
 Leskaart Floorball 
 

Hondje uitlaten Individuele 
balcontrole 

6- tot 12-jarigen Duur: 5 minuten 

Doel  Alle deelnemers kunnen aan het einde van de oefening een rondje om 
het veld dribbelen met de bal aan de stick, zonder deze te verliezen. 

 

Spelverloop (niveau 2) Niveau 2 

- Alle deelnemers hebben een bal en stick. 
- De deelnemers dribbelen met de bal aan de stick door de zaal. 

Organisatietekening 

 

 
 
 

 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Ballen 1 per deelnemer 

Goal 1 

 

Uitleg oefening 

- Met deze oefening gaan we de bal aan de stick mee leren nemen.  
- Neem allemaal een bal en een stick.  
- Leg de bal op de grond neer, aan de binnenkant (forehand) van je stick.  
- Dribbel nu met de bal aan de stick, alsof je een hondje uitlaat dat naast je loopt.  
- De hond moet aan de riem blijven!  

 

 

  

Legenda 



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Laat deelnemers op een rustiger tempo lopen. 
- Neem een zwaardere bal of verzwaar de bal door er een lintje in te stoppen, zo zal de bal niet 

stuiteren en minder snel wegrollen. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Laat deelnemers rennen met de bal aan de stick. 
- Laat deelnemers de bal tegen de boarding/muur aanduwen (niet slaan) en weer opvangen met 

de stick. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Kun je aan de overkant komen zonder de bal te verliezen? 
- Laat deelnemers proberen de bal in het doel te schieten. 

 

Spelvorm 

- Voeg hindernissen (hondendrollen) toe (zoals pionnen) waar deelnemers omheen moeten. 
- Doe een ‘stopdans’. Wanneer de muziek uitgaat, moet iedereen als een standbeeld staan en de 

bal bij zich houden. 

 

Coaching 

Veiligheid 

- Zorg voor voldoende ruimte voor de spelers. 
- Zorg ervoor dat spelers niet achter de goal lopen, zodat niemand geraakt wordt wanneer er op 

doel geschoten wordt. 
- Deel eventueel de oefeningen van verschillende moeilijkheidsgraad op verschillende gebieden 

van het veld in, zodat deelnemers zelf kunnen kiezen welke ze uitvoeren. Dus bijvoorbeeld: in 
gebied 1 mag je lopen, in gebied 2 rennen, in gebied 3 de bal tegen de boarding aanduwen en 
in gebied 4 schiet je op doel. Zo wordt ook de veiligheid van de beginnende floorballers 
gewaarborgd. 

 

Aandachtspunten 

- “Loop met de bal alsof je een hondje naast je hebt lopen.” 
- “Laat de bal aan je stick plakken” 
- “Houd de stick ban je buik af, zodat je ruimte hebt om te sturen” 

 


