
 Leskaart Floorball 
 

Duwbal Schieten 6- tot 12-jarigen Duur: 10 minuten 

Doel  Aan het einde van de oefening hebben alle spelers minstens één keer 
de volleybal geraakt. 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- Er liggen twee volleyballen op het midden van het veld.  
- Twee teams spelen tegen elkaar. 
- Het ene team staat aan de ene zijde en het andere team staat aan de andere zijde van het 

veld. 
- De teams proberen met unihockeyballen de volleyballen in beweging te krijgen en over de lijn 

van de tegenstander te ‘schieten’. 

Organisatietekening 

 

 
 

 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Unihockey Ballen Minstens 2 per deelnemer 

Volleyballen 2 

 

Uitleg oefening 

- Tijdens deze oefening gaan we oefenen om te mikken. 
- We spelen in twee teams tegen elkaar. Eén team vormt een rij van zijkant tot zijkant ter hoogte 

van het doelgebied. Het andere team doet hetzelfde aan de andere kant van het veld. 
- Op de middellijn liggen twee volleyballen. Zo meteen ga je als team proberen een volleybal 

naar de overkant te laten rollen. Dit doe je door de unihockeyballen er tegenaan te schieten. Je 
mag de bal alleen schieten als je achter de (denkbeeldige) lijn van het doelgebied staat. 

- Is de bal over de (denkbeeldige) lijn van het doelgebied van je tegenstander heen, dan heb je 
gewonnen! 

- Let wel op: ieder team gaat voor een andere bal. Je mag de bal van het andere team niet 
bewust tegenhouden als die bijna over de lijn is!  

  



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Verklein de afstand van waaruit op de bal geschoten mag worden. 
- Wijs andere lijnen aan waar de bal over moet rollen om als team te winnen. Deze lijnen liggen 

tussen de rij spelers en de middellijn in. 
- Neem een bal die lichter (en groter) is dan een volleybal, zoals een foambal. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Vergroot de afstand van waaruit op de bal geschoten mag worden. 
- Wijs andere lijnen aan waar de bal over moet rollen om als team te winnen. Deze lijnen liggen 

tussen de rij spelers en de middellijn in. Beide teams mogen nu beide ballen raken, zodat ze 
naast aanvallen, ook hun eigen bal kunnen verdedigen. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Speel met je backhand. 

 

Spelvorm 

- Speel met 1 bal in plaats van 2. Beide teams mikken nu op dezelfde bal. Welk team speelt de 
bal over de lijn bij het andere team? 

 

Coaching 

Veiligheid 

- Zorg ervoor dat deelnemers de ballen niet hard door de lucht schieten. Ballen mogen alleen 
over de grond. 

 

Aandachtspunten 

- Zorg ervoor dat iedereen de kans krijgt om te schieten. 
- Let op een juiste stickhandling bij het schieten. 

 

 


