
 Leskaart Floorball 
 

Y-vorm Overspelen 12 jaar en ouder Duur: 10 minuten 

Doel  Aan het einde van de oefening hebben alle spelers minstens één keer 
de gehele reeks passes correct uitgevoerd, zodat er geen balverlies 
wordt geleden. 

 

Spelverloop  Niveau 2 

- Bij deze oefening worden verschillende variaties in passes gedaan. 
- De bal wordt (in twee groepen) naar elkaar overgespeeld en het is de bedoeling dat spelers in 

de bal komen lopen. Zo oefenen spelers om zich aan te bieden, wat in wedstrijden belangrijk is.  

Organisatietekening 

        

 
 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Ballen Minstens 4 

Pionnen 4 

 

Uitleg oefening 

- We gaan het passen en inlopen naar de bal oefenen.  
- Op het veld staan pionnen in een Y-vorm. Ik zou graag willen dat bij de twee achterste pionnen 

(uiteinden van de Y) één persoon per pion gaat staan. Bij de voorste en de middelste pion 
mogen twee mensen gaan staan. 

- Nu hebben we twee groepen gemaakt, namelijk A-B-C en D-E-F (aanwijzen). Iedere groep 
speelt zo meteen aan een kant van de Y. We gaan de oefening nu aan één kant voordoen. 

- Speler A speelt de bal naar speler B, waarna B de bal terugkaatst naar A. 
- Vervolgens speelt speler A een lange bal naar speler C.  
- Hierna dribbelt C met de bal naar de startpion bij A. Speler C wordt dan A, A wordt B en B 

wordt C. Heb je je pass gegeven, dan loop je door naar de volgende positie. 
- Hetzelfde geldt dus voor D, E en F, die aan de andere kant van de pionnen spelen!  



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Doe de oefening met 1 groep per 4 pionnen in plaats van 2 groepen. Dan is er alleen sprake 
van spelers A, B, C en D. C en D staan bij de pionnen voor de lange pass (de uiteinden van de 
Y). Speler A kan dan kiezen of hij/zij de lange pass naar speler C of D geeft. Zorg hierbij dat 
beide kanten afgewisseld worden. 

- Indien de bal te veel stuitert en de oefening daardoor niet goed doorloopt, kan er een lintje in de 
bal gestopt worden. Op deze manier wordt de bal verzwaard en zal die niet meer stuiteren. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- Voeg een extra kaats toe tussen C en B / E en F (zie organisatie afbeelding ‘Uitbreiding 1’). 
- Varieer in de passvormen en laat ook de spelers die geen bal ontvangen in de bal komen lopen 

(zie organisatie afbeelding ‘Uitbreiding 2’). 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- Speel ook met je backhand. 
- Doe alles in ‘one-touch’. 

 

Spelvorm 

- Plaats 2 of 3 meter naast A en D (ongeveer ter hoogte van de pionnen van C en F) goaltjes en 
laat de spelers C en F voor een bepaalde lijn (of pion) afronden op goal. Dit mag alleen als alle 
passes vanaf het startpunt (A) succesvol zijn geweest en er dus geen balverlies is geleden. 
Welke groep heeft na ‘X aantal’ (bijvoorbeeld 5) minuten de meeste ballen in zijn doel liggen? 

 

Coaching 

Veiligheid 

- Zorg voor voldoende afstand tussen spelers A & D en E & B. 
- Zorg ervoor dat spelers voor (of achter) de pion staan, zodat die niet in de weg staat. 

 

Aandachtspunten 

- De ballen dienen over de grond overgespeeld te worden; ze mogen niet stuiteren. 
- Zorg ervoor dat het tempo zo hoog mogelijk blijft. 
- De oefening kan ook in de lengte van het veld uitgevoerd worden, zodat er meer ruimte tussen 

de pionnen ontstaat en er langere passes gegeven kunnen worden. 
- Zorg voor een juiste stickhandling van spelers bij het passen en aannemen van de bal. 

 

 


