
 Leskaart Floorball 
 

Water naar de zee 
dragen 

Warming-up/ 
Cooling-down 

6- tot 12-jarigen Duur: 5-10 minuten 

Doel  Aan het einde van de oefening hebben alle spelers minstens 2 ballen 
naar de overkant gebracht. 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- Er zijn twee teams.  
- Ieder team heeft een korf of hoepel met ballen.  
- De teams moeten de ballen uit de korf/hoepel halen, dribbelend met de stick naar de overkant 

brengen en in de korf/hoepel van de tegenstander doen.  
- Iedere speler mag slechts één bal tegelijk naar de overkant brengen. 
- Wanneer de tijd (bijvoorbeeld 2 minuten) verstreken is, tel je de ballen in iedere korf/hoepel op. 

Het team met het laagst aantal ballen heeft gewonnen! 

Organisatietekening 

 

 
 

 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Ballen 2 of 3 per deelnemer 

Hoepel/korf 2 

 

Uitleg oefening 

- We gaan water naar de zee brengen spelen. 
- Jullie zien twee hoepels met ballen staan. 
- We gaan in twee teams tegen elkaar spelen. Team A begint bij een hoepel (aanwijzen) en team 

B begint bij de andere hoepel (aanwijzen). 
- Wanneer ik een teken geef (fluit), pak je één bal uit de hoepel en ren je met de bal aan de stick 

naar de hoepel van de tegenstander. Daar leg je de bal in. 
- Daarna ren je zo snel mogelijk terug naar jouw hoepel, pak je weer een bal en breng je die naar 

de hoepel van de tegenstander. 
- Het team dat na X aantal (bijvoorbeeld 2) minuten het minste aantal ballen in de hoepel heeft 

liggen, heeft gewonnen! 

  



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Verklein de afstand tussen de hoepels. 
- Speel met minder ballen. 
- Gebruik in plaats van de hoepels de belijning van het veld, zodat de ruimte waar de ballen 

moeten komen te liggen groter is. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Voeg een parcours toe. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Maak een derde team dat ballen mag afpakken en in de eigen hoepel mag plaatsen. Het doel 
van dit team is juist zo veel mogelijk ballen veroveren. 

- Speel met 4 teams en 4 hoepels.  

 

Spelvorm 

- Deze oefening is al in spelvorm. 

 

Coaching 

Veiligheid 

- Let op waar je loopt. Laat team A bijvoorbeeld aan de ene zijde van het veld lopen en team B 
aan de andere zijde.   

 

Aandachtspunten 

- Let op een juiste stickhandling. 

 


