
 Leskaart Floorball 
 

Eten Schieten 8 jaar en ouder Duur: 10-15 minuten 

Doel  Aan het einde van de oefening hebben alle deelnemers minstens een 
keer gescoord. 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- De spelers staan in twee rijen schuin tegenover de goal. 
- Achter de goal staat een speler met ballen. Dit is de leider. 
- De leider maakt willekeurig oogcontact met een van de spelers die vooraan staat en geeft een 

pass naar die speler, die direct schiet.  
- Vervolgens sluit deze speler achteraan de rij, neemt de goalie zijn basispositie in en passt de 

leider een nieuwe bal. 

Organisatietekening 

 

 
 

 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Ballen Minstens 1 per deelnemer 

Goal 1 

Pionnen 2 

 

Uitleg oefening 

- We gaan oefenen met schieten. 
- Zo meteen maken we bij iedere pion een rij. 
- Eén van jullie hoeft niet in de rij en gaat bij de ballen naast de goal staan. Deze speler is de 

‘leider’. 
- De leider maakt oogcontact met een van de spelers die vooraan in de rij staat. Daarna speelt 

hij/zij de bal over naar deze speler. Degene die de bal ontvangt, schiet in één keer op doel. 
- Daarna sluit hij/zij achter aan de andere rij en geeft de leider een pass aan een andere speler, 

die ook weer schiet. 
- Probeer zo vaak mogelijk te scoren! 

  



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Laat de leider de bal iets rustiger passen. 
- Spelers die de bal ontvangen mogen deze eerst aannemen alvorens ze op goal schieten. 
- Speel zonder keeper. 
- Neem als trainer de rol van de leider op je. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Vergroot de afstand tussen de pionnen en het doel. 
- Gebruik 2 leiders en geef passes vanaf beide kanten van de goal. Je kunt ervoor kiezen de 

leider passes te laten geven naar degene recht tegenover hen of naar degene schuin tegenover 
hen. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Schiet met je backhand. 
- Laat de leider een pass geven waarin de bal stuitert. 

 

Spelvorm 

- Maak twee teams: welk team scoort het vaakst? 

 

Coaching 

Veiligheid 

- Zorg ervoor dat er voldoende afstand is tussen degene die schiet en de andere spelers in de rij. 
- Zorg ervoor dat de leiders niet achter de goal staan en dat zo min mogelijk ballen op hen 

geschoten worden. 

 

Aandachtspunten 

- De leider moet zijn passes doseren, zodat de keeper de tijd heeft om na een schot weer terug 
te gaan naar zijn of haar basispositie in de goal. 

- De leider moet strakke passes in de stick van de speler geven. Indien dit niet lukt, kun je als 
trainer de rol van leider op je nemen, zodat spelers alleen hoeven te schieten. 

- Zorg ervoor dat spelers na een schot in de andere rij aansluiten, zodat ze oefenen om vanaf 
beide kanten te schieten. 

 

 


