
V.V.IJ. KEEPERSINFORMATIE JEUGD 
 
 

DE KEEPERSTRAININGEN GAAN WEER BEGINNEN!!  
 
De keeperstrainingen gaan beginnen vanaf Dinsdag 30 Augustus a.s. 
Een ieder krijgt vanzelf bericht via de keeperstrainer of heeft deze misschien al gehad.  

Ben jij keeper en heb jij na 30 augustus nog geen persoonlijk bericht gehad stuur dan een 
mail naar marco.peek@vvij.club 
 
Wie zijn wij als team van jeugdkeepertrainers 
 

• Marco Peek  

• Edwin van der Lans  

• Richard Helmes           

• Tim Oosthoek            

• Paul Peek              

• Jos Epping 
 
De doelstelling is dat wij proberen om elke VVIJ jeugdkeeper (jongens / meisjes) weer 
keeperstraining te kunnen gaan geven.  
De selectieteams krijgen elke week 1x keeperstraining en de breedte teams proberen wij te 
verdelen in even of oneven weken om zo te proberen dat een ieder team dus ook de 
gelegenheid krijgt. Het is dan wel zo dat er maar 1 keeper per team mogelijk is. Dus als je 
meerdere keepers in hetzelfde team hebt dan zal er onderling afgewisseld moeten gaan 
worden. 

 
De keeperstrainingen gaan gegeven worden op de navolgende dagen: 
 

• Dinsdag van 18.00 – 19.00 achterste arena achter de tribune. 
(voor de jongste onder de keepers JO8 / JO9 en JO10)  

• Dinsdag en Donderdagavond van 19.15 – 20.15 uur op veld 2.  

• Vrijdag van 18.00 - 20.00 op veld 1 

Voor het deelnemen aan de keeperstrainingen gelden een aantal spelregels. 

• Altijd op tijd aanwezig zijn! 5 minuten voor de training startklaar 

• Keeperskleding inclusief keepershandschoenen dragen !,  
bij regen regenjack meenemen 

• Gemotiveerd zijn om te willen trainen en plezier hebben ! 

• Einde van de trainingen met z’n allen de materialen opruimen ! 

• Luisteren naar de keeperstrainer(s) ! 

• Indien je te laat bent en niet gemotiveerd bent om te trainen, zal de keeperstrainer je 
terug sturen naar huis, waarna je geen deel meer kunt nemen aan de trainingen.! 

 

 



Afmelden training: 
Bij verhindering ten allen tijde telefonisch af te melden (zo spoedig mogelijk). Afmelden bij je 
eigen keeperstrainer en je elftaltrainer!!. 

Slechte weersomstandigheden: 
Bij slechte weersomstandigheden (vorst en/of afkeuring door de gemeente) worden de 
keepers door de keeperstrainer via een sms bericht of WhatsApp op de hoogte gesteld. 

Ontwikkeling keepers: 
De ontwikkeling van de keepers zal via een beoordelingsdocument door de keeperstrainer(s) 
worden bijgehouden. Als wij het nodig vinden nodigen wij jou uit voor een gesprek met jou en 
je ouder(s)  

Gezien de drukte op de velden beschikken wij over een half veld dus gaan wij proberen om 
het zo goed mogelijk te verdelen over bovengenoemde dagen.  
De groepjes bestaan uit maximaal 4 keepers om zo de volledige aandacht te kunnen geven. 
 
Naast het zo optimaal invullen van de gewenst sportieve condities, is het essentieel dat er 

zowel voor de keeperstrainer als voor de keepers (meisjes en/of jongens) een prettig 
voetbalklimaat heerst bij V.V.IJ. !!  
 
WIJ ZIJN VVIJ 
 
Wij keeperstrainers hebben er zin in dus hopen jullie snel weer te zien!. 
  

Met sportieve groet, 

Marco Peek, Keeperscoördinator en keeperstrainer jeugd 

 

 


