Nieuws van de Technische Commissie (TC)
Dit is een nieuwe rubriek waarin wij onze leden op de hoogte gaan houden van belangrijk
nieuws dat voor onze vereniging van belang is. En in de komende rubrieken zullen de TC
leden zichzelf voorstellen. Aan mij de eer om de aftrap te verzorgen.
Ik ben Richard Hop (nee, niet van de taxi) 54 jaar. In mijn jeugd heb ik altijd bij BVV Baarn
gevoetbald en in de senioren bij Baarn zaterdag, de afdeling die later is opgegaan in
Eemboys. Ik ben de vader van Arjen die ook bij SV Baarn heeft gevoetbald en trainer is
geweest. In zijn jeugdperiode ben ik altijd leider/coach geweest. Daarnaast ben ik ook nog
vader van Marise en natuurlijk de man van Astrid. Overdag werk ik bij Integraal BV, een
bedrijf in administratieve & fiscale dienstverlening.
Een aantal jaren geleden ben ik in het bestuur gekomen als TC-lid. Samen met Klaas de Kok
vormden wij de TC totdat het nieuwe jonge bestuur aantrad. De TC werd verder uitgebreid
en bestaat op dit moment uit 8 personen en de taken zijn goed verdeeld. Ik ben voorzitter
van de TC en de senioren vallen onder mijn verantwoordelijkheid. Speerpunt van de TC is het
jeugdbeleid dat 1,5 jaar geleden is gestart met het Jeugdplan 2015-2018 en het aanstellen
van een Hoofd Jeugd Coördinator in de persoon van Emiel ten Donkelaar.
Een belangrijk taak van de TC is een zo soepel mogelijk overgang te creëren voor
jeugdspelers naar de senioren. Ieder jaar vraagt dit om extra aandacht van ons. Belangrijk bij
de overgang is dat de drempel zo laag mogelijk is. Het mee laten trainen na de winterstop
met de senioren bevorderd dit. Daarnaast gaan sinds vorig jaar ook de JO19 mee op
trainingskamp met de senioren. Het afgelopen trainingskamp was weer geslaagd.
Een andere belangrijke stap die we hebben genomen is het opzetten van Jong Baarn. Hierin
zitten senioren t/m 22 jaar, spelers van JO19 en de talenten van JO17-1. Het doel is om
regelmatig wedstrijden te spelen om zodoende de junioren en senioren al samen te laten
spelen en de jeugdspelers kunnen wennen aan een hoger niveau. Het spelen voor Jong
Baarn gebeurt dit seizoen op uitnodiging van de Hoofdtrainer senioren en Hoofd Jeugd in
samenspraak met TC. Wellicht komt er voor volgend seizoen een andere opzet. Hiervan
houden wij u op de hoogte. Inmiddels zijn er vier wedstrijden gespeeld. De resultaten zijn
wisselend maar het voetbal is ontzettend leuk om naar te kijken omdat dit snel en fris er uit
ziet. In februari beginnen we weer met een aantal wedstrijden tot einde seizoen. Wellicht
gaan we volgend seizoen in een regionale competitie meedoen tegen clubs uit de regio.
Het starten van Jong Baarn is een voorbeeld van de vele activiteiten van de TC. De volgende
keer wordt u op de hoogte gebracht door een ander TC lid met een activiteit vanuit de TC.
Met sportieve TC groet,
Richard Hop

