60 JAAR s.v. RATTI
De geschiedenis van voetbal in Kranenburg

Ratti C1 kampioen seizoen ‘68-’69 na een 8-0 overwinning op Socii C1

Het allereerste begin (1930 – 1935)
Al ver voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was de voetbalsport
een geliefde vrijetijdsbesteding, ook in
Kranenburg. In september 1929 nam
een Kranenburgs voetbalteam deel
aan de ‘Seriewedstrijden’ die georganiseerd werden door voetbalvereniging
Pax uit Hengelo. Andere deelnemers
aan de seriewedstrijden waren UD
Keijenborg, Hercules Vorden, Vitesse
Ruurlo en Hagedissen Borculo. Allemaal namen van vergane glorie, evenals de naam Volharding waarmee het
Kranenburgse team deelnam aan de
‘Seriewedstrijden’. Roemruchte namen uit die tijd waren Zelmus Vos, Jan
Besseling (die ballen als vuurpijlen de
lucht in knalde), de gebroeders Frans
en Bertus Lichtenberg en Herman Takkenkamp.
In die jaren stond de Katholieke Kerk
niet toe, dat mensen van verschillende
gezindten met elkaar gingen voetballen. Hierdoor bestonden er verschillende voetbalbonden, zoals de Katholieke
ICVB. De scheiding van gezindten had
tot gevolg dat veel voetbalverenigingen ter ziele gingen, hetgeen ook gold
voor Volharing uit Kranenburg.

De officiële oprichting (1945)
De officiële oprichting van een voetbalvereniging in Kranenburg vond
plaats op 26 juli 1945 in een klein kamertje in de Rooms Katholieke school
aan de Ruurloseweg in Kranenburg.
Een 20-tal mannen gaven zich op als
lid van de vereniging en het eerst gekozen bestuur bestond uit de leden Bernhard Schoenaker (voorzitter), René
Scholten (secretaris) en Hein Huitink
(penningmeester). Tijdens de oprichting werd besloten, dat groen en wit
de clubkleuren moesten worden. De
club kreeg aanvankelijk de naam
Avanti wat ‘hup, vooruit’ betekent. De
leden van het eerste uur waren ook
vastberaden om die naam eer aan te
doen.
Kranenburg was van oudsher een Katholieke gemeenschap en de kerk
stond zeer positief tegenover het oprichten van een voetbalvereniging in
Kranenburg. De nieuw opgerichte vereniging had daarom nog steeds een
sterk Rooms-Katholiek karakter, evenals het Volharding van voor de oorlog.
Het verschil was dat voetbalvereniging
Avanti besloot zich aan te sluiten bij
de Nederlandse Voetbal Bond, afdeling
Gelderland.
De oprichting van de voetbalvereniging in Kranenbrug hield wel in, dat er
een geestelijk adviseur aangesteld
moest worden voor de vereniging. Dit
was destijds zeer gebruikelijk en voor
Katholieke verenigingen zelfs verplicht. De geestelijk adviseur was iemand die adviezen gaf naar aanleiding van problemen binnen de vereniging, met name op het gebied van het
geloof. De toenmalige kapelaan van
het klooster in Kranenburg. Olivier
Joosten werd gevraagd en bereid gevonden om als geestelijk adviseur te
fungeren voor de voetbalvereniging. In

de beginjaren heeft deze adviseur zeer
veel betekent voor de nieuwe voetbalvereniging.
Nadat de voetbalvereniging naar mening van de NVB aan de gestelde eisen
had voldaan, kreeg men onverwacht
bericht van de bond dat er naar een
andere verenigingsnaam gezocht
moest worden, omdat er reeds in Twello een vereniging bestond met de
naam Avanti. Voor 23 september 1945
moest de Kranenburgse vereniging in
volgorde van keuze een vijftal nieuwe
verenigingsnamen op papier zetten,
waaruit de bond een keuze kon maken. De namen Semper-Avanti en Kranenburg werden afgewezen door de
bond, waardoor derde keus Ratti uiteindelijk door de NVB werd aangewezen als definitieve naam voor de voetbalvereniging uit Kranenburg.
De voetbalvereniging ging dus voortaan door het leven als RKSV Ratti. Deze naam was op initiatief van geestelijk adviseur Olivier Joosten toegevoegd aan de lijst van mogelijke namen. De naam Ratti was afkomstig
van paus Pius 11e Achille Ratti, die als
kerkelijk leider zeer positieve opvattingen had over sport in het algemeen,
hetgeen voor een geestelijke in die tijd
ongewoon was.
De eerste wedstrijd van RKSV Ratti
Toen alle formaliteiten omtrent de oprichting achter de rug waren, kon de
eerste wedstrijd onder de naam Ratti
gespeeld worden. Een tegenstander
voor de eerste wedstrijd werd gevonden in de oud-spelers van Volharding.
De dag van de eerste wedstrijd was het
feest in Kranenburg. Heel Kranenburg
verzamelde zich en ging in optocht
naar het speelveld. In feite was dit gewoon een weiland, maar dat was toentertijd de normaalste zaak van de wereld. De vaste werkzaamheden voor
aanvang van wedstrijden bestonden
dan ook uit het opnieuw krijten van
de lijnen en het wegscheppen van de
aanwezige koeienvlaaien. Het omkleden geschiedde in een schuur bij
dorpscafé Schoenaker en de waterpomp bij het café diende als (koude)
douche. De eerste wedstrijd van Ratti
werd overigens omgezet in een klinkende overwinning; een goed begin is
het halve werk.
De beginjaren
In de periode vlak na de oorlog was er
aan bijna alles gebrek, dus ook aan de
benodigde materialen om te voetballen. Gelukkig nam het aantal Ratti-leden in rap tempo toe en had Ratti in
persoon van Majoor E. Gatacre van
Huize de Wiersse haar eigen beschermheer (vergelijkbaar met een
sponsor vandaag de dag). Hierdoor
boerde Ratti in financieel opzicht
goed en konden de benodigde materialen aangeschaft worden. Opmerkelijk
was de hoeveelheid voetballen die de
Ratti-spelers tot hun beschikking hadden. Vanwege het gebrek aan leer en
de grote vraag naar ballen werd bij
bondsbesluit vastgesteld hoeveel bal-

len een vereniging aan mocht schaffen. Slecht nieuws voor een kleine vereniging als Ratti. Gelukkig verbleef de
beschermheer van Ratti veel in Engeland. Van daaruit stuurde hij ballen
naar Ratti zodat er op de Kranenburg
naar hartelust gevoetbald kon worden.
In 1945 startte Ratti in de derde Klasse
GVB met twee seniorenelftallen. Al
snel konden er ook al twee jeugdteams
in competitieverband (A en B) op de
been gebracht worden. Na een aantal
jaren op en neer pendelen tussen de
3e en de 2e Klasse wist het vlaggenschip van Ratti zich vanaf 1951 in de
top van de 2e Klasse te handhaven. In
1955 promoveerde Ratti zelfs naar de
1e Klasse. Dubbel feest, want de vereniging vierde ook haar 10-jarig jubileum.
Het seizoen 1955/1956 was voor Ratti
dan ook een bijzondere voetbaljaargang. Voor het eerst in de 1e Klasse
GVB vocht Ratti mooie derby’s uit tegen ploegen als Pax en Ruurlo. In deze
topjaren was een toeschouwersaantal
van 1500 (!) niet ongewoon. Ratti eindigde in 1955 op een verdienstelijke
derde plaats in de competitie.
Een bloeiende jeugdafdeling
Binnen iedere vereniging tref je ze
aan: Enthousiaste en bevlogen mensen zonder wie een club niet kan
draaien. Zo iemand was broeder Canutus Schilder, een man die kans zag de
Kranenburgse jeugd enthousiast te
maken voor het voetbalspel. Week in
week uit trok broeder Canutus vanaf
1957 met de Ratti-jeugd op en deelde
hij lief en leed met ‘zijn’ jongens. Al
snel werd Broeder Canutus dé spil van
de jeugdafdeling. Dankzij Canutus
had Ratti een bloeiende jeugdafdeling.
Helaas bleek dat Ratti wel erg afhankelijk was van de inspanningen van Canutus. Na diens vertrek uit het klooster van Kranenburg in 1960 ging het
snel bergafwaarts met de jeugd van
Ratti. Alles wat broeder Canutus had
opgebouwd werd vanwege een gebrek
aan opvolging in rap tempo weer afgebroken. Omdat ook de seniorentak
van Ratti het moeilijk had, was het
voortbestaan van Ratti als zelfstandige
vereniging in gevaar. Gelukkig voor
Ratti keerde broeder Canutus in 1966
weer terug op het oude nest. Voor Ratti een zeer gunstige ontwikkeling. Met
Broeder Canutus opnieuw aan het
roer van de jeugdafdeling bloeide de
jeugdafdeling als nooit tevoren. Wie
de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Dankzij broeder Canutus was het
voortbestaan van Ratti gewaarborgd.
Tot 1975 bleef broeder Canutus nauw
verbonden aan de jeugdafdeling van
Ratti en daarmee werd de broeder een
belangrijke persoon in de geschiedenis van Ratti. Als blijk van waardering
werd broeder Canutus Schilder in
1977 benoemd tot erelid van Ratti.
In de periode van 1965 tot 1975 komt
de vereniging langzaam weer uit het
dal. Het aantal leden groeit gestaag en
dankzij de inspanningen van vele leden werkt Ratti aan het realiseren van
een mooie eigen accommodatie. In
1967 werd, onder leiding van Broeder
Canutus en L.G. Weevers, naast de zondagafdeling ook een zaterdagafdeling
opgericht. Met de oprichting van de
zaterdagafdeling werd Ratti een neutrale vereniging. Mensen uit alle geledingen en van alle gezindten moesten
in de gelegenheid gesteld worden om
bij Ratti te kunnen voetballen. Ratti
werd een vereniging waar iedereen
zich thuis kan en moet voelen. Een
kleine 40 jaar later is dat uitgangspunt
nog steeds één van de sterke punten
van Ratti.
Ook sportief gezien ging het Ratti
weer voor de wind. Zowel Zondag 1 als
Zaterdag 1 behaalde in deze jaren een
aantal kampioenschappen.
Damesvoetbal bij sv Ratti
Het uitgangspunt, dat iedereen met
plezier moet kunnen sporten bij Ratti
kwam in 1975 opnieuw nadrukkelijk
aan het licht. De toen 14 jarige Gerda

Gosselink meldde zich bij toenmalig
voorzitter Antoon Heuvelink met het
verzoek om een damesafdeling op te
richten. Op voorwaarde dat zich minimaal 30 dames aan zouden melden,
ging het Ratti-bestuur akkoord met deze wens. Naast Gerda Gosselink bleek
ook Wim Stokkink met het idee van
het oprichten van een damesafdeling
rond te lopen. De twee hadden elkaar
snel gevonden en ook het benodigde
aantal dames was snel gevonden. In
het seizoen ‘76-‘77 speelde de dames
voor het eerst in competitieverband.
Al snel was de damesafdeling niet
meer weg te denken bij Ratti. Het damesvoetbal werd een belangrijke schakel in de vereniging en ook sportief gezien laten de dames nog steeds van
zich spreken.
Een explosieve groei
In 1975 hield de zaterdagafdeling van
Vorden op te bestaan. Hierdoor besloot
een groot aantal leden van vv Vorden
over te stappen naar Ratti. Het daarop
volgende seizoen bestond de zaterdagafdeling van Ratti maarliefst uit 5 elftallen. Op zondag waren 3 elftallen actief. Neem daarbij de net opgerichte,
enthousiaste damesafdeling en de
jeugdafdeling en Ratti had 250 spelende leden.
De jaren na 1975 waren voor de Kranenburgse voetbalclub rustige jaren.
Er waren op sportief gebied geen grote
hoogte- of dieptepunten te noteren.
Wel werd in 1985 op grootse wijze het
40-jarig jubileum gevierd. Een speciaal
in het leven geroepen jubileumcommissie had een uniek jubileumprogramma in elkaar gezet met een reünie voor (oud) leden en een grote
feestavond. Het hoogtepunt van de jubileumviering was de wedstrijd van
Ratti tegen De Graafschap. Een combinatie van zaterdag- en zondagspelers
nam het op tegen de Superboeren uit
Doetinchem en kwam na 20 seconden
wedstrijd zelfs op voorsprong. Uiteindelijk werd de wedstrijd tegen De
Graafschap met 1-16 verloren.
Ratti, een gezonde, gezellige en
bloeiende vereniging
De jaren na het 40-jarig jubileum onderging Ratti een aantal grote veranderingen. Midden jaren 80 werd een
nieuwe lagere school te bouwen in
Kranenburg. De nieuwe school werd
voor een deel op Ratti-terrein gebouwd, waardoor het tgrainingsveld
van Ratti een kwartslag moest worden
gedraaid. De komst van de nieuwe
school, dichtbij het Ratti-terrein, leverde Ratti geen windeieren op. In de
schoolpauzes voetbalde de jeugd massaal op het terrein van ratti. Dit leverde veel nieuwe jeugdleden op. Dankzij
de nieuwe school en een zeer actief
jeugdbestuur floreerde de jeugdafdeling als nooit tevoren.
De grootste sportresultaten werden behaald door de zaterdagafdeling. In
1988 bekroonde Zaterdag 1 een perfect
seizoen met promotie naar de 1e Klasse afdeling Gelderland. Helaas moest
dit team het volgende seizoen alweer
een stapje terug doen. Ratti kreeg het
als relatief kleine vereniging moeilijker om representatieve elftallen op de
been te brengen. Daarom werd in 1991
tijdens een buitengewone ledenverga-

dering besloten om de zaterdagafdeling aan te wijzen als prestatieve afdeling. Voetballen op zondag bleef mogelijk, maar alleen op recreatief niveau.
Het seizoen ’91-’92 werd qua prestaties
een hoogtepunt uit de Ratti-geschiedenis. Zowel het 1e als het 2e zaterdagelftal werd kampioen. Hierdoor dwong
Zaterdag 1 opnieuw promotie af naar
de 1e Klasse. De dames van Ratti werden kampioen van de hoofdklasse. Bij
de jeugd wisten de B-junioren, de E1
en de F1 (bestaande uit alleen meisjes)
het kampioenschap binnen te halen.
Het afgelopen decennium
De afgelopen 10 jaar is Ratti een stabiele vereniging gebleven, waarbij er
vooral speciale aandacht is geweest
voor de ontwikkeling van de jeugdafdeling. Bij de senioren werd in 1995
opnieuw een omslag gemaakt. Na een
behoorlijk aantal succesvolle jaren
bleek het steeds moeilijker om een representatief eerste zaterdagelftal op
de been te krijgen. De succesvolle generatie werd een dagje ouder en aanvulling voor de zaterdag van onderaf
was er niet. Voor de zondagafdeling lagen er echter wel mogelijkheden. Vanuit de A-jeugd kwam bijna een compleet elftal over naar de senioren. En
groot aantal van deze jongens wilden
graag op zondag voetballen. Besloten
werd om vanaf het seizoen 1995/1996
de zondagafdeling weer aan te wijzen
als prestatieve afdeling. Om de doelstellingen van Ratti (iedereen moet de
mogelijkheid hebben om te kunnen
voetballen) overeind te houden bleef
op zaterdag een recreantenteam actief. Dit team speelt nog steeds wekelijks haar wedstrijden op zaterdag,
waarbij het vooral in ‘de derde helft’
enorm gezellig is.
De ontwikkeling van het eerste zondagelftal verliep met vallen en opstaan. In de beginjaren was het geen
uitzondering dat Ratti 1 het veld betrad met een team dat een gemiddelde
leeftijd had van nog geen 20 jaar. Deze
groep is tot op heden bijeengebleven
en speelt al jaren in de zesde klasse
KNVB. Hoewel de resultaten nogal wisselend zijn, blijft het plezier voorop
staan.

Op naar de volgende 60 jaar
De toekomst van s.v. Ratti ziet er rooskleurig uit. De jeugdafdeling van s.v
Ratti bloeit als nooit tevoren. Steeds
meer kleine voetballertjes weten de
weg naar de Ratti-velden te vinden,
vanwege de bijzondere kenmerken
van s.v. Ratti. Binnen de seniorenafdelingen zijn voldoende mogelijkheden
om nog jaren met plezier te kunnen
blijven voetballen. Langzaam aan gaat
ook de seniorenafdeling de vruchten
plukken van het uitstekende werk binnen de jeugdafdeling. Een aantal junioren heeft al met succes de overstap
gemaakt naar de senioren en een binnen de jeugd lopen veel goede en enthousiaste voetballertjes rond. Ook de
damesafdeling blijft een belangrijke
tak binnen s.v. Ratti. Kortom, er zijn
binnen s.v. Ratti een groot aantal mensen die hart voor de vereniging hebben en zich op meerdere fronten inspannen voor de vereniging. Deze clubliefde waarborgt een mooie toekomst
voor s.v. Ratti!

Nieuwe trainingspakken voor Ratti 1 (seizoen ‘72-’73)
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Op pad met Laurens en Bart

Het gehele Ratti-complex ziet er
verzorgd uit. De Ratti-velden liggen
er bij als een biljartlaken. En dat
gebeurt niet vanzelf. Bart Nijhof en
Laurens Bleumink heten de verantwoordelijken. Zij verzorgen gebroederlijk een zeer groot gedeelte
van het onderhoud van de Ratti-accomodatie.

Wekelijks onderhoud
Voetballers kijken vaak alleen naar
hoe een veld erbij ligt. De werkzaamheden die nodig zijn om een veld in
goede conditie te houden, gaan aan de
meeste voetballers voorbij. Bijna altijd
ligt de accommodatie van s.v. Ratti er
goed bij.
De hoeveelheid veldonderhoud wordt
vaak flink onderschat. Bij warm en
droog weer moet er geregeld gemaaid
en gesproeid worden. Het maaien van
de Ratti-velden wordt gedeeltelijk gedaan door Hoveniersbedrijf Bleumink.
Het andere gedeelte maaien de onderhoudsmannen van Ratti zelf (met hulp
van ‘jonggediende’ Jesper Schmitz). Op
jaarbasis worden er vele uurtjes gemaakt op en achter de maaier.
Naast het maaien van de grasmat
vergt ook het beregenen van de velden
de nodige tijd. Bij Ratti moeten drie
velden nat gehouden worden bij
warm en zonnig weer. Dat betekent
voortdurend (ver)slepen van de sproeiinstallatie. Voorheen werd er altijd gesproeid met (koppel)buizen. Dat betekende om de 3 uur alle buizen verslepen, alles weer aankoppelen en de installatie weer aanzetten. En dat ook
nog op drie velden. Tegenwoordig is
dat beter geregeld, met een grote
sproeier, een goede pomp en wat slangen zijn Bart en Laurens veel sneller
de velden rond. Maar toch, het moet
wel gedaan worden anders komt het
niet goed met de groene velden.
Ook het schoonhouden van de accommodatie vergt daarnaast de nodige
tijd; weggewaaide rommel opruimen,
het aanvegen van het terras, stoelen
en tafels neerzetten. Om al deze werkzaamheden te kunnen verrichten zijn
Bart en Laurens dan ook vele uurtjes
in de week bij Ratti te vinden.

Maandelijks/jaarlijks onderhoud
Naast het gebruikelijke onderhoud
zijn er ook werkzaamheden die wat
minder vaak voorkomen. Een voorbeeld hiervan is het bezanden van de
velden. Dit werk wordt voor een groot
deel verzorgd door een extern bedrijf,
maar Bart en Laurens zijn altijd aanwezig om de nodige hand- en spandiensten te verrichten. Bovendien
moeten de werklui natuurlijk tijdig
voorzien worden van een bakkie koffie en wat lekkers.
Verder moet er jaarlijks gesnoeid wor-

Laurens Bleumink en Bart Nijhof druk in de weer
den rond de Ratti-velden. En denk bijvoorbeeld ook eens aan het onderhoud van de kleedkamer, het onderhoud van de kantine, het onderhoud
van de doelpalen en de ballenvangers,
het beheren en onderhouden van alle
(sport)materialen. Allemaal werkzaamheden die van belang zijn om de
club draaiende te houden. Allemaal
werkzaamheden waarbij Bart en Laurens altijd present zijn.
Toernooien bij SV Ratti:
Ieder jaar weer worden er verschillende toernooien georganiseerd bij s.v.
Ratti (3-weekeinden toernooien, onderlinge kampioenschap, het sixtoernooi, schoolvoetbaltoernooi). Om de
verschillende toernooien mogelijk te
maken moet vooraf veel werk verzet
worden. De toernooicommissie leidt
alles in goede banen en altijd zijn Bart
en Laurens in de buurt om hun diensten aan te bieden. De toernooicommissie maakt daarvan gretig gebruik.
Sponsoren werven
Beide Ratti-mannen in hart en nieren
zijn van meerdere markten thuis. Bart
en Laurens verrichten niet alleen onderhoudswerkzaamheden voor s.v.
Ratti. Ook op andere fronten bewijzen
ze allebei waardevolle verenigingsmensen te zijn. Zo organiseert Laurens Bleumink al jaren een gezellige
en goedbezochte klaverjascompetitie.
Bart Nijhof is geknipt in het werven
van sponsoren. Bart werkt bij Installatiebedrijf Wiltink in Vorden en kent
daarom veel ondernemers uit Vorden
en omgeving. Regelmatig wipt Bart bij
een ondernemer binnen voor een installatieklus of om een praatje te maken. Uiteraard is dan ook s.v. Ratti
vaak onderdeel van het gesprek. De
mogelijkheid van sponsoring blijft
binnen zo’n gesprek niet achterwege.
Vele plaatselijke en regionale onderne-

mers dragen s.v. Ratti een warm hart
toe en zijn daarom bereid om s.v. Ratti te sponsoren. Ondernemers die niet
meteen overgaan tot het ondersteunen van de vereniging doen vaak de
aankondiging in de toekomst wel wat
te willen doen. En Bart? Die grift dergelijke uitspraken in het geheugen om
een jaar later de betreffende ondernemer nog maar weer een te bezoeken
om ze te herinneren aan de belofte die
ze gedaan hebben.
Bart heeft al heel wat sponsoren binnen gebracht bij s.v. Ratti. Rondom het
eerste veld hangen een groot aantal reclameborden van sponsoren die Bart
aan de club heeft weten te binden.
Grote projecten
Om het hoofdveld van Ratti op te kunnen sieren met een fraai elektronisch
scorebord moesten ook de nodige
sponsoren gezocht worden. Zonder
sponsorbijdrage geen scorebord. Toen
de sponsoren geregeld waren moest
het geheel nog in een frame gezet worden, en verankerd worden in de
grond. Dat hele traject heeft ook weer
heel wat uurtjes tijd gekost van Bart
en een aantal andere vrijwilligers. Het
resultaat mag er zeker wezen!
Hetzelfde geldt voor de renovatie van
de kleedkamers. Bart en Laurens hebben hier samen met tal van andere enthousiaste en betrokken verenigingsmensen zeer veel uren vrije tijd ingestopt. Het eindresultaat is zo fraai geworden dat sommige voetballers tegenwoordig liever in de kleedkamer
vertoeven dan op het veld.
Kortom: Bart en Laurens zijn onmisbaar en onbetaalbaar voor een vereniging zoals s.v. Ratti. Zonder alle andere vrijwilligers te kort te doen, verdienen deze twee bijzondere vrijwilligers
het om in het zonnetje gezet te worden voor alle werk dat ze voor s.v. Ratti verzetten. Petje af !

Henk Kappert bijna veertig
jaar trouwe Rattiaan

Als kind woonde hij in Kranenburg
maar mocht hij niet bij s.v. Ratti
voetballen, toen hij tegen de dertig
liep en in Vorden woonde wel. Vanaf dat moment is Henk Kappert
(69) altijd een trouwe Rattiaan geweest. Eerst als voetballer bij de zaterdagcompetitie tegenwoordig
nog steeds als vrijwilliger in de
kantine en bezorger van clubblad
Scrimmage.
‘Ik mocht als kind niet bij Ratti omdat
de vereniging toen nog officieel een
rooms-katholieke sportclub was, terwijl wij van huis uit hervormd waren.’
vertelt Henk. Voetballen deed hij als
puber dan ook bij v.v.Vorden. Later
kwam Henk en zijn vrouw als pasgetrouwd stelletje in de Zutphense wijk
De Hoven terecht en daar woonden zij
drie jaar. Toen het jonge gezin in 1966
terugverhuisde naar Vorden wist Henk
meteen waar hij wilde voetballen:
‘Toen ben ik bij Ratti gekomen. Op de
zaterdag, dat heb ik tot mijn zestigste
volgehouden. Dan heb je op zondag
ook een dagje vrij voor het gezin hè?’
Het enige veld van Ratti bevond zich
toen nog op de plaats waar nu het oefenveld en basisschool De Kraanvogel
liggen. Douches waren er toen nog
niet: ‘Een bakje water, daar kon je het
mee doen!’ vertelt Henk, ‘We hadden
aan die kant ook wel een gebouwtje
met twee kleedkamers – een voor ons,
een voor de tegenstander – maar daar
paste verder hooguit een hokje voor de
scheidsrechter in. Dat was heel Ratti,
toentertijd’ Een kantine was er dus
ook niet, maar dat neemt volgens
Henk Kappert niet weg dat de ‘derde
helft’ in die dagen minstens zo belangrijk was als nu: ‘Toen we nog geen kantine hadden gingen we altijd naar
Schoenaker, daar zat Bernard toen nog
op. We moesten daar gewoon altijd
even heen met het team: napraten,
moppen tappen en pas tegen een uur
of zes, zeven weer naar huis. Ook toen
Ratti later naar de andere kant van de
weg verhuisde en we een kantine kregen gingen we altijd nog even naar
Schoenaker. Tot het verkocht werd,
toen veranderde het allemaal.’

In de tijd dat Kappert begon bij s.v.
Ratti werd er over het algemeen niet
echt getraind: ‘Dat was nergens zo.
We konden in die dagen bijvoorbeeld
makkelijk van Beltrum winnen. Toen
het trainen bij de clubs hier in de
buurt steeds sterker opkwam zag je
dat veranderen. In Olde Kotte, vlakbij
Dinxperlo en de grens, hebben we
toen wel eens om de oren gehad met
18-1. Maar met ‘de zaterdag’ hebben
we eigenlijk nooit serieus getraind,
meer voor de lol af en toe.’ Henk Kappert heeft nooit een kampioenschap
meegemaakt bij Ratti, maar het voetballen was dan ook altijd belangrijker
dan het winnen, Henk: ‘Die instelling
is ook altijd de opzet van Ratti geweest’.
Henk speelde door de jaren heen in allerlei posities. ‘De laatste jaren speelde ik in de verdediging, maar ik ben
ook wel eens spits geweest of middenvelder. Ik ben het hele veld zo’n beetje
wel over gehuppeld.’ In de tijd dat hij
bij Ratti speelde heeft Henk velen zien
komen en gaan, ‘De zaterdag had op
een gegeven moment drie of zelfs wel
vier teams. Dat is helemaal teruggelopen tot een. Veel mannen stopten er
ook mee wanneer ze een gezin kregen, of zo rond hun vijfendertigste.
Anderen hingen de voetbalschoenen
rond hun vijftigste aan de wilgen. Ik
heb daar nooit wat van moeten weten.
Als je sport, blijf je tenslotte ook langer fit.’

En Henk Kappert is dan ook na zijn afscheid negen jaar geleden niet stil blijven zitten: hij speelt zaalvoetbal met
de buurt, hij doet nog mee aan toernooien en heeft daarnaast op allerlei
gebieden interesses. ‘Zo breng ik zes
dagen lang ’s ochtends de krant rond.
Een uurtje fietsen, maar je blijft in beweging he? Je moet er iets voor doen.’
Daarnaast staat hij ook nog regelmatig in de kantine van Ratti en brengt
hij iedere paar maanden het clubblad
Scrimmage rond. Of het nog niet genoeg is denkt Henk Kappert erover
om komend seizoen af en toe weer
eens mee te gaan trainen bij Ratti.
Henk: ‘Jan van Bommel vroeg me
laatst of ik niet zin had om weer bij
een team te komen voetballen. Maar
ach, ik weet niet of ze nou wel zitten
te wachten op een vent van 69, en ik
wil toch ook het vrijwilligerswerk blijven doen.
Ik denk er wel over om straks in het
nieuwe seizoen wel weer een beetje
mee te gaan trainen, voor de lol en om
fit te blijven.’ Op zondag gaan voetballen ziet hij sowieso niet erg zitten:
‘Dat wordt moeilijk: op zondag kook
ik namelijk altijd!’

Falco IJben (8): ‘De wedstrijdjes zijn het leukst’
De jeugdafdeling van Ratti bloeit
volop. Wat vinden de jonge spelers
zelf van hun vereniging? Falco IJben, die komend seizoen bij de Etjes gaat voetballen, vindt het erg
leuk om bij Ratti te voetballen:
‘Meestal doen we leuke dingen’
Marga Berends, Falco’s moeder, heeft
zelf niet zoveel met voetbal maar
vindt Ratti wel een prettige vereniging voor de kinderen: ‘Het gaat er gewoon spontaan. Ze leggen geen druk
op de kleintjes; samen spelen is er belangrijker dan te moeten winnen.’
Falco speelde tot nu toe bij de F-jes, samen met teamgenootjes Sander, Jeroen, Mandy, Denise, Iris, Harry, Lu-

ca, Tim, Nicole, Karien, Bruce Falco
en Thijs. De kinderen worden getraind door Dinand Hartman en Hanneke Nijenhuis volgens Falco ‘niet
echt streng’. ‘Als we trainen doen we
meestal spelletjes en soms een wedstrijdje. De wedstrijdjes vind ik het
leukst’ Zelf is Falco verdediger, af en
toe middenvelder. Maar hij weet precies wie wat goed kan: ‘Bruce kan het
beste schieten, Sander is heel snel,
Harry kan hard schieten en Mandy is
ook heel goed.’
Falco heeft zelf ook wel eens gescoord. Eén doelpunt kan hij zich het
best herinneren: ‘Een keer speelde
Sander naar mij en toen schopte ik de
bal naar de goal, maar toen schoot ik

recht op de keeper, dat was Iris. Toen
kwam hij weer terug en toen schoot
ik langs de keeper heen.’ Als hem gevraagd wordt wat belangrijker is, spelen of winnen, antwoord Falco braaf
‘leuk spelen is veel belangrijker’ Maar
de leukste wedstrijd die hij zich kan
herinneren speelde zich af in Vorden:
‘Toen wonnen we allebei de wedstrijden, eerst met 5-2 en toen met 5-3!’
De favoriete club van Falco is Feijenoord, maar De Graafschap vindt hij
ook heel goed. Net als bijna alle andere jongetjes van 8 zou ook Falco later
wel in het Nederlands elftal willen
spelen: ‘Ja hoor, maar dan moet ik
wel eerst vier jaar bij De Graafschap
spelen…’

60 JAAR s.v. RATTI
Ik voetbal bij Ratti omdat ……
Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat je daar leuk kan voetballen en omdat ik voetbal
leuk vind.
Mark Van Drie: (12 jr)

De damesafdeling van s.v. Ratti,
volop in beweging
60 jaar s.v. Ratti, best iets om trots op te zijn

Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat je in een team speelt en niet alleen.
Rosa Betting: (11 jr.)
Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat Hanneke en Dinand onze leiders zijn.
Jeroen Rosendaal: (8 jr.)
Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat je goed les krijgt.

zoen weer in de Vierde Klasse gaan
proberen.

Oud Ratti-voorzitter Jos Geerken:
‘Ik kijk bij de voetbaluitslagen altijd
nog even wat Ratti heeft gemaakt’

Al sinds de jaren zeventig was Jos
Geerken (manager Algemene zaken bij De Graafschap) nauw betrokken bij Ratti. Als vrijwilliger,
voetballer, lijnrechter, leider en
van 1994 tot 1998 zelfs als voorzitter. Zeven jaar geleden verruilde
Jos Ratti voor De Graafschap omdat hij de kans kreeg van zijn liefde
voor voetbal zijn werk te maken.
Toch heeft Ratti nog altijd een
plekje in zijn hart: ‘Ik heb er dan
ook een groot deel van mijn leven
doorgebracht.’

Tien jaar geleden was Jos Geerken,
toen nog voorzitter van de club, nog
erg somber over de toekomst van Ratti: ‘Het niveau was niet erg hoog en we
hadden heel weinig nieuwe aanwas
bij de jeugd. Destijds dacht ik echt dat
het een kwestie van een paar jaar zou
zijn dat er in heel de gemeente Vorden
nog maar één voetbalclub over zou
zijn. Ik heb ongelijk gehad, gelukkig
maar! Ik ben erg blij dat Ratti zich
staande heeft weten te houden.’
Jos kwam in de jaren zeventig als
jeugdleider bij Ratti en deed sinds die
tijd van alles binnen de vereniging. Hij
zette onder ander de oud papierinzameling op, waar vrijwilligers zich vandaag de dag nog steeds mee bezig houden. Jos Geerken was jeugdvoorzitter,
voetballer (meestal in het derde elftal,
soms in het tweede) en grensrechter.
Als leider van de Zaterdag 1 maakte
hij in 1995 met zijn team een kampioenschap mee, Jos: ‘Een bijzonder leuke ervaring’.
In 1994 werd hij voorzitter: ‘Hoe klein
de vereniging ook mocht zijn, het was
toch een drukke functie. Iedere dag telefoontjes en dan moest er weer van
alles geregeld worden. Ja, als voorzitter moet je daar de tijd voor nemen. Ik
heb dat wel altijd met ontzettend veel
plezier gedaan.’
Tijdens de periode die Jos bij Ratti
doorbracht was hij in zijn dagelijks leven vertegenwoordiger. Toen hij in ’98
de kans kreeg om bij De Graafschap te

komen werken, twijfelde hij geen moment: ‘Ik ben altijd al een enorme
voetballiefhebber geweest. Het is toch
prachtig als je van je hobby je werk
kan maken.’ Van een kleine vereniging naar een professionele club, hoe
was dat voor Jos? ‘Het is natuurlijk een
wereld van verschil, dat spreekt voor
zich. Maar er zijn ook zeker wel raakvlakken. Vrijwilligers zijn bijvoorbeeld
ook voor De Graafschap onmisbaar. Alleen zijn het er daar driehonderd. Of
het nu om een grote of kleine club
gaat, je moet zorgen dat er voor die
vrijwilligers avondjes georganiseerd
worden waar ze kunnen ontspannen,
daarnaast moet je zorgen dat ze hun
ei kwijt kunnen.’ Het werven van vrijwilligers is bij De Graafschap niet zo’n
probleem, zegt Geerken: ‘Er is zelfs
een wachtlijst voor. Mensen willen er
heel erg graag bij horen.’
Als manager Algemene Zaken bij de
Superboeren gaat Jos niet alleen over
de vrijwilligers, maar onder andere
over de veiligheid. Bij een thuiswedstrijd van De Graafschap is de oud-Rattiaan ’s middags al op tijd aanwezig:
‘We kijken dan eerst het stadion en
het veld na. Daarna ontvang ik achtereenvolgens de stewards, de beveiliging, de omroepers en kassiers. Al die
mensen moeten gebrieft worden over
de wedstrijd en hun benodigdheden
ontvangen. Ongeveer een half uur
voor de wedstrijd komt de tegenstander binnen. We kijken of het een risicogroep is en leiden de supporters in
groepjes naar hun plaats. Wanneer
het uit de hand dreigt te lopen moet
ik samen met de politie beslissen of er
ingegrepen moet worden. Soms moet
je dan vervelende confrontaties aangaan.’ Ratti zal voor de oud-voorzitter
altijd een speciaal plekje in beslag nemen in zijn leven: ‘Ik kijk nu altijd nog
in de krant bij de voetbaluitslagen wat
Ratti gemaakt heeft. Ja, daar ben ik altijd nog benieuwd naar. Maar met de
familie hebben we ook meegedaan
aan het Six-toernooi, bijvoorbeeld.’ Jos
zegt het nog altijd mooi te vinden: ‘Altijd als ik bij Ratti ben geweest heb ik
de indruk dat de klok er is blijven stilstaan. Je ziet altijd weer die vertrouwde gezichten, zoals de jongens van Bos
bijvoorbeeld. Dat heeft zijn charme,
het is ook het leuke aan de vereniging.’ Jos Geerken maakte zelf tweemaal een jubileum mee bij Ratti; het
veertig- en vijftigjarig bestaan. Tijdens
dat laatste jubileum was Jos zelf voorzitter: ‘Dat waren absoluut hoogtepunten, net als het kampioenschap in
’95. Dat er nu in september weer een
jubileumfeest is op het Ratti-terrein
zelf vind ik heel erg leuk. Het is toch
een mooie gelegenheid om iedereen
weer eens te zien en spreken. Ik kom
dan ook zeker!’

Ratti Dames 1 kampioen seizoen 2003/2004
30 jaar een Damesafdeling bij diezelfde vereniging, ook zeker iets
om trots op te zijn. Inmiddels is er
geen enkele speelster meer die vanaf de beginperiode bij Ratti voetbalt, alhoewel Gerrie Brummelman-Berendsen behoorlijk dicht
in de buurt komt. Vanaf het prille
begin heeft de damesafdeling een
prominente rol gespeeld binnen
s.v. Ratti en dat is eigenlijk nog
steeds zo.
30 jaar geleden was het Gerda Bos-Gosselink die het initiatief nam om een
damesteam op te richten binnen s.v.
Ratti. Het werd meteen groots aangepakt, want er werden na de nodige formaliteiten meteen twee damesteams
geformeerd. In het seizoen 1976-1977
gingen de teams officieel van start in
competitieverband onder leiding van
Henne Dostal. De damesafdeling van
Ratti werd destijds gevormd door
maarliefst 33 dames!
In het seizoen 1981/1982 was het eerste kampioenschap voor Dames 1 een
feit. In 1984/1985 volgde opnieuw
kampioenschap, na het seizoen daarvoor eerst weer gedegradeerd te zijn.
De dames speelden op dat moment in
de Hoofdklasse, ongeveer te vergelijken met de huidige derde klasse, waarin de Ratti-dames het afgelopen seizoen hebben gespeeld. Talent liep er
altijd meer dan voldoende rond binnen de damesteams. Vijf speelsters van
toenmalige damesselectie kwamen uit
voor de Gelderse Selectie en één speelster, Linda Terwel, schopte het zelfs tot
de selectie van Jong Oranje.
In het seizoen 1994/1995 bleek het

niet meer mogelijk om twee damesteams op de been te houden. Dragende speelsters als Petra Vissers en Linda
Terwel vertrokken naar respectievelijk
Fc Gelre en Puck Deventer, allebei
teams die landelijk speelden. Door het
vertrek van deze en nog een aantal andere speelsters, was handhaving in de
hoofdklasse niet meer mogelijk.
Uiteindelijk hebben de dames een
aantal jaar in de Vijfde Klasse gespeeld. Een vrijwel geheel nieuw en
zeer jong team sloeg echter de weg
naar boven weer in. Na een aantal jaar
lukte het de Ratti-dames om te promoveren naar de vierde klasse. Een tweede plaats in de competitie was voldoende om te mogen promoveren. In
die tijd was Ratti-man, Harm Welleweerd, trainer. Na een paar jaar moest
hij er mee stoppen en nam een ander
begrip binnen s.v. Ratti, Antoon Peters, het van hem over.
De afgelopen jaren zijn er een aantal
dames van de nieuwe lichting gestopt.
Gelukkig mochten de dames de afgelopen jaren ook veel nieuwe teamgenoten verwelkomen. De meeste dames
van het huidige team spelen alweer
heel wat jaartjes samen en uiteindelijk heeft dat ook zijn vruchten afgeworpen. Twaalf jaar na het laatste
kampioenschap lukte het de dames
om kampioen te worden in de vierde
klasse. Dit was twee seizoenen geleden (2003/2004). Een hele mooie prestatie die bij de dames nog vers in het
geheugen ligt en waar het hele team
ook erg trots op is. Van de vierde klasse promoveerden de dames naar de
derde klasse. Die klasse bleek voor het
huidige team toch een stapje te hoog,
waardoor de dames het komend sei-

Het plezier in een teamsport staat bij
s.v. Ratti altijd hoog in het vaandel. Zo
ook bij de dames. Niet alleen tijdens
de wedstrijden in competitieverband
en tijdens de trainingen staat plezier
voorop, maar bijvoorbeeld ook tijdens
toernooien en andere uitstapjes. Zo
nemen de Ratti-dames al jaren achtereen deel aan een voetbaltoernooi in
Limburg, dat om het jaar georganiseerd wordt. Het deelnemersveld bestaat uit 80 teams van vijf personen en
alle niveaus zijn vertegenwoordigd.
Voetballend maken de Ratti-dames
dan vaak ook geen schijn van kans,
maar het behalen van een goed resultaat is zeker niet het belangrijkste.
Zo’n weekendje weg met alle Ratti-dames staat altijd garant voor veel plezier (en leuke foto’s). En dat zegt natuurlijk een heleboel over de sfeer binnen het damesteam. Het is natuurlijk
niet voor niets dat er al 30 jaar damesvoetbal bij Ratti is! Dat het met de gezelligheid en het teamverband wel
goed zit, bleek onlangs ook nog tijdens het Vordens Songfestival, waar
de dames een memorabel optreden
verzorgden als nonnenkoor.

Hebben we het over damesvoetbal binnen s.v. Ratti, dan hebben we het natuurlijk niet alleen over het “seniorenelftal”. Steeds meer meisjes beginnen
al bij de jeugd te voetballen. Sommige
dames spelen al vanaf de F-pupillen
bij Ratti, waarna ze uiteindelijk bij het
senioren damesteam belanden. Enkele voorbeelden van speelsters die ook
in de jeugdafdeling actief zijn geweest
zijn: Mikkie Steenbreker, Rianne Meijerink, Mariëlle en Rowena Peters, Marijn Bontje, Annemie Nijhof, Rachèl
Oosterlaken, Marije Nijenhuis en Carlien Nijenhuis.
Voor de meeste meiden is het een grote overstap van de jeugd naar het dames seniorenteam. Met en tegen jongens voetballen is toch heel anders.
Toch blijven vrijwel alle jeugdige dames behouden voor de club en dat is
voor een groot deel te danken aan de
uitstekende sfeer binnen de damesafdeling.

Een blik op de huidige jeugdafdeling
van s.v. Ratti leert dat de toekomst er
rooskleurig uitziet voor de damesafdeling. Er lopen veel enthousiaste en getalenteerde meisjes rond binnen de
verschillende jeugdteams. En als het
de damesafdeling lukt om die ook allemaal te behouden (en die uitdaging
gaan de dames graag aan), dan zal s.v.
Ratti ook de komende 30 jaar een damesteam behouden!

Ik voetbal bij Ratti omdat ……
Niels Lichtenberg: (9 jr.)
Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat mijn hele familie voetbalt er en het gaat niet alleen om winnen en dat vindt Ratti ook.
Brian Heuvelink: (10 jr.)
Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat het gewoon leuk is.
Youri Pardijs: (9 jr.)
Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat het geen serieus voetbal is, je kan er lol maken en dat is belangrijk!
Erik Tuinman: (10 jr.)
Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat mijn vrienden er voetballen, het een mooi voetbalveld is en het dicht bij school is.
Harry Eggink: (8 jr.)

60 JAAR s.v. RATTI
Jeugdafdeling s.v. Ratti
kan wel en wat kan niet), fairplay,
sportiviteit et cetera.
Uitgangspunt van het jeugdbeleid is
om de spelvreugde van de jeugdspelers zo groot mogelijk te laten zijn, zodat alle spelers echt plezier in het
voetballen hebben/krijgen en dit ook
houden. Daarnaast proberen de trainers en leiders natuurlijk ook om hun
team naar vermogen te laten presteren. Uitgangspunt hierbij is wel dat alle spelers zoveel mogelijk aan spelen
toekomen.

Ratti jeugd actief op meerdere fronten

De beginjaren
Na de oprichting in 1945 speelde s.v.
Ratti al snel met een tweetal jeugdteams (A- en B-junioren) in de competitie. In de beginjaren was het Laus Wolbert die zich over de jeugd ontfermde.
Vanaf 1957 werd broeder Canutus
Schilder jeugdleider binnen de vereniging. Broeder Canutus groeide uit tot
hét boegbeeld van de jeugdafdeling.
Een man die, in die tijd, een belangrijke rol heeft gespeeld in het voortbestaan van s.v. Ratti. Onder zijn bezielende leiding groeide de jeugdafdeling, en zorgde hij in de begin jaren 70
voor de eerste kampioenschappen met
de B- en C-junioren. In 1975 stopte
broeder Canutus met zijn activiteiten
voor s.v. Ratti omdat zijn gezondheid
het niet meer toeliet. Broeder Canutus
verliet het klooster in de Kranenburg
en vertrok naar Weert. Hij bleef echter
wel goed op de hoogte van het wel en
wee van de vereniging en werd nog regelmatig door de toenmalige jeugdleiders van Ratti opgehaald als er een bijzondere activiteit plaats vond. Bij elk
bezoek dat Broeder Canutus bracht
aan Ratti had hij de vaste uitspraak:
"Laat voor alles de aandacht uitgaan
naar de jeugd."

Door de jaren heen
S.v. Ratti heeft door de jaren heen een
wisselende bezetting gehad wat betreft het aantal jeugdteams per seizoen. Seizoenen waarin maar met
twee jeugdteams gespeeld kon worden kwamen voor, maar ook seizoenen met een volledige bezetting (van
de F-pupillen tot de A-junioren en
soms zelfs twee teams in dezelfde leeftijdsgroep) waren niet vreemd.
In de kleine kern Kranenburg is het
potentieel aan voetballers in verhouding natuurlijk gering. Toch is de aantrekkingskracht van de vereniging
groot, getuige het aantal jeugdspelers
dat uit de kern Vorden komt. Families
die hun ‘roots’ in Kranenburg hebben
liggen, maar nu in Vorden wonen, weten de weg nog steeds te vinden naar
s.v. Ratti. Daar ligt ook de kracht van
de vereniging: "saamhorigheid en verbondenheid" zijn hierin twee sleutelwoorden.
De laatste jaren heeft s.v. Ratti elk seizoen zo rond de 75 jeugdspelers. Met
deze jeugdspelers kunnen meestal zes
verschillende jeugdteams deelnemen
aan de competitie.

Basisschool "De Kraanvogel"
De nieuwbouw van basisschool De
Kraanvogel in 1986 naast de Ratti-velden had destijds een positieve uitwerking op het jeugdledental van de vereniging. Tot op heden heeft De Kraanvogel die positieve rol voor s.v. Ratti behouden. De prettige samenwerking,
op allerlei gebied, met de school en de
verbondenheid van het hoofd van de
school met s.v. Ratti spelen hierin een
grote rol.
Een goed voorbeeld van de wisselwer-

king tussen s.v. Ratti en De Kraanvogel
is de bouw van de gymzaal bij de basisschool in 1998. Veel leden van s.v. Ratti werkten in hun vrije tijd belangeloos mee om de gymzaal te kunnen
realiseren. Basisschool De kraanvogel
heeft sinds 1998 de beschikking over
een eigen gymzaal en tot op de dag
van vandaag kunnen de pupillen van
Ratti, met name in de wintermaanden, gebruik maken van dezelfde
gymzaal. Dit geldt voor zowel de trainingen door de week als de wedstrijdjes op zaterdag.
Jeugdcommissie
De stuwende kracht achter de gehele
jeugdafdeling is de jeugdcommissie.
Door de jaren heen is het de vereniging steeds weer gelukt om elk team
met vaste trainers en leiders te bezetten. Voor de jeugdspelers is dit erg
prettig. De trainers en leiders die door
de week de trainingen verzorgen,
gaan op zaterdag ook mee met de wedstrijden. Zo ontstaat een grote verbondenheid met elkaar.
De teams hebben ook allemaal een
aparte trainingstijd en avond en kunnen dan beschikken over een compleet trainingsveld met alle benodigde faciliteiten. Alle trainers en leiders
vormen samen het overlegorgaan binnen de jeugdafdeling. Zij stippelen samen met het bestuur het beleid uit.
Tijdens de jeugdvergaderingen komen
alle ins en outs van elk team aan de orde. Zo krijgt elke trainer en elke leider
een goed beeld van alle teams, waar
hij of zij in de toekomst zijn of haar
voordeel mee kan doen.
De vereniging stelt de jeugdtrainers
ook in de gelegenheid om cursussen
te volgen bij bijvoorbeeld de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond. In de afgelopen jaren hebben een aantal trainers gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en met succes een diploma of
certificaat behaald. Verder staan de
jeugdtrainers en leiders een aantal keren per seizoen zelf op het trainingsveld om onder deskundige leiding samen oefenstof voor de jeugd uit te
werken en in de praktijk te brengen.
Ook kunnen jeugdleiders kennis opdoen door elders demonstratietrainingen te bezoeken.
Jeugdbeleid
Omdat elk team eigen trainers en leiders heeft, is een rode draad binnen
de jeugdafdeling op het gebied van
training en begeleiding van groot belang. Daarom is de vereniging enkele
jaren geleden overgegaan tot het aantrekken van een jeugdcoördinator. De
trainers en leiders hebben samen met
de jeugdcoördinator een structuur
ontwikkeld die past binnen de filosofie van de vereniging. Deze structuur
vormt een rode draad binnen de
jeugdafdeling die voor alle teams aangehouden wordt. Dit geldt voor de manier van trainen, de wijze van begeleiden, het gedrag van de spelers (wat

Naast de normale trainingen en competitiewedstrijden is er ook aandacht
voor andere jeugdactiviteiten binnen
de vereniging: Zo worden er speciale
trainingsdagen en extra trainingen georganiseerd. Elk jaar nemen alle
jeugdteams deel aan de eigen Rattitoernooien en een vast onderdeel van
elk voetbalseizoen is de seizoensafsluiting.
De seizoensafsluiting wordt per team
georganiseerd door de trainers en leiders zelf. Bij de junioren wordt vaak
een barbecue georganiseerd. De laatste jaren is het organiseren van een
darttoernooi ook in trek. De pupillen
sluiten meestal af met een wedstrijd
tegen de ouders, broers en zussen. Dit
is elk jaar een hele happening. Al weken van te voren wordt er binnen de
families over gesproken. Wie gaat er
winnen en met hoeveel doelpunten
verschil?
Het jeugdbeleid van s.v. Ratti heeft als
belangrijk resultaat dat er onderweg
weinig afvallers zijn. De meeste spelers beginnen bij de F-pupillen en
doorlopen daarna alle jeugdteams.
Doorstroming naar de senioren
Het jeugdbeleid binnen s.v. Ratti is er
natuurlijk ook op gericht om de
jeugdspelers voor te bereiden op de
overgang van de junioren naar de senioren. Een stap die bij s.v. Ratti vaak
extra moeilijk is, omdat de vereniging
al een behoorlijk aantal jaren geen Ajunioren team heeft. Een probleem
dat zich overigens de laatste jaren ook
aandient bij grotere verenigingen.
De belangrijkste oorzaak is dat spelers
een bijbaantje krijgen op zaterdag en
daardoor niet meer beschikbaar zijn.
Verder is het gaan spelen op zondag
(voor de meeste spelers is dit ’s morgens) niet aantrekkelijk. De jeugd gaat
op zaterdagavond (lees zaterdagnacht)
graag en vaak "stappen". Het vooruitzicht van een voetbalwedstrijd op zondagmorgen is dan niet aantrekkelijk.
Naast de genoemde oorzaken spelen
ook enkele leden uit geloofsovertuiging niet op zondag.
Toch heeft de vereniging een aantal
mogelijkheden om de spelers op een
goede manier door te laten stromen
van de junioren naar de senioren. Spelers mogen (met dispensatie van de
KNVB) een jaar langer bij de B-junioren spelen. Hierdoor wordt de overstap naar de senioren minder groot.
Ook is het van groot belang dat er binnen de senioren zondagafdeling
teams worden gecreëerd waarin de
jeugdspelers, die doorgaans een jaar
te vroeg naar de senioren gaan, goed
worden opgevangen en zich thuis
gaan voelen. Daarnaast heeft s.v. Ratti
de mogelijkheid om spelers op zaterdag en bij de dames te laten voetballen.
Meisjesvoetbal
De damesafdeling maakt al een lange
tijd onderdeel uit van de vereniging.
In het seizoen 1976-1977 startten de
dames in competitieverband. De doorstroming van meisjes uit jeugdteams
naar de damesafdeling begint inmiddels vaste vormen aan te nemen. De
laatste jaren wordt de inbreng van de
meisjes binnen de jeugdafdeling bovendien steeds groter. Een ontwikkeling die binnen de vereniging toege-

juicht wordt. De meisjes mogen tot en
met de B-junioren samen met de jongens spelen. Daarna maken ze de overstap naar de dames. Een jeugdteam
met 4 meisjes is binnen s.v. Ratti allang geen uitzondering meer. Er is al
eens gesproken om een compleet
meisjes juniorenteam te creëren. Tot
op heden is dit niet gebeurd, omdat
het voor het leerproces van de meisjes
ook goed is om zo lang mogelijk met
de jongens te spelen. Bij de allerjongsten, binnen de pupillenteams, worden af en toe wel meisjesteams gevormd. In het seizoen 1991-1992 werden de F1-pupillen van Ratti glansrijk
kampioen. Dit team bestond volledig
uit meisjes!
Dat de ontwikkeling van het meisjesvoetbal bij s.v. Ratti niet stil staat is
ook de KNVB niet ontgaan. In de afgelopen jaren zijn een aantal Ratti-meisjes geselecteerd voor de selectieteams
van de KNVB. De geselecteerde meisjes
nemen deel selectietrainingen, selectiewedstrijden, oefenstages van 3 dagen en zelfs soms een oefenstage in
Engeland. Een mooie ervaring voor de
meisjes en een stimulans voor de overige meisjes om er vol tegen aan te
gaan.
Samenwerking met De Graafschap
In 2001 heeft s.v. Ratti, samen met een
groot aantal andere verenigingen in
de regio, een convenant afgesloten
met Vereniging Betaald Voetbal (vbv)
De Graafschap.
Doelstelling van dit convenant is dat
De Graafschap en de regionale amateurclubs door middel van samenwerking willen werken aan het verbeteren
en verhogen van het algehele regionale voetbalniveau.
Voor s.v. Ratti betekent dit dat men
workshops en thema-avonden, georganiseerd door De Graafschap, kan bezoeken. De demonstratietrainingen
voor jeugdteams (technische ondersteuning) worden door de jeugdtrainers en leiders het meest bezocht. Verder krijgt de vereniging elk seizoen 75
toegangskaarten voor hun jeugdteams om een thuiswedstrijd van De
Graafschap te bezoeken. Daarnaast komen voetbalscouts van De Graafschap
wedstrijden bekijken van de verschillende jeugdteams om te kijken of er
nog voetbaltalentjes rondlopen op de
velden van s.v. Ratti.
Ook worden onze pupillenteams regelmatig uitgenodigd om als team
van de week bij een thuiswedstrijd van
De Graafschap aanwezig te zijn. De
spelers mogen dan voor aanvang van
de wedstrijd met vlaggen het veld op.
Tijdens de rust nemen dezelfde spelertjes deel aan een spelonderdeel op het
veld. Voor de spelertjes is het natuurlijk een hele ervaring om in een groot
stadion met veel publiek het veld op te
mogen.
Vernieuwingen
Ook s.v. Ratti staat open voor vernieu-
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wingen. Een voorbeeld daarvan is de
samenwerking die is ontstaan met v.v.
Vorden. Zoals al eerder vermeld hebben ook de grotere verenigingen soms
moeite om een A-junioren team op de
been te brengen. Na een lange voorbereiding en diverse gesprekken besloten v.v. Vorden en s.v. Ratti een samenwerking aan te gaan voor hun jeugdafdelingen.
De doelstelling van dit samenwerkingsverband was om de jeugdspelers
van beide verenigingen in de gelegenheid te stellen om met leeftijdsgenoten (t/m de A-junioren) en onder goede
begeleiding en faciliteiten te trainen
en te voetballen. In het seizoen 20022003 namen de A- en B-junioren van
beide verenigingen samen deel aan de
competitie. Een seizoen dat veel energie heeft gekost van trainers, leiders
en bestuursleden. In de loop van het
seizoen bleken de verschillen (cultuur,
structuur etc.) tussen de verenigingen
groter dan vooraf werd gedacht. Het
positieve is wel dat de verenigingen,
door al die gesprekken en een seizoen
praktijkervaring, elkaar beter hebben
leren kennen.
De samenwerking heeft tot op heden
niet weer geleid tot het samen laten
spelen van een team in de competitie.
Het uitgangspunt is dat beide verenigingen eerst bekijken of ze de teams
zelf rond kunnen krijgen, alvorens
wordt gekeken naar samenwerking.

Sponsoren
De lokale ondernemers weten de
jeugdafdeling van s.v. Ratti al vele jaren te vinden. Hun sponsorbijdrage
maakt het mogelijk de teams naar buiten toe een mooie uitstraling te geven
in de vorm van shirts, sporttassen of
zelfs een compleet tenue. Ook financiële giften maken het voor s.v. Ratti mogelijk om iets extra's te doen voor de
jeugdspelers. Dergelijke inkomsten
worden benut voor het organiseren
van trainingsdagen, seizoensafsluitingen en andere jeugdactiviteiten.
Al jaren kan de jeugdafdeling steunen
op een aantal vaste (shirt)sponsoren,
te weten Schildersbedrijf Peters, Pizza
Shoarma Asya Restaurant, Boomkwekerij Lucassen, Bertus Waarle (Kranenburg).

"s.v. Ratti volop in beweging"
“S.v. Ratti, volop in beweging”. Dat
staat te lezen op één van de reclameborden rondom het hoofdveld. Deze
slogan geldt zeker voor de jeugdafdeling van Ratti. Elke seizoen staan er
weer gemotiveerde en enthousiaste
trainers en leiders klaar om de jeugdteams te trainen en te begeleiden en
elk seizoen staan de jeugdspelers weer
te popelen om aan de competitie te beginnen. Kortom: s.v. Ratti heeft een
jeugdafdeling die bruist van energie
en niet meer weg te denken is uit Kranenburg.

60 JAAR s.v. RATTI
Ik voetbal bij Ratti omdat ……
Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat ik graag een wedstrijd speel!
Sander Rosendaal: (8 jr.)

Klaverjassen bij s.v. Ratti
S.v. Ratti is een actieve vereniging. Uiteraard staan voetbalactiviteiten centraal binnen de vereniging, maar daar
blijft het niet altijd bij. Naast het voetballen worden er
ook andere gezellige activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld een dartstoernooi of een spelletjesmiddag
voor de jeugd. Ook de klaverjasavonden die georganiseerd worden, zijn daarvan een goed voorbeeld.
Dertig jaar geleden, in 1975, begon Laurens Bleumink
met de organisatie van een maandelijkse klaverjasavond
in de kantine van s.v. Ratti. Dat deze klaverjasavonden
een succes waren bleek al snel. Vandaag de dag organiseert Laurens deze avonden namelijk nog steeds, al heeft
hij er in de loop de tijd wel enige hulp bij gekregen. In
eerste instantie was Nico Lichtenberg sr. medeorganisator van de klaverjasavonden. Na diens onverwachte overlijden in 1992 nam zijn zoon Gerard het over.
In de beginjaren namen zo’n 12 tot 16 mensen deel aan

maandelijkse klaverjasavond. Dertig jaar later mogen de
organisatoren maandelijks tussen de 24 en 28 kaarters
verwelkomen. De klaverjassers strijden om de wisseltrofee, deze wordt gesponsord door een aantal Vordense bedrijven.
Iedere kaartavond wordt er bovendien gespeeld om diverse prijzen en soms wordt er ook een verloting gehouden.
Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd onder de kaarters.
De jongste deelnemer is 19 jaar, terwijl de oudste deelnemer maarliefst 93 jaar is! Dat de klaverjasavonden voor
de deelnemers een begrip is geworden, blijkt wel uit het
feit dat de meeste deelnemers al vele jaren deelnemen.
Wie ook eens gezellig een kaartje wil leggen is uiteraard
van harte welkom. Op 23 september is de eerste klaverjasavond van het nieuwe voetbalseizoen.

Drie-Weekenden-Toernooi

Al de jaarlijkse voetbalcompetitie
erop zit, is het seizoen bij Ratti nog
zeker niet ten einde. Al sinds 1976
organiseert een toernooicommissie elk jaar in mei/juni het alom bekende Drie-Weekenden-Toernooi.
Dit jaar heeft het Drie-WeekendenToernooi alweer voor de 30e keer
plaatsgevonden. S.v. Ratti viert
haar 60-jarig jubileum en ook de
toernooicommissie heeft een bijzondere mijlpaal bereikt.

Waar bij andere verenigingen het presteren nog wel eens voorop staat, kiest
de toernooicommissie van s.v. Ratti
vooral voor sportiviteit en gemoedelijkheid. Dat deze formule werkt,
blijkt wel uit het feit dat er verenigingen zijn die al sinds jaren juist en alleen deelnemen aan het toernooi van
s.v. Ratti. De deelnemende teams komen uit alle windstreken, in het verleden was er zelfs een damesteam uit
België aanwezig.

De toernooicommissie bestaat uit vijf
mannen en twee vrouwen en wordt
bijgestaan door de terreinmeester en
tal van andere vrijwilligers. De toernooicommissie is een hecht team dat
al jaren met veel plezier samenwerkt.
Dat komt ook de contacten met de bezoekende elftallen ten goede. Een aantal elftallen van v.v. Ruurlo, uitkomend in de 7e Klasse senioren, gebruikt het Ratti toernooi al jaren als
afsluiting van het voetbalseizoen. Lekker voetballen, even met elkaar op het
terras wat drinken en daarna met het
gehele team uit eten in Kranenburg of
Medler. Daarna met de hele groep op
de fiets weer terug naar Ruurlo en
klaar is het voetbaljaar!

De toernooien bij Ratti zijn dan ook
vaak een feest der herkenning. Na afloop van het toernooi worden er vaak
al afspraken gemaakt voor het komende jaar. Een leuke anekdote is de afspraak die de elftallen van v.v. Ruurlo
maakten met de toernooicommissie.
Ruurlo had na het toernooi gewonnen
te hebben de wens dat de 1e prijs bij
de senioren het volgende jaar uit karbonades zou bestaan. Dit werd uiteraard geregeld door de toernooicommissie. Een jaar later bestond de
hoofdprijs uit een fiks aantal karbonades. Helaas voor Ruurlo ging dat jaar
een ander team met de 1e prijs lopen!
De dames van de toernooicommissie
kregen eens een keer van een deelnemend team een mooie (schone) string
aangeboden als dank voor de organisatie. Voorwaarde was wel dat de dames
van de toernooicommissie moesten laten zien dat ze de betreffende string
droegen! De dames, niet gauw in paniek te krijgen, hadden dit snel geregeld. De string ging over de broek
heen en showen maar! Hilariteit alom.
Uit solidariteit hadden de heren van
het betreffende team de hele dag met
een string aan gevoetbald. Ze hadden
het idee dat ze er harder van gingen
lopen. Volgens de uitslagen gebeurde
juist het tegenovergestelde!
De toernooien bij Ratti brengen altijd
veel plezier teweeg. Toch is de organisatie van het jaarlijkse Drie-Weekenden-Toernooi ook veel werk voor de
toernooicommissie. De toernooicommissie treft alle voorbereiding en de
organisatie voor de toernooien. Daarnaast komen er ook veel andere werkzaamheden om de hoek kijken. Er

moeten adverteerders geworven worden voor de uitgave van het toernooiboekje. Er moeten vrijwilligers gezocht worden voor de kantine. De bezoekende teams moeten goed en gastvrij opgevangen worden. De kleedkamers en de rest van de accommodatie
moeten na afloop van de toernooidagen schoongemaakt worden, et cetera.
De uitstekende wijze waarop de toernooicommissie dit in goede banen
leidt, levert vaak verbaasde en lovende
reacties op bij teams (van vooral grotere verenigingen) die het Ratti-terrein
voor de eerste keer bezoeken.
Tijdens het Drie-Weekenden-Toernooi
worden er toernooien georganiseerd
voor alle teams. Op de zaterdag organiseert de toernooicommissie een morgen- en een middagprogramma voor
de jeugdteams, van F-pupillen tot en
met B-junioren, terwijl op de zondagen een dagprogramma wordt gedraaid voor de 7e Klasse senioren en
de dames. Het is in die periode altijd
een paar weekenden zeer druk op de
Kranenburg.
De laatste jaren wordt het voor de toernooicommissie organisatorisch wel
wat lastiger om de toernooien te organiseren. Toch lukt het iedere keer
weer om met voldoende vrijwilligers
een leuk toernooi met grote uitstraling neer te zetten. De jeugd heeft
daarbij de toekomst. De toernooicommissie is dan ook in het bijzonder zeer
blij met een aantal enthousiaste
jeugdleden die het fluiten van de wedstrijdjes tijdens de pupillentoernooien
op zich willen nemen. Nu nog verjonging van de toernooicommissie zelf.

S.v. Ratti bedankt alle adverteerd
ers
in deze jubileumkra
nt!

Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat mijn vriendjes er ook bij zitten.
Bruce Langwerden: (7 jr.)
Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat ik zo graag voetbal.
Thijs Bulten: (6 jr.)
Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat we vaak spelletjes doen zoals tikkertje, en dat is
heel leuk.
Falco IJben: (8 jr.)
Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat ik het leuk vind, het is dichtbij, En mijn vrienden/
familie voetballen er ook bij.
Bjorn Nijenhuis: (13 jr.)

De kantinebeheerder en z’n verhaal
Sporten is gezond en sporten is gezellig. Die gezelligheid is niet alleen terug te vinden binnen de lijnen van het voetbalveld, maar zeker ook in ‘De Eik, de kantine van
s.v. Ratti. Een belangrijke ‘speler’ in
de kantine is de beheerder, Jan
Kieskamp. Hieronder zijn bijdrage
aan de jubileumkrant.
Al heel wat jaren ben ik, samen met
mijn vrouw Agnes, beheerder van de
kantine van s.v. Ratti. Hoelang precies
dat weet ik eigenlijk niet eens, een
jaar of acht al wel. Destijds hebben we
het kantinebeheer overgenomen van
Emmy Eggink.
Een barkeeper moet bepaalde eigenschappen hebben. Geduld is zo’n eigenschap. Zelf ben ik niet het prototype van een barkeeper, maar meer de
regelaar erom heen. Ik ben gek op het
voeren van de administratie van de
kantine. Misschien ben ik wel te ongeduldig om lang achter de bar te staan
en alle verhalen aan te horen die ik al
veel vaker aangehoord heb. Originele
teksten of met humor doorspekte verhalen die de ronde doen aan de bar
kan ik wel zeer waarderen.
Vooral de clubavond op donderdag,
wanneer alle herenelftallen en het dameselftal trainen, vind ik altijd erg gezellig. Aan de zaterdagochtenden, als
de pupillen spelen en veel ouders koffie komen drinken, beleef ik ook veel
plezier.
Daar waar ik zelf meer achter de
schermen fungeer, is mijn vrouw Agnes voor het doe-werk wat geschikter.
Ze is rustiger en handiger en ze heeft
meer geduld. Agnes tapt altijd graag
biertjes, maar dat kan inmiddels niet
meer bij Ratti. Om uiteenlopende redenen verkopen we bij Ratti alleen
nog flesjes bier, maar ook die vallen in
de smaak.
Gelukkig voor Agnes worden er op de
Kranenburg genoeg feesten en partijen georganiseerd waar ze als vrijwilliger naar hartelust biertjes kan tappen,
zoals tijdens het Kranenburgs Carnaval, de Wei-jefeesten en het Babybiggenmealbal van Kas Bendjen.
Naast de diensten die we zelf in de
kantine draaien (volgens een vastgesteld rooster), de administratie en de
schoonmaak houden we ons ook bezig met de inkoop van drank, versnaperingen en overige artikelen. De
drankjes laten we bezorgen, de rest halen we zelf. Elke 14 dagen gaan we
naar de Makro in Duiven om daar kantine-inkopen te doen en gemiddeld
eens per maand halen we gehaktballen en andere snacks af bij Deli XL.
Vooral de gehaktballen met onze speciale jus zijn razend populair bij iedereen. Rattianen trappen niet alleen
graag tegen een bal, ze eten er ook
graag één. We verkopen daarom op
jaarbasis menig ‘broodje bal met
mayo’. Het lijkt wel of sommige lieden

speciaal voor de gehaktballen naar
Ratti komen! Helaas gold dat vorig
jaar ook voor het inbrekersgilde, dat
de weg naar de Ratti-kantine gevonden had en geen enkel balletje gehakt
achterliet. Natuurlijk is het prettig dat
de balletjes gehakt goed in de smaak
vallen bij iedereen, maar dit was uiteraard ook weer niet de bedoeling. Gelukkig zijn de balletjes gehakt tegenwoordig uitstekend beveiligd dankzij
een professioneel beveiligingssysteem
in de kantine.
Ondanks de kleinschaligheid van onze kantine moet je als clubgebouw tegenwoordig zo ongeveer voldoen aan
alle voorwaarden die voor ieder café
gelden. Van de hedendaagse regelgeving wordt je niet altijd vrolijk. Van de
andere kant is het natuurlijk ook wel
goed dat het barpersoneel en de kantinebeheerder het één en ander weten
over (sociale) hygiëne en alle bijzondere horecaregels. Gelukkig had ik zelf
in het verleden de benodigde papieren
al eens verworven, zodat ik bij aantreden niet nog eens op cursus hoefde.
Bovendien zijn er bij Ratti inmiddels
ook andere enthousiaste vrijwilligers,
zoals Gerda Mullink, die een cursus
hebben gevolgd op dit gebied.

Gerda haalt ons samen met haar man
Bennie veel werk uit handen. Bij de
thuiswedstrijden van het eerste elftal
draaien zij trouw de bardiensten,
waar we heel blij mee zijn. Vrijwilligers krijgen die een kantinedienst willen draaien valt sowieso niet altijd
mee. Vaak zijn het dezelfde mensen
die bijspringen en de helpende hand
toesteken. Maar ja, eigenlijk geldt dat
voor vrijwel alle vrijwilligerstaken. De
ene helft van de mensheid werkt nu
éénmaal graag, anderen daarentegen
rusten graag uit of kunnen sowieso
niet tegen een beetje extra belasting.
Gelukkig lopen er bij Ratti nog behoorlijk veel mensen rond die zich betrokken voelen bij de vereniging en
graag de handen uit de mouwen steken. Het is belangrijk dat dat in de toekomst ook zo blijft.

Zelf denk ik het werk van kantinebeheerder nog een paar jaar te doen en
dan wil ik het overdragen aan een opvolger. Met name aan het einde van
het voetbalseizoen, in de periode van
de toernooien bij s.v. Ratti, is het in- en
verkopen altijd heel hectisch. Dan
merk ik duidelijk dat ik geen 20 jaar
meer ben. Helemaal afscheid nemen
doe ik zeker niet. Daarvoor vind ik Ratti een veel te leuke vereniging.
Ik vind het overigens een eer dat mij
werd gevraagd een bijdrage te leveren
aan deze jubileumkrant en ik heb dan
ook graag aan dat verzoek voldaan. Ik
hoop dat s.v. Ratti club nog in lengte
van jaren zal blijven voortbestaan met
de steun van velen!
Jan Kieskamp, kantinebeheerder
s.v. Ratti
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s.v. Ratti: Sterk in Vrijwilligerswerk
De ontwikkeling van een fraai voetbalcomplex op de Kranenburg
accommodatie aan te bieden. In 1972
opende Ratti haar geheel vernieuwde
sportcomplex dat totstandgekomen
was met een bijdrage van de gemeente Vorden. De werkzaamheden werden grotendeels door de leden zelf uitgevoerd in spaarzame vrije uurtjes.
Het resultaat van deze noeste arbeid
was een kleedaccommodatie waar
vandaag de dag de fundamenten nog
steeds overeind staan. De vrijwilligers
van Ratti hebben dus letterlijk het
fundament voor een mooi sportcomplex aan de Eikenlaan gelegd.
Na de realisatie van de kleedkamers
volgde al snel de allereerste eigen kantine van Ratti (1975). In Ruurlo werd
door Ratti-leden hoogstpersoonlijk
een voormalige houten kleuterschool
afgebroken en weer opgebouwd op
het voetbalterrein. Om het terrein
compleet te maken werden er lichtmasten geplaatst en werd het complex
fraai aangeplant. Om dit alles te bekostigen werd er voor het eerst voorzichtig nagedacht over het plaatsen van reclameborden langs de velden.

De totstandkoming van de accomodatie in ‘74 (een afgedankte kleuterschool uit Ruurlo)

Geen enkele vereniging kan zonder ze. Elke vereniging heeft er wel
een paar. De vrijwilliger als drijvende kracht van de vereniging. Mensen die zich belangeloos en met
veel enthousiasme inzetten voor
hun club. Voor een kleine dorpsclub als Sportvereniging Ratti zijn
vrijwilligers van levensbelang. In
de jaren dat Ratti opgericht werd,
was het verrichten van vrijwilligerswerk de normaalste zaak van
de wereld. Vandaag de dag is dat
voor veel mensen echter geen vanzelfsprekendheid meer. Gelukkig
zijn er, dankzij de grote gemeenschapszin binnen s.v. Ratti, altijd
mensen op wie een beroep gedaan
kan worden als de handen uit de
mouwen gestoken moeten worden.

Vrijwilligers hebben altijd een belangrijke positie ingenomen binnen s.v
Ratti en zullen dat in de toekomst zeker ook blijven doen. De totstandkoming en ontwikkeling van het voetbal-

complex in Kranenburg typeert de
‘kracht van vrijwilligerswerk en gemeenschapszin binnen s.v. Ratti’.
Toen een groep enthousiaste sportmensen uit Kranenburg in 1945 onder
de naam Ratti begon te voetballen
hadden zij niet de beschikking over
een fraaie accommodatie zoals we dat
vandaag de dag gewend zijn. Ruim
voor aanvang van de wedstrijden verzamelden de spelers zich bij de Pastorie in Kranenburg. Van daaruit ging
het in optocht naar het veld, wat feitelijk niet meer was dan een weiland
met goals. Met vereende krachten
werd het veld speelklaar gemaakt. Deze werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het weghalen van de aanwezige koeien en hun uitwerpselen en
het krijten van de lijnen. Na de wedstrijd konden de spelers zich wassen
onder de (dorps)pomp op het plein bij
café Schoenaker, het toenmalige
thuishonk van de voetbalvereniging.

Nog voor het 10-jarig bestaan van de
club had Ratti echte kleedkamers gerealiseerd bij het veld gelegen aan de
Ruurloseweg. Deze kleedkamers boden plek aan twee elftallen en een
scheidsrechter. De kleedkamers konden gerealiseerd worden met materialen van Landgoed De Wiersse (aangeboden door beschermheer Gatacre) en
de firma Dostal. Uiteraard waren het
de leden zelf, die gezamenlijk de
bouwwerkzaamheden verrichtten. In
de loop der tijd werd er mede dankzij
de prestaties en inspanningen van
Ratti aan de Ruurloseweg ook een ijsbaan gerealiseerd. Om in de groeiende
belangstelling in de voetbalsport te
kunnen voorzien ging men ook op een
weiland aan de Eikenlaan voetballen.
In 1967 kreeg Ratti na goed overleg
met grondeigenaar de Rooms-Katholieke kerk het volledige weiland aan
de Eikenlaan tot zijn beschikking.
Hierdoor kreeg Ratti meer ruimte om
het groeiende aantal leden een betere

In 1989 was de houten kantine hoognodig aan vervanging toe. De noodzaak voor een nieuwe kantine was
groot. Het bestuur van Ratti ontwikkelde een schitterend nieuwbouwplan en alle leden van Ratti lieten zien
dat hun hart bij de vereniging lag. Met
grote acties als een sponsorloop, een
aandelenactie, en een verloting, waar
alle leden nauw bij betrokken waren,
werden de benodigde gelden binnengehaald en kon in het voorjaar begonnen worden met de bouw van een
gloednieuw clubgebouw. De oude
houten kantine werd tijdelijk verplaatst naar de overkant van de Eikenlaan. Na ontzettend veel uren vakkundig vrijwilligerswerk bereikte Ratti op
13 januari 1990 een nieuwe mijlpaal
in haar geschiedenis. De nieuwe kantine werd geopend en kreeg de naam
‘De Eik’ mee. Het resultaat mocht er
wezen. Veel Ratti-leden zijn nog steeds
trots op ‘hun’ kantine.
Dat de betrokkenheid van de Ratti-vrijwilligers verder reikt dan alleen de eigen vereniging bleek in 1998. Basisschool De Kraanvogel, dat naast het
voetbalcomplex van s.v Ratti ligt, had
plannen om een gymzaal aan te bouwen aan het schoolgebouw. Dankzij
de inspanning van vele Ratti-vrijwilligers werd de realisatie van de gymzaal
mede mogelijk gemaakt. De kinderen

van basisschool De Kraanvogel maken
met veel plezier gebruik van de gymzaal en ook s.v. Ratti plukt er de vruchten van. Tijdens koude en gure trainingsavonden kunnen de pupillenteams van Ratti uitstekend trainen in
de gymzaal.

Het allerlaatste kunststukje van de
Ratti-vrijwilligers zijn de compleet gerenoveerde kleedkamers. In december
2004 werd een start gemaakt met het
renoveren van de sterk verouderde
kleedlokalen. Opnieuw werd er met
groot succes een beroep gedaan op de
vrijwilligers van Ratti. De vier kleedkamers, de entree, de bijbehorende toiletten en de scheidsrechtersruimte
werden in een tijdsbestek van vier
maanden van top tot teen vernieuwd
en ondergingen een ware gedaanteverwisseling. De vernieuwde kleedaccommodatie voldoet volledig aan de
huidige eisen met als grote blikvanger
het tegelwerk in de clubkleuren van
Ratti.
Al met al werden er in de renovatie
van de kleedkamers ruim 1500 manuren gestopt. Typerend voor het enthousiasme van de vrijwilligers was de
opmerking van één van de ‘hardekern-vrijwilligers, Gerard Waarle. Gerard maakte zoveel uren voor Ratti,
dat vele mensen aan hem vroegen of
hij soms ook in de kleedkamers sliep.
Gerards reactie: Als mijn vrouw me
wil spreken, moet ze me maar bij Ratti komen opzoeken!

Als dank voor alle tijd en moeite die de
vrijwilligers besteed hebben aan her
renoveren van de kleedkamers is de
complete groep een avondje uit aangeboden naar Kalkar, Duitsland. Alle
vrijwilligers hebben met volle teugen
genoten van deze avond. Daarnaast
zijn de vrijwilligers natuurlijk ook
zeer in hun nopjes met alle enthousiaste en leuke reacties van Rattianen
en overige bezoekers van het Ratticomplex.
De nieuwe kleedkamers worden (op
spectaculaire wijze) geopend tijdens
de viering van het 60-jarig jubileum
op 10 september. Ongetwijfeld worden
alle Ratti-vrijwilligers dan nogmaals
(en voor de zoveelste keer in de geschiedenis van Ratti) in het zonnetje
gezet. Waar een kleine vereniging
groot in kan zijn…..

Ik voetbal bij Ratti omdat ……
Ik voetbal bij Ratti, omdat het een ontzettend gezellige voetbalclub is! Er worden allerlei superleuke dingen georganiseerd
en het is ook zo gezellig omdat het niet een club is voor alleen maar het winnen. We zijn wel lekker fanatiek, maar we kraken elkaar niet af omdat iemand eens een keer iets fout heeft gedaan. Het is gewoon een mix van gezelligheid, fanatisme,
iedereen die goed met elkaar kan opschieten en goede trainers!!
Anne Gudde: (12 jr.)
Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat ik dan in een Dames team terecht kom en na de B niet van voetbal afmoet.
Frederike Boekelo: (14 jr.)
Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat het leuk is, het is gezellig, mijn vriendinnen voetballen er ook en omdat het spectaculair is
daar!!
Gemma Eggink: (11 jr.)
Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat het een kleine club is en het altijd gezellig is.
Esther tuinman: (12 jr.)
Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat ik het een gezellige club is. Er zijn ook hele leuke leiders en ze zijn ook erg aardig.
Saskia Gudde: (10 jr.)

Ratti-vrijwilliger Gerard Waarle druk in de weer met tegels leggen.

www.ratti.nl

Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat je daar veel leert, je leert veel kinderen kennen en er zijn soms wel aardige trainers.
Kim Kleine (11 jr.)
Ik voetbal bij s.v. Ratti, het leuk is om daar te voetballen en omdat er veel kinderen voetballen die ik ken.

COLUMN: Bankzitters

Ik voetbal bij Ratti omdat ……
Er zijn ook aardige trainers. Hier kun je echt voor je plezier voetballen!!!
Romy Knoef (11 jaar)
Ik voetbal bij s.v. ratti, omdat het dichtbij is en er voetballen veel kinderen die
ik ken.
Erwin Menkveld (12 jaar)
Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat ik het erg leuk vindt bij Hanneke en Dinand. Altijd erg gezellig.
Tim Kappert ( 7 jaar )
Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat het leuk vindt om met mijn vriendjes te voetballen en omdat ik voetballen leuk vind.
Jordy Weenk (10 jaar)
Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat ik in Kranenburg woon en mijn vrienden daar
voetballen.
Luuk Heuvelink (15 jaar)
Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat het mooi dichtbij huis is.
Raziel Rouwhorst (15 jaar)

Voetballers staan graag in de ‘wei’.
Voetballers houden van de geur van
gras. De gemiddelde voetballer heeft
er dan ook een enorme hekel aan om
als bankzitter betiteld te worden. Of
toch niet?
Gezeur aan mijn hoofd, 100 dingen tegelijk moeten doen, geen tijd voor
pauze, verplicht overwerken. Wie kent
het niet? Ik heb het helaas allemaal
nog meegemaakt vandaag. Na een lange en vooral vermoeiende werkdag
plof ik thuis als een zoutzak op de
bank. Ik ben echt niet van plan om er
nog vanaf te komen.
Al hangende op de bank eet ik een
eenvoudige magnetronmaaltijd en
zap ik wat in het rond met mijn afstandsbediening. Er is niets leuks op
TV. Geen spannende voetbalwedstrijd,
geen leuke film of vermakelijke serie.
Uit pure verveling zit ik al meer dan
een half uur naar een thuiswinkelprogramma op SBS 6 te kijken. Een nagesynchroniseerde Amerikaan probeert
me een keukenmachine te verkopen.
Het is niet zomaar een keukenmachine. Het wonderlijke apparaat kan ook
je buikspieren trainen! Echt geïnteresseerd ben ik niet. Toch blijf ik semiaandachtig kijken, omdat ik verder
toch niets zinvols te doen heb.
In mijn achterhoofd spookt wel telkens een vervelende gedachte rond:
“Morgen weer naar m’n werk. Morgen
weer die sleur. Morgen weer die drukte en spanning. Morgen weer die verplichting, zonder dat ik er ook maar
iets aan kan veranderen.” Een gevoel
van machteloosheid maakt zich meester van mijn gemoedstoestand.
Zou er werk zijn dat ik niet ervaar als
een verplichting? Ik kan het me niet
voorstellen. Werk is werk en blijft
werk. Mijn gedachten maken mij droevig gestemd, maar dan ineens, ………….
een grote glimlach verschijnt op mijn
gezicht. Vrijwilligerswerk, dat is dé oplossing!

S.v
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S.v. Ratti: Volop in beweging

Werken uit vrije wil? Nooit gedacht
dat het bestond, maar bij ‘mijn eigen’
Ratti lopen genoeg lichtende voorbeelden rond. Kijk naar onze mannen van
het terreinonderhoud. Kijk naar onze
trainers en (bege)leiders. Kijk naar ons
bestuur. Kijk naar de toernooicommissie. Kijk naar de G.Z.N.. Kijk naar onze
kantinemedewerkers. Allemaal mensen die zich fanatiek en geheel vrijwillig inzetten voor ons cluppie.
Kijk naar onze schitterende kleedkamers. Kijk naar onze gezellige kantine.
Kijk hoe goed onze velden er bij liggen. Kijk naar het jaarlijkse drie-weekenden-toernooi. Kijk hoe onze club in
goede banen geleid wordt. Kijk naar
het feit dat s.v. Ratti al 60 jaar bestaat.
Dat gebeurt echt niet allemaal vanzelf!
En dan gaan mijn gedachten plotsklaps weer terug naar mijn dagelijkse
werk. Binnen mijn werk heb ik regelmatig contact met (sport)verenigin-

1945 - 2005: 60 jaar s.v. Ratti!
www.ratti.nl
S.v. Ratti bedankt alle adverteerders in deze jubileumkrant!

gen en bij veel verenigingen doemt
hetzelfde probleem op. Veel verenigingsbestuurders zitten met de handen in het haar, omdat ze steeds meer
werk op hun bordje geschoven krijgen, terwijl het aantal mensen dat
zich belangeloos in wil zetten voor de
club in rap tempo afneemt. Steeds
minder mensen moeten steeds meer
(vrijwilligers)werk verrichten om de
club overeind te houden. Uiteindelijk
ontstaat er bij een gebrek aan vrijwilligers een situatie die niet meer te houden is. Een structureel gebrek aan vrijwilligers betekent de doodsteek voor
bijna elke verenigingen.

“Vrijwillig is niet vrijblijvend.” Een gevleugelde uitspraak waar iedereen het
mee eens zal zijn. Jij toch ook? Maar
beste Rattiaan, kijk nu eens naar jezelf. Hou jezelf eens een spiegel voor.
Zeer waarschijnlijk ben jij vrijwillig
lid geworden van Ratti. Je bent vast
geen Rattiaan geworden, omdat iemand anders je gedwongen heeft. Je
bent Rattiaan geworden, omdat je dat
zelf graag wilde. Omdat Ratti zo’n leuke en speciale club is. Vrijwillig is niet
vrijblijvend toch? Zet jij je buiten de
reguliere trainingen en wedstrijden
om al in voor s.v. Ratti?

Ieder mens heeft zo zijn kwaliteiten.
Iedereen kan vrijwilligerswerk doen,
ook bij Ratti. Het gaat er niet om wie
je bent of hoe je bent (oud, jong, dik,
dun, klein, groot, man,vrouw, schilder, piloot, verpleegster, ambtenaar,
werkeloos of gepensioneerd en ga zo
maar door). Het gaat erom wat jij voor
jezelf, voor anderen en vooral voor je
club kunt betekenen. Bovendien
wordt vrijwilligerswerk bij Ratti gigantisch goed ‘betaald’. Je krijgt gratis zinvolle vrijetijdsbesteding aangeboden
en het is altijd erg gezellig. Je krijgt
veel waardering van andere mensen
en dat geeft je een goed gevoel. Kortom: vrijwilligerswerk loont!

De kracht van een kleine dorpsclub als
Ratti is dat iedereen gezamenlijk de
schouders eronder zet. Meld je dus
ook aan om wat vrijwilligerswerk te
doen voor jouw club. ‘Dwing’ jezelf
om je in te zetten voor jouw club. Dan
staan ‘wij van Ratti’ sterk, nu en in de
toekomst.
Met een goed gevoel kom ik van de
bank af en loop ik naar mijn TV om ‘m
uit te zetten. Het thuiswinkelprogramma probeert inmiddels een autowasmiddel te verkopen waar je grotere borsten van krijgt. (Dat er mensen
zijn die daar vrijwillig naar kijken!?!)
Ik ga naar bed, want ik moet morgen
weer vroeg naar mijn werk.
Als gemiddelde voetballer wil ik absoluut niet als bankzitter betiteld worden. Tijdens de wedstrijden niet, maar
ook daarbuiten niet. Daarom ga ik
morgenavond na mijn werk een artikel schrijven voor de jubileumkrant
van s.v. Ratti. Doe ik tenminste ook
wat zinvols voor mijn Ratti.

