
 

 

 

Infoboekje voor keepers van UFC Groningen 

 

 

 

Wat mag de keeper wel en wat mag de keeper niet? 

Handige techniek tips 

Hoe gebruik ik de spullen? Hoe onderhoud ik de spullen? 

 

Een klein, handig boekje om na te kunnen lezen hoe het ook al weer zit met het gebruik en 

onderhoud van de keeperspullen en de spelregels. 
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Infoboekje voor keepers van UFC Groningen 
Geregeld zien we bij jeugdteams, dat de keeper niet precies weet welke spelregels er gelden voor de 
keeper.  
 
Daarom leggen in dit boekje kort een aantal ‘regeltjes’ en wat uitleg over de keeper. Daarnaast in dit 
boekje een aantal techniek tips, zodat je snel goede keeper kunt worden.  Wat ook belangrijk is dat je 
weet hoe je moet omgaan met de keeperspullen en ze moet wassen.  
 

Wat mag de keeper wel en wat mag de keeper niet? 
In het floorball veld heb je 2 gebieden die belangrijk zijn voor de keepers. Een doelgebied en een 

keepersgebied.  We leggen het verschil uit.  

 

Het doelgebied is het kleine vak voor het doel.  Het keepersgebied is het grote gele vak op de 

afbeelding.   

In keepersgebied en ook doelgebied natuurlijk mag de keeper: 

 De bal met de handen pakken.  

 De bal met het hele lichaam stoppen, afkaatsen en bewegen. Je mag de bal dus ook wegslaan 

met je handen en armen. 

Het doelgebied gebied 
Het doelgebied is het kleine vak voor het doel.  In doelgebied mag alleen de keeper komen. Andere 

spelers (ook je teamgenoten mogen) hierin niet staan. Met de stick mag wel.    

 

 

 

 

 

 De keeper de belangrijkste speler in het veld is!  De keeper heeft namelijk het 

meeste overzicht van alle spelers.  De keeper geeft aanwijzingen en coacht waar de 

spelers moeten staan.  Veldspelers moeten altijd goed luisteren naar de keeper. 

Als je teamgenoot in het keepersgebied staat, je een penalty 

tegen krijgt.  

Als een tegenstander in het keepersgebied staat, is het een 

vrije bal. 

 



Keepen bij UFC Groningen 

3 
 

Het keepersgebied 

 In het keepersgebied mag de keeper de bal met de handen pakken.  

 De keeper mag ook buiten het keepersgebied de bal met de handen pakken, zolang hij maar 

minimaal met 1 voet in het keepersgebied staat. Hieronder 2 afbeeldingen die dit duidelijk 

uitleggen. 

 

Buiten het keepersgebied 

 Buiten het keepersgebied is de keeper een gewone speler, maar dan zonder stick.  

 Het enigste wat je buiten het keepersgebied als keeper kunt doen is de bal weg schoppen of 

met de voet overspelen naar een teamgenoot.  

De uitworp 
De uitworp is een belangrijk wapen van de keeper. Met een goed geplaatste uitworp kan een keeper 
zijn aanvaller direct in scoringspositie brengen. Maar in de meeste gevallen is een makkelijke uitworp 
naar de verdediger het veiligst.  De verdediger kan dan beginnen om een aanval op te bouwen. 
 
Als je een bal uitgooit moet deze altijd voor de middenlijn de grond hebben aangeraakt.  Je mag als 
keeper gaan staan om uit te gooien, dat is makkelijker.   
 
Een keeper kan niet scoren.  Als je de bal in het andere doelt gooit of schopt, dan telt deze niet.   
 

Doelpunt 
Een doelpunt telt alleen als de bal helemaal over de lijn is en de scheidsrechter fluit voor het 
doelpunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Probeer de bal LAAG naar een medespeler te gooien. Dan kan je medespeler de bal 

makkelijk aannemen.  Staat er medespeler dicht bij vrij, dan kun je hem ook rollen. 
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Terugspeelbal 
Een terugspeelbal mag je niet in je handen pakken. Je mag de bal wel met je handen wegslaan.  Je 
kunt hem ook wegtrappen.  
 

3 seconden regel 
Als je de bal hebt gevangen, mag je de bal maximaal 3 seconden vasthouden. Dan moet je hem weer 
inbrengen in het spel. 

Handige Techniek Tips 
 De keeper zit op zijn knieën voor het doel. Daarbij heeft hij romp en hoofd rechtop en de 

beide armen met open handen naast zijn lichaam. De knieën staan een beetje elkaar.  

 

 Blijf rechtop zitten om zoveel mogelijk van het doel te afdekken. Een keeper die laag zit is 

niet erg beweeglijk en kan alleen nog lage ballen afstoppen. 

 

 

 

 

 

 Blijf altijd naar de bal kijken, niet naar de spelers. 

 Zorg dat je na elke actie meteen weer klaar staat voor een vervolgactie (rebound). 

 Beweeg als keeper mee met de bal. Blijf recht voor de bal zitten, zoals op de afbeelding 

hieronder.  
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Verzorg de spullen alsof ze van jezelf zijn. In een tas zit voor minimaal €400,-  aan 

keeperskleding.  

Tips voor de wedstrijden 

 Controleer als je het keeperspak aan hebt gedaan of alles goed zit. Vooral de 

kniebeschermers want een keeper zit op zijn knieën en om blessures te 

voorkomen is het belangrijk dat de kniebeschermers goed zitten.  

 

 Heb je voldoende tijd tussen wedstrijden. Doe dan onderdelen van het pak uit 

zoals kniebeschermers of je bodyprotector. Dit is niet alleen lekker voor een 

keeper maar ook voor het pak. Zo komt er minder zweet in het pak. 

Het keeperspak 
Elk jeugdteam heeft een eigen keeperset.  De sets zijn zorgvuldig samengesteld op leeftijd en 

grootte.  Doe nooit een keeperspak aan van een ander team. Een te grote speler in te een klein pak 

kan het pak ernstig beschadigen.  

 

 

 

Beheer 
 De tas met spullen niet onbeheerd achterlaten. Dit om te voorkomen dat andere keepers 

spullen gaan “ruilen en lenen”! 

 Controleer regelmatig de schroefjes van de helm en draai ze aan. 

 Controleer de spullen regelmatig op slijtage. Zie je dat er iets kapot begint te gaan, meld dit 

dan direct bij aan jeugd@ufcgroningen.nl en wacht niet tot het echt kapot is. 

Onderhoud 
 Verzorg de spullen alsof ze van je zelf zijn. In een tas zit voor minimaal €400,-  aan 

keeperskleding.   

 Laat spullen niet nat in een tas liggen tot de volgende wedstrijd. Daar gaat de kwaliteit heel 

snel mee achteruit en de geur wordt er ook niet beter van! 

 Was de kleding volgens de wasvoorschriften.  

 De kniebeschermers zijn vaak de grootste oorzaak van die beruchte keeperslucht die in de 

tas overheerst.  
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De onderdelen van een keeperset 
 

Helm 
De meeste jeugdteams hebben een “one-size-fits-all” helm. Hierop kan alleen het elastiek 

strakker gezet worden om de helm beter te laten passen.  

 De helm zit goed als hij niet voor de ogen kan zakken. De helm “klemt” dan op de kruin 

én de achterkant van je hoofd. 

 Als keeper moet je tijdens de wedstrijd altijd de helm op te houden! Dit is verplicht en 

het is uiteraard ook veel veiliger. 

Bodyprotecter en shirt 
Vanaf de C-jeugd wordt met een bodyprotecter gespeeld. De bodyprotector beschermt de 

keeper tegen de schoten op de romp. De bodyprotector doe je onder het keepersshirt aan. 

 

 

 

Tock 
Vanaf de C-jeugd doe altijd een tock aan. Niet alleen voor jongens, maar ook voor meisjes 

kan dit erg veel pijn, ongemak en misschien nog veel erger voorkomen 

Broek 
Doe als je de broek aantrekt altijd je schoenen uit. Als je met je schoenen in de zakken van de 
padding blijft hangen scheurt deze uit.   
 

 

Kniebeschermers 
Er zit geen verschil in kniebeschermers in links of rechts. Het bevestigen van de 

kniebeschermers mag voor zich spreken, ze worden door middel van riempjes aan het been 

vastgemaakt. Zorg ervoor dat ze niet te strak zitten, maar wel zo dat ze niet gaan afzakken of 

draaien.  De kniebeschermers draag je onder de broek.  

Bij de D-jeugd hebben de sets eenvoudige kniebeschermers.  

Handschoenen 
Elke set heeft een linker en rechterhandschoen. Het is niet verplicht om te keepen met 
handschoenen maar we raden het wel aan.  Sommige keepers vinden met blote handen een 
stuk fijner.  

 

 
 
.  

Bij de D-jeugd heeft het keepershirt extra padding en is een bodyprotector niet 

nodig. Ook makkelijk voor kinderen om de keeperskleding snel en zonder hulp 

aan te trekken.  

 


