
 

KICK OFF 
 

 

 REAL LUNET ONDER 14 

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 van spelers + telefoonnummer+e-mail 

 

MAX VAN DE AKER 06-46641968 m.j.m.aker@kpnmail.nl 

MAX   CARPAY  06-23773579 pgj.carpay@carpay.demon.nl 

NIGEL   COORT  06-47777853 debbycoort@gmail.com 

TREN  FLEUREN  06-27005452 bas.anuska@home.nl 

NIELS VAN GENUGTEN 06-83224966 famvangenugten@gmail.com 

BRAM DE JONG  06-52372457 cinbir@hotmail.com 

LUCAS DE JONG  06-42536500 rylanavandenberg00@gmail.com 

KALEIGH DE KROON 06-46121244 jacqueline.de.kroon@home.nl 

DAAN DE MUNNNIK 06-15125089 manolademunnik@gmail.com 

STEFAN VAN OS  06-42309601 wjavanos@gmail.com 

ABEL VAN PALLENCAALE 06-48403420 lindawitteman@yahoo.com 

THOMAS VIGUURS 06-24984822 ingridviguurs@xs4all.nl 

NOUD VREEKER  06-48146477 margotgijswijt@hotmail.com 

YOURI VAN VUGHT 06-25279097 petercam@zonnet.nl 

MARC VAN WIJK  06-52332972 chantalvw@live.nl 

 

Begeleiding 

ROLAND DE JONG  06-52372457 ro.in.vught@gmail.com 

WIM VAN GULLICK 06-40911303  

COEN VIGUURS     coen.viguurs@xs4all.nl   

JONAS  LATUPEIRISSA 06-57083056 



 

Namenlijst van tegenstanders +adres+bekerwedstrijden 

 

BVV   VICTORIALAAN 20   DEN BOSCH   11.00u 

DBS   HET SCHAAPSDIJK 109 EINDHOVEN   12.15u 

DESK   EIKENDIJK 21  KAATSHEUVEL  09.00u 

ESSCH BOYS      ESCH    13.00u 

FC ENGELEN  ENGELERPARK 10  DEN BOSCH   09.45u 

ODC   ESSCHE HEIKE  BOXTEL   11.15u 

RPC   AALSTERWEG 314  EINDHOVEN   13.00u 

SBC   AFRIKALAAN2  SON    13.15u 

SC ELSHOUT  DEKKERSEWEG 17  ELSHOUT   13.00u 

SV BLC  MEERENDONKWEG 1 DEN BOSCH   09.30u 

VCB   BIEZENMORTELSESTR53 BIEZENMORTEL  11.00u 

 

Bekerwedstrijden 

 

ZATERDAG 1 SEPTEMBER VLIJMENSEBOYS - REAL LUNET  13.00u 

ZATERDAG 8 SEPTEMBER REAL LUNET - ODC    11.30u 

ZATERDAG15 SEPTEMBER REAL LUNET - HAARSTEEG  11.30u 

 

 

 

 



 

Overzicht trainingsdagen en tijden 

 

 

MAANDAG   REAL LUNET <14   KEEPERSTRAINING OM 19.00u   

 

MAANDAG   REAL LUNET <14    TRAINING VAN 18.45u  TOT 20.00u 

 

WOENSDAG  REAL LUNET <14  TRAINING VAN 18.45u   TOT 20.00u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overzicht geldende regels Real Lunet <14 

 

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. Wij tonen 

respect voor de tegenstander  de scheidsrechter en grensrechter. 

Na afloop van een wedstrijd altijd 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 
 

 


