
 Leskaart Floorball 
 

Beweging en schieten Schieten 12 jaar en ouder Duur: 15 minuten 

Doel  Aan het einde van de oefening is het alle spelers gelukt met de bal te 
dribbelen, op doel te schieten en te scoren. 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- In deze oefening wordt om de beurt vanuit verschillende posities en op verschillende wijzen op 
goal afgerond.  

- Spelers A en B schieten vanuit hun positie op goal. Spelers C en D dribbelen eerst met de bal 
om een pion heen en ronden daarna af. Speler E maakt een Zweeds rondje. 

- Na afronden op goal wisselen de spelers van positie, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om 
vanuit iedere positie af te ronden op goal. 

Organisatietekening 

 
 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Ballen Minstens 1 per deelnemer 

Goal 1 

Pionnen 4 

 

Uitleg oefening 

- We gaan een oefening doen waarin wij uit 5 verschillende posities gaan schieten. 
- De posities zijn de twee pionnen bij de middellijn, de twee hoeken van de boarding aan de 

goalzijde en achter de goal. Verdeel je over deze posities. 
- Zo meteen starten wij bij de spelers bij de middellijn. Als eerste schiet speler A op goal. Daarna 

doet de speler bij de andere pion, speler B, dat ook. 
- Vervolgens dribbelt de speler in de hoek, speler C, met de bal aan de stick om de pion voor het 

doelgebied heen en rondt af. Daarna doet de speler in de andere hoek, speler D, hetzelfde. 
- Als laatste rondt de speler achter de goal, speler E, af middels een Zweeds rondje. Je mag zelf 

kiezen of langs welke kant van de goal je dit doet. 
- Als je geschoten hebt, loop je door naar de volgende positie. We draaien tegen de klok in, dus 

A wordt B, B wordt D, D wordt E, E wordt C en C wordt A. 

  



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Verklein voor spelers A en B de afstand tot de goal door de pionnen te verplaatsen en/of door 
hen een stukje te laten dribbelen. 

- Zet de pionnen van spelers C en D dichter bij de goal neer. 
- Laat speler E eerder beginnen of speel zonder keeper, zodat speler E meer tijd en ruimte heeft 

om te scoren. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Vergroot de afstand tussen de pionnen en de goal. 
- Laat spelers om de beurt afronden, zodat de keeper tijd heeft om zich klaar te maken voor het 

volgende schot. 
- Laat A na zijn/haar schot speler C verdedigen en B speler D. Spelers A, B, C en D starten in dit 

geval tegelijk. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Doe de oefening met je backhand. 
- Probeer als speler E door middel van een trucje of schijnbeweging te scoren. 

 

Spelvorm 

- Competitie tussen spelers: Wie heeft er op het einde het vaakst gescoord? 
- Competitie tussen spelers en keeper: spreek een bepaald aantal schoten dat de keeper tegen 

moet houden. Is er op het einde van de oefening vaker gescoord dan afgesproken? Dan mogen 
de spelers een opdracht voor de keeper verzinnen. Is er minder vaak gescoord dan 
afgesproken? Dan mag de keeper een opdracht voor de spelers bedenken. 

 

Coaching 

Veiligheid 

- Als het voor speler E onveilig is om achter het doel te staan, kan het handig zijn deze speler 
vanuit de hoek van het veld te laten starten (bij C of D). 

- Zorg voor een moment waarin iedereen tegelijk de ballen ophaalt. Zo lopen spelers niet het 
risico door een bal geraakt te worden tijdens het ophalen van hun bal. 

 

Aandachtspunten 

- Kijk als speler naar de vrije ruimte in de goal en probeer de bal die richting op te mikken. 
- Kijk voordat je schiet goed naar de positie en beweging van de keeper, zodat je daarop kunt 

anticiperen.  

 


