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Van de webredactie 
 

Met het uitbrengen van deze brief sluiten wij dit seizoen af met het laatste 
nieuws. In het afgelopen seizoen hebben wij in totaal tien nieuwsbrieven 
uitgebracht. Het logboek op de website geeft aan dat de pagina met de 
nieuwsbrieven goed wordt bekeken. Daar zijn wij natuurlijk blij mee en dat 
geeft vertrouwen voor de toekomst. Ook met de website zijn wij, denken we, 
op de goede weg en we blijven ons dan ook in het komende seizoen inzetten 
om de website, in combinatie met de nieuwsbrieven, verder te ontwikkelen. 
Nieuwe ideeën en suggesties zijn welkom!!  
Wij wensen alle leden, donateurs en sponsoren een fijne vakantie! 
 
 
Van de voorzitter 
Het voetbalseizoen 2016/ 2017 werd op zondag 11 juni afgesloten met het 

jaarlijkse Six toernooi. Een toernooi voor jong en oud, een toernooi waarbij 

gezelligheid vooropstaat. Als we een elftal mochten samenstellen van de beste 

voetballers van dat toernooi hadden we een prima elftal om mee te kunnen 

draaien in de standaard vijfde klasse. Maar helaas, dat is een utopie. Hoewel 

we eerder in het seizoen aangaven dat we in het seizoen 2017/ 2018 met het 

eerste herenteam terug zouden keren in de standaard vijfde klasse, blijkt dat 

we onder andere door enkele langdurig geblesseerden geen representatief 

standaardteam op de been kunnen brengen. Dus ook het volgende seizoen 

speelt onze herenselectie in de reserve klasse. Het einde van een seizoen 

staat ook altijd in het teken van het nemen van afscheid. Zonder anderen te 

kort te doen, wil ik hier het afscheid van Gerdien Heuvelink en Emmy Eggink 

noemen, welke na meer dan 30 jaar afscheid namen van de 

toernooicommissie. Beiden worden nogmaals van harte bedankt voor hun 

jarenlange en tomeloze inzet. Ook wil ik het afscheid van Bert Jan Koekenbier 

als trainer/ coach van de damesselectie noemen. Hoewel hij slechts enkele 

jaren trainer/ coach van de dames is geweest, heeft dames 1 laten zien een 

goed voetballend team te zijn, welke mee kan draaien in de top van de vierde 

klasse. Zijn bijdrage zal daar zeker debet aan zijn. Bert Jan, ook bedankt!! 

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al weer opgestart. De 

onderhoudscommissie is volop bezig om er voor 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!! 

In dat nieuwe seizoen heeft dames 1 weer een samenwerking met de dames 

van Almen. Sinds jaren kunnen Ratti junioren weer in een jeugdteam onder 19 

jaar spelen. Daartoe is er een samenwerking gestart met VV Vorden. De Ratti 

Jeugd onder 17 speelt ook samen met VV Vorden. Als het bestuur van Ratti 

hopen we op het begin van een vruchtbare samenwerking met VV Vorden en 

eventueel Socii, opdat de jeugd van alle drie verenigingen op hun eigen niveau 

kan spelen.  

De komst van het Jeugd onder 19 team heeft consequenties voor de senioren 

heren teams. Het komende seizoen hebben we slechts 4 heren senioren 
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teams in plaats van 5 heren teams. De indeling van deze heren teams wordt 
eerdaags op de Ratti site kenbaar gemaakt. 
 
Een nieuw seizoen betekent ook vaak de intrede van nieuwe vrijwilligers. Voor 
hen allen hoop ik dat ze met veel plezier de aan hen toebedeelde taken uit 
gaan voeren. Ook wil ik ze alvast bedanken voor het feit dat ze zich in willen 
zetten voor onze vereniging. Hierbij een speciaal welkom voor Anne Addink en 
Vera Meijer als nieuwe leden van de toernooicommissie. Dames, veel succes 
en plezier!! Jasper Klunder heeft te kennen gegeven dat hij als bestuurslid 
Technische Zaken deel uit wil maken van het Ratti bestuur. We hopen dat hij 
met veel plezier zijn functie kan vullen en wensen hem alle succes!! Tijdens de 
algemene ledenvergadering van maandag 9 oktober aanstaande zal hij als 
bestuurslid worden voorgedragen.  
Zo zijn diverse functies weer ingevuld. Jan Waarle heeft te kennen gegeven 
dat hij beschikbaar blijft als coördinator van de onderhoudscommissie. Erik 
Brummelman is bereid gevonden om als bouwkundige deel uit te maken van 
diezelfde onderhoudscommissie. Beiden wensen we veel plezier en succes!!  
De vacature van voorzitter wordt wel vacant. Ikzelf zal tijdens de komende 
algemene ledenvergadering aftreden als voorzitter. Regelmatig is mij naar de 
reden ervan gevraagd. Hierbij nogmaals de uitleg: inmiddels ben ik ruim 11 jaar 
bestuurslid van Ratti, eerst jeugdvoorzitter, maar als snel algemeen voorzitter. 
Hoewel er best enkele (bestuurlijke) dieptepunten zijn geweest, heb ik mijn 
taken altijd met veel plezier gedaan. Persoonlijk vind ik echter dat na al die 
jaren mijn houdbaarheidsdatum in zicht komt en daarom treed ik sans rancune 
af. Met andere woorden vind ik dat Ratti toe is aan een nieuwe, enthousiaste, 
het liefst een jeugdige voorzitter welke als “voortrekker” mede kan zorgen dat 
Ratti nog jarenlang een gezonde, zelfstandige vereniging blijft. Wie voelt zich 
uitgedaagd?? 
 
Onlangs heeft de Veilingcommissie Vorden ons 750 euro geschonken, bedoeld 
als bijdrage om een AED aan te schaffen. Zij worden hierbij nogmaals 
bedankt!! Jan Kieskamp is de markt van AED’s aan het verkennen, opdat we 
straks goed gefundeerd een geschikte AED aan kunnen schaffen. Idealiter is 
de AED tijdens de aanstaande  algemene ledenvergadering aangeschaft. Het 
is dan de bedoeling om na de pauze van die vergadering uitleg te geven over 
de AED. 
Voor nu geldt mij nog om voetballers, vrijwilligers, sponsoren, e.a. te bedanken 
voor hun sportiviteit en enthousiaste inzet en veel vakantieplezier rondom huis 
of in verre oorden te wensen! Adieu, tot bij de voorbereiding en start van het 
voetbalseizoen 2017/ 2018. 
 
Bert Tuinman, voorzitter. 
 
 
Ledenadministratie 
De overschrijvingstermijn (15 juni jl.) is verstreken en per 1 juli 2017 wordt door 
de bond de overschrijvingen definitief afgerond. Zes spelers/speelsters hebben 
zich over laten schrijven naar SV Ratti, voor Ratti begrippen een hoog aantal 
waar we erg blij mee zijn. 
 
Om voor het nieuwe seizoen weer over de juiste persoonsgegevens te 
beschikken vragen wij jullie om wijzigingen (adres, tel.nr. mailadres etc.) door 
te geven via ledenadministratie@ratti.nl 
Nu het pasjessysteem is afgeschaft en een wedstrijdenzaken-app is ingevoerd 
is het van groot belang dat in het administratiesysteem het juiste mailadres is 
opgenomen. Elk bondslid kan zijn of haar eigen app beheren. Het e-mailadres 
waarmee men inlogt op de app, dient wel overeen te komen met het e-
mailadres dat geregistreerd staat bij de vereniging. 



 

 

  

3 

Welkom 
Wij heten Job Waarle van harte welkom bij onze vereniging.   
Job is geboren op 10 november 2016 en is nu het jongste lid van onze 
vereniging. Ab Waarle, de overgrootvader van Job, is ook lid en met opa 
Gerard en papa Roy zijn nu 4 generaties lid van SV Ratti. Wij moeten nog even 
wachten voordat Job actief gaat voetballen voor Ratti maar gezien het 
enthousiasme van Ab en Gerard in het verleden en Roy nu, is dit denken we 
een kwestie van tijd……………… 
 
Ook onderstaande leden heten wij (wederom) van harte welkom. Zij komen in 
het komende seizoen onze teams versterken: 
Bryan van Amerongen   JO15 
Rosalie Raggers   JO15 
Miranda Klein Ovink   Dames 
Maureen Scheers   Dames 
Kim Fentsahm    Dames 
Bram Klein Haneveld   Zondag 1 
Emiel Tuller    Zondag 1 
 
Teamindelingen en trainingsavonden seizoen 2017-2018 
De teamindelingen voor het komende seizoen zijn bekend. De indeling bij de 
dames ontbreekt nog, maar wij hopen deze indeling in het begin van het 
nieuwe seizoen te kunnen publiceren. 
Voor de indeling van de herenteams klik hier en voor de trainingsavonden hier. 
Voor informatie over de jeugdteams èn de indelingen klik hier. 
 
Vrijwilligersfeest 
Op zaterdag 10 juni was er een vrijwilligersfeest bij Ratti. Dit jaar in plaats van 
de feestavond, om ‘dankjewel’ te tonen aan alle vrijwilligers binnen de 
vereniging. De sfeer was gezellig en het weer was uitstekend. Na de start met 
een borreltje en een woordje van de voorzitter kon de eerste activiteit 
beginnen. Het klootschieten viel in de smaak. Enige strijd onderling, maar er 
werd ook veel bijgepraat onderweg. Een mooi rondje door de Kranenburg 
zorgde er voor dat bij sommigen zelfs de ogen nog open gingen voor de mooie 
huizen die hier staan. Bij de terugkomst bij Ratti was iedereen toe aan een 
verfrissing en stond de barbecue al gereed. Vervolgens werd de pubquiz 
gestart. Een veelzijdige quiz met vragen van vroeger en nu, muziekfragmenten, 
sport gerelateerd en natuurlijk ook Ratti gerelateerd. De winnaars werden 
bekend gemaakt, en daar werd nog even op geproost. De gezelligheid duurde 
tot in de late uurtjes. Wij kijken terug op een geslaagd vrijwilligersfeest en 
willen ook iedereen die hieraan bijgedragen heeft bedanken! Namens KC en 
AC. Voor enkele sfeerfoto’s klik hier. 
 
Dan is de zomerstop  al begonnen, maar zitten wij als AC niet stil. De eerste 
taken worden al weer verricht voor het openingsweekend. Dat duurt voor het 
gevoel nog wel even, want de datum dit jaar is 25 en 26 augustus 2017. (25 
augustus voor de jeugd t/m JO15) en 26 augustus voor alle leden van Ratti 
(vanaf JO17). Noteer deze datum in jullie agenda! En de rest van de 
informatie volgt, onder andere via de website (link) of via onze facebookpagina:  
https://www.facebook.com/Activiteiten-Commissie-Ratti-558252607590779/  
 
Wij wensen iedereen een hele fijne zomer toe! 
 
Toernooicommissie 
De toernooicommissie kan terugkijken op mooie en gezellige toernooien. Op 
de laatste toernooidag, het Sixtoernooi, namen Emmy Eggink en Gerdien 
Heuvelink afscheid van de toernooicommissie. Voor een uitgebreid verslag van 
alle toernooien klik hier. 
 
 

http://www.svratti.nl/UserFiles/Technische_Zaken/Gew.Teamindeling_Heren.pdf
http://www.svratti.nl/UserFiles/Technische_Zaken/2017_06_24_trainingstijden_Ratti_2017-2018.pdf
http://www.svratti.nl/commissies/technische_zaken.html
http://www.svratti.nl/commissies/activiteiten.html
https://www.facebook.com/Activiteiten-Commissie-Ratti-558252607590779/
http://www.svratti.nl/UserFiles/Toernooien/2017/3-weekenden_toernooi_verslag.pdf


 

Colofon  
 

Web-redactie:  

Hester Eggink  

Jan Kieskamp  

Jan Waarle  

Paul Zents   

 

Contactgegevens:  

zie www.svratti.nl. 

Agenda        Aanvang 
25 augustus Openingsweekend voor de jeugd t/m JO15 
26 augustus Openingsweekend voor alle leden vanaf JO17 
15 september Klaverjasavond in het clubgebouw   20.00 uur 
Medio sept. Eerste nieuwsbrief seizoen 2017-2018 
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Onderhoudscommissie 
Op zaterdag 17 juni jl. organiseerde de onderhoudscommissie voor de 10e 
keer een onderhoudsdag. Een kleine 20 vrijwilligers waren om 8.30 uur 
aanwezig en in een gezellige sfeer werden de schoonmaakwerkzaamheden 
verricht. De morgen werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.  
Het trainingsveld is doorgezaaid en kan nu herstellen van een seizoen lang 
intensieve trainingen. Ook de velden 1 en 2 krijgen de nodige zorg, zodat ze 
voor het nieuwe seizoen weer klaar zijn voor de competitiewedstrijden.  
De dug-outs op veld 1 en 2 zijn geschilderd en staan er weer strak bij. Een hele 
klus, waar door Frans Bleumink veel tijd in is gestopt. Frans, bedankt!! 
 
 
Beste Ratti leden en vrijwilligers van de club uit Kranenburg, 
Het was in ongeveer half mei dat we als vrijwilliger `n uitnodiging kregen voor 
een bedankavond op 10 juni, als waardering voor de uurtjes die wij voor de 
club hebben “gewerkt”. Er waren ongeveer 25 mensen aanwezig en we werden 
nog in `t ongewis gelaten wat we gingen doen. Maar `t hoge woord kwam er al 
snel van de activiteitencommissie, we gingen een rondje klootschieten, dan 
raak je ook gezellig met een ieder aan de praat tijdens het lopen en daarna 
was er  een  heerlijke  BBQ.  Vervolgens ons geheugen nog even  pijnigen met 
een heleboel vragen in quizvorm, hartstikke mooi man! Al met al `n leuke en 
gezellige avond en activiteitencommissie hartelijk dank er voor! 

           Paul Zents. 
 
 
Van de kantinecommissie 
De werkzaamheden van de commissie zitten er voor dit seizoen weer op. In de 
kantine zijn nog enkele overleggen gepland, in de 2e helft van juni, en dan 
gaan de deuren dicht tot begin augustus wanneer de eerste trainingen weer 
starten. Zaterdag 17 juni zijn een aantal enthousiaste vrijwilligers bezig 
geweest met een grote schoonmaak respectievelijk heeft men onderhoud 
gepleegd. Dit geldt voor de gehele accommodatie maar de kantine is daar 
uiteraard een belangrijk onderdeel van.  Afgelopen jaar is er veel tot stand 
gebracht. We denken aan de automatische lichtschakelaars, de beveiliging, de 
belettering, het pinautomaat en nog wat zaken. Volgend seizoen komen we 
wellicht met nog meer nieuwe dingen. We willen alle mensen die afgelopen 
jaar kantinediensten hebben gedraaid of op andere wijze in de kantine hebben 
geholpen heel hartelijk danken. Uitzonderingen daargelaten liep het heel goed  
en waren er maar weinig mensen die al dan niet door een misverstand niet 
kwamen opdagen voor een kantinedienst. Klasse! 
We hopen dat dit komend seizoen ook weer goed mag lopen. We kunnen 
uiteraard altijd nieuwe mensen voor kantinediensten gebruiken o.a. ouders die 
op een zaterdagmorgen wel eens willen helpen als de pupillen spelen. Ook al 
is het maar een paar keer per jaar want we begrijpen dat je ook je eigen 
kind(eren) wilt zien spelen. Doe ons een plezier en meld je aan! Dat kan via de 
leider die het dan wel doorgeeft aan iemand van de commissie of rechtstreeks 
op het emailadres van de kantine te weten: kantine-ratti@ziggo.nl 
Allemaal een hele fijne vakantie toegewenst! 
 
Kantinecommissie, Aad, André, Frank, Jan en Nico 
 
 


