1

Nieuwsbrief
Seizoen 4, nummer 4 - December 2018
In deze editie:

-

Vanuit de webredactie
Van het bestuur
Welkom
Dartavond AC
Kantinecommissie
Klaverjassen
Omroep GLD bij Ratti
Vanuit de KNVB
Vacaturebank
Agenda

Vanuit de webredactie,
Voor jullie ligt de laatste nieuwsbrief van 2018.
Een jaar die voor SV Ratti in het teken stond van de terugkeer in de standaard
klasse van ons 1e team, in samenwerking met Socii. Een jaar waarin Ratti weer
een voorzitter kon verwelkomen. Een jaar waarin leuke dingen zijn gebeurd maar
ook een jaar waarin ons leden zijn ontvallen. Gebeurtenissen die diepe indrukken
hebben achtergelaten.
Ook in 2019 zal de webredactie jullie informeren over het wel en wee binnen de
vereniging en dan zal ook het informatiescherm in de kantine volop in gebruik
worden genomen.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een sportief maar vooral een gezond
2019!!

Van het bestuur,

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

Beste Ratti leden en vrijwilligers van de club uit Kranenburg.
Hierbij mijn inbreng voor de laatste nieuwsbrief van 2018.
Een paar punten uit de bestuursvergadering van afgelopen maandag 3 december
2018.Het is fijn om te melden dat ook voor `t volgende seizoen Ronnie Baten als
trainer aanblijft voor de selectiegroep SSA SV Ratti-VV Socii, De gesprekken
met staf en spelers waren positief over het functioneren van de hoofdtrainer, heel
mooi!
Op 13 januari 2018 is er het bekende jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi. Deze keer
niet in de Hanzehal maar in de sporthal in Wichmond, bij Socii. Heel goed om het
zo te regelen!
Daarna is er de traditionele nieuwjaarsreceptie, vanaf circa 14.00 uur. De opzet
in een iets andere vorm, hoe dat blijft nog even een verrassing! Graag iedereen
tot dan.
Ten aanzien van de elftallen schreef ik in de voorgaande nieuwsbrief al dat er
goede en minder goede resultaten behaald worden. Het één en ander hangt ook
vaak samen met blessures en zaken van dien aard maar dat was bijvoorbeeld 5
jaar geleden al zo en zal over 5 jaar ook weer zo zijn, dat is overal gewoon
inherent aan het spelletje voetbal en geldt dus ook voor onze club.
Dan is het zo zoals nu blijkt dat bijna alle wedstrijden (behalve de baaldagen)
voor de winterstop ook zijn gespeeld. Volgens mij is het niet vaak gebeurd dat
het weer zo heeft meegewerkt als deze herfst. Alleen gooide het laatste weekend
(zondag 9 december) roet in het eten en moest i.v.m. de vele regen de
terreinmeester de thuiswedstrijden van het eerste en tweede elftal afgelasten!
We gaan vol goede moed naar 2019 toe.
Ik spreek dan ook de wens uit dat we in 2019 veel mooie en sportieve wedstrijden
mogen beleven van en met ons Ratti.
Tot slot wens ik jullie fijne kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2019 toe.
Groet van de voorzitter, Paul Zents
Welkom
Wij heten onderstaand lid van harte welkom bij onze vereniging.
Dion van Kesteren
SSA Ratti-Socii 6
Wij wensen jou veel plezier, òp en rondom de velden van SV Ratti.
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Dartavond AC
Op vrijdagavond 23 november stond de dartavond van Ratti weer op het
programma. Vooraf hadden zich 21 fanatieke deelnemers opgegeven. Onder
deze deelnemers zagen we een heel aantal bekende gezichten, maar erg leuk
om te zien dat er ook nieuwe spelers meededen met het kampioenschap. Om
20.00 begonnen de eerste wedstrijden in de kantine, 4 poules verdeeld over 5
dartborden gingen fanatiek van start. Onder het genot van een drankje en hapje
zat de sfeer er goed in. Iedereen deed hard zijn best om de dubbels uit te gooien
en bij de één gaat dat nou net wat makkelijker dan bij de ander. Zo ontstond er
een leuke competitie en de beste darters gingen door naar de knock-out fase. In
deze knock-out fase werden spannende wedstrijden gespeeld en bleken de
darters al wat meer aan elkaar gewaagd. De halve finales werden gespeeld door
Bert Jan Kolkman tegen Roy Waarle en Kevin Esselink tegen Matthijs
Denneboom. Deze halve finales waren spannend tot de laatste pijl en uiteindelijk
mochten Bert Jan en Kevin uit gaan maken wie er met de beker vandoor zou
gaan. De eerste twee legs gingen gelijk op en hierdoor was de stand dan ook 11. Hierna was het Bert Jan die de andere twee legs won en het kampioenschap
binnenhaalde.
We kijken terug op een geslaagd toernooi en kijken nu alweer uit naar onze
volgende activiteit. Op zondag 13 januari vindt ons jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi
weer plaats. Deze keer in de sporthal van Socii. Het toernooi is van 9.30 uur tot
12.30. Sluit daarna gezellig aan bij de nieuwjaarsreceptie om de ochtend een
gezellig vervolg te geven!!

Kantinecommissie
Behalve de thuiswedstrijden van SSA SV Ratti-Socii 1 en 2 werd ook de
Kerstmarkt op de Kranenburg afgeblazen i.v.m. het slechte weer. Jammer
natuurlijk want we waren er op voorbereid om oliebollen, snert en broodjes
knakworst te verkopen!
Desondanks hebben we tijdens de jaarlijkse wandeltocht, georganiseerd door
Kranenburgs Belang, op de pauzeplekken toch nog wat oliebollen aan de man
kunnen brengen zodat we een klein bedrag konden bijschrijven. Door slim in te
kopen en ingrediënten ook voor andere bijeenkomsten te bewaren zoals de
nieuwjaarsreceptie van SV Ratti, Oudheidkundige vereniging Vorden etc. is het
geen verliespost geworden! Volgend jaar beter hopen we!

Klaverjassen
Na vele jaren kaartplezier bij SV Ratti (vanaf 1975) moeten we jullie helaas
mededelen dat we deze activiteit met ingang van december 2018 beëindigen . De
opkomst werd de laatste tijd steeds minder, de vergrijzing sloeg ook hier toe en
er is geen aanwas bijvoorbeeld vanuit de jeugd. Jammer maar het is niet anders.
Hierbij willen wij alle mensen bedanken die jarenlang hun steentje hebben
bijgedragen om een leuke kaartavond te hebben in de kantine van Ratti. Mogelijk
wordt er incidenteel nog wel eens een kaartavond georganiseerd in de toekomst
maar dat zal de activiteitencommissie dan regelen!
Vriendelijk groeten, namens de Klaverjascommissie
Laurens Bleumink en Gerard Lichtenberg
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Omroep Gelderland opnames bij Ratti
Op dinsdagmiddag 4 december was Omroep Gelderland bij ons te gast voor wat
opnames van de accommodatie en een vraaggesprek/interview met Antoon
Peters. Antoon was jaren geleden trainer van het damesteam waarin ook
Annemiek van Vleuten speelde. Het geheel had te maken met de uitzending (via
de site van de omroep) op 11 december 2018 van het Gelders sportgala met als
gekozen sportvrouw 2018 van Gelderland Annemiek van Vleuten (van harte
gefeliciteerd!). Zij kreeg de prijs uitgereikt van ex wielrenner Teun Mulder! Wel
via scherm want Annemiek kon die avond niet aanwezig zijn bij het gala.

Vanuit de KNVB - Speeldagenkalender
Sinds het seizoen 2017/’18 hanteert de KNVB voor het amateurvoetbal een
aangepaste speeldagenkalender, waarbij de competities over het algemeen pas
starten in het vierde weekend van september. Daarnaast is ook het einde van de
competitie verschoven van begin mei naar het vierde weekend van mei.
De speeldagenkalender van het seizoen 2017/'18 is geëvalueerd. Daarbij waren
we benieuwd naar de ervaringen en wensen met betrekking tot de nieuw te
vormen competitieopzet en de daarbij horende kalender. Over het algemeen is
58 procent van de respondenten tevreden met de competitieopzet die in het
seizoen 2017/’18 is ingegaan. Voor de gedetailleerde uitkomsten van het
onderzoek klik hier.

Colofon
Web-redactie:
Hester Eggink
Jan Kieskamp
Jan Waarle
Contactgegevens:
zie www.ratti.nl.

Agenda
07 januari
13 januari

Aanvang
Bestuursvergadering
20.00 uur
Zaalvoetbaltoernooi in de sporthal van Socii 09.30 uur
Aansluitend nieuwjaarsreceptie in de kantine

