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1. Inleiding 
De positie van doelman is in de voetballerij jarenlang een ondergeschoven kindje geweest. 

Doelmannen werden vaak bestempeld als dom en talentloos en hoefden in de ogen van de fans en 

medespelers eigenlijk alleen maar een bal tegen te houden. Nu het voetbal zich verder ontwikkelt 

heeft, is de doelman uitgegroeid tot één van de belangrijkste posities op het veld. Niet alleen 

weerhoudt hij het elftal van een nederlaag door doelpunten te voorkomen, hij geeft nu ook leiding 

aan de verdediging, zet aanvallen op en leidt snelle counters in met zijn verre uittrap. Kortom, de 

doelman is zeer belangrijk voor een voetbalelftal. 

1.1 De rol “DOELMAN” 

In het huidige amateurvoetbal word diegene met de handschoenen, helaas nog vaak de rol van 

“Doelman” toebedeeld. Geen poespas, geen lastige opdrachten, gewoon ballen tegenhouden en 

verder moet hij zijn mond houden. Voorstanders van deze methodiek zullen aandragen, dat een 

doelman in deze rol, te allen tijde risicovrij zal spelen en zal hij bij balbezit zo snel mogelijk de meest 

eenvoudige oplossing moet proberen te zoeken. Deze rol is volledig achterhaald en dient een 

doelman te worden gezien als een volwaardig speler, die als bijkomend voordeel heeft dat hij zijn 

handen mag gebruiken. Misschien is de doelverdediger dus wel de belangrijkste speler van het veld? 

Echter bestaan er geen betere en mindere spelers binnen een elftal. Als de beste, slimste, meest 

bepalende of meest scorende speler van een team zijn dag niet heeft, is hij of zij wellicht nog minder 

dan de slechtste, domste, minst bepalende of minst scorende speler van een team. De algehele visie 

is dat alle spelers in een team, volledig gelijkwaardig zijn en dus ook zo behandeld moeten worden. 

 

In de rol van “Doelman”, zijn de belangrijkste onderdelen van een doelverdediger eigenlijk vrij 

logisch. De “Doelman” moet over goede reflexen beschikken om katachtige reddingen mogelijk te 

maken, hij moet via een hoge balvaardigheid in staat zijn de ballen klemvast te pakken, hij moet in 

staat zijn om de juiste beslissingen te nemen en hij moet over een behoorlijke zelfbeheersing 

beschikken. 

 

1.2 De rol “MEEVOETBALLENDE DOELMAN” 

De doelverdediger in de rol van “Meevoetballende Doelman” werd in 1965 door Ajax 

geïntroduceerd. Rinus Michels wilde een doelverdediger die paste in het aanvallende systeem van 

Ajax. Deze rol zorgde ervoor dat je de doelman niet alleen als stopper gebruikte, maar ook als schakel 

bij het opbouwen van een aanval of het inleiden van een counter. In de hedendaagse profvoetbal is 

de “Meevoetballende Doelman” dan ook eerder regel dan uitzondering. Verdedigers hebben het een 

stuk eenvoudiger als zij weten dat de bal zonder na te denken teruggespeeld kan worden op de 

keeper. 

 

In tegenstelling tot de “Doelman” kunnen de taken van de “Meevoetballende doelman” wel 

aangepast worden. Zo kunnen de taken van deze doelman variëren van ‘Verdedigend’ tot 

‘Aanvallend’. Het verschil zit hem hier in de vrijheid van de doelman. Bij een verdedigende rol zal hij 

niet veel uit zijn strafschopgebied komen en zal hij van daar uit proberen een aanval op te zetten. 
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Een aanvallende rol zorgt er echter voor dat de doelverdediger niet schroomt om ook het gebied 

buiten het strafschopgebied op te zoeken. Hij zal dit niet zozeer bij balbezit doen, maar wel bij een 

bal die vlak achter de verdediging valt. De doelman zal dan proberen de bal te onderscheppen om op 

die manier een één-tegen-één situatie te voorkomen. Speel je bijvoorbeeld met een vooruit 

geschoven verdedigende lijn, maar ontsnapt de aanvaller aan de buitenspelval? Dan kan een 

doelman met deze rol voorkomen dat de aanvaller zonder problemen op de goal kan aflopen. De 

vraag hierbij is of de doelman snel genoeg is om eerder bij de bal te zijn dan de aanvaller. 

 

1.3 Belangrijke eigenschappen “Meevoetballende Doelman” 

Het eerste dat opvalt, is de hoeveelheid attributen waar deze doelverdediger over moet beschikken. 

Dat zijn er naast de “standaard” eigenschappen voor een doelman behoorlijk wat meer. Zo moet een 

meevoetballende doelman, in tegenstelling tot de gewone doelman, wel over excentriciteit 

beschikken. De doelman moet namelijk niet bang zijn om creatief te zijn met de bal aan de voet. Hij 

moet immers meevoetballen. Andere belangrijke eigenschappen zijn vooral uitkomen, eerst meters, 

snelheid, conditie en strategisch inzicht. Zoals eerder al werd gesteld zal de “Meevoetballende 

Doelman” proberen de ballen die achter de verdediging vallen op te vangen. Beschikt hij niet over 

genoeg snelheid dan zal de aanvaller altijd in het voordeel zijn.  

 

1.4 Beleidsplannen 

In alle beleidsplannen die er op amateurvoetbal gebied te vinden zijn, wordt er steevast bepaald dat 

een keeper moet kunnen meevoetballen. In ieder beleidsplan wordt gestreefd naar de 

“Meevoetballende Doelman”. Opvallend genoeg blijft het daar ook bij. Ja, er worden doelen gesteld. 

En, ja die doelen blijven doelen. 

Het passieve beleidsplan is geboren. Tijd voor verandering. Tijd voor een actief beleidsplan. 
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2. Uitgangspunten 

2.1 Beleid 

Reden voor het opstellen van dit document, is dat er binnen v.v. Olympia’28 behoefte was aan een 

gedegen keepersopleiding. Diverse betrokkenen hebben hun expertise en kennis ingezet om een   

actief meerjarenbeleid omtrent het trainen en opleiden van doelverdedigers vorm te geven. Het 

woord beleid geeft direct al aan dat het hier om iets structureels gaat en niet iets vrijblijvends is. Het 

algemene uitgangspunt is dat het opleidingsbeleid onderdeel moet zijn van de vereniging en door 

iedereen gedragen moet worden. 

2.2 Instrument 

Er is bewust voor gekozen om dit document geen plan te noemen. Een “plan” betekent dat je “iets” 

wilt gaan doen. Wanneer, wat, waarom en hoe dit wordt gedaan, is vaak niet concreet beschreven. 

De primaire doelstelling van dit document is om keeperstrainers een instrument in handen te geven, 

welke zij dienen te gebruiken om doelverdedigers op een gestructureerde, overzichtelijke, duidelijke 

en vooral logische wijze, op te leiden tot “Meevoetballende Doelman”.  

Daarnaast biedt dit document de elftaltrainers van v.v. Olympia ’28 de kans, om in overleg met de 

keeperstrainers, integrale trainingen te organiseren. Hierover wordt later verder uitgeweid.  

Ik zie dit document als een doelmatig instrument, waarin uitgangspunten, doelen en leerlijnen 

duidelijk beschreven en gekaderd zijn, maar keeperstrainers toch de nodige vrijheid geven om een 

keeperstraining in te richten en uit te voeren. 

2.3 Technisch 

In dit beleidsinstrument benoemen, organiseren en eisen we, dat een keeper ook daadwerkelijk 

wordt opgeleid tot “Meevoetballende Doelman”. 

Het concreet invullen operationele zaken rond de training en opleiding van doelverdedigers, deed 

ons besluiten om het woord “technisch” toe te voegen aan het woord beleidsinstrument. Hiermee 

willen we expliciet benadrukken dat er niet alleen is nagedacht over wat we willen(Meevoetballende 

Doelverdedigers), maar ook waarom we dat willen, hoe we dat gaan doen, welke middelen we daar 

voor nodig hebben en wat we van trainers en doelverdedigers zelf verwachten. 

2.4 Doorlopende leerlijnen 

Dit technisch beleidsinstrument gaat uit van doorlopende leerlijnen. Dit betekent dat vaardigheden 

die pupillenkeepers zijn geleerd op basisniveau, het uitgangspunt vormen voor de juniorenfase 

(gevorderd niveau). Vervolgens zullen de vaardigheden die zijn aangeleerd op gevorderd niveau, als 

uitgangspunt dienen gedurende de seniorenfase. 

In dit beleidsinstrument behoren alleen de selectiekeepers tot de senioren. Uitgangspunt is dat er 

wordt gestreefd naar het beheersen van keepersvaardigheden op expertniveau. 
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2.5 Segmenteren en niveau 

Binnen dit technisch beleidsinstrument is er voor gekozen om de doelverdedigers op te delen in drie 

segmenten. 

Deze segmenten zijn als volgt gedefinieerd: 

1. Pupillen (F1, E en D keepers) 

2. Junioren (C, B en A keepers) 

3. Senioren (Selectie keepers) 

 

De reden dat hiervoor gekozen is, is dat het indelen van keepers op basis van leeftijd, de meest voor 

de hand liggende segmenteringsmethode is. Daarnaast verhouden secundaire aspecten, zoals de 

snelheid van het spel, lichamelijke en emotionele ontwikkeling, zich grotendeels op dezelfde wijze. 

 

Misschien spelen de fysieke mogelijkheden van een keeper wel de grootste rol bij het trainen van de 

diverse trainingsgebieden. 

Zo kunnen we met zekerheid zeggen, dat het voor een D-pupil onmogelijk is om en bal ingeklemd uit 

de linker- of rechterbovenhoek te pakken. Afgezien van de fysieke kwaliteiten, ontbreekt het bij deze 

jongere keepers ook aan de benodigde vaardigheden om een bal uit de linker- of rechterbovenhoek 

te pakken. 

 

Twee nieuwe elementen zijn aan dit technisch beleidsinstrument toegevoegd. Namelijk het element 

“trainingsgebieden” en het element “vaardigheden”. 

In hoofdstuk 3 beschrijven we de verschillende trainingsgebieden die getraind dienen te worden om 

een doelverdediger te trainen en op te leiden tot “Meevoetballende Doelman”. 

In hoofdstuk 4 wordt er concreet ingegaan in op de vaardigheden die een pupillen-, junioren- en 

seniorenkeeper dient te beheersen. 

2.5.1 Pupillen 

Binnen v.v. Olympia’28, is er bewust voor gekozen om de keepers van F2 en lager, niet te betrekken 

bij de keeperstraining. Reden hiervoor is dat deze jongen keepers op een speelse manier in spelletje 

betrokken moeten worden. Ervaring leert ,dat deze jonge spelers vaak nog geen bewuste keuze 

hebben gemaakt om te gaan keepen. Het draait bij deze elftallen vaak nog om spelen en ontdekken. 

Tevens rouleert de rol van “doelverdediger” binnen deze elftallen vaak. 

 

Het eindresultaat van de daadwerkelijke training en opleiding moet zijn dat alle pupillen bij overgang 

naar de junioren alle benodigde en gewenste vaardigheden op niveau 1 “basisniveau” beheersen.  

2.5.2 Junioren 

Van alle junioren keepers wordt verwacht dat zij over het basisniveau beschikken. Uiteraard kan het 

voorkomen dat er keepers van buiten de vereniging zich aanmelden en qua leeftijd instromen bij de 

junioren. Uitgangspunt blijft dat ook deze keepers over minimaal het basisniveau beheersen. 

Tijdens de training en opleiding van junioren keepers is het doel om de benodigde en gewenste 

vaardigheden die zijn verkregen op niveau 1, aan te scherpen naar niveau 2 “gevorderd” niveau. 

Het eindresultaat van de daadwerkelijke training en opleiding moet zijn dat alle juniorenkeepers bij 

overgang naar de senioren, alle benodigde en gewenste vaardigheden op niveau 2 “gevorderd 

niveau”, beheersen.  
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2.5.3 Senioren 

Van selectiekeepers wordt verwacht dat zij over het gevorderd niveau beschikken. 

Tijdens de training en opleiding van junioren keepers is het doel om de benodigde en gewenste 

vaardigheden die zijn verkregen op niveau 2, aan te scherpen naar niveau 3 “expert niveau. 

 

Het eindresultaat van de daadwerkelijke training en opleiding moet zijn dat alle selectiekeepers de 

benodigde en gewenste vaardigheden op niveau 3 “expertniveau”, beheersen.  

2.5.4 Vraagstuk 

Een optie die overwogen kan worden is om de doelverdediger van Dames 1, mee te laten trainen 

met de junioren. Ervaring leert dat het laten meetrainen van een Dames 1 keeper naar beide kanten 

versterkend werkt. 
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3. Trainingsgebieden 
In dit hoofdstuk worden allereerst de verschillende trainingsgebieden nader verklaard. Vervolgens 

Om een doelverdediger op te leiden tot “Meevoetballende Doelverdediger”, betekent dat 

doelverdedigers van v.v. Olympia’28 op twee vlakken getraind moeten worden getraind. 

Dit zijn de vlakken: 

1. Doel en doellijn. 

2. 16 meter gebied. 

 

Om specifiek op deze vlakken te trainen, zijn beide vlakken opgedeeld in trainingsgebieden.  

3.1 Trainingsgebieden 

Het eerste vlak betreft het goal van de doelverdediger en zijn team. Zijn goal is opgedeeld in totaal 

negen trainingsgebieden. In paragraaf 3.2 “Trainingsgebieden lijnkeeper”, zijn deze negen 

trainingsgebieden gevisualiseerd en in hoofdstuk 4 “Vaardigheden”, wordt per segment (pupillen, 

junioren en senioren) benoemd wat er voor dit trainingsgebied, getraind dient te worden. 

 

Het tweede vlak betreft het eigen zestienmetergebied. Het zestienmetergebied is opgedeeld in totaal 

zes trainingsgebieden/ zones. In paragraaf 3.3 “Trainingsgebieden zestienmetergebied”, zijn deze zes 

trainingsgebieden gevisualiseerd en in hoofdstuk 4 “Vaardigheden”, wordt ook weer per segment 

(pupillen, junioren en senioren) benoemd wat er voor dit trainingsgebied, getraind dient te worden. 
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3.2. Trainingsgebieden lijnkeeper 

Het doel hebben wij in drie verticale en drie horizontale vlakken verdeeld. De verticale vlakken 

noemen wij C=“centraal”, CRL=“centraal rechts en links” en RL=“rechts en links”. De horizontale 

vlakken noemen wij O=“onder”, M= “midden” en B=“boven”. 

In totaal zijn er dus negen verschillende trainingsgebieden (TGB) die tijdens de keeperstraining 

worden getraind.  

 

        Trainingsgebied “C” (centraal) 

 

3. TGB CB  • 

 

 

2. TGB CM • 

 

 

1. TGB CO  • 

 

 

 

 

               Trainingsgebied “CRL” (Centraal Rechts en Links) 

 

 

6. TGB CRLB • 

 

5. TGB CRLM• 

 

 

4. TGB CRLO • 

 

 

 

 

                                         Trainingsgebied “RL” (Rechter- & Linkerhoeken) 

 

 

9. TGB RLB  • 

 

 

8. TGB RLM • 

 

 

7. TGB RLO •                                    

  

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 



Technisch beleidsinstrument “Keepersopleiding”                v.v. Olympia’28 
 

13 
 

3.3. Trainingsgebieden zestienmetergebied 

Het zestienmetergebied verdelen wij in zes verschillende trainingsgebieden (TB). 

A. Te verdedigen gebied bij dreigend gevaar binnen het zestienmeter gebied. 

B. Te verdedigen gebied bij het bereiken van de achterlijn. 

C. Is het vanggebied bij hoge flanken. 

D. Is het vanggebied bij hoge diepteballen. 

E. Is het vanggebied in combinatie met de vleugelverdedigers. 

F. Is het vanggebied in combinatie met de centrale- en vleugelverdedigers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 B                       B 

                            A 

 

 

 

 

 

 

        E 

 

 

     C                                                C 

 

 

E 
 

 

 

  

                                          D 

       D                                                           D 

 

 

 

 

ss  

       D 
 

 

 

F                                              
 

  

                                 F 
                   

F F 
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4. Vaardigheden 
 

4.1 Beheersing vaardigheden lijnkeeper Pupillen 

 

Trainingsgebied “C” (centraal) 

1. TB CO 

 Uitgangshouding. 

 Vanaf de doellijn een bal scheppen en insluiten. 

 Oprapen met voorwaarts wegduiken. 

2. TB CM 

 Uitgangshouding. 

 Onderhandsvangen in buikholte. 

 Bovenhandsvangen op borsthoogte en bal verwerken. 

3. TB CB 

 Bovenhandsvangen en verwerken naar borst. 

 

Trainingsgebied “CRL” (Centraal rechts en links) 

4. TB CRLO 

 Uitgangshouding. 

 Insnijden met de handen naar de bal toe. 

5. TB CRLM 

 Uitgangshouding. 

 Insnijden met de handen naar de bal toe, bal verwerken en juist afrollen. 

6. TB CRLB 

 n.v.t. 

 

Trainingsgebied “RL” (rechter- & linkerhoeken) 

7. TB RLO 

 Uitgangshouding. 

 insnijden met tussenpas, met de handen naar de pal toe. 

8. TB RLM 

 n.v.t. 

9. TB RLB     

 n.v.t. 
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4.2 Beheersing vaardigheden lijnkeeper Junioren 

 

Trainingsgebied “C” (centraal) 

1. TB CO 

 Uitgangshouding. 

 Vanaf de lijn een bal scheppen en insluiten. 

 Oprapen met voorwaartswegduiken. 

 Handelingssnelheid opvoeren. 

 Instappend een bal scheppen en links of rechts wegvallen. 

 Benen voorlangs weggooien. (blz. 60 Frans Hoek) 

 

2. TB CM 

 Uitgangshouding. 

 Onderhandsvangen in buikholte. 

 Bovenhandsvangen op borsthoogte en bal verwerken. 

 Balsnelheid omhoog. 

 Aanvallen van de bal, juiste moment in uitgangshouding. 

 

3. TB CB 

 Bovenhandsvangen en verwerken naar borst. 

 Bal tippen. (basisniveau) 

 Bal stompen met twee vuisten en later één vuist. 

 

Trainingsgebied “CRL” (Centraal rechts en links) 

4. TB CRLO 

 Uitgangshouding. 

 Insnijden met de handen naar de bal toe. 

 Achter de bal proberen te komen. 

 

5. TB CRLM 

 Uitgangshouding. 

 Insnijden met de handen naar de bal toe, bal verwerken en juist afrollen. 

 Tempo opvoeren. 

 Snelle afwisseling rechts/ links. (combinatie oefeningen) 

 Snel verplaatsen achter de bal. 

 

6. TB CRLB 

 Bovenhandsvangen en verwerken naar borst. 

 Bal tippen. (basisniveau) 

 Bal stompen met twee vuisten en later één vuist. 

 Het heeft de voorkeur om achter de bal te komen! Indien niet mogelijk tippen/ stompen. 
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Trainingsgebied “RL” (rechter- & linkerhoeken) 

7. TB RLO 

 Uitgangshouding. 

 Duikend insnijden. 

 Bal wegtippen voorbij de paal. 

 Eén hand naar de bal en andere hand bijsluiten. 

 Los komen van de grond richting hoeken. (blz. 62 Frans Hoek) 

 

8. TB RLM 

 Uitgangshouding. 

 Instappen met tussenstap, duiken. (blz. 67 Frans Hoek) 

 Intensiteit snel opvoeren. Van gooien naar schieten. 

9. TB RLB    

 Uitgangshouding. 

 Zwevend duiken naar de bal.  

 Zwevend tippen. (blz. 74 en 75 Frans Hoek) 

 Voetenwerk. 
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4.3 Beheersing vaardigheden lijnkeeper Senioren 

 

Trainingsgebied “C” (centraal) 

1. TGB CO 

 Uitgangshouding. 

 Vanaf de lijn een bal scheppen en insluiten. 

 Oprapen met voorwaartswegduiken. 

 Handelingssnelheid opvoeren. 

 Instappend een bal scheppen en links of rechts wegvallen. 

 Benen voorlangs weggooien. (blz. 60 Frans Hoek) 

 Conditie + snelheid + reactie 

 

2. TGB CM 

 Uitgangshouding. 

 Onderhandsvangen in buikholte. 

 Bovenhandsvangen op borsthoogte en bal verwerken. 

 Balsnelheid omhoog. 

 Aanvallen van de bal, juiste moment in uitgangshouding. 

 Conditie + snelheid + reactie. 

 

3. TGB CB 

 Bovenhandsvangen en verwerken naar borst. 

 Bal tippen. (gevorderd niveau) 

 Bal stompen met één en twee vuisten. 

 Conditie + snelheid + reactie + achterwaarts voetenwerk. 

 

Trainingsgebied “CRL” (Centraal rechts en links) 

4. TGB CRLO 

 Uitgangshouding 

 Insnijden met de handen naar de bal toe. 

 Achter de bal proberen te komen. 

 Conditie + snelheid + reactie 

 Achter de bal komen! 

 

5. TGB CRLM 

 Uitgangshouding 

 Insnijden met de handen naar de bal toe, bal verwerken en juist afrollen. 

 Tempo opvoeren. 

 Snelle afwisseling rechts/ links. (combinatie oefeningen) 

 Snel verplaatsen achter de bal. 

 Conditie + snelheid + reactie 

 Achter de bal komen! 
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6. TGB CRLB 

 Bovenhandsvangen en verwerken naar borst. 

 Tijdens de training mag er niet getipt en gestompt worden! Alles moet verwerkt worden, 

fouten maken mag. 

 Achter de bal te komen is een must. 

 Conditie + snelheid + reactie 

 

Trainingsgebied “RL” (rechter- & linkerhoeken) 

7. TGB RLO 

 Uitgangshouding. 

 Duikend insnijden. 

 Alleen ballen op de paal mogen weg getipt worden. 

 Twee handen naar de bal en bijsluiten. 

 Los komen van de grond richting hoeken. (blz. 62 Frans Hoek) 

 Uitgangspunt is dat alle ballen worden verwerkt. 

 Conditie + snelheid + reactie + intensiteit 

 

8. TGB RLM 

 Uitgangshouding. 

 Instappen met tussenstap, duiken. (blz. 67 Frans Hoek) 

 Intensiteit snel opvoeren. Van gooien naar schieten. 

 Alle ballen moeten zwevend worden gepakt.  

 Geen enkele bal mag getipt worden. 

 Conditie + snelheid + reactie + intensiteit 

 

9. TGB RLB 

 Uitgangshouding. 

 Zwevend duiken naar de bal.  

 Zwevend tippen (blz. 74 en 75 Frans Hoek) 

 Voetenwerk 

 Conditie + snelheid + reactie + intensiteit 
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4.4 Beheersing vaardigheden zestienmetergebied Pupillen 

 

Trainingsgebied “A” (5 metergebied) 

 Uitvallen op je linker- en rechterzij. 

 1 op 1 duel. 

 

Trainingsgebied “B” (Palen) 

 Voor de paal keepen. 

 

Trainingsgebied “C” (Vanggebied flanken) 

 Uit durven komen en op het juiste moment in de uitgangshouding. 

 

Trainingsgebied “D” (Vanggebied diepteballen) 

 N.v.t. 

 

Trainingsgebied “E” (Vanggebied i.c.m. vleugelverdedigers) 

 N.v.t. 

Trainingsgebied “F” (Vanggebied i.c.m. centrale- en vleugelverdedigers) 

 N.v.t. 
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4.5 Beheersing vaardigheden zestienmetergebied Junioren 

 

Trainingsgebied “A” (5 metergebied) 

 Uitvallen op je linker- en rechterzij. 

 1 op 1 duel. 

 Doeltrap. 

 

Trainingsgebied “B” (Palen) 

 Voor de paal keepen. 

 

Trainingsgebied “C” (Vanggebied flanken) 

 Uit durven komen en op het juiste moment in de uitgangshouding 

 Corners. 

 Diepteballen. 

 Moet worden beheerst door de keeper. 

 

Trainingsgebied “D” (Vanggebied diepteballen) 

 Communiceren met verdedigers. 

 Corners. 

 Diepteballen. 

 Moet worden beheerst door de keeper. 

 

Trainingsgebied “E” (Vanggebied i.c.m. vleugelverdedigers) 

 Indien nodig moet dit worden beheerst. 

 Coaching met verdediging. 

 Voetballend vermogen en voetballend oplossingen zoeken. 

 

Trainingsgebied “F” (Vanggebied i.c.m. centrale- en vleugelverdedigers) 

 Indien nodig moet dit worden beheerst. 

 Coaching met verdediging. 

 Voetballend vermogen en voetballend oplossingen zoeken. 

 Durf en lef. 
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4.6 Beheersing vaardigheden zestienmetergebied Senioren 

 

Trainingsgebied “A” (5 metergebied) 

 Uitvallen op je linker- en rechterzij. 

 Voorzetten van achterlijn moeten worden verwerkt. 

 

Trainingsgebied “B” (Palen) 

 Voor de paal keepen. 

 2 tegen 1 situatie. 

 

Trainingsgebied “C” (Vanggebied flanken) 

 Uit durven komen en op het juiste moment in de uitgangshouding. 

 Corners. 

 Diepteballen. 

 Moet worden beheerst door de keeper. 

 1 op 1 duels. 

 

 

Trainingsgebied “D” (Vanggebied diepteballen) 

 Communiceren met verdedigers. 

 Corners. 

 Diepteballen. 

 Moet worden beheerst door de keeper. 

 Duidelijk communiceren en coachen. 

 

Trainingsgebied “E” (Vanggebied i.c.m. vleugelverdedigers) 

 Indien nodig moet dit worden beheerst. 

 Coaching met verdediging. 

 Voetballend vermogen en voetballend oplossingen zoeken. 

 

Trainingsgebied “F” (Vanggebied i.c.m. centrale- en vleugelverdedigers) 

 Indien nodig moet dit worden beheerst. 

 Coaching met verdediging. 

 Voetballend vermogen en voetballend oplossingen zoeken. 

 Durf en lef. 
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5. Opbouw & coaching 
Naast de negen trainingsgebieden voor een “lijnkeeper-” en zes trainingsgebieden voor het 

“zestienmetergebied” , dienen doelverdedigers ook getraind te worden op het gebied van opbouw 

en coaching. 

Een aantal trainingselementen uit het trainingsgebied “opbouw & coaching” kunnen specifiek tijdens 

de keeperstrainingen worden getraind. Andere aspecten kunnen beter tijdens integrale trainingen en 

aan de hand van wedstrijden worden getraind en besproken. 

5.1 Hoekschoppen 

Het verwerken van een corner wordt tijdens een keeperstraining getraind. Daarnaast wordt er 

tijdens de training mondeling ingegaan op: 

1. Houding (heersen, flair, arrogantie, agressie, rust en zelfverzekerdheid) 

2. Positie keuze. (hoe en waar ga je staan en wanneer en waarom ga je zo staan?) 

3. Neerzetten van eigen spelers. (wie wordt waar en neergezet en wanneer en waarom?) 

4. Communicatie. (hoe, wanneer en waarom communiceer je met je eigen spelers?) 

5. Analyseren (wie gaat schieten, wie staat waar, veld condities, weersomstandigheden) 

 

De gedachte is om tijdens strategische trainingsvormen, zoals het verwerken van hoekschoppen, niet 

teveel de nadruk te leggen op intensiteit en snelheid. Wij zijn van mening dat er juist gedurende deze 

trainingsvormen veel gesproken en gecoacht dient te worden. Leg de oefening stil, vertel wat je ziet 

en wat er gebeurd. Belangrijkste is dat keeperstrainers hun doelverdedigers een spiegel voor  

houden. Met als belangrijkste boodschap; “Dit is wat ik zie wat gebeurt.” 

 

Uiteraard kunnen hoekschoppen ook tijdens integrale trainingen worden getraind. De invulling 

hiervoor ligt dan geheel bij de elftaltrainer. 

 

Tevens is het zeer wenselijk dat doelverdedigers tijdens wedstrijden door hun trainer worden 

geanalyseerd. Deze analyse kan tijdens de eerstvolgende training worden gebruikt voor de 

nabespreking. 

5.2 vrije trappen 

Ook het verwerken van een vrijetrap wordt tijdens een keeperstraining getraind. Ook nu wordt er 

mondeling ingegaan op: 

1. Houding (heersen, flair, arrogantie, agressie, rust en zelfverzekerdheid) 

2. Positie keuze. (hoe en waar ga je staan en wanneer en waarom ga je zo staan?) 

3. Neerzetten van eigen spelers. (wie wordt waar en neergezet en wanneer en waarom?) 

4. Communicatie. (hoe, wanneer en waarom communiceer je met je eigen spelers?) 

5. Analyseren (wie gaat schieten, wie staat waar, veld condities, weersomstandigheden) 

6. Muuropbouw (hoeveel, waar en wanneer stel je een muur op. 

 

Ook bij deze trainingsvormen moet er niet teveel nadruk worden gelegd op de intensiteit en 

snelheid, kunnen vrije trappen tijdens integrale trainingen worden getraind en tijdens wedstrijden 

worden geanalyseerd. 
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5.3 Openen 

Tevens wordt ook het openen van het spel tijdens de keeperstraining getraind. Hierbij valt te denken 

aan het openen van het spel: 

1. Na balverwerking. (schot op doel) 

2. Na het verwerken van een corner of vrije trap. 

3. Na een terugspeelbal. 

4. Na een spelhervatting (doeltrap) 

 

Tijdens de trainingen zal de nadruk worden gelegd op het juist inschieten, uittrappen, uitwerpen of 

inrollen van de bal, richting een andere keeper of object (poortje, pion, doel).  

Het strategische element van het trainingsgebied “openen” kan beter getraind worden tijdens 

veldtrainingen of integrale trainingen.  

5.4 Coachen van spelers 

Bij het trainen van alle trainingsgebieden is er actieve aandacht op het gebied van het coachen van 

medespelers. Doelverdedigers worden continu gestimuleerd om met elkaar in contact te blijven. 

Denk hierbij aan het duidelijk noemen van namen, aangeven van het inspeelbeen, gezicht gericht op 

het veld. 

 

Tijdens het trainen van coaching moet er voornamelijk de nadruk worden gelegd op het belang van 

coaching. De centrale vraag daarbij is: “Wat levert coaching op?”. 

 

Uiteraard kan coaching uitstekend worden getraind tijdens elftaltrainingen en integrale trainingen. 

Tijdens wedstrijden kan de coaching van een keeper worden geanalyseerd. 
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6. Trainingsopbouw 
Iedere keeperstraining, van pupil tot senior, kent dezelfde trainingsopbouw. Hiervoor is gekozen om 

keepers een bepaalde trainingsstructuur bij te brengen die gedurende hun trainingsperiode de rode 

draad in hun opleiding vormt. 

 

Zo bevat iedere training een: 

1. Kleding. 

2. Gezamenlijke warming-up. 

3. Voetenwerk. 

4. Maximaal vier trainingsvormen. 

5. Cooling-down. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Kleding 

Iedere doelverdediger komt in passende en beschermende trainingskleding naar de training. Dit 

betekent dat korte mouwen en korte broeken tijdens de training simpelweg niet zijn toegestaan. 

Daarnaast ben ik van mening sieraden en kauwgom niet op het trainingsveld thuishoren. Afgezien 

van het feit hoe een doelverdediger er zelf over denkt, hebben wij als vereniging een bepaalde 

verantwoordelijkheid richting onze leden en- of ouders van leden. Voorkomen is in dit geval beter 

dan genezen. 

 

Daarnaast is het als niets meer dan normaal dat wij onze doelverdedigers motiveren zorgvuldig om te 

gaan met hun keepershandschoenen en voetbalschoenen. Denk hierbij aan tips om hun 

keepershandschoenen schoon te maken en te bewaren, of waarom het goed is om je natte 

voetbalschoenen uit je tas te halen en eventueel in te vetten. 
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6.2 Warming-up 

Iedere keeperstraining begint met een gezamenlijke warming-up. Doelstelling van de warming-up is 

om keepers lichamelijke voor te bereiden op de komende trainingsactiviteiten. Uiteraard behoort 

daar ook het rekken bij. Het verdient de aanbeveling om niet alleen warm te lopen, maar ook enkele 

bal-hand oefeningen in de warming-up te verwerken. 

 

Bij de pupillen wordt deze warming-up onder de aanvoering van de keeperstrainer uitgevoerd. De 

keeperstrainer is  vrij hoe hij of zij de warming-up vormgeeft. Gelet op de jeugdige leeftijd is het 

verstandig om de warming-up op een gestructureerde, doch speelse wijze uit te voeren.  

 

De junioren moeten tot op zekere hoogte zelf verantwoordelijk worden gehouden voor een goede 

warming-up. Zelf ben ik er voorstander van, om onder toeziend oog van een keeperstrainer, één 

doelverdediger de warming-up te laten leiden. Na de warming-up kan de keeperstrainer dan 

eventueel feedback en tips geven over de uitgevoerde warming-up. 

 

Senioren zijn voorafgaand aan hun keeperstraining, zelf verantwoordelijk  voor een goede warming-

up.  

6.3 Voetenwerk 

Na de warming-up of als verlengstuk van de warming-up, dient iedere training over te gaan in een 

trainingsvorm waarbij aandacht wordt geschonken aan het voetenwerk. Het trainen- en 

perfectioneren van het voetenwerk, heeft als resultaat dat een doelverdediger sneller en effectiever 

een bal kan aanvallen. Daarnaast is een goede beheersing van het voetenwerk een voorwaarde om 

ballen in de verre hoeken te verwerken. 

 

Voor het  trainen van het voetenwerk zijn er op mijn verzoek diverse trainingsmaterialen door 

Olympia’28 aangeschaft. Deze materialen kunnen tijdens training uitstekend worden gebruikt om het 

voetenwerk te trainingen. 

6.4 Maximaal vier trainingsvormen 

Iedere keeperstraining bevat twee trainingsgebieden en per trainingsgebied worden er twee 

trainingsvormen gekozen. 

Voor deze invulling is gekozen  om alle trainingsgebieden op een effectieve wijze te trainen. Teveel 

verschillende trainingsgebieden en trainingsvormen in één keeperstraining, zou een overkill aan 

trainingsarbeid zijn. 

 

De trainingsgebieden liggen per training vast. Wel wordt er de keeperstrainer de vrijheid geboden 

om zelfstandig te kiezen uit een aantal vooraf bepaalde trainingsvormen. Deze trainingsvormen 

worden in hoofdstuk 7 “Trainingsvormen”, verder uitgewerkt. Het aanbod van deze trainingsvormen 

is dusdanig groot, dat er voldoende keuze en  variatie is om afwisselende trainingen te geven. 
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6.5 Cooling Down 

De cooling-down is het omgekeerde van de warming-up. Het primaire doel is het lichaam na de 

trainingsarbeid tot te rust brengen. Een goede cooling-down is noodzakelijk voor het herstel van het 

lichaam en het voorkomen van blessures. 

 
Met een cooling-down wordt het lichaam geleidelijk aan tot rust gebracht en zorgt ervoor dat: 

I. De hartslag gaat rustig aan weer omlaag zakt tot een normale hartslag in rust. Dit verkleint de kans 
op hartritmestoornissen.  

II. De bloedcirculatie herstelt zich weer. Tijdens de training gaat er relatief veel bloed naar de spieren. 
Door een cooling-down past de bloedcirculatie zich weer aan een rustsituatie aan, en krijgen andere 
lichaamsdelen weer meer bloed. Stop je na een intensieve inspanning plotseling? Dan loop je het 
risico duizelig te worden doordat de bloedcirculatie niet langzaam kan herstellen. Met een cooling-
down voorkom je dit.  

III. Tot slot bevordert een cooling-down de afvoer van de afvalstoffen uit de spieren zoals melkzuur. 
Melkzuur geeft tijdelijk een zwaar gevoel in bijvoorbeeld je benen, en hoopt zich tijdens inspanning 
op in de spieren. Door een cooling-down verdwijnt dit sneller en voorkom je spierstijfheid en 
spierpijn door gespannen, vermoeide spieren. Hierdoor loop je minder snel een blessure op. 
 
Opbouw cooling-down 
Een goede cooling-down bestaat afwisselend uit rekken en bewegen. Deze duurt ongeveer 10 
minuten en bestaat uit verschillende onderdelen:  

 Loop of huppel eerst zo’n 2 minuten rustig uit.  
 Doe aansluitend wat lichte dynamische rekoefeningen en eventueel wat statische (passieve) 

rekoefeningen .  
 Eindig je cooling-down met nog eens 2 minuten rustig lopen of huppelen. 

 
Belang van dynamische rekoefeningen 
Met dynamisch rekken worden de spieren “verend” op lengte gebracht. Op deze wijze maak je 
spieren en gewrichten los die tijdens de training zijn gebruikt. Daarnaast worden afvalstoffen sneller 
afgevoerd. Anders dan bij de warming-up kun je tijdens de cooling-down wel statisch rekken. 
 
Belang van statische rekoefeningen 
Wetenschappelijk onderzoek wijst aan dat statische rekoefeningen spier- en peesblessures en 
blessures door overbelasting kunnen voorkomen. Zulke rekoefeningen dragen ook bij aan (het 
onderhouden van) algemene lenigheid. Het is niet duidelijk of statisch rekken tijdens een warming-
up effectief blessures voorkomt. De spanning in je spieren kan dan zelfs negatief beïnvloed worden. 
Statische rekoefeningen dienen daarom altijd pas na de training (in een cooling-down) uitgevoerd te 
worden. Deze oefenen dienen echter niet te intensief of te langt te worden uitgevoerd. Tijdens het 
sporten ontstaan namelijk kleine (nuttige) scheurtjes in de spieren en deze dienen niet erger te 
worden gemaakt. Met statische rekoefeningen moet juist het herstel worden bevordert.   
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7. Techniek 

7.1 Uitgangshouding 

De uitgangshouding is de belangrijkste basistechniek die een keeper kan leren. Zonder een goede 
uitgangshouding zal een keeper kwetsbaar zijn en fouten maken. Als de uitgangshouding niet goed is, 
zal een keeper vaak te laat, te traag of helemaal niet kunnen reageren op schoten op het doel, of die 
nou van een dieptepass komen, een flankbal of een 1:1 duel. Wanneer een keeper in een goede 
uitgangshouding staat, zal hij sneller en beter kunnen vallen en duiken, springen of vooruit sprinten. 
 
Er zijn drie soorten uitgangshoudingen: 

1. Uitgangshouding bij schot op doel. 
2. Uitgangshouding bij duel 1:1. 
3. Uitgangshouding bij dieptepass en flankballen. 

 

7.1.1 Uitgangshouding bij schot op doel  

Uitgangspunten voor een goede uitgangshouding zijn: 

 Handen zijn los van het lichaam en iets voor het lichaam geplaatst. 
 Handen zijn naar het veld gericht en goed geopend. 
 Benen zijn iets gebogen. 
 Beide voeten zijn op heupbreedte geplaatst en wijzen in de richting van de bal. 
 Hakken blijven van de grond (dus op de voorvoeten staan). 
 Bovenlichaam iets voorover gebogen, waardoor het lichaamsgewicht vanzelf op de 

voorvoeten komt te rusten. 
 Ogen zijn gericht op de bal. 

Op deze manier komt er een goede spanning te staan op de spieren waardoor je sneller wegkomt en 
je beter kunt afzetten om te kunnen reageren op schoten of kopballen. 

 

 

 

 

 

Veel voorkomende fouten bij de uitgangshouding 
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 De stand van beide benen is niet correct. Keeper staat vaak te breed of te smal. 
 De keeper staat met gestrekte in plaats van gebogen knieën, waardoor een goede afzet niet 

mogelijk is. 
 De keeper staat op zijn hakken in plaats van zijn voorvoeten, waardoor eveneens geen goede 

afzet mogelijk is. 
 De voeten van de keeper wijzen niet in de richting van de bal. 
 De keeper staat rechtop in plaats van iets voorover gebogen. 
 De keeper heeft zijn handen naast of tegen zijn lichaam in plaats van ervoor. 
 De keeper heeft zijn handen niet goed open in de richting van de bal en maakt daarbij zijn 

handen niet groot genoeg om de bal te kunnen vangen. 

7.1.2 Uitgangshouding bij duel 1:1  

Uitgangspunten voor een goede uitgangshouding zijn: 

 Knieën zijn sterk gebogen, daardoor is de keeper lager bij de grond. 
 Handen zijn los van het lichaam. 
 Handen zijn verder voor het lichaam geplaatst. 
 Handen zo groot mogelijk maken. 
 Handpalmen wijzen in de richting van de bal. 
 Hakken zijn van de grond. 
 Lichaam is voorover gebogen en lichaamsgewicht rust op voorvoeten. 
 Voeten wijzen in de richting van de bal. 

Het belangrijkste bij deze uitgangshouding is dat het lichaam zo laag mogelijk bij de grond is en blijft. 
Probeer bij een 1 tegen 1 situatie zo snel mogelijk je tegenstander tegemoet te komen om je doel te 
verkleinen en een doelpoging te voorkomen. 

Veel voorkomende fouten bij de uitgangshouding 
 De stand van beide benen is niet correct. Keeper staat vaak te breed of te smal. 
 De keeper staat met gestrekte in plaats van gebogen knieën, waardoor een goede afzet niet 

mogelijk is. 
 De keeper staat op zijn hakken in plaats van zijn voorvoeten, waardoor eveneens geen goede 

afzet mogelijk is. 
 De voeten van de keeper wijzen niet in de richting van de bal. 
 De keeper staat rechtop in plaats van iets voorover gebogen. 
 De keeper heeft zijn handen naast of tegen zijn lichaam in plaats van ervoor. 
 De keeper heeft zijn handen niet goed open in de richting van de bal en maakt daarbij zijn 

handen niet groot genoeg om de bal te kunnen vangen. 

7.1.3 Uitgangshouding bij diepte- en flankballen  

Uitgangspunten voor een goede uitgangshouding zijn: 

 Handen zijn los van het lichaam en iets voor het lichaam. 
 Handen worden iets hoger gehouden dan bij een schot op doel. 
 Benen zijn iets gebogen. 
 Voeten wijzen richting de bal. 
 Ene been staat voor andere been (starthouding). 
 Hakken zijn van de grond. 

Hierdoor is de keeper in staat om snel voor- of achterwaarts te lopen. 

Veel voorkomende fouten bij de uitgangshouding 
 De stand van beide benen is niet correct. Keeper staat vaak te breed of te smal. 



Technisch beleidsinstrument “Keepersopleiding”                v.v. Olympia’28 
 

29 
 

 De keeper staat met gestrekte in plaats van gebogen knieën, waardoor een goede afzet niet 
mogelijk is. 

 De keeper staat op zijn hakken in plaats van zijn voorvoeten, waardoor eveneens geen goede 
afzet mogelijk is. 

 De voeten van de keeper wijzen niet in de richting van de bal. 
 De keeper staat rechtop in plaats van iets voorover gebogen. 
 De keeper heeft zijn handen naast of tegen zijn lichaam in plaats van ervoor. 
 De keeper heeft zijn handen niet goed open in de richting van de bal en maakt daarbij zijn 

handen niet groot genoeg om de bal te kunnen vangen. 
 

7.2 Oprapen  

Ballen die over de grond naar de keeper rollen, kunnen door middel van de ‘opraaptechniek’ 
verwerkt worden. Het oprapen kan onderscheiden worden in drie technieken: 

1. Ballen recht op de keeper af. 
2. Zijwaarts oprapen van ballen, die naast de keeper komen. 
3. Het oprapen (of onderhands vangen of blokkeren met buik/borst) van de bal, met het 

ontwijken van een inkomende tegenstander. 
 

7.2.1 Ballen recht op de keeper af 

Uitgangspunten voor een goede uitgangshouding zijn: 

 Ogen zijn gericht op de bal. 
 Voeten in een kleine spreidstand waarbij één voet iets voor de andere wordt geplaatst. De 

bal mag niet tussen de benen door schieten. 
 Op de voorkant van de voeten (om eventueel wegspringende ballen nog te kunnen 

verwerken). 
 De knieën buigen en het bovenlichaam gaat voorover. 
 De handen gaan geopend naar de bal toe, de vingers zijn gespreid en de armen gestrekt. 
 Handen achter de bal, pinken dicht bij elkaar en de vingertoppen rakken als eerste de bal. 
 Op het moment van balcontact moet een meegevende beweging met de armen worden 

gemaakt (om de vaart te verminderen), waarna de bal naar de buik/borst wordt verwerkt. 
 Na de omarming wordt het hoofd zo snel mogelijk opgeheven en is de situatie in het veld 

weer te overzien. 
 
Veel voorkomende fouten 

 Te grote spreidstand en het ene been teveel voor het andere geplaatst, waardoor de kans 
groter is dat de bal tussen de benen door glipt. Tevens staat de keeper dan ‘vast’, als de bal 
van richting wordt verandert. 

 Knieën gestrekt en hielen aan de grond (niet op de voorvoeten). 
 Niet met de handen naar de bal. 
 Handen niet achter de bal en vingers niet genoeg gespreid. 
 Niet de vingertoppen, maar de handpalmen maken het eerste contact met de bal. 
 Ogen niet gericht op de bal, maar op de situatie op het veld. Zorg er altijd voor dat eerst de 

bal onder controle is voordat het vervolg aan de orde komt. 
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7.2.2 Zijwaarts oprapen van ballen, die naast de keeper komen. 

De keeper probeert altijd eerst door snel voetenwerk achter de bal te komen. Lukt dat, dan geldt de 
techniek van het oprapen van ballen, die recht op de keeper afkomen. Lukt dat niet, dan zal de 
keeper de bal met de zijwaartse techniek moeten oprapen. 
 
Aandachtspunten daarbij zijn: 

 In de loop het lichaam zijwaarts achter de bal zien te krijgen om vervolgens in de loop naar 
rechts de linkerknie naar de grond te brengen (niet op de grond, in verband met het risico 
van vast komen te zitten!). 

 De andere voet wijst schuin naar buiten en de knie buigt ook in die richting. Ruimte tussen de 
benen mag niet te groot zijn, anders glipt de bal tussen de benen door. 

 Het bovenlichaam naar voren, de handen geopend naar de bal en de armen zijn gestrekt. 
 Handen goed achter de bal en de vingertoppen raken de bal het eerst. 
 Na het eerste balcontact volgt een meegevende beweging van de armen, afwerking naar de 

buik/borst en ten slotte de omarming. 
 Ogen zijn altijd gericht op de val, daarna richt de keeper zijn ogen weer op de situatie in het 

veld. 
 
Veel voorkomende fouten 

 Lichaam niet achter de bal. 
 Knie vast op de grond. 
 Ruimte tussen de benen te groot, de bal kan er doorheen glippen. 
 Bovenlichaam teveel rechtop. 
 Handen niet achter en niet naar de bal toe. 
 Handpalm raakt als eerste de bal, in plaats van de vingertoppen. 
 Ogen niet gericht op de actie, maar op de situatie in het veld. 

 

7.2.3 Het oprapen van een bal met het ontwijken van een speler 

Op het moment dat de bal op de keeper afkomt en een tegenstander deze probeert te 
onderscheppen, is het zeer belangrijk dat de keeper zo snel mogelijk in het bezit van de bal komt. 
Dus snel naar de bal toe en trachten de inkomende tegenstander te ontwijken om onnodige 
blessures te voorkomen. 
Oprapen met wegspringen 

 Raap de bal op in een spreidstand. 
 Het ene been iets voor het andere plaatsen, om via een afzet van het voorste en achterste 

been naar links of rechts weg te springen. 
 Daarna volgt een landing op één of twee voeten, wanneer het spel voortgezet kan worden. 
 Richting van wegspringen is afhankelijk van de inkomende tegenstander. Komt de 

tegenstander van links dan zal de keeper naar rechts moeten wegspringen. 
 
Veel voorkomende fouten 

 Door snelheid van handelen en/of angst, wordt de bal niet eerst opgeraapt. De keeper 
springt te vroeg weg en vergeet de bal. 

 Naar de verkeerde kant wegspringen, waardoor alsnog een botsing ontstaat. 
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Oprapen of onderhands vangen of blokkeren met buik/borst, met voorwaarts wegduiken of –

zweven 

 Bal oprapen. 
 Met één- of tweebenige afzet, voorwaarts duikend of zwevend, de inkomende tegenstander 

ontwijken. 
 Na de ‘vlucht’ eerst op de onderarmen en de bal landen (glijden over de onderarmen en de 

bal) en vervolgens de rest van de voorkant van het lichaam. 
 
Veel voorkomende fouten 

 Door snelheid van handelen en/of angst, wordt de bal niet eerst opgeraapt. De keeper duikt 
of zweeft te vroeg weg en vergeet de bal. 

 Naar de verkeerde kant wegduiken of -zweven, waardoor alsnog een botsing ontstaat. 
 De ‘vlucht’ wordt te laag ingezet, waardoor er toch een botsing ontstaat. 
 Foute landing door weg te draaien op zijkant of rug of door op ellebogen en knieën te 

landen. 

7.3 Vangen 

Het grote voordeel van een keeper is dat de keeper de bal in zijn handen mag pakken. Daarom is het 
belangrijk dat de keeper een bal die op de keeper af komt zo kan verwerken dat de bal in zijn bezit 
blijft. Is de bal in de handen of tegen de buik/borst geklemd, dan kan de tegenstander geen 
doelpoging meer ondernemen. 
 
Er zijn drie technieken die we kunnen onderscheiden bij het vangen: 

 Onderhands vangen. 
 Bovenhands vangen. 
 Vangen met de buik/borst. 

 

7.3.1 Onderhands vangen  

Dit zijn ballen die onder de schouder en boven de enkel komen. 
 

Techniek 

 Vanuit kleine spreidstand met het ene been iets voor het andere been. 
 Buiging in de knieën en lichaam voorover gebogen. 
 Lichaam achter de bal. 
 Handen gaan naar de bal. 
 De vingers wijzen, in de vorm van de bal, naar de onderkant van de bal. 
 De pinken zijn dichtbij elkaar en de vingers zijn gespreid. 
 Bij het eerste contact van de vingertoppen omsluiten de handen, met de duimen aan de 

zijkanten, de bal. 
 De armen maken een meegevende beweging, daardoor wordt de snelheid uit de bal gehaald. 
 Vervolgens wordt de bal afgewerkt naar de buik/borst, waar de bal wordt ‘omarmd’. 
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Veel voorkomende fouten 
 Te grote ruimte tussen de benen (bal kan er tussendoor gaan). 
 Gestrekte knieën. 
 Bovenlichaam rechtop. 
 Lichaam niet achter de bal, maar meer ernaast (indraaien van de schouder). 
 De handen gaan de bal niet tegemoet. 
 De vingers zijn gestrekt, gespannen, waardoor een zacht contact niet mogelijk is. 
 Niet de vingertoppen, maar de handpalm raakt als eerste de bal, waardoor de kans op 

wegspringen van de bal groot is. 
 De handen zijn niet achter de bal maar ernaast. Daardoor kan de bal door de handen glippen. 
 De bal wordt niet afgewerkt naar de buik/borst, waardoor de bal na een botsing met een 

tegenstander losgelaten kan worden. 
 

7.3.2 Vangen met de buik/borst  

Dit zijn ballen tussen heup en schouder. Deze ballen kunnen direct tegen het lichaam verwerkt 
worden. Het verwerken van de bal in de buikholte wordt verkozen boven de borst. 
 

Techniek 

 Lichaamsgewicht rust op de voorvoeten (op je voorvoeten staan, oftewel uitgangshouding). 
 Voeten op heupbreedte in een spreidstand met of zonder één voet iets voor de andere. 
 Knieën zijn enigszins gebogen. 
 Bovenlichaam helt voorover. 
 Bovenarmen hangen en wijzen naar de grond, ellebogen zijn gebogen en de handen 

geopend. 
 De bal komt tegen het lichaam. 
 Bovenlichaam buigt, voor zover mogelijk, naar voren over de bal heen. 
 De armen omsluiten de bal. 
 Ellebogen zijn gebogen, waarna onderarmen en geopende handen de bal omsluiten. 

 
Veel voorkomende fouten 

 Staan op de hielen en de knieën gestrekt. 
 Het bovenlichaam rechtop. 
 De armen en handen ‘staan’ niet klaar. Dus geen gebogen ellebogen en geen geopende 

handen. 
 Bal tegen het borstbeen aan laten stuiteren. 
 Te laat ‘omarmen’ van de bal. 
 Niet over de bal heen buigen. De bal kan, als deze niet wordt omarmd, weer het veld 

inspringen. Wordt het bovenlichaam voorovergebogen, dan blijft de bal, nadat deze is 
losgelaten, toch in de buurt van de keeper liggen. 

 Fout omarmen, door één hand boven en één hand onder de bal te houden. De bal kan zo 
tussen de handen doorglippen en aan de zijkanten onder de armen weer het veld inspringen. 
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7.3.3 Bovenhands vangen  

Dit zijn ballen ter hoogte van de schouder en daarboven. 
 
Techniek 

 Keeper moet de bal altijd op het hoogste punt vangen, schuin voor de keeper. 
 Handen gaan naar de bal, met gestrekte armen. 
 Vingers gespreid, duimen wijzen naar elkaar en moeten achter de bal geplaatst worden. 
 De vingertoppen maken het eerst contact. 
 De armen maken een meegevende beweging, waardoor de snelheid uit de bal wordt 

gehaald. 
 De polsen altijd naar voren (de bal ‘omkrullen’) en niet achterover laten klappen. 
 Vervolgens wordt de bal afgewerkt naar de buik/borst, waarna de omarming volgt. 

 
Veel voorkomende fouten 

 Bal wordt niet schuin voor, maar recht boven of zelfs schuin achter het lichaam (foute timing) 
gepakt. 

 Bal wordt niet op hoogste punt gepakt. 
 Handen gaan de bal niet tegemoet (armen niet gestrekt). 
 Handen niet achter, maar naast de bal. De bal kan dan door de handen schieten. 
 Eerste contact is met de handpalm en niet met de vingertoppen, waardoor de bal weer het 

veld in kan springen. 
 Vingers zijn niet ontspannen en niet in de vorm van de bal, maar gespannen en gestrekt. 

Hierdoor kan de bal wegstuiten. 
 Polsen achterover in plaats van voorover, waardoor de bal over de handen achter de keeper 

kan belanden. 
 De bal wordt niet afgewerkt naar de buik/borst, waardoor de bal na een botsing met een 

tegenstander losgelaten kan worden. 
 
7.4 Vallen  

Binnen het vallen wordt er onderscheid gemaakt tussen vallen, duiken en zweven. 
1. Vallen zijwaarts. 
2. Vallen voorwaarts. 
3. Vallen achterwaarts. 
4. Duiken zijwaarts. 
5. Duiken voorwaarts. 
6. Duiken achterwaarts. 
7. Zweven zijwaarts. 
8. Stuiterbal voor de keeper. 
9. Bal vlak langs het lichaam. 
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7.4.1 Vallen zijwaarts 

Kenmerkend voor het vallen is, dat de keeper vrijwel altijd met de voeten contact houdt met de 
grond, voordat de keeper afrolt langs de zijkant van het lichaam. 
 

Techniek 

 De keeper verwerkt de bal (bovenhands, blokkeren met de buik/borst maar soms ook 
onderhands). 

 Afrollen over de gehele zijkant van het lichaam (zijkant voet, onderbeen, knie, bovenbeen, 
heup, een deel van de bovenarm, schouder en soms zelfs de zijkant van het hoofd) en terug. 

 Het lichaam wordt aan de zijkant rond gemaakt, waardoor er kan worden afgerold. 
 Belangrijk bij boven- en onderhands vangen is, dat de bal tijdens het vallen verwerkt wordt 

naar de buik/borst en dat de elleboog voor het lichaam langs gaat. 
 
Veel voorkomende fouten 

 Niet afrollen over de zijkant, maar draaien op de buik of rug. 
 Elleboog in de grond of in de ribben, in plaats van langs het lichaam (gevaarlijk in verband 

met blessures!). 
 Het lichaam wordt niet rond gemaakt. In plaats van de val soepel met een afrol af te werken, 

valt men als een stijve plank hard op de bodem. 
 Bij bovenhands vangen: 

a. De handen gaan niet naar de bal. 
b. Handen niet achter de bal, maar aan de zijkant van de bal. 
c. Niet verwerken naar de borst, maar op de grond drukken (gevaar van wegspringen) of in 
de bovenhandse vangstand houden. 
 

7.4.2 Vallen voorwaarts 

Veelal het geval bij ballen, die hard over de grond direct op het lichaam komen of bij stuiterballen. 
De bal moet dan voorovervallend worden verwerkt. 
 

Techniek 

 Als de bal over de grond komt, naar de bal toe. 
 Als de vingertoppen de bal raken, dan verwerken naar de buik/borst en gelijktijdig 

voorovervallen. 
 Bij ballen op het lichaam komt de keeper met het bovenlichaam naar de bal en tijdens het 

omarmen valt het lichaam voorover op de grond. 
 De bal zit dan klem tussen armen, handen, buik/borst en de grond. 
 De val wordt gebroken door de onderarmen en de bal. 
 Voeten blijven met de tenen in de grond en knieën blijven los van de grond, zo kan de keeper 

sneller de bal weer in zit bezit krijgen. 
Veel voorkomende fouten 

 Landen op de ellebogen. 
 Lichaam niet genoeg voorover. 
 Benen worden ter hoogte van de knieën gebogen. 
 Knieën blijven niet los van de grond. 
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7.4.3 Vallen achterwaarts 

Het kan gebeuren, dat de keeper achterwaarts lopend de bal schuin achter zich vangt en vervolgens 
moet vallen.  
Er zijn dan twee mogelijkheden: 

 In de val een halve draai om de lengte-as maken en dan voorwaarts vallen. 
 Achterwaarts vallen. 

 

Techniek 

 Na het vangen van de bal, deze naar de buik/borst verwerken. 
 Achterwerk achter de hielen plaatsen en de rest van het lichaam rondmaken. 
 Afhankelijk van de snelheid kan de keeper vervolgens helemaal doorrollen of weer 

terugrollen. 
 
Veel voorkomende fouten 

 Bal wordt niet naar de borst/buik verwerkt, waardoor het lichaam lang gemaakt en het rollen 
aanzienlijk bemoeilijkt wordt. 

 Achterwerk wordt niet vlak achter de hielen geplaatst, waardoor dit met een klap op de 
grond komt, hetgeen pijnlijk en gevaarlijk kan zijn. 

 Bovenlichaam blijft recht en wordt niet rondgemaakt. 
 

7.4.4 Duiken zijwaarts 

Zijwaarts duiken gebeurt op ballen die onder heuphoogte komen, ver bij de keeper vandaan. 
 

Techniek 

Vanuit de uitgangshouding zal de keeper: 
 Indien noodzakelijk één of meer passen zijwaarts moeten nemen of vanuit stand een ‘uitval’ 

pas. 
 Iets meer door de knieën zakken (verlaging van het zwaartepunt van het lichaam), waarna 

een glijbeweging over de grond of net iets daarboven langs de zijkant van het lichaam 
plaatsvindt en de bal verwerkt kan worden. 

 Verwerken kan op de buik/borst, of als de bal over de grond voorbij het hoofd is, één hand 
achter en één hand op de bal (de grond fungeert dan als ‘derde’ hand. 

 Als de bal door de lucht gaat, zal het bovenhands vangen gevolgd worden door de afwerking 
naar de buik/borst. De landing en soms ook een deel van de vlucht zullen over de hele zijkant 
van het lichaam zijn. 

 
Veel voorkomende fouten 

 Over de bal heen duiken, door een te hoge uitgangshouding en in plaats van een rechtlijnige 
glijbeweging een boogvormige snoekduik. 
Hulpoefening: Span tussen twee palen een lijn (koord op heuphoogte), speel de ballen laag 
aan en laat de keeper telkens onder de lijn doorduiken. 

 Op de buik duiken, waardoor de bal eerder onder het lichaam doorschiet. 
 Op de bal vallen, in plaats van het lichaam achter de bal te houden. 
 Hand(en) niet snel genoeg achter de bal, door slaande beweging van boven naar beneden in 

plaats van een directe en rechte lijn naar de bal. 
 Afzet onvoldoende door niet goed doorstrekken van knie, enkel en gewricht van de grote 

teen. 
 Draaien om de breedte-as. Door achterwaarts te duiken, in plaats van zijwaarts of iets te 

schuin zij/voorwaarts. 
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7.4.5 Duiken voorwaarts 

Duiken voorwaarts vindt meestal plaats als de bal voor de keeper stil op de grond ligt of van de 
keeper af rolt. 
 

Techniek 

 De keeper gaat in een rechte lijn naar de bal. 
 De handen zo snel mogelijk op de bal en gebruik vervolgens de ‘bovenhandse’ vangtechniek. 
 De bal wordt verwerkt naar de buik/borst. 
 Bovenlichaam ligt op de bal en de rest van het lichaam is gestrekt, met de tenen in de grond. 

De knieën zijn los van de grond. 
 
Veel voorkomende fouten 

 Niet in een rechte lijn, maar met een boog naar de bal (dit kost tijd, de bal kan verder rollen 
en de tegenstander kan eventueel bij de bal). 

 Handen niet om en over de bal, maar daarachter. Daardoor kan de bal weggeduwd worden. 
 Niet verwerken naar de buik/borst. 
 Tenen niet in de grond, maar opgetrokken in de knieën. 

 

7.4.6 Duiken achterwaarts 

De techniek van het achterwaarts duiken is vrijwel hetzelfde als de techniek bij het voorwaarts 
duiken. Het enige verschil is dat de keeper nu met zijn rug naar de te verwerken bal staat. 
 

Techniek 

Als de keeper met zijn rug naar de bal staat, zijn er twee mogelijkheden: 
a. De keeper draait zich in zijn geheel om, zodat de keeper met zijn gezicht naar de bal staat en duikt 
vervolgens voorwaarts op de bal. 
b. De keeper draait eerst zijn hoofd naar de bal, zet zich af en draait in de vlucht het lichaam, waarna 
de bal verwerkt wordt. 
Welke van de twee mogelijkheden moet worden toegepast is mede afhankelijk van de tijd die een 
keeper heeft t.o.v. een inkomende tegenstander. Daarnaast zijn de punten van belang, die bij het 
voorwaarts duiken aan de orde zijn geweest. 
 
Veel voorkomende fouten 
De veel voorkomende fouten hebben betrekking op mogelijkheid b: de keeper draait eerst zijn hoofd 
naar de bal, zet zich af en draait in de vlucht het lichaam, waarna de bal verwerkt wordt. 

 Duiken zonder zicht op de bal (dus meer op gevoel). Eerst het hoofd draaien, gezicht op de 
bal, daarna afzet en de rest van de beweging. 

 Geen rechte lijn. Een boogvormige duik, waardoor tijd verloren gaat en de tegenstander de 
bal kan bemachtigen. 

 Verder de fouten zoals aangegeven bij het voorwaarts duiken. 
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7.4.7 Zweven zijwaarts 

Het zweven wordt toegepast bij ballen die ver buiten het bereik van de keeper komen en hoger dan 
de heup zijn geschoten. Veelal zal de keeper één of meer passen naar de bal moeten maken, om 
deze alsnog te bereiken. Er is dan sprake van een zweefmoment, dat ook langer duurt dan bij het 
duiken. Na de zweef zal de landing in eerste instantie niet op de voeten zijn. 
 

Techniek 

 Vanuit de uitgangshouding één of meer passen nemen. 
 De laatste pas is een grote stap schuin naar voren/zijwaarts. 
 Het afzetbeen wordt bij de knie gebogen, gevolgd door het explosief strekken van knie, 

enkel- en teengewrichten in de richting van de bal. 
 Vrijwel gelijktijdig wordt het andere been er met een spitse knie actief bij betrokken en 

ondersteunen ook de gebogen armen de afzet in de bedoelde richting. 
 Daarna komt het lichaam los van de grond en gaat zweven. 
 Tijdens de vluchtfase moet de bal verwerkt worden, waarna de landing volgt. 
 Veelal wordt de bal (of worden de handen) gebruikt om het eerste contact met de grond te 

maken en deze fungeert als een soort schokbreker. 
 Na het contact met de grond zullen de armen zich in de ellebogen buigen, waarna de 

zijkanten van schouder, bovenlichaam, heup, boven- en onderbeen en ten slotte de voeten 
de bodem zullen raken. 

 Belangrijk is, om een ‘wiel’ van het lichaam te maken, om gevaar- en pijnloos te landen. 
 Als de bal in bezit van de keeper is, zal deze naar de buik/borst afgewerkt moeten worden. 
 Wordt de bal lager dan op schouderhoogte ingeschoten, dan kan het gebeuren dat de keeper 

in één keer op zijn gehele zijkant landt. 
 
Veel voorkomende fouten 

 De laatste pas is te klein en zijwaarts of achterwaarts, in plaats van schuin voorwaarts en 
groot. 

 Knie van het afzetbeen is onvoldoende gebogen en de afzet is minimaal. 
 Het afzetbeen wordt niet volledig gestrekt. Knie, enkel en tenen zijn nog gebogen en verlaten 

gebogen de grond. 
 Geen actieve ondersteuning van het andere been en beide armen. 
 Bal wordt achter, in plaats van vóór het lichaam verwerkt. 
 Zie alle fouten bij bovenhands vangen en tippen. 
 De bal wordt verloren na het eerste contact met de grond, door onjuiste houding van 

handen. 
 Bij de landing is het lichaam gespannen en kaarsrecht, in plaats van ontspannen en in de 

vorm van een wiel (rond). 
 Landing op de buik. Daardoor wordt afrollen onmogelijk en is de kans op een blessure groot. 
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7.4.8 Stuiterbal voor de keeper 

 

Techniek 

Stuiterballen voor de keeper kun je op drie manieren verwerken: 

1. Handen net voor de stuit onder bal, vervolgens naar buik/borst, gelijktijdig met het over de 
bal heen vallen van het bovenlichaam. 

2. Gelijktijdig dat de bal de grond raakt of het moment net daarna, handen op de bal, 
vervolgens om de bal en verwerken naar de buik/borst, waarbij tevens het bovenlichaam 
over de bal heen valt. 

3. De bal stuitert op de grond en vlak daarna onderscheppen de handen (in onderhandse 
vangstand) de bal (als bij een dropkick). Daarna de bal omarmen en over de bal heen vallen. 

 
Welke manier wordt gebruikt is mede afhankelijk van de plek (afstand tussen keeper en de bal) waar 
de bal de grond raakt. 
Het zekerste is 1, gevolgd door 2 en ten slotte 3. 
 

7.4.9 Bal vlak langs het lichaam 

Het komt regelmatig voor, dat de keeper een harde bal langs het lichaam onder de heup krijgt. Veelal 
heeft de keeper dan geen tijd meer om snel zijn voeten te verplaatsen, waardoor zijn lichaam achter 
de bal komt. De mogelijkheden zijn dan: werken met de voeten, onder- en/of bovenbenen, de 
hand(en) en arm of het bovenlichaam achter de bal zien te krijgen. Deze laatste techniek wordt 
hieronder beschreven. 
 

Techniek 

 Vanuit een goede uitgangshouding wordt het been, aan de kant waar de bal geschoten 
wordt, voorlangs het andere been ‘weggeschopt’. 

 Als reactie gaat het bovenlichaam naar beneden. 
 De schuine buikspieren helpen het bovenlichaam zo snel mogelijk achter de bal te komen. 
 De bal komt tegen het bovenlichaam, dat goed achter de bal ligt en zelfs schuin 

daaroverheen mag buigen. 
 Dan volgt de omarming. 
 Er zal dan geland moeten worden op de zijkant van heup, bovenarmen en schouder. 

 
Veel voorkomende fouten 

 Twee benen in plaats van één weggooien. 
 Been achterlangs wegschoppen in plaats van voorlangs. 
 Uitvoering is niet krachtig, explosief genoeg. 
 Bovenlichaam laten vallen in plaats van explosief (d.m.v. de schuine buikspieren) te laten 

meedoen. 
 Lichaam niet achter de bal, maar op of over de bal. 
 Lichaam niet op de zijkant, maar op de buik laten landen. 
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7.5 In de voeten werpen 

Tijdens een wedstrijd kunnen er situaties ontstaan waarbij de keeper zich voor de voeten van een 
tegenstander zal moeten werpen of schuiven. Vaak is dit een glij- of zweefactie op een pass of 
dribbel, waarbij de tegenstander de bal te ver voor zich uit speelt. 
Bij het voor de voeten werpen blokkeert de keeper de bal op het moment dat de tegenstander 
uithaalt. Beiden raken de bal gelijktijdig of vlak na het schieten van de tegenstander.  
Bij het in de voeten schuiven glijdt de keeper vaak over de grond of net daarboven naar de bal, die de 
tegenstander te ver voor zich uit heeft gespeeld. 
Aan beide acties zijn risico’s verbonden. De keeper moet altijd zorgen dat hij de bal verovert en er 
voor zorgen dat hij zijn lichaam beschermt om geen blessures op te lopen. 
 

Het in de voeten werpen 

 De keeper werpt zich vanuit stand of na voetenwerk op de bal, die zich bij de voeten van de 
tegenstander bevindt. 

 De handen worden krachtig tegen de bal geplaatst. 
 Komen voet en handen tegelijkertijd tegen de bal, dan is er sprake van een soort bloktackle 

waarbij een ‘krachtduel’ ontstaat tussen de schietkracht van de tegenstander en de 
arm/handkracht van de keeper. 

 Belangrijk is een goede handhouding (zie bovenhands vangen), waarbij de armen niet te 
dicht bij het hoofd/lichaam mogen zijn. Wel moet een kleine buiging bij de ellebogen worden 
gemaakt. 

 Na het blokkeren van de bal, moet de bal verwerkt worden naar de buik/borst. 
 
Veel voorkomende fouten 

 Moment waarop de keeper zich voor de voeten werpt is te vroeg of te laat. 
 Handen niet krachtig genoeg tegen de bal. 
 Houding van de handen verkeerd. Niet achter de bal, waardoor de bal ertussendoor glipt. 
 Handen te dicht bij het hoofd en het lichaam, waardoor gevaar voor lijf en leden ontstaat. 

 

Het in de voeten schuiven 

 Na het voetenwerk moet de keeper met zijn hele lichaam in de breedte van de bal glijden. 
 Tijdens de glijbeweging zal de keeper de bal tegen het lichaam aan moeten laten komen 

(buik/borst). 
 Omsluiten met de onderste arm en de andere arm met de onderkant tegen de benen of het 

schietbeen van de tegenstander plaatsen om de uithaal te blokkeren. 
 Tevens wordt het hoofd naar achteren weggedraaid. 

 
Veel voorkomende fouten 

 Het moment van glijden is te vroeg of te laat. 
 Onvoldoende voetenwerk, veelal een te afwachtende houding. 
 Niet naar de bal glijden, maar een snoekduik maken. Bal kan onder het lichaam door 

schieten. 
 Niet de gehele lengte van het lichaam in de breedte voor de bal schuiven, maar bijvoorbeeld 

de voeten vooruitgestoken (angst!). 
 Bovenste arm geeft geen bescherming. 
 Hoofd wordt niet naar achteren weggedraaid. 
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7.6 Springen 

Eén of tweebenige afzet: omhoog, voorwaarts, links en rechts zijwaarts en achterwaarts vanuit stand 
of met een aanloop van één of meer passen. 
 

Springen met éénbenig afzet 

 Laatste pas moet groot zijn om voorwaartse snelheid om te zetten in de sprong. 
 Volledige strekking van het afzet been. Punt van de schoen wijst naar beneden, armen schuin 

voorwaarts gestrekt. 
 Opzwaaibeen horizontaal omhoog. Hierdoor spring je hoger en verder. 
 Kijk naar de bal, handen geopend in bovenhandse stand. 
 Na het eerste balcontact met de vingers volgt de verwerking naar de borst. 
 Bal wordt omarmd en tegen de borst geklemd. 
 Landing van één been naar twee benen, tevens bescherming van de bal. 

 

Springen vanuit stand 

In principe wordt vanuit stand met twee benen afgezet. 
 De knieën zijn of worden gebogen. 
 Krachtig afzetten, waarbij beide armen een ondersteunende functie hebben. 
 Enkels strekken na afzet. 
 Na de sprong volgt landing op één of twee voeten. 

 
Veel voorkomende fouten 

 De knie wordt teveel of te weinig gebogen. 
 Afzet is niet explosief genoeg. 
 Onvoldoende strekking van knie-, enkel- en teengewricht. 
 Onvoldoende ondersteuning van het andere been en/of de armen. 
 Bij éénbenige afzet is de laatste stap te klein. 

 

7.7 Tippen 

Als de keeper de bal niet kan vangen, omdat het niet mogelijk is om zijn handen er goed achter te 
krijgen, dan moet hij in ieder geval deze van richting veranderen. Zodoende kan de bal alsnog naast 
of over het doel terechtkomen, of is moeilijk voor een inkomende tegenstander te bespelen. 
Tippen kan uit stand of met een aanloop van één of meer passen, achterwaarts of zijwaarts, al dan 
niet met opsprong, vallend, duikend of zwevend. 
 

Tippen met één hand 

De keeper moet altijd proberen de hand, die het dichtst bij de bal is, in zijn geheel achter de bal te 
krijgen. Tevens moet hij zo snel mogelijk naar de bal toe ‘glijden’. De licht gebogen arm wordt 
vervolgens gestrekt en, afhankelijk van balbaan en balsnelheid, kan de pols naar binnen worden 
geklapt, waardoor de bal nog extra van richting wordt veranderd. 
 
Veel voorkomende fouten 

 Hand niet in een rechte lijn achter de bal. Door naar de bal te slaan, kan deze worden gemist. 
Is de bal bovendien hard ingeschoten, dan is de kans groot dat de keeper gewoon te laat met 
zijn actie is. 

 Hand te recht, waardoor de bal niet over of naast het doel gaat, maar in het veld terugspringt 
(bij direct gevaar). 

 Arm wordt niet geheel door gestrekt. 
 

 



Technisch beleidsinstrument “Keepersopleiding”                v.v. Olympia’28 
 

41 
 

Tippen van ballen over de keeper heen 

Ballen over de keeper heen kunnen als volgt worden verwerkt: 
 Met opsprong vanuit stand. 
 Na één of meer passen achterwaarts, gevolgd door een afzet met het tippen in de vlucht. De 

landing is op de voeten, of na een zweef of val op de voor- of zijkant van het lichaam. 
 

7.8 Stompen 

De keeper heeft niet altijd de mogelijkheid om de bal te vangen. Vooral als er veel tegenstanders met 
hem het duel om de bal aangaan, kan het vangen zelfs onmogelijk zijn. Dan zal de keeper van een 
alternatieve techniek gebruik moeten maken om het gevaar te keren. Het stompen is hiervoor een 
hulpmiddel. 
Het nadeel van stompen is, dat slechts een klein vlak van de bal geraakt kan worden. De bal blijft in 
het spel of kan in tweede instantie (via een corner of ingooi) weer in het bezit van de tegenstander 
komen. 
Voordeel is, dat als de bal niet echt gevangen kan worden, het gevaar verder van het doel af wordt 
verplaatst. Tevens wordt het stompen toegepast als de bal glad is en de keeper geen enkel risico wil 
en mag nemen. 
 

Stompen met twee handen 

 In de vlucht worden het bovenlichaam en de voeten naar achteren gebracht, terwijl de 
heupen als het ware naar voren blijven staan. Zodoende ontstaat het effect van een 
gespannen boog. 

 Vrijwel gelijktijdig worden de handen naar de borst gebracht, waar ze tot vuisten worden 
gemaakt. 

 De handen vormen een vuist, de duim komt boven op de hand te liggen, vervolgens worden 
de handen met de knokkels tegen elkaar aan geplaatst. 

 Van twee handen is dan één vuistvlak gemaakt. 
 Voordat de bal contact met de vuisten maakt, klapt het lichaam als een knipmes krachtig 

naar voren. Vrijwel gelijktijdig worden de armen op explosieve wijze gestrekt. 
 De bal wordt geraakt, als de armen ongeveer ¾ gestrekt zijn. 
 De bal moet net onder het ‘hart’ worden geraakt. 
 Na het raken wordt de beweging volledig afgemaakt. 
 De armen worden volledig gestrekt en wijzen de bal (indien mogelijk) na en het lichaam zal 

(als er geen tegenstanders inkomen) nog meer naar voren samen moeten klappen. 
 
Veel voorkomende fouten 

 Geen hoogspanning in het lichaam. 
 Vuist van twee handen wordt niet voor de borst gemaakt, maar vlak voor het moment van 

raken. Dat is te laat. 
 Vuist wordt niet goed gemaakt. Dus niet één vlak, maar een van de vuisten ‘steekt’ iets meer 

naar voren. Duimen niet op de hand, maar ín de hand of zij steken uit, waardoor kans op 
blessures ontstaat. Niet de knokkels tegen elkaar, maar de zijkanten van de wijsvingers. 

 Het te vroeg of te laat samenklappen van het lichaam. 
 Niet explosief samenklappen. 
 Het te vroeg of laat raken van de bal (bij ¼ of ½ of geheel strekken van de armen, in plaatst 

van ¾). 
 Armen niet explosief genoeg strekken. 
 Bal verkeerd raken: te hoog (bal gaat naar beneden), te laag (bal recht omhoog) of aan de 

zijkant of met de onderkant van de vuisten. 
 Niet doorstrekken van het lichaam of armen na het raken van de bal. 
 Richting waarin gestompt wordt is verkeerd; naar het centrum in plaats van de zijkanten. 
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 Afstand niet ver genoeg. 
 Balbaan te laag, waardoor de bal tegenstanders of medespelers kan raken. 
 Onnodig stompen. Als de bal gevangen kan worden en er toch gestompt wordt. 
 Ballen onder schouderhoogte stompen. 

 
Opmerking 
Het komt wel eens voor dat de bal met de onderkant van de vuisten wordt gestompt. Eigenlijk is dit 
verkeerd, maar in sommige situaties kan dit zich toch voordoen als gevolg van een reflex. 
 

Stompen met één vuist 

 In de vlucht wordt het bovenlichaam enigszins in een boogvorm gehouden en met de ‘stoot’ 
schouder naar achteren gedraaid. De vuist is dan al gemaakt. 

 De vuist wordt gebald en de duim op het tweede vingerkootje gelegd. 
 De elleboog is hoog (achter de vuist) opgetrokken en de vuist bevindt zich ter hoogte van de 

schouder. Duim wijst naar boven. 
 Voor het moment van raken komt het lichaam naar voren en wordt de schouder ingedraaid. 

Vrijwel gelijktijdig wordt de arm gestrekt en de vuist gedraaid. 
 De bal wordt explosief geraakt als de arm ongeveer ¾ gestrekt is. De bal wordt vlak onder 

het centrum geraakt. De beweging wordt afgemaakt en arm en vuist wijzen de bal na. 
Veel voorkomende fouten 

 Lichaam wordt niet boogvormig gehouden en de stootschouder gaat niet naar achteren (de 
kracht komt dan alleen uit de strekking van de arm). 

 Geen stevige vuist en duim steekt uit. 
 De elleboog is laag en dus niet achter, maar onder de vuist. 
 Lichaam en schouder komen niet krachtig en explosief naar voren. 
 Arm wordt niet explosief gestrekt en de vuist niet gedraaid. 
 De bal wordt te vroeg (¼ of ½ gestrekt arm) of te laat (arm is geheel gestrekt) geraakt. 
 De bal wordt niet vlak onder het centrum geraakt, maar te hoog (de bal gaat naar beneden), 

te laag (bal gaat te hoog) of aan de zijkant (bal krijgt onnodig effect). 
 Bal wordt niet met de volle vuist geraakt, maar met onder- of bovenkant. 
 Balbaan is te laag. 
 Afstand is niet ver genoeg. 
 Bal niet naar de zijkanten, maar naar het centrum gestompt. 

 

7.9 Ballen onder weerstand 

Misschien wel het moeilijkste van het keepersvak is het verwerken van ballen onder weerstand van 
tegenstanders. Vaak gebeurt dit ook in samenwerking met medespelers, waarbij coachen zeer 
belangrijk is. 
 
Waarmee krijg je tijdens zo’n situatie te maken? 
We gaan uit van een hoge bal, die in het 16 meter gebied wordt gebracht. De keeper moet eerst de 
balbaan inschatten (rekening houden met wind, effect, strak of boog, hoog of laag, etc). Vervolgens 
moet de keeper beslissen of de bal onderschept kan worden of dat de keeper moet blijven staan. 
Als de keeper blijft staan dan moet dat duidelijk gecoacht worden naar de medespelers, zodat die 
zich vol op het duel kunnen richten. De keeper roept dan bijvoorbeeld: ‘JIJ’ of 'WINNEN'. 
Besluit de keeper om de bal te onderscheppen dan roept hij ‘LOS’, waardoor zijn medespelers weten 
dat ze niet het duel moeten aangaan, maar de keeper in de rug en de tegenstanders moeten dekken. 
Vervolgens moet de keeper de bal onder druk van tegenstanders verwerken. 
Bij het in duel gaan met de tegenstanders kan van twee situaties worden uitgegaan: 

1. Het duel uit stand, met tweebenige afzet. 
2. Het duel met een éénbenige afzet, na enig voetenwerk. 
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Opmerking 
Het is noodzakelijk dat de keeper alle technische onderdelen als voetenwerk, afzetten uit stand of na 
een aanloop, vangen, stompen en tippen, ruim voldoende beheerst. 

7.9.1 Het duel uit stand, met tweebenige afzet 

Dit komt veel voor als tegenstanders tegen of vlak voor de keeper gaan staan, bij een hoekschop of 
vrije trap. De keeper moet altijd eerst proberen om langs te tegenstander te komen, als de bal vóór 
hen zal komen. Komt de bal precies in hun richting dan zal de keeper de bal vanuit stand moeten 
verwerken. 

 Uitgangshouding bij flankballen aannemen. 
 De armen van de keeper zijn boven die van de tegenstander, zodat de armen van de keeper 

niet in de knel raken als de tegenstander zich groot maakt. 
 De kracht van de afzet komt vooral uit de benen. 
 De keeper moet de bal voor de tegenstander of op het hoogste punt verwerken, door de bal 

te vangen of te stompen. 
 
Veel voorkomende fouten met tweebenige afzet 
Technisch 

1. Geen goede uitgangshouding, waardoor er geen overzicht is op de situatie. 
2. Armen te laag, waardoor de armen in de knel komen. 
3. Geen goede afzet. 
4. Slecht verwerken van de bal (vangen of stompen). 

Mentaal 
1. Laten afbluffen. De keeper is meer met andere zaken bezig dan met het veroveren van de 

bal. 
2. Gebruik van onreglementaire middelen (wegduwen, etc.). 

7.9.2 Het duel met een éénbenige afzet, na enig voetenwerk 

De keeper moet de bal altijd verwerken voordat de tegenstander de bal kan spelen. De keeper kan 
dit bereiken door goed voetenwerk en, indien noodzakelijk, een afzet.  
Tijdens de afzet en in de vlucht moet de keeper altijd rekening houden met lichamelijk contact met 
een tegenstander. De keeper moet zich daarom altijd beschermen door het gebruik van een spitse 
knie bij het inspringen en het afzetten met het goede been (bij duels aan de zijkant). 

 Als de keeper naar voren moet springen, is de keuze van het afzet been niet heel belangrijk. 
Dit is echter wel van belang bij duels aan de zijkant van het lichaam.  

 Bij duels aan de zijkant moet het been dat het verst bij de tegenstander vandaan is (het 
buitenste been), het afzetbeen zijn. 

 Na goed voetenwerk zal de laatste pas, voor de afzet, een ‘kruispas’ moeten zijn.  
 Zoals eerder genoemd kan tijdens de vlucht lichamelijk contact ontstaan met een 

tegenstander, maar door de voorwaartse/zijwaartse snelheid omgezet wordt in een 
opwaartse/zijwaartse, kan het lichaam een schouderduw zonder problemen opvangen. 

 Vervolgens kan de bal verwerkt worden. 
 
Veel voorkomende fouten met een éénbenige afzet 

 Foute timing; te vroeg afzetten, keeper gaat onder de bal door. Te laat afzetten; 
tegenstander is eerder bij de bal. 

 Geen kruispas maken, waardoor moeilijk een goede afzet kan plaatsvinden.  
 Afzetten met het binnenste been, waardoor de keeper geen bescherming heeft aan de kant 

van de tegenstander. 
 Knie niet spits omhoog, waardoor de keeper zichzelf niet goed kan beschermen. 
 Niet goed verwerken (vangen of stompen). 
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7.10 Trappen 

Binnen het trappen wordt er onderscheid gemaakt tussen: 
1. Volley. 
2. Drop-kick 
3. Trap van de grond. 

 

7.10.1 Volley 

De volley is een techniek, waarbij de bal direct uit de lucht wordt getrapt. De verplaatst zich in een 
boog en is daarom wat langer onderweg dan de drop-kick. 
 

Techniek 

 Na een aanloop wordt de bal opgegooid. 
 Het opgooien gebeurt met één of twee handen, afhankelijk van de voorkeur van de keeper. 
 Na de opgooi wordt het standbeen naast en iets achter de bal geplaatst. 
 Het schietbeen gaat gebogen in de knie naar achteren. Deze uithaalbeweging moet ruim 

worden uitgevoerd. De mate waarin dit geschiedt, hangt af van de opgooi. Wordt deze hoog 
uitgevoerd , dan is er meer tijd om de beweging uit te voeren. 

 Het schietbeen wordt explosief naar voren gebracht. 
 De bal wordt in het centrum met een gespannen wreef, nog net boven de grond geraakt. 
 Na het raken moet de beweging vloeiend worden afgemaakt. 
 Het bovenlichaam hangt iets achterover en de armen zorgen voor balans bij eventuele 

draaiingen van het bovenlichaam. 
 
Veel voorkomende fouten 

 Opgooi is te hoog, te ver, teveel naar links of naar rechts. 
 Het standbeen te ver voorbij of teveel achter de bal. 
 De uithaal is te klein. 
 Wreef niet gespannen. 
 Bal te vroeg of te laat geraakt. Dit heeft een te hoge of te strakke baan tot gevolg. 
 Romp teveel achterover of voorover. Ook dit heeft een te hoge of een te strakke balbaan tot 

gevolg. 
 Armen werk niet contra, verlies van evenwicht. 

 
Opmerkingen: 
Een aantal factoren zijn bepalend voor de balbaan: 

 De opgooi; dicht bij het lichaam (=strak) of ver bij het lichaam vandaan (=boog). 
 Het standbeen; ver achter en naast de bal (=boog), naast en voorbij de bal (=strak). 
 Het moment van raken; bal hoog raken (=boog), bal laag raken (=strak). 
 Het bovenlichaam naar achteren (=boog) en over de bal heen (=strak). 

 

Combinaties zijn mogelijk en geven ook verschillende resultaten.  

 Daarnaast kan de bal geraakt worden, als het lichaam tamelijk rechtop gehouden wordt (bal 
wordt dan ook recht voor het lichaam opgegooid) of met het lichaam naar de zijkant hellend 
(bal wordt meer naar de zijkant opgegooid). 
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7.10.2 Drop-kick 

Een bal die direct na de stuit wordt getrapt en vervolgens door de strakke baan snel bij een 
medespeler kan komen. Deze trap is ook zeer effectief bij wind tegen. 
 

Techniek 

In principe hetzelfde als bij de volley, alleen zal de bal eerste de grond raken en daarna moeten 
worden getrapt. Zeer belangrijk is een perfecte opgooi en vaak staat het standbeen meer naast de 
bal dan bij een volley. 
 
Veel voorkomende fouten 

 Zie volley. 
 Te vroeg of te laat raken van de bal, na de stuit. 
 Standbeen te ver voorbij of teveel vóór de bal. 

 
Opmerkingen: 
Een aantal factoren zijn bepalend voor de balbaan: 

 De opgooi; dicht bij het lichaam (=strak) of ver bij het lichaam vandaan (=boog). 
 Het standbeen; ver achter en naast de bal (=boog), naast en voorbij de bal (=strak). 
 Het moment van raken; bal hoog raken (=boog), bal laag raken (=strak). 
 Het bovenlichaam naar achteren (=boog) en over de bal heen (=strak). 

 

Combinaties zijn mogelijk en geven ook verschillende resultaten.  

 Daarnaast kan de bal geraakt worden, als het lichaam tamelijk rechtop gehouden wordt (bal 
wordt dan ook recht voor het lichaam opgegooid) of met het lichaam naar de zijkant hellend 
(bal wordt meer naar de zijkant opgegooid). 

 

7.10.3 Trap van de grond 

De keeper zal de bal ook van de grond nar een medespeler moeten plaatsen. Dat kan een rollende of 
een stilliggende bal zijn. De keeper kan de bal spelen tijden het spel en als spelhervatting, zoals een 
doeltrap of vrije trap binnen de 16 meter. 
 
Trap van de grond tijdens het spel 
Het kan voorkomen, dat de keeper de bal aanneemt en een medespeler van dichtbij over de grond 
zal aanspelen. Moet hij mensen aanspelen die ver weg staan of wordt hij gehinderd door 
tegenstanders, dan zal hij minder risicovolle technieken moeten gebruiken. De keeper zal dan 
moeten werpen of de bal uit de handen gaan trappen. 
 
Trap van de grond als spelhervatting 
Bij ene doeltrap of vrije trap binnen het 16 meter gebied heeft de keeper de mogelijkheid om de bal 
kort of lang te spelen. Kort houdt doorgaans in, dat de bal over een kleine afstand wordt gespeeld. 
Eén van zijn medespelers kan dan het spel voortzetten of deze speelt de val terug op de keeper. 
Bij een ‘lange’ gespeelde bal is terugspelen op de keeper niet meer mogelijk.  
Overigens is het de plicht van de keeper om ZELF de doeltrap te nemen en dit niet aan andere over te 
laten. Het betekent een extrabelasting voor een medespeler, die bovendien zijn krachten beter kan 
gebruiken. Bovendien wordt dan meestal ook de buitenspelval opgeheven en is er in het veld één 
afspeelmogelijkheid minder. Een doeltrap moet door de keeper dus opgeëist worden. 
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De korte (doel)trap 
Er wordt meestal met de binnenkant van de voet over een korte afstand geschoten. Het is de 
zuiverste en minst ‘gevaarlijke’ techniek. 
 
De lange (doel)trap 
Bij de lange doeltrap is onder andere het neerleggen van de bal er belangrijk. Zelfs de plaats waar de 
bal neergelegd moet worden is van belang. Doe dit nooit aan de buitenkanten van het doelgebied, 
dus op de zogenaamde ‘hoek’. De ideale plek is ongeveer in het midden van het doelgebied. Mocht 
de keeper namelijk verkeerd uittrappen, dan kan hij zich sneller herstellen en ook vlugger een 
gunstige positie in het doel innemen. Bij de uitvoering van de trap kan de bal eerst op een verhoging 
worden geplaatst. Dus niet in een kuil. 
 

Techniek 

 Aanloop geschiedt rustig en meestal in een boog. 
 De lengte van de aanloop varieert van twee tot soms meer dan vijf meter. 
 Het standbeen wordt naast en iets achter de bal geplaatst. 
 Het schietbeen wordt gebogen in de knie naar achteren gebracht. 
 Het bovenlichaam helt iets achterover. 
 Het schietbeen komt explosief naar voren. 
 De wordt met de volle wreef, waarvan de punt iets naar buiten wijst, in het centrum geraakt. 
 De beweging word vloeiend afgerond. 
 De armen zorgen voor een contrabeweging ten opzichte van het onderlichaam, waardoor het 

lichaam in evenwicht blijft. 
 
Veel voorkomende fouten 

 Verkeer neerleggen van de bal. 
 Aanloop te recht (trappen in de grond) of met een te grote boog. 
 Het standbeen te ver van de bal geplaatst. 
 Uithaal te kort. 
 Been niet explosief naar voren. 
 Bal wordt niet goed geraakt; teveel aan de zijkanten en er ontstaat een onnodig effect. 
 Wreef niet goed gespannen. 
 Geen na beweging, maar een abrupte beëindiging van de actie. 
 Geen contrabeweging van de armen, waardoor verlies van het evenwicht ontstaat. 

Opmerking: 
 Ook hier is een aantal factoren bepalend voor de balbaan en wel: 
 Plaatsing van het standbeen; naast de bal (=strak) en voor de bal (=boog). 
 Bovenlichaam achterover (=boog) of over de bal heen (=strak). 

 

7.11 Werpen 

Binnen het werpen wordt er onderscheid gemaakt tussen: 
1. Rollen. 
2. Slingerworp. 
3. Strekworp. 
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7.11.1 Rollen 

Rollen is een zuivere en korte worp voor de korte afstand. De bal wordt over de grond naar de 
medespeler gerold. 
 

Techniek 

 De bal wordt met twee handen aan de zijde van de ‘rolhand’ naar achteren gebracht. Daarbij 
bevindt zich één hand achter (de hand waarmee de keeper gaat rollen) en één hand aan de 
voorkant van de bal. 

 Het verste been stapt gelijktijdig met de armbeweging naar voren. 
 De rolhand gaat zo ver mogelijk naar achteren (bal blijft geklemd tussen hand en pols); er 

vindt een sterke buiging in de knieën plaats en het bovenlichaam wordt naar voren gebogen. 
 Rolhand komt naar beneden en naar voren. 
 De bal raakt de grond, maar de achterste hand blijft contact houden met de bal (anders gaat 

de bal stuiteren). 
 De hand begeleidt de bal zo lang mogelijk, om na het loslaten van de bal deze zolang 

mogelijk na te wijzen. 
 Maak de beweging af. 
 Tijdens deze actie verplaatst het lichaamsgewicht zich van het achterste naar het voorste 

been. 
 
Veel voorkomende fouten 

 Bal wordt te vroeg of te laat losgelaten, waardoor de bal gaat stuiteren en voor de 
medespeler moeilijk te controleren is. 

 Niet goed door de knieën buigen. Ook dan bestaat de kans op stuiterballen. 
 De bal wordt niet lang genoeg begeleid. De beweging wordt abrupt afgebroken, daardoor 

neemt de balsnelheid af. De kans bestaat dan, dat de bal niet de plaats van bestemming 
haalt. 

 

7.11.2 Slingerworp 

Een slingerworp wordt toegepast voor lange afstanden. De bal is moeilijker onder controle te krijgen, 
door het effect dat de bal meekrijgt. 
 

Techniek 

 De bal wordt met twee handen van voor het lichaam naar achteren gebracht, aan de zijde 
van de gooiarm. 

 Daar wordt de bal tussen hand en pols geklemd en zo ver mogelijk naar achteren gebracht. 
 Tegelijkertijd stapt het ‘verste’ been naar voren, waarna met het andere been een kruis- of 

aansluitpas wordt gemaakt. 
 De tegengestelde arm maakt een beweging naar buiten. Daardoor raakt het bovenlichaam 

gespannen en dit zal de kracht van de worp ten goede komen. 
 De gooihand komt snel en explosief naar voren. 
 Omdat er een volledig contact met de bal moet zijn, zal de hand goed achter de bal moeten 

zitten. 
 Begeleid de bal zo lang mogelijk, voordat deze losgelaten wordt. 
 Maak de beweging goed af. 
 Bij de zijwaarts slingerworp wordt de hand naar achteren onder de schouderlijn gebracht. De 

bal verlaat de hand weer ter hoogte van de schouderlijn, waarbij het bovenlichaam 
nagenoeg rechtop blijft. Bij de bovenhandse slingerworp hangt het bovenlichaam sterk naar 
de zijkant, tegenovergesteld aan de werparm. 

 
Veel voorkomende fouten 
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 De werphand niet goed achter de bal, waardoor deze wegglijdt. 
 Bal wordt te vroeg of te laat losgelaten. 
 Bal gaat te hoog (tijdverlies) of te laag (tegen de tegenstander aan). 

 

7.11.3 Strekworp 

Een strakke worp voor middellange afstand, die door de korte uithaalbeweging sneller uitgevoerd 
kan worden dan de slinger- en/of rolworp. Het is een duw/stootbeweging, die tot stand komt door 
het strekken van de elleboog en het polsgewricht. 
 

Techniek 

 De bal wordt met twee handen naar de werpschouder gebracht tot boven de schouder. 
 De bovenarm is recht en in het verlengde van de schouder. 
 Terwijl de bal naar achteren gebracht wordt, komt het tegengestelde been naar voren. 
 Vervolgens wordt de bal naar voren gebracht door het draaien van het bovenlichaam en het 

strekken van elleboog en pols. Belangrijk is, dat de hand goed en vol de bal raakt. 
 Beweging goed afmaken. 

 
Soms wordt ook sterk door de knieën gebogen, om de bal zo strak mogelijk direct of via de grond 
naar een medespeler te gooien. De bal is dan makkelijk onder controle te krijgen. 
Het verschil tussen zijwaartse en bovenhandse strekworp is dat bij de zijwaartse het hele 
bovenlichaam naar de werpkant helt (dichter bij de grond) en bij de bovenhandse het bovenlichaam 
vrijwel gestrekt blijft. 
 
Veel voorkomende fouten 

 Hand niet goed achter de bal. 
 Bal te vroeg of te laat loslaten. 
 Geen goed ‘uitstap’. 
 Niet goed door de knieën gaan. 
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8. Trainingsvormen 
De belangrijkste basistechniek die een keeper kan leren is de juiste uitgangshouding. Zonder een 

goede uitgangshouding zal een keeper kwetsbaar zijn en fouten maken. Als de uitgangshouding niet 

goed is, zal een keeper vaak te laat, te traag of helemaal niet kunnen reageren op schoten op het 

doel, of die nou van een dieptepass komen of een 1:1 duel. Wanneer een keeper in een goede 

uitgangshouding staat, zal hij sneller en beter kunnen vallen en duiken, springen of vooruit sprinten. 

 

8.0 Uitgangshouding 

8.0.1 Oefening 1 Aannemen van de juiste uitgangshouding vanuit de beweging deel 1 

 

Uitvoering 

 De keeper beweegt tussen de pionnen door naar voren. 
 Op het moment dat de trainer doet alsof hij gaat schieten,  
 staat de keeper stil in de juiste uitgangshouding. 

Bijzonderheden 

 In deze oefenvorm zit ook het element van verplaatsen in en voor het doel. 
 Niet alleen zijn dit drie verschillende methoden, maar deze vormen kunnen ook naast elkaar 

worden gebruikt waardoor er drie keepers tegelijk bezig zijn. 

8.0.2 Oefening 2 Aannemen van de juiste uitgangshouding vanuit de beweging deel 2 

 

Uitvoering 

 Twee keepers spelen de bal voor het doel over,  
 de keeper beweegt mee 
 en neemt de uitgangshouding aan op het moment 
 dat een van de keepers wil schieten. 

 

 

Bijzonderheden 

 In deze oefenvorm kan de trainer de keeper coachen vanuit het doel.  
 Het grote voordeel is dat de trainer dan hetzelfde gezichtspunt heeft als de keeper. 
 Keepers laten door rouleren na bepaald aantal minuten. 
 De keepers die de bal overspelen leren zodoende het aannemen en passen van de bal, wat 

van pas kan komen bij een terugspeelbal. 
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8.0.3 Oefening 3 Aannemen van de juiste uitgangshouding op de juiste plaats. 

 

 

Uitvoering 

 Trainer dribbelt voor het doel en de keeper beweegt mee. 
 Op het moment dat de trainer doet alsof hij gaat schieten,  
 staat de keeper stil in de juiste uitgangshouding. 

 

 

 

Bijzonderheden 

 Door te variëren met de afstand tussen trainer en het doel kan de keeper gedwongen 
worden om andere uitgangshoudingen te kiezen op andere locaties voor het doel, dan dat er 
omschreven staat. 

 Bijvoorbeeld de starthouding als de afstand dusdanig is dat er voldoende tijd is om een schot 
te verwerken, maar men sneller bij de bal kan zijn om deze te onderscheppen, indien de bal 
tussen speler en een keeper komt. 

 

8.0.4 Oefening 4 Aannemen van de juiste uitgangshouding bij schot op het doel 

 

1. Trainer legt de juiste wijze uit en geeft een voorbeeld. 

2. Voer op aangeven van de trainer in verschillende richtingen de uitgangshouding uit (links, rechts, 

voor- en achterwaarts). 

3. Met bal: 

a. Trainer dribbelt voor het doel en de keeper beweegt mee. Op het moment dat de trainer doet 

alsof hij gaat schieten, staat de keeper stil in de juiste uitgangshouding. 

 

 
 

b. Twee spelers spelen de bal samen voor het doel, de keeper beweegt mee  

en neemt de uitgangshouding aan op het moment dat een van de spelers 

 wil schieten. 
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8.1 Trainingsvormen Trainingsgebied “Centraal Onder” 

8.1.1 CO pupillen 

 

Oef  1 op de doellijn staand in uitgangshouding 

 - bal recht voor het doel 

 - bal inspelen  

- keeper moet de bal oprapen 

- bal insluiten aan borst 

 

Oef 2 - zie oef 1, maar nu vanaf  de  zijkanten 

  Bal op punt 5 meter lijn 

  Keeper stelt zich op als in oef 1 

  Op teken trainer moet hij zich verplaatsen naar de paal, 

  Wanneer  de bal wordt gespeeld 

 

Oef 3  - Keeper staat in uitgangshouding 

  Bal wordt ingespeeld, keeper doet stap naar voren, 

  Oprapen bal insluiten op borst 

  Speciaal aandacht voor de houding van de benen 

    - standbeen gebogen 

    - vrijbeen gebogen met knie naar de grond 

       Aansluiten bij standbeen ( voorkomt slippen door de benen) 

 

Oef 4  - Keeper staat in uitgangshouding 

  Bal wordt links en rechts iets naar de keeper gespeeld 

  Keeper verplaatst de voet-balzijde zodanig, dat de voet achter de bal komt 

  Lichaam indraaien - bal scheppen – insluiten borst 

 

Oef 5   - Keeper staat in de uitgangshouding 

  Trainer heeft de bal aan de voet 

  Trainer beweegt met de bal naar links of rechts 

  Keeper beweegt mee 

  Op het moment dat de trainer een schietbeweging maakt, 

  Moet de keeper in de uitgangshouding staan 

  Bal inspelen 

  Keeper bal oprapen en insluiten 

Oef 6 - Keeper staat met de rug naar het veld 

  Op het teken van de trainer draait hij zich om 

  Uitgangshouding aannemen 

  Trainer speelt bal recht voor uit 

  Keeper heeft twee mogelijkheden afhankelijk van de balsnelheid 

     a) staan - oprapen – insluiten 

     b) staan – instappen – oprapen – insluiten  
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Oef 7  Keeper staat in de uitgangshouding 

  Trainer staat ervoor en plaatst bal in 

  Keeper stapt in 

  Raapt de bal op en sluit bal in aan borst 

  In de beweging valt de keeper naar voren, links of rechts 

 

Oef 8  zie oef 7 

  Trainer past in en volgt de bal 

  De keeper raapt de bal op, brengt hem naar de borst 

  Keeper valt schuin naar links of rechts weg 

 

Oef 9  Keeper staat in de uitgangshouding 

  Trainer gooit de bal aan met een boog 

  Bal moet landen in het 5 meter – gebied 

  Keeper pakt de bal voor de stuit 

  Neigt voorover 

  Schept de bal en brengt hem naar de borst 

  Keeper valt voorover en klemt de bal 

  Borst op de bal 

  Armen om de bal 

  Handen voor de bal insluiten 

 

Oef 10  Zelfde als oef 9 

  Keeper verder naar voren laten komen 

  Keeper ballen naast hem aangooien 

  Keeper moet links of rechts schuin naar voren wegvallen 
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8.1.2 CO junioren-senioren 

8.1.2.1 Oefening 1: Oprapen van ballen 

 
1. Oprapen van een stilliggende bal (uit stand, maar ook door een weging naar de bal toe). 
2. Oprapen van een bal die gerold wordt. 

 
3. Oprapen van ballen die vanuit verschillende posities en vanaf verschillende afstanden naar de 

keeper worden gespeeld. 

Opmerking 
Bij de oefeningen 2 en 3 moet de bal met verschillende snelheden worden gespeeld, opdat de keeper 
zich ook traint op het inschatten van de balsnelheid en tevens de juiste actie (naar de bal toe, blijven 
staan, etc.) bepaalt. 

8.1.2.2 Oefening 2: Zijwaarts oprapen  

 

1. Stilliggende ballen, naar links en rechts verplaatsen. De bal verwerken. 

 
2. Oprapen van een rollende bal. 

 
3. Bal wordt getrapt. 

 

Opmerking 
Ook bij oefening 2 en 3 variëren de balsnelheden om de keeper te dwingen naar de bal toe te gaan. 
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8.1.2.3 Oefening 3: Oprapen met voorwaarts wegduiken  

 

1. Stilliggende bal oprapen en wegduiken/zweven. 
2. Rollende bal oprapen en wegduiken/zweven.  

Hulpmiddel: span een koord op circa 40 cm hoogte, rol de bal eronderdoor en laat de keeper deze 
oprapen. Vervolgens duikt de keeper over het koord heen; 

3. Idem 2, maar met een inkomende tegenstander. 

 
4. Idem 3, maar balsnelheid variëren. 
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8.1.2.4 Oefening 4: Oprapen met ontwijken tegenstander 

 

1. Stilliggende bal. Keeper loopt naar de bal, raapt deze op en springt weg 

2. Idem, maar nu met rollende bal. 

 

3. Idem 2, maar nu met een inkomende tegenstander. 

4. Idem 3, maar de balsnelheid variëren. 
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8.1.2.5 Oefening 5: Duiken voorwaarts  

 

Individueel met bal 

1. Stilliggende bal. Keeper duikt naar de bal, handen om de bal en naar de buik/borst verwerken; 

Vanuit: 

a. Kniezit. 

b. Hurkzit. 

c. Stand. 

 

2. Bewegende bal. Idem a t/m c, maar de bal nu voor het lichaam wegrollen; 

a. Bal achterlangs door de benen rollen. 

 
Tweetallen met bal 

3. Trainer rolt de bal naar rechts, links, voor of achter de keeper. Die duikt dan voorwaarts op de bal. 
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8.2 Trainingsvormen Trainingsgebied “Centraal Midden” 

8.2.1 CM pupillen 

 

Oef 1  Bal aangooien onder of op heuphoogte 

  Bal schoppen en insluiten aan borst 

  Voeten de een voor de ander / niet naast elkaar 

 

Oef 2   Zie oef 1 doch nu naar voren komen, 1 of 2 pas 

 

Oef 3  Zie oef 1 en 2 nu met links en rechts uitvallen zonder weerstand 

 

Oef 4  Onder weerstand 

  Keeper staat in de uitgangshouding 

  ( denk aan de stand van de voeten) 

  Trainer gooit de bal aan op knie / heuphoogte 

  Trainer volgt zijn bal 

  Keeper moet links of rechts uitvallen 

  ( ontwijken van de tegenstander ) 

 

Oef 5  Zie oef 1 

  De trainer gooit de bal links of rechts 

  Naast de keeper op knie / heuphoogte 

  Keeper verplaatst zich schuin naar voren 

  Keeper schept de bal en valt schuin naar voren 

  Bal insluiten aan borst 

  Lichaam naar de grond brengen 

  Lichaam over de bal 

  Bal tegen de grond drukken 
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8.2.2 CM junioren-senioren 

8.2.2.1 Onderhands vangen  

 
1. Ballen aanspelen op het lichaam. 
2. Ballen aanspelen links en rechts naast het lichaam. 
3. Idem 1, maar de bal met een stuit aanspelen. 
4. Idem 2, maar de bal met een stuit aanspelen. 
 
Opmerking 
Ballen worden aangespeeld onder de schouder en boven de enkel. Keuze voor de keepers is dan 
onderhands vangen of blokkeren met de buik/borst. 

8.2.2.2 Vangen in de buik/borst  

 
1. Ballen aanspelen op het lichaam. 
2. Ballen aanspelen links en rechts naast het lichaam. 
3. Idem 1, maar de bal met een stuit aanspelen. 
4. Idem 2, maar de bal met een stuit aanspelen. 
 
Opmerking 
Ballen worden aangespeeld onder de schouder en boven de enkel. Keuze voor de keepers is dan 
onderhands vangen of blokkeren met de buik/borst. 
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8.3 Trainingsvormen Trainingsgebied “Centraal Boven” 

8.3.1 CB pupillen 

 

Dit trainingsvlak is voor een pupil moeilijk te bereiken. Ballen onder de lat hebben dus geen zin, 

training aanpassen aan deze leeftijdsgroep ( mogelijk kleinere doelen ). 

 

  Uitgangshouding zie centraal onder ( CO ) 

 

Oef 1  Bal aangooien op gezichtshoogte 

  Bal vangen met de vingers naar boven 

  De vorm van de handen hebben de vorm van de bal 

  Handen om de bal draaien 

  Insluiten op de borst 

 

Oef 2   Bal aangooien naast het gezicht 

  Keeper brengt snel zijn gezicht achter de bal 

  Bal vangen 

  Bal omklemmen 

  Bal naar borst brengen 

   

Oef 3  Bij deze oefening speciaal aandacht voor lichaam achter de bal krijgen 

  Bal iets verder naast gezicht 

  Handen achter de bal brengen 

  Lichaam zijwaarts mee bewegen 

  Bal klemmen 

  Bal insluiten 

  Bal naar borst brengen 

  Zijwaarts wegvallen 

  Lichaam met bal naar grond brengen. 

 

Oef 4  De bal aangooien boven het hoofd 

  Eerst in stand uitvoeren 

  De handen naar de bal bewegen 

  De bal pakken en naar de borst brengen 

 

  Aandacht voor de houding van de handen en de blik op de bal 

  De vorm van de handen heeft de vorm van de bal 

  De vingers wijzen naar boven 

  De duimen bijna tegen elkaar 

  De toppen van de wijsvingers bijna tegen elkaar 

  Er ontstaat een “ruit” tussen beide handen 

  Dit is het doorkijkvenster voor de keeper 
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Oef 5  zie oef. 4 

  Doch de bal wordt6 hoger aangegooid 

  De keeper pakt de bal met opsprong 

 

  De voeten staan in de loopstand één voet voor, de andere onder het lichaam 

  Gewicht op de bal van voet 

  De knieën licht gebogen 

  Spanning op de bovenbenen 

  Eénbenige krachtige afzet  

  De tenen van de voeten blijven het langst aan de grond 

  Armen worden krachtig naar boven gebracht  

  Hierdoor kan meer hoogte worden gewonnen. 

 

Oef 6  zie oef. 5 

  Om een krachtonderdeel toe te voegen 

  Maken we gebruik van de hurkhouding, de zithouding en de buikligging 

 

  Betracht bij deze leeftijdsgroep enige voorzichtigheid met de krachttraining 

  Deze keepers zitten nog in de groei. 
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8.3.2 CB junioren-senioren 

8.3.2.1 Bovenhands vangen  

 
1. Ballen aangooien op het lichaam boven de schouder. Keeper verwerkt vanuit stand. 
2. Ballen aangooien boven de schouder, links en rechts naast de keeper. Keeper verplaatst zich door 

middel van snel voetenwerk en verwerkt. 
3. Bal voor de keeper boven de schouders gegooid. Keeper moet er naar toe en verwerken. 
4. Bal op spronghoogte aangooien op de keeper. Keeper zet af met twee benen en verwerkt de bal. 
5. Ballen aangooien op spronghoogte. Keeper neemt aanloop (één of meer passen), verwerkt de bal 

op het hoogste punt van zijn ‘vlucht’ en landt. 
6. Idem 5, maar nu links en rechts van de keeper. 
7. Idem, maar nu over de keeper heen (achterwaarts verplaatsend vangen). 
8. Oefening 5, 6 en 7 variëren. 
9. Alle ballen trappen: volley, dropkick, van de grond, boogvormig en strak. 
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8.4 Trainingsvormen Trainingsgebied “Centraal Rechts en Links Onder” 

 

8.4.1 CRLO pupillen 

 

8.4.2 CRLO junioren-senioren 

8.4.2.1 Oefening 1: Ballen onder de heup  

 
Individueel met bal 
1. Bal ligt stil op de grond, circa 10 cm voor en naast de voeten van de keeper; been weg, vallen en 

klemmen: 
a. Vanuit een knie- en voetzit (bal ligt naast de voet). 
b. Vanuit hurkzit. 
c. Vanuit stand. 

 
Tweetallen met één bal 
2. Bal wordt onder de heup gegooid, vlak naast het lichaam. Keeper schopt been weg, valt en 

verwerkt de bal: 
a. Vanuit een knie- en voetzit. 
b. Vanuit hurkzit. 
c. Vanuit stand. 

3. Keeper vanuit stand en de bal nu schieten. 

8.4.2.2 Oefening 2: Duiken zijwaarts  

 
Individueel met bal 
1. Stilliggende bal. Schuin naast de voorkant van het lichaam, verwerken door middel van een duik 

(in de buik/borst of één hand achter en één hand op de bal) en indien nodig afwerken naar 
buik/borst; 
Vanuit: 
a. Eén knie en één voet op de grond, met de bal naast de knie die op de grond rust. 
b. Hurkzit. 
c. Stand. 

2. Bewegende bal. Bal steeds schuin voor en naast het lichaam rollen, duiken en verwerken duik (in 
de buik/borst of één hand achter en één hand op de bal) en indien nodig afwerken naar 
buik/borst; 
Vanuit (spreidstand, met de ene voet iets voor de andere). 
a. Bal van binnen naar buiten rollen. 
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b. Bal van buiten naar binnen rollen. 

 
c. Idem a en b, maar steeds harder en verder rollen (voetenwerk moet eraan voorafgaan). 

 
Tweetallen met een bal 
3. Ballen aanspelen onder de heup, op het lichaam of verder weg (afhankelijk van wat je wilt 

oefenen). De keeper duikt en verwerkt de bal vanuit: 
a. Één knie- en één voetstand (= ballen spelen aan zijde waar de knie op de grond rust). 
b. Hurkzit. 
c. Stand. 

8.4.2.3 Oefening 3: Duiken achterwaarts  

 
Individueel met bal 
1. Stilliggende bal. Draaien van het hoofd, afzet, draai om de lengte-as van het lichaam en het 

verwerken van de bal; 
Vanuit:  
a. Hurkzit. 
b. Stand. 

 
2. Bewegende bal. Bal door de benen, hoofd draaien, afzet, draai om de lengte-as van het lichaam 

en het verwerken van de bal; 
a. Bal van voren door de benen. 
 

 
b. Bal steeds harder en verder. 

 
Tweetallen met bal 
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3. Bal spelen, keeper draait, zet af en verwerkt. 
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8.5 Trainingsvormen Trainingsgebied “Centraal Rechts en Links Midden” 

8.5.1 CRLM pupillen 

8.5.2 CRLM junioren-senioren 

8.5.2.1 Oefening 1: Vallen zijwaarts  

 
1. Grondgewenningsoefeningen. 

 

 

 
Rollen zijwaarts 

 

8.5.2.2 Oefening 2: Individueel met bal 

2. Bal steeds in bovenhands vangstand iets naast het lichaam houden, tijdens het zijwaarts rollen 
naar de borst halen: 
a. Vanuit zit met iets opgetrokken benen. 

 
b. Vanuit kniezit. 

 
 
c. Vanuit hurkzit. 
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d. Vanuit stand. 

 
 
e. Idem d, maar eerst één of meer passen zijwaarts. 
f. Idem a t/m d, maar nu eerst zelf de bal opwerpen. 

8.5.2.3 Oefening 3: Tweetallen met bal 

3. Bal wordt door de lucht boven heuphoogte aangegooid. 
a. Vanuit zit met iets opgetrokken benen. 
b. Vanuit kniezit. 
c. Vanuit hurkzit. 
d. Vanuit stand. 
e. Vanuit stand, maar na enkele passen zijwaarts. 
f. Idem a t/m e, maar nu met de bal aanspelen in de buik/borst. 
g. Oefeningen a t/m f, maar nu de ballen trappen. 
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8.6 Trainingsvormen Trainingsgebied “Centraal Rechts en Links Boven” 

8.6.1 CRLB pupillen 

8.6.2 CRLB junioren-senioren 

8.6.2.1 Bovenhands vangen  

 
1. Ballen aangooien boven de schouder, links en rechts naast de keeper. Keeper verplaatst zich door 

middel van snel voetenwerk en verwerkt. 
2. Bal voor de keeper boven de schouders gegooid. Keeper moet er naar toe en verwerken. 
3. Bal op spronghoogte aangooien op de keeper. Keeper zet af met twee benen en verwerkt de bal. 
4. Ballen aangooien op spronghoogte. Keeper neemt aanloop (één of meer passen), verwerkt de bal 

op het hoogste punt van zijn ‘vlucht’ en landt. 
5. Idem 5, maar nu links en rechts van de keeper. 
6. Idem, maar nu over de keeper heen (achterwaarts verplaatsend vangen). 
7. Oefening 5, 6 en 7 variëren. 
8 Alle ballen trappen: volley, dropkick, van de grond, boogvormig en strak. 
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8.7 Trainingsvormen Trainingsgebied “Rechter- en Linkerhoeken Onder” 

8.7.1 pupillen 

8.7.2 junioren-senioren  
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8.8 Trainingsvormen Trainingsgebied “Rechter- en Linkerhoeken Midden” 

Bij de pupillen wordt dit trainingsgebied niet getraind. 

8.8.1 junioren-senioren 

8.8.1.1 Oefening 1:  
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8.9 Trainingsvormen Trainingsgebied “Rechter- en Linkerhoeken Boven” 

Bij de pupillen wordt dit trainingsgebied niet getraind. 

8.9.1 RLB junioren-senioren 
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9. Integrale trainingen 
Dit technisch beleidsinstrument heeft tevens als doel, om veldtrainingen en keeperstrainingen 

dichter bij elkaar te brengen en op elkaar af te stemmen. Dit document stelt elftaltrainers namelijk in 

staat om een hele of gedeeltelijke keeperstraining, te integreren in hun eigen veldtraining. 

 

In dit document is een jaarplanning opgenomen waarin staat genoteerd, wanneer en welk 

trainingsgebied er in een keeperstraining wordt behandeld. 

Zo wordt bijvoorbeeld in de 3e en 7e training van de senioren keepers, getraind op 1 op 1 duels. Een 

keeperstrainer kan er voor kiezen om iedere keeper ook als aanvaller te laten fungeren. Maar veel 

realistischer is het om voor dit trainingsgebied veldspelers deze rol toe te wijzen. Wanneer dit 

wenselijk is zal een keeperstrainer in gesprek moeten gaan met de betreffende elftaltrainer. 

 

Anderzijds werkt dit natuurlijk ook. Elftaltrainers weten immers precies van hun keepers wanneer 

welk trainingsgebied wordt getraind en kunnen zodoende deze planning gebruiken  om samen met 

de keeperstrainers hun krachten te bundelen om trainingen effectiever en uitdagender te laten 

verlopen. 

Voorwaarde voor deze integrale trainingen is dat elftaltrainers en keeperstrainers met elkaar in 

contact komen, staan en in contact blijven.  
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10. Organisatie en uitvoering 
Voor de concrete en correcte uitvoering van dit technisch beleidsinstrument,  zijn een aantal 

elementen benodigd en van belang. Het gaat hierbij om:  

1. Keeperstrainers. 

2. Rooster 

3. Materiaal. 

4. Veldbezetting. 

10.1 Keeperstrainers 

Het eerste element en tevens meest kwetsbare aspect, betreft het kwantitatieve aspect. Op moment 

van schrijven (12 mei 2013) is met zekerheid te zeggen dat er voor het seizoen 2013-2014, twee 

keeperstrainers beschikbaar zijn. Robbert Evers (RE) en Jeroen Bos (JB) zullen komend seizoen samen 

met een vrijwilliger de pupillentraining voor hun rekening nemen. 

Wellicht kan er binnen de vereniging een beroep worden gedaan op de van Alcides overgekomen 

keeper Peter Fijnheer (PF) en A-junior Rutger Bruins (RB).  

Afgaande op de uitvoering van dit technisch beleidsinstrument, het aantal te trainen keepers en het 

vertrek van Alrik van den Berg (AVB), is het verstandig om minimaal één extra keeperstrainer aan te 

stellen. 

 

Incidenteel en in uiterste gevallen, kan er een beroep worden gedaan op Epke Brouwer (EB). Epke 

heeft zelf aangegeven dat er bij uiterste nood, zoals bijvoorbeeld ziekte, een beroep op hem kan 

worden gedaan. 

10.2 Rooster 

In eerste instantie wordt hetzelfde trainingsrooster als vorig jaar gehanteerd. Echter kan dit rooster 

alleen gehanteerd worden wanneer er een extra keeperstrainer wordt aangesteld. 

 

Segment Dag Tijdstip Aantal trainers Keeperstrainer(s) 

Pupillen Dinsdag 18:00 – 19:00 3 RE/ JB/  
Junioren Dinsdag 19:00 – 20:00 1 ? 
Senioren Dinsdag 19:00 – 20:00 1 RE 

 

Een alternatief is om de junioren- trainingen te verplaatsen naar 20:00 uur.  

 

Segment Dag Tijdstip Aantal trainers Keeperstrainer(s) 

Pupillen Dinsdag 18:00 – 19:00 3 RE/ JB/ R 
Senioren Dinsdag 19:00 – 20:00 1 RE 
Junioren Dinsdag 20:00 – 21:00 1 RE 

10.2.1 Pupillen 

Op dit moment (seizoen 2012-2013) zijn er wekelijks ongeveer tien tot twaalf pupillenkeepers op de 

keeperstraining aanwezig. Gezien het aantal keepers en de speelsheid- en korte spanningsboog van 

deze keepers, is het noodzakelijk om met minimaal drie keeperstrainers de training te verzorgen. 

Voor aankomend seizoen is dit rooster-technisch volledig afgedekt.   



Technisch beleidsinstrument “Keepersopleiding”                v.v. Olympia’28 
 

73 
 

10.2.2 Junioren 

Voor de juniorenkeepers geldt dat er wekelijks gemiddeld vier tot vijf juniorenkeepers op de 

keeperstraining aanwezig. Hun keeperstraining wordt verzorgd door RE of door een nader aan te 

stellen keeperstrainer.  

 

10.2.3 Senioren 

De seniorenkeepers (selectie) zijn de keepers van het 1e en 2e elftal. Concreet betekent dit, dat deze 

groep drie keepers bestaat. Er kan eventueel overwogen worden om een tweedejaars A-1 keeper 

mee te laten trainen met de seniorenkeepers. Op deze manier went een A-junior aan het 

seniorenniveau en trainingsintensiteit. De keeperstrainingen voor de senioren worden voor seizoen 

2013-2014 verzorgd door RE. 

10.3 Materiaal 

Iedere keeperstrainer dient bij uitvoering van zijn training te beschikken over minimaal tien ballen en 

een bepaalde hoeveelheid hoedjes. 

Voor de junioren zijn er voldoende ballen aanwezig. Aangezien de junioren en senioren dit seizoen 

en komend seizoen, tegelijkertijd trainen, was er een tekort aan ballen. Dit is ondervangen door ook 

de ballen van A-1 te gebruiken.  

Daarnaast zijn er recentelijk keeperspecifieke trainingsmaterialen aangeschaft. Deze materialen 

kunnen worden gebruikt en zijn uitermate geschikt, voor het aanleren en verbeteren van het 

voetenwerk. 

De algehele conclusie is dat er voldoende materiaal en middelen aanwezig zijn om een operationele 

uitvoering te geven aan dit technisch beleidsinstrument. 

10.4 Veldbezetting 

Keeperstrainingen dienen op het kunstgras verzorgd te worden. Aangezien er vaak lang en intensief 

op de grond wordt getraind, dienen keeperstrainingen op het kunstgras verzorgd te worden. 

Daarnaast reduceert het trainen op kunstgras de kans op blessures. 

De meest wenselijke situatie is een half veld. Reden hiervoor is dat dan ook spelhervattingen 

middels; doeltrap, uittrap en uitworp getraind kunnen worden. 

 

10.5 Scouting en observatie 

Mike van der Sloot (MVS) zal zich aankomend seizoen bezig houden met het scouten en observeren 

van keepers. Zijn observaties zal hij delen met de keeperstrainers en zullen vervolgens door hen 

worden gebruikt in de keeperstrainingen.  
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Bijlage 2: Weekprogramma pupillen – 2013-2014 
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 Pupillen 

 

17e training 18e training 19e training 20e training 21e training 22e training 23e training 24e training 
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Bijlage 3: Jaarprogramma 2013-2014 Junioren 
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Bijlage 4: Weekprogramma junioren 2013-2014 
 

Junioren (gevorderd niveau) 
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Junioren (gevorderd niveau) 

 

17e training 18e training 19e training 20e training 21e training 22e training 23e training 24e training 
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Bijlage 5: Jaarprogramma 2013-2014 Senioren 
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Bijlage 6: Weekprogramma senioren 2013-2014 
 

Senioren (expert niveau) 

 

1e training 2e training 3e training 4e training 5e training 6e training 7e training 8e training 
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Senioren (expert niveau) 
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25e training 26e training 27e training 28e training 29e training 30e training 31e training 32e training 

 

 

 

CB       CB 

 C         C 

 

CRLO  CRLO 

   D         D 

 

 CRLM  CRLM 

 D         E 

 

  CRLB  CRLB 

 E         E 

 

  ORL     MRL 

 C          C 

 

CM     CM 

 B         B 

 

CO      CO 

 A         A 

  MRL     BRL 

     D         D 

 

CB       CB 

 C         C 

 

CRLO  CRLO 

   D         D 

 

 CRLM  CRLM 

 D         E 

 

  CRLB  CRLB 

 E         E 

 

  ORL     MRL 

 F          F 

 

CM     CM 

 B         B 

 

CO      CO 

 A         A 

  MRL     BRL 

     F         F 

 



Technisch beleidsinstrument “Keepersopleiding”                v.v. Olympia’28 
 

83 
 

 


