
 Leskaart Floorball 
 

Pionbal Schieten 6- tot 12-jarigen Duur: 15 minuten 

Doel  Aan het einde van de oefening hebben alle deelnemers geoefend met 
mikken, waarbij ze een pion raken (of dichtbij het raken van de pion 
komen). 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- Ieder tweetal vormt een team en heeft een pion.  
- Het team zet zijn pion ergens in de zaal neer. De pionnen mogen kriskras door elkaar staan. 
- De teams verdedigen hun pion en proberen de pion van de tegenstander te raken. 
- Is er een pion geraakt? Dan wordt deze op de eigen pion gestapeld. 
- Het team zonder pion kan nu andere pionnen gaan veroveren. 
- Wordt een stapel pionnen geraakt, dan vervoer je als team de hele stapel. 
- Wie bouwt de hoogste stapel? 

Organisatietekening 

 
 

 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Bal 2 

Pionnen 1 per team 

 

Uitleg oefening 

- Zo meteen gaan we groepjes van twee maken. 
- Ieder groepje krijgt 1 pion. Deze zet je ergens op het veld neer (eventueel: ‘binnen deze lijnen’). 
- Met je groepsgenoot ga je deze pion beschermen én proberen de pionnen van de andere 

groepjes te raken met de bal. 
- Wordt jouw pion geraakt? Dan ben je deze kwijt en ga je andere pionnen proberen te raken. 
- Raak jij iemands pion? Dan mag je die pion op jouw pion stapelen. 
- Wordt jouw stapel vervolgens geraakt? Dan raak je de hele stapel kwijt. De stapel gaat dan 

naar het team die de bal er tegenaan heeft geschoten. 
- Het team dat op het einde de grootste stapel pionnen heeft, heeft gewonnen! 

  



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Gebruik grotere pionnen. 
- Je mag maar op een bepaalde afstand (bijvoorbeeld 1 meter) van je eigen pion staan om hem 

te verdedigen. 
- Bij niveauverschil tussen teams: maak voor de zwakkere spelers teams van 3 en voor de 

sterkere spelers teams van 2. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Gebruik kleinere pionnen. 
- Vergroot het veld. 
- Er moet vanaf een bepaalde minimale afstand (bijvoorbeeld 3 meter) op de pionnen geschoten 

worden. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Er moet met de backhand geschoten worden. 

 

Spelvorm 

- Deze oefening is al in spelvorm. 

 

Coaching 

Veiligheid 

- Sticks mogen niet boven kniehoogte komen. 
- De stick mag niet tussen iemands benen komen. 
- Stickslag is niet toegestaan. 

 

Aandachtspunten 

- Probeer met je teamgenoot samen te spelen en vrij te lopen, zodat je makkelijker een pion kunt 
raken.  

 

 


