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1. Inleiding 

De Nederlandse Handbalvisie is snel, dynamisch, verrassend en effectief. Binnen onze 

Handbalvisie heeft de keeper een belangrijke rol in het team, de keeper is niet alleen de 

laatste man in de verdediging, maar is ook de eerste persoon in de aanvalsopzet en moet 

naast het stoppen van de bal in staat zijn om snel de bal weer in het spel brengen.  

 

2. Doel 

Het doel van het MJOP is een trainingsprogramma aan te bieden waarin gestructureerd alle 

facetten van een (top)keeper aan bod komen.  

- 1e en 2e jaar zijn de trainingen gericht op het zo goed mogelijk ontwikkelen van de  

             basisvaardigheden 

- 3e en 4e jaar zijn de trainingen gericht op het zo goed mogelijk ontwikkelen van de              

             complexeter vaardigheden en de eigen stijl 

Het trainingsprogramma sluit aan bij de Nederlandse Spelvisie. 

 

3. Handbalvisie keeper 

Voor een keeper betekent de handbalvisie 

- Snel: snel reageren na en schot op doel om weer zo snel mogelijk de bal naar voren  

             te krijgen. 

- Dynamisch: dynamische stijl van keepen met veel beweging en toepassen van  

             verschillende technieken. 

- Verrassend: niet de standaard stijl toepassen, maar ook in het doel verrassende  

             bewegingen doen (het spelen met je tegenstander). 

- Effectief: hoog stoppercentage (40%), maar vooral stops op het moment dat het  

             team het nodig heeft. 

 

Om dit kunnen bewerkstelligen zijn er een aantal basiseisen waaraan een keeper moet 

voldoen: 

- Fysiek: goed getraind zijn, in combinatie met lenigheid en snelheid. 

- Technisch: moet het repertoire van een topkeeper worden beheerst, maar het  

             belangrijkste om zich te onderscheiden een eigen creativiteit. 

- Mentaal: keepers moeten bewust zijn hoe ze goed voorbereid zijn, hoe ze zichzelf 

             kunnen verbeteren en wat ze hiervoor moeten doen. Keepers moeten goed kunnen  

             omgaan met tegenslagen en zo sterker te zijn dan tegenstanders. 

- Tactiek: plannen maken met als doel te bepalen hoe verschillende spelers te  

             bespelen zijn. 

- Inzicht: moeten de individuele spelers en het handbalspel leren lezen (spelinzicht  

             versneld aanleren om een stap voor te zijn). 

- Coaching: moet de verantwoordelijkheid kunnen nemen om de dekking en aanval te  

        coachen (heeft het beste zicht op het spel). 

 

4. Opleidingsvisie keeper 

Keepers opleiden die rond hun het 22e (mannen)/20e (vrouwen) in Nederland zo ver zijn om 

een volgende stap moeten maken. In de tussenliggende periode stap voor stap de keepers 

beter maken. Aan de hand van het profiel van een topkeeper in combinatie met hun 

individuele (karakter) eigenschappen ervoor zorgen dat we een keeper ontwikkelen die een 

stap naar het buitenland kan maken. Nederlandse keepers opleiden voor internationaal 

handbal en1 topkeeper per lichting afleveren, die in aanmerking kan komen voor de A-

selectie. 

 

Ervaring leert ons dat Nederlandse keepers rond 22 jaar bij de mannen en 20 jaar bij de 

vrouwen een volgende stap moeten maken. In de periode tot aan deze leeftijd is het onze taak 

om de keepers stap voor stap beter te maken; dit doen we aan de hand van het 

keepersprofiel. Het profiel van een (top)keeper in combinatie met de individuele (karakter) 



 

eigenschappen moeten ervoor zorgen dat onze keepers zich ontwikkelen tot internationaal 

niveau. 

Daarna komt de volgende stap in hun opleiding om verdere ervaring op te bouwen met: 

- Het spelen tegen betere spelers en de druk die daarbij komt 

- Wennen aan meerdere schot varianten 

- Hogere bal en spelsnelheid 

- Het verder ontwikkelen van spelinzicht. 

 

5. Route naar de top 

Binnen de vereniging worden keepers als eerste opgeleid om daarna bij een HandbalSchool 

met Toplijn te worden gescout voor een nationale jeugdselectie of HandbalAcademie. Om het 

instroom niveau te verhogen moeten er richtlijnen komen voor o.a. HandbalScholen. Deze 

richtlijnen moeten zorgen dat de keeper op een hoger niveau instroomt op basis van 

technische, tactische, fysieke en mentale aspecten. In het kader van opleiden is het belangrijk 

om 2 – 4 keepers in een trainingsgroep te hebben. 

Specifieke onderdelen van het trainingsprogramma zijn: 
- Techniek: gericht op de meest efficiënte manier om een hoog rendement te behalen 
- Fysiek: specifieke fysieke training voor keepers gericht op zaken zoals ellebogen en 
             core. 
- Tactiek: door middel van video en praktijkvoorbeelden herkennen van spelsituaties 
- Mentaal: ken je zelf, wat wordt er gevraagd  
- Inzicht: analyseren van tegenstanders en van jezelf 
- Coaching: hoe kan jij je medespelers helpen om samen nog beter te presteren 
 
De trainingen binnen de HandbalSchool en HandbalAcademie staan in het teken van het 
individueel beter maken van onze keepers door middel van een persoonlijke analyse. Daarbij 
wordt het profiel meegenomen en worden trainingen op gebaseerd. 

 
6. Ontwikkelpad van een jonge keeper (Handbalschool) 

De opleiding is verdeeld over drie fases gedurende de tijd op de HandbalSchool: 

- Het inrichten van reactief kunnen keepen vanuit de starthouding en positie. 

- Technische aspecten aanleren en dit combineren met het reactief keepen. 

- Tactiek (Het spel begrijpen-lezen-kunnen anticiperen) + onderscheidend vermogen. 

- Variatie en ontwikkelen eigen stijl. 

In de fases wordt een aantal keren de ideale starthouding genoemd en deze is als volgt: 
- De keeper staat altijd klaar op de voorvoeten en zet deze op schouderhoogte uit  
             elkaar. 
- De voeten wijzen iets naar buiten om het heupgewricht open te draaien. 
- De knieën zijn lichtelijk gebogen en staan nooit op slot. 
- De ellebogen zijn iets hoger als de schouders en zijn net als de knieën lichtelijk  
             gebogen 
- De armen wijzen richting de kruisingen vanuit de opbouwposities.  
- Bij de hoek en tussen 1-2 situaties zullen de armen steeds meer naar binnen gaan  
            vanwege de kleinere ruimtes 
- De ellebogen staan altijd iets vóór het schoudergewricht om elleboogblessures te                 
             voorkomen. 
 
Aan het eind van het HandbalSchool traject bezitten de keepers erg goede basis en 
onderscheidende kwaliteiten die hen ondersteunen om in elke denkbare situatie zoveel 
mogelijk ballen te stoppen en erna te verwerken in de omschakeling.  
 

7. Techniek 

De keeper kent een aantal belangrijke basisbewegingen en basistechnieken, dit zijn: 

- Juiste positie in het doel kiezen door te schuiven 

- Tijdens de sprong met de schutter mee te positioneren 

- Explosief naar voren te komen om het doel te verkleinen 



 

- Hoog een bal stoppen met 1 en 2 armen 

- Laag een bal stoppen met een uitval pas of horde zit 

- Halfhoog een bal stoppen door arm en been te sluiten 

 

Daarnaast is het voor een keeper belangrijk om deze technieken te kunnen toepassen in 

wedstrijdsituaties. Waarbij het innemen van de positie t.o.v. de verschillende schoten een 

belangrijk uitgangspunt is. Hierbij herkennen we: 

- 9m sectoren links, midden, rechts 

- 6m sectoren links, midden, rechts 

- Doorbraak sectoren Tussen 1 en 2, 2 en 3, 4 en 5 

- Kleine, mid-groot en grote hoek 

- Snelle tegenaanval, break-out 

- 7m schoten  

 

De focus In het eerste jaar ligt vooral op het in kaart brengen van het type keeper, het afleren 

van (verkeerde) automatismen en het creëren van een goede basis voor de toekomst, in 

plaats van echt al heel erg focussen op nieuwe technieken. Bij een goede basis is het van 

belang dat er op de meest efficiënte manier naar de bal toe wordt gekeept. Onthoud 

bijvoorbeeld bij de armvoering: Steek de arm naar de bal toe, laat dit geen zwaaibeweging 

zijn. Zo zal je bij elke beweging bij jezelf moeten nadenken: Is dit wel de meest efficiënte 

manier? Of kan dit nog beter of sneller op een andere manier? Een belangrijk aspect van de 

techniek is het keepen met 1 en 2 armen. Dan wel het toepassen van horde zit of hampelman. 

Belangrijker nog dan het aanleren van de verschillende technieken is het creëren van de 

fysieke voorwaarden; meer focus op het actief gebruiken van armen en de plaatsing ervan. 

Deze aanpak kan de standaard elleboog- en heupblessure veelal voorkomen. Elke techniek of 

beweging moet áltijd gericht zijn op de bal. Reactief keepen en het plaatsen van de ledematen 

op de bal moet altijd een prioriteit zijn in de trainingen om bij de wedstrijden meer rendement 

te behalen. 

 
8. Tactiek 

Hierbij komen thema’s aan bod als: 

- Samenwerken met het blok 

▪ Welke afspraken maken we en wat als het in de wedstrijd anders loopt. Hoe 
neem je hier je verantwoordelijkheid in als keeper 

- Keepen op de niet-schotarm kant 

- Keepen op de schotarm en het afsluiten van de bal 

- Leren zien wat een speler onder druk doet 

- Wat betekent de loopweg en houding van de speler voor de afronding 

- Op welke momenten positioneer ik naar voren of mee met de speler 

- Hoe zorg ik ervoor dat een speler schiet waar ik dat wil 

- Hoe breng ik variatie vanuit een standaardsituatie om onvoorspelbaar te zijn 

 

Andere belangrijke tactische elementen die aan bod zullen komen zijn: 

- Het meeverdedigen (positie kiezen om lange bal uit te lokken) 

- Uitgangspunten bij spelhervattingen, zoals temporiseren of versnellen 

- Samenwerking met overige keepers 

- Communicatievaardigheden met onder andere de dekking en de coach 

 

Een belangrijk element voor het tactisch leerproces van een keeper is om deze zogenaamde 

coaching concepten aan te leren. Aandachtspunten tijdens de wedstrijd, waarmee hij zijn 

teamgenoten kan sturen en ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn: 

- Individueel aan de dekking overgaande hoeken en cirkels aangeven 

- Corrigeren stand lichaam van de verdedigers om meer zicht te hebben op het schot 

- Verantwoordelijkheid nemen welke hoek er wordt gepakt door de keeper en welke de  

verdediger blokt 

- Met de dekking afspreken op welke manier blokken 



 

o Tijdens wedstrijd positieve feedback hierop 
 

 
- Aanvaller tussen 1 en 2: Bepalen of de verdediger de hoek laat schieten, of juist de  

opbouwer die tussen 1-2 komt in de zin van welke bal de keeper het makkelijkst kan  
stoppen 

- Omschakeling: Teamafspraken, aansturen oe mensen moeten teruglopen 
- Tips geven over ruimtes. Ook het spel na de break-out (na 1 of 2 passes) 
- Coaching rondom vrije ballen/inworpen nemen. 
 

9. Fysiek 

Onze stijl van keepen vraagt erom dat continu de volgende aspecten worden getraind: 

- Lenigheid 

- Snelheid: Actiesnelheid & Reactiesnelheid 

- Bewegelijkheid 

- Kracht: Romp met name schouders, buik en ellebogen & Sprong 

- Uithoudingsvermogen 

- Voetenwerk 

- Oog- hand coördinatie 

- Hand-voet coördinatie 

 

Het is belangrijk dat deze aspecten in zowel in de fysieke training als in de keeperstraining 
worden getraind. In het MJOP zijn deze fysieke aspecten zoveel mogelijk meegenomen in de 
periodisering. In het eerste jaar moet vooral rekening gehouden worden met: 
- De leeftijd en groei 
- De belasting qua aantal schoten 
- Intensiteit van trainen en spelen (grotere omvang en op een veel hoger niveau) 

  
10. Mentaal 

Binnen de Nederlandse handbalvisie is “Mentaal” als een van de 5 pijlers. Deze pijler wordt 

zelden bewust getraind bij keepers, terwijl mentaal misschien wel de belangrijkste pijlers is 

voor een keeper. Vanuit onze Keepersvisie vinden wij het belangrijk dat er samen met de 

sporter wordt bepaald welke doelen er worden ingezet voor de mentale ontwikkeling. 

Uitgangspunt hiervoor zijn de beschreven doelen, visie en een profiel van een top keeper. 

Uitgangspunt hierbij is, dat het mentale aspect bij keepers een van de belangrijkste is en dat 

dit in de opleiding van keepers in Nederland duidelijk ontbreekt. 

 

Hoe gaan we mentaal inzetten 

Zoals boven beschreven is de mentale component bij een handbal keeper een onderdeel van 

het succes, natuurlijk aangevuld met techniek, tactiek en fysiek. Mentale training tijdens de 

klassieke keeperstraining is een lastig aspect. Coaching rond trainingen en wedstrijden en 

karaktereigenschappen van de keeper bepalen hierbij het grootste gedeelte. Startpunt is het 

bewustwordingsproces. Dit heeft als doel om de keeper van het mentale gedeelte bewust te 

maken en om ze op deze manier zelf hierover na te laten denken en ze hierin hun weg te 

laten vinden. De vragen die we daarbij moeten stellen zijn: 

- Wat is voor hen het meest belangrijk om de top te kunnen bereiken? 

- Hoe kunnen zij zich onderscheiden van andere keepers?  

- Hoe gaan ze dit bewerkstelligen? 

 

Het Mentale plan moet aansluiten aan het persoonlijk ontwikkel plan (POP) en vormt de basis 

van het individueel opleidingsplan (IOP) De volgende onderdelen moeten hierin specifiek 

worden benoemd:  

- Basisvaardigheden, zoals zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, productief denken en de  

gedrevenheid om te presteren. 

o De keeper zal wanneer deze vaardigheden ontwikkelt moeten worden, zichzelf 
moeten leren kennen 

▪ Welke belemmerende gedachten heeft hij over zichzelf? 



 

▪ Wat is zijn zelfbeeld? 
▪ Wat gelooft hij dat er waar is over zichzelf? 
▪ Brengen deze gedachten hem iets positiefs op of niet? 
▪ Kan hij deze veranderen? Hoe kan hij deze veranderen?  

- Performance skills zijn mentale vaardigheden die je op het veld nodig hebt. 

- Strategische beslissingen nemen, aandacht richten, afleiding buitensluiten en  

gevoelens en emoties sturen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet verspillen van energie 

aan frustraties tijdens de wedstrijd. 

- Persoonlijke ontwikkelingsvaardigheden hebben betrekking op een volwassen manier 

van denken en handelen, het ontwikkelen van de eigen identiteit en de manier waarop de 

keeper goed kan omgaan en communiceren met een ander en of zij anderen sociale steun 

willen en kunnen geven. 

- Team vaardigheden (sociale pijler) 

Vertrouwen ontwikkelen in zichzelf als team en samenwerking binnen het team. 

 

Bovenstaande 4 facetten worden verder besproken onder de persoonlijke eigenschappen. In 

het onderstaande gedeelte wordt het stappenplan weergegeven op zowel het persoonlijke als 

op het team aspect. 

Persoonlijke eigenschappen: 

• Stap 1:  Doelen stellen.  

• De keeper is het uitgangpunt, wat is zijn doelstelling, wat wil hij bereiken 

en hoe wil hij dit bereiken en wat moet ie ervoor laten. (POP) 

• Stap 2:  Analyse keeper door trainers 

•  Op basis van de competenties voor een topkeeper en een analyse van 

minimaal 3 wedstrijden.  

• De desbetreffende keeper wordt beoordeeld en aan de hand hiervan 

ontstaan zijn aandachtspunten 

• De keepers scoort op basis van het document ook zichzelf 

• Stap 3:  Individueel Ontwikkelplan bepalen (IOP) 

• Stap 4:  Evaluatie ongeveer een keer per maand 

• Stap 5:  Na elke wedstrijd korte terugkoppeling van de keeper richting trainers en evt.    

                   plannen bij stellen op basis van de voortgang. 

• Stap 6:  Creëren van een optimaal prestatieklimaat tijdens de trainingen 

• Laat de keeper in een situatie komen waar hij zich goed voelt door middel 

van de volgende acties: 

• Helpen bij het voorbereiden op het spel van de tegenstander 

• Ze leren om zo in het doel te gaan staan dat de tegenstander zich 
gaat aanpassen. 

• Plannen maken aan hand van schotbeelden van je tegenstander 

• Uitstraling; hoe kom je over op je tegenstander 

• Laat zien als je iets goed doet 

• Variatie in de stijl van keepen brengen 

• Inzicht waar schoten komen 

• Samen kijken naar topkeepers, en hun eigenschappen.  

• Arrogant, uitstraling, koel en wat past bij de betreffende keeper 

• Veel specifieke situaties nabootsen 

• Creëer wedstrijden in trainingen; Wedstrijdjes simuleren keeper tegen 

speler 

• Tijd spenderen aan coaching medespelers, in bijvoorbeeld blok, hoe 

te staan in dekking, wat te doen tegen bepaalde tegenstanders. 

• Positieve emoties bij brengen, en negatieve uitsluiten.  

• Stap 7:  Coaching tijdens wedstrijdsituaties (voorbereiding/evaluatie) 



 

• Hoe doe je je wedstrijdvoorbereiding 

• Grijp terug op vroeger hoe je het hebt opgelost toen het goed ging 

• Creëer samen met de keeper in kwestie een mindset die altijd gericht om 

de volgende bal te stoppen en daarmee belangrijk te zijn. 

• Kijk na de wedstrijd hoe de wedstrijd verlopen is. Wat hebben we over het 

hoofd gezien 

• Hoe voelde ik me gedurende de wedstrijd en de dag ervoor, wat is hier 

het beste voor me 

• Leer een wedstrijd te visualiseren.  

1. Oefeningen om te visualiseren, zo beleef je het al voor de 

wedstrijd en ben je beter voorbereid. 

2. Hier kun je uitgaan van positief scenario, het goed voelen. Of 

visualiseer dat het niet goed gaat, en wat zou je ertegen kunnen 

doen. 

• Sta tijdens de wedstrijd open voor ondersteuning en feedback 

• Hoe hou je tijdens de wedstrijd focus 

• Leer de keeper om te observeren en niet te beoordelen 

 

 

  



 

 

 
11. Keepersprofielen 

 
Dames 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Heren  



 

12. Tips & Tricks 3 fases 

Fase 1: Focus op starthouding en reactief op de bal keepen. 

 

De voorwaarden hiervoor zijn: 

- De starthouding moet zo worden ingericht dat er vanuit die houding zo snel mogelijk     

            naar de bal kan worden gegaan. Hierbij moet altijd de kortste weg naar de bal in  

            gedachte gehouden worden. 

- De keeper schuift mee met de bal en staat los op de voorvoeten. De keeper moet de  

            ideale positie al hebben gevonden op het moment dat het schot komt, en zal vanuit die  

            positie een stilsta/observatie moment moeten creëren om van daaruit reactief te  

            kunnen keepen. 

- Door middel van een schuine voorpositie tegenover de speler te nemen dek je  

            automatisch een groter gedeelte van het doel af. Het voordeel hiervan is dat er minder  

            ver moet worden afgezet en het lichaam beter achter de bal gebracht kan worden. Bij  

            afstandsschoten en open kansen zal dit vaak het been op lang zijn dat naar voren  

            wordt geplaatst, bij hoekschoten is dit het been op kort. 

- Het altijd volgen van de bal. Vanuit de juiste voorpositie en de juiste starthouding komt  

            de focus op het volgen van de bal en moet er een beweging gemaakt worden met de  

            gedachte ‘kortste weg naar de bal’. Om dit optimaal te gebruiken zullen alle  

            schrikreacties moeten worden verholpen. 

- Er wordt veel aandacht besteed aan motoriek, hand-oog en voet-oog coördinatie. Dit  

             is belangrijk om in alle oefenvormen mee te nemen. 

 

Om goed in de Nederlandse handbalvisie te functioneren zal je als keeper niet alleen maar de 

bal tegen moeten houden, maar deze ook goed en snel kunnen verwerken. Daarom moet er 

op jonge leeftijd al veel aandacht worden besteed aan de techniek van de korte en lange pass 

tijdens de oefenvormen. 

FASE 1 Technisch Tactisch Fysiek Mentaal 

 Inrichten starthouding op 
de voorvoeten 

Schuine 
voorpositie 
tegenover de bal 
bij schoten van 
afstand en open 
kansen 

Algemene 
motoriek  

Niet bang zijn 
voor de bal 

 Kortste weg naar de bal 
vanuit starthouding 

Voorpositie vanuit 
de hoek schuin 
voor de doelpaal 

Hand-oog en voet-
oog coördinatie  

Plezier in het 
spel als 
keeper 

 Passtechniek 
omschakeling 

Stilsta/observatie 
moment al voor 
het schot komt 

Reactiesnelheid  

 
Fase 2: Focus op techniek: Kortste weg naar de bal. 
Keepers leren hoe ze efficiënte technieken kunnen gebruiken om zo makkelijk mogelijk bij de 
bal te kunnen komen.  
De voorwaarden hiervoor zijn: 
- De keeper moet het besef hebben in welke ruimtes er afgerond kan worden (grote en  
             kleine ruimtes om je heen) in verschillende wedstrijdsituaties vanaf afstand, de hoek   
             en in 1-1 situaties. Dit valt goed te zien door de keeper te filmen zodat deze  
             zelfreflectie kan toepassen. 
- De keeper maakt onderscheid tussen technieken vanaf afstand, de hoek en 1-1  
             situaties vanwege die verschillende ruimtes en type afrondingen. Het mag  
             bijvoorbeeld nooit voorkomen dat een keeper een been optrekt bij een bal van  
             afstand. 
- Het reactief verwerken van de bal wordt in combinatie met techniektrainingen verder  
               doorgebouwd. 
 



 

De technieken die aangeleerd moeten worden zijn: 
- Afstand: Eén- en tweearmige afzet naar hoge ballen, uitvalspas naar lage ballen. De  
             techniek van de hordezit kan goed worden getraind, maar mag (nog) niet in vormen  
             met spelers gebruikt worden. Het grote voordeel van éénarmig keepen is dat je een  
             verdere reach hebt. Het voordeel van tweearmig keepen is dat je een groter vlak  
             achter de bal kan krijgen. 
- Hoek: Reageren in kleine ruimtes om je heen vanuit de startpositie. Hier zitten nog  
             geen specifieke technieken aan verbonden. Wel is van belang dat er wordt mee  
             gepositioneerd bij ver inspringende hoeken. 
- 1 tegen 1: Halfhoog sluiten met arm en been. Vanuit sprong met armen hoog  
             reageren op de bal in hoge zones (hampelman achtige bewegingen). Aandachtspunt  
             ook hierbij is dat de keeper nooit zomaar te vroeg een been optrekt of een beweging  
             kiest. Houd nog steeds het reactieve keepen in gedachte. 
- Omschakeling: Er zal verder in worden gegaan op de passtechniek. Deze moet exact  
             hetzelfde gevormd worden als bij spelers. Hier kan een ‘spelers’trainer goed bij  
             helpen. Wanneer de techniek onder controle is, kunnen de oefeningen worden  
             uitgebreid met keuzemomenten. 
- Het verder blijven ontwikkelen van alle elementen die met reactief keepen te maken  
             hebben. 
- Om de bewegingen te optimaliseren moet er in de warming up altijd aandacht worden  
             besteed aan een blokje mobiliteit en lenigheid. Naast dat de prestaties in het doel  
             zullen toenemen, zal dit ook helpen met het voorkomen van (latere) blessures. 
- Door al vroeg te focussen op het herpakken na een teleurstelling voorkom je dat de  
             keeper in deze stemming blijft hangen en zichzelf naar beneden haalt. Elke kans moet  
             een nieuwe kans zijn waarin jij je kan onderscheiden en de wedstrijd kan winnen! 

FASE 2 Technisch Tactisch Fysiek Mentaal 

 Afstand: 

Hoog: éénarmige 
afzet naar verre 
ballen, tweearmig 
naar ballen dichtbij 

Laag: éénarmige 
uitvalspas en 
plaatsen van de voet 
t.o.v. de bal 

Besef van ruimte 
in het doel bij 
schoten van 
afstand, de hoek 
en de open 
kansen 

Alle elementen 
die met reactief 
keepen te 
maken hebben 

Omgaan met 
teleurstellingen/verlies 

 Hoek:  

Vanuit de startpositie 
tegenover de speler 
reageren in de kleine 
ruimtes om je heen 

Maakt 
onderscheid 
tussen 
technieken bij 
schoten van 
afstand, de hoek 
en de open 
kansen 

Verbeteren van 
de explosiviteit in 
de technische 
elementen  

Leren toepassen van 
zelfreflectie 

 Open kansen: 

Halfhoog sluiten met 
arm en been. Vanuit 
sprong met armen 
hoog reageren op de 
bal in hoge zones 
(hampelman achtige 
bewegingen). 

De koppeling 
maken tussen 
technieken en 
het reactief op 
de bal keepen  

Bevorderen van 
mobiliteit en 
flexibiliteit 

Coaching en aanmoediging 
van je teamgenoten 

 

 



 

Fase 3: Focus op tactiek (het spel begrijpen-lezen-anticiperen) en onderscheidend vermogen. 

- Keepers leren het spel van de tegenstanders te lezen om hen in elke situatie een stap 
voor te zijn. De keeper onderscheidt zich op zijn/haar sterke kwaliteiten ten opzichte van 
de andere keepers.| 

- Alle punten uit HS jaar 1+2 worden gekoppeld aan wedstrijdsituaties in de trainingen. 
Hierbij wordt er bij de keeperstraining veel op techniek gelet, bij de spelers gaat het vooral 
om het lezen van de spelsituatie en het vol naar de bal toe gaan. Techniek is in het laatste 
geval ondergeschikt aan rendement. 

- De keeper krijgt opdrachten mee om topwedstrijden te kijken en de keepers te 
observeren. Wat doen ze in welke situatie, en waarom precies? En wat kan ik hiervan 
leren? 

- In de leeftijdsklasse van fase 3 zal de keeper zich fysiek meer moeten gaan ontwikkelen 
door middel van sportgerichte krachttraining en blessurepreventie. Dit moet gecombineerd 
worden met het verder ontwikkelen van de motorische vaardigheden om het optimale uit 
de ontwikkeling van de sporter te halen. 

- Om de winnaars mentaliteit van een keeper te stimuleren is het goed om onderlinge 
wedstrijden tussen de keepers of tegen de spelers te organiseren. Hier hoort natuurlijk 
ook verlies bij, en dat kan soms lastig zijn om mee om te gaan. Wanneer er al vroeg 
gefocust wordt op het verwerken van teleurstellingen en dit wordt omgebogen naar 
oplossingen  

- Op basis van een sterkte/zwakte analyse wordt een profiel opgesteld van de keeper. Deze 
punten zullen moeten worden gekoppeld aan de manier van handelen op elk niveau.  

Voorbeeld: een kleine, explosieve keeper met snelle reflexen zal standaard meer naar voren 
moeten positioneren bij afstandsballen dan een grotere keeper in verband met de reach. De 
kleine explosieve keeper zal soms in de 1 tegen 1 meer op moeten springen, de grote keeper 
zal het juist vanuit staand keepen moeten oplossen. 

 

13. Tips & Tricks schoten 

Bij het trainen van schoten van afstand letten op: 
- Een brede starthouding met de armen richting de kruisingen.  
- De benen staan iets breder dan de schouders en zijn licht gebogen. 
- De armen en benen bewegen vanuit de starthouding met een stekende beweging 
naar het vlak waar de bal komt. 
- Elke beweging zal zo efficiënt mogelijk moeten verlopen vanuit het principe “kortste 
weg naar de bal”. 

Bij het trainen van schoten vanaf de hoek letten op: 
- De starthouding is smaller dan bij afstandsschoten, maar ook hier wijzen de armen 
richting de kruisingen. 
- De breedte van de starthouding en de bewegingen worden gebaseerd op een kleine, 
mid-grote en grote schothoek. 

FASE 3 Technisch Tactisch Fysiek Mentaal 

 Verfijnen kortste weg 
naar de bal 

Koppeling fase 1 
en 2 naar 
wedstrijdsituaties 

Focus op 
explosiviteit naar 
de bal toe 

Creëren van een winnaars 
mentaliteit en 
oplossingsgericht denken 

 Complexere 
technieken aanleren 
op basis van het 
profiel van de keeper 

Opdrachten om 
topwedstrijden te 
kijken en 
analyseren 

Toename 
krachttraining en 
blessurepreventie 

Kennis maken met het 
leven als topsporter 

 Technische 
zwaktepunten 
maskeren en sterke 
punten nog beter tot 
uitlating laten komen 

Koppeling profiel 
naar individueel 
gerichte 
trainingen 

Onderhouden 
van motorische 
vaardigheden 

Initiatief nemen in de eigen 
ontwikkeling 



 

- De armen blijven zo lang mogelijk hoog. 
- De benen blijven zoveel mogelijk op de grond. 

Bij het trainen van schoten vanaf de cirkel letten op: 
- De starthouding na het naar voren positioneren. 
- Voor- en mee positioneren met de speler om het vlak van de bal af te kunnen blijven 
sluiten. 
- Een duidelijk verschil tussen offensief uitkomen en “de bal aanvallen” of eerder voor 
positioneren en de schoten lezen. 
- Een duidelijk verschil tussen wanneer de keeper het lichaam voorbereidt op een 
explosieve beweging en wanneer er motorisch beter gereageerd moet worden. 


