
 

 

3-weekenden toernooi Ratti 

Het zit er alweer op, de afgelopen weekenden heeft het 42e 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 Piet Immink wisselbokaal. 

Op 20 mei begonnen we met de JO9 7-tallen. In totaal 16 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:  Deo JO9-2 
2e prijs, beschikbaar gesteld door Jos Herwers:   Lochem JO9-4 
3e prijs, beschikbaar gesteld door Martens:   Pax JO9-2 
4e prijs, beschikbaar gesteld door Welkoop:   Meddo JO9-1 
FP prijs, beschikbaar gesteld door Expert Eliesen:  Deo JO9-4 

’s Middags was het de beurt aan de JO15 teams. Met 12 teams een volle middag. Het in grote getalen 
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:    Harfsen JO15-1 
2e prijs, beschikbaar gesteld door Indoor Sport Vorden:  Kon. UD JO15-1 
3e prijs, beschikbaar gesteld door Bistro ‘De Rotonde’:  SVBV JO15-1 
4e prijs, beschikbaar gesteld door Otten Rietdekker:  Longa ‘30 JO15-5 
FP prijs, beschikbaar gesteld door Kluvers Sportprijzen:  Kon. UD JO15-3 

Zondag 21 mei 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’…. 
De uitslag: 
1e prijs, beschikbaar gesteld door MRB Lensink:   Ruurlo 6 
2e prijs, beschikbaar gesteld door Party Service Achterhoek: ATC 5 
3e prijs, beschikbaar gesteld door THOM/Lubron:  Zutphen 6 
FP prijs, beschikbaar gesteld door Wijngoed Kranenburg: Vorden 4 

Zaterdag 27 mei, een warme ochtend, was het de beurt aan de JO11 7-tallen. Wederom waren alle 
teams tijdig aanwezig en zijn er mooie wedstrijden gespeeld. 
De uitslag: 
1e prijs, beschikbaar gesteld door IJsbuffet Kerkepad:   Ruurlo JO11-3 
2e prijs, beschikbaar gesteld door Bulten tegelzetbedrijf: AZSV JO11-3 
3e prijs, beschikbaar gesteld door Administratiekantoor  
                                                    Bloemendaal & Wiegerinck: Markelo JO11-4 
4e prijs, beschikbaar gesteld door Houx Sport:   AZSV JO11-7 
FP prijs, beschikbaar gesteld door Meek’s Meubelen:  Longa ’30 JO11-8 

  



 

 

Zaterdag 10 juni mochten de JO13 aantreden. Alle 12 teams hebben hun beste voetbalkunsten laten 
zien om kans te maken op de felbegeerde bekers. 
De uitslag: 
1e prijs, beschikbaar gesteld door Dijkman Bouw:    VVG ‘25 JO13-1 
2e prijs, beschikbaar gesteld door Bulten Tuintechniek:   Vorden JO13-2 
3e prijs, beschikbaar gesteld door Autobedrijf Groot Jebbink:  Ratti JO13-1 
4e prijs, beschikbaar gesteld door Hoveniersbedrijf J. Bleumink:  Vorden JO13-2 
FP prijs, beschikbaar gesteld door Albert Hein Grotenhuys:  Lochem JO13-3 

De afsluiting van het toernooi was het Six toernooi, op zondag 11 juni. 
Er waren 16 deelnemende teams, verdeeld over 2 klasses. Ondanks het warme weer is het een leuke 
en sportieve dag geworden, met veel publiek langs de lijnen.  
De uitslag van serie A: 
1e plaats, en tevens winnaar van De Piet Immink wisselbokaal:   Kronos 
2e plaats        All Stars 
3e plaats        De Bokken 
4e plaats        De 3e helft 
5e plaats        Sloekie 3 
6e plaats        Reurpopjes 

Uitslag serie B: 
1e plaats         AC de Eik 
2e plaats        Bierteam & Co 
3e plaats        De balletjes van Q 
4e plaats        BHC 
5e plaats        Kiek ze goan 
6e plaats        FC Vortex 
7e plaats        Groot-Jebbink United 
8e plaats        De Toppers 
9e plaats        Sloekie 3 Junior 
10e plaats        FC Naamloos 
De verrassing voor het sportiefste en gezelligste team, een taart aangeboden door Bakkerij Joop,  
is gewonnen door Groot-Jebbink United. 
 
Aan het einde van deze dag hebben wij afscheid genomen van Gerdien Heuvelink en Emmy Eggink als 
leden van de Toernooicommissie. Uit handen van voorzitter Bert Tuinman ontvingen zij een mooie 
bos bloemen, een fotocollage en een presentje. 
Dames, hartelijk bedankt voor jullie jarenlange inspanningen voor de toernooien! 
 
Wij danken iedereen nogmaals voor de deelname. Tevens willen wij vanaf hier alle vrijwilligers, 
EHBO’ers en sponsoren hartelijk bedanken voor hun medewerking! 

TC sv Ratti 


