
 Leskaart Floorball 
 

Dubbelshot Schieten 12 jaar en ouder Duur: 10-15 minuten 

Doel  Aan het einde van de oefening is het iedere speler gelukt om 2 keer 
achter elkaar in één keer (zonder de bal aan te nemen) op doel te 
schieten. 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- In deze oefening schieten spelers twee keer achter elkaar op goal. 
- Spelers verdelen zich over 3 posities (A, B, C). 
- A rent om de pion heen die op de middellijn staat, ontvangt daar een lange pass van B en 

schiet in een keer op goal. Vervolgens rent A door en ontvangt hij/zij een voorzet van C. Ook 
deze bal schiet A in één keer op goal. 

- Hierna wisselen de spelers van positie: A wordt B, B wordt C en C wordt A. 

Organisatietekening 

 
 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Ballen 2 per 3 deelnemers 

Goal 1 

Pion 1 

 

Uitleg oefening 

- Bij deze oefening gaan we oefenen met schieten. 
- Verdeel je over 3 posities en maak een rij: een positie is in de hoek naast de goal. Dit is positie 

A. De tweede positie is in de andere hoek naast de goal. Dit is positie C. De derde positie is net 
iets hoger dan positie C, net niet halverwege de helft van het floorball veld. Dit is positie B.  

- We beginnen zo meteen bij de eerste speler uit rij A. Die rent om de pion heen die op het 
midden van het veld staat. 

- Als A bij de pion is, speelt de eerste speler uit rij B een (lange) bal naar A. A schiet deze bal in 
een keer op goal. 

- Meteen als A geschoten heeft, geeft de eerste speler uit rij C de bal voor. A rent door en schiet 
ook deze bal in een keer op doel. 

- Daarna starten de volgenden uit de rij en sluit A achter aan de rij bij B, B bij C en C bij A. 

  



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- B passt de bal langzamer en iets dichter bij het doel. 
- De pass van B naar A mag door A aangenomen worden, alvorens A de bal op doel schiet. 
- Beide passes mogen aangenomen worden, alvorens er op doel geschoten wordt. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Laat speler B de pass geven als speler A nog een of enkele meters moet afleggen tot de pion. 
- Laat C de pass geven terwijl speler A aan het schieten is. 
- Laat C de pass vanuit de andere kant van het veld geven. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Probeer een van de twee ballen of beide ballen met backhand te scoren. 

 

Spelvorm 

- Voer de oefening aan twee kanten van het veld uit. Aan welke kant wordt het vaakst gescoord? 

 

Coaching 

Veiligheid 

- Zorg voor een gezamenlijk ophaalmoment van de ballen, zodat niemand voor of achter het doel 
staat. 

 

Aandachtspunten 

- B en C kunnen eventueel samengevoegd worden tot B. Dan geeft speler 2 twee ballen achter 
elkaar. 

- Kijk naar de positie en beweging van de keeper en mik op het lege gedeelte van de goal. 
- Zorg voor een goede timing van lopen en passen. 

 


