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Vanuit de webredactie
Voor jullie ligt, iets later dan gepland, de laatste nieuwsbrief van het seizoen.
Door de nieuwsbrief later uit te brengen konden wij het laatste nieuws vanuit de
vereniging opnemen.
Het seizoen zit erop. Veel teams sloten af met een gezellige avond en gaan
genieten van een, laten we hopen, zonnige zomer. De voorbereidingen op het
nieuwe seizoen zijn in grote lijnen afgerond, het bestuur en verschillende
commissies doen in deze nieuwsbrief verslag van de uitkomsten. Zoals eerder
aangekondigd, is ook het interview met de nieuwe trainer van de heren-selectie
Ratti-Socii geplaatst. Verder een verslag van de eigen toernooidagen en nog
meer wetenswaardigheden. Kortom, een bomvolle nieuwsbrief.
Veel leesplezier en we wensen iedereen een fijne zomerstop!
Vanuit het bestuur
Beste Rattianen,
De maand juni was geen beste maand voor Ratti. Het wegvallen van Bart
Peppelman en de vader van Jeroen Bleumink doet ons nog steeds pijn.
We hadden liever de laatste maand anders willen hebben, maar ja….
Het seizoen 2017/2018 werd op zondag 17 juni wel afgesloten met het jaarlijkse
Six toernooi. Een toernooi voor jong en oud, een toernooi waarbij gezelligheid
vooropstaat. Door o.a. Mañana Mañana was de opgave dit jaar niet groot, maar
desalniettemin, was het wel weer geslaagd.
Het afscheid van Henk Veen als trainer/coach van de zondagselectie moet nog
plaats vinden. Dat zal samen gaan met de seizoensafsluiting van de Zondag 1.
Via deze weg willen we Henk alvast bedanken voor de 7 jaar dat hij bij ons
trainer/coach is geweest van de Zondag 1. Bedankt voor al je inzet en uren die
jij in Ratti gestoken hebt. Het is ook fijn dat jij en zoon Wilco volgend seizoen nog
steeds
te
aanschouwen
zijn
op
de
velden
van
Ratti.
Nogmaals Henk, bedankt voor alles.
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al weer opgestart. De
onderhoudscommissie is volop bezig om ervoor te zorgen dat de velden er bij de
start van het nieuwe seizoen pico bello, zo strak als een biljardlaken, uitzien. Voor
hen volop hulde!!

Contact
S.V. Ratti
Clubgebouw ‘De Eik’
Eikenlaan 15a
7251 LT Kranenburg
Tel: 0575 – 556856
Email: info@ratti.nl
www.ratti.nl

Technische zaken:
SSA Ratti-Socii is ook nog bezig met diverse zaken rond te krijgen.
De sponsors zijn benaderd en hebben een info-avond gehad. We hebben
volgend seizoen 5 sponsoren voor het 1e team. Er is nog wel plek voor een
sponsor op de coachjassen, dus als je dit leest en je hebt interesse, mail me dan.
De offertes aanvragen bij mogelijke leveranciers zijn de deur uit.
De eerste kennismaking met trainer Ronnie Baten is dinsdag 19 juni jl. geweest.
Hij heeft de aanwezigen een vragenformulier gegeven, zodat hij een eerste
indruk kan krijgen. Op zondag 5 augustus zal de eerste training plaatsvinden bij
Ratti.
De teamindelingen van de SSA Ratti-Socii zijn nog niet helemaal rond, deze
komen zo snel mogelijk. Alle senioren zullen hierover een mail ontvangen met
een concept. In het nieuwe seizoen gaan de dames van Ratti en Socii ook
samenwerken onder dezelfde SSA Ratti-Socii.
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Details over wedstrijden en trainingen worden in juli bekend gemaakt, dit geldt
voor de heren en de dames. Meer info over de jeugd, zie bijdrage van de
jeugdcommissie. Voor nu rest mij nog om voetballers, vrijwilligers, sponsoren, en
alle anderen te bedanken voor hun sportiviteit en enthousiaste inzet en veel
vakantieplezier rondom huis of in verre oorden toe te wensen! Tot ziens, en we
zien elkaar weer bij de voorbereiding en start van het voetbalseizoen 2018/2019.
André Balvert, interim voorzitter.
Bedankje
Via deze weg wil de familie Bleumink de vele Ratti-leden bedanken die in verband
met het overlijden van Tonnie hun medeleven hebben getoond. Naast de kaarten
die we mochten ontvangen zijn er ook een aanzienlijk aantal leden komen
condoleren.
(note redactie: Tonnie Bleumink heeft in het verleden jarenlang de velden van
Ratti gemaaid)
Welkom
Wij heten onderstaande leden alvast van harte welkom bij onze vereniging. Zij
spelen vanaf het komende seizoen bij SV Ratti:
Daan van Pijlen
JO19
Martijn Schrama
JO15
Stan de Beus
JO15
Wij wensen jullie veel plezier, òp en rondom de velden van SV Ratti.
Activiteitencommissie
Vooraankondiging jeugdweekend 24 en 25 augustus 2018:
Voor het begin van volgend seizoen staat er wederom het jeugdweekend
gepland! Deze activiteit voor de jeugd staat gepland in het weekend van 24 en
25 augustus. Als het goed is hebben alle spelers van de JO9 t/m de JO15 een
uitnodiging ontvangen en zich hiervoor opgegeven.
Het weekend start op vrijdag 24 augustus voor de JO9 en JO11. Gevolgd door
een activiteit met overnachting voor de JO13 en de JO15. Let hierbij op dat het
gaat om de indeling van het seizoen 2018-2019. Het doel van dit weekend is om
je nieuwe team te leren kennen!
Wij zijn alvast begonnen met de voorbereidingen, dus het beloofd weer een leuke
avond (en nacht) te worden! Voor vragen, opmerking of iets anders kan je altijd
bij 1 van ons terecht, of bereik ons via: activiteiten@ratti.nl
Vooraankondiging
seizoensopening
2018-2019;
senioren
teams
(vrouwen/heren), vrijwilligers en JO17 en JO19!
Dit jaar hebben wij in overleg met o.a. het bestuur besloten om geen feestavond
te organiseren, zoals jullie waarschijnlijk al wel opgemerkt hadden. Dit mede
omdat we merkten dat de aanwezigheid afnam de laatste jaren en veel teams al
een 'eigen' seizoensafsluiting hebben.
Dus daarom hebben wij ervoor gekozen om de seizoensopening wat uit te
breiden! En deze opening staat voor komend seizoen gepland op zaterdag 25
augustus! Noteer deze datum dus alvast in de agenda!
Naast de bekende barbecue en het vogelschieten maken we het nog gezelliger
met een beetje extra muziek! En ook nieuw dit jaar is: HAPPY HOUR! Wanneer
de vogel eraf ligt, zal het happy hour starten!
Verdere informatie staat in onze mooie poster! De opgave mogelijkheden zullen
nog volgen, dus houdt facebook en je mailbox in de gaten!
En natuurlijk zijn wij ook altijd te bereiken via: activiteiten@ratti.nl
Tot 24 en/of 25 augustus!
De activiteitencommissie
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Ondertekening contract Ronnie
Baten bij SSA Ratti-Socii
op dinsdag 19-6-2018

Interview met Ronnie Baten
Beste leden van S.V. Ratti en van S.V. Socii,
Op maandag 28 mei had ondergetekende een interview met de nieuwe trainer
heren-selectie SSA Ratti-Socii Ronnie Baten. SSA, staat voor Samenwerking
Senioren Afdeling, een nieuw begrip in onze clubhistorie.
Ronnie is woonachtig in Groenlo, is 56 jaar en gehuwd met Mirjam, ze hebben
een zoon Mark van 25 jaar. Na een aantal (voetbal) vragen van Paul verwoordt
Ronnie het als volgt:
Ik werk in de plankenvloeren industrie en omdat ik dat gewoon 5 dagen per week
doe heb ik in `t weekend en vaak `s avonds voldoende tijd voor mijn grootste
hobby te weten voetbal en daarnaast nog wat andere dingen. Ik ben sinds 24
jaar trainer, waarvan de afgelopen 5 jaar bij V.V. Wolfersveen. Ik was nu toe aan
een vernieuwing/verandering, vandaar dat ik uitkeek naar een andere vereniging
en dan bij voorkeur een gewone dorpsclub. En dat is dan nu ook meteen een
samenwerking van twee dorpsclubs, Ratti en Socii. Deze samenwerking is
aangegaan voor de duur van in ieder geval drie jaar en dan gaan ze het samen
bekijken hoe de zaken er dan voorstaan. Na `n paar sollicitaties kwam ik er via
via achter dat ze bij de SSA Ratti-Socii iemand vroegen. Ik ben daar in gesprek
gegaan en inmiddels dus ook aangenomen met een contract voor (voorlopig)
één seizoen.
De indruk die ik daar heb gekregen was goed maar om een nadere invulling
eraan te geven is natuurlijk wel lastig na pas een paar gevoerde gesprekken. Het
gaat hier tenslotte om een gemengde spelersgroep (Ratti/Socii) die straks
beschikbaar is voor het samenwerkingsteam. Ook voor mij een nieuw fenomeen
wat zeker een uitdaging wordt zo`n samenwerkingsteam te mogen leiden en te
trainen.
Ronnie verder: Uit de gesprekken maak ik op dat het wel noodzakelijk is in veel
situaties en zo ook in dit geval dat met name kleinere dorpsclubs gaan
samenwerken.
Op 12 juni gaan we voor `t eerst een gesprek aan met alle eerste elftal spelers
van beide clubs, dan zullen er heus nieuwe dingen uit voortkomen die we dan
samen nader gaan invullen. Praktisch gezien weet ik inmiddels dat we de eerste
helft van de competitie bij Ratti (Kranenburg) gaan trainen en na de winter bij
Socii (Wichmond). De wedstrijden zullen om en om gespeeld worden in
Kranenburg en in Wichmond dus.
Ik ga er vanuit dat er ongeveer evenveel spelers van beide clubs mee gaan doen
met de samenwerking en dan gaan we kijken wie er na deze zomerstop echt
gaan spelen in het samenwerkingselftal (1e elftal) van de SSA Ratti-Socii. Het is
tenslotte voor de spelers ook `n nieuwe uitdaging, een nieuwe trainer, de
samenwerking en de locatie gaan toch (deels) veranderen!
De doelstelling voor het komende seizoen is moeilijk te voorspellen maar een
trainer en spelers van een club of dat nu een samenwerkingsclub is of niet dat
is niet relevant, ze willen altijd het beste uit een elftal halen dus ook wij met z`n
allen! Daar gaan we aan werken en daar gaan we voor in de standaardklasse
het komende seizoen!
Met dank aan Ronnie voor zijn bijdrage aan dit interview.
Dit interview is afgenomen door web-redactie lid Paul Zents
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Ratti jeugd
Het seizoen 2017-2018 zit erop. Als jeugdafdeling kunnen we terugkijken op een
geslaagd seizoen. Voor het eerst sinds een aantal jaren hebben we een JO19
team in competitie gehad. Dit was mede mogelijk door een samenwerking met
VV Vorden. Deze samenwerking hebben we ook bij de JO17 gehad.
Al snel na het begin van het seizoen bleek dat we ook een JO8 konden vormen.
Door nieuwe aanwas en de jongere spelers van de JO9 samen te voegen,
ontstond een heel leuk team met onze jongste leden. De JO8 en JO9 hebben
voor het eerst volgens de nieuwe spelvormen gespeeld. Dit betekent een kleiner
veld, 6 tegen 6, 4 keer 10 minuten spelen en dat zonder scheidsrechter. Binnen
onze vereniging is de spelvorm zeer goed bevallen.
Komend seizoen gaat de JO11 van start met de nieuwe spelvorm voor deze
leeftijd. Dit wordt een 8 tegen 8 competitie. Ook deze nieuwe vorm zien we met
vertrouwen tegemoet.
In het nieuwe seizoen beginnen we de competitie met teams in alle
leeftijdscategorieën van JO9 tot en met JO19! Voor de JO17 en JO19 gaan we
opnieuw een samenwerking met VV Vorden aan. Deze teams gaan als ST RattiVorden aan de competitie deelnemen. De samenwerking kent zodoende voor
beide verenigingen een win-win situatie.
Teamindelingen
De teamindelingen zijn door de jeugdcommissie zorgvuldig samengesteld. De
nieuwe teamindeling is hier op de website te bekijken:
Per team is de begeleiding ook weergegeven.
Start van het nieuwe seizoen
In het weekend van 1 en 2 september begint het nieuwe seizoen met de aftrap
van de bekerwedstrijden. Omdat we hier toch wel wat op voorbereid willen zijn,
beginnen we vanaf 20 augustus met trainen. De trainingstijden blijven gelijk aan
vorig seizoen. Stroom je door naar een ander team, dan verandert er natuurlijk
wel wat.
Vacatures
Binnen de jeugdcommissie zijn we nog op zoek naar een aantal trainers die op
een of twee avonden de training kunnen verzorgen. De prioriteit ligt daarbij op
de donderdagavond bij het JO13 team. Heb je interesse, lijkt het je wat of heb je
vragen, neem dan even contact op met Robert Ruiterkamp, jeugdcoördinator.
Namens de jeugdcommissie allemaal een fijne vakantie en tot volgend seizoen.
Toernooicommissie
De toernooicommissie kan terugkijken op een geslaagd evenement. In het 1e en
3e weekend werden veel leuke wedstrijden gespeeld. Door het overlijden van
Bart werd het 2e weekend afgelast.
De toernooien worden door veel elftallen als zeer
plezierig ervaren gezien de vele complimenten die
onze vereniging hiervoor krijgt. Met name door de
enthousiaste vrijwilligers, het strakke tijdschema
en de vertrouwde kleinschaligheid van de toernooien
komen velen volgend jaar weer terug.
Als dank voor het 25-jarig jubileum werd Johan
Hartman door André Balvert in het zonnetje gezet
mede omdat dit zijn laatste toernooi is geweest.
Let op het is tijd voor verjonging, geef je op. Heb je
interesse, stuur een mailtje naar tc@ratti.nl.
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3-weekenden toernooi Ratti
Het zit er alweer op, de afgelopen weekenden heeft het 43e 3-weekenden
toernooi op het (altijd) zonovergoten Ratti terrein plaatsgevonden. Tijdens deze
weekenden is er weer gestreden om mooie bekers, een fairplay prijs en tijdens
het Six toernooi om de nieuwe Martin Heuvelink wisselbokaal, voor de meest
scorende ploeg.
Op 2 juni begonnen we met de JO9 7-tallen. In totaal 11 teams streden om de
gouden bekers. Het weer zat mee en alle teams hebben leuke wedstrijden
gespeeld.
De uitslag:
1e prijs, beschikbaar gesteld door Kappert Klussenbedrijf: Paasberg JO9-1
2e prijs, beschikbaar gesteld door Groot-Roessink Bloemen: Winterswijk JO9-7
3e prijs, beschikbaar gesteld door Sander Roelvink Tegelzetbedrijf: Ruurlo JO9-2
4e prijs, beschikbaar gesteld door Welkoop Vorden: Meddo JO9-1
FP prijs, beschikbaar gesteld door Expert Eliesen: Ratti JO9-1

’s Middags was het de beurt aan de JO15 teams. Met 10 teams een volle middag.
Het in grote getale aanwezige publiek moedigden de teams goed aan, waardoor
ook hier er goed gestreden werd om de bekers.
De uitslag:
1e prijs, beschikbaar gesteld door De Holtmoat: Peeske JO15-1
2e prijs, beschikbaar gesteld door Indoor Sport Vorden: Longa ‘30 JO15-3
3e prijs, beschikbaar gesteld door Bistro ‘De Rotonde’: DZC ’68 JO15-9
4e prijs, beschikbaar gesteld door Otten Rietdekker: Longa ‘30 JO15-4
FP prijs, beschikbaar gesteld door Kluvers Sportprijzen: Peeske JO15-1

Zondag 3 juni mochten de Senioren aantreden. Ook deze dag scheen de zon
volop en is er fanatiek gevoetbald. Het bleef nog lang onrustig op sportcomplex
‘De Eik’…. Mede door het afscheid van trainer Henk. De complimenten aan de
A-jeugd, die ervoor zorgde dat we 8 teams hadden in 2 poules.
De uitslag:
1e prijs, beschikbaar gesteld door MRB Lensink: Ratti 4
2e prijs, beschikbaar gesteld door Party Service Achterhoek: VVG 25 2
3e prijs, beschikbaar gesteld door Wijngoed Kranenburg: Ratti 5
FP prijs, beschikbaar gesteld door: Café Uenk: Ratti A

Zaterdag 16 juni, was het de beurt aan de JO13. Wederom waren alle
teams tijdig aanwezig en zijn er mooie wedstrijden gespeeld.
De uitslag:
1e prijs, beschikbaar gesteld door Dijkman Bouw: Enter Vooruit JO13-1
2e prijs, beschikbaar gesteld door Bulten Tuintechniek: Erix-KSV JO13-1
3e prijs, beschikbaar gesteld door Autobedrijf Groot Jebbink: Deo JO13-1
4e prijs, beschikbaar gesteld door Halfman Bloemsierkunst: Teuge JO13-3
FP prijs, beschikbaar gesteld door Albert Heijn Grotenhuys: Vorden JO13-2

’s Middags was het de beurt aan de JO19 teams. Met 8 teams een volle middag.
De uitslag:
1e prijs, beschikbaar gesteld door Installatiebedrijf Wim Bosman: RKZVC JO19-1
2e prijs, beschikbaar gesteld door KWD Sportballen: Flevo Boys JO19-1
3e prijs, beschikbaar gesteld door Restaurant ‘t Wapen van Medler: Vor-Rat
JO19-3
4e prijs, beschikbaar gesteld door Bakker van Asselt: Zeist JO19-1
FP prijs, beschikbaar gesteld door Bleumink Profile Vorden: Flevo Boys

Bij het Six-toernooi op 17 juni werd de 1e prijs in de A-serie gewonnen door de
Bokken. De nieuwe Martin Heuvelink wisselbokaal is gewonnen door Kronos. De
taart in de B-serie is gewonnen door de “BHC”. De taart werd smakelijk genuttigd.
Wij danken iedereen nogmaals voor de deelname. Tevens willen wij vanaf hier
alle vrijwilligers, EHBO’ers, scheidsrechters en sponsoren hartelijk bedanken
voor hun medewerking!
Tot volgend jaar. Gr. TC sv Ratti
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Onderhoudsdag

Op zaterdag 23 juni jl. vond de jaarlijkse onderhoudsmorgen plaats. De opkomst,
naast de vaste krachten, viel dit jaar wel erg tegen (7 vrijwilligers uit 7 teams). En
het viel op dat sommige teams helemaal niet waren vertegenwoordigd. Het werd
toch een gezellige morgen. Bakker Joop Bruggink bracht iets lekkers bij de koffie
en de ochtend werd afgesloten met een lunch.
Enkele schoonmaakwerkzaamheden zijn niet uitgevoerd en worden verplaatst
naar het begin van het komende seizoen. De commissie zal dan nogmaals een
beroep doen op de teams en hoopt dan op een betere opkomst. Nadere informatie
volgt.
Wij bedanken alle vrijwilligers die ons in het afgelopen seizoen hebben geholpen
en wensen iedereen een mooie zomerstop.
Kantinecommissie
Terugblikkend op het voorbije seizoen kunnen we zeggen dat alles goed heeft
gefunctioneerd. De commissie heeft er alles aan gedaan om de klant (veelal onze
leden) tevreden te stellen. Door bijvoorbeeld het assortiment van tijd tot tijd te
herzien en met wat nieuwe producten te komen of in andere vorm aangeboden
(bijvoorbeeld glazen limonade vervangen door flesjes limonade).
Verder zijn we content met de kantinediensten die zijn verricht. Bijna iedereen hield
zich aan de afspraak door te komen en op tijd te zijn. Wel zijn we er achter
gekomen dat het goed is iedereen nogmaals via de mail / app kort van te voren te
berichten wanneer men wordt verwacht en wat de instructies zijn. Een soort
reminder zeg maar! Allemaal heel hartelijk dank en dat geldt ook voor de mensen
(o.a. veel ouders) die tijdens de toernooidagen hebben geholpen.
André Balvert gaat de KC verlaten. Dus als iemand zijn plaats wil innemen in de
KC, dan horen wij dat graag. Veel handen maken licht werk. Als je een vraag hebt
over de kantine of je wilt de kantine gebruiken dan graag contact met één van de
leden van de KC. De KC bestaat volgend seizoen dus uit Jan Kieskamp, Nico
Lichtenberg, Adriën Althof en Frank Bouwmeester.
We wensen iedereen een fijne vakantie toe!

Colofon
Web-redactie:
Hester Eggink
Jan Kieskamp
Jan Waarle
Paul Zents

AED
In september/oktober willen we met de opleiding starten. We hebben wel
aanmeldingen binnen gekregen maar het viel ons wat tegen (aantal is 4). Nieuwe
zijn nog steeds welkom. Dus als je de training wilt volgen meld je alsnog aan. AEDkennis is heel belangrijk, het kan levens redden. Aanmelden kan via Jan
Kieskamp (0575-556941 of 06-25533250). Mailen kan ook naar
janagnes@kpnmail.nl
Agenda

Contactgegevens:
zie www.ratti.nl.

24/25 augustus
25 augustus
Sept./Okt.

Aanvang
Jeugdweekend
Seizoensopening 2018-2019
Start opleiding AED

Nader bericht
Zie poster
Nader bericht

