
 Leskaart Floorball 
 

Beweging Overspelen 8 jaar en ouder Duur: 10-15 minuten 

Doel  Aan het einde van de oefening kunnen alle deelnemers de bal zo 
overspelen dat de medespeler hem aan kan nemen.  

 

Spelverloop Niveau 2 

- Bij deze oefening is het de bedoeling dat deelnemers de bal naar elkaar overpassen. 
- De laatste pass is een voorzet en de speler voor het doel rondt af. 
- De spelers wisselen na het passen van de bal en na het afronden van positie. 

Organisatietekening 

 
- Het is handig om deze oefening met 6 of 7 spelers en één keeper te doen, zodat het 

doordraaien doorloopt en iedereen in beweging blijft. 

 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Ballen Minstens 2 

Goal 1 

Pionnen 5 

 

Uitleg oefening 

- Verdeel jullie over de pionnen op het veld. Overal dient er maar één speler te staan. De overige 
spelers sluiten achter in de rij aan bij de pion waar de ballen liggen (A). 

- Met deze oefening gaan we het naar elkaar overspelen trainen. 
- We starten bij de pion met de ballen (A). De voorste uit de rij speelt de bal naar de speler die 

recht tegenover hem staat (B).  
- Deze speler (B) speelt de bal door naar de speler tegenover hem/haar aan de andere kant van 

het veld (C).  
- Vervolgens speelt speler C de bal naar de speler in de hoek (D), die de bal voorzet op de speler 

voor het doel (E). Speler E rondt af. 
- Nadat je de pass hebt gegeven, loop je je bal achterna. Dus A wordt B, B wordt C, C wordt D, D 

wordt E en E wordt A.  

  



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Laat spelers bij een pion staan, in plaats van hen door te laten lopen naar de volgende pion. 
- Gebruik minder pionnen (posities), zodat de spelers sneller tot afronden komen. Zo kun je 

bijvoorbeeld ervoor zorgen dat er twee keer overgespeeld wordt voordat er op doel geschoten 
wordt, in plaats van vier keer.  

- Verklein de afstand tussen de pionnen, zodat de pass over een minder lange afstand gegeven 
hoeft te worden. 

- Verzwaar de bal door er bijvoorbeeld een lintje in te stoppen. Hierdoor zal de bal niet stuiteren. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Doe alles in ‘one-touch’. 
- Laat spelers in de bal lopen, ook al weten zij dat zij de bal niet zullen krijgen. Dus bijvoorbeeld 

als speler B de bal ontvangt, komen zowel A, E als C in de bal. Tactisch gezien, kun je er ook 
voor kiezen E weg te laten lopen van de bal, zodat er (in een wedstrijdsituatie) meer ruimte 
ontstaat voor C en A. Uiteraard is het mogelijk de pionnen anders neer te zetten, zodat de 
gewenste situatie qua looplijnen ontstaat. 

- Maak van een speler, bijvoorbeeld A2 (die in de rij wacht), verdediger. De verdediger mag pas 
van de pion wegrennen als D de pass naar E heeft gegeven. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Doe alles met je backhand.  

 

Spelvorm 

- Doe de oefening aan beide kanten van het veld. Een pass die niet aankomt betekent opnieuw 
starten bij A. Welk team scoort het vaakst?  

- Speel tegen de keeper. Zijn meer ballen in de goal beland dan het onderling afgesproken 
aantal? Dan mogen de spelers een opdracht voor de keeper verzinnen. Zijn er minder ballen in 
de goal beland dan het onderling afgesproken aantal? Dan mag de keeper een opdracht voor 
de spelers verzinnen. 

 

Coaching 

Veiligheid 

- Zorg dat je niet te dicht bij de pion gaat staan.  
- Ga voor de pion staan, zodat je de bal aan kunt nemen. 

 

Aandachtspunten 

- Zorg ervoor dat het tempo waarin de oefening uitgevoerd wordt hoog blijft.  
- Zorg ervoor dat de ballen over de grond gespeeld worden. 

 


