SVS / TIPS Bijsluiter
Iedere jeugdspeler van Roomburg wordt dit seizoen
twee keer beoordeeld met ons SpelerVolgSysteem
(SVS). De beoordelingen worden door alle trainers
en coaches vastgelegd in TIPS formulieren in de
Roomburg app of via de Roomburg website. In een
gezamenlijk teamgesprek met de LijnCoördinator
(LijnCo), trainers en coaches worden vervolgens de
gemiddelde scores en conclusies per speler
vastgelegd. Het is aan de coach om de TIPs en TOPs
terug te koppelen naar de spelers/speelsters.
Voor de ABCD jeugd kunnen de in november
vastgelegde SVS uitkomsten aanleiding geven tot
meetrainen met een ander team. In mei worden ze
bij de gehele jeugd gebruikt bij de
selectieprocedure en bij het maken van
teamindelingen voor het nieuwe seizoen. Spelers
mogen daarom niet door hun eigen ouders worden
beoordeeld als die hun trainer of coach zijn.
Alleen de door de LijnCo vastgelegde scores en
conclusies worden na afloop van het seizoen
bewaard.
Op welke vaardigheden beoordelen we de spelers?
In de tabel hiernaast staan de meetpunten per
leeftijdscategorie aangegeven.
Let op: We werken bij elk meetpunt met scores van
1 tot 10 waarbij 10 de hoogste score is. Deze geven
aan hoe de spelers presteren in vergelijking tot
hun teamgenoten. Een speler op gemiddeld niveau
Nov 2021

Seizoen 2021-2022
verdient een 6, een speler onder het gemiddelde
een 5 of lager en een speler boven het gemiddelde
een 7 of hoger.
TIPS Onderdeel

Meetpunten

In de app klik je rechtsonder op het startscherm op
de 3 puntjes. Klik op Beoordelen en kies een team
dat voor je klaar staat. Druk op Beoordelen.

ABCD teams

EF teams

Baltechniek, stickbehandeling,
dribbling, 1:1 duel,
verdedigingstechniek

Aannemen, passen uit loop, hockeyt
met forehand én backhand, kan
snelheid maken

1. Techniek

Algemeen

2. Inzicht

Algemeen / Tactiek

3. Persoonlijkheid

Algemeen /
Motivatie

Wil om te leren, coachbaar, sportief, aanwezig bij training / wedstrijd,
plezier in hockey, functioneren in team, doorzettingsvermogen

4. Snelheid

Snelheid van
handelen

Loopsnelheid met/zonder bal, omschakeling

5. Coordinatie

Motoriek / Beweging

6. Leervermogen

Toepassen
aanwijzingen /
geleerde

Totaalbeeld

Conclusies

Spelinzicht, taakgerichtheid, positiespel met/zonder bal, passt met juiste
richting/tempo, geeft pass of loopt vast

Startsnelheid, versnellen/snelheid (zonder bal), wendbaarheid,
koppelingsvermogen (verschillende bewegingen aan elkaar koppelen),
kracht
Brengt aanwijzingen snel in praktijk, leert vlot,
groeit zichtbaar als speler

Bij alle 6 meetpunten kan je de scores apart
toelichten in de opmerkingen, bij Conclusies zijn
opmerkingen verplicht.

Invullen van TIPS formulieren kan in de Roomburg
app of via de Roomburg website na inloggen
onder eigen account (niet van je kind!).

TOPs: sterke punten
TIPs: ontwikkelpunten

Op de website klik je rechtsboven op Inloggen . In
het login scherm vul je jouw lidnummer en
wachtwoord in en klik je op Inloggen. Rechts onder
(onder Snel) zie je het team al voor je klaar staan.
Druk op Beoordelen.
Als je geen lidnummer/wachtwoord weet om in te
loggen, stuur dan een mail naar de secretaris
lijnorganisatie via
juniorenalgemeen@roomburg.nl of app naar 0636288835: je krijgt dan een mail uit Lisa met
inloggegevens.

