
 Leskaart Floorball 
 

Kleurendribbel Individuele 
balcontrole 

8 jaar en ouder Duur: 10-15 minuten 

Doel  Alle deelnemers is het aan het einde van de oefening gelukt om 
minstens één keer omhoog te kijken (naar de pionnen i.p.v. naar de bal) 
tijdens het dribbelen, zonder de bal te verliezen. 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- Op het veld liggen pionnen van verschillende kleuren. De pionnen liggen in paren van dezelfde 
kleur naast elkaar en vormen een ‘poortje’. 

- Naast het veld staat een stapel pionnen van dezelfde kleuren als de poortjes op het veld. Deze 
worden (door deelnemer B) pionnen van die kleuren in een willekeurige volgorde gezet. 

- Het is de bedoeling dat deelnemers (A) met de bal aan de stick in de volgorde van die kleuren 
pionnen door de poortjes dribbelen. 

Organisatietekening 

 
 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Ballen 1 per 2 deelnemers 

Pionnen Per tweetal 3x5 of 3x6 pionnen (van 
verschillende kleuren) 

Boarding Voldoende om de veldjes af te bakenen 

 

Uitleg oefening 

- Met deze oefening gaan wij het dribbelen met de bal trainen.  
- Maak tweetallen (deelnemer A en deelnemer B) en ga als tweetal op een van de veldjes staan. 

Ieder tweetal heeft een veldje met pionnen.  
- Als we met het spel starten, zal een iemand van het tweetal de stapel pionnen uit elkaar halen 

en in een willekeurige volgorde aan de zijkant van het veld neerleggen. De andere uit het 
tweetal mag hier nog niet naar kijken! 

- Als de pionnen neer zijn gezet, mag de ander zich omdraaien en zo snel mogelijk met de bal 
aan de stick door de poortjes op het veldje dribbelen. Dit moet in de kleurenvolgorde van de 
pionnen die aan de zijkant van het veld zijn neergezet.  

- Dus als de volgorde waarin de pionnen staan ‘wit-rood-geel-groen-oranje-blauw’ is, dribbel je 
eerst door het witte poortje, dan het rode poortje, dan door het gele poortje, enzovoorts. 

- Als je klaar bent, wissel je van rol. 
- Wie is het snelst klaar?  

 

  



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Deelnemer A mag van te voren al kijken hoe deelnemer B de pionnen neerlegt. 
- Leg de pionnen in het ‘veldje’ verder van elkaar af, zodat het makkelijker wordt om er doorheen 

te dribbelen. 
- Gebruik minder verschillende kleuren (bijv. 2 paren blauw, 2 paren rood en 2 paren geel), zodat 

de deelnemer meer opties heeft om doorheen te dribbelen. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Deelnemer A start wanneer deelnemer B de eerste pion neerlegt. Terwijl deelnemer A naar de 
betreffende pionnen in het veldje dribbelt, legt deelnemer B de tweede pion (van een andere 
kleur) neer. Hierdoor wordt deelnemer A gedwongen om omhoog te kijken (even niet naar de 
bal te kijken) tijdens het dribbelen. Wanneer deelnemer A door het eerste paar pionnen heen is 
en richting het tweede paar dribbelt, legt deelnemer B de derde pion neer. De oefening is af als 
deelnemer B alle pionnen heeft neergelegd en deelnemer A de reeks heeft afgemaakt. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Dribbel met de backhand. 
- Plaats de kleurenvolgorde achter de boarding, zodat de deelnemer er steeds naartoe moet om 

de kleur van de volgende pionnen te achterhalen. 

 

Spelvorm 

- Maak twee teams (van 3 of 4 spelers) en laat deze tegen elkaar strijden! Zorg hierbij voor twee 
(identieke) veldjes. Per ronde strijdt een deelnemer van ieder team tegen elkaar en leg je als 
trainer de pionnen in een bepaalde (kleuren)volgorde. Bij een nieuwe ronde (met twee andere 
deelnemers) leg je de pionnen dus in een andere volgorde. Het team met de meeste 
deelnemers die het snelst klaar waren, wint! 

 

Coaching 

Veiligheid 

- Baken de verschillende veldjes voldoende af, zodat er geen ballen en deelnemers in andere 
veldjes terechtkomen. 

 

Aandachtspunten 

- “Zorg dat je in beweging blijft bij het kijken naar de (kleuren)volgorde van de pionnen.” 
- “Maak met je stick een ‘dakje’ boven de bal bij het maken van een bocht.” 

 


