
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Van het bestuur 
 
De zomervakantie zit erop. De eerste voetbaltrainingen zijn geweest, diverse 
teams speelden bekerwedstrijden. Drie voetbalteams, te weten; JO 15 (eerder 
C- junioren genoemd), het eerste damesseniorenteam en het eerste 
herenseniorenteam zijn doorgedrongen tot de knock out fase van de 
bekercompetitie. Wij wensen hen allen veel succes!! 
Het komend weekend, 10 en 11 september, start de competitie. We hopen dat 
alle leden met veel plezier, sportiviteit en succes het komende seizoen hun 
wedstrijden kunnen spelen. Allen d’r an!! 
 
Noemde ik in de vorige Nieuwsbrief dat een werkgroep de eventuele 
samenwerking tussen Ratti, Socii en vv Vorden onderzoekt. Nu valt te melden 
dat de damesteams het komend seizoen al samenwerken met 
buurtverenigingen. Zo mogen de dames van Ratti 1 meespelen met het 
damesteam van Almen, speelsters van Almen mogen samenspelen met het 
dames van Ratti 1. Enkele damesleden van Ruurlo mogen meespelen met Ratti 
dames 2. Op deze manier kan het damesteam van Almen blijven bestaan, maar 
ook kan Ratti met twee damesteams de competities in.  
Ratti heren 1 voetbalt momenteel in de reserve klasse. Het bestuur, maar ook 
de spelers en de begeleiding van heren 1 streeft ernaar om met ingang van het 
seizoen 2017-2018 weer in de standaard 5

e
 klasse te voetballen. 

 
Steeds weer heeft onze vereniging behoefte aan vrijwilligers. Op dit moment is 
er dringend behoefte aan een leider voor het tweede heren zondagteam en een 
leider voor het eerste damesteam.  
Ook is halverwege het komend seizoen de functie van trainer voor alle dames 
en coach voor dames 1 vacant. Daarnaast is er voortdurend behoefte aan 
kantinemedewerkers. 
Eind vorig seizoen werd genoemd dat in de zomer van 2017 Gerdien Heuvelink 
en Emmy Eggink na jarenlange inzet stoppen als vrijwilliger van de 
toernooicommissie. Ook stopt Jan Waarle volgend zomer als coördinator van de 
onderhoudscommissie.  
Robert Ruiterkamp heeft aangeboden om de vacature van jeugdcoördinator in 
te vullen. Dat betekent echter wel dat hij zich tijdens de komende algemene 
ledenvergadering niet herkiesbaar stelt als bestuurslid Technische Zaken. 
Robert is dan 10 jaar bestuurslid geweest. 
Ikzelf ben in de algemene ledenvergadering van vorig jaar herkozen, heb toen 
echter aangegeven dat ik het termijn van drie jaar niet uit zal dienen. Inmiddels 
heb ik besloten om uiterlijk 1 maart 2017 terug te treden als voorzitter van sv 
Ratti. Op dat moment heb ik 11 jaar deel uitgemaakt van het Ratti bestuur, 
waarvan ruim 9 jaar als voorzitter. 
 
Mocht u interesse hebben in één van de genoemde vacatures, dan kunt u zich 
melden bij een lid van de afzonderlijke commissies of bij een van de 
bestuursleden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bert Tuinman, voorzitter.
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Wijzigingen doorgeven aan de ledenadministratie 
 
Wijzigingen in adres- en persoonsgegevens, aan- en afmeldingen van leden, 

mutaties binnen commissies en teams m.b.t. vrijwilligers/trainers/leiders etc. 

kunnen via het mailadres ledenadministratie@ratti.nl worden doorgegeven. Op 

de website vinden jullie onder ‘contact’ de nodige gegevens over de teams en 

commissies zoals ze nu binnen de vereniging bekend zijn. Het algemene 

mailadres voor het secretariaat is info@ratti.nl. 
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Vanuit de onderhoudscommissie 
 
Na de afsluitende onderhoudsdag op 11 juni jl. heeft de onderhoudscommissie 
niet stil gezeten. Aansluitend werd begonnen met het groot onderhoud van 
veld 2. We hadden behoorlijke tegenslag met het natte weer maar uiteindelijk, 
met een vertraging van twee weken, konden wij de werkzaamheden afronden. 
Aan het eind van dit seizoen stopt Jan Waarle als coördinator van de 
onderhoudscommissie. Wij zijn op zoek naar een opvolger die dit seizoen al 
‘mee wil lopen’ met de commissie. 
Afgelopen seizoen hebben wij met het bestuur afspraken gemaakt over en wel 
of niet door laten gaan van trainingen bij slechte weersomstandigheden. De 
uitkomst is gedeeld met alle trainers/leiders. Wij hopen ook dit seizoen op 
medewerking en begrip bij afgelastingen van trainingen. 
Voor het verslag en enkele foto’s van het groot onderhoud veld 2, informatie 

over de vacature en de afgelastingen zie de website-pagina van de 

onderhoudscommissie. 

 

 

Welkom 
 

Wij heten onderstaande leden (wederom) van harte welkom bij onze 
vereniging: 
Bart Bosman   Zaterdag 5 

Erwin Broekman  Zaterdag 5 

Denzell Bultman  Zaterdag 5 

Tabe Schuurman  Jeugd - JO9 

Diëm Fleming   Jeugd - JO9 

Steven Klein Brinke  Zondag – selectie 

Jasper Jansen   Zondag 4 

Wij wensen jullie veel voetbalplezier, òp en rondom de velden van SV Ratti. 

Vanuit de jeugdcommissie 
 
Inmiddel is het seizoen voor de jeugd alweer in volle gang. 10 september 
worden de eerste competitiewedstrijden gespeeld. De bekerwedstrijden zitten 
er al weer op. Vanuit de jeugd gaat het team JO15-1 door naar de volgende 
ronde nadat alle wedstrijden gewonnen zijn. De overige teams zijn 
"uitgebekerd" maar hebben goed aan de nieuwe teamsamenstellingen kunnen 
wennen. Voor de JO9-2 staat 10 september de eerste echte wedstrijd op het 
programma. Een hele ervaring voor ons jongste team! 
 
Sinds dit seizoen trainen we met VTON. Volgens de spelers "de FIFA-app". De 
nieuwe trainingsmethode biedt ons een volledige leerlijn voor het hele seizoen! 
Het is even wennen maar de eerste reacties zijn zeer positief. 
 
Ook tijdens het seizoen is het mogelijk aan te sluiten of een paar keer mee te 
trainen om  kennis te maken met voetbal. Zowel meisjes als jongens nodigen 
wij van harte uit om kennis te maken met onze vereniging! 
 

mailto:ledenadministratie@ratti.nl
http://www.svratti.nl/commissies/onderhoud.html
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Samenwerking Ratti dames met Almen en Ruurlo 
 
Vanaf dit seizoen heeft dames 1 een samenwerking met de dames van Almen. 
Almen had vorig seizoen een vergelijkbare samenwerking met Warnsveld, maar 
door Gemma Eggink kwamen ze met Ratti in aanraking en Almen voelde meer 
een klik met Ratti dan met Warnsveld, dus hebben ze ervoor gekozen dit 
seizoen met ons samen te werken. Almen is een zaterdagteam, Ratti speelt op 
zondag, dus in de praktijk betekent dit, dat we bij elkaar mee kunnen spelen 
indien nodig. Wij zaterdags bij hen, en zij zondags bij ons. Om elkaar wat beter 
te leren kennen, proberen we ook één keer in de maand samen te trainen. 
 
Ook dames 2 heeft een samenwerkingsverband, maar dan met Ruurlo. Zij 
hebben ons vorig seizoen benaderd toen duidelijk werd dat zij geen 2 teams op 
de been konden houden voor dit komende seizoen. Zij hielden ongeveer 20 
speelsters over, te weinig voor 2 teams en teveel voor 1 team. Ruurlo wist dat 
wij ook krap zaten met de dames en heeft gevraagd of we daarin samen konden 
werken. Het is nu zo geregeld dat 5 speelsters van voorheen Ruurlo da2 bij 
onze da2 meespelen. Zij zijn gewoon nog lid van Ruurlo, mocht dames 1 daar 
een keer tekort komen dan kunnen zij deze 5 speelsters vragen. En zij kunnen 
zowel bij ons als bij Ruurlo trainen. Dankzij deze samenwerkingen kunnen we 
bij Ratti 2 damesteams op de been houden, en kan iedereen lekker blijven 
voetballen! Overigens had de KNVB nog nooit eerder zo´n constructie gezien, 2 
teams elk met een andere club samen, maar gelukkig hebben ze ons alle 
medewerking verleend! 
 

Seizoensopening voor ‘jong en oud’ zeer geslaagd 
 
Het was een zeer geslaagde seizoensopening in het weekend van 19 en 20 
augustus! Op vrijdag zijn we gestart met de jongste jeugd. Eerst patat eten 
waarna er vlagverovertje werd gespeeld. De oudere jeugd mocht na een 
spannende spooktocht blijven overnachten!  Op zaterdag gingen we verder met 
de BBQ en vogelschieten voor alle senioren! Twan was de gelukkige 
schutterskoning. Wij kijken terug op een geslaagd weekend (met korte nachtrust; 
maar dat maakt het leuk!). Op sw facebookpagina van de activiteitencommissie 
staan een paar foto's als sfeerimpressie! 
 

Klaverjasavonden 
 

Ook in het seizoen 2016-2017 organiseert de klaverjascommissie een 
klaverjascompetitie op de vrijdagavonden, in het clubgebouw van SV Ratti, 
aanvang 20.00 uur: 
 

2016: 23 september, 21 oktober, 18 november en 16 december. 
2017:  20 januari, 17 februari, 24 maart en 21 april. 
 

Vacatures 
 
- Vrijwilligers voor de toernooicommissie 
- Vrijwilligers voor de sponsorcommissie 
- Coördinator voor de onderhoudscommissie 
- Kantinevrijwilligers 
 
Voor meer informatie zie de vacature-pagina op de website. 

 

http://www.svratti.nl/clubinfo/vacatures.html


 

Colofon  
 

Web-redactie:  

Hester Eggink  

Jan Kieskamp  

Mario Roelvink  

Jan Waarle  

Paul Zents   

 

Contactgegevens:  

zie www.svratti.nl. 
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Agenda        Aanvang 
 

23 september  Klaverjasavond in het clubgebouw  20.00 uur 
03 oktober  Algemene Ledenvergadering   20.00 uur 
10 oktober  Bestuursvergadering    20.00 uur 
21 oktober  Klaverjasavond in het clubgebouw  20.00 uur 
27 oktober  Trainers- en leidersoverleg   21.30 uur 

KNVB – Nieuwe spelregels: wat verandert er? 
 
Dit zijn de belangrijkste veranderingen per 01 juni 2016: 
1. Aftrap: De aftrap hoeft niet verplicht meer vooruit worden genomen. Dat komt 
de snelheid van het spel ten goede, omdat de bal vaak na een tikje vooruit toch 
achteruit wordt gespeeld om een aanval te starten. 
2. Minimum aantal spelers: Als een team minder dan 7 spelers heeft, mag niet 
aan de wedstrijd worden begonnen. Ook wanneer een team tijdens een 
wedstrijd met minder dan 7 spelers komt te staan, mag het duel niet worden 
voortgezet. 
3. Triple punishment: Als de verdediger in het strafschopgebied een poging 
onderneemt of de mogelijkheid heeft om de bal te spelen, maar een overtreding 
maakt, is het een gele kaart. Dit omdat de straf anders te zwaar wordt geacht; 
namelijk een strafschop, rode kaart en een daaropvolgende schorsing. Bij 
duwen of vasthouden blijft de rode kaart intact. Gemene tackles van achteren 
blijven wel bestraft met een rode kaart. Buiten het strafschopgebied verandert er 
überhaupt niets, omdat er dan geen sprake is van een strafschop. 
4. Strafschoppenserie: Trainers krijgen de keuzevrijheid om tijdens de 
strafschoppenserie de volgorde te wisselen. Zo kan bij een vierde beslissende 
strafschop, de trainer besluiten die door nummer 5 te laten nemen. 
5. Gele kaart en verzorging voor geblesseerde speler: Een speler die een 
blessure oploopt door een overtreding waarvoor de dader geel krijgt, mag vanaf 
nu ter plekke op het veld worden verzorgd. Bij dergelijke overtredingen is er 
anders sprake van een dubbele straf: namelijk een blessure en met tien man 
verder spelen. 
 
Voor meer informatie zie de website-pagina van de KNVB. 

Column KNVB: Jan Dirk van de Zee - Begin met juichen 

 

“Breed jongens, toe nou, breed houden dat veld, breeeeed.” Gerard Litjes loopt 

hoofdschuddend langs de kant, terwijl zijn team een aanval probeert op te 

zetten. Hij is trainer van Onder 13 uit Lendringen. Bloedfanatiek. Deze week 

had hij weer zo hard getraind op de looplijnen en voorzetten, maar die gastjes 

vertikken het gewoon. Nu staan ze weer met 2-0 achter.   

“Jamie! In godsnaam. Jaa-mieee! Kom op. Voor de goal ermee. Nee joh, 

verdomme.” Gerard maakt een wegwerpgebaar en fluit op zijn duim en 

wijsvinger. 'Kom maar, ja jij', gebaart de trainer. Jamie komt boos aanlopen. 

“Nee Jamie, we hebben die voorzetten niet zo afgesproken. Je luistert gewoon 

niet. Dan is het wisselen.” De stem van Litjes dreunt alweer over het veld, als 

Jamie nog een advies uit het publiek krijgt toegebeten: “Leer die bal toch eens 

afspelen jongen, je staat niet alleen op het veld.” 

Lees deze column hier verder op de site van de KNVB.  

http://www.knvb.nl/nieuws/scheidsrechters/scheidsrechters/18789/nieuwe-spelregels-wat-verandert-er
http://www.knvb.nl/info/20160/column-jan-dirk-vd-zee-17-begin-met-juichen

