
 Leskaart Floorball 
 

Sprinten en schieten Schieten 8 jaar en ouder Duur: 10-15 minuten 

Doel  Aan het einde van de oefening is het iedere deelnemer minstens één 
keer gelukt om in volle sprint in één keer, zonder de bal aan te nemen, 
op goal af te ronden. 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- In twee hoeken van het veld diagonaal tegenover elkaar staat een rij spelers.  
- Uit de eerste hoek sprint de voorste speler uit rij 1 naar het doel aan de overkant van het veld. 

Daar ontvangt hij/zij een pass van de voorste speler uit rij 2, die hij/zij direct op doel schiet. 
- Meteen na het schot draait de speler zich om en sprint hij/zij naar het andere doel. Voor het 

doel ontvangt de speler een pass van de volgende speler uit rij 1, die hij/zij ook direct afrondt. 
De speler sluit vervolgens weer achter zijn/haar eigen rij aan. 

- Wanneer de eerste speler voor de tweede keer heeft geschoten, voert de voorste speler uit rij 2 
de oefening in spiegelbeeld uit. 

Organisatietekening 

 

 
 

 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Ballen 1 per deelnemer 

Goals 2 

 

Uitleg oefening 

- Maak in die hoek en in die hoek een rij (aanwijzen). 
- We gaan oefenen met sprinten en op snelheid schieten. 
- Zo meteen sprint de voorste uit rij 1 (aanwijzen welke rij) naar de goal aan de overkant van het 

veld. 
- Als hij/zij bijna bij de goal is, geeft de voorste speler uit rij 2 (aanwijzen welke rij) een pass voor 

de goal. 
- Speler 1 sprint door naar de bal en schiet in één keer op goal. 
- Daarna draait de hij/zij zich meteen om en sprint naar de andere goal.  
- Daar ontvangt hij/zij een pass van degene die nu vooraan staat in rij 1 en schiet ook weer direct 

op goal. 
- Daarna sluit hij/zij achteraan in de rij en start de eerste uit rij 2 met dezelfde oefening. 
- Is de pass onhaalbaar voor je? Dan laat je die gaan en ga je door met de oefening.  
- Het gaat hier vooral om het sprinten en snel schieten. Zorg er dus voor dat je passes 

nauwkeurig zijn. 



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Zet de rijen iets verder naar het midden neer (bijvoorbeeld ter hoogte van de voorste lijn van het 
doelgebied). Zo krijgen aanvallers de mogelijkheid om de bal eerst goed te leggen alvorens ze 
op goal schieten. 

- Speel zonder keeper. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Zet de rijen iets verder naar het midden neer (bijvoorbeeld ter hoogte van de voorste lijn van het 
doelgebied) en laat spelers in één keer schieten. 

- Speel zonder keeper en plaats een doek in de goal of een pion, zodat spelers moeten mikken 
op de gaten in het doek of op de pion. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Na de pass sprint de speler ui rij 2 naar de goal aan de overkant om daar een pass te 
ontvangen. De speler uit rij 1 draait zich na het schot om, is nu verdediger en sprint mee om het 
schot te blokkeren (niet de pass te onderscheppen).  

 

Spelvorm 

- Iedere rij vormt een team. Welk team scoort het vaakst? 

 

Coaching 

Veiligheid 

- Zorg ervoor dat spelers niet achter de goal gaan staan bij het schieten. 

 

Aandachtspunten 

- Speler moeten echt voluit sprinten, direct schieten en na het schot (of de onhaalbare pass) 
draaien en terug sprinten. Het gaat hierbij om het hanteren van een hoog tempo en om het op 
snelheid schieten. 

- Zorg voor een nauwkeurige pass, anders kan de speler niet schieten. 

 

 


