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Algemeen 
De VSN keepersschool Danny Wintjens is eind 2013 gestart 
met het specifiek verzorgen van keeperstraining voor 
jeugdkeepers.

Door 15 jaar ervaring als keeper in het betaald voetbal en 
daarbij gewerkt te hebben met diverse keeperstrainers, heb ik 
mijn eigen keepers filosofie ontwikkeld.

De kennis en ervaring van het keepersvak gebruik ik om 
jeugdkeepers zich te laten ontwikkelen. Essentieel hierbij is 
de persoonlijk aandacht om zo een optimaal mogelijke 
begeleiding van de jeugdkeeper (jongens en meisjes) te kunnen 
voorzien.

Enkele keeperstrainers waar ik o.a. mee heb mogen samenwerken zijn: 
-Theo Snelders, FC Twente 

-Sjaak Storm, SC Heerenveen (tegenwoordig Pec Zwolle) 
-Sierd van de Berg, Pec Zwolle (tegenwoordig FC Groningen) 

-Ruud Hesp, PSV  
-Rene Stam, Carlo L’ami, AFC Ajax 
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Contactgegevens 
Danny Wintjens 

Maastrichterweg 25 
6374 RX Landgraaf 

06-54282308 
Voor meer info: 

danny@wintjens.nl

VSN Nederland 

Voetbalschool Nederland 
(VSN) is in 2000 
gestart door Hein Poell. Zijn 
hele leven staat in het teken 
van sport en dan met name het 
voetbalspelletje. Hein Poell (in 
bezit van TC 1) is als trainer bij 
diverse BVO's en in de top van 
het amateurvoetbal werkzaam 
geweest en nog 
steeds werkzaam. Daarnaast is 
hij als docent verbonden 
geweest aan de KNVB Regio 
Zuid I en II. 

Streven 

Breed draagvlak creëren en 
het algeheel niveau van de 
keepers in de regio verhogen: 

- Opleiden van 
keeperstrainers 

- Doorontwikkeling keepers 
filosofie 

- Gestructureerd aanbod van 
trainingen op verschillende 
locaties 

Laagdrempelig 

Specifieke keeperstraining 
moet voor iedereen 
bereikbaar zijn in de regio.   

Geen commerciële 
doelstellingen!!! 
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Visie 

Het allerbelangrijkste voor de ontwikkeling van de  
jeugdkeeper is de technische training. De primaire aandacht 
zal liggen op het verbeteren van deze techniek. Die techniek 
zal zich tot automatisme moeten ontwikkelen waarop telkens 
terug gevallen kan worden.

Door de combinatie van verschillende oefenstoffen in de 
trainingen zal de jeugdkeeper zich gaan ontwikkelen. De 
belangrijkste facetten hierbij zijn: techniek, loopscholing, 
algehele lichaamscontrole, lenigheid en het mentale aspect.

Door in groepen van maximaal 6 keepers te werken houden 
we de specifieke aandacht op de jeugdkeeper. Op deze manier 
krijgt iedere keeper de aandacht die hij of zij verdient. 

Tot slot vinden wij 
het belangrijk 
dat keepers 
met plezier en 
een juiste beleving 
komen trainen. Dat zal de basis 
zijn om een hoger niveau te 
bereiken.
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Leeftijden 

9 jaar t/m 19 jaar 

Leeftijdsgroepen: 

Trainingen in 2 leeftijdsgroepen. 
Definitieve indeling n.a.v. 
inschrijvingen. 

Keepertrainers 

Afkomstig uit het betaald voetbal 

Danny Wintjens; Ex MVV, Fc 
Twente, Sc Heerenveen, VVV-
Venlo, Fortuna Sittard, Pec Zolle 
en PSV           
Job Bulters; ex AZ Alkmaar en 
MVV Maastricht       
Mark Voss; ex Fortuna Sittard  
Pim Gubbels; ex Fortuna Sittard 

Trainingen 

Na-jaar: 12 weken training 

Voor-jaar: 12 weken training 

Duur: 60 minuten 

Kosten 

Deelname:          
€ 120,-  voor 12 trainingen   

Kleding:            
Bij eerste deelname wordt een 
eigen bijdrage gevraagd van       
€ 25,- voor het basis kleding 
pakket. (winkelwaarde € 74,-) 

Locatie 

VV Keer, Cadier en Keer 

UOW’02, Landgraaf 

Alfa Sport, Oirsbeek / Schinnen 
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