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Onderwerp:	   Wedstrijdgericht	  trainen	  met	  de	  keepers	  
	  
	  
	  
	  
Inleiding	  
Er	  is	  in	  de	  afgelopen	  jaren	  veel	  veranderd	  op	  keepersgebied.	  Vroeger	  werden	  keepers	  getraind	  door	  de	  trainer	  
zelf	  door	  een	  half	  uur	  eerder	  met	  de	  keepers	  aan	  de	  gang	  te	  gaan.	  Vervolgens	  werden	  er	  keeperstrainers	  
aangesteld,	  die	  met	  de	  Frans	  Hoek-‐methode	  aan	  de	  slag	  gingen.	  Tegenwoordig	  is	  de	  keeper	  ook	  heel	  belangrijk	  
geworden	  in	  het	  voetbal	  want	  de	  opbouw	  begint	  van	  achteruit,	  bij	  de	  keeper!	  
	  
Praktijk	  
Nu	  hebben	  we	  keeperstrainers	  maar	  zij	  hebben	  een	  beperkte	  tijd	  om	  alle	  facetten	  van	  het	  keepersvak	  uit	  te	  
leggen.	  De	  tijd	  die	  ze	  hebben	  worden	  ten	  volle	  benut	  om	  dit	  te	  doen.	  Daarnaast	  is	  het	  belangrijk	  dat	  de	  
keeperstrainer	  ook	  de	  beschikking	  heeft	  over	  voldoende	  ruimte	  zodat	  hij	  alle	  soorten	  oefeningen	  weg	  kan	  
zetten.	  
	  
Keepers	  moeten	  tegenwoordig	  ook	  beschikken	  over	  technische	  vaardigheden	  omdat	  ze	  mee	  moeten	  kunnen	  
voetballen.	  Deze	  technische	  vaardigheden	  kunnen	  het	  beste	  bij	  worden	  gebracht	  wanneer	  er	  maar	  een	  kleine	  
ruimte	  beschikbaar	  is.	  Probeer	  afhankelijk	  van	  de	  ruimte	  die	  beschikbaar	  is	  de	  training	  met	  de	  keepers	  hierop	  
aan	  te	  passen.	  
	  
Om	  groepstrainingen	  wedstrijd-‐echt	  te	  maken	  moeten	  de	  keepers	  er	  in	  bij	  worden	  betrokken.	  Dit	  kan	  
bijvoorbeeld	  door	  wedstrijdgerichte	  trainingsvormen	  te	  trainen	  waarbij	  er	  voorzetten	  en	  flankballen	  van	  links	  
en	  rechts	  worden	  gegeven.	  Keepers	  krijgen	  op	  deze	  manier	  weerstand	  van	  een	  spits	  wanneer	  ze	  een	  voorzet	  
proberen	  te	  vangen.	  Daarnaast	  zijn	  er	  ook	  verschillende	  afwerkvormen	  waarbij	  de	  spits	  in	  een	  1-‐tegen-‐1-‐duel	  
komt	  met	  de	  keeper.	  Dit	  zijn	  voor	  keepers	  zéér	  leerzame	  trainingen.	  
	  
Wanneer	  je	  dit	  type	  trainingen	  gaat	  geven	  is	  het	  aan	  te	  raden	  om	  de	  keeperstrainer	  	  er	  bij	  te	  betrekken.	  Hij	  kan	  
tijdens	  een	  afwerkvorm	  achter	  het	  doel	  plaats	  nemen	  en	  zodoende	  de	  keeper	  voorzien	  van	  aanwijzingen.	  
	  
We	  worden	  een	  steeds	  grotere	  vereniging	  en	  de	  ruimte	  is	  zoals	  iedereen	  weet	  beperkt.	  Wanneer	  we	  op	  het	  
trainingsveld	  staan	  en	  onze	  trainingsruimte	  in	  goed	  overleg	  met	  elkaar	  kiezen	  dan	  zal	  dit	  een	  positief	  effect	  
hebben.	  
	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
Technische	  Commissie	  v.v.	  B.M.C.	  


