
 Leskaart Floorball 
 

Hooghouden Individuele 
balcontrole 

6- tot 8-jarigen Duur: 10-15 minuten 

Doel  Aan het einde van de oefening lukt het alle deelnemers om de stick met 
een bal in de forehand op te tillen en daarmee te lopen zonder dat de 
bal eruit valt. 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- Alle deelnemers hebben een stick en een bal. 
- De deelnemers leggen de bal in de forehand van de stick en tillen de stick op zonder de bal te 

laten vallen. 

Organisatietekening 
Bij gebruik van boarding Bij gebruik van banken Bij toevoeging van parcours*  Legenda 

 
 
*Het parcours kan naar eigen inzien moeilijker of makkelijker gemaakt worden. Schat bij het maken van het 
parcours het niveau van de deelnemers van te voren in. Het parcours kan moeilijker gemaakt worden door de 
deelnemers bijvoorbeeld ergens onderdoor te laten kruipen of door hen een hoger of schuin object te laten 
beklimmen. Een optie om het makkelijker te maken is het gebruik van hoepels op de grond waar deelnemers in 
moeten stappen, in plaats van de bank. 

 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Ballen 1 per deelnemer 

Boarding of banken Voldoende voor 1 veld/minstens 4 banken 

Pionnen (bij gebruik van banken) 2 per bank 

Materiaal voor het parcours Naar eigen invulling 

 

Uitleg oefening 

- Neem allemaal een stick en een bal.  
- Met deze oefening gaan we leren om de bal met de stick te controleren. Leg de stick op de 

grond neer.  
- Leg de bal op de forehand (het kuiltje) van de stick.  
- Pak vervolgens de stick op met de hand waarmee je schrijft aan de bovenkant en met je andere 

hand bij het einde van de tape vast.  
- Til nu de stick van de grond op, zonder de bal te laten vallen.  
- Is het gelukt? Dan doe je een dansje! 

  

 

  



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Pak met de hand waarmee je schrijft de bovenkant van de stick vast en houd je andere hand bij 
de blade. Als het lukt, probeer je je ‘andere hand’ een stukje dichter bij de tape te houden 
(verder weg van de bal). 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Rol de bal over de blade van voren naar achteren. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Loop en spring met de bal. 
- Gooi de bal met de stick  omhoog en vang deze weer met de stick op. 
- Doe de oefening met de backhand. 

 

Spelvorm 

- Leg een parcours af. 

 

Coaching 

Veiligheid 

- Gebruik je banken bij het maken van een veld? Zorg er dan voor dat aan ieder uiteinde van de 
bank een pion staat. Mocht de bank omvallen, dan zit er geen voet tussen.  

- Zorg voor voldoende afstand tussen de deelnemers. 

 

Aandachtspunten 

- Zorg ervoor dat deelnemers de juiste stick hebben. Rechtshandigen houden met hun 
rechterhand de bovenkant van de stick vast. Bij deze stick zit de forehand links. Linkshandigen 
houden met hun linkerhand de bovenkant van de stick vast. Bij deze stick zit de forehand 
rechts. 

 

 


