
De ondersteuning en begeleiding van voetbalverenigingen op keepersgebied  

"SAMEN WERKEN AAN BETERE KEEPERS IS 

SAMENWERKEN AAN BETER VOETBAL"  

Uitdagende keepersdagen 

Keepersontwikkeling Clinics, Workshops en Cursus 



 

Goalkeeper Development NL 

kortweg GDN, zorgt voor een gestructureerde en professionele 

keepersopleiding voor elke voetbalvereniging op ieder niveau.  

Wij ondersteunen en begeleiden voetbalverenigingen op het 

specialistische vlak van het opleiden van keepers en              

keeperstrainers. Met een keepersopleiding dat geheel              

afgestemd is op de jeugdopleiding wordt het niveau van de  

keepers en keeperstrainers van de vereniging verhoogd.   

Daarnaast delen wij graag onze expertise tijdens Clinics,     

Workshops en cursussen, en uitdagende keepersdagen. 

Wij geloven dat een goede ontwikkeling en 

leiderschap van een keeper leidt tot beter 

voetbal. De manier waarop wij dit bereiken is 

door verenigingen en clubkeeperstrainers de 

ondersteuning en begeleiding te bieden 

waardoor keepers gestructureerd en 

persoonlijk worden opgeleid. Hierdoor worden 

techniek, tactiek, inzicht, communicatie, 

vertrouwen en leiderschap sterker ontwikkelt. 

Door ons uniek concept zorgen wij voor 

betere en complete keepers die volwaardig de 

overstap kunnen maken naar de hoofdmacht 

van de vereniging. Daarbij zorgen wij voor een 

naadloze integratie van de keepersopleiding in 

de  jeugdopleiding.  
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“GDN is het ontbrekende puzzelstukje voor elke jeugdopleiding” 

Goalkeeper Development NL ondersteunt en begeleidt voetbalverenigingen 

op het specialistische vlak van keepers. Wij verhogen het niveau van de 

keepers en keeperstrainers van de vereniging door het structureren en 

professionaliseren van de keepersopleiding. Met het unieke concept 

‘Keepersontwikkeling’ werken wij aan betere en complete keepers met 

leiderschap. Dit leidt tot betere prestaties voor de vereniging. 

Keepersontwikkeling bestaat uit 4 fasen met o.a. begeleiding van de 

clubkeeperstrainers, persoonlijke jaarplanningen en doelstellingen per 

keeper, integratietrainingen, breedtekeepers programma en een workshop 

wordt de keepersopleiding gestructureerd en geïntegreerd in de 

jeugdopleiding. 

Sander  

Westerveld 

Dennis  

Gentenaar 

Hennie 

Ardesch 

Vanuit onze filosofie hebben wij een eigenzinnige en onderscheidend concept 

ontwikkeld. In samenwerking met oud BVO-keepers Sander Westerveld, 

Dennis Gentenaar en Hennie Ardesch is deze unieke methode ontwikkeld om 

voetbalverenigingen te ondersteunen op het specialistische vlak van keepers 

en -trainers en invulling te geven aan de ontwikkeling van jeugdkeepers. 

Tevens geven wij antwoord op de vele vraagstukken die bij 

voetbalverenigingen zijn betreffende de training en begeleiding van 

jeugdkeepers. 

Keepersontwikkeling 



Ontwikkeling gaat altijd door. Wij delen graag 

onze expertise. Daarom verzorgen wij Clinics, 

Workshops en Cursussen. 

Clinics: Een 2,5 tot 3 uur durende theorie en 

praktijk sessie voor keepers, keeperstrainers 

of anderen. 

Workshops: Vraagstukken waar naar 

antwoorden gezocht worden, beantwoord GDN 

in de workshops. Ook boeiende impressies 

over het keepersvak worden hierin nader 

toegelicht. 

Cursus: De cursus ‘Observeren en 

beoordelen van de keeper’ is een 

inspirerende cursus die je met andere ogen 

naar een keeper laat kijken. Beoordelingen en 

observaties dragen bij aan de  samenwerking 

tussen hoofdtrainer en keeperstrainer 

waarmee de ontwikkeling van spelers en 

keepers verhoogd wordt. Daarom is deze 

cursus niet alleen voor keeperstrainers, maar 

zeker ook voor elftaltrainers, teamleiders en 

scouts.  

Clinics, Workshops en Cursus 

Goalkeeper Development NL organiseert 

landelijk een drietal grote uitdagende 

keepersdagen per seizoen.  

Ook een vereniging kan een keepersdag 

organiseren voor haar eigen keepers en 

keepsters of ook voor de omliggende 

verenigingen. GDN verzorgt de hele dag. Met 

keeperstrainers van GDN en materialen 

ondersteunt GDN deze dag waar leren, plezier 

en uitdaging bovenaan staan. 

Uitdagende keepersdagen 

Wilt u ook weten wat Goalkeeper Development NL voor uw vereniging kan betekenen? Neem 

dan gerust contact op. 

Goalkeeper Development NL VOF 

Bramengaarde 10, 3992 KG Houten         

Tel: +31(0)6-39365433 S. Rijper                  

Tel: +31(0)6-12933133 M. Braggaar 

www.goalkeeperdevelopment.nl                 

info@goalkeeperdevelopment.nl 
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https://www.facebook.com/GoalkeeperDevelopmentNL
https://twitter.com/GDNGoalkeeper
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