
 Leskaart Floorball 
 

Individueel balbezit Verdedigen 8 jaar en ouder Duur: 5-10 minuten 

Doel  Aan het einde van de oefening is het alle spelers gelukt om minstens 
één keer de bal succesvol af te schermen. 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- Er worden groepjes van drie spelers gemaakt. 
- 1 speler heeft de bal en probeert deze in bezit te houden. 
- De 2 andere spelers proberen de bal af te pakken. 
- Pakt iemand de bal af, dan probeert die speler de bal in bezit te houden en gaan de andere 

spelers de bal proberen af te pakken. 

Organisatietekening 

 

 
 

 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Ballen 1 per groepje 

Pionnen 3 of 4 per groepje 

 

Uitleg oefening 

- We gaan oefenen met het afschermen van de bal. 
- Maak groepjes van 3 en neem per groepje 1 bal. 
- Voor ieder groepje is er een veldje. Probeer als team hierbinnen te blijven. 
- Als je de bal hebt, ga je proberen deze zo lang mogelijk in bezit te houden. De andere twee 

spelers uit je groepje, proberen de bal van je af te pakken. Scherm de bal dus goed af met je 
lichaam. 

- Is het een van de andere spelers gelukt om de bal af te pakken, dan gaat die de bal zo lang 
mogelijk in bezit proberen te houden en probeert de ander de bal af te pakken. 

  



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Maak het speelveld groter. 
- Speel 1 tegen 1, in plaats van 1 tegen 2. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Maak het speelveld kleiner. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Speel 1 tegen 3, in plaats van 1 tegen 2. 

 

Spelvorm 

- Welke van de drie spelers kan het langst de bal in bezit houden? 
- Maak een vierkant met pionnen en geef de speler met de bal de opdracht om van de ene lijn 

naar de andere lijn daar tegenover dribbelen, zonder de bal te verliezen. De andere spelers 
proberen nog steeds de bal af te pakken. Iedere keer dat met bal de overkant bereikt wordt, is 
één punt. 

 

Coaching 

Veiligheid 

- Stickslag is niet toegestaan. 
- De stick mag niet tussen iemands benen komen. 

 

Aandachtspunten 

- “Plaats je lichaam tussen de bal en je tegenstander, zodat je de bal af kunt schermen”.  

 

 


