
 Leskaart Floorball 
 

Sneller dan de bal Overspelen 8 jaar en ouder Duur: 10-15 minuten 

Doel  Aan het einde van de oefening is het ieder groepje gelukt om minstens 
één keer de bal rond te spelen, zonder deze te verliezen. 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- Er worden groepjes van 5 gemaakt. Deze nemen plaats bij een vierkant veldje. 
- Op elke hoek staat één speler. De eerste speler heeft de bal en de vijfde speler staat 

daarnaast. Deze vijfde speler is de ‘jager’. 
- De vier spelers op de hoeken moeten zo snel mogelijk de bal rondpassen, tegen de klok in.  
- De ‘jager’ jaagt de bal na. Zodra de jager de bal onderschept of ingehaald heeft, neemt hij/zij de 

plaats in van de laatste speler die de bal passte of van de speler die de bal niet goed aannam. 
Deze speler wordt de nieuwe jager. 

- De jager moet zo snel mogelijk rennen en de 4 hoekspelers moeten zo snel en zuiver mogelijk 
passen. 

Organisatietekening 

 

 
 

 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Ballen 1 per groepje 

Pionnen 4 per groepje 

 

Uitleg oefening 

- We gaan een oefening doen waarbij we het zuiver passen en onze conditie gaan trainen. 
- Zo meteen maken we groepjes van 5 spelers. Ieder groepje heeft maar 1 bal nodig. 
- 4 spelers gaan elk op één hoek van het vierkant staan, bij een pion. 
- Een van de spelers die bij een hoek staat start met de bal. 
- De vijfde speler gaat daar naast staan, aan de buitenkant van het vierkant. Deze speler is de 

jager. 
- Het is de bedoeling dat de spelers bij de hoeken de bal zo snel en zuiver mogelijk naar elkaar 

overspelen.  
- De bal wordt tegen de klok in overgespeeld en mag niet diagonaal over het veld. 
- Op het moment dat de eerste pass gegeven wordt, rent de jager speler de bal achterna. 
- Lukt het de jager de bal in te halen, dan wordt er gewisseld. Degene die de laatste pass gaf of 

die de bal niet goed heeft aangenomen, wordt de nieuwe jager.  
- Het doel is dus om de bal zo vaak mogelijk rond te spelen! 



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Pas de grootte van het veld aan. 
- Verzwaar de bal door er een lintje in te stoppen. Zo zal de bal niet meer stuiteren. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Pas de grootte van het veld aan.  
- Speel met een grotere groep en maak bijvoorbeeld een zeshoek. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Speel met twee ballen (van verschillende kleuren) tegelijk. Het aantal spelers tussen beide 
ballen is gelijk aan elkaar (halverwege het vierkant wordt met de tweede bal gestart). De jager 
volgt de bal waarbij hij/zij is gestart. 

 

Spelvorm 

- Houd per viertal bij hoe vaak het lukt om het vierkant rond te spelen. 

 

Coaching 

Veiligheid 

- Om te voorkomen dat de jager teveel gaat afsnijden en in de wegloopt voor de hoekspelers, 
moet hij/zij buitenom het vierkant lopen.  

 

Aandachtspunten 

- Hoekspelers moeten zoveel mogelijk strak en zuiver over de grond passen, met een sweep. 
- Een slag of een slappe bal zouden eventueel als ‘fout’ gerekend kunnen worden. In dat geval 

wordt er gewisseld van jager. 

 


