
 Leskaart Floorball 
 

Uitdagen  Iemand passeren 8 jaar en ouder Duur: 10-15 minuten 

Doel  Aan het eind van de oefening is het iedere speler met bal gelukt de 
verdediger voorbij te spelen en op doel te schieten. 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- De aanvallende speler A loopt vanuit de hoek van het veld op zonder bal en zoekt de 
verdediger (V) op. 

- Aanvallende speler B speelt een lange bal naar speler A, die probeert af te maken op doel. 
- Daarna wisselen de spelers van plek: A wordt V, V wordt B (sluit achter aan de rij) en B wordt 

A. 

Organisatietekening 

 

 
*Speler A kiest langs welke kant hij/zij de verdediger passeert. 

 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Ballen Minstens 2 

Goal 1 

 

Uitleg oefening 

- We gaan oefenen om een tegenstander voorbij te spelen en op doel af te ronden. 
- Eén van jullie start als verdediger. De rest maakt een rij in de hoek. 
- De eerste uit de rij is een aanvaller. Hij/zij rent zonder bal richting de verdediger. 
- Vervolgens passt de eerstvolgende uit de rij een lange bal naar de aanvaller. 
- De aanvaller neemt de bal aan, speelt de verdediger voorbij en schiet op doel. 
- Als je hebt geschoten, word je verdediger. De verdediger sluit achter aan de rij en degene die 

de pass gaf wordt de aanvaller. 

  



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Wijs een gebied aan waar de verdediger zich mag bevinden. 
- Laat de verdediger alleen hinderen, niet de bal afpakken. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- De verdediger mag al ingrijpen op het moment dat de pass gegeven wordt. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Speel met meer aanvallers en/of verdedigers. 

 

Spelvorm 

- Doe de oefening aan beide kanten van het veld en maak twee teams. Welk team scoort het 
vaakst? 

 

Coaching 

Veiligheid 

- De stick mag niet tussen iemands benen komen. 
- Stickslag is niet toegestaan. 

 

Aandachtspunten 

- Probeer op snelheid de verdediger voorbij te spelen. 
- Scherm de bal met je lichaam af. 
- Maak een schijnbeweging. 

 


