Invullen van TIPS beoordeling.
Bij het invullen van het TIPS formulier, is het van belang dat de onderlinge verhoudingen binnen een team
goed naar voren komen. Het moet duidelijk zijn wie er binnen het team de beste is op het technisch vlak
en wie er op dit gebied de grootste achterstand heeft op de rest. Om deze reden kan het niet zo zijn dat
iedereen in hetzelfde team “zeer goed” scoort op het gebied van techniek. Realistisch gezien komt zelfs
alleen maar “zeer goed” en “goed” nauwelijks voor.
Om de verschillen binnen het team aan te geven, is het dus noodzakelijk om de vaardigheden van de
spelers tegen elkaar af te zetten. Een voorbeeld:

Speler 1. De speler kan wel aardig slaan (kan bv. twee linies bespelen met een slag), neemt bijna alle ballen op de forehand
aan, maar in beweging blijft dit een aandachtspunt. De aannames op de backhand zijn nog echt een probleem en de push
gaat eigenlijk wel goed. Deze speler zou in de helft van de gevallen een 1:1 aanvallend winnen en schiet ongeveer 50% van
zijn doelpogingen op doel.
Speler 1 krijgt voor techniek een score van “matig”.
Speler 2. Deze speler kan zeer goed slaan, kan met zijn slag vanuit de achterste linie een spits in de voorste linie bereiken.
Richting en snelheid van de bal zijn perfect, de bal stuit niet en de pass komt eigenlijk altijd aan! Alle aannames op de
forehand en backhand blijven aan de stick plakken en springen niet op. Alle passes met de push zijn goed gedoseerd en
volledig uit beweging te spelen. In de 1:1 aanvallend heeft deze speler bijna altijd succes en schiet van zijn doelpogingen zeker
90% op doel.
Speler 2 krijgt voor techniek een score van “zeer goed”.

Hopelijk wordt aan de hand van bovenstaand voorbeeld duidelijk dat het niet erg is om een speler minder
te scoren, dit is juist belangrijk voor de vergelijking van spelers binnen het team. Hieronder volgt nog een
opsomming van de elementen die onder TIPS vallen met de criteria waarop de speler in zijn/haar
categorie beoordeeld moet worden.
Techniek:
• Aannemen van de bal: forehand, backhand in beweging (open en gesloten).
• Passing: slaan (forehand en backhand), pushen in beweging, flatsen, scoopen.
• Lopen met de bal: basishouding drijven, split vision, passeerbewegingen (2D en 3D)
• Verdedigende technieken: bloktackle, jab, steal, shave.
Inzicht:
• Positie keuze in balbezit en niet balbezit
• Herkenning van vrije medespelers binnen een straal van 10m, 20m en verder dan 30m.
• Herkennen van de vrije ruimte om onder druk uit te spelen.
• In staat om het positiespel van de tegenstander te herkennen. (AB-jeugd)
• In staat om een press aan te sturen. (AB-jeugd)
Persoonlijkheid:
• Inzet in wedstrijden en trainingen.
• Beleving tijdens de wedstrijd: zelfbeheersing, doorzettingsvermogen en samenwerking.
• De speler is niet te laat voor verzamelen voor een wedstrijd of training.
• Coacht medespelers op positieve wijze en helpt zijn teamgenoten bij balverlies (tackle back).

Snelheid:
• Snelheid met of zonder bal over korte en lange afstand.
• Draaien, wenden en keren met en zonder bal.
• Duelkracht in strijd om de bal.
• Lenigheid van de speler.

