
	  

	  
Datum:	   	   3	  oktober	  2014	  
Onderwerp:	   Warming	  up	  voor	  keepers	  
	  
	  
	  
	  
Grondoefeningen	  
Deze	  oefeningen	  kunnen	  uitgevoerd	  worden	  door	  2	  keepers	  of	  door	  1	  keeper	  samen	  met	  een	  (keepers)trainer	  
en/of	  speler.	  
1. Eén	  keeper	  gaat	  op	  de	  grond	  zitten.	  De	  andere	  keeper	  gooit	  staand	  de	  bal	  links	  en	  rechts	  aan.	  Doe	  dit	  10x	  

links	  en	  10x	  rechts.	  
Note:	  zorg	  dat	  de	  bal	  voorwaarts	  worden	  aangevallen.	  

2. Eén	  keeper	  gaat	  op	  de	  zij	  liggen.	  Eén	  hand	  is	  op	  de	  zij	  en	  de	  andere	  is	  vrij.	  De	  	  andere	  keeper	  gooit	  de	  bal	  
zo	  aan	  dat	  de	  andere	  hand	  moet	  worden	  bijgesloten.	  Doe	  dit	  5x	  links	  en	  5x	  rechts.	  
Note:	  Zorg	  dat	  de	  bal	  zo	  wordt	  aangegooid	  zodat	  je	  een	  volledige	  strekking	  van	  de	  arm	  krijgt.	  

3. Eén	  keeper	  gaat	  op	  zijn	  billen	  zitten.	  De	  andere	  keeper	  gaat	  er	  voor	  staan.	  De	  bal	  wordt	  in	  de	  handen	  van	  
de	  zittende	  keeper	  gegooid.	  De	  zittende	  keeper	  rolt	  achterwaarts	  door,	  tikt	  met	  zijn	  voeten	  de	  grond	  aan,	  
rolt	  terug,	  gooit	  de	  bal	  terug	  in	  de	  handen	  en	  tikt	  de	  tenen	  aan.	  Doe	  dit	  10x.	  
Note:	  als	  de	  tenen	  worden	  aangetikt	  moet	  er	  een	  volledige	  strekking	  van	  de	  benen	  zijn.	  

4. Dezelfde	  oefening	  als	  oefening	  nummer	  3	  maar	  nu	  zonder	  bal.	  Achterover	  rollen,	  met	  de	  tenen	  de	  grond	  
aan	  tikken,	  terug	  rollen,	  overeind	  komen	  en	  in	  de	  uitgangspositie	  komen.	  Doe	  dit	  5x.	  
Note:	  Zorg	  dat	  je	  niet	  achterover	  valt	  en	  dat	  je	  op	  de	  voorvoeten	  terug	  komt.	  

5. Balgevoel;	  1	  keeper	  staat	  bij	  de	  paal	  en	  de	  andere	  keeper	  tegenover	  hem.	  Speel	  de	  bal	  links	  van	  de	  keeper	  
bij	  de	  paal.	  Sta	  je	  bij	  de	  andere	  paal	  dan	  speel	  je	  de	  bal	  rechts	  van	  de	  keeper.	  Doe	  dit	  bij	  elke	  paal	  5x.	  
Note:	  Sta	  op	  de	  voorvoeten,	  zorg	  dat	  je	  de	  bal	  voldoende	  insnijdt	  en	  de	  bal	  moet	  duikend	  naar	  voren	  
worden	  aangevallen.	  

	  
Na	  elke	  oefening	  wisselen	  de	  keepers	  of	  wanneer	  er	  maar	  één	  keeper	  is	  wordt	  de	  volgende	  oefening	  
uitgevoerd.	  Neem	  tussen	  de	  oefeningen	  dan	  altijd	  een	  rustmoment.	  
	  
6. De	  ene	  keeper	  speelt	  de	  bal	  met	  een	  dropkick	  op	  het	  lichaam	  van	  de	  keeper	  in	  het	  doel.	  Na	  enkele	  

trappen	  of	  wanneer	  de	  keeper	  een	  teken	  geeft	  mag	  de	  bal	  ook	  links	  en	  rechts	  van	  de	  keeper	  worden	  
getrapt.	  
Note:	  zorg	  dat	  je	  volledig	  met	  je	  lichaam	  achter	  de	  bal	  bent	  via	  het	  voetenwerk.	  

7. Voorzet	  van	  zowel	  links	  als	  rechts	  door	  één	  keeper.	  De	  keeper	  in	  het	  doel	  probeert	  de	  bal	  te	  vangen.	  De	  
voorzet	  kan	  worden	  gegeven	  door	  middel	  van	  opgooien,	  trap	  uit	  de	  handen	  of	  de	  oudere	  keepers	  geven	  
een	  voorzet	  vanaf	  de	  grond.	  
Note:	  zorg	  dat	  je	  met	  het	  goede	  been	  afzet	  bij	  de	  sprong.	  

8. Eén	  keeper	  in	  het	  doel	  de	  andere	  keeper	  op	  de	  16m	  in	  het	  midden.	  Jongere	  keepers	  kunnen	  dichter	  bij	  
elkaar	  gaan	  staan.	  De	  keeper	  in	  het	  doel	  wordt	  zowel	  links	  als	  rechts	  aangespeeld	  met	  de	  bal	  vanaf	  de	  
grond.	  Later	  ook	  met	  een	  volley,	  dropkick	  of	  slingerworp.	  Nadat	  de	  keeper	  de	  bal	  vangt	  doet	  deze	  keeper	  
hetzelfde	  richting	  de	  keeper	  op	  de	  16m.	  



	  

9. Sluit	  de	  warming-‐up	  af	  met	  een	  aantal	  lekkere	  ballen	  voor	  de	  keeper	  in	  het	  doel.	  
Note:	  probeer	  de	  laatste	  bal	  zo	  te	  spelen	  zodat	  de	  keeper	  een	  goed	  gevoel	  over	  houdt	  wanneer	  deze	  naar	  
binnen	  gaat.	  

10. Probeer	  altijd	  10	  minuten	  voor	  tijd	  naar	  binnen	  te	  gaan.	  Vraag	  tijd	  aan	  de	  trainer	  of	  leider	  of	  regel	  met	  de	  
trainer	  of	  leider	  dat	  hij	  jou	  een	  teken	  geeft	  om	  naar	  binnen	  te	  gaan.	  
Note:	  Verzorg	  jezelf	  goed	  en	  zorg	  dat	  je	  kleding	  volledig	  is.	  Zorg	  altijd	  dat	  je	  een	  tasje	  bij	  je	  hebt	  om	  wat	  
spullen	  in	  te	  doen	  zoals	  1	  paar	  extra	  handschoenen,	  1	  paar	  veters,	  een	  bidon,	  een	  klein	  handdoekje	  en	  
een	  pet.	  Belangrijk	  is	  ook	  dat	  je	  altijd	  extra	  kleding	  bij	  hebt	  wanneer	  het	  regent.	  

	  
Tip	  voor	  de	  oudere	  keepers:	  
1. Zorg	  dat	  je	  altijd	  2	  paar	  voetbalschoenen	  bij	  hebt	  voor	  droge	  en	  natte	  velden.	  
2. De	  oudere	  keepers	  kunnen	  de	  warming-‐up	  zo	  aanpassen	  die	  voor	  het	  gevoel	  het	  beste	  bij	  ze	  aansluit.	  
3. Doe	  grondoefeningen	  altijd	  naast	  het	  doel.	  
	  
Indien	  bovenstaande	  oefeningen	  niet	  geheel	  duidelijk	  zijn	  dan	  kan	  er	  altijd	  contact	  worden	  opgenomen	  met	  Ad	  
Snijders	  of	  kom	  op	  dinsdagavond	  tijdens	  de	  training	  even	  langs.	  Hij	  staat	  dan	  graag	  klaar	  om	  de	  oefening	  uit	  te	  
leggen	  of	  deze	  voor	  te	  doen.	  
	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
Technische	  Commissie	  v.v.	  B.M.C.	  
	  
	  
	  


