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NIEUWSBRIEF

VAN DE VOORZITTER
Bij de start van het nieuwe kalenderjaar 
ontvangt u hierbij de eerste DETO nieuws-
brief van 2021! In de eerste plaats wens ik u 
namens het bestuur een heel mooi, sportief 
en bovenal gezond 2021. Voor al diegenen 
die op welke manier dan ook, nog te kampen 
hebben met het corona virus, sterkte en van 
harte beterschap. Laten we met elkaar hopen 
dat 2021 ons zal verlossen van dit hardnek-
kige virus. 

Met het verschijnen start alweer de 17e (!) 
jaargang van onze digitale nieuwsbrief en 
tevens de eerste waaraan ik mijn bijdrage mag 
leveren. Mijn naam is Derby Krommendijk en 
het is u wellicht niet ontgaan dat ik sinds een 
aantal maanden actief ben toegetreden tot 
het bestuur van DETO en sinds 26 oktober j.l. 
de functie van Arjan Goosselink als  voorzitter 
heb mogen overnemen. Hiermee bedank ik 
alle leden voor het getoonde vertrouwen en 
vanaf deze plaats alvast een welgemeend 
‘bedankt!’ aan Arjan voor de afgelopen jaren 
waarin hij vele uren van z’n tijd aan DETO 
heeft geschonken. We hopen daar in de loop 
van dit jaar, wanneer er fysiek de mogelijk-
heden weer voor zijn, op een gepaste manier 
nog even bij stil te staan. 

Stilstaan, tsja soms bekruipt je misschien het 
gevoel dat we dat met elkaar doen door alle 
beperkende corona maatregelen. Toch is dat 
alles behalve waar, gelukkig maar! Verderop 
in deze nieuwbrief zullen Huib, Henrique en 
Jessica u informeren over achtereenvolgens 
de TC Senioren, onze DETO-jeugd en onze 
DETO-meiden en vrouwen. 

Op het moment van schrijven liggen de feest-
dagen achter ons en heeft 2021 z’n start 
gemaakt. De afsluiting van 2020 bij DETO 
was het succesvolle en gezellige kersttoer-
nooi voor en door onze DETO jeugd. Een 
geweldige belevenis met natuurlijk heel veel 
voetbal, maar ook kersttruien, kerstmutsen, 
warme chocomelk, broodjes knakworst, veel 
vrolijke gezichten en natuurlijk een span-
nende strijd om de winst! Fantastisch om 
te zien hoe we met elkaar als DETO in staat 
zijn gebleken de afgelopen competitie loze 
maanden geen voetbal loze maanden te laten 
worden! Bij deze nogmaals hartelijk dank aan 
iedereen die op welke wijze dan ook heeft 
bijgedragen aan het mogelijk maken van 
deze activiteiten waardoor, met name onze 
jeugd, week in week uit actief betrokken is 
geweest bij DETO. Een geweldige prestatie 
met en voor elkaar, bedankt! 

Derby Krommendijk
Voorzitter
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Vanaf deze plek ook een hartelijk woord van 
dank aan alle overige leden en onze spon-
soren welke ons in deze bijzondere tijden zijn 
blijven steunen en het mogelijk maken onze 
rol als voetbalvereniging binnen onze maat-
schappij te (blijven) vervullen. Misschien wel 
belangrijker dan ooit. We hopen dat we deze 
samenwerking nog lang mogen voortzetten 
en elkaar snel weer te kunnen en mogen 
ontmoeten op ons sportpark! 

Ondertussen zijn we uiteraard al weer bezig 
met de toekomst, met vooruitkijken. Want 
wat er ook gebeurt, er komt een moment 
dat we weer ‘normaal’ mogen. Daar willen 
en moeten we ons op instellen en op voor-
bereiden. Op dit moment is het nog ongewis 
hoe, wanneer en op welke manier. Dat zullen 
(waarschijnlijk) de komende weken gaan 
uitwijzen. We staan als voetbalclubs hierover 
in nauw contact met de KNVB. Naast de voet-
baltechnische zaken is er volop behoefte aan, 
en zijn er gelukkig ook volop ideeën voor, het 
versterken van de verdere organisatie. Alle-
maal zaken die op de één of andere manier 
verbonden zijn met onze vereniging en uitein-
delijk moeten bijdragen aan onze vereniging. 
Hiervoor hebben we op de diverse plekken 
nog ondersteuning en invulling nodig. Het 
kan zijn dat u de komende periode benaderd 
wordt uw steentje bij te dragen. 

Zoals ik in het begin al aangaf, stilstaan doen 
we zeker niet! Er wordt hard gewerkt om klaar 
te zijn voor de ‘na-corona-tijd’ (want die komt 
er gelukkig aan!). We blijven actief en hebben 
elkaar daarbij nodig. We hopen daarbij dan 
ook op u, op jou te kunnen rekenen! 

TOT SLOT 

De gebruikelijke nieuwjaarsreceptie zal door 
de huidige omstandigheden niet plaatsvinden 
dit jaar. We zullen in de loop van dit jaar, 
indien de geldende maatregelen het toelaten, 
hier uiteraard een passende vervanging voor 
organiseren. 

Houdt u de berichtgeving omtrent de 
geplande ALV van 25 januari in de gaten. Ik 
hoop u dan (digitaal) te mogen verwelkomen.

Rest mij niet anders dan u vanaf deze plek 
nogmaals een sportief en bovenal gezond 
2021 toe te wensen. Hopelijk zien we elkaar 
weer snel terug bij DETO!

Derby Krommendijk, Voorzitter DETO

Realisatie opmaak: RCTM reclamebureau
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VAN DE TC SENIOREN
Op het moment van schrijven is het vlak voor 
kerst. Het jaar 2020 geeft weinig aanleiding voor 
een vreugdevolle terugblik. Het Chinese virus 
heeft ons voor het grootste deel van het jaar 
het edele voetbalspel afgenomen. Ook verschil-
lende voetballers van DETO zijn getroffen door 
deze akelige “vleermuisgriep”. Voor al degenen 
die hierdoor zijn getroffen en nog ziek zijn of 
kampen met de naweeën, spoedig en goed 
herstel gewenst!  

Wat het voetbal betreft; voor de senioren was 
het half maart afgelopen, en toen we deze 
zomer dachten dat we ergste gehad hadden, 
konden we na ongeveer vijf competitiepotjes,  
de schoenen begin oktober weer - tijdelijk - aan 
de spreekwoordelijke  wilgen hangen. Voor hoe 
lang is op dit moment nog steeds niet duidelijk. 

Voor DETO 1 geldt dat half januari starten in 
ieder geval niet aan de orde is en daarmee 
lijkt het voorstel van de KNVB waarbij de 
hoofdklasse in twee poules is ingedeeld ook 
niet meer haalbaar. Er wordt ook nog gedacht 
aan het afronden van de eerste competitie-
helft, maar of dat lukt, is niet te zeggen.  
Er gaan inmiddels ook al stemmen op, om de 
maanden vanaf april te gebruiken voor een 
“vriendschappelijke” competitie in welke 
vorm dan ook, ter voorbereiding op volgend 
seizoen. Voor de andere competities geldt in 
feite hetzelfde, waarbij een “vriendschappe-
lijke” competitie misschien nog wel het meest 
haalbaar lijkt.

Waar de voetballers moeten stilzitten, geldt 
dat niet voor de TC. Er is nauw overleg 
gevoerd met de TC Jeugd Bovenbouw en met 
hen zijn er verder gaande afspraken gemaakt 
over de samenwerking voor de komende 
jaren.  Zoals u weet is in 2015 gestart met 
het “nieuwe” opleiden binnen DETO op hoog 
prestatieniveau. Het begint erop te lijken dat 
dit “nieuwe” opleiden zijn vruchten begint af 
te werpen, wat nog meer overleg en afstem-
ming vraagt dan al het geval was. 

Bij het beleid zoeken we naar mensen die dit 
kunnen uitvoeren. Dit is ieder jaar een flinke 
uitdaging. De insiders weten dat dit veel tijd 
en inspanning vergt en dat is in dit voetbal-
loze tijdperk niet makkelijker geworden.  

Voor komend seizoen zijn we daarom ook blij 
te kunnen meedelen dat de technische staf 
voor de eerste selectie voor komend seizoen 
rond is. Hennie in ’t Hof heeft zijn contract 
met een jaar verlengd,  en met assistent trainer 
Klaas Nieuwenhuis en keeperstrainer Rob 
Hendriks waren we vorig jaar twee seizoenen 
overeengekomen. De komende periode zal in 
het teken staan van de invulling van de medi-
sche staf van de eerste selectie, een nieuwe 
staf voor het talententeam, de staf van de 
tweede en derde selectie, en uiteraard de 
invulling van de selecties met de spelers.
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Voor wat de betreft bemensing van de TC 
Senioren zijn we blij dat Henk Lamberts 
alweer meer dan een jaar meedraait waarbij 
hij als eerste aanspreekpunt voor het 2e, 3e 
en de lagere elftallen fungeert. We zoeken 
nog versterking met betrekking tot de lagere 
elftallen. 

We zijn in 2021 nog niet van het vermale-
dijde virus af en het is maar zeer de vraag of 
het lopende seizoen er überhaupt nog sprake 
zal zijn van competitievoetbal. Voor de TC 
geldt dat voor ons het seizoen 2021/2022 

al begonnen is en voor dat seizoen gaan we 
er vooralsnog vanuit dat er dan weer sprake 
zal zijn van een normaal voetbalseizoen, met 
wedstrijden met publiek en de gebruikelijke 
derde helft. 

Tot die tijd geldt het adagium, blijf gezond en 
voor wie dat niet geldt, nogmaals beterschap 
en een spoedig goed herstel.  

Namens de TC Senioren,

Huib Eshuis
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JEUGD

Richard van het Laar trad in oktober 2019 
na 8 jaar af als jeugdvoorzitter. Om in die 
voetsporen te treden, zal een lastige opgave 
worden, maar ondergetekende gaat dat 
zeker met veel enthousiasme proberen. Dat 
ga ik doen door op de ingeslagen weg door 
te gaan.
Want, we hebben een prachtige jeugdafde-
ling staan. We hebben meer dan 30 teams, 
bestaande uit jongens en meisjes van 4 t/m 
18 jaar, selectie en niet-selectieteams. Voor 
elk team zijn gedreven trainers en leiders, 
elke zaterdag is er begeleiding van arbitrage 
en vooral heel veel enthousiaste jeugdspelers!

De jeugdafdeling draait goed door een breed 
zogeheten kader. Voor elke leeftijdsgroep 
is een coördinator die alle zaken regelt en 
samen met de HJO, technisch coördinator 
en TC-leden worden alle jeugdvoetbalzaken 
geregeld.

Zelf maak ik al een paar jaar onderdeel uit van 
die jeugdafdeling, vooral als leider en coör-
dinator in de onderbouw. Samen met zo’n 
betrokken kader, durf ik de klus wel aan!
In de vorige nieuwsbrief werd nog terugge-
blikt op de eerste lockdown wegens corona 
en de activiteiten die toen geregeld werden 
voor de jeugd. De DETO-Challenges en de 
DETO-logo speurtocht. Leuk, maar wat waren 
we blij dat we na de zomer weer mochten 
voetballen! Vol energie werd begonnen aan 
de competitie. In augustus begonnen we met 
foto’s maken van onze teams in mooie tenues, 
met dank aan alle sponsoren. Door corona 
was dat nog niet eerder mogelijk geweest. 
Wat zijn de teams weer prachtig op de foto 
gezet door Petra Holland. De groepsfoto’s van 
onze gehele jeugd zijn het vermelden waard 
op deze plek. Trots op onze jeugd, daar doen 
we het allemaal voor!
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In 2021 hopen we weer competitie te kunnen 
spelen, liefst mét publiek natuurlijk. Gezien 
de huidige situatie, is het best spannend of 
dat mogelijk is. We hopen het.
In 2021 hopen we ook het video analyse 
systeem in te kunnen richten rondom veld 2. 
Er is lang gekeken naar de mogelijkheden dit 
systeem in te zetten en dat heeft o.a. geleid tot 
sponsoracties om het bedrag voor aanschaf 
bij elkaar te krijgen. Eén zo’n sponsoractie 
was meedoen aan de Grote Clubactie. Met 
een ongekend resultaat voor DETO is er voor 
meer dan € 5800 aan loten verkocht! 80% 
daarvan gaat naar DETO. Ook nu weer trots 
hoe de jeugd zich heeft ingezet en het beste 
beentje ook buiten het veld voorzet. 

Ik wens iedereen een heel gezond 2021 en 
hoop jullie in het nieuwe jaar weer langs 
de voetbalvelden op ons mooie complex te 
treffen. Graag tot bij DETO.

Henrique Vossebeld

Frank Molkenboer
Algemeen directeur Nationale Grote Clubactie

Bedragen zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Uitgereikt aan:

Juist nu!

Grote Clubactie
Opbrengst 2020

DDEETTOO  TTwweenntteerraanndd

€€44..119911,,--

Hoe groot is de teleurstelling voor een ieder 
geweest dat er eind september wederom 
een lockdown volgde. Natuurlijk gaat het 
vooral om de gezondheid en volgt DETO ook 
alle maatregelen. Toch is en blijft voetbal de 
belangrijkste bijzaak en missen we allemaal 
het spelletje, het kunnen kijken naar (klein)
kinderen en bekenden en het samen even een 
kop koffie of biertje drinken in de kantine.
De sportende jeugd tot 18 jaar wordt niet zo 
zwaar getroffen door de maatregelen deze 
tweede lockdown. Jeugdleden mogen door-
trainen en mogen wedstrijden blijven spelen. 
Wel onderling, maar er kan lekker door 
gevoetbald worden! 
We hebben hele mooie mix-toernooien 
gespeeld, spannende onderlinge wedstrijden, 
fantastische Pietentraining, carrousel-training 
met DETO 1 en een kersteditie-afsluiting. We 
proberen alles te delen met het thuisfront via 
de site en social media, omdat we heel goed 
snappen hoe saai het is, niet als toeschouwer 
aanwezig te kunnen zijn.



7NIEUWSBRIEF

Ondanks dat we dit jaar helaas minder op het 
veld hebben kunnen staan dan we natuurlijk 
willen, hebben we met de meiden- en vrou-
wenafdeling mooie dingen bereikt in 2020. 
Een mooi moment om hier even op terug te 
blikken.
Allereerst willen we onze dank uitspreken 
naar alle toezichthouders. Door hun inzet is 
het mogelijk toch te kunnen blijven trainen.
Ook zijn we trots op onze trainersgroep. Dit 
seizoen hebben we de groep uitgebreid met 
Bobby Egberts als trainer van MO17. Een 
welkome versterking! Daarnaast haalde onze 
hoofdtrainer van DETO Vrouwen 1, Sanne 
Schepers, onlangs haar trainersdiploma UEFA 
C. Een prachtige prestatie!
In 2020 hebben wij ook weer meerdere 
meiden mogen afleveren bij verschillende 
regioteams. Zo speelde Myrthe Kerkdijk, 
spelend bij DETO JO17 en het Twents regio-
team, zich in de kijker bij FC Twente Vrouwen 
en heeft ze deelgenomen aan een trainings-
stage bij het beloftenteam. Chayenne Mulder 

MEIDEN- EN VROUWENAFDELING BLIKT TERUG OP 2020

(JO15) nam als speelster van het Twents regio-
team O15 deel aan het toernooi voor talen-
tenteams uit die regio. Er was een speciale 
prijs voor Chayenne. Zij ontving als talentvolle 
speler de aanmoedigingsprijs.
Afgelopen november ontvingen Wies Quaink 
en Esmee Stulen (MO15) bericht dat ze, na 
enkele weken meegetraind te hebben, offi-
cieel zijn toegevoegd aan de selectie van 
Talententeam Reggestreek MO16. Lieke Dijk 
(JO11-2) is opgeroepen voor datzelfde Talen-
tenteam, maar dan voor het MO12 team.  
Al met al een prestatie waar we trots op zijn!
Zeker net zo trots zijn we op alle andere 
meiden die week in week uit op het veld 
staan. Onder leiding van Arjan Kerkdijk en 
Bobby Egberts zijn vele onderlinge toernooien 
georganiseerd en hebben de meiden veel 
plezier beleefd. Zaterdag 15 december is het 
jaar knallend afgesloten met een kersteditie. 
Uiteraard in bijpassende kerst outfit.

Jessica Torny
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Aalderink Slagerij VRIEZENVEEN

Abbink Aardappelen**  VRIEZENVEEN

AK Schoonmaakbedrijf   VROOMSHOOP

Almi Machinefabriek VRIEZENVEEN

ALV Lease VRIEZENVEEN

AS Paint VRIEZENVEEN

Baan Autobedrijf HENGELO

BCT architecten, ingenieurs en adviseurs **  ENSCHEDE

Bebo Parket *** VRIEZENVEEN 

Bilanx Accountants & Adviseurs ALMELO

Bloemendal Assurantiën DEN HAM

Bramer Aannemersbedrijf VRIEZENVEEN

BR Flex Twente VRIEZENVEEN

COOP Supermarkt VRIEZENVEEN

Eshuis Accountants en Belastingadviseurs ALMELO

Falco VRIEZENVEEN

Gelepollen  GEESTEREN

Van der Goot De echte Bakker VRIEZENVEEN

Grolsch ENSCHEDE

H & L Verhuur VRIEZENVEEN

Huisman Groep VROOMSHOOP

De Jong en Laan Accountants * VRIEZENVEEN

De Klok dranken ENSCHEDE

Kroon Oil ALMELO

Lamers Natuursteen Industrie Almelo ALMELO

Leemans Transportbedrijf ** VRIEZENVEEN

Löwik Meubelen  VRIEZENVEEN

Magazijnplein.nl ALMELO

Marquette Detachering ** ALMELO

MD Stoffering VRIEZENVEEN

Meesterkeukens  VRIEZENVEEN

Morrenhof-Jansen installatiebedrijven VRIEZENVEEN

Muta Almelo ALMELO

Nijwa Groep ** RIJSSEN

Plegt Bouwgroep ** OOTMARSUM

PMA Schilders VRIEZENVEEN

Raab Karcher ** VRIEZENVEEN

Rabobank Noord en West Twente ALMELO

RCTM Reclamebureau RIJSSEN

Riwald Corporate Branding ALMELO

Schepers Tours WESTERHAAR

Schmidt Autobedrijf VRIEZENVEEN

Slijkhuis Schilderwerken VRIEZENVEEN 

Solitas Projectstoffering RIJSSEN

Smelt Kappers VRIEZENVEEN

Stefan Schipper Fotografie VRIEZENVEEN

Supportersvereniging DETO VRIEZENVEEN

THP Projecten * VRIEZENVEEN

TRTC Telecomcenter VRIEZENVEEN

Wardenburg Beveiliging & Telecom ALMELO

Webbink Bouwbedrijf VRIEZENVEEN

Webprodie WIERDEN

WEFO Projecten VRIEZENVEEN

Wigger Van het Laar Gerechtsdeurwaarders ALMELO

Witte van Moort Metaalwarenindustrie**  VRIEZENVEEN

Zwak Schilders VRIEZENVEEN
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Bestuur

Derby Krommendijk 
Voorzitter
T: +49 1638593705
voorzitter@deto.nl

Erik Eshuis
Penningmeester
penningmeester@deto.nl

John van Mil
Secretaris
T: 0546 561532
secretaris@deto.nl

Jessica Torny 
Bestuurslid
vrouwenvoetbal
T: 06 42151183

Henrique Vossebeld
Jeugdvoorzitter
detojeugd@deto.nl

Huib Eshuis
Bestuurslid
technische zaken en 
accommodatie
T: 06 12727386

Colofon:  
De Nieuwsbrief DETO Vriezenveen 
verschijnt om de maand digitaal en 
wordt als PDF-bestand geplaatst op  
de website www.deto.nl 
Verantwoordelijk uitgever: 
Communicatie Commissie  
DETO Twenterand   
Bijdragen, reacties en fotomateriaal kan 
gestuurd worden naar: info@DETO.nl
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Clubgegevens
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DETO Twenterand  
 
Adres Schout Doddestraat 48 
 7671 GT Vriezenveen  
Correspondentieadres Postbus 80
 7670 AB Vriezenveen 
Telefoon 0546-561877 
Internetsite www.deto.nl 
E-mail info@deto.nl
Aantal leden 850
Sportpark Het Midden
Capaciteit 3.500
Optichtingsdatum 1 juli 1948
Hoofdsponsor Beboparket

Stersponsoren


