
 Leskaart Floorball 
 

Panna one-on-one 
knockout 

Iemand passeren 8 jaar en ouder Duur: 10-15 minuten 

Doel  Aan het einde van de oefening is het iedere deelnemer gelukt iemand te 
passeren en te scoren. 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- Er worden meerdere kleine veldjes (pannaveldjes) gemaakt, bestaande uit 4 bochten en 4 
rechte boardingstukken. De korte zijde van een veldje bestaat uit 2 bochten aan elkaar, de 
lange zijde uit de twee rechte stukken, die aangesloten worden op de bochten. 

- Spelers spelen 1 tegen 1 en verdedigen elk een doel. 
- Het doel is om binnen de aangegeven tijd (bijvoorbeeld 2 minuten) zo vaak mogelijk te scoren. 

Elk doelpunt is een punt. 
- Lukt het een speler om na een panna (de bal tussen de benen van de tegenstander spelen) te 

scoren, dan heeft die speler direct gewonnen. 
- Speel in competitievorm, zodat spelers geregeld van tegenstander wisselen. 

Organisatietekening 

 
 
*Gebruik bij onvoldoende boarding banken of speel 
desnoods zonder boarding.  
*Gebruik pionnen om goals te maken, indien er 
onvoldoende goals aanwezig zijn. 

Doordraaien in competitievorm (in een 
veldopstelling zoals in bovenstaande 
afbeelding):  
➔ Winnaars schuiven een plek naar rechts, 

verliezers een plek naar links. De 
winnaars van de twee rechter veldjes en 
de verliezers van de twee linker veldjes 
blijven staan. 

➔ Voor de laatste ronde: de winnaars van 
de bovenste rij veldjes schuiven een 
veldje naar beneden, de verliezers van 
de onderste rij veldjes schuiven een 
veldje naar boven. De andere spelers 
blijven staan. 

De winnaar van de laatste ronde uit het 
veldje rechtsonder is de winnaar van het 
spel. 
 

 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Ballen  1 per tweetal 

Boarding (of banken) 4 bochten en 4 rechter stukken per veldje  

Goals   2 per veldje (of 4 pionnen per veldje) 

 

Uitleg oefening 

- We gaan 1 tegen 1 spelen in een zogenaamd pannaveldje. 
- Iedereen verdedigt een goal. 
- Het doel is om binnen X aantal (bijvoorbeeld 2) minuten zo vaak mogelijk bij je tegenstander te 

scoren. 
- Lukt het je om je tegenstander een panne te geven en vervolgens te scoren? Dan heb je direct 

gewonnen. 
- Na X aantal (bijvoorbeeld 2) minuten draaien we door. De winnaars schuiven een veldje op 

naar rechts en de verliezers naar links. De winnaars van het rechter veldje en de verliezers van 
het linker veldje blijven staan. 
 

Uitleg voor de laatste ronde: 
- We gaan nu de laatste ronde spelen. Heb je net gewonnen en stond je in de bovenste rij 

veldjes? Dan schuif je een veldje naar beneden. Heb je net verloren en stond je in de onderste 
rij veldjes? Dan schuif je een veldje naar boven. De rest blijft in het veldje staan.  



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Maak de veldjes groter. 
- Gebruik een grotere goal. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Maak de veldjes kleiner. 
- Gebruik een kleinere goal. 
- Spelers mogen pas scoren als ze over de helft van het veld zijn. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Je mag alleen scoren als je middels een passeeractie je tegenstander voorbij bent. 

 

Spelvorm 

- Wie wordt de winnaar van het spel (veldje rechts onder)? 
- Wie worden de winnaars van de rijtjes (winnaar van de winnaars en van de losers)?  

 

Coaching 

Veiligheid 

- De stick mag niet tussen de benen van de tegenstander. 
- Stickslag is niet toegestaan. 

 

Aandachtspunten 

- Deel spelers in op niveau. Laat de zwakkere spelers bijvoorbeeld in de bovenste rij veldjes 
spelen en de sterkere spelers in de onderste rij. Zo is het voor iedereen uitdagend en 
motiverend om te spelen. 

- Leer spelers passeerbewegingen maken. Geef voorbeelden hiervan. 

 

 


