
Keeper warming-up voor de wedstrijd 

 

De voorbereiding zonder bal: 

  Rustig inlopen (daarbij kan de verkenning van het doelgebied worden ingepast) 
  Losmaken schoudergordel (zwaaien met de armen) 
  Losmaken bovenbeen/billen 
  Losmaken kuitspieren 
  Losmaken heupen (draaien) 
  Losmaken liezen 
  Lopen en opspringen met een en tweebenige afzet (kan voor-, zij- en achterwaarts gebeuren) 
  Wat korte versnellingen, sprints 

De voorbereiding met bal: 

De warming-up met bal staat in CD teken van de keeper, niet van de leider (intrapper). De leider (intrapper) moet zorgen dat de 
keeper altijd de bal kan verwerken. Aan 10 ballen die in de kruising vliegen heeft de keeper niks. Neem de tijd om de keeper een 
goede warming up te geven. Houdt rekening met het niveau van de keeper hoe hard je bal op de keeper af laat gaan. 

1. Balgevoel. Keeper staat in het midden van zijn doel. Trainer gooit, vanaf 5 meter, de bal op verschillende hoogten naar de keeper: laag, 
tussen enkel en schouder en boven de schouder. 

2. Idem, maar nu trapt de trainer de ballen vanaf 10 meter op de keeper. 

3. Idem, maar nu trapt de trainer de ballen vanaf 10 meter iets naast de keeper. 

4. Grondgewenning. De keeper staat in het midden van zijn doel en de trainer trapt ballen over de grond links en rechts naast de keeper. 
De keeper verwerkt de ballen. Beide kanten 5 keer. 



Keeper warming-up voor de wedstrijd 

5. Idem, maar nu trapt de trainer de ballen op heuphoogte. Beide kanten weer 5 keer. 

6. Flankballen.Vanaf de C jeugd. Trainer trapt tussen de 5 en 10 ballen vanaf de zijkant. De keeper verwerkt de ballen en gooit de ballen 
met een slingerworp terug naar de trainer. 
Hoge aanworpen. Tot de C jeugd. Trainer gooit tussen de 5 en 10 ballen vanaf de zijkant. De keeper verwerkt de ballen en rolt de 
ballen over de grond terug naar de trainer. 

7. Positie in het doel. Keeper staat in zijn doel. De trainer trapt ballen vanaf ongeveer 10 meter op doel, vanuit verschillende posities. 
Houd hierbij een halve cirkel in gedachten die door de hoekpunten van het 5 meter gebied loopt en door de strafschopstip. 

8. Keeper zit op de grond en verwerkt vervolgens op tempo een bal die afwisselend rechts dan weer links van hem wordt aangegooid. 
Keeper probeert steeds iets vooruit af te rollen (vooruit keepen of insnijden genoemd). Dit ook weer 10 keer rechts en 10 keer links. 

9. Spelvoortzetting. Keeper trapt verschillende ballen richting de trainer die rond de middellijn staat. De keeper oefent de dropkick, volley 
en bal van de grond. 

De punten die hierboven worden genoemd kunnen variëren per keeper. Zorg wel voor een logische opbouw van de warming-up. 

Ga bijvoorbeeld niet eerst duiken en daarna de grondgewenningsoefening doen. De keeper moet zich lekker voelen bij de gekozen 

volgorde. 


