
 Leskaart Floorball 
 

Keepersoefening 1 Goalie 8 jaar en ouder Duur: 10-15 minuten 

Doel  Aan het einde van de oefening blijkt dat de keeper op een voldoende 
hoge intensiteit heeft getraind, omdat hij/zij een versnelde ademhaling 
heeft. 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- Oefening voor de goalie, waarbij er drie ballen voor hem/haar liggen. 
- De goalie duikt naar een bal, pakt deze op en doet alsof hij/zij deze uitgooit. 
- Daarna glijdt hij/zij weer terug de goal in en doet hetzelfde voor de twee andere ballen. 
- Vervolgens doet de goalie nog een paar acties voor de goal, beweeglijkheid en snelheid. 

Organisatietekening 

 

 
 

 

Benodigd materiaal Aantal 

Ballen 3 

Goal 1 

 

Uitleg oefening 

- We gaan een oefening doen waarmee jij je snelheid, beweeglijkheid en het gevoel voor de goal 
kunt trainen. De oefening voer je individueel uit. 

- Voor je, aan de uiteinden van het doelgebied, liggen drie ballen. 
- De oefening bestaat uit verschillende stappen. Deze zijn als volgt: 

➔ Je duikt op je buik naar de bal die recht voor de goal ligt, pakt deze op en je doet alsof je 
hem uitgooit. Daarna glijd je weer op je buik terug de goal in en doe je hetzelfde voor de 
twee andere ballen. 

➔ Als je alle drie de ballen hebt gehad, voel je met je handen de ene paal, de andere paal en 
de lat. 

➔ Daarna schuif je een been naar rechts en vervolgens een been naar links. 
➔ Vervolgens gooi je jezelf naar rechts en dan naar links. 
➔ Afsluitend verplaats jij je van de ene paal naar de andere paal en weer naar het midden. 

- Doe de oefening vijfmaal op een rustig tempo. 
- Doe daarna de oefening drie keer achter elkaar in een hoog tempo, met 1 minuut pauze tussen 

iedere uitvoering. 

  



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Verlaag het tempo. 
- Splits de oefening in twee op: doe eerst de oefening met bal 5 keer rustig en 3 keer in hoog 

tempo en daarna de oefeningen zonder bal. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Verhoog het tempo. 
- Laat de goalie de bal daadwerkelijk uitgooien. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Laat de goalie bij het uitgooien van de bal ergens op mikken of de bal in de loop geven aan een 
speler. 

- Schiet op doel bij de goalie tijdens de oefeningen zonder bal en daag de keeper uit naar 
verschillende plekken toe te moeten bewegen. 

 

Spelvorm 

- Individueel: probeer je record in tijd te verbeteren. 
- Meerdere goalies: wie is het snelst klaar? 

 

Coaching 

Veiligheid 

- Zorg ervoor dat de goalie keeperskleding draagt. 

 

Aandachtspunten 

- Zorg ervoor dat de bewegingen van de goalie explosief (snel) zijn. 

 

 


