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Trainen om beter te worden! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voorwoord: 
 
Keepersschool Diego is in het voorjaar van 2014 ontstaan door Diego Theunissen. 
Diego hielp voordat hij zijn eigen keepersschool begon Ogi Peric mee met zijn 
voetbalschool: Voetbal met Passie. Diego kreeg steeds vaker de vraag om 
keeperstraining te geven en vandaar is Keepersschool Diego ontstaan. 
  
Diego heeft zelf 6 jaar in de jeugd van NAC Breda mogen keepen. Van de C1 tot 
jong NAC. Helaas heeft Diego de laatste stap naar het eerste elftal niet kunnen 
maken. Op dit moment traint Diego tevens de middenbouw van NAC Breda (013, 014 
en 015). 
  
De training die Diego zelf heeft gekregen in de jeugd van NAC Breda, plus de 
ervaring die hij heeft opgedaan in de wedstrijden die hij heeft gespeeld, probeert hij 
de keepers zo goed mogelijk over te brengen. Kleine dingen zoals altijd op de juiste 
plaats staan in de goal, de juiste uitgangshouding, kunnen net het verschil maken om 
de ene bal wel tegen te houden en uiteindelijk de wedstrijd te winnen voor je team.  
 
Afgelopen seizoen (2018-2019) hebben meer dan 100 keepers deelgenomen aan de 
groepstrainingen.  Uitgangshouding, voetenwerk, vallen, duiken, zweven, trappen, 
uithoudingsvermogen, voorzetten en nog veel meer onderdelen komen wekelijks aan 
bod bij de trainingen van onze school.  
 
Mentaliteit is de basis bij Keepersschool Diego. Je kunt nog zo’n groot talent zijn, als 
je niet bereid bent iedere training 100% ervoor te gaan, dan ben je Keepersschool 
Diego NIET op het juiste adres. 
 
Op dit moment bieden wij training aan op 3 verschillende locaties: 
Vrijdagavond – VV Gilze – 18:30-20:00 
Zondagochtend – Beek Vooruit – 09:30-11:00 
Zondagochtend – VV DESK – 09:30 -11:00 (onder leiding van Glenn van Peer) 
 
Ik wil graag benadrukken dat Keeperschool Diego alleen geschikt is voor de 
‘serieuze keeper’ die iedere training 100% inzet toont en ten koste van alles beter wilt 
worden.  
 
Ik kijk erna uit, om samen met jou het maximale uit jouw keeperskwaliteiten te halen. 
Iedere training weer!  
 
Tot snel!  
 
Diego Theunissen 

 

 

 

 

 



De training:  
  
Indeling groepen  
De groepen worden bij ons ingedeeld op basis van kwaliteit en niet op basis van 
leeftijd. Het kan voorkomen dat je de ene week in een hogere groep zit dan de week 
ervoor. Dit kan komen doordat er aan aantal afmeldingen zijn, trainingsmentaliteit, uit 
vorm etc. Iedere training kan je jezelf als het ware omhoog werken naar een hogere 
groep.  
 
Doordraaimodule   
De keeperstrainers staan gedurende de training bij hetzelfde onderdeel. De keepers 
draaien steeds per groep door waardoor ze bij iedere keeperstrainer aan bod komen, 
en vele verschillende oefeningen krijgen. Het voordeel van dit systeem is dat de 
keeper door verschillende keeperstrainers wordt getraind. 6 keeperstrainers kunnen 
uw zoon/dochter meer bijbrengen dan 1 keeperstrainer.  
 
Op een leuke manier afsluiten  
De laatste 10-15 minuten staan altijd in het teken om de training op het leuke manier 
af te sluiten. Dit kan zijn een afwerkvormpje, latjetrap etc.  
 
Gezamenlijk opruimen  
De keepers nemen al het materiaal mee naar het midden van het veld en de ballen 
worden geteld. De training wordt kort geëvalueerd op het veld en de keepers 
vertrekken huiswaarts.  
 
 
Individuele gesprekken: 
Indient gewenst kunt u 2* per seizoen een gesprek aangaan met Diego Theunissen. 
Deze gesprekken zullen plaats vinden net voor de winter- en zomerstop. U krijgt hier 
tegen die tijd bericht van. De gesprekken duren 15 minuten en zullen plaatsen in de 
keeperswinkel in Breda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pakketten:  
 
Aankomend seizoen staan er 30 trainingen van 90 minuten op het programma. U 
kunt kiezen voor 3 pakketten. Een maandpakket, een halfjaarpakket of een 
jaarpakket. Hieronder staat alles beschreven. Als u kiest voor een halfjaarpakket 
krijgt u €0,50 per training korting en indien u kiest voor een jaarpakket krijgt u €1 per 
training korting.  
  

  Maandpakket  Halfjaarpakket  Jaarpakket  
Aantal trainingen:  Variërend  15  30  
Kosten per training  €13,00  12,50  12,00  

  
Maandpakket:  
Voorafgaand aan de maand wordt er bekeken hoeveel trainingen op het programma 
staan. Het aantal trainingen * €13 is wat u maandelijks betaalt. U kunt zich 
maandelijks uitschrijven. Het nadeel van een maandpakket is dat uw zoon/dochter 
(indien u een maand stopt) eventueel op een wachtlijst kan komen.  
 
Halfjaarpakket:  
U betaalt voor een half jaar (15 trainingen) 15 * €12,50 = €187,50. In de winsterstop 
kunt u beslissen of u ook het programma van het najaar wilt volgen.  
 
Jaarpakket:  
U betaalt voor een jaar (30 trainingen) 30 * €12 = €360. U kunt dit in 1 of 2* betalen.  
 
 
Als u een maandpakket kiest krijgt u altijd 2 weken voordat de nieuwe maand begint 
een factuur met het aantal trainingen die er de volgende maand op de planning 
staan. Kiest u voor een half jaar- of jaarpakket dat ontvangt u de factuur op het 
moment dat u uw zoon/dochter inschrijft. Wij willen u vriendelijk verzoeken deze voor 
31-7 te hebben voldaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planning: 
 
Training Datum Locatie Tijd Training Datum Locatie Tijd 

1 23-8-2019 VV Gilze 18:30-20:00 1 25-8-2019 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
2 30-8-2019 VV Gilze 18:30-20:00 2 1-9-2019 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
3 6-9-2019 VV Gilze 18:30-20:00 3 8-9-2019 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
4 13-9-2019 VV Gilze 18:30-20:00 4 15-9-2019 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
5 20-9-2019 VV Gilze 18:30-20:00 5 22-9-2019 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
6 27-9-2019 VV Gilze 18:30-20:00 6 29-9-2019 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
7 4-10-2019 VV Gilze 18:30-20:00 7 6-10-2019 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
8 18-10-2019 VV Gilze 18:30-20:00 8 20-10-2019 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
9 25-10-2019 VV Gilze 18:30-20:00 9 27-10-2019 Beek-Vooruit 09:30-11:00 

10 1-11-2019 VV Gilze 18:30-20:00 10 3-11-2019 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
11 8-11-2019 VV Gilze 18:30-20:00 11 10-11-2019 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
12 15-11-2019 VV Gilze 18:30-20:00 12 17-11-2019 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
13 22-11-2019 VV Gilze 18:30-20:00 13 24-11-2019 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
14 29-11-2019 VV Gilze 18:30-20:00 14 1-12-2019 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
15 6-12-2019 VV Gilze 18:30-20:00 15 8-12-2019 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
16 31-1-2020 VV Gilze 18:30-20:00 19 2-2-2020 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
17 7-2-2020 VV Gilze 18:30-20:00 20 9-2-2020 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
18 14-2-2020 VV Gilze 18:30-20:00 21 16-2-2020 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
19 28-2-2020 VV Gilze 18:30-20:00 22 1-3-2020 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
20 6-3-2020 VV Gilze 18:30-20:00 23 8-3-2020 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
21 13-3-2020 VV Gilze 18:30-20:00 24 15-3-2020 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
22 20-3-2020 VV Gilze 18:30-20:00 25 22-3-2020 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
23 27-3-2020 VV Gilze 18:30-20:00 26 29-3-2020 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
24 3-4-2020 VV Gilze 18:30-20:00 27 5-4-2020 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
25 17-4-2020 VV Gilze 18:30-20:00 28 19-4-2020 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
26 24-4-2020 VV Gilze 18:30-20:00 29 26-4-2020 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
27 8-5-2020 VV Gilze 18:30-20:00 30 10-5-2020 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
28 15-5-2020 VV Gilze 18:30-20:00 28 17-5-2020 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
29 22-5-2020 VV Gilze 18:30-20:00 29 24-5-2020 Beek-Vooruit 09:30-11:00 
30 5-6-2020 VV Gilze 18:30-20:00 30 7-6-2020 Beek-Vooruit 09:30-11:00 

 
Bij VV DESK trainen op dezelfde data en tijden als bij Beek-Vooruit 

Kledingpakket: 

Het is verplicht om een kledingpakket aan te schaffen. De totale kosten van dit 
pakket bedraagt €75. U ontvangt een shirt, trui, korte broek, lange broek en 
sokken. U kunt dit pakket aanschaffen in de keeperswinkel ‘KeepersTalent’. 

Als u al in het bezit bent van het blauwe Uhlsport keeperstenue hoeft u deze 
uiteraard niet aan te schaffen. 

 



Inschrijven 
 
Inschrijven? Ga dan naar KeepersTalent.nl 

Klik vervolgens op het kopje ‘Keepersschool’ 

En ga vervolgens naar ‘Aanmelden’ 

 
 

Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met Diego 
Theunissen 

M: info@keeperstalent.nl 

T: 06-54281631 

 

 

 

 

 

 


