
 
Keeperstraining 
 
De keeper is een belangrijk en misschien wel onderschatte speler in het voetbal. Een aanval 
begint vaak bij de keeper en vaak is hij/zij het laatste station die een aanvaller moet 
passeren om te scoren. Hieronder staan een aantal oefenvormen die kunnen worden 
gebruikt voor keeperstraining. Van een simpele warming-up vorm tot sprongkracht en 
coördinatie. 
 

• Warming-up vorm standaard 
• Warming-up vorm coördinatie  
• Zijwaarts bewegen met schot verwerken 
• Zijwaarts door de goal 
• Coördinatie en verwerken van hoge bal 
• Dubbele bal met coördinatie 
• Voetenwerk met tegendraads duiken 
• Sprong met verwerken van schot 
• Sprong met stap en schot 
• Dubbele sprong met verwerken van schot 
• 2 ballen tegendraads verwerken 
• Uit de goal keepen en snel reageren 
• Verbeteren van het insnijden van een bal 
• Voorzet verwerken met spelhervatting 
• Dubbele hoge bal 

 
  



 
Warming-up vorm standaard 
  
Onderwerp: Het verbeteren van de vangtechniek en het warm worden van de keeper 
  

 
 
Uitleg: 
1. Keeperstrainer schiet de bal door de lucht op de borst van de keeper (volley/dropkick) 
2. Keeperstrainer schiet de bal laag over de grond recht op de keeper (volley/dropkick) 
3. Zelfde als hiervoor (1 en 2) alleen dan verplaatsen door de goal 
Keepertrainer schiet de bal strak over de grond in de hoek 
  
Coaching: 
Op de voorvoeten staan 
Juiste moment sprongetje 
Bal over de grond, voorover vallen 
Bal technisch goed vangen. 
  



 
Warming-up vorm coördinatie  
  
Onderwerp: Het verbeteren van het voetenwerk op 1 been en het verwerken van een bal 
recht voor je 
  

 
  
 
Uitleg: 
De keeper springt met 1 been in een bepaald ritme over de stokken heen en verwerkt daarna 
de bal die door de keeperstrainer wordt geschoten 
  
Variaties: 
1> 2> 4> 3> 4-2 (dubbel = schot) 
1> 2> 1> 3> 4> 3> 1> 4-2 
3> 4> 3> 1> 2> 1> 3> 4-2 
1> 4> 3> 2> 1> 4-2 
  
Coaching/uitvoering: 
Op tijd stil staan 
In een hoog ritme springen 
Bal goed verwerken 
  
Variatie: 
Ballen kunnen ook links of rechts geschoten worden. 
  



 
Zijwaarts bewegen met schot verwerken 
  
Onderwerp: Het verbeteren van het voetenwerk en het verwerken van een schot 
  

 
 
Uitleg: 
1. Keeper verwerkt een schot recht op hem af 
2. Keeper gaat zijwaarts weg en komt weer terug en verwerkt weer een schot 
Etc…. 
  
Coaching: 
Juiste moment stilstaan 
Zijwaarts bewegen op de voorvoeten 
Bal technisch goed verwerken 
  
Variaties: 
Bal naar de hoek laag 
Bal naar de hoek half hoog 
Bal naar de hoek hoog 
Bal op het hoogste punt. 
  



 
Zijwaarts door de goal 
  
Onderwerp: Het verbeteren van het verplaatsen door de goal en het verwerken van een bal 
  

 
 
Uitleg: 
Keeper verwerkt een hoge bal en verplaatst zich daarna naar de trainer om daar ook een 
hoge bal te verwerken, daarna gaat hij weer terug etc….. 
  
Coaching: 
Kleine passen door de goal 
Goed op het afzetbeen komen 
Bal op het hoogste punt verwerken 
Bal technisch goed verwerken 
  
Variaties: 
Bal op borst hoogte gooien, lichaam achter de bal 
Bal op het hoogste punt gooien. 
  



 
Coördinatie en verwerken van hoge bal 
  
Onderwerp: Het verbeteren van het voetenwerk en het reactievermogen van de keeper 
  

 
 
Uitleg: 
Keeper staat met de rug naar de trainer toe op het teken van de trainer draait de keeper zich 
om en verwerkt de bal en gooit de bal terug (1) 
Trainer geeft met de bal welke kant de keeper opgaat over de hordes/ladder (2), vervolgens 
krijgt hij een hoge bal aangegooid 
  
Coaching: 
1 pass draaien op de voorvoeten 
Zijwaarts lopen, kleine passen 
Direct doorstappen voor de hoge bal 
Bal technisch goed verwerken 
  



 
Dubbele bal met coördinatie 
  
Onderwerp:  Het verbeteren van de coördinatie na het verwerken van een bal 
  

 
 
Uitleg: 
De bal wordt strak op de keeper aangegooid en ook direct strak terug gegooid door de 
keeper, vervolgens gaat de keeper over de ladder en verwerkt daar een schot. 
  
Coaching: 
Ogen op de bal gericht 
Snel eerste bal verwerken 
Korte passen door de ladder 
Laatste pas schuin voorwaarts 
Bal goed insnijden 
Bal technisch goed verwerken 
  
Variaties: 
Andere hoek 
Bal laag 
Bal half hoog 
Bal onder de keeper 
Bal op het hoogste punt. 
  



 
Voetenwerk met tegendraads duiken 
  
Onderwerp: Het verbeteren van het voetenwerk en het tegendraads duiken. 
  
  

 
 
Uitleg: 
1. Keeper stapt zijwaarts van de paal richting het midden van de goal (1) 
Keeperstrainer schiet een bal laag in, keeper verwerkt de bal (2) 
  
Coaching: 
Korte pasjes zijwaarts door de goal 
Juiste moment stilstaan 
1 pass terug 
Bal technisch goed verwerken 
  
Variaties: 
Bal half hoog inschieten 
Bal hoog schieten 
Bal met stuit gooien. 
  



 
Sprong met verwerken van schot 
  
Onderwerp:  Het verbeteren van de sprongkracht samen met het verwerken van een schot 
  
  

 
 
Uitleg: 
Keeper springt het over het poortje en verwerkt het schot 
  
Coaching: 
Hoog springen 
Voorvoeten landen 
Schot verwerken 
  
Variaties: 
Schot recht op de keeper af 
Schot onder in de hoek 
Schot half hoog 
Schot hoog 
Bal op hoogste punt pakken 
Bal gooien met stuit. 
  



 
Sprong met stap en schot 
  
Onderwerp: Het verbeteren met de sprongkracht met het uitstappen en het verwerken van 
een schot 
  

 
 
Uitleg: 
Keeper springt over het poortje en stapt direct uit over de stok en verwerkt een schot 
  
Coaching: 
Hoog opspringen 
Bij het landen direct uitstappen 
Schot goed verwerken 
Spanning op de spieren 
Schuin naar voren stappen 
Insnijden 
Bal technisch goed verwerken 
  
Variaties: 
Bal laag verwerken 
Bal half hoog 
Bal met stuit. 
  



 
Dubbele sprong met verwerken van schot 
  
Onderwerp: Het verbeteren van de sprongkracht en het verwerken van een schot 
  

 
 
Uitleg: 
Keeper maakt eerst een zijwaartse sprong over het poortje, vervolgens springt hij recht over 
het poortje en verwerkt een schot. 
  
Coaching: 
Hoog opspringen 
Juiste moment stilstaan 
Bal technisch goed verwerken 
Insnijden 
  
Variaties: 
Bal recht op de keeper af 
Bal onder in de hoek 
Bal met stuit 
Bal in de bovenhoek. 
  



 
2 ballen tegendraads verwerken 
  
Onderwerp: Het verbeteren van het verwerken van ballen die tegendraads worden 
ingeschoten 
  
  

 
 
Uitleg: 
Keeper stapt zijwaarts door de goal vanaf de paal (1) en verwerkt een bal die tegendraads 
wordt ingeschoten. Vervolgens sprint hij om het dopje heen en verwerkt nog een bal (2) 
  
Coaching: 
Korte passen door de goal 
Juiste moment stilstaan 
Bal insnijden 
Gezicht altijd naar het veld 
Goed op het afzetbeen komen 
  
Variatie: 
1e bal laag, 2e bal hoog 
1e bal laag, 2e bal met stuit 
1e bal laag, 3e bal laag 
1e bal hoog, 2e bal laag 
1e bal hoog, 2e bal met stuit. 
  



 
Uit de goal keepen en snel reageren 
  
Onderwerp: Het verbeteren van het vooruit keepen en het snel verwerken van nog een bal 
  

 
 
Uitleg: 
Trainer schiet een bal met een lage snelheid naar de hoek, de keeper komt uit de goal en 
verwerkt de bal voor de 5m. lijn. Vervolgens krijgt hij direct een bal in de andere hoek 
  
Coaching: 
Snel vooruit keepen 
Op tempo omhoog komen 
Direct in de uitgangshouding komen 
Zijwaarts door de goal 
Bal technisch goed verwerken 
  
Variatie: 
1e bal laag, 2e bal half hoog 
1e bal half hoog, 2e bal laag. 
  



 
Verwerken van 2 schoten 
  
Onderwerp: Het verbeteren van het verwerken van 2 schoten kort achter elkaar 
  

 
 
Uitleg: 
Keeper verwerkt een schot links/rechts/recht op de goal (1) 
Keeper gooit de bal terug in de handen van de keeperstrainer (2) 
Keeperstrainer dropkickt de bal op de goal, keeper verwerkt de bal (3) 
  
Coaching: 
Eerste bal goed verwerken 
Direct positie kiezen in de goal 
Technische opmerkingen 
Hupje voor het schot 
Insnijden richting de bal 
Bal technisch goed pakken. 
  



 
Verbeteren van het insnijden van een bal 
  
Onderwerp: Het verbeteren van de techniek om een bal goed in te snijden en technisch goed 
te verwerken 
  

 
 
Uitleg: 
Keeper komt in de uitgangshouding en stapt uit over de stokken, vervolgens verwerkt hij de 
bal die in de hoek wordt geplaatst. 
  
Coaching: 
Op de voorvoeten komen 
Goed instappen naar de hoek 
Knie goed indraaien 
Bal verwerken en doorvallen 
Lichaam altijd schuin naar voren houden 
Doorvallen, snelheid meenemen 
  
Variaties: 
Bal laag over de grond, gooien of schieten 
Bal half hoog, gooien of schieten.  



 
Voorzet verwerken met spelhervatting 
  
Onderwerp: Het verbeteren van het verwerken van een voorzet gevolgd door een snelle 
spelhervatting 
  

 
 
Uitleg: 
Keeper verwerkt een voorzet (1) 
Vervolgens probeert hij te scoren in de goal d.m.v. uittrap of uitworp (2) 
  
Coaching: 
Opengedraaid in de goal staan 
Goede timing 
Direct diep kijken (moment rust) 
Gericht trappen/gooien 
  
Variaties: 
Voorzet bij de eerste paal 
Voorzet bij in het midden 
Voorzet bij de tweede paal 
Lage voorzet van iets dichter bij. 
  



 
Dubbele hoge bal 
  
Onderwerp: Het verbeteren van het verwerken van een bal op het hoogste punt 
  

 
 
Uitleg: 
Keeper vertrekt vanaf een paal en verwerkt de bal aan de andere kant op het hoogste punt, 
vervolgens gaat hij weer terug naar de andere kant en verwerkt daar de bal op het hoogste 
punt etc… 
  
Coaching: 
Op het goede afzetbeen komen 
Bal op het hoogste punt pakken 
Goed voetenwerken 
Bal voor je pakken 
Bal technisch goed verwerken. 


