
Beste Drop speelster en speler, 
 
Ons open tornooi kende met 262 deelnemers een groot succes. Er werd duchtig 
gespeeld en onze Droppers hebben het helemaal niet slecht gedaan: Zo werd Rei-
nout Joostens verdienstelijk finalist in de D-reeks, moesten Tina Bauweleers en 
Jana Vandenbossche in de finale DD B2 het onderspit delven tegen Kelsey Peper-
mans (ook Drop) en Lise Jacques en hebben onze B1’s zich eveneens in de kijker 
gespeeld. 
 
Door een samenloop van omstandigheden (Belgische kampioenschappen senioren 
op dezelfde dag, competities in verschillende clubs, clubtornooien, clubuitstappen, 
enz.) zijn er te weinig inschrijvingen voor onze geplande veteranenontmoeting van 
zondag 22 april, en werd beslist deze te verplaatsen naar zaterdag 2 juni 2012.   
 
Het jeugdtornooi van Drop gaat door, zoals gepland, op zaterdag 21 april. Er doen 
een aantal Dropleden mee, maar het hadden er heel wat meer kunnen zijn. Het 
bestuur nodigt iedereen uit om te komen supporteren voor onze Drop- jeugd.  
 
De Algemene Vergadering vond plaats op 22 maart 2012. David Piccarelle, Peter 
Rondelez en Vital Raedemaeker werden herkozen als bestuurslid. David is onder-
tussen de nieuwe secretaris van de club. 
 
Na het succes van het intern clubtornooi ter gelegenheid van 30 jaar Drop, werd 
de wens geuit dit op een regelmatige basis te doen. Daarom plannen we een club-
tornooi op zaterdag 26 mei 2012 van 13.00 tot 18.00u. 
 
De huidige competitie loopt op haar eind…en daarom moeten we al denken aan de 
competitie van het volgende seizoen. Ook daarom is er de jaarlijkse competitiever-
gadering. Deze vindt plaats in de sporthal op vrijdag 11 mei om 19.30u. 
 
Tenslotte, wat de trainingspakken betreft, is de kogel door de kerk. Er werden af-
spraken gemaakt met de verdeler en ondertussen hebben we de pasmaten ont-
vangen.  

Voorwoord 
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Jeugdtornooi Drop Merchtem op zaterdag 21 april 2012 
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De inschrijvingen voor 
ons 21ste jeugdtornooi 
zijn afgesloten. Van onze 
90 jeugdspelers doen er 
slechts een klein aantal 
mee. Wat spijtig is. Het 
is toch tof om mee te 
spelen, want je leert er 
heel wat. 
 
Als je niet deelneemt, 
kom dan in ieder geval 
kijken naar het jeugdtor-
nooi.  

Ook mensen die willen 
helpen zijn van harte 
welkom.  
Laat iets weten aan 
Peter: 
(rondelez.peter@telenet
.be ). 
 
Ook de ouders zijn van 
harte welkom om hun 
zoon of dochter aan te 
moedigen. 

Veteranenontmoeting op zaterdag 2 juni 

Zoals reeds vermeld in de aanhef van deze nieuwsbrief, zijn er door een samen-
loop van omstandigheden waaronder het samenvallen van de Belgische kampi-
oenschappen senioren met onze ontmoeting, competities in verschillende clubs 
(Brussels International, Drop, Wolvertem), eigen tornooien (W&L, en B52), 
clubuitstap (Kampenhout), te weinig inschrijvingen. Daarom werd beslist de 
veteranenontmoeting te verplaatsen naar zaterdag 2 juni 2012. Dan is de com-
petitie volledig achter de rug, zijn de officiële tornooien en kampioenschappen 
van de baan en kunnen er meer veteranen deelnemen.  
 
Een nieuwe uitnodiging wordt je weldra toegestuurd. 

Competitievergadering op vrijdag 11 mei 

De jaarlijkse competitie-

vergadering vindt plaats 

op vrijdag 11 mei in de 

sporthal om 19.30u. 
Al wie geïnteresseerd is 

om volgend seizoen deel 

te nemen aan de compe-

titie is van harte wel-

kom. 
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Trainingspakken 

Drop heeft eindelijk de pasmaten voor de nieuwe trainingspakken ontvangen. 
 
Het trainingspak bestaat uit een rode vest met zwarte tekening en Drop logo, 
de broek is zwart met een rood accent. Vest en broek kunnen in verschillende 
maten besteld worden, zodat een M- vest kan samengaan met een XL- broek. 
 
We hebben de prijs zo laag mogelijk gehouden, namelijk €30,- voor de jeugd-
maten en €40,- voor de volwassenen. De prijs is vooraf te betalen op onze re-
kening 652-8226060-57 met vermelding van ‘trainingspak - naam en voor-
naam.’ 
 
De trainingspakken kunnen gepast worden van 7 tot 23 mei op maandag, dins-
dag en woensdag voor de volwassenen en op woensdag en zaterdag voor de 
jeugd tijdens de speeluren. 

Clubtornooi op zaterdag 26 mei 2012 

Wie aan het clubtornooi 
van 29 oktober heeft 
deelgenomen vond het 
een toffe bedoening, 
waar iedereen tegen 
elkaar speelde in poule-
vorm. 
Daarom organiseren we 
opnieuw een clubtor-
nooi voor de volwasse-
nen en oudere jeugd op 

zaterdag 26 mei 2012 
van 13.00u tot 18.00u. 
Er worden alleen  
dubbels en gemengd  
gespeeld en in poules. 
 
Inschrijvingen vanaf 1 
mei tot en met 20 mei, 
bij: 
guido.melis@telenet.be. 

Toegang tot ledenlijst Drop 

Drop wil haar leden, via 
een individueel pas-
woord, toegang geven 
tot de coördinaten  van 
andere spelers. Daarmee 
wil ze de communicatie-
mogelijkheden tussen de 
leden verbeteren. Dit 
kan interessant zijn voor 
het afspreken voor tor-
nooien, jeugdtrainingen, 

een partijtje badminton-
nen, enz. 
Wens je een paswoord, 
stuur dan een mail naar 
david@piccarelle.be. 
 
Mochten er leden zijn 
die wensen dat hun bo-
venvermelde coördina-
ten 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. 

mailto:guido.melis@telenet.be
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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 
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 

  
 

  
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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