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Inleiding 
 
Een doelman bij KFC Gavere-Asper moet meer doen dan enkel zijn doel verdedigen, 
hij is meer dan een “ballenpakker”. De evolutie van het voetbal stelt in het huidige 
voetbal de volgende eisen aan de doelman: terugspeelbal, zonevoetbal (pressing), 
Snelheid van uitvoering. De keeper moet vandaag een allrounder zijn op technisch, 
tactisch, mentaal en fysiek vlak. Hij is als het ware de laatste verdediger en de eerste 
aanvaller van de ploeg. Om dit te bereiken, krijgen de doelmannen bij KFC Gavere-
Asper eenmaal per week een individuele specifieke keeperstrainingen, en  
een isolatie integratietraining waarbij in kleine groepjes wordt gewerkt. 
Daarnaast zal er periodiek een volledige integratietraining per leeftijdscategorie 
worden ingelast. 
 
Rol van de keeper in de ploeg 
 
Een doelman heeft veel taken uit te voeren tijdens een wedstrijd zowel bij balbezit als 
bij balverlies. In de volksmond wordt al vlug gezegd de keeper is het “SLOT OP DE 
DEUR” Dit brengt dan ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel met zich mee. 
Een keeper kan namelijk de wedstrijd voor zijn ploeg winnen maar ook verliezen.  
Bijna elke keeper wil de perfecte wedstrijd‟ spelen; uitstekende reddingen uitvoeren 
en de nul houden” Samen met de keeperstrainers zal naar deze perfectie getraind 
worden. 
 
Taak van de moderne keeper 
 

• Meer dan zijn doel verdedigen 
• Meer dan een ballenpakker 
• Zonevoetbal, coachen, terugspeelbal, snelheid 
• Allrounder op technisch, tactisc, metaal en fysiek vlak 
•  

 
Verschillende spelsituaties 
 
 Bij balbezit:   keeper als keeper (binnen de 16m) 

 
-korte opbouw 
--lange opbouw 
 
Keeper als veldspeler (buiten de 16m) 
 
-korte opbouw 
-lange opbouw 

 
 
 Bij balverlies: in doel =  doelpoging 

 
 
 Bij balverlies: voor doel =  duel 

dieptepas 
voorzet 
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Specifieke keeperstechnieken 
 
Zonder bal 
 

• Uitgangshouding in doel =   doelpoging 
• Uitganshouding voor doel =  1-1 

Dieptepas 
voorzet 

 
• Verplaatsingen in en voor doel=  voorwaarts 

Zijwaarts 
Rugwaarts  
Veranderen van richting 

 
 
Verdedigende technieken met bal 
 

• Oprapen en onderhands vangen 
• Borsthoogte vangen 
• Bovenhands vangen 
• Voorwaarts vallen en voorwaarts duiken 
• Zijwaarts vallen (laag - halfhoog – hoog) 
• Rugwaarts vallen en zweven 
• Wegduwen met 2 handen en 1 hand 
• Afweren met de voet bij doelpoging 
• In de voeten gaan van de aanvaller en of glijden (stand of bij verplaatsing) 
• Hoge ballen verwerken 

 
 
Aanvallende technieken met bal 
 

• Uitrollen 
• Uitwerpen: verschillende technieken 
• Uittrappen van op de grond en vanuit de hand (dropkick, volley, wreeftrap) 

 
 
Wat ga ik doen zowel in balbezit als balverlies 
 
 

• Het waarnemingsvermogen 
• Het beoordelingsvermogen 
• De besluitvorming 
• Het uitvoeringsvermogen   -klemvest of afweren 

-duel aangaan 
-intercepteren dieptepas of voorzet 
-opbouw 

• Positiespel 
• Oriëntatievermogen 
• anticipatievermogen 
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Conditie van de keeper 
 

• kracht 
 
-maximale kracht 
-snelkracht 
-sprongkracht 
-trapkracht 
-werpkracht 

 
• snelheid 

 
-reactiesnelheid 
-bewegingssnelheid 

 
• lenigheid 
• uithoudingsvermogen 

 
 
Mentale vaardigheden 
 

• het zelfvertrouwen 
• de concentratie 
• het  doorzettingsvermogen 
• moed, durf en lef 
• de emotionele stabiliteit 
• de ambitie 
• de motivatie 
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Jeugdkeepers opleidingsplan 
 
Het opleidingsplan voor jeugdkeepers is een langetermijnplanning waarbij per 
leeftijdscategorie de te beheersen vaardigheden aan bod komen. 
  
Binnen de training wordt gewerkt op basis van de volgende 4 vaardigheidsgroepen, 
deze zullen bij een evaluatie opgenomen worden in het evaluatieschema. Hiermee is 
ook voor de ploeg, trainers en ouders een goed inzicht te krijgen in de ontwikkeling 
van de keeper door de jaren heen.  
 
 
 
De vaardigheidsgroepen zijn: 
 
1. Technische vaardigheden: basics – balbezit/balverlies 
2. Tactische vaardigheden: balbezit/balverlies 
3. Fysieke vaardigheden 
4. Mentale vaardigheden 

Ontwikkelingpatroon volgens leeftijd zoals voorgeschreven bij de KBVB 
 

1. 5-7 jaar 
2. 7-9 jaar 
3. 9-11 jaar 
4. 11-15 jaar 
5. 15- 17 jaar 

 

Vanaf ontwikkelingspatroon 1 wordt gestart met de basics en tactics. Het is evident 
dat er bij de volgende niveaus telkens vaardigheden zullen bijkomen om tot een 
volledig pakket op het einde van de jeugdopleiding. 

In onze club hebben wij er voor gekozen om in de eerste fase spelertjes elk om beurt 
in het doel te laten staan. Indien er zich toch iemand zou geroepen voelen om meer 
in de doel te staan dat wordt geopteerd om dit spelertje een halve wedstrijd in doel te 
laten staan en de tweede helft opnieuw de rotatie te laten doorgaan. 
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Ontwikkelingspatroon 5-7 jaar 

Basics & tactics bij balbezit en balverlies 

1° fase 

Algemene lichaams- en balvaardigheden, oog- en handcoördinatie, werpen vangen 
en trappen. 

Lichaamscoördinatie: leren vallen op de zijkant van het lichaam (L&R) vanuit zit, 
kniezit, hurkzit en stand. 

Zo snel als mogelijk leren verplaatsen voorwaarts, zijwaarts en achterwaarts. 

Leren springen op 1 voet en op 2 voeten, huppelen, enz… 

 

2° fase 

Bij balbezit de bal rollen en onderhands werpen met 1 hand 

Bij balverlies oprapen met schepbeweging (1voet voor) 

Bal nemen bij voorwaartse en zijwaartse val 

De oefeningen gebeuren op een speelse manier en de spelvreugde is hier van 
een groot belang. 

Fysiek 

• Kracht: is heel weinig ontwikkeld  
• Lenigheid: meestal heel lenig 
• Uithouding: snel moe maar vlugge recuperatie 
• Snelheid: werken op reactiesnelheid is spelvorm 
• Coördinatie: weinig lichaamsbeheersing soms nog geen voorkeurvoet 

 

Metaal 

• Toont grote spontaniteit 
• Speelt graag en maakt veel plezier 
• Is meestal met zichzelf bezig 
• Is vlug afgeleid 
• Kan niet lang geconcentreerd zijn 
• Is gehecht aan de jeugdopleider 
• Bootst de jeugdopleider na 
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Ontwikkelingspatroon 7-9 jaar 

Basics bij balbezit 

• Controle van lage terugspeelbal 
• Korte passing na terugspeelbal 
• Onderhands rollen en werpen naar vrijstaande medespeler 
• Volley-uittrap,doeltrap 

Basics bij balverlies  

• doelpoging tot 10 m 
• opstelling tussen tegenspeler aan de bal en midden van het doel bij 

doelpoging, 1-1 en dieptepas 
• opstelling (verkleinen hoek) bij doelpoging 
• ingedraaid staan weg van de 1°paal bij voorzet 
• bij 1-1 snel uitkomen en keuze maken wat te doen, in de voeten of blijven 

staan. 
• Interceptie van lage dieptepas of lage voorzet 

 

Coachen: 

-Spreken tegen medespelers om ze op de juiste plaats te zetten 

-Gebruik van termen tussen spelers en keeper: 
 
• los: bal voor de keeper 
• jij: bal voor de speler 
• tijd: speler heeft tijd 
• weg: speler moet de bal wegspelen 
• niet terug: speler mag de bal niet terugspelen 
• hier / keeper: speler kan de bal terugspelen 
• vooruit: speler moet de bal vooruitspelen 

Fysiek 

• Kracht: natuurlijke bewegingen en duelvormen (evenwichtige partners) 
• Lenigheid: meest gunstigste periode 
• Uithouding: de omvang van de training voldoet 
• Snelheid: werken op reactiesnelheid is spelvorm, looptechniek al spelend 
• Coördinatie: lichaamscoördinatie, oog –hand en oog-voet 

Metaal 

• Wordt leergierig 
• Concentratie neemt toe 
• Wil in een team zitten 
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Ontwikkelingspatroon 9-11 jaar 

Basics bij balbezit 

• Controle van halfhoge terugspeelbal 
• Halflange passing na terugspeelbal 
• Zijwaartse slingerworp naar vrijstaande speler 
• dropkick 

Basics bij balverlies  

• doelpoging vanaf 15-20 m 
• korte snelle voorwaartse verplaatsing net voor doelpoging 
• snelle zijwaartse verplaatsing bij 1-1 (+aanval afremmen) 
• hoge positie + interceptie van halfhoge dieptepas 
•  hoge positie + interceptie van halfhoge voorzet 
• Positie bij hoekschop en indirecte vrije trap 

 

Coachen 

Organiseren en leiding geven, blijven gebruiken van de termen tussen keeper en 
speler. 

 

Fysiek 

• Kracht: spelen met eigen gewicht en duelvormen (evenwichtige partners) 
• Lenigheid: neemt af dus stimuleren 
• Uithouding: de omvang van de training voldoet  
• Snelheid: werken op reactiesnelheid in spelvorm (let op de recuperatie), 

looptechniek verbeteren 
• Coördinatie: lichaamscoördinatie, oog –hand en oog-voet 

 

Metaal 

• Wil zich meten met anderen 
• Kan in team een doel nastreven 
• Is kritisch voor zichzelf en de medespelers 
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Ontwikkelingspatroon 11-15 jaar 

Basics bij balbezit 

• lange passing na terugspeelbal 
• bovenhandse slingerworp naar vrijstaande medespeler 
• doeltrap (wreeftrap) 

Basics bij balverlies  

• doelpoging 25 à 30 m  
• juiste plaats staat bij aangaan 1-1 (aanval aframmen, buitenkanten) 
• interceptie van hoge dieptepass ( 1 en 2 benige afzet) 
• interceptie van dieptepass buiten de 16 meter 
• interceptie van hoge voorzet (juiste keuze, klemvast of ontzetten met vuisten, 

tippen over doel, zweven) 
• directe vrijetrap 

 

Coachen 

Samenwerking met de spelers optimaliseren. Tijdens de wedstrijd de speler op de 
afspraken wijzen die gemaakt werden. De speler attent maken op een gevaarsituatie. 

 

Fysiek 

• Kracht: natuurlijke bewegingen en duelvormen (evenwichtige partners) 
• Lenigheid: meest gunstigste periode 
• Uithouding: de omvang van de training voldoet 
• Snelheid: werken op reactiesnelheid is spelvorm, looptechniek al spelend 
• Coördinatie: lichaamscoördinatie, oog –hand en oog-voet 

Metaal 

• Wordt leergierig 
• Concentratie neemt toe 
• Wil in een team zitten 
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Ontwikkelingspatroon 15-17 jaar 

Basics bij balbezit 

• Vervolmaking via individuele training 
 
-uittrappen (volley, drop) 
-uitgooien, uitrol 
-doeltrap 
-snelheid van uitvoering 
-kiezen voor de juiste oplossing 

Basics bij balverlies  

• Vervolmaking via individuele training 
 
-oprapen 
-vangen 
-duiken 
-zweven 
-tippen 
-positiespel 
 

 Tactics bij balbezit 

 
•   Alle tactische principes (spelsituaties, spelhervattingen) vanuit de wedstrijdsituatie 

benaderen 

Tactics bij balverlies 

• Alle tactische principes (spelsituaties, spelhervattingen) vanuit de wedstrijdsituatie 
benaderen 

 

Fysiek 

• Snelkracht afhankelijk van de morfologie van de speler 
• Lenigheid: onderhouden in functie van blessures 
• Uithouding: extensieve en intensieve duurtraining (geen weerstand) 
• Snelheid: explosief vermogen en maximale snelheid in spelvorm 
• Coördinatie: basistechnieken  herhalen 
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Metaal 

• Toont minder zelfvertrouwen 
• Gaat op zoek naar eigen ik 
• Zet zich af tegen normale waarden 
• Moet meer en meer de intentie tonen om te willen winnen moet daarvoor 

bepaalde opofferingen willen doen 
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Integratietraining van de keeper 
 
Naast de individuele training voor de keeper worden er trainingen georganiseerd 
waarbij spelsystemen,en automatisemen bij balbezit en balverlies worden 
ingeoefend. 
 
We kunnen deze trainingen opbouwen in 3 fasen: 
 
Individuele training: keeperstrainer enkel met de keepers 
 
Integratie spelers in de keeperstraining:  keeperstrainer met keepers en spelers 
die als aanvaller of verdediger fungeren 
 
Integratie keepers in de groepstraining: keeperstrainer met keepers bij de ploeg 
met veldtrainer. (specifieke training voor ploeg en keeper samen) 
 

Bij de derde fase zal er door de veldtrainer en keeperstrainers afspraken gemaakt 
worden omtrent het thema van de training. De keeperstraines zal dan specifiek de 
keeper coachen tijdens het uitvoeren van zijn taak tijdens deze training. 

 

De Keeper…… Een wedstrijd winnen kan hij nooit,  
 
wel een nederlaag voorkomen.  
 
Maar als eenling van de elf scoort hij wel de 
mooiste zege. 
 
 Door de overwinning op zichzelf. 
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