
 Leskaart Floorball 
 

Drie tegen een Aanvallen 12 jaar en ouder Duur: 15-20 minuten 

Doel  Aan het einde van de oefening hebben alle deelnemers minstens een 
keer succesvol aangevallen, waarbij er op doel is geschoten. 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- Er wordt met 5 spelers 3 tegen 1 gespeeld. 
- 3 spelers zijn aanvaller, 1 speler is verdediger en 1 speler is wisselspeler. 
- Scoren de aanvallers, dan wisselen de verdediger en de wisselspeler van rol. 
- Houdt de verdediger een schot tegen of voorkomt hij/zij een schot door de bal van de 

aanvallers af te pakken, dan wordt de verdediger aanvaller. De aanvaller die balverlies lijdt 
wordt wisselspeler en de wisselspeler wordt verdediger. 

- De aanvaller die scoort kan een punt verdienen, net zoals de verdediger die een schot 
voorkomt of tegenhoudt.  

- De speler die als eerst een X aantal (bijvoorbeeld 5) punten heeft verzameld, is winnaar. 

Organisatietekening 

 
 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Bal 1 

Goal 1 

 

Uitleg oefening 

- In deze oefening gaan we met 5 spelers spelen. 3 spelers zijn aanvaller, 1 speler is verdediger 
en 1 speler is wisselspeler. 

- De aanvallers proberen op goal te schieten en te scoren. De aanvaller die scoort, verdient een 
punt. Als dit gebeurt, wisselen de verdediger en de wisselspeler van rol. De wisselspeler wordt 
dan de nieuwe verdediger. 

- Wordt je schot door de verdediger tegengehouden of pakt de verdediger de bal van je af? Dan 
verdient de verdediger een punt. Als dit gebeurt, wordt de verdediger aanvaller en de 
wisselspeler wordt de nieuwe verdediger. De aanvaller die balverlies heeft geleden, wordt 
wisselspeler.  

- De speler die als eerst 5 punten bij elkaar heeft verdiend, is winnaar! 

  



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Spreek een zone af waarin de verdediger de bal af mag pakken. 
- Speel zonder keeper. 
- Voeg een aanvaller toe (4 tegen 1). 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Voeg een verdediger toe (3 tegen 2). 
- Haal 1 aanvaller weg (2 tegen 1). 
- Plaats een klein doeltje bij de boarding (aan de overkant van de goal), zodat de verdediger ook 

kan scoren. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- De verdediger mag de bal veroveren en in het doel van de keeper scoren. 

 

Spelvorm 

n.v.t. 

 

Coaching 

Veiligheid 

- Zorg ervoor dat de wisselspeler niet achter het doel staat. 
- De stick mag niet tussen de benen van een andere speler komen. 
- Er mag niet met een stick op de stick van de ander geslagen worden (hakken). 

 

Aandachtspunten 

- Zorg ervoor dat je als aanvaller aanspeelbaar bent. 
- Als aanvallen te lang duren, kun je een tijdslimiet instellen, zoals bijvoorbeeld 1 minuut. Zo zorg 

je ervoor dat de wisselspeler niet te lang aan de kant staat.  

 


