
 Leskaart Floorball 
 

Mijnenveld Individuele balcontrole 8 jaar en ouder Duur: 5 minuten 

Doel  Aan het einde van de oefening is het spelers gelukt om door het 
mijnenveld heen te dribbelen, waarbij er maximaal 2 pionnen zijn geraakt. 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- Dit spel kan als onderdeel van een circuitvorm met meerdere spellen gebruikt worden. 
- Op het veld liggen in een rechthoek allemaal pionnen bij elkaar. Deze vormen het mijnenveld. 
- De speler probeert met de bal aan de stick van de ene naar de andere kant van het mijnenveld 

te komen, zonder een pion te raken. 

Organisatietekening 

 
*Zorg voor een juiste ruimte tussen de pionnen –  niet te veel en niet te weinig –, zodat het voor de 
spelers uitdagend is. 

 

Benodigd materiaal Aantal 

Stick 1 

Bal 1 

(Kleine) pionnen  30 

 

Uitleg oefening 

- Voor jullie ligt een mijnenveld van pionnen. 
- Het is de bedoeling dat je dadelijk individueel met de bal aan de stick door het mijnenveld gaat. 
- Probeer de overkant te bereiken zonder een pion te raken! 
- Is het je gelukt? Probeer het dan via een andere route en op een sneller tempo! 
- Wie lukt het om het snelst aan de overkant te geraken zonder een pion te raken? 

  



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Zet de pionnen verder uit elkaar. 
- Maak een minder breed veld, zodat het makkelijker wordt een route te kiezen. 
- Maak een minder lang veld, zodat spelers sneller aan de overkant geraken. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Zet de pionnen dichter bij elkaar. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Doe het met alleen je backhand. 
- Stel een tijdslimiet in. 

 

Spelvorm 

- Met tijdslimiet: hoe vaak kun je binnen een X aantal (bijvoorbeeld 2) minuten naar de overkant 
geraken, zonder een pion te raken? 

- Een tegen een: Maak het veld breder en laat aan iedere kant een speler starten. Welke speler 
is als eerste aan de overkant, zonder een pion te raken? Een pion raken betekent opnieuw 
beginnen!  

 

Coaching 

Veiligheid 

- Zorg ervoor dat spelers er niet te snel doorheen gaan, zodat ze niet over pionnen heen 
struikelen. 

 

Aandachtspunten 

- Let op een juiste stickhandling. 

 

 


