
 

 
cardiogoal ploeg van Special Team Spirit vzw   

inclusieve en familiale werking in Landen  



Cardiogoal 

Geschiedenis  
Cardiogoal is een bal spel zonder contact. 

Brandweer Ludovic Wampouille uit Frankrijk heeft die sport uitgevonden. 

Zijn doel is een sport maken waar de ploegen gemixt kunnen zijn , waar de “cardio” een 

grote plaats heeft en die kan worden gespeelt met speler van verschillende leeftijden 

samen.  

De Franse liga bestaat sinds 2016  , de eerste g versie met rolstoelen is bij gekomen in 2018.  

 

Terrein en materiaal  

Cardiogoal word gespeelt op een basketbal veld  

28 m lang , 15 m breed . 

Nodig :  goal (verschillende soorten : de pop up , de lage  en de school model)  

               bal (spiraal vormig bal van schuim)  

               kegels 

               hesjes om 2 ploegen te maken ( min 2 x 4 speler  )  

een officieel team is van 4 mannen voor 2 vrouwen  

 (waarvan minimum 1 vrouw altijd aanwezig moet zijn op het terrein)  
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regels in het kort  

* wie de bal in handen heeft mag niet meer stappen (max 2 “steunpunten” ) 

*je mag alleen passen naar voor (dus richting de goal waar je moet scoren)  

*je mag de bal max 3 seconden vast houden  

( bij g werking , tot 10 seconden ,aanpassen aan je sporters maar voor iedereen hetzelfde hanteren)  

 

* geen contact met de andere spelers (ook je medespelers)  hou altijd min 1 m afstand bij de andere 

spelers (een gestrekte arm )  

 

*bal aangeraakt door de tegenspeler = verloren bal  

* bal op de grond  = verloren bal  

* de bal word aan de andere ploeg gegeven waar die aangeraakt of gevallen is en het spel gaat 

verder  

 
Wat meer regels  of voor vlottere spelers  

* in de coup franc zone wordt de bal terug in het spel gezet aan de zijlijn (waar je wil maar 

achter de lijn)  

* in de midden zone wordt de bal op de grond gelegd 

*we spelen altijd “achter de lijnen “ dus geen voet op de lijn bij ingooien of scoren  

*geen passe-passe  (max 1x terug passe aan hetzelfde medespeler ) 

coup franc zone  5 m  

midden zone  

5 m  

niemandsland  - verboden zone   4 m  

idem andere kant  
goal  



 

 

 

                                               

 

 

                             

*bij fouten  (contact , passe naar achter,…)  : coup franc  , 3de coup franc = penalty  

complete regels vind je op  “Ligue de cardiogoal française” vrij te krijgen via website  

 

Beginnen  

Een ploeg zet zich op de middellijn en heeft de bal,  

de andere ploeg zet zich op de coup franc lijn . 

De ploeg die de bal heeft GEEFT de bal aan de andere ploeg met een mooie pas en dan 

begint de partij . 

Een match is 4 x 10 minuten maar begin gerust met 4 x 5 minuten: het is lang genoeg voor 

beginners . 

 

De spelers zijn met 4 op het terrein. 2 wissels wachten buiten, ze mogen zoveel als gewenst 

wisselen . Het wissel gebeurt door “een hand te geven aan de deur” (middenlijn aangegeven 

door kegels)  

 

Scoren  

Van achter de lijn (! aan de niemandzone) in de ringen  

Geel = 5 punten , blauw 10 punten , rood 15 punten  

De verdediging moet daarna, gescoord of niet, zo vlug mogelijk de bal terug in handen 

krijgen en de paal tikken met de bal .  

Oefeningen   

Bal onderhands gooien  

* in een cirkel  de bal gooien naar iemand  

eerst naam zeggen  dan gooien , eerst met 1 bal , dan 2  , tot en met 3 ballen  

doel : communiceren voor het gooien 

* in een cirkel  met genoeg afstand tussen de deelnemers de bal naar elkaar gooien                             

(met de klok mee) , 1 iemand loopt aan de buitenkant en probeer rond te lopen (tegen de klok in)en 

zijn plaats terug te nemen voor dat de bal rond is  

*de manege - de bal naar rechtdoor gooien , de bal volgen en achter in de rij gaan staan  

 

  

 

 

 

 



bovenhands gooien  

* in rijen tegen over elkaar  

 bal gooien naar elkaar  

                                                                          bal goed gevangen = 1 stap van elkaar  

                                                                           bal gevallen op de grond = 1 stap naar elkaar  

 

voorbereidende oefeningen  

* bal in de juiste kleur gooien  vanaf afstand van 2, 3  en dan 4 m  

* oversteken per 2 in de lengte  met passen naar voor  

wie geen bal heeft mag bewegen , wie een bal vast heeft is “geplakt  aan de grond”  

* hetzelfde maar met scoren  

*idem per 3  

*idem maar als de bal op de grond valt (niet tijden het score natuurlijk) moet je alles vanaf het begin 

opnieuw doen  

* idem met wat tijd drukte  = je mag de bal max 5 seconden houden , dan 4   dan 3   

 

Spelletjes  

*50 scoren ( met de lage doelen 12 scoren )  

*de 3 kleuren scoren  

*een kleur aangeven en wie als eerst de goede kleur scoort  

* passen per 3  : 2 op afstand van 4 tot 8 meters , in het midden 1 persoon  die probeer de bal te 

raken     -   minimum afstand  1 m van de speler dus niet afpakken  

               - bal op de grond = wissel van de persoon in het midden 

               -  bal aangeraakt  = wissel van de persoon in het midden  

* idem met wat tijdsdruk  = je mag de bal max 5 seconden houden  , dan 4   dan 3   

 

het begint erop te lijken  

Boeven tegen politie    

deelnemers(boeven) tegen begeleiding  dus veel tegen 1 dan tegen 2  dan rustig opbouwen  

deelnemers moeten de bal naar voor passen van rode lijn tot rode lijn  (penaltylijn ) en proberen te 

scoren  

bal op de grond =  bal voor de begeleiders en opnieuw beginnen  



pas naar achteruit = bal voor de begeleiders en opnieuw beginnen  

bal aangeraakt door begeleiders = bal voor de begeleiders en opnieuw beginnen 

!   minimum afstand tussen spelers =  1 m   

regels stilletjes opbouwen  

 

* geen pass-pass  dus max 1 keer terug passen dan MOET het naar iemand anders  

* voeten mogen echt NIET BEWEGEN max verplaatsing is 2 steun  

* tijddrukte inschakelen   

 

Na genoeg opbouw kunnen we gaan naar eenvoudige match  

met minimum regels  

Altijd stilletjes opbouwen nadat de eerste regels begrepen zijn  

Tijddrukte pas inschakelen wanneer ze er klaar voor zijn    

eerst  max 5 heel traag geteld seconden als u zie dat het nodig is om wat vlugger te passen , dan 

afbouwen . 

 

Eerste match met eenvoudige regels  

4 tegen 4 met wissels  van 5 minuten  

met als regels  pas naar voor , niet met de bal stappen , 1 m afstand van elkaar  

dan stilletjes met 1 regel per sessie  opbouwen  

regels als penalty en coup franc  als laatste inzetten als ze de andere regels goed kennen  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zo hebben jullie genoeg om een eenvoudig match te spelen. 

Er zijn nog veel regels als we over willen gaan tot een officiële, maar ik nodig dan jullie uit om eens 

tegen ons te komen spelen tijdens een van onze trainingen . 

 

Special Team spirit VZW   

Aangepaste sporten in inclusieve werking   

info : stsvzw@gmail.com  

www.specialteamspirit.be  

FB:  specialteamspirit 
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