TIPS voor TIPS
Gebruiksaanwijzing voor het spelvolgsysteem TIPS van Hockeyclub
Hilvarenbeek
Wie vult het volgformulier TIPS in?
Het TIPS formulier wordt door iedere coach en trainer afzonderlijk ingevuld. Het doel van TIPS is een
zo goed mogelijk beeld te krijgen van de hockeyontwikkeling van onze leden.
Hoe vind ik de volgformulieren?
Om toegang te krijgen tot deze formulieren dient u in te loggen met uw lidnummer en wachtwoord
op de homepage (www.hilverhockey.nl). Onder het kopje ‘TEAM’ staat de verwijzing naar ‘TIPS’.
Door hierop te klikken komt u bij de formulieren van het team waaraan u gekoppeld bent.
Ook via de LISA app is het mogelijk om de volgformulieren in te vullen – nog makkelijker! In de app
onder het kopje ‘meer’ vindt u de optie ‘beoordelen’. Het formulier dat u hier vindt is gelijk aan dat
op de website, op de lay-out na.
Hoe werkt het volgformulier TIPS?
In het formulier staan vijf categorieën waarop individueel een score ingevuld kan worden. Als de
formulieren via de website ingevuld worden is er een optie om opmerkingen toe te voegen. Dit kan
via de LISA app niet. Op ieder punt is de mogelijkheid om een score tussen 0 en 10 aan te geven. Het
is de bedoeling dat leden een score krijgen tussen 4 en 8.
De betekenis van deze cijfers is als volgt:
4 – ver onder teamgemiddelde
5 – onder teamgemiddelde
6 – op teamgemiddelde
7 – boven teamgemiddelde
8 – ver boven teamgemiddelde
Alles scores zijn dus op basis van het gemiddelde binnen het eigen team!
Wat betekenen de categorieën?
Techniek
Onder dit kopje wordt gevraagd, elke speler te beoordelen op zijn/haar technische vaardigheden. Dit
gaat voornamelijk om basistechnieken, zoals passing, aannames, verdedigingstechnieken (afpakken
van de bal).
Inzicht
Onder dit kopje wordt gevraagd naar de tactische kwaliteiten van een speler. Het gaat er hier om of
het duidelijk is dat de speler het spel kan lezen, inzicht heeft om (creatieve) oplossingen te zoeken in
moeilijke situaties en goed weet samen te spelen. Het kiezen van een positie ten opzichte van de bal
is hierin belangrijk (vrijlopen-aanspeelbaarheid).

Persoonlijkheid
Het kopje Persoonlijkheid vraagt naar de mentale kwaliteiten van een speler. In hoeverre heeft de
speler een wil om te winnen, staat hockey op de eerste plaats, kan het de concentratie vasthouden
tijdens trainingen/wedstrijden en is het duidelijk dat hij/zij elke dag wil bijleren? Durft de speler
zijn/haar medespelers positief aan te sturen? Ook is belangrijk om aan te geven hoe de sociale
kwaliteiten van de speler ontwikkeld zijn. Mengt hij/zij zich in de groep of sluit hij/zij zich af?
Groepsgevoel wordt gemeten als het leveren van een positieve bijdrage aan het team (let op dat
kritiek leveren en coaching ook positief kan zijn).
Snelheid
Onder het kopje snelheid wordt naar algemene (fysieke) snelheid gekeken. Dit omvat zowel
loopsnelheid als handelingssnelheid met bal en stick.
Hoe beoordeel ik de keeper?
Als uw team een vaste keeper heeft, dient deze speler ook beoordeeld te worden aan de hand van
TIPS. Echter, de omschrijving en interpretatie van voornamelijk Techniek en Inzicht zijn voor een
keeper anders. Voor de keeper gelden in het algemeen de volgende criteria:
Techniek
Onder het kopje techniek wordt u gevraagd de keeper te beoordelen op zijn/haar technische
kwaliteiten. Daarbij moet u denken aan het wegwerken en stoppen en trappen van de bal met de
klompen, het wegwerken van de bal met de stick, maken van een sliding en een goede
uitgangshouding (goede balans, controle over het maken van acties).
Inzicht
Onder het kopje inzicht vragen we naar de tactische kwaliteiten van een keeper. Het gaat daarbij om
activiteiten als het van de lijn af durven keepen, meebewegen met het spelbeeld, durven uitkomen,
bal gericht wegwerken om balverlies te voorkomen, het opstellen in een één‐tegen‐één duel en het
verwerken van rebounds.
Het formulier is ingevuld, en dan?
Als alles is ingevuld kan het formulier definitief verzonden worden. Nadat het formulier is verzonden
kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht. Wij willen u vragen dit formulier zo objectief
en waarheidsgetrouw mogelijk in te vullen. Als u denkt dat uw objectiviteit in het geding is (ouder die
kind moet beoordelen), vraag dan assistentie van een ander lid uit de begeleidingsstaf. De ingevulde
data zal vertrouwelijk behandeld worden door de Technische Commissie, waardoor buitenstaanders
geen inzicht kunnen krijgen in uw beoordelingen en u ook geen verantwoording hoeft af te leggen
aan bijvoorbeeld ouders. Alvast bedankt voor het invullen!

