
 Leskaart Floorball 
 

Stoelendans Individuele balcontrole 6- tot 12 jarigen Duur: aantal minuten 

Doel  Aan het einde van de oefening is het iedere deelnemer gelukt om minstens 
één keer de bal met de stick stil te leggen bij een pion. 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- Er staan evenveel pionnen als deelnemers verspreid over het veld.  
- Er wordt muziek afgespeeld. 
- Iedere deelnemer heeft een bal aan de stick en dribbelt over het veld. 
- Op het moment dat de muziek stopt, rennen de deelnemers met de bal aan de stick naar een 

pion en leggen de bal met de stick stil. 
- Als iedereen de bal stil heeft gelegd, wordt een pion weggenomen en de muziek weer gestart. 
- Nu is er een pion minder dan het aantal deelnemers. Als de muziek stopt, leggen de 

deelnemers weer de bal stil bij een pion.  
- Heeft een deelnemer geen pion of heeft hij/zij de bal later stilgelegd dan de andere speler bij 

diezelfde pion, dan is hij/zij af. 
- De muziek wordt weer gestart en de speler die af is mag een pion naar keuze weghalen. 
- De speler die overblijft bij de laatste pion, is winnaar! 
*Het spel kan ook zonder muziek. Gebruik dan bijvoorbeeld een fluitje als teken om de bal stil te leggen. 

Organisatietekening 

 

 
 

 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Ballen 1 per deelnemer 

Pionnen 1 per deelnemer 

 

Uitleg oefening 

- We gaan een soort stoelendans spelen. 
- Neem allemaal een bal aan de stick. 
- Als de muziek aan gaat, dribbelen jullie met de bal aan de stick over het veld. 
- Stopt de muziek, dan ren je naar een pion en leg je daar de bal stil met je stick. 
- Er mag maar één persoon per pion staan, dus sta je met z’n tweeën, dan wint degene die de 

bal als eerste bij de pion stil heeft gelegd. 
- Heb je geen pion, dan ben je af.  
- Als de muziek weer start wordt een nieuwe pion weggehaald. 
- Degene die als laatste overblijft, is winnaar! 



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Haal niet iedere ronde een pion weg, zodat iedereen de kans krijgt om meerdere keren de bal 
stil te leggen bij een pion. 

- Je mag de bal ook met je voet stilleggen. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Geef ook andere opdrachten, zoals stilstaan, omdraaien en rondje draaien. Dit kun je doen door 
iedere opdracht een getal te geven (bijvoorbeeld 1=bal stilleggen bij de pion, 2=stilstaan, 
3=omdraaien, 4=rondje draaien) of door de opdrachten te benoemen. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Werk in tweetallen. Ieder tweetal heeft een bal en rent kriskras door de zaal. Op het teken rent 
de speler zonder bal naar een pion. De andere speelt de bal over naar zijn/haar teamgenoot. 

 

Spelvorm 

- Deze oefening is al een spelvorm. 

 

Coaching 

Veiligheid 

- Zorg voor voldoende afstand tussen de pionnen en voor een veld met voldoende ruimte. 

 

Aandachtspunten 

- Maak een dakje met je stick op de bal om de bal stil te leggen. 

 


