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Inhoud
1.

Leerplan Keepers

In dit leerplan is per leeftijdscategorie beschreven welke onderdelen van de techniek en tactiek getraind dient te worden.
Van de jeugdkeeperstrainers mag verwacht worden dat per leerplan de keepers de oefenstof aanleren en verbeteren.
Voor de keepers van de F- pupillen is ook leerplan opgenomen maar is zeer beperkt. Het is aan te bevelen om in deze
leeftijdscategorie niet met een vast, maar met een roulerende keeper te werken.

2.

Doelstelling en trainingsmethode

2.1

Doelstelling

Keepers technisch, tactisch en mentaal beter maken op elk niveau binnen de vereniging.

2.2
11 gouden regels keeperstraining
De keeperstrainers dienen binnen de visie uit te gaan van de 11 gouden basisregels:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2.3

Zorg voor plezier tijdens trainingen!
Maak keepersechte oefeningen!
Coach op wat goed gaat; vermijd negatieve coaching
Stimuleer de uitgangshouding in diverse verschillende omstandigheden!
Creëer succesbeleving; veel ballen kunnen verwerken!
Verwerk verschillende onderdelen in je training!
Laat niveau met niveau trainen!
Laat keepers veel doen!
Techniek; veel herhalingen in diverse omstandigheden!
Inzicht; daag keepers uit eigen keuzes te maken!
Inzicht; stel neutrale en open vragen!
Leeftijdsgroepen

Binnen het leerplan voor keepers onderscheiden we drie leeftijdsgroepen:
 Onderbouw (o9 t/m o13)
 Middenbouw (o14 t/m o16)
 Bovenbouw (o17 t/m o19)
Bij het ontwikkelen van de trainingen maken we bij de onderbouw wel onderscheidt en is er voor de E-pupillen een aparte
jaarplanning ontwikkeld. Bij de overige leeftijdsgroepen doen we dat niet.

2.4

Methodische opbouw van de trainingen




3.

Opbouw per leeftijdscategorie.
Trainingsvormen gedurende 3 á 4 weken doseren
Coaching richten op de individuele keeper

Rol keeperstrainer binnen de visie

De rol van de keeperstrainers is essentieel en er wordt verwacht dat de keepers via een gestructureerde opleiding een
betere keeper worden op elk niveau binnen de vereniging.
We hanteren daarbij de volgende stappen:
 Maak een jaarplanning per leeftijdscategorie
 Bepaal de thema’s die je wilt behandelen
 Periodiseer je trainingen over 3 á 4 weken:
 Elke training wordt gedurende 3 of 4 weken aan de keepers gegeven
 Hierdoor ontstaat een optimale leersituatie voor de keepers
 Veel herhalen
 Elke keeper kan op zijn eigen manier/tempo de stof tot zich nemen
 Coaching kan afgestemd worden op de individuele keeper
 Bepaal a.d.h.v. de thema’s de basistechnieken en coachmomenten
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Uitgangshouding en voetenwerk iedere training terug laten komen
Laat de trainingen goed aansluiten op de volgende leeftijdscategorie
Denk aan een verantwoorde opbouw per leeftijdscategorie:




4.

Onderbouw =
Middenbouw =
Bovenbouw =

Leergierig, probeer grenzen te verleggen
groeispurt, maatwerk
voorbereiden op het echte werk, mentale weerbaarheid

De hoofdtaak van keeper

Hij moet zowel technisch als qua inzicht (spelintelligentie en gochme) de kwaliteiten hebben om de voetbal- en
keepersituaties handelend te kunnen oplossen en/of een goed positiespel te kunnen voorkomen.

5.

Hoofdmomenten van een wedstrijd voor een keeper.

5.1

Balbezit tegenpartij.

De tegenstander het scoren belette door middel van coachen, organisatie, leiding geven en/of positiespel en of adequaat
ingrijpen bij diepteballen, voorzetten, duels 1:1 en schoten op doel. Dit geldt zowel voor spelsituaties al spelhervattingen.

5.2

Balbezit eigen team.

5.2.1

Balbezit keeper.

De kans om te winnen zo groot mogelijk maken door het lezen van de wedstrijd (gochme, intelligentie). Dat betekent als
keeper ernaar streven balbezit te houden en de kans op een doelpunt van het eigen team zo groot mogelijk te maken. Voor
het bereiken van die doelstelling zal een keeper de volgende technieken moeten beheersen.
Als de bal in de handen van de keepers is:

werpen

trap uit de hand

rol c.q. trap (minimaal één benig, bij voorkeur tweebenig)
Terugspeelbal (zowel links als rechts)
Spelhervattingen:

doeltrap

vrije trap

5.2.2

Balbezit bij één van zijn medespelers.

De keeper moet altijd aanspeelbaar zijn en bij balverlies kunnen ingrijpen. Dat kan alleen gerealiseerd worden als de keeper
de wedstrijd situatie kan lezen en adequaat weet te coachen.

5.3

Omschakeling

Scherpte in houding, ingrijpen en coachen.

6.

Leerplan middenbouw (o14 t/m o16)

6.1






6.2



Specifieke kenmerken o14 t/m o16 keeper.
Lich./fysieke kenmerken; (pré)puberteit, disharmonie, enorme lengtegroei, beperkte belastbaarheid,
blessuregevoelig.
Motorische kenmerken; stilstand of achteruitgang, stuntelig/slungelachtig.
Psychische kenmerken; zet zich af tegen gezag, lokt conflicten uit, overschat zichzelf, met zichzelf bezig.
Prestatie/motivatie; herwaardering van het voetbal in hun leven (andere hobby’s/interesses).
Doelstelling; leren door benaderen van alle elementen van de echte wedstrijd.
Technische vaardigheden waar een o14 t/m o16 keeper aan moet voldoen.
Verdedigend zonder bal; verplaatsen in en voor het doel; starten, sprinten, afremmen, 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, verkleinen en stilstaan.
Verdedigend met bal; oprapen, onderhandvangen, blokkeren buik/borst, bovenhandvangen, oprapen,
onderhandvangen en blokkeren buik/borst met het ontwijken van een inkomende tegenstander, deze onderdelen
uitvoeren op het lichaam en links en rechts naast het lichaam; bovenhands vangen onder weerstand van een
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6.3





6.4

Technische vaardigheden waar een o14 t/m o16 keeper aan moet voldoen.
Verdedigend zonder bal; verplaatsen in en voor het doel; starten, sprinten, afremmen, 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, verkleinen en stilstaan.
Verdedigend met bal; oprapen, onderhandvangen, blokkeren buik/borst, bovenhandvangen, oprapen,
onderhandvangen en blokkeren buik/borst met het ontwijken van een inkomende tegenstander, deze onderdelen
uitvoeren op het lichaam en links en rechts naast het lichaam; bovenhands vangen onder weerstand van een
tegenstander (lucht duel), vallen, duiken, zweven, tippen (naast het doel), duel 1:1, binnen en buiten de 16 m
wegspelen van de bal.
Opbouwend/aanvallend; trap uit de handen; volley, dropkick, werpen; rollen, slingerworp, strekworp, doeltrap.

Coachen, organiseren en leiding geven o14 t/m o16 keeper aan moet voldoen.




6.5

Verdedigend balbezit; zie D-junioren, situatie op het middenveld in het hoofd.
Verdedigend bij balverlies; middenlinie neerzetten, scherp zetten daar waar gevaar (kan) ontstaa(n)t.
samenwerking met speler(s), coachtermen naar spelers (zie hst.)
Spelhervattingen; duidelijke afspraken en erop trainen voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd neer en scherp
zetten van de spelers (volgens afspraak).

Trainingen middenbouw (o14 t/m o16)





7.

tegenstander (lucht duel), vallen, duiken, zweven, tippen (naast het doel), duel 1:1, binnen en buiten de 16 m
wegspelen van de bal.
Opbouwend/aanvallend; trap uit de handen; volley, dropkick, werpen; rollen, slingerworp, strekworp, doeltrap.

Leeftijdsdoelstellingen; de genoemde technische en tactische vaardigheden aanleren en ontwikkelen binnen de
eisen waaraan de keeper moet voldoen, de technische vaardigheden zo veel mogelijk koppelen aan inzicht in het
spel. Bij deze vormen ligt het accent op technische en tactische rijping/ontwikkeling. Opmerking; links en rechts
ontwikkelen zowel bij springen als trappen/werpen evenals de spelvoortzetting (tactisch).
Trainingssituaties; veel vormen in combinatie technisch en tactisch in een zo eenvoudig mogelijke
trainingssituaties.
Spel/partijvormen; zie D-junioren + 4:4 als partijvorm

Beoordeling van de keepers.

De keeper worden drie keer (start seizoen, winterstop en aan het einde van het seizoen) per jaar beoordeeld volgens het
POP systeem. Het formulier wordt ingevuld door de keeper en daarna besproken met de keeperstrainer. Er worden aan de
hand van dit formulier doelen gesteld die steeds bij de beoordeling worden geëvalueerd. De doelen worden per
leeftijdscategorie gesteld en zijn dus steeds het vertrek en eind punt.
De invulling van het formulier dient te gebeuren op basis van specifieke leeftijd doelstellingen, kenmerken en trainingen.
Het is van belang dat de doelstelling reël en haalbaar zijn.

8.

Samenwerking Hoofdtrainer-Keeperstrainer.

De rol van de keeperstrainer is de afgelopen jaren veranderd. De keeperstrainer is tegenwoordig meer een assistent trainer
die niet alleen maar de keeperstraining geeft maar ook betrokken wordt bij de totale training. Binnen een amateur
vereniging is het lastig om die rollen op die manier uit te voeren maar er zullen wel duidelijke afspraken gemaakt moeten
worden tussen de hoofdtrainer en keeperstrainer;
 Visie op het doel verdedigen zoveel mogelijk laten overeenkomen.
 Het spelsysteem waarin de keepers moeten spelen.
 Beoordelen keepers door keeperstrainer in overleg de hoofdtrainer i.v.m. te stellen doelen.
 De trainer is eindverantwoordelijk voor welke keeper hij opstelt in overleg met de keeperstrainer (adviserende
rol).
 De keeperstrainingen in overleg met de trainer i.v.m. eventuele wensen t.a.v. spelers in partij/wedstrijdvormen.
 Overleg tussen de trainers 1x per week voor de keeperstraining. Nabespreking en voorbespreking wedstrijd over
eventuele te behandelen trainingsvormen. De eventuele blessures bespreken samen met de fysiotherapeut.
 Tijdens de wedstrijd keeperstrainer eventueel in overleg in dug-out. Het coachen is voor de trainer die feedback
kan vragen aan de keeperstrainer tijdens of in de rust van wedstrijd.
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9.

Jaarplanning o14 t/m o16

Start seizoen Pop-gesprek
 Doelen voor het seizoen met keepers vaststellen.
Week 1 t/m 3 Training 1

Vangen → W-vorm i.c.m. terugspeelbal

Vallen → Insnijden van de bal en voetenwerk zijwaarts

Thema → Meevoetballen (rechts over links/links over rechts)
Week 4 t/m 6 Training 2

Vangen → W-vorm en voetenwerk zijwaarts

Vallen → Insnijden van de bal (techniek)

Thema → de Voorzet (van achterlijn rand 5 meter, schuin van voren op de 5 meter)
Week 7 t/m 9 Training 3

Vangen → Voetenwerk wenden en keren

Vallen → Insnijden bal korte hoek i.c.m. terugspeelbal

Thema → Positie kiezen t.o.v. bal (i.c.m. spelvoortzetting)
Week 10 t/m 12 Training 4

Vangen → W-vorm en duel 1:1

Vallen → lange hoek en zijwaarts voetenwerk i.c.m. spelvoortzetting

Thema → Duel 1:1 (aanvallen van de bal/ spelvoortzetting)
Week 13 t/m 15 Training 5

Vangen → W-vorm i.c.m. terugspeelbal

Vallen → Insnijden vanuit de landing op de voorvoeten

Thema → Meevoetballen (aannames links en rechts uitdraaien en verwerken schot op doel)
Week 16 t/m 18 Training 6

Vangen → W-vorm en zijwaarts voetenwerk

Vallen → Insnijden en zijwaarts voetenwerk

Thema → de Voorzet (van de achterlijn/voorkant op de 5 meterlijn met weerstand)

Winsterstop Pop-gesprek
e
 Evaluatie 1 helft seizoen
 Behaalde doelen bespreken
e
 Bijstellen doelen 1 Pop-gesprek
Week 19 t/m 21 Training 7

Vangen → Zijwaarts/voorwaarts voetenwerk i.c.m. spelvoortzetting

Vallen → Reactie en insnijden van de bal

Thema → Positie kiezen t.o.v. de bal (korte hoek en lange hoek)
Week 22 t/m 24 Training 8

Vangen → W-vorm i.c.m. duel 1:1 (dieptebal)

Vallen → Insnijden van de bal i.c.m. zijwaarts voetenwerk

Thema → Duel 1:1 i.c.m. verdediger en aanvaller
Week 25 t/m 27 Training 9

Vangen → W-vorm en gerichte spelvoortzetting Volley/slingerworp/trap van de grond/roltrap
e

Vallen → insnijden van de bal en zijwaarts voetenwerk (2 actie)

Thema → Meevoetballen (aannames links/rechts, uitdraaien links/rechts en spelvoortzetting)
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Week 28 t/m 30 Training 10

Vangen → W-vorm i.c.m. spelvoortzetting

Vallen → Insnijden van de bal, handelingssnelheid

Thema → de Voorzet (lage en hoge voorzet, terugspeelbal)
Week 31 t/m 33 Training 11

Vangen → W-vorm, spelvoortzetting

Vallen → Insnijden van de bal na koprol en achterwaarts/voorwaarts voetenwerk

Thema → Positie in het doel t.o.v. de bal (korte/lange hoek)
Week 34 t/m 36 Training 12

Vangen → W-vorm, zijwaarts voetenwerk en spelvoortzetting

Vallen → Insnijden van de bal i.c.m. handelingssnelheid

Thema → Duel 1:1 (diepte bal)

Eind Pop-gesprek
 Evaluatie seizoen
 Behaalde doelen bespreken
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10.

POP-formulier

Naam;
Keeperstrainer;
Beoordeling; A = Dit wil ik nog verbeteren

B= Het gaat meestal goed

C= Hier ben ik goed in

Door halen wat niet van toepassing is;

1
2

Favoriete been: Links / Rechts benig/links en rechts benig
Fysiek: Groot / Middel / Klein
Techniek

1

Passen/trappen van de bal met links

2

Passen/trappen van de bal met rechts

3

Rollen/werpen van de bal

4

Balcontrole/aanname van de bal

5

Vangen van een lage bal

6

Vangen van een hoge bal/Voorzet

7

Vallen/insnijden van de bal links

8

Vallen/insnijden van de bal rechts

9

Uitlopen in duel 1:1

10

Aanvallen van de bal in duel 1:1
Inzicht

1

e

e

1 beoordeling
Datum;

2 beoordeling
Datum;

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Ik sta stil op het moment van een schot (Uitgangshouding)

2

Ik beweeg zijwaarts/voorwaarts in het doel (voetenwerk)

3

Ik kies de juiste positie in en voor het doel (voorzet, schot op doel)

4

Ik maak de juiste keuzes in het doel (verwerken van de bal)

5

Ik reageer direct op de situatie (handelingssnelheid)

1

Beweging/motoriek/coördinatie

Conditie
2

Snelheid/startsnelheid

3

Sprongkracht/duelkracht
Mentaliteit

1

Ik ben coachbaar (trainer/medespelers)

2

Ik ben sportief (medespelers/tegenstander)

3

Ik werk aan mijn ontwikkeling (oppakken coachmomenten trainer)

4

Als het niet lukt probeer ik het steeds weer opnieuw, tot het wel lukt

5

Ik werk hard op de trainingen om een betere keeper te worden
In te vullen door de keeper

Welke punten gaan goed?
Welke punten zijn voor verbetering
vatbaar?
Persoonlijke wensen?
In te vullen door de keeperstrainer
Welke punten gaan goed?
Welke punten zijn voor verbetering
vatbaar?
Werken aan?
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11.

Uitgangshouding

De keeper moet altijd klaar staan! Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe moet een keeper eigenlijk klaar staan?
Staat die keeper dan altijd in dezelfde houding?
Laten we maar direct met de deur in huis vallen: De uitgangshouding bestaat niet!
Wat is een uitgangshouding?
Er zijn verschillende uitgangshoudingen afhankelijk van de situatie en de doelstelling. Die situatie moet altijd zo zijn dat een
keeper als eerste het grootste gevaar voor de keeper elimineert. Het grootste gevaar is altijd in eerste instantie het doel. In
tweede instantie is dat een bal die voor hem of naast valt. Daar moet hij altijd op zijn ingesteld. Dat houdt automatisch in
dat er niet 1 uitgangshouding is. Er zijn er verschillende, ieder afhankelijk van:
 waar bevind de bal zich?
 wat kan het eerste gevaar zijn?
 wat zijn de kwaliteiten van de tegenstander?
 wat zijn de kwaliteiten van de keeper zelf?
Het is belangrijk voor een keeper dat hij een van de goede uitgangshouding aanneemt. Een slechte uitgangshouding kan
kostbaar tijdverlies opleveren, en tijdverlies kan weer doelpunten als gevolg hebben. Steeds neemt de keeper een van deze
houdingen aan op het moment dat hij moet ingrijpen of wanneer de kans bestaat dat hij moet ingrijpen. Vanuit deze
uitgangshoudingen kan de keeper alle bewegingen maken, zoals duiken, springen, zweven en vallen.
Het komen in de uitgangshouding
Het komen in de uitgangshouding is een van de moeilijkste technieken. Het is mede bepalend wat de keeper erna kan doen.
Is hij te vroeg, te laat, of is hij in de uitgangshouding op het juiste moment.
Het komen in de uitgangshouding wil zeggen dat de keeper nooit vanuit een stilstaande positie reageert maar hij maakt
altijd een stapje, sprongetje omhoog of een stapje vooruit. Het komen in de uitgangshouding is nodig om zo snel mogelijk
te kunnen reageren. De grote van het stapje of de hoogte van het sprongetje is afhankelijk van de afstand van de bal (en de
snelheid) tot de keeper en tot het doel. Het zorgt ervoor dat je beenspieren op spanning komen. Dit doe je door iets door
de knieën te zakken en je lichaamsgewicht op je voorvoeten te brengen.
Uitgangshoudingen bij direct gevaar (kans op een doelpunt):
 Uitgangshouding 1: Schot op doel
 Uitgangshouding 2: Een tegen een
 Uitgangshouding 3: dieptepass en flankballen
De belangrijkste kenmerken van deze uitgangshoudingen zijn:
Uitgangshouding 1: Bij schot op doel
 De voeten staan op heupbreedte en wijzen naar voren
 Het lichaamsgewicht rust op de voorvoeten
 Het hoofd is opgeheven en de ogen zijn gericht op het veld
 De handen zijn geopend en de vingers wijzen in een rechte lijn naar voren.
 De bovenarmen hangen recht naar beneden, terwijl de ellebogen dan 90 graden gebogen en de polsen gestrekt
zijn naar voren op heupbreedte
 De knieën en heupen zijn licht gebogen en het bovenlichaam wijst schuin naar voren
Meest gemaakte fouten:
 Spreidstand te wijd of te smal
 Voeten wijzen niet naar voren
 Lichaamsgewicht rust op hele voet (hiel aan de grond)
 Gestrekte knieën
 Bovenlichaam rechtop
 Handen te laag of te hoog
 Handen niet juiste positie
Elke keeper zal een uitgangshouding moeten vinden van waaruit die zo snel mogelijke alle richtingen en alle bewegingen zal
kunnen uitvoeren.
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Uitgangshouding 2: als de keeper dicht bij de bal is - een tegen een.
 Kleine spreidstand
 Armen voor/naast het lichaam
 Sterke buiging van de knieën
De keeper kan is deze situatie dicht op de bal komen. Daarom moet hij lager gaan zitten. Hij is dan in zijn houding dichter bij
de grond. Het kost de keeper altijd wat meer tijd om bij lage ballen over de grond te komen. Daarom moet hij in deze
houding dieper zitten als bij de vorige twee. Niet te diep want anders komt hij vast te zitten. Door de armen voor/naast zich
te houden dwingt hij de tegenstander als het ware om hem te gaan passeren. Er is geen ruimte meer voor een schot en
omdat de keeper al dichtbij is kan een lob ook niet meer. Hij moet dus wel de keeper buitenom gaan passeren. Als de bal
los dichtbij de keeper is moet hij deze zo snel mogelijk proberen te onderscheppen.
Uitgangshouding 3: bij indirect gevaar (mogelijkheid waarbij uit een actie kans is op direct gevaar)
 Teruggetrokken bal vanaf de achterlijn
 Voorzet
 Diepe bal vanuit 2e en 3e lijn waarbij de rol van de keeper op, net binnen of net buiten de eigen 16 meter is
Teruggetrokken bal van de achterlijn
Als een bal teruggetrokken wordt van de achterlijn dan staat de keeper achter zijn paal iets naar voren in zijn doel. Hij kan
wanneer de bal wordt voorgetrokken er op komen en de bal insnijden. De keeper staat altijd in een hoek van 45 graden
gedraaid zodat hij het hele veld kan overzien.
 De voeten staan op heupbreedte en wijzen naar voren
 Het lichaamsgewicht rust op de voorvoeten
 Het hoofd is opgeheven en de ogen zijn gericht op het veld
 De handen zijn geopend en de vingers wijzen in een rechte lijn naar voren op heupbreedte.
 De bovenarmen hangen recht naar beneden, terwijl de ellebogen dan 90 graden gebogen en de polsen gestrekt
zijn naar voren
 De knieën en heupen zijn licht gebogen en het bovenlichaam wijst schuin naar voren
Voorzet
Bij een voorzet staat de keeper iets uit het midden naar voren in een hoek van 45 graden zodat hij het hele veld kan
voorzien. Door deze positie aan te nemen is de keeper in staat tijdig naar voren en naar achter te reageren.
 De voeten staan op heupbreedte en wijzen naar voren
 Het lichaamsgewicht rust op de voorvoeten
 Het hoofd is opgeheven en de ogen zijn gericht op het veld
 De handen hangen ontspannen voor het lichaam naar binnen gedraaid om een juiste ondersteuning te geven aan
de sprong.
 De knieën en heupen zijn licht gebogen en het bovenlichaam wijst schuin naar voren
Dieptebal
De starthouding bij een dieptebal is nu zoals bij een Atletiekwedstrijd over de midden lange afstand (1 been naar voren en 1
been naar achteren). Altijd klaar staan op naar voren of naar achteren te lopen. De keeper moet rekening houden met een
lob, voorzet of met een dieptepass.
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12.

Coaching door de Keeper

Wat is coachen precies?
Coachen is elkaar verbaal helpen in een bepaalde situatie in het veld. De keeper heeft hierbij een belangrijke rol binnen het
elftal en kan van een meerwaarde zijn bij het aansturen tijdens een wedstrijd en daarmee het verloop positief beïnvloeden.
Het belangrijkste van het coachen is dat de keeper goed weet “wanneer” (spelsituatie herkennen) en “hoe” hij moet
coachen? De fout die hierbij vooral gemaakt wordt is dat de coaching te algemeen is en daardoor in het veld niemand zich
verantwoordelijk voelt voor dat wat er gezegd wordt door de keeper.
De keeper moet dus weten welke spelsituaties er zijn en daarbinnen de coachtermen herkennen. De coachtermen worden
over alle leeftijdscategorieën hetzelfde gehouden, zodat zowel de keeper als zijn medespeler precies weet wat er van hem
verwacht wordt bij een aanwijzing van de keeper. Deze dienen per leeftijdscategorie vereenvoudigd opgebouwd te worden
vanaf onderbouw tot en met de bovenbouw.
Coachen, organiseren en leiding geven
Balbezit
Situatie op het middenveld in het hoofd. Bij balverlies middenlinie neerzetten.
Balbezit keeper + speler
 Bal naar medespeler, eerst speler aanroepen
 Spelers in vrije ruimte sturen om aan te spelen
 Na het spelen van de bal:
o Opsluiten
o 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
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)
Praktische tips
Hieronder nog een aantal praktische tips voor de keeper “Hoe” te coachen.
 Coach in woord (stem) en gebaar (handen en armen)
 Noem namen als je de spelers aanspreekt
 Gebruik je stem hard en dwingend
 Ga niet schreeuwen en schelden
 Wees duidelijk
 Houd het kort
 Ga niet lopen zeuren tegen de spelers
 Ga niet in discussie tijdens een wedstrijd
 Blijf positief en geef complimenten aan spelers al ze het goed doen.
 Blijf de situaties herkennen in het veld en daarop anticiperen door te coachen
Training
Het is belangrijk om als trainer zoveel mogelijk coachmomenten in de keeperstraining en groepstraining (elftal) te
verwerken en hier in de onderbouw mee te beginnen. De keepers raken er dan eerder mee vertrouwd en gaan het sneller
toepassen. De keepers zullen ook beter bepaalde spelsituaties gaan herkennen en de samenwerking met de spelers
verbeterd wordt.
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13.

Warming up

We onderscheiden twee soorten warming up namelijk voor de keeperstraining en voor de wedstrijd. Het verschil zit in het
feit dat je voor de keeperstraining oefeningen doet die gerelateerd zijn aan de technische of fysieke ontwikkeling van de
keeper. De wedstrijd warming up is bedoeld om zonder en met bal warm te worden en met een goed gevoel aan de
wedstrijd kan beginnen, hierbij worden alle keepers technische aspecten tijdens de warming up behandeld.
Keeperstraining
Voor de keeperstraining wordt veel gebruikt gemaakt van de loop en coördinatie trainingen. Hiermee kan je zonder bal
aspecten trainen die van belang zijn als voorbereiding op het verwerken van de bal. Bij de oefeningen gaat het vooral om
het voetenwerk wat essentieel is voor een keeper maar ook de sprongkracht, snelheid en de uitgangshouding komen
aanbod. Bij de middenbouw en bovenbouw is rompstabiliteit die je kunt invoeren tijdens de warming up en kan je de
oefeningen samen met de bal gaan uitvoeren. In de werkmap vind je de specifieke loop en coördinatie warming up terug.
Wedstrijd Warming up
Bij o9 t/m o12 keepers volstaat een eenvoudige korte warming up waarbij de belangrijkste en meest voorkomende
basistechnieken even aan bod komen: uitgangshouding, verplaatsen in het doel, vangen, oprapen, verzekeren, uitrollen,
uitgooien, uittrappen. Eerst even wat ballen die makkelijk te vangen zijn en terug laten rollen en vervolgens pas wat ballen
die met duiken verwerkt moeten worden. Het is belangrijk dat de keeper eerst een goed balgevoel krijgt en met een
positief gevoel de wedstrijd in gaat. Laat hem dus veel ballen “pakken”
Bij o13 t/m o19 keepers mag het begin van een wedstrijd dan vaak moeilijk zijn, fouten moeten echter worden uitgesloten.
Een ijzeren wet voor de keeper is: in het belang van het team startklaar aan iedere wedstrijd beginnen. Dus zowel
lichamelijk als geestelijk vanaf de eerste seconden op scherp staan. Om dit te realiseren is er de warming-up, de specifieke
voorbereiding op een training en wedstrijd.
Een proces dat grondig en efficiënt dient te gebeuren, wil het enig effect sorteren. Belangrijk daarbij is dat na een rustig en
verantwoord begin de moeilijkheidsfactor langzaam maar zeker wordt opgevoerd. De duur hiervan varieert van minimaal
12 minuten tot maximaal 25 minuten. Hier volgt een chronologische opbouw van een verantwoorde warming-up voor een
wedstrijd:
De voorbereiding zonder bal:
 Rustig inlopen (daarbij kan de verkenning van het doelgebied worden ingepast)
 Rustige looppas en losmaken schoudergordel (zwaaien met de armen)
 Rustige looppas en losmaken bovenbeen/billen
 Rustige looppas en losmaken kuitspieren
 Rustige looppas en losmaken heupen (draaien)
 Rustige looppas en losmaken liezen
 Rustige looppas en opspringen met een en tweebenige afzet (kan voor-, zij- en achterwaarts gebeuren)
 Wat korte versnellingen, sprints
Vervolgens moet de bal bij de warming-up worden betrokken, met als start het inschieten van de keeper. Dit dient te
gebeuren door iemand die beseft dat de warming-up er voor de keeper is en niet om zelf zoveel mogelijk doelpunten te
maken. Hierover dienen goede afspraken binnen het team gemaakt te worden;
 Het inschieten vanaf 11 meter d.m.v. enkele terugspeelballen. De keeper verwerkt links en rechts de ballen over
de grond en speelt de ballen terug.
 Het inschieten vanaf vijf meter afstand van de doelverdediger op het lichaam. De ballen worden gespeeld op
borst-, maag-, hoofd-, knie-, dijbeen-, en reikhoogte. Het is belangrijk dat de keeper eerst een goed balgevoel
krijgt.
 Lichaam voorbereiden op vallen, vanuit zit vangen, rollen en teruggooien. Daarna vanuit knie-zit, hurkzit en stand.
 Vanaf elf meter gevarieerd schieten op doel. De keeper moet alles ‘net-aan’ kunnen pakken. Probeer zo min
mogelijk stilliggende ballen te schieten. Voor de doelman geldt tijdens deze voorbereiding om alle ballen zo
geplaatst mogelijk terug te gooien, vanaf de grond te schieten (doeltrap) en uit te trappen.
 Het geven van voorzetten: korte voorzet vanaf de achterlijn tussen doel en zestien metergebied; lange voorzetten
vanaf de zijlijn tussen de achterlijn en lijn zestien meter (eventueel met medespeler die met de doelman mee
springt).
 Afrondend een serie voluit geschoten ballen vanaf de rand strafschopgebied. Dit kan ook door het basisteam
uitgevoerd worden.
Opmerking: zorg dat de laatste ballen van de warming-up goede reddingen van de keeper opleveren, dit werkt in mentaal
opzicht meestal erg positie.
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14.

Warming-up o14 t/m 16

leeftijd/ categorie
Thema
Duur
Organisatie
Warming Up (15 min.)
In elke training zal de
warming up terugkomen
d.m.v. oefeningen zonder
bal.

: O14 t/m o16
: Warming-up
: 15 minuten
Inhoud/methodiek
Oefeningen

Tripling voorwaarts met twee voeten in
één vakje

Tripling zijwaarts met twee voeten in
één vakje, aan beide kanten uitvoeren

Tripling voorwaarts waarbij beide
Alles wordt gedaan om
voeten in één vakje komen, gevolgd
het lichaam goed
door een pas buiten het vakje, linker
voorbereid aan de training
voet links naast het vakje, rechter voet
te laten beginnen.
rechts naast het vakje

Tripling voorwaarts waarbij er één voet
De warming up vindt
in en naast het vakje komt de andere
plaats met behulp van een
voet blijft buiten het vakje (aan één
coördinatieladder.
zijde werken)

Tripling voorwaarts waarbij beide
Bij de coördinatieladder
voeten naast het vakje beginnen en
liggen ook pionnen
één voor één zijwaarts in één vakje
(zie tekening).
komen en dan aan de andere kant weer
samen buiten het vakje komen
Alle oefeningen worden 3x 
Voorwaarts, een stap terug en weer
herhaald.
voorwaarts d.m.v. tripling. Steeds een
vak overslaan.
De bal wordt aangespeeld 
Zijwaarts, een stap terug en weer
door de trainer. De
zijwaarts d.m.v. tripling. Steeds een vak
keepers verwerken de bal
overslaan.
op de volgende wijze;

Zijwaarts, een stap terug en weer

Vangen
zijwaarts d.m.v. tripling. Steeds een vak

Vallen duiken (beide
overslaan.
kanten werken)

Versnelde pas + koprol en sprint vanuit

Terugspeelbal
de koprol naar verste pion.

Voorzet

Voorbeeld

Aanwijzingen


Hierbij is belangrijk dat de
keepers goed op de
voorvoeten staan en de
handen open hebben om de
bal te vangen (de basis voor de
uitgangshouding).



Snelheid van het voetenwerk.



Bij de zijwaartse beweging dat
het binnen been als eerste weg
gezet wordt.
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15.

Training o14 t/m o16

Training
leeftijd/ categorie
Thema
Duur
Organisatie
Oef.1. Vangen (15 min.)
10 pionnen, 3 ballen.
Twee pionnen schuin
voor de paal aan beide
kanten. K2 en K3 staan
op 8 meter van het doel.
Op de 5 meter liggen 3
pionnen één meter uit
elkaar. K4 staat op 11
meter van het doel. De
keepers werken in
stroomvorm.

:
:
:
:

1
O14 t/m o16
Meevoetballen (rechts over links/links over rechts)
60 minuten
Inhoud/methodiek
Oef. 2 Vangen i.c.m. terugspeelbal links of
rechts en rechts over links
K1 komt in de uitgangshouding tussen de
pionnen schuin voor de paal. K2 schiet de bal
d.m.v. een volley in de handen van K1 (2x),
dan gaat K1 naar het midden van het doel en
krijgt tussen de pionnen door een bal
aangespeeld van K4. K1 speelt de bal rechts
over links en daarna door de andere pionnen
terug naar K4. Na het terug spelen gaat K1
voor de bal van K3, die de bal ook weer met
een volley aanspeelt op K1 (2x). K1 gaat
wederom naar het midden en krijgt weer een
bal van K4.

Oef.2. Vallen (20 min.)
10 pionnen, 6 ballen. K2
staat op 8 meter van de
pionnen. Rechts
beginnen en als K1 weer
aan de beurt de bal aan
de linker kant spelen. De
keepers werken in
stroomvorm.

Oef.1 Voetenwerk zijwaarts/ verwerken
rollende bal
K1 gaat zigzaggend door de rij van 4 stokken,
K1 komt in de uitgangshouding tussen de
hoedjes en snijdt de bal in die K2 schuin
inspeelt over de grond.
Oef. 2 Voetenwerk zijwaarts/ verwerken bal
half hoog
K1 gaat zigzaggend door de rij van 4 stokken,
K1 komt in de uitgangshouding tussen de
hoedjes en snijdt de bal in die K2 half hoog
aangooit

Voorbeeld

Aanwijzingen
Oef.1.

Moment van komen in
de uitgangshouding

De uitgangshouding

Handen zo vroeg
mogelijk contact met de
bal

Armen gestrekt naar de
bal in een hoek van 90
graden

Bij een lage bal door de
knieën zakken om de bal
te verwerken

Snelheid uit de bal

Vingertoppen eerst
contact (zachte
balbehandeling)

Handen in W-vorm
(bovenhands vangen)

De voeten moeten smal
blijven
Oef.2.

Moment van komen in
de uitgangshouding

De uitgangshouding

Uitgooien van de verre
arm in schuin
voorwaartse richting

Eerste balcontact met de
binnenste arm

Aanvallen van de ruimte
en de bal
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Oef.3. Meevoetballen
(25 min.)
1 boarding, 2 pionnen
meerdere ballen. De
afstand tussen keeper
en boarding is 3 meter.
Indien meerdere
boarding aanwezig,
meerdere organisaties
maken. Keepers werken
in stroomvorm.

Oef.1. Aannames links voor rechts leggen/
rechts voor links leggen
K1 staat op 3 meter afstand van boarding 1,
speelt de bal met rechts en pakt de aanname
rechts voor links, Dribbelt dan om de
boarding heen, terug naar de start. K2 start
als K1 achter de boarding dribbelt.
Noot: bij rechts over links de boarding aan de
andere kant schuin zetten en de keepers
rechts er langs laten lopen.

Oef.2. Aannames links voor rechts leggen/
rechts voor links leggen en openen
Idem als oef.1. alleen na de aanname rechts
voor links met links openen over de grond of
door de lucht naar K4 op de doellijn. De
boarding staat nu vlak voor de 16m lijn. K4
verwerkt de bal met de handen.



Binnenste been inzetten
naar de bal

De voeten moeten smal
blijven
Oef.3.

Aannames rechts en
links

Positie kiezen

Dwingend coachen waar
je de bal wil hebben
 K1 geeft aan waar hij
de bal wil hebben in
woord en gebaar.
Hier!!
 K1 strekt de arm en
spreidt de vingers
naar de rechterkant

Keepers staan licht op de
voorvoeten

Aannames rechts de bal
met de binnenkant van
de voet pakken

Aannames in het hart
van de bal pakken

Gebruik de totale
oppervlakte/breedte van
de schoen

Aannames niet onder
het lichaam vandaan
halen

In de aanname licht
voorwaarts bewegen

Aannames bij je houden
i.v.m. voortzetting en
eventuele druk van de
tegenstander
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Training
leeftijd/ categorie
Thema
Duur
Organisatie
Oef.1. Vangen (15 min.)
4 loopstokken of 4 x drie
rijen pionnen. De
loopstokken of pionnen
liggen 1,5 voet uitelkaar.
K1 en K2 staan op 6
meter afstand van de
loopstokken. De keepers
werken gedurende 1
minuut in een hoog
tempo, ½ minuut rust
en dan nogmaals 1
minuut werken (1 serie),
elke keeper werkt twee
series af. 6 keepers
werken in twee
organisaties.

Oef.2. Vallen (20 min.)
3 pionnen en een aantal
ballen. De Afstand
tussen de middelste
pion en de buitenste
pionnen 2 meter. De
buitenste pionnen staan
schuin 1,5 voet voor de
middelste pion. K2 staat
op 6 of 8 meter van de
middelste pion. Elke
keeper werkt 2 series af.
Een serie duurt 2x 1
minuut en een ½ minuut

:
:
:
:

2
O14 t/m o16
de Voorzet (van achterlijn rand 5 meter, schuin van voren op de 5 meter)
60 minuten
Inhoud/methodiek
Voorbeeld
Oef.1. Zijwaarts voetenwerk/vangen in Wvorm
K1 gaat zijwaarts over de loopstokken of
pionnen en vangt de bal van K2 in de W-vorm
en gooit deze weer terug (twee handen),
daarna gaat K1 terug over de loopstokken of
pionnen en verwerkt de bal van K3, enz. K2 en
K3 gooien de bal recht aan richting K1 met
twee handen vanuit de W-vorm.
Oef.1. Zijwaarts voetenwerk/vangen in Wvorm (voorzet)
K1 gaat zijwaarts over de loopstokken of
pionnen en vangt de bal van K2 bovenhands
en gooit deze weer terug (twee handen), K2
gooit de bal voor K1 op als een voorzet,
daarna gaat K1 terug over de loopstokken of
pionnen en verwerkt de bal van K3, enz. K2 en
K3 gaan bij deze oefening schuin voor de
stokken staan en gooien onderhands aan.
Oef.1 insnijden rollende bal
K1 staat rechts van de pion en rolt de bal naar
de K2. K1 gaat achter de middelste pion langs.
K2 speelt de bal naar de linker pion. K1 snijdt
de bal in voor de pion langs en verwerkt de
bal. Daarna gaat K1 aan de linkerkant van de
pion staan en rolt de bal weer in en gaat weer
achter de middelste pion langs en verwerkt
de bal van K2 bij de rechter pion. Alles in een
hoog tempo uitvoeren.
Oef.2. insnijden bal half hoog
Idem als oef.1. alleen nu gooit K1 de bal in de

Aanwijzingen
Oef.1.

Handen zo vroeg
mogelijk contact met de
bal

Armen gestrekt naar de
bal in een hoek van 90
graden

Het binnenste been als
eerste weg zetten.

Snelheid uit de bal

Vingertoppen eerst
contact (zachte
balbehandeling)

Handen in W-vorm
(bovenhands vangen)

De voeten moeten smal
blijven

Oef.2.

Moment van komen in
de uitgangshouding

De uitgangshouding

Uitgooien van de verre
arm in schuin
voorwaartse richting

Eerste balcontact met de
binnenste arm

Aanvallen van de ruimte
en de bal

Binnenste been inzetten
naar de bal

De voeten moeten smal
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rust. Er wordt gewerkt
bij 6 keepers met drie
organisaties.

Oef.3. de Voorzet (25
min.)
In het midden van het
doel 1 1 pion die ligt net
uit het midden, K1 start
achter deze pion (juiste
positie bij voorzet). Op 6
meter ligt 1 pion of staat
een dummy, 1 meter
aan de binnenkant van
de paal.

handen van K2. K2 gooit de bal half hoog
terug.

Oef. 1 Voorzet van de achterlijn rand 5 meter
K1 start in het midden op de doellijn en pakt
voor de pion denkbeeldig een voorzet, hierbij
draait hij in de bal. K3 en K4 gooien de bal
vanaf de achterlijn net voor de pion.
Oef. 2 Voorzet schuin van voren op de 5
meter
K1 start in het midden op de doellijn en pakt
voor de pion denkbeeldig een voorzet, hierbij
draait hij in de bal. K5 en K6 gooien de bal van
de schuin van de voorkant met een boog in
vlak voor de pion. De pion ligt dan op 4m voor
het doel.

blijven

Oef.3.

Laatste pas groot

Ondersteuning van het
vrije been en beide
armen

Volledig strekken
afzetbeen (punt van de
schoen wijst naar
beneden)

Armen schuin
voorwaarts gestrekt,
handen geopend in
bovenhandse stand

Kijk naar de bal en
handen in W-vorm
(bovenhands vangen)

Bal wordt omarmd en
tegen de borst geklemd

Landing van 1 been naar
twee benen, tevens
bescherming van de bal

Op het laatste moment
in de bal draaien.
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Training
leeftijd/ categorie
Thema
Duur
Organisatie
Oef.1. Vangen (15 min.)
4 pionnen, 2 ballen. Een
vierkant van 10m bij
10m De keepers werken
gedurende 1 minuut in
een hoog tempo, ½
minuut rust en dan
nogmaals 1 minuut
werken (1 serie), elke
keeper werkt drie series
af. 6 keepers werken in
drie organisaties.

:
:
:
:

3
O14 t/m o16
Positie kiezen t.o.v. bal (i.c.m. spelvoortzetting)
60 minuten
Inhoud/methodiek
Oef. 2 Vangen i.c.m. voetenwerk met snel
wenden en keren
K1 heeft één bal in zijn handen. K1 gooit de
bal steeds hoog, links, rechts, achter K2. K2
probeert de bal zo snel mogelijk te vangen
voor dat deze de grond raakt. K2 beweegt
hierbij optimaal op zijn voorvoeten en moet
snel wenden en keren. Na het vangen gooit
K2 de bal zo snel mogelijk terug en komt er
gelijk een nieuwe bal. De keeper mag niet
vallen naar de bal maar blijft op zijn
voorvoeten staan.
Variatie: Twee ballen K1 en dus een nog
hoger tempo.

Oef. 1 bal over de grond, in rollen en
Oef.2. Vallen (20 min.)
verwerken als terugspeelbal
8 pionnen, meerdere
K1 gaat d.m.v. zijwaartse tripling over de
ballen en loopladder.
loopladder, voorwaarts/achterwaarts om de
De loopladder ligt voor
pionnen heen. Hierbij houd hij steeds zijn
e
e
de 1 paal. 1 pion staat ogen constant richting het speelveld. Nadat
e
1m voor de paal, 2 pion hij de derde pion heeft gepasseerd verwerkt
1m naar binnen en 1
hij het schot (stilliggende bal) van K2 in de
e
meter voorbij de 1
korte hoek en rolt daarna de bal in naar K3,
e
pion, 3 pion 1m opzij en die de bal verwerkt als terugspeelbal in de
e
gelijk aan de 1 pion, 2
richting van K2.
pionnen schuin voor de
laatste pion i.v.m.
Oef.2. Bal half hoog aangooien, openen met
uitgangshouding. De
slingerworp
keepers werken in
K1 gaat d.m.v. zijwaartse tripling over de
stroomvorm. De
loopladder, voorwaarts/achterwaarts om de
oefeningen aan twee
pionnen heen. Hierbij houd hij steeds zijn
kanten uitvoeren.
ogen constant richting het speelveld. Nadat

Voorbeeld

Aanwijzingen
Oef.1.

Voorvoeten bewegen,

Handelingssnelheid hoog

Lichaam altijd achter de
bal krijgen

Concentratie op de bal

Oef.2.

Moment van komen in
de uitgangshouding

De uitgangshouding

Uitgooien van de verre
arm in schuin
voorwaartse richting

Eerste balcontact met de
binnenste arm

Aanvallen van de ruimte
en de bal

De voeten moeten smal
blijven

Positie t.o.v. de bal

Bij half hoge bal/zweven
let op afzet naar de bal
schuin voorwaarts

Keeper mag niet teveel
naar voren stappen naar
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hij de derde pion heeft gepasseerd verwerkt
hij de bal die K2 half hoog aangooit, K2 opent
de bal d.m.v. een slingerworp op K3. K3 staat
nu op de 16m.
Oef.3. Positie kiezen
t.o.v. de bal (25 min.)
5 pionnen, één groot
doel en 4 ballen.
Pionnen op 14 meter
van het doel,
verspreiden in vier
posities met een tussen
ruimte van drie meter.
Eén pion in het midden
van het doel net achter
de doellijn. De keepers
werken in stroomvorm.

Oef.1. positie kiezen en verwerken rollende
bal (oprapen)
K1 rolt de bal in naar K2, K2 verwerkt de bal
waarbij hij in een rechte lijn vanuit het
midden (pion achter de doellijn richtpunt)
achter de bal komt. K1 verwerkt de bal door
hem op te rapen en naar voren aan te vallen.
Als K1 weer aan de beurt is om te rollen start
tussen de pionnen 2 en 3, enz.
Oef.2. positie kiezen en verwerken
slingerworp (W-vorm)
K1 gooit de bal d.m.v. een slingerworp in naar
K2, K2 verwerkt de bal waarbij hij in een
rechte lijn vanuit het midden (pion achter de
doellijn richtpunt) achter de bal komt. K1
verwerkt de bal door hem in de W-vorm te
vangen en naar voren aan te vallen. Als K1
weer aan de beurt is om te gooien start deze
tussen de pionnen 2 en 3, enz.

de bal toe. Hou de
afstand groot i.v.m. tijd
en ruimte

Oef.3. Positie kiezen

Keeper dient vanuit het
midden in een rechte lijn
met de bal te komen
(pion achter doellijn is
richtpunt)

Keeper staat iets voor de
doellijn

Vanuit uitgangshouding
bal verwerken
Coachmomenten
spelvoortzetting zie Dpupillen
Coachmomenten vangen en
vallen zie oef.1. en 2.
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Training
leeftijd/ categorie
Thema
Duur
Organisatie
Oef.1. Vangen (15 min.)
2 pionnen, meerdere
ballen. K2 en K3 staan
op 8 meter bij een pion.
De oefening aan beide
kanten uitvoeren. De
keepers werken in een
stroomvorm.

Oef.2. Vallen (20 min.)
6 pionnen, meerdere
ballen en loopladder.
De loopladder ligt voor
e
e
de 1 paal. 1 pion staat
e
1m voor de paal, 2 pion
1m naar binnen en 1
e
meter voorbij de 1
e
pion, 3 pion 1m opzij
e
en gelijk aan de 1 pion.
2 pionnen schuin voor
het doel op de rand
16m. De keepers
werken in stroomvorm.
De oefeningen aan twee
kanten uitvoeren.

:
:
:
:

4
O14 t/m o16
Duel 1:1 (aanvallen van de bal/ spelvoortzetting)
60 minuten
Inhoud/methodiek
Oef.1. Vangen in de W-vorm i.c.m.
terugspeelbal en duel 1:1
K2 schiet de bal d.m.v. een volley op K1. K1
verwerkt de bal in de W-vorm en rolt de bal
terug op K2. K2 speelt de bal over de grond
naar K1, K1 kaatst de bal direct terug naar K2,
K2 speelt de bal tussen K3 of K4 en K1 in, K1
gaat in een rechte lijn (duel 1:1) voor de bal
en K3 geeft druk op de bal.

Oef.1. bal over de grond, openen d.m.v.
roltrap
K1 gaat d.m.v. zijwaartse tripling over de
loopladder, voorwaarts/achterwaarts om de
pionnen heen. Hierbij houd hij steeds zijn
ogen constant richting het speelveld. Nadat
hij de derde pion heeft gepasseerd verwerkt
hij het schot (stilliggende bal) van K2 in de
lange hoek en opent daarna de bal d.m.v. een
roltrap in de handen van K3.
Oef.2. bal over de grond, openen d.m.v.
dropkick
K1 gaat d.m.v. zijwaartse tripling over de
loopladder, voorwaarts/achterwaarts om de
pionnen heen. Hierbij houd hij steeds zijn
ogen constant richting het speelveld. Nadat

Voorbeeld

Aanwijzingen
Oef.1.

Moment van komen in
de uitgangshouding

De uitgangshouding

Handen zo vroeg
mogelijk contact met de
bal

Armen gestrekt naar de
bal in een hoek van 90
graden

Bij een lage bal door de
knieën zakken om de bal
te verwerken

Snelheid uit de bal

Vingertoppen eerst
contact (zachte
balbehandeling)

Handen in W-vorm
(bovenhands vangen)

De voeten moeten smal
blijven
Oef.2.

Moment van komen in
de uitgangshouding

De uitgangshouding

Uitgooien van de verre
arm in schuin
voorwaartse richting

Eerste balcontact met de
binnenste arm

Aanvallen van de ruimte
en de bal

De voeten moeten smal
blijven
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hij de derde pion heeft gepasseerd verwerkt
K1 een half hoge bal van K2 in de lange hoek
en opent daarna de bal d.m.v. een dropkick in
de handen van K3.
Oef.3. Duel 1:1 (25
min.)
Drie pionnen en drie
ballen.
K2, K3 en K4 staan op 8
meter van de het doel.
De keepers werken in
een stroomvorm.

Oef.1. Aanvallen van de bal in het duel 1:1
i.c.m. spelvoortzetting
K2 gooit de bal met een slingerworp naar K1,
K1 verwerkt de bal vangend en rolt
vervolgens K2 weer in, K2 speelt in zijn
aanname de bal 1 of 2 meter voor zich uit, K1
gaat het duel 1:1 aan en verwerkt de bal. K1
rolt de bal terug gaat zijwaarts naar het
midden van het doel. K3 rolt de bal over de
grond in op K1, K1 raapt de bal op en rolt K3
in, K3 speelt de bal bij aanname 1 of 2 meter
voor zich uit, K1 gaat het duel 1:1 aan en
verwerkt de bal. K1 gaat zijwaarts naar de
andere hoek. K4 rolt de bal in bij K1 die neemt
de bal met de voet aan en speelt hem terug
naar K4, K4 speelt de bal bij aanname 1 of 2
meter voor zich uit, K1 gaat het duel 1:1 aan
en verwerkt de bal.



Vanuit de voorvoeten
d.m.v. snel voetenwerk
voorwaarts/achterwaart
s.

Oef.3.

Zo snel mogelijk
reageren op de situatie

Uitgangshouding na
sprong over horden, één
been voor

Niet om je as heen lopen
maar aan de juiste kant
vallen

In een directe lijn naar
de bal gaan

Geduld hebben en het
juiste moment kiezen de
bal aan te vallen of
direct gaan

Handen als eerste op de
bal krijgen, goed de
vingers er achter leggen

Oef.2. Aanvallen van de bal in het duel 1:1
i.c.m. spelvoortzetting
De oefening is het zelfde als oefening 1 maar
nu spelen K2 en K4 de bal over de grond links
of rechts van de keeper die hem daarna
vallend verwerkt. K3 speelt de bal nu met een
volley in de handen van K1.
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Training
leeftijd/ categorie
Thema
Duur
Organisatie
Oef.1. Vangen (15 min.)
5 pionnen, meerdere
ballen. Er liggen drie
pionnen op 8 meter van
het doel en 2 pionnen
op de rand 16m. Er
wordt afzonderlijk aan
een kant gewerkt en de
keepers werken in een
stroomvorm.

:
:
:
:

5
O14 t/m o16
Meevoetballen (aannames links en rechts uitdraaien en verwerken schot op doel)
60 minuten
Inhoud/methodiek
Voorbeeld
Oef.1. Vangen in de W-vorm en duel 1:1
K2 schiet de bal d.m.v. een volley in de
handen van K1. K1 verwerkt de bal in de Wvorm en gooit de bal terug naar K2 (2x
uitvoeren), K1 rolt de bal naar K3, K3 kaatst
de bal terug naar K1, K1 kaatst terug naar K3,
K3 kaatst terug naar K1 en K1 speelt met het
rechter been K4 in. Daarna de oefening aan
de andere kant uitvoeren maar dan met links
kaatsen en inspelen op K6.

Oef.2. Vallen (15 min.)
7 pionnen, horden, 6
ballen. K2 staat op 8
meter van de pionnen.
Rechts beginnen en als
K1 weer aan de beurt de
bal aan linker kant
spelen. De keepers
werken in stroomvorm.

Oef.1 Insnijden vanuit de landing verwerken
rollende bal
K1 gaat zigzaggend door de rij van 3 stokken
en springt over de horden, K1 land op de
voorvoeten in de uitgangshouding tussen de
hoedjes en snijdt direct de bal in die K2 schuin
inspeelt over de grond.
Oef. 2 Insnijden vanuit de landing verwerken
bal half hoog
K1 gaat zigzaggend door de rij van 3 stokken
en spring over de horden, K1 land op de
voorvoeten en komt in de uitgangshouding
tussen de hoedjes en snijdt direct de bal in
die K2 half hoog aangooit.

Aanwijzingen
Oef.1.

Moment van komen in
de uitgangshouding

De uitgangshouding

Handen zo vroeg
mogelijk contact met de
bal

Armen gestrekt naar de
bal in een hoek van 90
graden

Bij een lage bal door de
knieën zakken om de bal
te verwerken

Snelheid uit de bal

Vingertoppen eerst
contact (zachte
balbehandeling)

Handen in W-vorm
(bovenhands vangen)

De voeten moeten smal
blijven
Duel 1:1 zie oef. 3
Oef.2.

Moment van komen in
de uitgangshouding

De uitgangshouding

Uitgooien van de verre
arm in schuin
voorwaartse richting

Eerste balcontact met de
binnenste arm

Aanvallen van de ruimte
en de bal

Binnenste been inzetten
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Oef.3. Meevoetballen
(30 min.)
Boarding staat links of
rechts op 5 meter voor
het doel en net voor de
e
1 paal, 3 stokken liggen
3 meter voor het doel
vanuit het midden naar
links of rechts schuin
naar voren. Twee
pionnen staan op 8
meter schuin voor het
doel. De oefening aan
beide kanten uitvoeren.
De horden op 80 cm
hoogte plaatsen.

Oef.1. Aannames links en rechts uitdraaien
en verwerken schot op doel
K1 staat op 3 meter van de boarding, speelt
de bal met rechts in, pakt de aanname links
uitdraaiend en speelt K2 in. K2 pakt de
aanname rechts uitdraaiend en dribbelt naar
de plaats van K1. K1 schakelt naar de stokken
en beweegt d.m.v. voetenwerk (2
passenritme) over de pionnen
voorwaarts/zijwaarts en verwerkt de op een
juiste manier het schot over de grond van K3
in de rechterhoek van de keeper.

naar de bal
De voeten moeten smal
blijven
Oef.3. K2

Geef aan waar de bal
gespeeld moet worden
in woord en gebaar.
Hier!

Strek de armen en spreid
de vingers naar het juiste
been en/of hoek toe.
Oef.3. K1

Bal met juiste snelheid
inspelen in de boarding

Keepers staan licht op
hun voorvoeten (lichaam
over de bal)

Aannames links en
rechts doordraaien
pakken

Aannames met de
binnenkant van de voet
pakken, in het hart van
de bal pakken

Gebruik de totale
oppervlak/breedte van
de schoen

Aannames niet onder
het lichaam vandaan

In de aanname licht
voorwaarts bewegen

Aannames bij je houden
i.v.m. voortzetting en
eventuele druk van
tegenstander

Inspelen op het juiste
been van K2 en zonder
stuit
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Training
leeftijd/ categorie
Thema
Duur
Organisatie
Oef.1. Vangen (15 min.)
1 pion en twee ballen.
Er staat een pion in het
midden van het doel op
een halve meter van de
doellijn. De afstand
tussen de keepers is 6
meter. Aan beide
kanten werken i.v.m.
het weg zetten van het
binnen been. De
keepers lopen in
stroomvorm.

:
:
:
:

6
O14 t/m o16
de Voorzet (van de achterlijn/voorkant op de 5 meterlijn met weerstand)
60 minuten
Inhoud/methodiek
Voorbeeld
Oef.1. Vangen i.c.m. zijwaarts voetenwerk
K1 en K2 gooien de bal in naar K3 en K4. Na
het ingooien van de bal gaan K1 (voorlangs
pion) en K2 (achterlangs pion) zijwaarts
(binnenste been wegzetten) naar de andere
kant waardoor K1 en K2 wisselen van positie.
K3 en K4 trappen de bal schuin met een volley
naar de zelfde keeper. K1 en K2 verwerken de
bal door hem te vangen in de W-vorm.

Oef.2.Vallen (20 min.)
3 pionnen, meerdere
ballen.
K1 en K2 staan op de
doellijn. K3 en K4 staan
op 6 of 8 meter er
tegenover. In het
midden op de doellijn
staat een pilon. Een
serie van 5 ballen dan
wisselen. Na drie series
per keeper naar
oefening 2.

Oef.1. bal over de grond i.c.m. zijwaarts
voetenwerk
K1 en K2 starten in het midden van het doel
en rollen de bal naar K3 en K4. K1 en K2 gaan
zijwaarts naar de andere kant en kruisen
elkaar (voorlangs/achterlangs) en verwerken
(insnijden) de bal die K3 en K4 over de grond
richting de paal inspelen.
Oef.2. bal half hoog/zweven i.c.m. zijwaarts
voetenwerk
K1 en K2 starten in het midden van het doel
en gooien de bal naar K3 en K4. K1 en K2 gaan
zijwaarts naar de andere kant en kruisen
elkaar (voorlangs/achterlangs) en verwerken
(insnijden) de bal die K3 en K4 half hoog
aangooien.

Aanwijzingen
Oef.1.

Moment van komen in
de uitgangshouding

Uitgangshouding

Handen zo vroeg
mogelijk contact met de
bal

Snelheid uit de bal

Vingertoppen eerst
contact (zachte
balbehandeling)

Hand in W-vorm
(bovenhands vangen)

Oef.2.

Moment van komen in
de uitgangshouding

De uitgangshouding

Uitgooien van de verre
arm in schuin
voorwaartse richting

Eerste balcontact met de
binnenste arm

Aanvallen van de ruimte
en de bal

De voeten moeten smal
blijven

Positie t.o.v. de bal

Bij half hoge bal/zweven
let op afzet naar de bal
schuin voorwaarts

Keeper mag niet teveel
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Oef.3. De voorzet (25
min.)
4 pionnen, meerdere
ballen. Er liggen twee
pionnen voor het doel
op 6m en twee pionnen
op de doellijn. Een serie
van 20 ballen daarna
naar de andere kant. Na
2 series overgaan naar
oefening 2. De keepers
werken in stroomvorm.

Oef. 1 bal van de zijkant met weerstand
K1 start in het midden op de doellijn en pakt
voor de pion een voorzet, hierbij draait hij in
de bal. K3 en K4 gooien de bal vanaf de
achterlijn net voor de pion waar een
tegenstander staat die passief mee springt.
De pionnen staan op 6 meter voor het doel.
Oef. 2 Bal van de voorkant met weerstand
K1 start in het midden op de doellijn en pakt
voor de pion denkbeeldig een voorzet, hierbij
draait hij in de bal. K5 en K6 gooien de bal van
de schuin van de voorkant met een boog in
vlak voor de pion waar een tegenstander
staat die passief mee springt. De pion ligt dan
op 4m voor het doel.

naar voren stappen naar
de bal toe. Hou de
afstand groot i.v.m. tijd
en ruimte
Oef.3.

Laatste pas groot

Ondersteuning van het
vrije been en beide
armen

Volledig strekken
afzetbeen (punt van de
schoen wijst naar
beneden)

Armen schuin
voorwaarts gestrekt,
handen geopend in
bovenhandse stand

Kijk naar de bal en
handen in W-vorm
(bovenhands vangen)

Bal wordt omarmd en
tegen de borst geklemd

Landing van 1 been naar
twee benen, tevens
bescherming van de bal

Op het laatste moment
in de bal draaien.
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Training
leeftijd/ categorie
Thema
Duur
Organisatie
Oef.1. Vangen (15 min.)
9 pionnen en meerdere
ballen. Pionnen liggen
op 5 meter voor het
doel op drie posities en
de midden pion ligt op 8
meter. Bij meerdere
keepers staan er achter
de pionnen 2 keepers.
De keepers werken in
stroomvorm.

:
:
:
:

7
O14 t/m o16
Positie kiezen t.o.v. de bal (korte hoek en lange hoek)
60 minuten
Inhoud/methodiek
Oef.1. Vangen i.c.m. zijwaarts/voorwaarts
voetenwerk
K1 staat achter de pionnen en gaat zijwaarts,
voorwaarts met korte passen door de
pionnen heen, hierbij het binnenste steeds als
eerste wegzetten. Na de drie pionnen komt
K1 op zijn voorvoeten in de uitgangshouding
tussen de pionnen en schiet K2 met een
volley de bal in de handen van K1. Daarna bij
K3 en vervolgens K4.

Oef.2. Vallen (20 min.)
4 pionnen en meerdere
ballen. Twee pionnen op
heupbreedte en twee
pionnen voor het
insnijden. K2 op twee
meter voor de keeper
en K3 op 3 meter van de
keeper. Er worden drie
series van 5 ballen
afgewerkt in twee
organisaties.

Oef.1. Insnijden van de bal (reactie, vaste
hoek )
K1 staat met zijn gezicht naar K2. K2 speelt de
bal door de benen van K1 naar K3. K3 speelt
de bal direct naar links of rechts. K1 draait
zicht om en snijdt de bal in.
Oef.2. Insnijden van de bal (reactie, K3
bepaalt de hoek)
K1 staat met zijn gezicht naar K2. K2 speelt de
bal door de benen van K1 naar K3. K3 speelt
de bal direct naar links of rechts. K1 draait
zicht om en snijdt de bal in. K3 bepaalt hierbij
welke hoek er in gespeeld wordt.

Voorbeeld

Aanwijzingen
Oef.1.

Moment van komen in
de uitgangshouding

De uitgangshouding

Handen zo vroeg
mogelijk contact met de
bal

Snelheid uit de bal

Vingertoppen eerst
contact (zachte
balbehandeling)

Hand in W-vorm
(bovenhands vangen)

Oef.2.

Moment van komen in
de uitgangshouding

De uitgangshouding

Uitgooien van de verre
arm in schuin
voorwaartse richting

Eerste balcontact met de
binnenste arm

Aanvallen van de ruimte
en de bal

Het binnenste been
eerst inzetten

De voeten moeten smal
blijven
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Oef.3. Positie t.o.v. de
bal(25 min.)
5 pionnen, één groot
doel en 4 ballen.
Pionnen op 14 meter
van het doel,
verspreiden in vier
posities met een tussen
ruimte van drie meter.
Één pion in het midden
van het doel net achter
de doellijn. De keepers
werken in stroomvorm.

Oef. 1 Korte hoek
K1 speelt de korte hoek in over de grond met
De binnenkantvoet, K2 komt in een rechte lijn
t.o.v. de bal (pion achter doellijn richtpunt) en
snijdt deze in. K2 rolt K3 in deze neemt
de bal 1 keer aan en speelt de korte hoek
weer in voor K4.
Oef. 2 Lange hoek
K1 speelt de bal over de grond de lange hoek
in, K2 snijdt in en verwerkt de bal. K2 rolt K3
in deze neemt de bal 1 keer aan en speelt de
bal weer in voor K4. Keepers lopen hun bal
achterna. K2 wisselt steeds van positie vanuit
het doel.

Oef.3.

Goed de bal inspelen (
eerst met binnenkant
voet als dit goed gaat
dan met de wreef) hoe
sta je achter de bal, hoe
trap je

Bal binnen bereik van de
keeper spelen

Goede aanname, vooruit
( achter de pionnen
blijven)

Goed insnijden van de
bal, goed instappen en
handen eerst naar de
bal, vooruit en niet
achter de bal aan

Lichaam proberen achter
de bal te krijgen

Stand van de handen
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Training
leeftijd/ categorie
Thema
Duur
Organisatie
Oef.1. Vangen (15 min.)
5 pionnen en meerdere
ballen. K1 begint achter
de pionnen. K2 staat op
8 meter van K1. K3 staat
op 16m van K1 en K4 11
meter van het doel
schuin voor K3.

:
:
:
:

8
O14 t/m o16
Duel 1:1 i.c.m. verdediger en aanvaller
60 minuten
Inhoud/methodiek
Oef.1. W-vorm vangen i.c.m. duel 1:1
(dieptebal)
K1 vangt de bal in de W-vorm van K2, K1 rolt
de bal in naar K3, K3 neemt de bal aan en
speelt hem diep op K4. K1 gaat zo snel
mogelijk naar de diepe bal en K4 geeft zo
hoog mogelijk druk.

Oef.2. Vallen (20 min.)
8 stokken, meerdere
ballen. De stokken
liggen één meter voor
de doellijn. De keepers
werken in stroomvorm.
De oefening aan beide
kanten uitvoeren.

Oef.1. Insnijden van de bal i.c.m. zijwaarts
voetenwerk
K1 start tussen de stokken en gaat schuin
voorwaarts tripling over de stokken. K3 rolt
de bal in. K1 snijdt de bal in en gaat direct
terug over de stokken naar de andere kant.
K3 gooit een half hoge bal/zweven. K1 snijdt
de bal in.

Voorbeeld

Aanwijzingen
Oef.1.

Moment van komen in
de uitgangshouding

De uitgangshouding

Handen zo vroeg
mogelijk contact met de
bal

Armen gestrekt naar de
bal in een hoek van 90
graden

Bij een lage bal door de
knieën zakken om de bal
te verwerken

Snelheid uit de bal

Vingertoppen eerst
contact (zachte
balbehandeling)

Handen in W-vorm
(bovenhands vangen)

De voeten moeten smal
blijven
Oef.2.

Moment van komen in
de uitgangshouding

Uitgangshouding

Goed instappen met het
binnenste been de
zijwaartse beweging
maken

Insnijden van de bal

Verwerken in buik/borst
al de bal dicht bij het
lichaam is.

Verwerken met de
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Oef.3. duel 1:1 (25 min.)
6 pionnen, meerdere
ballen.
6 pionnen op 16 – 18
meter van het doel.
Vanuit verschillende
posities de pionnen
neerleggen en de
oefening uitvoeren. De
keepers werken in een
stroomvorm.

Oef.1. Duel 1:1 + 1 verdediger
K1 staat in het doel, K2 en K3 starten vanaf 16
meter. K2 dribbelt op K1 af, K3 blijft achter K2
en geeft druk, K2 speelt de bal iets voor hem
uit en K1 gaat het duel 1:1 aan en verwerkt de
bal.
Oef.1. Duel 1:1 + 1 aanvaller
K1 staat in het doel, K2 en K3 starten vanaf 16
meter. K2 dribbelt op K1 af, K3 blijft achter K2
lopen, K2 passt schuin naar voren naar K3, K1
onderschept de pass naar K3.

handen als de bal voorbij
het hoofd is. Een hand
achter de bal, een hand
op de bal en de grond is
de derde hand.
Oef.3.

Positie in het doel t.o.v.
de bal

Uitgangshouding

Naar de bal kijken

Kies de juiste positie om
de pass er uit te halen,
niet te dicht op de bal,
neem ruimte om de bal
aan te vallen

Juiste moment (als de
bal “los” is)

Alleen naar de grond als
je de bal hebt

Tweede actie indien
nodig
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Training
leeftijd/ categorie
Thema
Duur
Organisatie
Oef.1. Vangen (15 min.)
4 pionnen, meerdere
ballen. Een vierkant van
4 bij 4 meter net buiten
de 16 meter. De ballen
worden om en om
ingespeeld. De keepers
werken in stroomvorm
en lopen hun bal
achterna.

Oef.2. Vallen (20 min.)
1 poortje, 2 pionnen en
een serie ballen. Twee
pionnen liggen voor het
doel afstand 6 meter. K2
en K3 staan op 8 meter.
Aan beide kanten
uitvoeren. De keepers
werken in stroomvorm.

:
:
:
:

9
O14 t/m o16
Meevoetballen (aannames links/rechts, uitdraaien links/rechts, voetenwerk zijwaarts en spelvoortzetting)
60 minuten
Inhoud/methodiek
Voorbeeld
Oef. 1 Gerichte spelvoortzetting
volley/slingerworp
K2 speelt de bal d.m.v. een Volley in het vak
in het veld. K3 zorgt dat hij de bal verwerkt
voor deze op de grond stuit, K3 opent d.m.v.
een slingerworp de bal op K1.
Oef. 2 Gerichte spelvoortzetting trap van de
grond/ roltrap
K2 speelt de bal d.m.v. een Volley in het vak
in het veld. K3 zorgt dat hij de bal verwerkt
voor deze op de grond stuit, K3 opent d.m.v.
een slingerworp de bal op K1.

Oef.1. Vallen i.c.m. voetenwerk
zijwaarts
K1 start in het midden van zijn doel achter het
poortje. K1 springt met beide benen over het
poortje en gaat daarna meteen zijwaarts naar
de linker pion, tikt deze aan en krijgt zodra hij
teruggaat een schot van K1 die de bal richting
e
de 2 paal trapt. K1 verwerkt deze bal en gaat
meteen met goed voetenwerk, zijwaarts naar
de andere pion en tikt ook deze aan, om
daarna weer een schot van K2 te verwerken.

Aanwijzingen
Oef.1.

Moment van komen in
de uitgangshouding

Juiste positie en
uitgangshouding

Handen zo vroeg
mogelijk contact met de
bal

Armen gestrekt naar de
bal in een hoek van 90
graden

Bij een lage bal door de
knieën zakken om de bal
te verwerken

Handen in W-vorm
(bovenhands vangen)

De voeten moeten smal
blijven
Oef.2.

Moment van komen in
de uitgangshouding

De uitgangshouding

Uitgooien van de verre
arm in schuin
voorwaartse richting

Eerste balcontact met de
binnenste arm

Aanvallen van de ruimte
en de bal

Binnenste been inzetten
naar de bal

De voeten moeten smal
blijven
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Oef.3. Meevoetballen
(25 min.)
2 boarding, 3 pionnen
en meerdere ballen. 2
boarding staan
evenwijdig aan de linker
of rechter paal. De drie
pionnen liggen vanuit
het midden naar links of
rechts. Twee pionnen
liggen op 12 meter of 16
meter (trap van de
grond). Bij oef.2. De
horden op 80 cm hoogte
plaatsen. Keepers
werken in stroomvorm.
De oefening aan beide
kanten uitvoeren.

Oef. 1. Aanname links/rechts en uitdraaien
links/recht i.c.m. voetenwerk en
spelvoortzetting
K1 staat op 3 meter van de boarding, speelt
de bal met links in en pakt de aanname met
rechts en draait uit naar boarding 2, speelt
daarna de bal rechts naar boarding 2 en pakt
de aanname met links en draait uit naar
boarding 1, neemt nog één keer de aanname
rechts. Na de laatste aanname verplaatsen
door goed voetenwerk (voorwaarts,
achterwaarts) en daarna de bal verwerken die
K2 schiet laag over de grond, na het
verwerken van de bal open d. m.v. een
slingerworp op K3.
Oef.2. Aanname links/rechts en uitdraaien
links/recht, zweven en spelvoortzetting
Het zelfde als oef.1. alleen nu de bal
verwerken door over horden heen te zweven
en openen met een trap van de grond
(pionnen vervangen door horden). K2 gooit
de bal onderhands aan. De afstand tot K3
vergroten i.v.m. gericht trap van de grond.

Oef.3.

Bal met juiste snelheid
inspelen in de boarding

Keepers staan licht op
hun voorvoeten (lichaam
over de bal)

Aannames links en
rechts doordraaien
pakken

Aannames met de
binnenkant van de voet
pakken

Aannames in het hart
van de bal pakken

Gebruik de totale
oppervlak/breedte van
de schoen

Aannames niet onder
het lichaam vandaan

In de aanname licht
voorwaarts bewegen

Aannames bij je houden
i.v.m. voortzetting en
eventuele druk van
tegenstander

Op de juiste manier
verplaatsen van de
hakken (open staan)
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Training
leeftijd/ categorie
Thema
Duur
Organisatie
Oef.1. Vangen (15 min.)
Meerdere ballen, 8
pionnen en loopstokken
(indien niet aanwezig 3
of 4 pionnen per rij op
1,5 voet afstand van
elkaar). Er staan twee
pionnen voor het doel
op heupbreedte i.v.m.
de uitgangshouding.
Afstand tussen de
doelen is 15 meter. De
afstanden aanpassen
afhankelijk van het
niveau van de keepers.
De keepers draaien
tegen de klok in.

:
:
:
:

10
O14 t/m o16
de Voorzet (lage en hoge voorzet, terugspeelbal)
60 minuten
Inhoud/methodiek
Oef.1. Vangen i.c.m. spelvoortzetting
K1 gaat d.m.v. een voorwaartse tripling over
de loopstokken. K2 speelt de bal d.m.v.
dropkick of trap van de grond naar K1. K1
verwerkt de bal en opent d.m.v. een
slingerworp op K4. De volgende bal rolt K1 na
verwerking naar K3. K3 vraagt verwerkt de bal
als terugspeelbal.

Oef.2. Vallen (20 min.)
1 doel, 5 grote pionnen
en meerdere ballen. K2
en K3 staan op 8 meter
van het doel. Elke
keeper krijgt per serie
vier ballen te
verwerken. Daarna door
wisselen. De oefening
links en rechts
uitvoeren.

Oef.1. Vallen i.c.m. zijwaarts voetenwerk
K1 start op de doellijn en gaat op tempo
richting een pion tik deze aan en gaat
vervolgens voor het schot van K2. K1 verwerkt
de bal en rolt direct K3 in. K3 speelt de bal in
de richting van de pion. K1 verwerkt de bal en
rolt K2 in. K2 neemt de bal aan. K1 gaat terug
naar zijn start positie en tikt nu pion 2 aan en
de oefening start opnieuw.

Voorbeeld

Aanwijzingen
Oef.1.

Moment van komen in
de uitgangshouding

De uitgangshouding

Handen zo vroeg
mogelijk contact met de
bal

Armen gestrekt naar de
bal in een hoek van 90
graden

Bij een lage bal door de
knieën zakken om de bal
te verwerken

Het binnenste been als
eerste weg zetten.

Snelheid uit de bal

Vingertoppen eerst
contact (zachte
balbehandeling)

Handen in W-vorm
(bovenhands vangen)

De voeten moeten smal
blijven
Oef.2.

Uitgooien van de verre
arm in schuin
voorwaartse richting

Eerste balcontact met de
binnenste arm

Aanvallen van de ruimte
en de bal

Binnenste been inzetten
naar de bal

De voeten moeten smal
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Oef.3. de Voorzet (25
min.)
8 pionnen en meerdere
ballen
De pionnen liggen vlak
voor de doellijn. Twee
pionnen op 8 meter en 1
meter uit elkaar. Aan
beide kanten uitvoeren.
De keepers werken in
stroomvorm.

Oef.1. Hoge voorzet en lage voorzet
verwerken
K1 start voorwaarts/achterwaarts door de
pionnen, na de laatste pion wordt de bal door
K2 vanaf de achterlijn schuin ingerold. K1
verwerkt de bal vallend en valt de bal daarbij
aan. K1 draait zicht daarna om (gezicht naar
het veld en neemt positie in het doel in om
een hoge voorzet te verwerken. K3 gooit een
e
hoge voorzet net voorbij de 1 paal.
Oef. 2 Hoge, lage voorzet en verwerken
terugspeelbal
K1 start voorwaarts/achterwaarts door de
pionnen, na de laatste pion wordt de bal door
K2 vanaf de achterlijn schuin ingerold. K1
verwerkt de bal rollend en valt de bal daarbij
aan, K3 vraagt nu de bal achter de twee
pionnen, K1 rolt de bal in op K3, K1 draait
zicht daarna om (gezicht naar het veld en
neemt positie in het doel in om een hoge
voorzet te verwerken. K3 dribbelt met de bal
naar de positie van K4.

blijven
Moment van komen in
de uitgangshouding

De uitgangshouding
Oef.3. Lage voorzet

Uitgooien van de verre
arm in schuin
voorwaartse richting

Eerste balcontact met de
binnenste arm

Aanvallen van de ruimte
en de bal

Opkomen zonder
handen door je verste
arm er weer bij te
trekken

De voorste pion zorgt er
e
voor dat de 1 pas niet te
ver naar voren wordt
gezet waardoor het
lichaam steeds achter de
bal blijft.

K1 staat tegen over K2.
Hierdoor ontstaat een
ideale hoek om de bal en
de ruimte aan te vallen.
Oef. 3. Hoge voorzet

Juiste positie in het doel
bij lage en hoge voorzet

De bal willen hebben
d.m.v. “los“ te roepen,
laatste pas groot maken

Ondersteuning van het
vrije been en beide
armen

Volledig strekken
afzetbeen (punt van de
schoen wijst naar
beneden)
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Armen schuin
voorwaarts gestrekt,
handen geopend in
bovenhandse stand (Wvorm)
Kijk naar de bal, de bal
voor je pakken met
gestrekte armen
Bal wordt omarmd en
tegen de borst geklemd
Landing van 1 been naar
twee benen, tevens
bescherming van de bal
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Training
leeftijd/ categorie
Thema
Duur
Organisatie
Oef.1. Vangen (15 min,)
6 pionnen, meerdere
ballen. De afstand
tussen doel en de
pionnen 12m. De
keepers werken in
stroomvorm. Aan beide
kanten uitvoeren i.v.m.
bal in korte hoek.

:
:
:
:

11
O14 t/m o16
Positie in het doel t.o.v. de bal (korte/lange hoek)
60 minuten
Inhoud/methodiek
Oef.1. Vangen i.c.m. spelvoortzetting
K2 speelt de bal van de grond in de handen
van K1, K1 gooit de bal d.m.v. een slingerworp
naar K3, K3 speelt de bal terug naar K1 d.m.v.
een dropkick, K1 rolt de bal in bij K4 die
vraagt als terugspeelbal, K4 speelt de bal in de
korte hoek van K1. K1 snijdt de bal.

Oef.1. insnijden van de bal na een koprol
K1 maakt vanaf de doellijn een koprol in
Oef.2: Vallen (20 min.)
voorwaartse richting en verwerkt de lage bal
4 pionnen, meerdere
van K2, hierbij snijdt hij de bal schuin naar
ballen. De afstand tot K2 voren in.
is 6 tot 8 meter.

Voorbeeld

Aanwijzingen
Oef.1.

Moment van komen in
de uitgangshouding

De uitgangshouding

Handen zo vroeg
mogelijk contact met de
bal

Armen gestrekt naar de
bal in een hoek van 90
graden

Bij een lage bal door de
knieën zakken om de bal
te verwerken

Snelheid uit de bal

Vingertoppen eerst
contact (zachte
balbehandeling)

Handen in W-vorm
(bovenhands vangen)

De voeten moeten smal
blijven
Oef.2.

Uitgooien van de verre
arm in schuin
voorwaartse richting

Eerste balcontact met de
binnenste arm

Aanvallen van de ruimte
en de bal

Binnenste been inzetten
naar de bal

De voeten moeten smal
blijven

Moment van komen in
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de uitgangshouding
De uitgangshouding

Oef.2. Insnijden van de bal i.c.m.
achterwaarts/voorwaarts voetenwerk
K1 verwerkt met de voet een terugspeelbal
van K2, loopt vervolgens achterwaarts om de
pion heen en verwerkt een lage bal, hierbij
snijdt hij de bal schuin in voor de pionnen
langs.

Oef.3. positie kiezen
t.o.v. de bal (25 min.)
1 doel, 6 pionnen, 4
ballen. Pionnen op 12
meter van het doel,
verspreiden in vier
posities met een tussen
ruimte van drie meter.
Eén pion in het midden
van het doel i.v.m.
richtpunt. Keepers lopen
steeds achter hun bal
aan en K1 loopt steeds
vanuit het doel naar een
nieuwe positie.

Oef.1. Positie kiezen t.o.v. van de bal voor de
korte en lange hoek
K1 speelt de korte hoek in, K2 verwerkt de bal
en rolt de bal weer terug naar K1 deze speelt
de bal in 1 keer in de lange hoek, K2 rolt K3 in,
deze neemt 1 keer aan en speelt de bal in de
korte hoek voor K4, deze verwerkt en rolt K3
in deze speelt direct de lange hoek in.

Oef.3.

Goed de bal inspelen,
alles in het bereik van de
keeper(alles met de
binnenkant van de voet)

Bal terug rollen tijdens
opstaan

Snel handelen

Concentratie bij deze
oefening

Goed blijven insnijden,
vooruit (aanvallen) en
niet achter de bal

Goed instappen

Lichaam achter de bal
proberen te brengen

Stand van de handen.
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Training
leeftijd/ categorie
Thema
Duur
Organisatie

:
:
:
:

12
O14 t/m o16
Duel 1:1 (diepte bal)
60 minuten
Inhoud/methodiek

Oef.1. Vangen (15 min.)
Ballen, pionnen en
loopstokken (indien niet
aanwezig 3 of 4 pionnen
per rij op 1,5 voet
afstand van elkaar). Er
staan twee pionnen
voor het doel op
heupbreedte i.v.m. de
uitgangshouding.
Afstand tussen de
doelen is 15 meter. De
afstanden aanpassen
afhankelijk van het
niveau van de keepers.
De keepers draaien
tegen de klok in.

Oef.1. Vangen i.c.m. spelvoortzetting en
zijwaarts voetenwerk
K1 gaat zijwaarts over de
pionnen/loopstokken d.m.v. een tripling en
komt in de uitgangshouding tussen de
pionnen en blijft daarbij smal. K2 gooit de bal
onderhands naar K1. K2 verwerkt de bal
d.m.v. de W-vorm en speelt daarna K3 in
d.m.v. dropkick die de bal d.m.v. de W-vorm
vangt. Dan gaat K5 over de
pionnen/loopstokken en wordt de bal na het
vangen d.m.v. de W-vorm, getrapt van de
grond d.m.v. een rollende bal naar K4.

Oef.2. Vallen (20 min.)
3 pionnen, één groot
doel en meerdere
ballen. Eén pion in het
midden net voor de
doellijn K1 start aan de
binnenkant, één pion
schuin op de bal en de
pion (8 meter). Eén pion
iets uit het midden recht
voor het doel (8 meter).
Van beide kanten
uitvoeren. De keepers
werken in stroomvorm.

Oef.1. Reactie 2 bal
K1 start bij de pion en verwerkt een bal die K2
e
richting de 1 paal trapt (over de grond). K1
verwerkt de bal en rolt de bal terug naar K2.
K2 kaatst de bal nu richting de pion. K1
verwerkt ook deze bal en gaat vervolgens op
tempo voor het schot van K3.

e

Voorbeeld

Aanwijzingen
Oef.1.

Handen zo vroeg
mogelijk contact met de
bal

Armen gestrekt naar de
bal in een hoek van 90
graden

Bij een lage bal door de
knieën zakken om de bal
te verwerken

Het binnenste been als
eerste weg zetten.

Snelheid uit de bal

Vingertoppen eerst
contact (zachte
balbehandeling)

Handen in W-vorm
(bovenhands vangen)

De voeten moeten smal
blijven

Moment van komen in
de uitgangshouding

De uitgangshouding
Oef.2.

Moment van komen in
de uitgangshouding

Juiste positie en
uitgangshouding

Vervolgactie

Zo vroeg mogelijk in
balbezit komen

Uitgooien van de verre
arm in schuin
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Oef.3. Duel 1:1 (25
min.)
Een doel, meerdere
ballen. Trainer staat op
8 á 10 meter recht
tegenover K1. K2 en K3
staan links en rechts op
1 meter afstand van
hem.

Oef.1. Duel 1:1 met diepte bal
K1 rolt de bal naar de trainer. Trainer speelt
de bal links of rechts schuin in de diepte. K2
of K3 gaat het duel 1:1 aan met K1. K2 of K3
mag met één bal contact tot scoren komen.
Variaties in vorm
1. K2 of K3 probeert K1 te omspelen
2. K2 of K3 moet binnen 10 seconden
tot scoren komen.

voorwaartse richting
Eerste balcontact met de
binnenste arm

Aanvallen van de ruimte
en de bal

Opkomen zonder
handen door je verste
arm er weer bij te
trekken
Oef.3.

Keeper moet niet bang
zijn

Zo dicht mogelijk op de
bal komen

Op het moment van de
pass sta je in de lage
starthouding, met één
been voor het andere

In de eindfase kom je
met de benen kort bij
elkaar

In één rechte lijn naar de
bal uit vallen

Op het moment van bal
contact moeten de
armen gestrekt zijn

Na eerste balcontact;
klein maken en hoofd en
benen laag houden


- 38 -

