
 Leskaart Floorball 
 

Unolleybal Samenwerken 10 jaar en ouder Duur: 15 minuten 

Doel  Aan het einde van de oefening is het iedere speler gelukt een bal tegen 
te houden en een bal naar de overkant te spelen. 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- Dit spel is een combinatie van volleybal en floorball. 
- Het makkelijkst is om de belijning van een volleybalveld te gebruiken. Verdeel het veld in drie 

vakken: (1) achterlijn tot 3 meter lijn, (2) de ruimte tussen de 3 meter lijnen en (3) de 3 meterlijn 
tot de achterlijn. 

- Twee teams spelen tegen elkaar. Het ene team staat in vak 1 en het andere in vak 3.  
- Vak 2 is verboden gebied, daar mogen geen spelers of sticks komen. 
- Er wordt gestart met een ‘opslag’ achter de achterlijn door team A. Het doel is de bal via het vak 

van de tegenstander (team B) over de lijn te spelen. De bal mag daarbij niet boven kniehoogte 
komen. Lukt dit, dan verdient team A een punt. 

- Team B probeert de bal tegen te houden, zodat die niet buiten hun vak komt.  
- Als dit lukt, móét team B de bal 3 keer overspelen, waarbij die niet twee keer door dezelfde 

persoon achter elkaar geraakt mag worden. De bal wordt dus óf gestopt, óf gekaatst naar een 
medespeler. De derde speler probeert de bal over de lijnen van het vak van team A te spelen. 

- Het team met de meeste punten wint! 

Organisatietekening 

 

 
 

 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per speler 

Bal 1 

Rechte boarding stukken 6  

 

Uitleg oefening 

- We gaan een spel spelen dat een mix is van floorball en unihockey. 
- Maak twee teams en ga als team in een van de gele vakken zonder boarding staan. 
- We beginnen met de bal bij team A.  
- Een speler mag de bal vanaf de achterlijn richting het vak van de tegenstander spelen. De bal 

mag daarbij niet boven kniehoogte komen.  
- Team B probeert de bal tegen te houden, zodat die niet over de lijn uit hun vak gaat. 
- Maar let op: je mag de bal niet twee keer achter elkaar raken. Dat betekent dus dat je hem in 

één keer stillegt voor een medespeler of door kaatst naar een medespeler.  
- Als team moet je drie keer de bal overspelen. De derde speler speelt de bal naar het vak van 

de tegenstander. 
- Gaat de bal jouw vak uit, raak je de bal twee keer achter elkaar of raak je de bal als team meer 

dan 3 keer? Dan verdient je tegenstander een punt en starten we weer met een opslag achter 
de achterlijn. 

- Het team met de meeste punten wint! 
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Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- De bal moet over de grond gespeeld worden. 
- Spelers mogen de bal twee keer achter elkaar raken, zodat ze deze eerst kunnen aannemen. 
- Vergroot het middelste vak en houd de andere vakken even groot, zodat spelers meer tijd 

hebben om te reageren op een bal. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Verklein het veld. 
- Spelers hoeven niet eerst drie keer over te spelen alvorens de bal naar het andere vak 

gespeeld wordt. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- De bal mag door de lucht gespeeld worden en door een speler met het lichaam klaar gelegd 
worden. Let op: gaat de bal uit zonder in het vak te stuiteren of een tegenstander te raken, dan 
is het een punt voor het verdedigende team. 

 

Spelvorm 

- Deze oefening is al in spelvorm. 

 

Coaching 

Veiligheid 

- Sticks mogen niet boven kniehoogte komen. 
- Let erop dat de ballen niet te hard door de lucht geschoten worden.  

 

Aandachtspunten 

- Verdeel je over het veld. 
- Communiceer met elkaar. 

 


