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NIEUWSBRIEF

VAN DE VOORZITTER 

‘t Is weer wintertijd sinds afgelopen weekend. 
Al een paar dagen worden we geteisterd door 
gure buien. Mevrouw Krommendijk komt  
als een verzopen kat zojuist terug van een 
‘verfrissende’ wandeling. Kortom volop 
herfstachtige omstandigheden en zo lang-
zamerhand beginnen we de kerstboom  
alweer te ruiken. Het lijkt allemaal alweer zo 
normaal…en dan toch weer nieuwe corona-
maatregelen. Tsja. Gelukkig mogen we tot nu 
toe ‘ongehinderd’ voetballen en laten we dat 
vooral koesteren. Wat is het mooi om weer 
met elkaar van ons voetbalspelletje te genie-
ten. Aktief als sporter of lekker langs de lijn 
als toeschouwer. Door alle linies gezien is de 
hele verenigings machine met het nodige pie-
pen en kraken en hier en daar nog wat stof 
op de raderen weer in gang gekomen. Van 

jong tot oud, van prestatie tot recreatief, al-
lemaal weer aan de bal. Hierbij wil ik in het 
bijzonder iedereen bedanken die zijn of haar 
bijdrage levert binnen de vereniging. Wat zijn 
we elkaar nodig. 

Door de corona-periode zijn er veel ‘automa-
tismen’ een hele poos weggevallen…en dat 
merken we hier en daar nog steeds. Daarom 
wil ik hierbij in het bijzonder ook aan alle le-
den die nog niet ‘iets’ doen binnen onze ver-
eniging (en dan bedoel ik dus meer dan alleen 
zelf voetballen), oproepen je aan te melden. 
Zie verderop in de nieuwsbrief ook de oproep 
van onze jeugdvoorzitter.  Wat zijn we elkaar 
nodig! Met elkaar is het niet zoveel. Aan alle 
senioren zou ik willen vragen je te realiseren 
dat er altijd mensen zijn geweest die voor jou 

Hoofdsponsor DETO
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Derby Krommendijk
Voorzitter

klaarstonden, je hele jeugdperiode lang. Aan 
alle oud voetballers zou ik willen vragen je 
te realiseren dat er altijd mensen waren als 
leider of als kantinemedewerker toen jij nog 
een balletje trapte en je daarna gezellig een 
drankje kon drinken in de kantine. Dat het 
sportcomplex opgeruimd was, onderhoud 
gepleegd werd waar nodig, of met elkaar de 
schouders onder een verbouwing. Kortom 
meld je aan(!) op info@deto.nl , dan gaan we 
samen iets zoeken wat bij jou past. Gewoon, 
omdat het leuk werk is én zodat we er met  
elkaar voor zorgen dat we vooruit blijven 
gaan. Want stilstand is achteruitgang. 

Daarom kijken we ook zeker vooruit! Op  
de afgelopen algemene ledenvergadering 
hebben we een aantal plaatjes laten zien 
van hoe we denken DETO vooruit te kunnen  
helpen richting ons 100-jarig bestaan. Dat is 
nog ver weg, dat klopt. Maar toch. In 2023 
bestaat DETO 75 jaar en dan willen we klaar 
zijn of de plannen klaar hebben voor de  
volgende stap in onze mooie DETO geschiede-
nis. Op dit moment zijn we aan het kijken naar 
de mogelijkheden om de plaatjes ook  
daadwerkelijk in realiteit om te zetten. We 
houden u op de hoogte en staan uiteraard 
open voor jullie inbreng! 

De vereniging draait weer, laten we er met  
elkaar van genieten er zuinig op zijn en er 
voor zorgen dat we dat nog lang kunnen 
doen. Ik reken op uw steun en medewerking 
de komende periode wat betreft het naleven  
van de coronaregels. Ook daarin zijn we  
elkaar nodig. Ik wens jullie veel plezier met 
het lezen van deze nieuwsbrief en heel graag 
tot ziens bij DETO!

Realisatie opmaak: RCTM reclamebureau

Afscheid van oud-voorzitter Arjan Goosselink 
en benoemd tot lid van verdienste.

Louis Huizing en Bennie Wiltvank 
benoemd tot erelid.
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VAN DE TC SENIOREN

‘Tot en met oktober liep het seizoen tot nog 
toe zoals we vóór corona gewend waren.  
Er kon volop gevoetbald worden. 

Het eerste elftal heeft na een uitstekende 
start, zich goed hersteld van een terugval in 
prestaties daarna. Ondanks het ontbreken 
van een paar sterkhouders door schorsingen 
en blessures weten de mannen van Hennie in 
’t Hof veerkracht te tonen en zijn ze in staat 
om ook onder moeilijke omstandigheden 
een resultaat uit het vuur te slepen. Dat biedt 
voldoende perspectief op een goede klasse-
ring in de Zaterdag Hoofdklasse B.

Voor het tweede elftal geldt eveneens dat ze 
uitstekend is gestart. Ondanks dat de afge-
lopen weken de resultaten wat minder zijn 
kunnen we zeer tevreden zijn over de ontwik-
kelingen binnen dit team. De mannen van 
Hans Bossink en zijn staf laten zien dat ze 
prima mee kunnen op reserve hoofdklasse 
niveau.  Met name gelet op de ontwikkeling 
van het – individuele – talent is het goed te 
constateren, dat dat op dit niveau kan.

DETO 3 kan tevreden zijn met de plaats in de 
middenmoot mede gelet op de omstandig-
heden qua personele bezetting. 

Wij hebben u al eerder geïnformeerd over 
de verdere uitvoering van beleid omtrent 
de samenstelling van de eerste selectie. In 
de ALV van 25 oktober is dit ook nog eens 
toegelicht. De selectie wordt samengesteld 
uit 16 veldspelers en minimaal 2 keepers die 
worden geselecteerd op kwaliteit en geschikt-
heid voor competitieniveau. Daarnaast is er 
een talentenpool voor dit seizoen samenge-
steld van een vijftal  (jeugd)spelers, die de 
hele week met de eerste selectie meetrainen 
en op zaterdag aansluiten bij hun team, te 
weten DETO 2 of de JO19. Zij sluiten ook bij 
de wedstrijdselectie aan waar nodig. 

Op deze wijze kunnen zij op het hoogste 
niveau trainen, zich mede daardoor sneller 
ontwikkelen en mogelijk op termijn aansluiten 
bij de groep van 16+2 wanneer ze zich op 
kwaliteit in voldoende mate hebben ontwik-
keld. De gehele selectie bestaat daarmee dan 
ook uit minimaal 22 spelers waardoor er ook 
op een goede manier getraind kan worden.  
Bijkomend voordeel van het toevoegen van 
talenten aan de eerste en tweede selectie is 
dat de trainers  feedback kunnen geven  aan 
de jeugdtrainers en jeugd TC omtrent de 
vaardigheden die ze al dan niet laten zien ter 
verbetering van de kwaliteit van de jeugdop-
leiding.  

Voor de lagere elftallen geldt dat DETO 6 
met een 100% score aan kop staat in haar 
competitie en dat de overige lagere elftallen 
op dit moment een keurige positie ergens in 
de subtop/middenmoot innemen. 

We hopen van harte dat we, ivm alle mogelijke 
coronamaatregelen die ons nog te wachten 
staan, kunnen blijven voetballen zoals we dat 
de afgelopen maanden hebben gedaan. Of 
dat lukt zullen we snel weten. 

TC Senioren
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JEUGD

Eindelijk kon er in september weer ‘normaal’ 
gevoetbald worden! Een heel seizoen werd 
uitgekeken naar het voetballen in competitie-
verband met toeschouwers langs de lijn. 

Het seizoen is begonnen met maar liefst meer 
dan 30 teams in de competitie! Voor elk team 
was voor de zomer al de begeleiding rond en 
daarvoor veel dank aan de trainers en leiders. 
Zonder hun is het toch heel lastig te trainen 
en te voetballen. De teams zijn bij start van 
het seizoen weer op de foto gezet door Petra 
Holland. De jaarlijkse teamfoto blijft toch een 
must voor de fotoalbums en leveren mooie 
plaatjes op.

Vlak voor de zomer is Koen Fleer gestopt als 
HJO. Koen heeft een hele mooie uitdaging 
gevonden als Hoofd jeugdscouting bij de FC 
Twente Heracles Academie. Een opvolger op 
korte termijn vinden is een moeilijke opgave. 
Dat is echter heel goed gelukt door een aantal 

taken te verdelen over meerdere personen. 
Zo is Sven Mensink - de hoofdtrainer van de 
JO13-selectie - gestart als HJO onderbouw 
(jeugd t/m O13). Een mooie stap voor deze 
fanatieke jeugdtrainer die vorig jaar zijn UEFA 
B youth-diploma behaalde en al een aantal 
jaren als trainer bij DETO actief is.  Gerrald 
Eshuis - de trainer van de JO15-selectie - pakt 
de taken van scouting op. 

Samen met de andere trainers, wordt ook 
de in gebruik name van het Video Analyse 
Systeem (VAS) opgepakt. Vorig jaar is er 
veel moeite gestoken in de aanschaf van dit 
systeem, bijv. door sponsoracties zoals ook 
de Grote Clubactie. Sinds een aantal weken 
is het VAS ook werkend en worden de eerste 
ervaringen opgedaan. De eerste reacties zijn 
zeer positief! Beelden zeggen zoveel meer 
dan woorden vaak, zeker als het gaat om 
uitleg over spelsituaties. Met het VAS kunnen 
alle wedstrijden en trainingen op het kunst-

Sven Mensink
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uitdaging waar alle zes jongens vol enthousi-
asme mee gestart zijn.

Ook een mooie uitdaging is er voor Carlijn 
Jansen, de keepster uit de JO12-3. Zij traint 
sinds een aantal weken elke vrijdag mee met 
het TalentenTeam Reggestreek. Lieke Deijk, 
speelster uit JO11-2 traint al een seizoen mee 
met TTR en kreeg zelfs de oproep om met de 
KNVB-selectiedagen mee te doen!

Samen met deze talentjes zijn er veel fana-
tieke jongens en meisjes die elke week in de 
pupillencompetitie spelen. Die competitie 
(voor de jeugd van O8 t/m O12) bestaat uit 4 
fasen. Met deze opzet stimuleert de KNVB de 
ontwikkeling van de jonge spelers door steeds 
beter in te delen op niveau. Elke 6 weken 
volgt er een nieuwe indeling. 9 oktober werd 
de laatste wedstrijd van fase 1 gespeeld. Twee 
teams van DETO werden die dag kampioen! 
JO11-1 eindigde als eerste in de poule. JO10-1 
had alle wedstrijden gewonnen en ondanks 

grasveld opgenomen worden en de coaches 
hebben dan toegang tot de beelden. In de 
winterstop worden de eerste ervaringen 
gedeeld en worden steeds meer trainers 
wegwijs gemaakt in hoe het VAS te gebruiken 
en in te zetten.

Gerrald Eshuis en ook Jarno Rond (JO11- 
selectie) zijn na de herfst gestart als trainer 
bij de FC Twente Heracles Academie. Gerrald 
traint het O14 regioteam en Jarno traint de 
talenten van de O9 en O10 in de regio. De 
regiosamenwerking is nu echt gestart en in 
maart zullen de regiotrainingen bij DETO 
plaatsvinden. De doelstelling van de samen-
werking is het niveau in de regio omhoog 
brengen voor spelers en trainers. 

Vanuit DETO zijn Guus Roelofs, Anis Dautovic, 
Tieme van der Kraats (allen JO9), Tristan de 
Lange, Liam Beverdam (beiden JO10) en Jelte 
Vrielink (JO14) gevraagd om elke week een 
extra training te volgen. Een super leuke 



6NIEUWSBRIEF

dat er geen standen worden bijgehouden bij 
de O8 t/m O10, was wel duidelijk dat zij de 
poulewinnaar waren. Het feestje werd samen 
gevierd die dag met de bekende ereronde 
door het dorp. Inmiddels is fase 2 gestart en 
die eindigt voor de kerst.

De jeugdteams van O13 en ouder, zijn halver-
wege de eerste competitiehelft. Ondanks een 
aantal blessures, kunnen de teams nog steeds 
elke week spelen. Af en toe wordt er echter 
toch door vele afmeldingen een wedstrijd 
verschoven. Gelukkig helpen de teams elkaar 
en springen bij waar nodig.

De bekercompetitie wordt door veel teams als 
oefenprogramma gebruikt. Een aantal teams 
zijn wel door de poulefase (van 3 wedstrijden) 
gekomen begin september, slechts 1 jeugd-
team heeft de eerste ronde wedstrijd in 
oktober gewonnen: JO17-1 heeft na een 
spannende wedstrijd de winst binnenge-

haald en bekert verder! In die tweede ronde 
treffen ze niemand minder dan de JO17-1 van 
de buren, dinsdag 16 november 18.30 uur! 
Hoe bijzonder dat zaterdag 13 november 
hetzelfde affiche staat maar dan als competi-
tiewedstrijd. Supporters zijn zeer welkom het 
team aan te moedigen.

Bij de allerjongste jeugd worden de voetbalac-
tiviteiten met leuke en gezellige thema’s afge-
wisseld. De voetbal-disco was zeer geslaagd. 
Komende tijd is het thema uiteraard Sinter-
klaas. Tijdens de intocht van Sinterklaas in 
Vriezenveen op zaterdag 13 november, zijn 
onze toppertjes aanwezig om mee te lopen 
in de stoet! 

Nog twee maandjes en dan is het winterstop. 
Hopelijk kan er door gevoetbald worden en 
blijft iedereen gezond. Tot bij DETO!

Henrique Vossebeld
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In de vorige nieuwsbrief werd al geschreven 
dat er vorig seizoen een mooi begin was 
gemaakt met het werven en opleiden van 
(jeugd)scheidsrechters.
In de media lees je veel berichten dat bij 
verenigingen het tekort aan scheidsrech-
ters een probleem wordt of al is. Het wordt 
steeds lastiger vrijwilligers te vinden om een 
wedstrijd te fluiten. Ook is de andere opzet 
van de KNVB door het vormen van kleinere 
(pupillen)teams een oorzaak dat er steeds 
meer scheidsrechters nodig zijn elke zaterdag. 
Dus meer teams en minder scheidsrechters.
Heeft DETO dan helemaal geen last zoals de 
andere verenigingen steeds melden? 
Jawel, ook bij DETO is het toch elke week wel 
weer een puzzel om voor elke wedstrijd een 
scheidsrechter of een spelbegeleider (voor O8 
t/m O10) te vinden. Daarnaast is er nog steeds 
geen planner voor de jeugdteams (O13 t/m 
O19) gevonden.
Het beeld van velen is dat het plannen veel 
werk is. Toch valt dat reuze mee door de opzet 
die bij DETO is gekozen door het opdelen van 
de taken voor pupillen, jeugd en senioren. 
Daarnaast, wanneer een planner kan kiezen 
uit veel scheidsrechters, is het plannen hele-
maal goed te doen!
DETO kan beschikken over heel wat vrijwilli-
gers die bijna wekelijks een wedstrijd willen 
fluiten. Een aantal ervaren scheidsrechters 
(jong en oud) fluiten elke week en elk team 
kent hun wel. Super blij met deze vrijwilligers 
die zorgen dat anderen kunnen voetballen! 
Net zo blij is de club uiteraard met de spelers 

PAK JIJ DE FLUIT OP?
die naast hun eigen wedstrijd (voetballen), 
ook nog een wedstrijd willen fluiten. Petje af 
om je in te zetten voor andere teams. Juist 
voor hun wil je ook dat de eigen wedstrijd 
ook altijd van arbitrage is voorzien.
Een heel aantal jeugdspelers, vooral uit de 
JO15, hebben dit seizoen aangegeven te 
willen fluiten bij pupillenteams. Een aantal 
spelers die al een tijdje fluiten, maken nu de 
stap naar fluiten op half veld of straks heel 
veld! Het is zo mooi om te zien hoe goed deze 
spelbegeleiders worden begeleid door hun 
coördinator, die probeert ieder in te plannen 
rekening houdend met alle voorkeuren, door 
de ervaren scheidsrechters om tips en aanwij-
zingen te geven tijdens een wedstrijd en ook 
door de jeugdtrainers van de betreffende 
teams die volop support geven aan deze 
nieuwe talenten! Het mooiste is echter hoe 
veel lol deze spelers er zelf aan hebben en 
hoe gewaardeerd het wordt door de spelers 
en trainers op de zaterdagochtend!
Dus we kunnen achterover leunen?
Nee, we zoeken nog steeds scheidsrechters 
voor pupillen, jeugd en senioren om elke 
week te kunnen voldoen aan de wensen van 
een ieder. De een werkt, de ander voetbalt 
zelf en niet iedereen kan of wil elke week. Het 
is immers voor iedereen weekend! Hoe groter 
de poule, hoe makkelijker het is elke wedstrijd 
van arbitrage te voorzien. Daarnaast zoeken 
we ook nog die planner voor de jeugdteams. 
Maak kennis met de jeugdscheidsrechter en 
ontdek hoe leuk deze groep is om mee af te 
stemmen!

Ben je benieuwd geworden? Neem dan 
contact op via jeugd@deto.nl of kom  
25 november langs en ga in gesprek met 
drie DETO-leden die voor de KNVB fluiten 
en vlaggen. Zij geven deze avond uitleg 
over je hoe als ouder of speler de vlag (of 
fluit) kan oppakken om te helpen bij een 
wedstrijd.
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‘Biertje drinken, sterren geven!’

Untappd is een sociaal netwerk voor de  
liefhebbers van bier. De app Untappd is een 
applicatie die je laat herinneren welk biertje 
je als eerste hebt gedronken en hoe die 
gesmaakt heeft.

Je kent het wel heerlijk een avond uit met 
vrienden. Aangekomen in de kroeg sla je 
de menukaart open en zie je daar een een 
hele lijst aan speciaal bieren op de kaart 
staan, welke kies je? Bierbrouwerijen schieten 
momenteel als paddenstoelen uit de grond. 
Het moge duidelijk zijn, speciaal bier is hele-
maal hot!
Het nadeel van de vele brouwerijen en vele 
verschillende biertjes is dat je door de bomen 
het bos niet meer ziet. Aan het eind van de 
avond ben je vaak al vergeten welk bier je 
aan het begin van die avond hebt gedronken, 
laat staan hoe ze gesmaakt hebben. Gelukkig 
brengt Untappd licht in de duisternis. Met 
deze app kun je bijhouden welke biertjes 
je gedronken hebt en daarbij kun je ze een 
waardeoordeel geven tussen de 0 en 5.  
Zo kun je de volgende keer als je op het terras 
zit makkelijk terugkijken welk biertje je lekker 
vond.

NIEUWS VAN DE BUSINESSCLUB DETO (BCD)

UITLEG UNTAPPD 
‘Onze eigen’ Tom Maneschijn, 43 jaar en al 
meer dan 35 jaar lid van DETO, is verant-
woordelijk voor het complete portfolio aan 
producten/diensten van de Next Glass familie 
buiten de Verenigde Staten. Tom neemt ons 
deze avond mee en zal het verhaal achter Next 
Glass en dochterbedrijf Untappd vertellen.

PROEVEN
Uiteraard gaan we tijdens deze business-
clubavond ook zelf speciaal biertjes proeven 
én beoordelen. Kortom een leuke, leerzame 
én gezellige avond! Ben jij er bij? Geef je 
vóór vrijdag 19 november op via de mail:  
bcd@deto.nl 

Wanneer: donderdag 25 november 
Aanvang: 20.00 uur, vanaf 19.30 uur staat de 
koffie klaar 
Locatie: Businessclub DETO 
Coronaregels: Wij houden ons aan de 
regels van het RIVM, vergeet dus je Corona-
Check-app niet. 

Met vriendelijke groet, 
Businessclub DETO 

Uitnodiging voor 
alle sponsoren
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Aalderink Slagerij VRIEZENVEEN

Abbink Aardappelen**  VRIEZENVEEN

AK Schoonmaakbedrijf   VROOMSHOOP

Almi Machinefabriek VRIEZENVEEN

ALV Lease VRIEZENVEEN

AS Paint VRIEZENVEEN

AST VRIEZENVEEN

Baan Autobedrijf HENGELO

BCT architecten, ingenieurs en adviseurs **  ENSCHEDE

Bebo Parket *** VRIEZENVEEN 

Bilanx Accountants & Adviseurs ALMELO

Bramer Aannemersbedrijf VRIEZENVEEN

BR Flex Twente VRIEZENVEEN

COOP Supermarkt VRIEZENVEEN

Eshuis Accountants en Belastingadviseurs ALMELO

De Toren van Twenterand HARDENBERG

Dekker Aan-en Verbouw VRIEZENVEEN

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 Bouw ** ALMELO 

MD Stoffering VRIEZENVEEN

Meesterkeukens  VRIEZENVEEN

Morrenhof-Jansen installatiebedrijven VRIEZENVEEN

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

Teamsportfabriek ALMELO

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
jeugd@deto.nl

Huib Eshuis
Bestuurslid
technische zaken en 
accommodatie
T: 06 12727386

Colofon:  
De Nieuwsbrief DETO Vriezenveen 
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


