
 Leskaart Floorball 
 

Zone floorball Aanvallen 11 jaar en ouder Duur: aantal minuten 

Doel  Aan het einde van de oefening weten de deelnemers hoe zij zich 
moeten positioneren op de verschillende zones in het veld.  

 

Spelverloop   Niveau 2 

- Er wordt een partijspel gespeeld, waarbij het veld verdeeld is in drie zones.  
- De spelers van ieder team (verdedigers, centers, aanvallers) staan in verschillende zones. De 

spelers mogen niet buiten hun zone spelen. 
- Welk team lukt het om het vaakst te scoren? Ofwel, welk team loopt het beste vrij? 

Organisatietekening 

 
 

 

Benodigd materiaal Aantal 

Sticks 1 per deelnemer 

Bal 1 

Goal 2 

Pionnen 4 

 

Uitleg oefening 

- We gaan een partijspel spelen. 
- Maar let op: het veld is verdeeld in 3 zones. 
- Eén zone is voor de verdedigers van team 1 en de aanvallers van team 2, een zone is voor de 

centers van beide teams en de andere zone is voor de aanvallers van team 1 en de 
verdedigers van team 2. 

- In dit partijspel mogen jullie alleen binnen jullie zone spelen. Daarbuiten mag dat niet. Het is 
dus belangrijk dat je binnen je zone vrij staat, zodat je aanspeelbaar bent. 

- Het team dat het vaakst lukt om te scoren, is winnaar! 

  



 Leskaart Floorball 
Variaties 

Makkelijker  Niveau 1 

- Spelers van het verdedigende team mogen meelopen met hun tegenstander, zodat de spelers 
van het aanvallende team gedwongen worden om vrij te gaan lopen. Het verdedigende team 
mag de bal echter niet afpakken. Zo krijgt het aanvallende team de kans om vrij te leren lopen, 
de bal te ontvangen en naar de juiste plek/persoon te passen. 

- Speel zonder keeper. 

 

Moeilijker  Niveau 3 

- De spelers moeten de bal binnen een x aantal (bijvoorbeeld 5) seconden afspelen. 

 

Uitdaging  Niveau 4 

- De spelers mogen, bij het ontvangen en afspelen van de bal, de bal slechts 2 keer aanraken. 
- De spelers moeten de bal in één keer doorspelen. 

 

Spelvorm 

Variant op Hakobal: 
- Plaats de twee goals op het midden van het veld, met de achterkant tegen elkaar. 
- Het veld is nu verdeeld in 2 zones, met iedere zone 1 goal. In de ene zone staan aanvallers van 

team 1 en verdedigers van team 2. In de andere zone staan aanvallers van team 2 en 
verdedigers van team 1.  

- De spelers mogen niet in de andere zone komen, maar kunnen wel de bal naar teamgenoten in 
andere zones overspelen. 

- Aanvallers proberen op het doel in hun zone te scoren. 
- Het team dat het vaakst scoort, is winnaar. 

 
 

 

Coaching 

Veiligheid 

- De stick mag niet tussen iemands benen komen. 
- De stick moet onder kniehoogte blijven. 

 

Aandachtspunten 

- Coach de deelnemers over de wijze waarop ze vrij kunnen lopen. Zet desnoods het spel stil om 
te laten zien waar een speler heen kan lopen om aanspeelbaar te zijn. 

 


