
 Leskaart Floorball 
 

Driehoekjes maken Overspelen 12 jaar en ouder Duur: 15 minuten 

Doel  Aan het einde van de oefening hebben alle groepjes deelnemers de bal 
minstens 5 keer achter elkaar overgespeeld, zonder balverlies te lijden. 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- Met deze oefening wordt het maken van driehoekjes geoefend. 
- Er staan 4 pionnen in 1 vierkant.  
- 3 spelers gaan bij een van deze pionnen staan en een speler gaat in het midden van het 

vierkant staan. Deze speler is de ‘lummel’. 
- Spelers mogen de bal alleen naar de pionnen naast zich spelen en niet diagonaal. 
- Voorbeeld organisatietekening: Als A de bal naar C speelt, moet B naar de lege pion rennen, 

zodat C de bal aan twee mensen kwijt kan. 
- Bij een X aantal (bijvoorbeeld 3) keer balverlies wisselt de middelste speler van positie met een 

van de andere spelers. 

Organisatietekening 

 
 

 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Bal 1 

Pionnen 4 

 

Uitleg oefening 

- Bij deze oefening gaan we lummelen en leren om driehoekjes te maken. Dit is belangrijk tijdens 
wedstrijden, zodat je teamgenoot met de bal altijd twee aanspeelpunten heeft.  

- Zo meteen maken we groepjes van 4 spelers. Ieder groepje heeft een vierkantje met 4 pionnen. 
- 3 spelers gaan bij een pion staan. De vierde speler gaat in het midden van het vierkantje staan. 

Er is dus 1 pion vrij. 
- Tijdens de oefening is het de bedoeling dat de drie spelers bij de pionnen de bal naar elkaar 

overspelen. De bal mag alleen van pion naar pion overgespeeld worden en mag niet diagonaal 
gespeeld worden. 

- Als de speler met de bal naast zich maar 1 speler heeft en er bij de andere pion niemand staat, 
moet de speler die diagonaal tegenover de speler met de bal staat dus naar de lege pion 
rennen om zich aan te bieden. 

- Is het de middelste speler 3 keer gelukt om de spelers balverlies te laten lijden, dan wisselt 
deze speler met een van de andere spelers van positie.  



 Leskaart Floorball 
  



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Zet de pionnen verder uit elkaar. 
- Speel zonder lummel. 

 

Moeilijker Niveau 3 

- Zet de pionnen dichter bij elkaar. 
- De bal mag diagonaal gespeeld worden. 

 

Uitdaging   Niveau 4 

- Spelers mogen de bal slechts 2 keer achter elkaar raken. 
- Speel met 2 lummels. 
- Speel alleen met je backhand. 

 

Spelvorm 

- Hoe vaak haal je als groep 10 passes achter elkaar, zonder balverlies? 

 

Coaching 

Veiligheid 

- De stick mag niet tussen de benen van een medespeler komen. 

 

Aandachtspunten 

- Pass de bal over de grond. 
- Let op de beweging en positie van de lummel, zodat je ervoor kunt zorgen dat je de bal zonder 

balverlies te lijden overspeelt en dat jouw medespeler de tijd krijgt de bal aan te nemen en over 
te spelen. 

 


