
 Leskaart Floorball 
 

Warmlopen Warming-up 10 jaar en ouder Duur: 5-10 minuten 

Doel  Typ hier het (SMART)doel. 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- De spelers staan op een lijn in de lengte van het veld. De trainer/begeleider staat in het midden. 
Loop met z’n allen op en neer naar de overkant. De trainer/begeleider doet de oefeningen voor. 

- Op de heenweg wordt een oefening gedaan en op de terugweg wordt er rustig ingelopen. 
- Het betreft de volgende oefeningen: armen zwaaien (vooruit, achteruit), huppelen, 

kikkersprongen, knie heffen, hakken-billen, zijwaartse sprongpassen, zijwaartse overstap 
pasjes, korte sprintjes, vanuit stand omhoog springen, schaatspassen, dribbelen. 

- Sluit af met sprintjes en eventueel wat rekoefeningen. 

Organisatietekening 

 

 
 

 

Benodigd materiaal Aantal 

n.v.t. n.v.t. 

 

Uitleg oefening 

- We gaan een warming-up doen. 
- Ga naast elkaar in een rij staan bij de boarding, aan de lange kant van het veld.  
- Zorg ervoor dat je genoeg ruimte hebt. 
- Ik zal meelopen en de oefeningen voordoen. 
- We doen op de heenweg een oefening en op de terugweg lopen we terug. 
- Laten we starten! 
 

➔ Start op een rustig looptempo en begin met armen zwaaien. Als je iedereen aan de 
overkant is, loop je weer terug. Als iedereen weer bij de start is, ga je door naar de 
volgende oefening: huppelen. Loop zo alle oefeningen door en zorg ervoor dat de intensiteit 
geleidelijk verhoogd wordt. 

  



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Verklein de afstand waarover gelopen moet worden. Doe dit door bijvoorbeeld een lijn aan te 
wijzen tot waar de deelnemers moeten lopen. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Vergroot de intensiteit van de oefeningen of van het looptempo. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Voeg uitdagendere oefeningen toe, zoals achteruit huppelen. 

 

Spelvorm 

- Selecteer 4 of 5 oefeningen en laat de spelers rondjes rond het veld lopen. Iedere oefening 
heeft een nummer (1,2,3,4,5). Wanneer je een nummer noemt, moeten de spelers de 
bijbehorende oefening uitvoeren. Voorbeelden van andere oefeningen zijn de grond aantikken, 
opdrukken, een sit-up doen, springen en omdraaien en de andere kant op lopen. 

 

Coaching 

Veiligheid 

- Zorg voor voldoende afstand tussen de deelnemers. 

 

Aandachtspunten 

- Let erop dat je deelnemers in het zicht houdt wanneer je voorop loopt. 
- Let op een juiste uitvoering van de oefening. 

 


