
                                                                                       

Onze Esmee Brugts heeft vandaag 6 mei 2020 een drie jarig contract getekend bij PSV Eindhoven. 
Daar zijn wij als FC Binnenmaas natuurlijk heel erg trots op. Esmee kwam in het seizoen 2016/2017 
definitief onze poort door lopen om bij een mooie club als FC Binnenmaas te komen voetballen. Ze 
kwam over van vv Heinenoord. Ze ging gelijk spelen in de JO15-1 als eerstejaars. Iedereen zag 
meteen dat ze talent had en heeft. In deze periode liep ze ook al mee met het district West II.  

 

In het Seizoen 2017/2018 werd ze ook al geselecteerd door de KNVB voor onder de 15 landelijk. In 
het seizoen 2018/2019 kwam haar echte doorbraak in het Nederlands elftal onder de 17. Ze ging 
naar het EK en speelde daar een goed toernooi, met als resultaat een finale plaats tegen 
Duitsland.Helaas ging deze verloren. Dat ze hier een goed toernooi speelde werd ook gezien door 
menig eredivisie club.  Hierna kwamen de clubs naar haar toe om te vragen of ze bij hen wilde gaan 
voetballen. Maar “Nee” Esmee bleef nog een seizoen bij FC Binnenmaas omdat ze eerst haar HAVO 
diploma wilde behalen. 

 

Ook nu in de JO17-1 speelde Esmee een goed seizoen. In dit seizoen werd ze al geselecteerd voor het 
Nederlands elftal onder de 18. Met dit elftal ging ze naar Amerika toe. Dit is voor een jonge speelster 
natuurlijk een fantastische ervaring.  



                                           

Hierna kwam ze terug naar Nederland. Ze kreeg twee weekjes rust en daarna begon de tweede helft 
van de competitie. Hierin ging de JO17-1 promotie spelen voor een plek naar de 4e divisie. We waren 
goed op weg om ook in deze tweede helft van het seizoen een goed resultaat neer te zetten als FC 
Binnenmaas JO17-1. Maar helaas kwam er abrupt een einde aan door het corona virus. We hadden 
je bij ons natuurlijk liever een ander afscheid gegeven maar het is nu even niet anders en de 
gezondheid van een ieder is ook van groot belang. 

 

Maar vandaag is het zover. Esmee tekent voor drie jaar bij PSV Eindhoven.We blijven je volgen en 
hopen je zeker nog vaak te mogen begroeten op ons complex en wij als FC Binnnenmaas blijven jou 
volgen.  

Esmee we zijn TROTS op jou en we wensen je veel SUCCES in je vervolg van je voetbalcarriere . 

 

 


