptepass en flankballen 

• Duel 1 tegen 1 

• Vangen  

• Oprapen 

• Onderhands vangen 

• Blokkeren met buik/borst 

• Bovenhands vangen 

• Tippen (naast het doel) 

• Vallen - Duiken 

• Duel 1 tegen 1 

Balbezit keeper  

• Trap uit de handen  

• Volley 

• Dropkick 

• Werpen  

• Rollen 

• Slingerworp 

 

Alle bovenstaande onderdelen in relatie met:  
 

De realiteit van de wedstrijdsituatie in deze leeftijdscategorie: 

• Schoten op doel 

http://www.keepers-training.nl/index.php/leerplan-voor-keepers/e-junioren-leerplan
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• Duel 1 tegen 1 

• Diepteballen 

Inzicht (spelintelligentie) 

Balbezit tegenstander  

Spelsituaties:   

• Opstellen en positie bij:  

• Schoten op het doel 

• Onderscheppen van diepteballen 

• Duel 1 tegen 1 

Balbezit  

Spelsituaties: 

• Positie bij balbezit tegen partij 

Coachen, organiseren en leiding geven 

Balbezit keeper + speler  

• Bal naar medespeler, eerst speler aanroepen! 

• Spelers in vrije ruimte sturen om aan te spelen 

• Na het spelen van de bal:  

• Opsluiten 

• Neerzetten 1 op 1 in de laatste lijn 

Balbezit tegenstander  

Samenwerking speler(s)-keeper termen. Bal bij speler of tussen speler en keeper in: 

• LOS, bal voor de keeper 

• JIJ, bal voor de speler 

• TIJD, speler heeft tijd 

• WEG, speler moet bal wegspelen 

• NIET TERUG, speler mag niet terug spelen 

• VOORUIT, speler moet bal naar voren spelen 

• HIER , keeper wijst waar de bal teruggespeeld moet worden op de doelverdediger 
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Leerplan O13-junioren 

Techniek 

Onderstaande technieken zou een keeper in de O13-junioren moeten kennen als hij/zij naar de O13-
junioren gaat. In de O11-junioren hebben ze alle onderdelen al een keer gehad. In de O13-junioren 
moeten ze het nu ook goed gaan uitvoeren en leren. 

Zonder bal  

• Voetenwerk 

• Verplaatsen in en voor het doel (starten, lopen, sprinten, draaien en keren in alle richtingen) 

• Springen 

Met bal  

• In de uitgangshouding komen 

• Uitgangshoudingen  

• Schot op doel 

• Dieptepass en flankballen 

• Duel 1 tegen 1 

• Vangen  

• Oprapen 

• Onderhands vangen 

• Blokkeren met buik/borst 

• Bovenhands vangen 

• Tippen (naast het doel) 

• Vallen - Duiken 

• Duel 1 tegen 1 

• Spelersvaardigheden:  

• Voor buiten de 16 meter  

• Terugspeelbal 

Balbezit keeper  

• Trap uit de handen  

• Volley 

• Dropkick 

• Werpen  

• Rollen 

• Slingerworp 

• Doeltrap 

• Terugspeelbal 

http://www.keepers-training.nl/index.php/leerplan-voor-keepers/d-junioren-leerplan
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Alle bovenstaande onderdelen in relatie met: 
 

De realiteit van de wedstrijdsituatie in deze leeftijdscategorie: 

• Schoten op doel 

• Duel 1 tegen 1 

• Diepteballen 

• Terugspeelballen 

Inzicht (spelintelligentie) 

Balbezit tegenstander  

Spelsituaties: 

• Opstellen en positie bij:  

• Schoten op het doel 

• Onderscheppen van diepteballen (binnen en buiten de 16 meter) 

• Duel 1 tegen 1 

Balbezit  

Spelsituaties: 

• Positie bij balbezit tegenpartij 

Coachen, organiseren en leiding geven 

Balbezit keeper + speler  

• Bal naar medespeler, eerst speler aanroepen! 

• Spelers in vrije ruimte sturen om aan te spelen 

• Na het spelen van de bal:  

• Opsluiten 

• Neerzetten 1 op 1 in de laatste lijn 

 
Balbezit tegenstander  
Samenwerking speler(s)-keeper termen. Bal bij speler of tussen speler en keeper in: 

• LOS, bal voor de keeper 

• JIJ, bal voor de speler 

• TIJD, speler heeft tijd 

• WEG, speler moet bal wegspelen 

• NIET TERUG, speler mag niet terug spelen 

• VOORUIT, speler moet bal naar voren spelen 

• HIER , keeper wijst waar de bal teruggespeeld moet worden op de doelverdediger 
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Leerplan O15-junioren 

Techniek 

Alle technische vaardigheden die in de O13-junioren zijn aangeleerd moeten in de O15-junioren 
worden verbeterd, geperfectioneerd en/of onderhouden worden. Daarnaast komen er nieuwe 
technische vaardigheden bij die aangeleerd moeten worden. Ook alle punten vermeld bij inzicht en 
coachen moeten verbeterd en/of onderhouden worden, tevens worden ook deze punten verder 
uitgebouwd. 

Zonder bal  

• Voetenwerk 

• Verplaatsen in en voor het doel (starten, lopen, sprinten, draaien en keren in alle richtingen) 

• Springen (één- en tweebenige afzet, omhoog, voorwaarts, achterwaarts, links en rechts, zijwaarts 
vanuit stand of aanloop met meer passen) 

Met bal  

• In de uitgangshouding komen 

• Uitgangshoudingen  

• Schot op doel 

• Dieptepass en flankballen 

• Duel 1 tegen 1 

• Vangen  

• Oprapen 

• Onderhands vangen 

• Blokkeren met buik/borst 

• Bovenhands vangen 

• Met ontwijken van tegenstander 

• Tippen (naast het doel) 

• Vallen – Duiken-Zweven 

• Luchtduel 

• Stompen (één en twee vuisten) 

• Duel 1 tegen 1 

• Spelersvaardigheden:  

• Voor buiten de 16 meter  

• Terugspeelbal 

Balbezit keeper  

• Trap uit de handen  

• Volley 

• Dropkick 

• Rol en trap 

http://www.keepers-training.nl/index.php/leerplan-voor-keepers/d-junioren-leerplan
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• Werpen  

• Rollen 

• Slingerworp 

• Strekworp 

• Doeltrap 

• Terugspeelbal 

Alle bovenstaande onderdelen in relatie met: 
 

De realiteit van de wedstrijdsituatie in deze leeftijdscategorie: 

• Schoten op doel 

• Duel 1 tegen 1 

• Diepteballen 

• Terugspeelballen 

• De voorzet 

Inzicht (spelintelligentie) 

Balbezit tegenstander  

Spelsituaties: 

• Opstellen en positie bij:  

• Schoten op het doel 

• Onderscheppen van diepteballen (binnen en buiten de 16 meter) 

• Duel 1 tegen 1 

• Voorzetten 

Spelhervattingen 

• Positie voor en in het doel bij 

• Hoekschop 

• Vrije trap 

• Strafschop 

Coachen, organiseren en leiding geven 

Balbezit 

Situatie op het middenveld in het hoofd. Bij balverlies middenlinie neerzetten 
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Balbezit keeper + speler  

• Bal naar medespeler, eerst speler aanroepen! 

• Spelers in vrije ruimte sturen om aan te spelen 

• Na het spelen van de bal:  

• Opsluiten 

• Neerzetten 1 op 1 in de laatste lijn 

 
Balbezit tegenstander  
Samenwerking speler(s)-keeper termen. Bal bij speler of tussen speler en keeper in: 

• LOS, bal voor de keeper 

• JIJ, bal voor de speler 

• TIJD, speler heeft tijd 

• WEG, speler moet bal wegspelen 

• NIET TERUG, speler mag niet terug spelen 

• VOORUIT, speler moet bal naar voren spelen 

• HIER , keeper wijst waar de bal teruggespeeld moet worden op de doelverdediger 

 
Spelsituaties: 

• Scherp zetten daar waar gevaar (kan) ontstaa(n)t 

 

Spelhervattingen 

• Duidelijke afspraken en erop trainen voor de wedstrijd 

• Tijdens de wedstrijd neerzetten van spelers (volgens afspraak) 
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Leerplan O17-junioren 

Techniek 

Alle technische vaardigheden die in de O15-junioren zijn aangeleerd moeten in de O17-junioren 
worden verbeterd, geperfectioneerd en/of onderhouden worden. Daarnaast komen er nieuwe 
technische vaardigheden bij die aangeleerd moeten worden. Ook alle punten vermeld bij inzicht en 
coachen moeten verbeterd en/of onderhouden worden, tevens worden ook deze punten verder 
uitgebouwd. 
 

Zonder bal  

• Voetenwerk 

• Verplaatsen in en voor het doel (starten, lopen, sprinten, draaien en keren in alle richtingen) 

• Springen (één- en tweebenige afzet, omhoog, voorwaarts, achterwaarts, links en rechts, zijwaarts 
vanuit stand of aanloop met meer passen) 

Met bal  

• In de uitgangshouding komen 

• Uitgangshoudingen  

• Schot op doel 

• Dieptepass en flankballen 

• Duel 1 tegen 1 

• Vangen  

• Oprapen 

• Onderhands vangen 

• Blokkeren met buik/borst 

• Bovenhands vangen 

• Met ontwijken van tegenstander 

• Stuitballen 

• Tippen (naast het doel) verlengen en veranderen van de richting van de bal bij flankballen 

• Vallen – Duiken-Zweven 

• Luchtduel 

• Stompen (één en twee vuisten) 

• Duel 1 tegen 1 

• Spelersvaardigheden:  

• Voor buiten de 16 meter  

• Terugspeelbal 

 

 

 

http://www.keepers-training.nl/index.php/leerplan-voor-keepers/d-junioren-leerplan
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Balbezit keeper  

• Trap uit de handen  

• Volley 

• Dropkick 

• Rol en trap 

• Werpen  

• Rollen 

• Slingerworp 

• Strekworp 

• Inworp 

• Duwworp (vanaf de borst) 

• Doeltrap 

• Terugspeelbal 

Alle bovenstaande onderdelen in relatie met: 
 

De realiteit van de wedstrijdsituatie in deze leeftijdscategorie: 

• Bij alle spelsituaties 

• Bij alle spelhervattingen 

Binnen: 

• Balbezit 

• Balbezit tegenpartij 

• Omschakeling 

•  

Inzicht (spelintelligentie) 

Balbezit tegenstander  

Spelsituaties: 

• Opstellen en positie bij:  

• Schoten op het doel 

• Onderscheppen van diepteballen 

• Duel 1 tegen 1 

• Voorzetten 
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Spelhervattingen 

• Positie voor en in het doel bij 

• Hoekschop 

• Vrije trap 

• Strafschop 

• Aftrap 

• Verre inworp 

• Scheidsrechtersbal 

 

Balbezit keeper  

• Keuzes maken (-lezen van de wedstrijd) 

• Snel spelen 

• Vasthouden 

• Keuze hoe te spelen (=techniek) 

• Trappen (volley, dropkick vanaf de grond) 

• Werpen (rollen, slingerworp, strekworp, inworp en duwworp) 

 

Coachen, organiseren en leiding geven 

Balbezit 

Situatie op het middenveld in het hoofd. Bij balverlies middenlinie neerzetten 
 
Balbezit speler  

• Spelers rond de balbezitter vrij laten lopen 

• Spelers aan de bal aan geven waar de bal naar toe kan 

• Speler die de bal heeft coachen door "TIJD"; "IN JE RUG"; "VOORUIT"; etc. toe te roepen. 

Balbezit keeper + speler 

• Bal naar medespeler, eerst speler aanroepen! 

• Spelers in vrije ruimte sturen om aan te spelen 

• Na het spelen van de bal:  

• Opsluiten 

• Neerzetten 1 op 1 in de laatste lijn 
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Balbezit tegenstander  
Samenwerking speler(s)-keeper termen. Bal bij speler of tussen speler en keeper in: 

• LOS, bal voor de keeper 

• JIJ, bal voor de speler 

• TIJD, speler heeft tijd 

• WEG, speler moet bal wegspelen 

• NIET TERUG, speler mag niet terug spelen 

• VOORUIT, speler moet bal naar voren spelen 

• HIER , keeper wijst waar de bal teruggespeeld moet worden op de doelverdediger 

 
Spelsituaties: 

• Scherp zetten daar waar gevaar (kan) ontstaa(n)t 

 
Spelhervattingen 

• Duidelijke afspraken en erop trainen voor de wedstrijd 

• Tijdens de wedstrijd neerzetten van spelers (volgens afspraak) 
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Leerplan O19-junioren 

Techniek 

Alle technische vaardigheden die in de O17-junioren zijn aangeleerd moeten nu verbeterd, 
geperfectioneerd en/of onderhouden worden. Alle principes van de O17-junioren (spelsituaties, 
spelhervattingen) verbeteren, perfectioneren en/of onderhouden. 

 

Zonder bal  

• Voetenwerk 

• Verplaatsen in en voor het doel (starten, lopen, sprinten, draaien en keren in alle richtingen) 

• Springen (één- en tweebenige afzet, omhoog, voorwaarts, achterwaarts, links en rechts, zijwaarts 
vanuit stand of aanloop met meer passen) 

Met bal  

• In de uitgangshouding komen 

• Uitgangshoudingen  

• Schot op doel 

• Dieptepass en flankballen 

• Duel 1 tegen 1 

• Vangen  

• Oprapen 

• Onderhands vangen 

• Blokkeren met buik/borst 

• Bovenhands vangen 

• Met ontwijken van tegenstander 

• Stuitballen 

• Tippen (naast het doel) verlengen en veranderen van de richting van de bal bij flankballen 

• Vallen – Duiken-Zweven 

• Luchtduel 

• Stompen (één en twee vuisten) 

• Duel 1 tegen 1 

• Spelersvaardigheden:  

• Voor buiten de 16 meter  

• Terugspeelbal 

 

 

 

http://www.keepers-training.nl/index.php/leerplan-voor-keepers/d-junioren-leerplan


 

 
Door Samenwerking Verkregen Pijnacker 

 
14 

 

Balbezit keeper  

• Trap uit de handen  

• Volley 

• Dropkick 

• Rol en trap 

• Werpen  

• Rollen 

• Slingerworp 

• Strekworp 

• Inworp 

• Duwworp (vanaf de borst) 

• Doeltrap 

• Terugspeelbal 

 
Alle bovenstaande onderdelen in relatie met: 
 

De realiteit van de wedstrijdsituatie in deze leeftijdscategorie: 

• Bij alle spelsituaties 

• Bij alle spelhervattingen 

Binnen: 

• Balbezit 

• Balbezit tegenpartij 

• Omschakeling 

 

Inzicht (spelintelligentie) 

Balbezit tegenstander  

Spelsituaties: 

• Opstellen en positie bij:  

• Schoten op het doel 

• Onderscheppen van diepteballen 

• Duel 1 tegen 1 

• Voorzetten 
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Spelhervattingen 

• Positie voor en in het doel bij 

• Hoekschop 

• Vrije trap 

• Strafschop 

• Aftrap 

• Verre inworp 

• Scheidsrechtersbal 

 
Balbezit keeper  

• Keuzes maken (-lezen van de wedstrijd) 

• Snel spelen 

• Vasthouden 

• Keuze hoe te spelen (=techniek) 

• Trappen (volley, dropkick vanaf de grond) 

• Werpen (rollen, slingerworp, strekworp, inworp en duwworp) 

 

Coachen, organiseren en leiding geven 

Balbezit 

Situatie op het middenveld in het hoofd. Bij balverlies middenlinie neerzetten 
 
Balbezit speler  

• Spelers rond de balbezitter vrij laten lopen 

• Spelers aan de bal aan geven waar de bal naar toe kan 

• Speler die de bal heeft coachen door "TIJD"; "IN JE RUG"; "VOORUIT"; etc. toe te roepen. 

Balbezit keeper + speler 

• Bal naar medespeler, eerst speler aanroepen! 

• Spelers in vrije ruimte sturen om aan te spelen 

• Na het spelen van de bal:  

• Opsluiten 

• Neerzetten 1 op 1 in de laatste lijn 
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Balbezit tegenstander  
Samenwerking speler(s)-keeper termen. Bal bij speler of tussen speler en keeper in: 

• LOS, bal voor de keeper 

• JIJ, bal voor de speler 

• TIJD, speler heeft tijd 

• WEG, speler moet bal wegspelen 

• NIET TERUG, speler mag niet terug spelen 

• VOORUIT, speler moet bal naar voren spelen 

• HIER , keeper wijst waar de bal teruggespeeld moet worden op de doelverdediger 

 
Spelsituaties: 

• Scherp zetten daar waar gevaar (kan) ontstaa(n)t 
 
Spelhervattingen 

• Duidelijke afspraken en erop trainen voor de wedstrijd 

• Tijdens de wedstrijd neerzetten van spelers (volgens afspraak) 
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TECHNIEK 
( training ) JO 11 JO 13 JO 15 JO 17 JO 19 

zonder Bal Voetenwerk Voetenwerk Voetenwerk Voetenwerk Voetenwerk 

 springen springen springen springen springen 

 

verplaatsen 
in voor doel 

verplaatsen in 
voor doel 

verplaatsen in 
voor doel 

verplaatsen in 
voor doel 

verplaatsen in 
voor doel 

Met Bal 

In 
uitgangshoud
ing komen 

In 
uitgangshoudi
ng komen 

In 
uitgangshoudi
ng komen 

In 
uitgangshoudi
ng komen 

In 
uitgangshoudi
ng komen 

 

uitgangshoud
ing 

uitgangshoudi
ng 

uitgangshoudi
ng 

uitgangshoudi
ng 

uitgangshoudi
ng 

 . Schot op doel . Schot op doel . Schot op doel . Schot op doel . Schot op doel 

 

. Diepte en 
flankbal 

. Diepte en 
flankbal 

. Diepte en 
flankbal 

. Diepte en 
flankbal 

. Diepte en 
flankbal 

 . Duel 1 : 1 . Duel 1 : 1 . Duel 1 : 1 . Duel 1 : 1 . Duel 1 : 1 

 vangen vangen vangen vangen vangen 

 . Oprapen . Oprapen . Oprapen . Oprapen . Oprapen 

 

. Onderhands 
vangen 

. Onderhands 
vangen 

. Onderhands 
vangen 

. Onderhands 
vangen 

. Onderhands 
vangen 

 

. Buik/borst 
vangen 

. Buik/borst 
vangen 

. Buik/borst 
vangen 

. Buik/borst 
vangen 

. Buik/borst 
vangen 

 

. Bovenhands 
vangen 

. Bovenhands 
vangen 

. Bovenhands 
vangen 

. Bovenhands 
vangen 

. Bovenhands 
vangen 

   

. Met ontwijken 
tegenstander 

. Met ontwijken 
tegenstander 

. Met ontwijken 
tegenstander 

 tippen tippen tippen tippen tippen 

 

vallen / 
duiken vallen / duiken 

vallen / duiken 
/zweven 

vallen / duiken 
/zweven 

vallen / duiken 
/zweven 

 duel 1 : 1 duel 1 : 1 duel 1 : 1 duel 1 : 1 duel 1 : 1 

  

spelersvaardig
heden 

spelersvaardig
heden 

spelersvaardig
heden 

spelersvaardig
heden 

  . Buiten de 16 mtr . Buiten de 16 mtr . Buiten de 16 mtr . Buiten de 16 mtr 

  . Terugspeelbal . terugspeelbal . terugspeelbal . terugspeelbal 

    

. Buiten 16 
wegtrappen 
koppen 

. Buiten 16 
wegtrappen 
koppen 

   stompen  stompen  stompen  

    stuitballen stuitballen 

    luchtduel  luchtduel  

Balbezit 
Keeper 

trap uit 
handen 

trap uit 
handen 

trap uit 
handen 

trap uit 
handen 

trap uit 
handen 

 . Volley . Volley . Volley . Volley . Volley 

   . Dropkick . Dropkick . Dropkick 

    . Rol en trap . Rol en trap 

 werpen werpen werpen werpen werpen 

 . Rollen . Rollen . Rollen . Rollen . Rollen 

 . Slingerworp . Slingerworp . Slingerworp . Slingerworp . Slingerworp 

   . Strekworp . Strekworp . Strekworp 

  doeltrap  doeltrap  doeltrap  doeltrap  

  terugspeelbal terugspeelbal terugspeelbal terugspeelbal 
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INZICHT ( 
wedstrijd ) JO 11 JO 13 JO 15 JO 17 JO 19 

balbezit 
tegenstan
der 

Opstellen en 
positie bij : 

Opstellen en 
positie bij : 

Opstellen en 
positie bij : 

Opstellen en 
positie bij : 

Opstellen en 
positie bij : 

 . Schoten op doel . Schoten op doel . Schoten op doel . Schoten op doel . Schoten op doel 

 

. Onderscheppen 
dieptebal 

. Onderscheppen 
dieptebal 

. Onderscheppen 
dieptebal 

. Onderscheppen 
dieptebal 

. Onderscheppen 
dieptebal 

 . Duel 1 : 1 . Duel 1 : 1 . Duel 1 : 1 . Duel 1 : 1 . Duel 1 : 1 

   . Terugspeelballen . Terugspeelballen . Terugspeelballen 

   . Voorzetten . Voorzetten . Voorzetten 

Spelhervat
ting  

Positie in voor 
doel bij :    

  . Hoekschop  . Hoekschop  . Hoekschop  . Hoekschop  

  . Vrije trap . Vrije trap . Vrije trap . Vrije trap 

    . Aftrap . Aftrap 

    . Inworp (verre) . Inworp (verre) 

Balbezit 
keeper    keuzes maken keuzes maken 

    . Snel spelen . Snel spelen 

    . Vast houden . Vast houden 

    

keuze hoe 
spelen 

keuze hoe 
spelen 

    . Trappen . Trappen 

    . Gooien . Gooien 

balbezit 
keeper/sp
eler 

Bal naar 
medespeler 

Bal naar 
medespeler 

Bal naar 
medespeler 

Bal naar 
medespeler 

Bal naar 
medespeler 

 . Aanroepen . Aanroepen . Aanroepen . Aanroepen . Aanroepen 

 . Neerzetten . Neerzetten . Neerzetten . Neerzetten . Neerzetten 

  na spelen bal  na spelen bal  na spelen bal  na spelen bal  

  . Op/aansluiten . Op/aansluiten . Op/aansluiten . Op/aansluiten 

    

. Neerzetten 1op1 
laatste lijn 

. Neerzetten 1op1 
laatste lijn 

    

spelers vrije 
ruimte sturen 

spelers vrije 
ruimte sturen 

Balbezit 
tegenstan
der 

Vaste 
termen/aanw
ijzing 

Vaste 
termen/aanwij
zing 

Vaste 
termen/aanwij
zing 

Vaste 
termen/aanwij
zing 

Vaste 
termen/aanwij
zing 

 . Los . Los . Los . Los . Los 

 . Jij . Jij . Jij . Jij . Jij 

 . Tijd . Tijd . Tijd . Tijd . Tijd 

 . Weg . Weg . Weg . Weg . Weg 

 . Niet Terug . Niet Terug . Niet Terug . Niet Terug . Niet Terug 

 . Vooruit . Vooruit . Vooruit . Vooruit . Vooruit 

 . Hier* . Hier* . Hier* . Hier* . Hier* 

    . Onder je  . Onder je  
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 JO 11 JO 13 JO 15  JO 17 JO 19 

    

Scherp zetten 
daar waar 

Scherp zetten 
daar waar 

    

gevaar kan 
ontstaan  

gevaar kan 
ontstaan  

    Afspraken Afspraken 

    . Hoekschoppen . Hoekschoppen 

    . Vrije trappen  . Vrije trappen  

* Hier   keeper wijst waar de bal teruggespeeld moet worden op de doelman 

 


