
 Leskaart Floorball 
 

Gedwongen passing Samenwerking 12 jaar en ouder Duur: 15 minuten 

Doel  Aan het einde van de oefening is het ieder team minstens één keer 
gelukt om een aanval op te bouwen, zonder de bal te verliezen. 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- Er wordt een partijspel gespeeld, waarbij de spelers niet met de bal mogen lopen. 
- Het is dus belangrijk dat spelers zonder bal vrijlopen, zodat ze aanspeelbaar zijn. 

Organisatietekening 

 
 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Ballen 1 

Goals 2 

 

Uitleg oefening 

- We spelen een partijspel, maar daarbij is een belangrijke regel van toepassing: je mag niet 
lopen met de bal. 

- Zorg er dus voor dat je aanspeelbaar bent als jouw teamgenoot de bal ontvangt! 
- Het team met de meest succesvolle aanvallen en dat dus het meest scoort, wint! 

  



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Je mag wel lopen met de bal, maar je mag de bal maximaal twee keer aanraken voordat je hem 
weer overspeelt. 

- Wijs een gebied aan waarin de tegenstander de bal af mag pakken. Voor andere gebieden 
geldt dat dit niet mag. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Geef een X aantal keer (bijvoorbeeld 5) aan dat de bal overgespeeld moet worden, alvorens er 
op doel geschoten wordt. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Val aan met een ondertal. Stel de regel in dat er bijvoorbeeld maar 3 spelers van het 
aanvallende team op de helft van de tegenstander mogen komen (of in een kleiner gebied 
dichter bij de goal). De tegenstander mag wel met het hele team in het gebied om te 
verdedigen.  

 

Spelvorm 

- Deze oefening bevat al een competitieve vorm. 

 

Coaching 

Veiligheid 

- Je mag niet met je stick op de stick van een andere speler slaan. 
- De stick mag niet tussen iemands benen komen. 
- De stick mag niet boven kniehoogte komen. 

 

Aandachtspunten 

- Zorg ervoor dat spelers vrijlopen en aanspeelbaar zijn. 

 

 


