
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledenadministratie 
 

In tegenstelling tot de heren- en damesteams is de bezetting bij de 

jeugdafdeling (zeer) goed te noemen. Afgelopen week hebben wij weer een 

mini-F-pupil welkom geheten. De vereniging heeft op dit moment in totaal 21 

mini-F- en F-pupillen. Een mooi aantal voor een kleine vereniging. Aangezien 

de afvallers binnen de jeugdteams door de jaren heen gering is ziet de 

toekomst voor de heren- en damesteams er goed uit. 
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  Welkom 
Wij heten onderstaande leden (wederom) van harte welkom bij onze vereniging: 
Niek Nijenhuis  Zondag selectie 
Jur Dorland   Jeugd 
Roan Eelderink  Jeugd 
Jesse van Belzen  Jeugd 
Wij wensen jullie veel voetbalplezier, óp en rondom de velden van SV Ratti. 
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Van het bestuur 
De voetbalcompetitie 2015/ 2016 zit erop en de toernooien zijn voorbij. Iedereen 
kan genieten van een welverdiende vakantie. De voorbereidingen voor het 
volgend seizoen zijn al weer in volle gang. Ratti wil het seizoen 2016- 2017 
starten met 2 F, 1 E en 1 D pupillenteam en 1 C-, en 1 B juniorenteam. 
Daarnaast wordt het nieuwe seizoen begonnen met 2 damesseniorenteams en 
5 herenseniorenteams. 
Elk jaar stoppen er weer voetballers. Zo ook dit jaar. Allen worden bedankt voor 
hun inzet en sportiviteit. In het bijzonder wordt ons jeugdig talent Sanne Wentink 
genoemd. Zij gaat een stapje hogerop voetballen bij fc Gelre. We wensen haar 
heel veel succes in haar verdere voetbalcarrière. 
Elk jaar komen er ook weer voetballers. Allen worden van harte welkom 
geheten. Zonder andere spelers tekort te doen, wordt Niek Nijenhuis speciaal 
genoemd. Na een jaar voetbal bij vvVorden, daarmee kampioen geworden, 
gepromoveerd naar de tweede klasse KNVB, een jaar zonder voetbal, trekt hij 
het komende seizoen wederom het groen- witte Ratti tenue aan. Niek, alvast 
veel success gewenst!! 
Ook elk jaar komen en gaan er vrijwilligers. Alle vrijwilligers welke stoppen met 
hun werkzaamheden worden bedankt voor hun inzet!! De nieuwe vrijwilligers 
worden van harte welkom geheten. We hopen dat zij met veel plezier zich in 
willen zetten voor onze vereniging. 
Aan het einde van het seizoen 2015/ 2016 kan worden medegedeeld dat ons lid 
Rob Holtslag heeft aangeboden om de vacante functie van secretaris te willen 
vervullen. Het bestuur ziet Rob als een welkome versterking en gaat daarom 
graag op het aanbod in. Op de komende algemene ledenvergadering van 
maandag 3 oktober wordt Rob Holtslag voorgedragen als secretaris van sv 
Ratti. We hopen op een plezierige en constructieve samenwerking. Rob, alvast 
bedankt!! 
 

De zomerstop is aangebroken. Iedereen wordt een goede vakantie gewenst en 
de hoop wordt uitgesproken dat we elkaar gezond en uitgerust mogen 
ontmoeten bij het begin van het voetbalseizoen 2016/ 2017. 

Vanuit de webredactie 
 

Met het uitbrengen van deze nieuwsbrief sluiten wij de eerste jaargang af. In het 
afgelopen seizoen hebben wij in totaal negen nieuwsbrieven uitgebracht. De 
reacties zijn overwegend positief. Met het uitbrengen van de nieuwsbrieven, als 
alternatief voor het clubblad ‘Scrimmage’, proberen wij de leden optimaal te 
informeren. Ook de vernieuwde website heeft hierin een belangrijke rol. Wij zijn, 
denken we, op de goede weg en we blijven ons ook in het komende seizoen 
inzetten om de website, in combinatie met de nieuwsbrieven, verder te 
ontwikkelen. Nieuwe ideeën en suggesties zijn natuurlijk altijd welkom en wij 
hopen dat in het nieuwe seizoen de interactie binnen de vereniging groot is. 
Wij wensen alle leden, donateurs en sponsoren alvast een fijne vakantie! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de jeugdcommissie 
Komend seizoen gaan we, zoals ook al in de bestuursmededelingen staat te 
lezen, de competitie in met twee F-teams een E-, D-, C- en B-team. Door het 
enorme succes van de mini F in het afgelopen seizoen, kunnen we komend 
seizoen een extra F-team inschrijven. We hopen komend seizoen de mini F te 
continueren en blijven meedraaien in de lokale toernooitjes met de 
buurverenigingen. 
 

Vanaf het nieuwe seizoen hanteren we een nieuwe trainingsmethodiek: VTON 
(Voetbal Technische Ontwikkeling Nederland). VTON biedt ons de mogelijkheid 
via een volledig trainingsprogramma en doorlopende leerlijn alle trainingen 
vorm te geven. Trainers volgen een jaarplanning met concrete doelen voor elke 
leeftijd. Alles komt daarin aan bod: technische, tactische, fysieke en mentale 
ontwikkeling. Gedurende het jaar werken trainer en spelers gericht aan deze 
doelen met meer dan 700 kant-en-klare trainingen. De methode ondersteunt 
met coach tips, animaties van de organisatie op het veld en filmpjes van 
voetbalhandelingen. De trainer heeft het materiaal digitaal op zijn tablet of 
telefoon. In de zomerperiode worden alle jeugdtrainers ingeleid en opgeleid om 
met deze nieuwe methodiek te kunnen werken. 
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  Vanuit de onderhoudscommissie 
Op zaterdag 11 juni jl. heeft de commissie weer een ‘klussenmorgen’ 
georganiseerd. Jammer dat er twee teams waren die niet deelnamen aan deze 
morgen. Toch konden wij om 13.00 uur melden dat nagenoeg alle geplande 
werkzaamheden waren afgerond. Het was een gezellige morgen met veel 
enthousiasme onder de vrijwilligers. Om 10.30 uur werd gezamenlijk koffie 
gedronken onder het genot van een warme lekkernij, aangeboden door 
BAKKER JOOP BRUGGINK. Wij bedanken Bakker Joop voor deze geste. De 
morgen werd afgesloten met een gezamenlijke lunch, verzorgd door Jan 
Kieskamp en aangeboden door de vereniging. 
 

Zoals gepland hebben wij in de week daarna, in samenwerking met De 
Groenmakers, groot onderhoud verricht op veld 2. De werkzaamheden 
bestonden uit het affrezen van het gras en viltlaag, de toplaag renoveren met 
een recyclingdresser en egaliseren en aansluitend het veld doorzaaien. Foto’s 
van deze werkzaamheden staan op de website (op de pagina van de 
onderhoudscommissie). Veld 2 zal bij de start van het nieuwe seizoen nog 
zoveel mogelijk worden ontzien om het herstel te bevorderen. De 
terreinmeester zal t.z.t. met de nodige informatie komen over het gebruik van 
de velden tijdens trainingen en (oefen)wedstrijden. 
 

VACATURE 
Aan het eind van het seizoen 2016-2017 stopt Jan Waarle als coördinator van 
de onderhoudscommissie. Vind je het leuk om, aan de hand van een 
meerjarenonderhoudsplan, werkzaamheden voor te bereiden en te coördineren 
meld je dan aan. Je kunt dan in het komende seizoen meelopen binnen de 
commissie om aansluitend deze taak over te nemen. Voor meer informatie kun 
je terecht bij de leden van de onderhoudscommissie.  
 

Vanuit de activiteitencommissie 
De activiteitencommissie opent het nieuwe seizoen, op zaterdag 20 augustus 
aanvang 18.00 uur, met een gezellige openings-BBQ met vogelschieten voor de 
seniorenleden, B-jeugd en vrijwilligers. Aanmelden voor zat. 6 aug. a.s. via de 
App of actief.ratti@gmail.com Zie ook de poster op de websitepagina van de 
Activiteitencommissie. 
 

Op vrijdag 19 augustus opent de jeugd het seizoen met een JEUGDWEEKEND. 
Voor  de (mini)-F teams t/m de E-teams is er een avondactiviteit en voor de D- 
en C-teams een avondactiviteit MET OVERNACHTING. Spelers kunnen zich nog 
aanmelden via actief.ratti@gmail.com 
 

 De foto’s van de gezellige feestavond zijn te zien op onze facebookpagina. 
 

 

mailto:actief.ratti@gmail.com
mailto:actief.ratti@gmail.com
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Nieuwe aanduidingen jeugdteams 
In de vorige nieuwsbrief berichtten wij hier al over. Onderstaand een overzicht 
met de leeftijdsgrenzen en benamingen voor het seizoen 2016-2017: 
 

Geboortejaar:  Huidige benaming: Nieuwe benaming:  
1998 - 1999             A1 junioren *  JO19-1 Jeugd onder 19 jaar 
2000 - 2001  B1 junioren  JO17-1 Jeugd onder 17 jaar 
2002 - 2003  C1 junioren  JO15-1 Jeugd onder 15 jaar 
2004 - 2005  D1 pupillen  JO13-1 Jeugd onder 13 jaar 
2006 - 2007  E1 pupillen  JO11-1 Jeugd onder 11 jaar 
2008 - 2009  F1 pupillen  JO9-1 Jeugd onder 9 jaar 
2010 - 2011  Mini-pupillen  JO7-1 Jeugd onder 7 jaar 
 

*SV Ratti heeft geen A-team in de competitie. 
2

e
 / 3

e
 teams etc. = bv. J017-2, J017-3 etc. 

 

Zie ook de websitepagina van de KNVB: 
http://www.knvb.nl/nieuws/districtsnieuws/18082/nieuwe-aanduidingen-in-het-
jeugdvoetbal 
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Vanuit de commissie technische zaken 
In het seizoen 2016-2017 starten we wederom met vier zondagteams en een 
zaterdagteam bij de heren en twee zondagteams bij de dames (zie ook 
bestuursmedelingen). Ratti 1 heren speelt komend seizoen opnieuw in de 
reserve 5e klasse. Doelstelling is vanaf het seizoen 2017-2018 terug te keren 
in de standaard 5e klasse! De damesafdeling is met buurverenigingen in 
gesprek over een samenwerking om beide teams in stand te kunnen houden. 
De komende weken wordt hier verder invulling aan gegeven. 
 

Twee jubilarissen binnen Toernooicommissie 
Vorig jaar vierde de toernooicommissie haar 40 jarig jubileum. Dit jaar werden 
enkele leden van de commissie in het zonnetje gezet t.w. Laurens Bleumink 
(40 jaar) en André Balvert (25 jaar). Uit handen van Gerdien Heuvelink kregen 
beide vrijwilligers een pen met inscriptie.  
Laurens en André, VAN HARTE GEFELICITEERD!! 
 
VACATURES 
Emmy Eggink en Gerdien Heuvelink hebben na afloop van het Sixtoernooi 
aangegeven dat ze, na meer dan 30 jaar inzet voor de toernooicommissie, aan 
het eind van het seizoen 2016-2017 het stokje over willen dragen aan nieuwe 
dames vrijwilligers. Vinden jullie het leuk om je in te zetten voor de 
toernooicommissie, meld je dan aan. Jullie kunnen dan in het komende 
seizoen meelopen binnen de commissie om aansluitend de taken over te 
nemen. Voor meer informatie kun je terecht bij de leden van de 
toernooicommissie.  
 

Kantine - Op de gezonde toer 
Tijdens de toernooidagen bij Ratti waren er voor het eerst, naast diverse 
snoepsoorten, ook bekers aardbeien te koop. Eén van de ouders van onze 
pupillen te weten Hester Stevens kwam met dit idee. De kantinecommissie heeft 
er meteen mee ingestemd. Een goed en gezond plan leek ons. Dit jaar was er 
alleen nog verkoop van aardbeien tijdens de jeugdtoernooidagen. Inmiddels is al 
wel het idee ontstaan dit volgend jaar verder uit te breiden naar o.a. het six- en 
seniorentoernooi met wellicht een verbreding van het assortiment (misschien 
druiven, meloenschijven etc.) Over het hoe en wat precies, denken we nog 
verder na. Het liep dit jaar in elk geval als een trein want er zijn meer dan 150 
bekers verkocht!  
 



 

 

Colofon  
 

Web-redactie:  

Hester Eggink  

Jan Kieskamp  

Mario Roelvink  

Jan Waarle  

Paul Zents   

 

Contactgegevens:  

zie www.svratti.nl. 
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Agenda        Aanvang 
 

19 aug.  Jeugdweekend F-, E-, D-, C- teams   
20 aug.  Openings BBQ      18.00 uur 
03 okt.  Algemene leden vergadering     20.00 uur 
 
 
 

  Verkenning samenwerking 
 

De besturen van de voetbalverenigingen Ratti, Socii en Vorden hebben 
besloten een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om de onderlinge 
samenwerking te intensiveren. Deze samenwerking biedt wellicht kansen voor 
de korte termijn. Op de lange termijn gaat het mogelijk zelfs om een noodzaak. 
Mede door de 'vergrijzing en ontgroening' zien de verenigingen een 
bedreigende ontwikkeling in het ledenbestand. Bovendien kan samenwerking 
leiden tot een betere benutting van de drie accommodaties. 
De drie verenigingen kunnen er samen voor zorgen dat iedereen op zijn of haar 
niveau de voetbalsport kan blijven uitoefenen.  
 

Tegelijkertijd realiseren de besturen zich dat de functie van de vereniging 
verder gaat dan het spelen van voetbal. De verenigingen dragen ook in 
belangrijke mate bij aan de leefbaarheid en saamhorigheid in hun 
gemeenschap. Deze functie moet dan ook behouden blijven voor de kernen.  
 

Werkgroep RSV 
Onder verantwoordelijkheid van de drie voorzitters van de verenigingen is een 
werkgroep ingesteld om de verkenning uit te voeren. Dit is daarvoor een goed 
moment. Het gaat immers goed met de drie verenigingen. Dat is een goede 
basis om gezamenlijk naar de toekomst te kijken. De werkgroep bestaat uit 
twee leden per vereniging en een onafhankelijk voorzitter. De besturen van de 
verenigingen bepalen gezamenlijk tempo en aard van de activiteiten van de 
werkgroep. Op dit moment werkt de werkgroep aan twee onderwerpen: 
inkoopvoordelen en voetbal gerelateerde samenwerking.  
 

Bij de inkoopvoordelen gaat het om een inventarisatie en verkenning van de 
eventuele voordelen bij gezamenlijke inkoop van kleding, ballen en 
trainingsmaterialen en onderhoud en belijning van de velden. 
Bij de voetbal gerelateerde samenwerking gaat het om de vraag hoe iedereen 
nu en in de toekomst op zijn/haar eigen niveau kan (blijven) voetballen. 
Hiervoor worden de ontwikkelingen in de komende vijf jaar bij alle elftallen in 
beeld gebracht. Ook wordt nagegaan welke samenwerkingsmodellen de KNVB 
in dit kader hanteert. Verder wordt gekeken naar de mogelijkheden op de drie 
accommodaties optimaal te benutten. 
 

Bij dit alles wordt niet alleen gekeken naar de het perspectief voor de komende 
vijf jaar. De werkgroep kijkt ook naar de 'stip op de horizon'. Hoe zorgen we 
ervoor dat het voetbal ook over tien jaar nog vitaal is in onze kernen? 
 

Samenstelling werkgroep: 
Jan Kieskamp (Ratti) 
Mario Roelvink (Ratti) 
Edwin Bekker (Vorden) 
Arend Verbeek (Vorden) 
Jan Schuppers (Socii)  
Henk Jan Rietman (Socii)  
Rob Schouten (onafhankelijk voorzitter) 
 

 
 


