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Beste spelers, trainers, ouders, supporters, medewerkers en sympathisanten van EEG 

Het seizoen 2015-2016 zit er bijna op en we kunnen wederom spreken van een historisch jaar in onze prille 

club geschiedenis. Zowel op sportief als extra sportief vlak hebben we terug grote passen voorwaarts gezet. 

Het kunstgras is een feit , onze fanion teams wisten zich van behoud te verzekeren, meer zelfs, ons A-team 

speelt nog steeds mee voor promotie, onze kwaliteitsvolle jeugdwerking zet zijn opmars verder en werd  

uitgebreid met een nieuwe TVJO, Terry Ghijs, om zo ook in de toekomst de kwaliteit van de jeugdopleiding 

te kunnen blijven garanderen. Beetje bij beetje zien we het sportieve niveau van onze jeugdopleiding 

omhoog gaan, onze U13 spelen op 1 mei de finale van “jeugdcup het nieuwsblad” en heel wat spelers (zelfs 

een volledige ploeg U9) spelen een leeftijdscategorie hoger en halen een  meer dan behoorlijk niveau, we 

zijn klaar voor provinciaal jeugdvoetbal en daar wringt nu juist het schoentje. Na onze recent aangevraagde 

audit voor provinciaal jeugdvoetbal behaalden we maar één ster en zullen we nog minstens één seizoen 

geduld moeten hebben om op provinciaal niveau te kunnen aantreden.  Komend seizoen gaan we uiteraard 

terug voor de twee sterren en aan al diegenen die het ons niet gegund hebben, we blijven eraan werken en 

komen sterker terug dan ooit!! “Aquila resurget!!”    

En daar houdt het natuurlijk niet bij op, iedereen heeft dit seizoen gemerkt dat één verlicht plein 

onvoldoende is om al onze ploegen op een kwalitatieve manier te laten trainen tijdens de donkere 

wintermaanden. Om dit in de toekomst te vermijden gaan we het B-,C- en D-terrein voorzien van nieuwe, 

degelijke LED verlichting en intussen is men ook reeds begonnen met de her-aanleg van deze terreinen 

zodat al onze ploegen volgend seizoen ten allen tijde in optimale omstandigheden kunnen trainen. Verder 

zijn we ook bezig met het opstellen van een masterplan voor de toekomst, de eerste plannen zullen te zien 

zijn op het komende slotfeest! 

Het her-aanleggen van terreinen en plaatsen van LED verlichting kost uiteraard heel wat centen en hiervoor 

hebben we wel wat steun van jullie nodig! 

Op zaterdag 30 april gaan de spelers van de midden- en bovenbouw op stap met verse mattentaarten, 

spelers en ouders van de onderbouw zullen deze ook via voorverkoop kunnen bestellen. Vanaf 

vrijdagavond 19.00 uur kan je mattentaarten afhalen in de kantine. Een zakje met 3 mattentaarten kost 

slechts 5€ en ze zijn overheerlijk!!! 

Zaterdagavond om 19.30 uur speelt onze A-ploeg zijn terugwedstrijd in de eindronde en zij moeten een 1-0 

achterstand inhalen om zich te kwalificeren voor de volgende ronde. De mannen rekenen op jullie vocale 

steun, wij zorgen voor de nodige attributen “toeters en bellen” om onze jongens naar een klinkende 

overwinning te stuwen!!! Ik verwacht jullie in groten getale!!!  



 

 

Ten slotte sluiten we het seizoen af op zaterdag 7 mei  met ons jaarlijks slotfeest, enkele jeugdploegen 

kunnen demonstreren wat ze dit seizoen bijgeleerd hebben, de sportieve ouders in ons midden kunnen de 

voetbalschoenen nog eens aanbinden, onze kersverse damesploeg neemt het op tegen onze 

spiksplinternieuwe veteranenploeg en als sportief hoogtepunt neemt onze B-ploeg het op tegen een 

delegatie van ex-EG spelers! Nadien kunnen we allemaal samen genieten van een heerlijke barbecue en 

dankzij de gulle sponsoring van Vleeshandel Axel De Vos en mezelf kunnen we de totale opbrengst van de 

BBQ integraal besteden aan de aankoop van onze LED verlichting, hoe meer inschrijvingen hoe hoger de 

opbrengst!!! Tussendoor verwelkomen we ook “bella de koe” die ons hopelijk zal trakteren op een verse 

koeienvlaai of misschien pakken we het deze keer wel eens anders aan, dit zou nog een speciale verrassing 

kunnen zijn en  als afsluiter van dit spetterend slotfeest worden we verwend met een optreden van “be 

naked”, hou jullie dansbenen maar al klaar, het dak gaat er gegarandeerd af!!! 

De kaarten en het inschrijvingsformulier voor de bbq zijn al verdeeld, mag ik vragen dat iedere speler zijn 

uiterste best doet om al zijn kaarten aan de man te brengen(een kaartje kost slechts 1€, ga gerust eens 

rond bij buren, familie en vrienden)  en aan alle ouders, supporters en sympathisanten om zich massaal in 

te schrijven voor de BBQ, uiteraard zijn de nieuwkomers van volgend seizoen ook hartelijk welkom, het is 

de ideale manier om onze prachtige club te leren kennen en vriendschapsbanden voor het leven te 

smeden!! 

Voor diegenen die geen inschrijvingsformulier hebben of graag een aantal kaarten “koetje kak” willen 

hebben kunnen dit op eenvoudig verzoek bij mij verkrijgen, mail naar koenmons@live.be of sms/bel  

0475/28.83.12.  

Hopende jullie allemaal massaal te mogen verwelkomen op één van deze activiteiten dank ik jullie al 

voorhand voor jullie bereidwillige medewerking! 

Met sportieve groet,     

Jullie voorzitter, 

Koen Mons 
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