
 Leskaart Floorball 
 

Sjoelen Schieten 6- tot 10-jarigen Duur: 5-10 minuten 

Doel  Aan het einde van de oefening hebben alle deelnemers minstens twee 
ballen in het moeilijkste vak (het 4 punten vak) gemikt. 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- Deze oefening kan in tweetallen of alleen gedaan worden. 
- Er zijn, net zoals bij sjoelen, 4 vakken met een verschillend aantal punten dat behaald kan 

worden. 
- De deelnemer moet zo veel mogelijk punten halen door de ballen in de vakken te mikken. 
- Rolt een bal uit het vak, dan scoort de deelnemer daar geen punt mee. 
- Welke deelnemer haalt de meeste punten? 

Organisatietekening 

 
 

 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Ballen 10 

Boarding/banken of kleinveld goals (makkelijker) 5 of 4 (+2 boarding stukken bij variatie - 
uitdaging) 

Pionnen 2 

 

Uitleg oefening 

- Bij dit spel gaan we sjoelen. We werken in tweetallen. 
- Er is telkens één iemand aan de beurt. Die persoon gaat alle ballen die er liggen (10 stuks), 

vanaf de pion, in de vakken/goals mikken.  
- Er zijn vier vakken/goals. Bij deze vakken/goals kun je 1, 3, 4 en 2 punten halen. We strijden 

hier om de meeste punten, dus als je slim bent, mik je de ballen op het vak/de goal waar je 4 
punten kunt halen.  

- Let op: de bal móét in het vak/de goal blijven liggen. Rolt de bal eruit, dan telt dat niet als punt! 
Als de bal helemaal naar je terugrolt en voorbij de pion komt, mag je deze opnieuw schieten. 
Rolt de bal terug, maar niet voorbij de pion? Dan kun je helaas geen punten verdienen met die 
bal. 

  



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Gebruik kleinveld goals als vakken of maak de vakken breder door de boarding verder uit 
elkaar te plaatsen. 

- Verklein de afstand tussen de pionnen en de vakken. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Vergroot de afstand tussen de pionnen en de vakken. 
- Maak de vakken smaller door de boarding dichter bij elkaar te plaatsen. 
- Spreek een doel af voor het aantal punten dat minimaal behaald moet worden. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Spreek een doel af voor het aantal punten dat precies behaald moet worden.  
- Spreek een bepaald aantal ballen dat in een of meerdere vakken mag liggen. 
- Speel de bal met de backhand. 
- Plaats aan de zijkanten tussen de pionnen en de boarding een boarding, zodat de bal via die 

boarding gekaatst kan worden en in een van de vakken eindigt. De spelers moeten de bal dan 
via de boarding in een van de vakken mikken. 

 

Spelvorm 

- Maak een circuitje met – naast deze oefening – andere kleine (schiet)oefeningen, zodat 
deelnemers in tweetallen alle oefeningen aflopen. Welk tweetal heeft na afloop van het circuitje 
de meeste punten behaald? 

 

Coaching 

Veiligheid 

- Zet het spel zo op het veld neer dat anderen er geen last van hebben en dat er geen ballen van 
anderen in het veldje komen. 

 

Aandachtspunten 

- Laat speler B de punten tellen en aan het einde de ballen rapen. Zo is deze tweede speler ook 
betrokken in het spel.  

- Gezien deze oefening geschikt is voor maximaal 2 spelers, is het bij aanwezigheid van meer 
deelnemers handig om tegelijkertijd andere oefeningen uit te zetten. Op die manier blijft 
iedereen in beweging. 

- Zorg ervoor dat de spelers de bal niet te hard schieten. Het gaat hierbij puur om het mikken van 
de bal. 

- Eventueel kan de koppeling gemaakt worden met het nemen van een penalty tijdens een 
kleinveld wedstrijd.  

 

 


