
 

KICK OFF 
 

 REAL LUNET ONDER 17  

 

SEIZOEN 2018/2019 

 

voetbal is een teamsport 

het runnen van een club ook ! 

 

 

 



 

 

 

 

Inhoudsopgave: 

 

 

Namenlijst van spelers  , telefoonnummer en e-mail adres 

 

Namenlijst van begeleiding met telefoonnummer en e-mail adres 

 

Namenlijst van tegenstanders met adres + bekerwedstrijden 

 

Lijst met programma , wedstrijden competitie (volgt zo snel mogelijk) 

 

Overzicht trainingsdagen en tijden 

 

Overzicht geldende regels van Real Lunet 

 

Vertrouwenspersonen Jeugd Real Lunet 

 

 



 

Namenlijst spelers+telefoonnummers+e-mail adressen 

 

 

JEFREY  COORT  06-30507985 jeffreycoort@icloud.com  

MERLIJN CREMERS 06-38665632 adriennewirsema@kpnmail.nl 

DANGELO  DELANG 06-48008602 info@reallunet.nl 

GIANI DELANG  06-48008602 gianilatu@hotmail.com 

ALESSIO DE FRETES 06-27312105 lvdheijden24@gmail.com 

NATHAN V GRINSVEN 06-41304666 pietervangrinsven@kpnmail.nl 

JOHAN VAN GULIK  06-19018341 avangulik@hotmail.nl 

JASPER VAN LIEBERGEN 06-13446652 yvonne@vanliebergen.eu 

JONATHAN VD PLUYM 06-48979217 j_vdpluym@hotmail.com 

EVANI SIPAHELUT  06-49669017 sipa@ziggo.nl 

COEN SPIERINGS     spierings.w@home.nl 

ANIS   TULUNG  06-57583687 nancy_kipping@hotmail.com 

CHIEL   DE  VET  06-57129066 nicole.wijkamp@hetnet.nl 

 

Begeleiding 

 

GERONIMO LATUMARISSA 06-83216441   tahneelatu@gmail.com 

WIL  COORT    06-21501720  wdjncoort@gmail.com 

 

 



 

Namenlijst tegenstander + adres + aanvangstijd 

 

 

BMC    GROENSTRAAT 12   BERLICUM   13.00 uur 

DEN DUNGEN HOOIDONKSESTRAAT 8     DEN DUNGEN  15.00uur 

HAARSTEEG  PRIEMSTEEG 31  VLIJMEN   14.45uur 

HELVOIRT  SPORTLAAN 1  HELVOIRT   14.45uur 

NEMALAER  SPORTLAANTJE 1A  HAAREN   14.30uur 

ODC   ESSCHE HEIKE  BOXTEL   14.30uur 

SBC   AFRIKALAAN 2  SON    15.15uur 

TAXANDRIA  VENNELAAN 7  OISTERWIJK   12.45uur 

UNITAS  ANCOMALAAN 1  EINDHOVEN   16.30uur 

WILHELMINA DE SAREN 12  DEN BOSCH   13.00uur 

ZWALUW VFC DE KICKVORSCH  VUGHT   15.00uur 

 

 

 

BEKERWEDSTRIJDEN 

 

ZATERDAG 1 SEPTEMBER REAL LUNET  -  ZWALUW   14.30uur 

ZATERDAG 8 SEPTEMBER SCG'18 ( Sint michielsgestel)- REAL 13.00uur 

ZATERDAG 15 SEPTEMBER ODC - REAL LUNET    14.30uur 

 



 

Overzicht trainingsdagen en tijden 

 

 

DINSDAG   KEEPERSTRAINING < 17  OM 18.45   

 

DINSDAG   TRAINING < 17  VAN 18.45  TOT 20.00 UUR 

 

DONDERDAG TRAINING <17  VAN 18.45   TOT 20.00UUR 

 

 

 

 

 

TRAINERS BEPALEN OF DE TRAINING OP KUNSTGRAS OF GEWOON GRAS IS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Overzicht geldende regels Real Lunet <17 

 

Voor elke training zorg je dat je 15 minuten voor aanvang van de training 

aanwezig bent. 

Indien je , om wat voor rede , niet mag/kan trainen geef je dit ruim van te 

voren door aan de trainer , zodat hij rekening kan houden met zijn oefenstof. 

Het dragen van scheenbeschermers is verplicht, zowel op training als in de 

wedstrijd. 

We willen stimuleren dat er na de training  gedoucht wordt. 

Voor elke wedstrijd zorg je dat je het juiste tenue draagt. Bij uitwedstrijden 

iedereen in zelfde gesponsorde trainingspak . 

Voor elke wedstrijd ben je op tijd aanwezig ( zie wedstrijd schema). 

Voor elke uitwedstrijd verzamelen we gezamenlijk bij Real Lunet vandaar 

vertrekken we richting tegenstander. 

Bij uitwedstrijden nemen we 4 ballen in een net mee + bidonrek + waterzak. 

De ouders die rijden dragen hun verantwoording voor de kinderen tijdens de 

autorit. 

Ouders zijn onze beste supporters , positief aanmoedigen is prima, het coachen 

en leiden van de wedstrijd laten we aan de coach en scheidsrechter over. 

De spelers luisteren naar de trainer en gedragen zich zoals het hoort. We tonen 

respect voor de tegenstander de scheidsrechter en grensrechter. 

Na afloop van een wedstrijd gezamenlijk douchen. 

Eventuele gele kaarten zijn voor rekening van de speler , tenzij anders beslist 

door trainer/coach. 

 



 

 

Vertrouwenspersonen jeugd Real Lunet 
 
 
 
 

Beste spelers en ouders van alle jeugdteams , 
 
 
 
Het seizoen gaat weer van start en we wensen alle jeugdteams heel veel succes 
maar vooral veel speel plezier met je team voor, tijdens en na het voetballen. 
 
Als vereniging vinden wij het belangrijk dat elk kind of ouder gehoord kan 
worden bij ongenoegen of problemen. Real Lunet heeft ons, Inge Kivit en Chris 
Joseph daarom voor de jeugd als vertrouwenspersonen aangesteld. 
  
Bij ons kan je altijd terecht als er iets is of je een probleem hebt waar je niet 
mee bij je team of trainer terecht kunt. Ook als je jouw probleem niet met hen 
wilt of durft te delen, zullen wij dit vertrouwelijk met jou bespreken en 
proberen op te lossen. Op een manier waar jij je prettig bij voelt, ook als je 
liever hebt dat je anoniem blijft. 
Blijf dus nooit met een naar gevoel rondlopen. Wij zijn er om jullie te helpen.  
 
Dit geld ook voor ouders, spreek ons gerust aan en wij zullen dan alles in het 
werk stellen om binnen onze mogelijkheden tot een oplossing te komen. 
  
Groetjes Inge en Chris 
 

 

 

 

 

 

 


