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WIJZIGINGEN TEAMINDELING E-TEAMS 

Al enige weken heeft de E1 maar zeven spelers en staat Marco Schonkeren er bij de teamtrainingen 
helemaal alleen voor. Voor het spelen van de wedstrijden op zaterdag hebben de andere E-teams de 
E1 gelukkig kunnen uithelpen, door één of meerdere spelers in de E1 mee te laten spelen.  
 
Uiteraard streeft Brevendia erna de teams zoveel mogelijk in takt laten, maar regelmatig doen er zich 
situaties voor dat aanpassingen in de teams noodzakelijk zijn. Bij wijzigingen in de teamsamenstelling 
stelt Brevendia de jeugdspeler altijd centraal, met als belangrijkste doel de betreffende speler een 
nieuwe uitdaging te bieden en zich daarmee als voetballer verder te kunnen ontwikkelen. 
 
Inmiddels heeft Brevendia ook een aantal nieuwe spelers en jeugdleiders bij de E-jeugd mogen 
verwelkomen. Daarnaast ontwikkelen bij de E-jeugd een aantal spelers zich zodanig snel dat zij aan 
een nieuwe uitdaging toe zijn. Om deze reden schuiven Sem Geelen en Taddeo Koenders van de E3 
door naar de E1. Ook Robert Geelen maakt de overstap naar de E1 en gaat hij Marco bij de trainingen 
en wedstrijden ondersteunen. 
 
Vanuit de E4 schuiven Camiel Huijskens en Frank Huijskens (als leider) door naar de E3. Ook voor 
Camiel een nieuwe uitdaging en met Frank aan boord is ook het kader van de E3 weer compleet. Met 
het doorschuiven van Camiel gaat de E4 van 10 naar 9 spelers, wat voor de teams in deze categorie 
een ideale bezetting is. 
 
Met de leiders en trainers van de E-jeugd is afgesproken dat de teams met de training van dinsdag 21 
oktober in deze nieuwe teamsamenstelling gaan trainen en spelen.  
 
Als er door deze teamwijzigingen nog aanvullende vragen zijn of infromatie gewenst is, schroom dan 
niet ons hier op aan te spreken. Marie-Louise en Joep zijn regelmatig op de Steinakker te vinden en 
zijn gaarne bereid nadere uitleg te geven. 
 
Namens de trainers en leiders van de E-teams, 
Marie-Louise Suijkerbuijk en Joep Aertssen 
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