
SMARTGOALS
Een SmartGoal bestaat uit poortjes met een unieke LED sensor-technologie en worden 
bestuurd door een mobiele app via Bluetooth en/of afstandsbediening. Terwijl de bal of 
een speler het interactieve poortje passeert, schakelen de sensoren van de lichten uit 
of verandert de kleur van de lichten naar een ander poortje. SmartGoals biedt sporters 
van elk niveau en leeftijd de mogelijkheid om nog meer plezier te beleven tijdens het 
beoefenen van hun sport. Momenteel worden de SmartGoals ingezet door recreatie- en 
profsporters. Het interactieve trainingssysteem is zodanig ontwikkeld dat diverse sporten 
beoefend kunnen worden. Op dit moment worden de SmartGoals bij verschillende 
organisatie ingezet. Denk hierbij aan: voetbalclubs, hockeyclubs, fitnessclubs, scholen 
en nog veel meer sportgerelateerde organisaties. SmartGoals zijn geliefd bij jong en 
oud vanwege de combinatie tussen plezier en prestatie. Het is een Nederlands product 
waarvan ook de productie in Nederland plaatsvindt.

de brug tussen sport en gaming!

Voordelen
• Teamoplossing: Train een heel team met één set;
• Grote afstanden: Onderlinge afstand tussen de goals van maximaal 40 meter;
• Motorisch leren: Train kijkgedrag, handelingssnelheid, reactievermogen en communicatie;
• Tijdwaarneming: Meet onbeperkt (split)tijden op 0,01 seconden nauwkeurig;
• Data beheer: Alle testen per speler worden beheerd in de SmartGoals App;
• Overige features: Train met tijdsdruk, time-out en scoreboard voor games.
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SmartGoals

SmartGoals zijn geschikt voor verschillende takken van sport, zoals: voetbal, hockey, bewegingsonderwijs 

en fysio/fitness. Het is een interactief trainingssyteem waarin ‘normale goals getransformeerd zijn naar 

goals die oplichten. De lichten zullen verspringen naar een nieuwe, willekeurige SmartGoal als een speler 

er doorheen dribbelt, rent of passt. Hierdoor train je op een leuke wijze dynamische, onverwachte en echte 

wedstrijdsituaties! De SmartGoals geven een extra beleving aan het trainen van o.a. bewustzijn, split-vision, 

handelingssnelheid, teamwork en overzicht houden. Deze aspecten zijn in het hedendaagse voetbal van 

cruciaal belang.

Tijdwaarneming

Alle sets zijn voorzien van tijdwaarneming met een nauwkeurigheid van 0,01 seconden. Deze functionaliteit 

is te gebruiken via de SmartGoals App. Indien jij tijdmetingen wilt uitvoeren vanaf 1 meter hoogte, bieden 

de sprintframes uitkomst. Naast het meten van één tijd, is het tevens mogelijk om onbeperkt split-tijden te 

meten. Hierdoor is het mogelijk om startsnelheden en versnellingen te meten of te gebruiken bij parcours.

Tijdsdruk

Bij het gebruik van de SmartGoals App heb jij de mogelijkheid om de lichten in te stellen op tijdsdruk. 

Hierdoor is het mogelijk om spelsituaties te creëren zoals die in de wedstrijden voorkomen. Naast deze 

functionaliteit is de SmartGoals App voorzien van:

• Time-out functie;

• Lifetime functie;

• Scoreboard;

• Stopwatch;

• Database met oefeningen.

SmartGoals Voetbal

SmartGoals bewegingsonderwijs SmartGoals Timingset

SmartGoals Hockey

BEKIJK
SMARTGOALS

https://whsports.nl/product-categorie/smartgoals/
https://whsports.nl/product-categorie/smartgoals/
https://whsports.nl/product-categorie/smartgoals/
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SmartGoals Urban SkillCourt

De SmartGoals worden al jarenlang ingezet op het sportveld maar er is nu ook een SmartGoals Urban 

SkillCourt ontwikkeld. Dit product is speciaal ontwikkeld voor openbare ruimten en hiermee slaan wij een 

brug tussen sport en gaming. Het SmartGoals Urban SkillCourt is een permanente opstelling van metalen 

palen die voorzien zijn van een unieke LED sensor-technologie. Het SkillCourt is volledig naar eigen wens in 

te vullen alsmede de palen te integreren in de bestaande sportaccommodaties.

Door middel van een app kunnen gebruikers inloggen en gebuik maken van verschillende oefenvormen en 

games.

Het Urban SkillCourt is uitermate geschikt voor speel- en beweegpleinen, openbare ruimten, schoolpleinen 

en fitnesspleinen.

BEKIJK DE
SMARTGOALS

URBAN SKILLCOURT

https://www.youtube.com/watch?v=KY4cFi9AGFs&feature=emb_title
https://whsports.nl/product/smartgoals-skillcourt/
https://whsports.nl/product/smartgoals-skillcourt/
https://whsports.nl/product/smartgoals-skillcourt/
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SmartGoals SkillGames

Met SkillGames kun jij de ontwikkeling van de vaardigheden van al jouw spelers volgen voor 6 verschillende 

categorieën: snelheid, passen, dribbelen, behendigheid, reactie en uithoudingsvermogen. 

De resultaten worden weergegeven in het platform die niet alleen voor de trainer zichtbaar zijn maar ook 

voor de speler! Wie is de beste dribbelaar van het team of wie heeft de beste pass in huis?

Met deze data kan de trainer een persoonlijk ontwikkelingsplan maken per speler. In het spelersaccount 

ziet elke speler zijn/haar statistieken in de FIFA SkillCard. Deze resultaten worden op een simpele manier 

weergeven in een grafiek. Spelers en trainers hebben op deze manier inzichtelijk welke vaardigheden 

vooruitgaan, stagneren of achteruitgaan en kunnen hierop inspelen.

BEKIJK DE
SMARTGOALS
SKILLGAMES

https://www.youtube.com/watch?v=ZB4BgqZ77NA
https://smartgoals.nl/nl/skillgames-nl/
https://smartgoals.nl/nl/skillgames-nl/
https://smartgoals.nl/nl/skillgames-nl/
https://smartgoals.nl/nl/skillgames-nl/

