
 Leskaart Floorball 
 

Denkende driehoek Overspelen 8 jaar en ouder Duur: 10 minuten 

Doel  Aan het einde van de oefening hebben alle deelnemers de bal minstens 
2 keer aangenomen en overgespeeld, zonder dat er balverlies geleden 
wordt. 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- In deze oefening staan 3 pionnen in de vorm van een driehoek.  
- Bij iedere pion gaan 3 spelers in een rij staan.  
- Het is de bedoeling dat de voorste spelers van de rij naar elkaar overspelen.  
- Degene die de bal overspeelt, sluit achteraan in de rij waarnaar de bal is overgespeeld. 
- Geen enkele rij van de driehoek mag leegraken. Het is dus belangrijk om op tijd na te denken 

over waar de bal naartoe moet!  

Organisatietekening 

 
 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Ballen 1 per driehoek 

Pionnen 3 per driehoek 

 

Uitleg oefening 

- Bij deze oefening gaan we oefenen met overspelen. 
- Er staan drie pionnen in de vorm van een driehoek.  
- Ga per pion met in totaal drie spelers in een rij staan. 
- Zo meteen mogen alleen de voorste uit de rij de bal overspelen.  
- Heb je de bal overgespeeld, dan sluit je achteraan de rij waarnaar je de bal hebt gespeeld. 
- Maar let op: er mag geen enkele rij van de driehoek leegraken! 
- Denk dus goed na over waar je de bal naartoe gaat spelen, voordat je deze ontvangt. 

  



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Vergroot de afstand tussen de pionnen. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Verklein de afstand tussen de pionnen. 
- Speel met 6 tot 8 mensen per driehoek, zodat je bij minstens 1 pion 2 spelers hebt in plaats van 

3. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Speel met 5 of 4 mensen per driehoek, zodat er bij minstens 1 pion 1 speler staat in plaats van 
2. 

- Speel met de backhand. 

 

Spelvorm 

- Maak meerdere driehoeken. De driehoek die het langst foutloos kan doorspelen (dus met 
kaatsen en passes op maar en zonder balverlies), wint. Iedere driehoek moet uit minstens 6 
spelers bestaan (2 per rij). 

 

Coaching 

Veiligheid 

- Zorg ervoor dat de spelers in de rij achter de voorste speler staan, zodat de voorste speler de 
ruimte heeft om de bal aan te nemen en te passen. 

- Zorg ervoor dat spelers bij het passen van de bal om de driehoek heen lopen, zodat ze niet in 
de weg lopen voor een pass. 

 

Aandachtspunten 

- Pass de bal over de grond. 
 


