
 
 
Hallo voetballiefhebbers, 
 
Onder het genot van een hapje en een drankje en in onze mooie vernieuwde kantine is het 
natuurlijk veel leuker om mezelf voor te stellen, maar door de huidige omstandigheden is dit 
helaas niet mogelijk. Hopelijk kunnen we snel in goede gezondheid en op het veld of aan de 
bar kennis met elkaar maken. 
 
Mijn naam is Michael van Bruxvoort (34) en ben inmiddels 26 jaar lid van onze mooie club 
ESA. Mijn eerste kennismaking met ESA was nog bij de locatie van Vitesse 1892 op 
Valkenhuizen. Hier werden de spelers vanuit de wijk Rijkerswoerd nog opgehaald met kleine 
busjes om naar de training te gaan. Samen met de club ben ik meeverhuisd naar ons mooie 
complex in Rijkerswoerd, lekker dicht bij huis. Nadat ik in alle leeftijdscategorieën in de 
selectieteams heb mogen voetballen, heb ik op mijn 18de gekozen om binnen de senioren 
voor een vriendenteam uit te komen. Inmiddels ben ik dan ook al heel wat jaren actief als 
speler/leider bij ESA 3 (En teams die hulp nodig hebben). Ook mijn 2 zoontjes kunnen al niet 
wachten om bij ons te komen voetballen.  
 
Binnen ESA heb ik eigenlijk altijd al wel een actieve rol gehad als vrijwilliger. Af en toe een 
wedstrijdje fluiten, meehelpen achter de bar, het trainen van een pupillen elftal of het 
meedenken over het nieuwe wedstrijdshirt van de senioren. Je kan het zo gek niet bedenken 
of ik was/ben erbij (net zoals bij feestjes). 
 
Vorig jaar zomer heeft onze voorzitter Danny mij gepolst of ik geïnteresseerd ben in een rol 
als bestuurslid. Lang heb ik hier niet over na hoeven denken, omdat ik het altijd al wel leuk 
heb gevonden om mee te denken over de mogelijkheden die er als club zijn. Inmiddels heb 
ik al een aantal maanden ‘’stage’’ mogen lopen binnen het bestuur. Voor mij een nieuwe rol 
binnen de club en met een flinke dosis enthousiasme hoop ik na de komende ALV aan de 
slag te kunnen als gekozen bestuurslid. 
 
Met sportieve groet & hopelijk tot snel, 
 
Michael van Bruxvoort 
 


