
Beste Dropper en Dropster, 
 
Oef! Voor de leerlingen van 
het  middelbaar onderwijs 
zijn de examens al achter de 
rug. Zowel voor de ouders 
als de jeugd zelf is dit een 
stresserende periode. De 
hogeschoolstudenten en de 
universitairen echter moe-

ten er, spijtig genoeg, nog 
aan beginnen. Toch kunnen 
jullie allen genieten van een 
fijne kerstvakantie met wat 
rust en ontspanning. Ook 
heb je nu tijd voor een in-
tens partijtje badminton.  
 
Het bestuur van Drop wenst 
jou en je familie prettige en 

Voorwoord 
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 Cursus  
beginnelingen 

 Krokus stage jeugd 

 Drop Open Tornooi 

 Drop Veteranen 
Tornooi 

 Jeugdtraining 

 Allerlei 

 Meer info op... 

Nieuwe speelkalender 

warme eindejaarsfeesten, 
en voor 2012 vreugde, 
voorspoed, vriendschap, 
een stevige gezondheid en 
veel badmintonplezier.   
 
In 2012 heeft Drop een 
drukke kalender.  

Hierbij vind je de speelka-
lender voor de periode van 
januari tot mei 2012. Zoals 
je kunt merken biedt de 
club je vele mogelijkheden 
om onze badmintonsport te 
beoefenen.  
 
Maar op de meeste avon-
den is het een druk gedoe. 
Toch zijn er nog uren waar-
op volop kan gespeeld wor-
den. 

In de heren- en damescom-
petitie treedt Drop aan met 
6 ploegen, zodat het op 
zondagavond soms drukker 
wordt. Zo zijn er 4 zondag-
avonden (29/1, 31/3, 1/4 en 
15/4 waarop er 4 competi-
tieploegen actief zijn van 
19.15u tot 22.00u.  
 
 
 
 

Zodoende kunnen de recre-
anten op die zondagavon-
den dan enkel spelen van 
18.00u tot 19.15u. op de C-
kant en op het middenveld. 
 
Raadpleeg daarom steeds 
de speelkalender. Surf ook 
naar ‘www.mbcdrop.be’ 
voor de laatste updates. 



Cursus voor beginnelingen start op 24 januari 2012 
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Krokusstage van 20 tot en met 24 februari 2012 

De cursus van september 
2011 kende met 20 initiële 
deelnemers een groot suc-
ces. In de loop van de les-
sen vielen er een paar weg 
wegens rugproblemen. 
Uiteindelijk werden er 14 
lid van de club. We heten 
ze langs deze weg nog eens 
hartelijk welkom. 

Ook willen we zo snel mo-
gelijk een nieuwe cursus 
starten voor beginnelingen. 
Meer daarover verneemt u 
in de loop van januari 
2012. 
 
De cursus omvat een pak-
ket van 8 lessen. Voor le-
den is het gratis. Niet- le-

den betalen €30 voor het 
lessenpakket (er kan niet 
per les worden betaald), 
maar als ze lid worden, 
komt het cursusgeld in 
mindering van het lidgeld. 

Ook dit jaar organiseert 
Drop en badminton- sport-
kamp voor de jeugd. Het 
vindt plaats in de sporthal 
van Merchtem tijdens de 
Krokusvakantie: van maan-
dag 20 tot vrijdag 24 fe-
bruari 2012. 

Het kamp beoogt 2 doel-
groepen: nieuwelingen en 
beginners (’s morgens) en 
gevorderden (namiddag). 
Minibad is voorzien tijdens 
de ochtendsessie. 
 
De prijs bedraagt 35€ voor 
de ochtendsessie, en 40€ 
voor de namiddagsessie 
(hele week). Tijdens die 
week kunnen de jeugdige 
deelnemers heel wat tech-
nische en sportieve erva-

ring opdoen. Een ideale 
gelegenheid dus om heel 
wat bij te leren op badmin-
tongebied, vooral daar het 
kamp in Merchtem zelf 
plaatsvindt en georgani-
seerd wordt door onze club 
met de medewerking van 
officiële Bloso trainers. 
 
Over dit kamp krijgen de 
jeugdleden nog een aparte 
mail….maar schrijf nu reeds 
de data in je agenda. 

Drop Tornooien 

Elk jaar organiseert DROP Merchtem zijn 3 traditionele tornooien: 
 

 het open tornooi tijdens het weekend van 17 en 18 maart 2012 

 het jeugdtornooi op 21 april 2012 

 de veteranenontmoeting op 22 april 2012 
 
We doen een warme oproep naar alle leden om met zo veel mogelijk deel te nemen 
aan onze eigen Drop- tornooien. Het geeft een fijn gevoel dat we met velen participe-
ren en elkaar kunnen aanmoedigen. Het Drop- gevoel. 1, 2, 3 Dropdropdrop!!! 
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Allerlei 

trainingspakken: 
In de loop van januari zullen, eindelijk, de nieuwe pasmaten beschik-
baar zijn. 
Voor de volwassenen hebben we geopteerd voor een duurdere trai-
ning (70€) maar waar vest en broek apart kunnen besteld worden en 
dus maten gecombineerd kunnen worden. 
Voor de jeugd komt een ander trainingspak op 25€. 

 
lidkaarten: 

Vanaf 2012 worden de papieren lidkaarten afgeschaft. Er is alleen nog 
maar een elektronische file. Wel krijgt ieder zijn lidnummer medege-
deeld. De lidnummers zullen ook kunnen geraadpleegd worden op 
onze website. 

Jeugdtraining 

Op de extra jeugdtraining 
op woensdagnamiddag van 
17.00u tot 18.30u zijn er 
nog een aantal plaatsen 
beschikbaar. Jeugdleden 
die geïnteresseerd zijn in 
bijkomende training komen 
gerust op 4 januari naar de 
sporthal. 
 

Ook voor minibad op zater-
dag voor spelers en speel-
sters van 5 tot 9 jaar is er 
nog plaats. Ze leren er op 
een speelse wijze de eerste 
knepen en technieken van 
de badmintonsport. 



Meer info op 

www.mbcdrop.be 

  
Peter Rondelez 
Ondervoorzitter 
Jan Maervoetstraat 1 
1785 Merchtem 
rondelez.peter@telenet.be 

0486 83 70 40 
  

  
Jacqueline Van Ransbeeck 
Secretaris 
Slagmolenstraat 62 
1785 Merchtem 
j.vanransbeeck@telenet.be 

052 37 38 24 

  
Guido Melis 
Voorzitter 
Mieregemstraat 31, bus 3/1 
1785 Merchtem 
guido.melis@telenet.be 

0478 98 12 53 

  
Anja Vyncke 
Penningmeester 
Blauwenhoek 82/1  
1840 Londerzeel 
anja.vyncke@gmail.com  
 
052 30 09 44  

  
Vital Raedemaeker 
Competitie en tornooien 
Beukenstraat 38A 
9255 Buggenhout 
vital.raedemaeker@telenet.be 

0486 69 34 24 
  

  
Dinska Melis 
Feesten en activiteiten 
Verlorenkostbaan 40 
1745 Opwijk 
dinskamelis@telenet.be 

0474 70 27 44 

  
David Piccarelle 
Public Relations 
Kluisbeekstraat 4 
1745 Opwijk 
david@piccarelle.be 

0476 55 23 70 

  
Luc Van Den Bergh 
Coördinator jeugd 
Langevelde 61 A 
1785 Merchtem 
luc.vandenberg@stihl.be 

052 37 36 87 
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Steeds op de hoogte 

Met onze website www.mbcdrop.be ben je altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes, 
kun je de speelkalender bekijken, en vind je foto’s over al onze activiteiten. Ook vind je er 
links naar andere badmintonsites. Log dus regelmatig in! 
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