
Floorball veldbelijning 
 
• Alle lijnen worden aangegeven met standaard sporttape van 5cm breed. 
• Voor de lijnen kunnen verschillende kleuren worden gebruikt, bij voorkeur wit of 

oranje, maar andere kleuren zijn ook toegestaan. 
• Alle genoemde maten zijn buitenmaten, dus inclusief de maat van de tape zelf. 
 
De belijning bestaat uit de volgende onderdelen: 
Buitenmaten veld 
De buitenmaten van het veld zijn 40x20meter. 
Belijning is niet nodig. Het veld heeft dezelfde maten als een handbal- of zaalvoetbalveld, 
waarvan de belijning in vrijwel elke Nederlandse Sporthal aanwezig is. Bovendien staat 
om het veld ook altijd een boarding.  
Als uitgangspunt voor alle andere belijningen nemen we de buitenmaten van het reeds 
aanwezige handbal of zaalvoetbalveld. 
Ook de middellijn en middenstip van het zaalvoetbalveld kunnen we gebruiken, zelfs al 
heeft deze waarschijnlijk een afwijkende kleur. 
 
Face Off kruisjes 
Op de beide (imaginaire) doellijnen (3,50m vanaf de achterlijn) en de middellijn worden 
face off kruisjes aangebracht. Een kruisje bestaat uit een horizontale lijn van 15 cm en 
dwars daar overheen een verticale lijn van 15 cm (de kruisjes zijn dus aan alle 4 zijden 5 
cm lang). Op de middellijn wordt alleen de verticale lijn aangebracht, de horizontale lijn 
is hier de middellijn. 
De kruisjes worden op 1,5m van de zijkant van het veld aangebracht. 
 
Doelgebied en keepersgebied 
Het keepergebied moet 4.0 m lang en 5.0 m breed zijn, op een afstand van 2.85 m van 
de achterlijn.  
Het doelgebied ligt gecentreerd IN het keepergebied op een afstand van 0.65 m van de 
achterste lijn van het keepergebied en meet moet 1.0 m lang en 2.5 m breed zijn.  
Op de achterlijn van de het doelgebied zijn 2 dwarsmarkeringen van 5cm aangebracht, 
dit zijn de doelpaalmarkeringen. Het hart van de dwarsmarkeringen staat 160 uit elkaar 
en op 45cm van het einde van de achterlijn.  

 



Afmetingen floorball - grootveld
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De aangegeven afmeting van 40 x 20 m heeft de voorkeur. De minimale afmeting van het veld is 36 x 18 m, de maximale afmeting 44 x 22 m.
Uitgaande van rechte stukken van 2m en bochten met een straal van 1m50 zijn er een achttal afmetingen mogelijk binnen de limieten.
Hiervan benaderen de vier onderstaande afmetingen het beste een lengte-breedte verhouding van 2:1.

Mogelijke afmeting
37 x 19 m
39 x 19 m
41 x 21 m
43 x 21 m

In rechte stukken
17 x 8
18 x 8
19 x 9
20 x 9

Stukken nodig
50
52
56
58
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