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KEEPERCOACH NIVEAU 3
Algemeen
Het doel van de opleiding Keepercoach III is cursisten voor te bereiden op het trainen en coachen van keepers van
standaardelftallen mannen uitkomend in de hoofdklasse KNVB en lager, vrouwenelftallen, reserve selectie-elftallen
(tweede/derde elftal), B- en A junioren. De opleiding is in nauwe samenwerking met Frans Hoek ontwikkeld. Een
intensieve analyse van wedstrijden en trainingen op alle niveaus, zowel bij prof- als amateurvoetbal, gericht op de taak
en functie van de keeper is de basis van deze opleiding. Één en ander heeft geleid tot het analyseren van de keeper in
relatie tot de speelwijze van het team. Een logisch gevolg hiervan is dat het trainen, coachen en begeleiden van de
keeper in relatie met het team als een rode lijn door de opleiding loopt. Daarin is de samenwerking tussen de
verantwoordelijke trainer en de Keepercoach zeer belangrijk
Studieprogramma
Doel van de cursus
De cursisten gevorderde kennis en vaardigheid te verschaffen om (jeugd) keepers te trainen, coachen en te begeleiden
rondom trainingen en wedstrijden. De analyse van een wedstrijd met het accent op het analyseren van het spel van de
keeper in relatie met het team tijdens aanvallen en verdedigen leidt tot het beschrijven van voetbalproblemen en
doelstellingen. De doelstellingen worden vertaald in trainingen met een afstemming tussen individuele- en teamtrainingen.
Ook wordt aandacht besteed aan het plannen op middellange termijn. Opdrachten gebaseerd op bovenstaande
onderwerpen zorgen voor de relatie tussen de praktijk op de club en de cursusbijeenkomsten.
Opzet van de cursus
De opleiding bestaat uit twee delen: een cursus- en een ervaringsgedeelte. Het cursusgedeelte, met veel praktijk, bestaat
uit vijf bijeenkomsten van vier uur met zelfstudie, uitwerken van opdrachten en het bijhouden van een portfolio. Het
ervaringsgedeelte betreft het trainen en coachen van keepers/spelers van standaardelftallen mannen uitkomend in de
hoofdklasse KNVB en lager, vrouwenelftallen, reserve selectie-elftallen (tweede/derde elftal), B- en A junioren gedurende
de opleiding. Gedurende het ervaringsgedeelte van de opleiding kan de cursist met vragen terecht bij een
praktijkbegeleider.
Praktijk
- Wedstrijdanalyse met als accent het analyseren van het spel van de doelverdediger.
- Vanuit een wedstrijdanalyse worden trainingen gegeven: geïntegreerd met spelers en ook individueel. Trainingen met
het accent op: verdedigen, schot op doel, duel 1 v 1 voorzetten, diepteballen, lobs en aanvallen, spelopbouw en
terugspeelbal.
- Zelf trainingen geven (door enkele cursisten).
- Keeperstraining integreren in de teamtraining.
- Samenwerken met de verantwoordelijke trainer (rolverdeling tijdens de training)
Theorie
- Visie op de hedendaagse doelman. Samenwerking hoofdtrainer en Keepercoach. Taken en verantwoordelijkheden van
de Keepercoach. Hoe het spel van de keeper te analyseren. Evaluatie analyses. Het begeleiden van keepers in relatie tot
zijn medespelers. Selectiebeleid van keepers.
Opzet van de opleiding
De cursusbijeenkomsten zijn verdeeld over 5 woensdagavonden van 4 uur. De cursusduur is in zijn totaliteit ongeveer
72 uur, met zowel praktijk als theorie (inclusief zelfstudie, analyseren van wedstrijden en uitvoeren van opdrachten).
Start opleiding:
In het voorjaar van 2013 bij voldoende deelnemers (minimaal 18). De locatie wordt nader bepaald maar zal in de
omgeving van Utrecht/Amersfoort zijn.
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Studiekosten
Cursusgeld
Het cursusgeld bedraagt voor seizoen 2012/2013 € 275,00 (exclusief inschrijfgeld € 25,00 en studiemateriaal € 60,-. Het
inschrijfgeld à € 25,-- dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan aan de KNVB Academie. Het inschrijfgeld wordt
niet gerestitueerd. De inschrijvingskosten van à € 25,-- kunnen overgemaakt worden naar de KNVB Academie op ING
Bank 67.00.00.213 onder vermelding van "Keepercoach 3- 2012/'13 en met vermelding van uw naam. Indien het
cursusgeld niet door de kandidaat wordt betaald maar door een derde, moet de KNVB Academie hier voor een
schriftelijke verklaring ontvangen. Na ontvangst van deze verklaring is de inschrijving pas definitief. Door het
inschrijven voor de cursus verplicht de kandidaat zich tot de betaling van het inschrijfgeld en bij eventuele toelating tot
1
betaling van het cursusgeld conform de algemene voorwaarden van de KNVB Academie .
De deelnemer moet uiterlijk 1 juni 2013 van het cursusjaar 2012/’13 alle PVB's met goed gevolg hebben afgelegd.
Voor het afleggen van herkansingen van PVB's na 1 juni (in de regel dus in het volgende seizoen) worden
bijkomende kosten in rekening gebracht. Bij een situatie van overmacht dan wel op advies van de docent(en) kan de
deelnemer een schriftelijk verzoek indienen om de opleidingsduur te verlengen. De KNVB Academie neemt hierin de
beslissing en bepaalt in hoeverre aan het verzoek kan worden voldaan. De kosten voor behandelen van de
opdrachten, het volgen van (delen van) de opleiding en het afleggen van PVB's in een volgend cursusjaar zullen
separaat in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven.
Aanmelden
Boekenlijst
U ontvangt een studiegids en een leerstof. Mocht u nog niet in het bezit zijn van de DVD's "De Voetbalkeeper" deel 1,
2 en 3 kunt u deze apart bestellen via de Academie (kosten van de DVD’s € 43,00).
Inschrijving
De inschrijving staat open voor hen, die in het bezit zijn van het Certificaat Basiscursus Keepercoach/ Keepercoach
niveau II, maar ook voor de bezitters van het diploma TC III, TC II, TC I en CBV.
Bij het inschrijfformulier dient te worden toegevoegd (kopie dient aanwezig te zijn anders kan de aanvraag niet in
behandeling genomen worden):
- een fotokopie van het Basiscursus Keepercoach/ Keepercoach niveau II certificaat of;
- een fotokopie van het diploma TC III, TC II, TC I of CBV
Bij 18 deelnemers zullen wij van start gaan met opleiding en het maximum staat op 20 deelnemers. Bij meer dan 20
aanmeldingen wordt uw aanmelding terzijde gelegd (op volgorde van binnenkomst). Let op uw inschrijving is pas
definitief wanneer de kopie van uw cijferlijst en diploma in ons bezit is.
Diploma
Cursisten, die de cursus met goed gevolg doorlopen, ontvangen het KNVB Keepercoach niveau III diploma. Bezitters
van het diploma komen in aanmerking voor 12 studiepunten t.b.v. de verlenging van uw trainerslicentie.
Aanmelden
Inschrijving
Inschrijven gebeurt via het inschrijfportaal van de website van de Academie en te vinden is op trainers.voetbal.nl
Wet bescherming persoonsgegevens
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij u te kennen dat de door u verstrekte gegevens
zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor
scholing en opleiding, zoals het kunnen inschrijven van cursisten, het toesturen van lesmateriaal en van informatie over
opleidingen en bijscholingen of daaraan gerelateerde informatie. De KNVB behoudt zich het recht voor uw gegevens te
verstrekken aan derden voor bijvoorbeeld cursusgerelateerde informatie en acties van sponsors van de KNVB. U
beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wilt u geen informatie meer van ons
of derden ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk meedelen. Onze verwerking is aangemeld bij het College
bescherming persoonsgegevens in Den Haag.
1 De Algemene Voorwaarden zijn opvraagbaar bij de KNVB Academie en worden op verzoek direct verstrekt
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KNVB

Academie
Woudenbergseweg 56-58, 3707 HX ZEIST
Postbus 515, 3700 AM ZEIST
Telefoon 0343 49 92 11
Fax 0343 49 91 91
E-mail academie@knvb.nl
Website: trainers.voetbal.nl
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