
 Leskaart Floorball 
 

Record rondje draaien Individuele balcontrole 6- tot 8-jarigen Duur: 5-10 minuten 

Doel  Aan het einde van de oefening lukt het alle deelnemers een rondje met 
de bal aan de stick te draaien, zonder de bal te verliezen. De 
deelnemers maken daarbij een ‘dakje’ met de forehand van de stick. 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- Deelnemers staan met de bal aan de forehand van de stick op een van de lijnen op het veld. 
- Het is de bedoeling dat spelers zoveel mogelijk rondjes om hun as draaien, zonder de bal te 

verliezen. 

Organisatietekening 
 

 Legenda 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Ballen 1 per deelnemer 

Boarding Voor 1 veld 

 

Uitleg oefening 

- Ga allemaal op een van de lijnen op het veld staan.  
- Plaats de bal op de lijn, aan de forehand van de stick.  
- Houd de bal aan de forehand van de stick en draai rondjes om je as.  
- Wanneer je, na het starten met draaien, de lijn voor de tweede keer hebt gezien, heb je één 

rondje gemaakt.  
- Wie heeft er na 2 minuten de meeste rondjes gemaakt? 

 

  



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Laat deelnemers een half rondje draaien. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Laat deelnemers rondjes draaien met de backhand. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Laat deelnemers een rondje draaien, de bal tegen de boarding aanduwen, opvangen en weer 
draaien. 

 

Spelvorm 

n.v.t. 

 

Coaching 

Veiligheid 

- Zorg voor voldoende afstand tussen de deelnemers. 
- Zorg ervoor dat deelnemers de stick onder kniehoogte houden. 
- Zorg ervoor dat deelnemers niet met de stick tussen iemands benen gaan. 

 

Aandachtspunten 

- Laat deelnemers eerst zelf ontdekken, daarna kun je hen feedback geven. 
- “Houd de stick met twee handen vast.” 
- “Ga door je knieën.” 
- “Maak met je stick een dakje boven de bal, zodat het blad gesloten is.” 
- de variatie ook de andere kant opdraaien. 

- Vraag na afloop van de 2 minuten wie meer dan 1, 2, 3, etc. rondjes heeft gemaakt. 
 


