
 Leskaart Floorball 
 

Halve maan Schieten 8 jaar en ouder Duur: 5-10 minuten 

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

 

Spelverloop  Niveau 2 

- De spelers gaan in een halve maan rondom het doel staan op een uitdagende schietafstand. 
- Alle spelers hebben 3 ballen. 
- De spelers schieten om de beurt een bal op het doel; het rijtje af en weer terug tot alle ballen 

geschoten zijn. 
- Wanneer alle ballen geschoten zijn, halen de spelers de ballen op en schuift iedereen 2 

plaatsen naar links op. 

Organisatietekening 

 

 
 

 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Ballen 3 per deelnemer 

Goal 1 

 

Uitleg oefening 

- We gaan oefenen met schieten. 
- Ga in een halve maan, ofwel in een boogje, op ongeveer 15 meter van de goal staan (of wijs 

een lijn aan op het veld waar de spelers moeten gaan staan). 
- We gaan om de beurt op goal schieten. We beginnen links en lopen het rijtje af naar rechts.  
- Als degene naast jou heeft geschoten en de keeper er weer klaar voor is, ben je aan de beurt. 
- Als iedereen heeft geschoten gaan we het rijtje weer af, maar dan de andere kant op. Dat 

betekent dat degene die in de eerste beurt als laatste schoot, nu als eerste mag. 
- Als we geen ballen meer hebben, geef ik een sein en halen we de ballen gezamenlijk op.  
- Daarna ga je weer in de halve maan staan, maar dan twee posities verder naar links dan waar 

je stond. We draaien dus door met de klok mee. 

  



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Verklein de afstand tot het doel. 
- Speel zonder keeper. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Vergroot de afstand tot het doel. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Speel zonder keeper en laat spelers op de lat mikken. 
- Voor de keeper: schiet sneller achter elkaar. 

 

Spelvorm 

- Lattenkoning(in): alle spelers mogen 3 keer op doel schieten. Raak je de lat, dan ben je 
lattenkoning(in). Schiet je mis, dan ben je af. 

- Spelers tegen de keeper: spreek een aantal keer af dat gescoord moet worden. Wordt dat 
aantal behaald, dan winnen de spelers. Wordt dat aantal niet behaald, dan wint de keeper. 

 

Coaching 

Veiligheid 

- Zorg voor voldoende afstand tussen de spelers. 

 

Aandachtspunten 

- Zorg voor een goede stickhandling bij het schieten. Leer spelers de juiste techniek. 

 

 


