
Beste Drop speelster en speler, 
 
Het Drop jeugdtornooi van 20 april 2013 was een succes. De selectie van Vlaams – 
Brabant, op een paar spelers na, was niet aanwezig, zodat ook recreatieve spelers 
hun mannetje/vrouwtje konden staan en zelfs prijzen in de wacht slepen. Drop 
was met 17 deelnemers op 69 aanwezigen de talrijkste club. Dank zij het goede 
programmeerwerk van Peter, de verdienstelijke hulp van onze oudere jeugd 
Reinout en Sam, en ook deze van Vital, David, Luc, Wouter, Jef en Klaas, niet 
vergeten onze trainer Frank, is alles zeer vlot verlopen en is iedereen tevreden 
naar huis gegaan. 
 
Vóór we de examenperiode ingaan en daarna genieten van de welverdiende grote 
vakantie staan er nog een paar activiteiten op het programma: 
 de competitievergadering op vrijdag 3 mei in de sporthal om 19.30u. 

Diegenen die volgend seizoen wensen mee te spelen in de diverse 
competities zijn daar van harte welkom. 

 de veteranenontmoeting van zaterdag 1 juni 2013, waaraan zoveel mogelijk 
leden van Drop zouden moeten deelnemen. 

 
Hierbij vind je ook een voorlopige speelkalender van juni tot september 2013. 
 
En de nieuwe trainingspakken zijn eindelijk daar en worden momenteel bedrukt 
met het nieuwe Drop –logo.  
 
Tenslotte, STEM OP Ashok Van Den Bergh, kandidaat sportlaureaat in Merchtem 
vóór 10 mei. We vragen alle Drop- leden met aandrang om op Ashok te stemmen 
op de website van de gemeente (www.merchtem.be/sportlaureaten en klik op 
“stemmen”). Men moet niet van Merchtem zijn om te stemmen op onze Ashok! 
Doen dus.  

Voorwoord 
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Veteranenontmoeting van 1 juni 

Onze jaarlijkse veteranenontmoeting gaat door op zaterdag 01 juni 2013.  
Hou deze zaterdag alvast vrij en schrijf je in. Het zou fantastisch zijn mochten er 
veel spelers en speelsters van Drop moeten meedoen, ook deze van de hogere 
reeksen!.  
Het is een gezellige bedoening waar de wedstrijden in poules worden gespeeld, 
zodat iedereen meerdere matchen kan spelen, en dit in een competitieve maar 
zeer sportieve sfeer. 
 
Het bestuur doet een vurige oproep aan alle spelers en speelsters die 35-jaar 
en ouder zijn om zich in te schrijven voor onze veteranenontmoeting. Deze 
ontmoeting moet in eerste instantie een feest zijn voor onze eigen clubleden, 
die hier massaal zouden moeten aan deelnemen. 
 
Hierbij vind je de uitnodiging. 

Toegang tot ledenlijst 

Drop wil haar leden, via een individueel paswoord, toegang geven tot de 
coördinaten  van andere spelers. Daarmee wil ze de 
communicatiemogelijkheden tussen de leden verbeteren. Dit kan interessant 
zijn voor het afspreken voor deelname aan tornooien, jeugdtrainingen, een 
partijtje badmintonnen, enz. 
Wens je een paswoord, stuur dan een mail naar david@piccarelle.be. 
 
Mochten er leden zijn die wensen dat hun bovenvermelde coördinaten NIET 
toegankelijk mogen zijn voor andere leden, gelieve dan een e-mail te sturen 
naar david@piccarelle.be. Hun coördinaten zullen dan beschermd worden voor 
andere leden. 

Competitievergadering op vrijdag 3 mei om 19u30 

Allen die wensen competitie te spelen tijdens het seizoen 2013-2014 (als 
basisspeler of als reserve), worden vriendelijk uitgenodigd op de vergadering 
ter voorbereiding van deze competitie, vergadering die plaatsvindt  in de 
vergaderzaal van de sporthal op vrijdag 03 mei om 19.30u.  

mailto:david@piccarelle.be
mailto:david@piccarelle.be
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Trainingspakken 

De trainingspakken zijn aangekomen bij de invoerder en worden momenteel 
bedrukt met het nieuwe Drop- logo. Zo gauw ze klaar zijn worden ze geleverd. 
 
Hierbij vind je een voorbeeld met het Drop- logo. 
 
Even herinneren: de prijs is laag gehouden (onze kostprijs), namelijk 30€ voor 
de jeugdmaten en 40€ voor de volwassenen. 

Speelkalender mei - september 2013 

Hierbij vind je de voorlopige speelkalender voor de periode juni – september 
2013.  
 
De jeugdtraining stopt eind mei. Van dan af en in de grote vakantie is er vrij 
spel. 
Tijdens de  maanden juli en augustus huurt Drop elke week enkele uren om 
diegenen die niet met vakantie zijn, toe te laten te komen badmintonnen.  
 
Zo huren we op maandag van 19u (en NIET vanaf 18u) tot 21u, op dinsdag van 
21u tot 23u, op woensdag voor alle jeugd op kant A van 18u tot 20.u en op kant 
C voor de volwassenen van 18u tot 20u, en tenslotte op zondag op kant C van 
20u tot 22u. 
 
Daar we nog geen info hebben over de competitie die start in september, de 
voetbalcompetitie op woensdag,  en de zaterdagavondvoetbal van de KWB, is 
september nog heel voorlopig. 



Meer info op 

www.mbcdrop.be 

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

0486 83 70 40 
  

  
David Piccarelle 
Secretaris 
Kluisbeekstraat 4 
1745 Opwijk 
david@piccarelle.be 

0476 55 23 70 

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

0478 98 12 53 

  
Anja Vyncke 
Penningmeester 
Rozenstraat 11 
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 

  
 

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

052 37 36 87 

  

Pagina 4  

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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