
 Leskaart Floorball 
 

Matbal Samenwerking 10 jaar en ouder Duur: 15 minuten 

Doel  Aan het einde van de oefening is het beide teams minstens één keer 
gelukt om de bal naar de eigen keeper te spelen, waarbij de keeper het 
tevens lukt om de bal te pakken. 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- Aan iedere korte zijde van het veld staat 1 mat. 
- Er worden twee teams gemaakt, met ieder één keeper. 
- De keeper neemt plaats op de mat in de helft van de tegenstander. 
- Het team probeert door samenwerking bij de eigen keeper te geraken en de bal daar naartoe te 

spelen. 
- Spelers mogen niet met hun sticks op of boven de mat komen. 
- Als de keeper de bal in de handen heeft, scoort het team een punt. 

Organisatietekening 

 
 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Ballen 1 

Matten 2 

 

Uitleg oefening 

- We gaan matbal spelen. Dit doen we in twee teams. Ieder team heeft een keeper. 
- De keepers nemen ieder plaats op een van de matten (zonder stick). 
- Het is zo meteen de bedoeling dat jullie als team samenwerken en de bal bij de keeper uit jullie 

team krijgen. 
- Als jullie keeper de bal met de handen vast heeft, scoren jullie een punt. 
- De tegenstander zal door te verdedigen dit proberen te voorkomen. Het is dus belangrijk dat je 

vrij loopt en aanspeelbaar bent, zodat je als team de bal bij de keeper krijgt. 
- Eén belangrijke regel: er mogen geen sticks op of boven de mat komen! 

  



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Gebruik een grotere mat. 
- Wijs een gebied aan waar tegenstanders de bal niet mogen afpakken, bijvoorbeeld op de helft 

van de tegenstander (waar de keeper staat). Zo krijgen teams de kans om rustig op te bouwen 
en worden degenen met balverlies gedwongen om in te zakken. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Wijs een gebied rondom de matten aan waar aanvallers (teamgenoten van de keeper) niet 
mogen komen, zodat de pass naar de keeper van een grotere afstand gegeven moet worden.  

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Voordat de pass naar de keeper gegeven wordt, dient een team een X aantal (bijvoorbeeld 5) 
keer de bal naar elkaar te passen, zonder balverlies te lijden. 

- Extra uitdaging: de bal mag niet teruggespeeld worden naar de speler waar die vandaan kwam. 

 

Spelvorm 

- Deze oefening is al in spelvorm. 

 

Coaching 

Veiligheid 

- De stick mag niet op of boven de mat komen. 
- De stick mag niet tussen iemands benen komen. 
- De stick mag niet boven kniehoogte komen. 
- Heeft de keeper geen keepersuitrusting? Dan mag de bal alleen voorzichtig naar de keeper 

gespeeld worden, zonder te schieten. 

 

Aandachtspunten 

- Zorg ervoor dat spelers vrijlopen en aanspeelbaar zijn. Leg het spel eventueel stil om hierop te 
wijzen. 

- Stickslag is niet geoorloofd. 
- Het is handig om de bal voorzichtig naar de keeper te spelen, in plaats van te schieten. 

 

 


