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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 08 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 

  

Wouter Theunis 

Jeugdcoördinator 

 

 

mbcdrop.jeugd@gmail.com 

0499 52 03 76 

  

Luc Van Den Bergh 

Sportraad & Subsidies 

Langevelde 61 A 

1785 Merchtem 

luc.vandenberg@stihl.be 

052 37 36 87 

  

Irina Cleemput 

Jeugdtornooicoördinator 

 

 

irina.cleemput@telenet.be  
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een gezellige en dynamische club  

Badminton... een sport voor allen! 

Iedereen, zowel jong als oud, kan ongeacht de leeftijd deze sport op eigen 
niveau beoefenen. Men leert het spel zeer vlug aan. Badminton vergt 
inspanning maar is zeer ontspannend en  plezierig. De clubbijdrage is zeer 
voordelig en voor je uitrusting hoef je geen zware uitgaven te doen; met 
aangepaste pantoffels, kledij, een pluimpje en een racket kun je aan de 
slag. 

Voor de jeugd (vanaf 5/6 jaar), voor recreanten en voor competitie- 
spelers of ouderen…badminton kan door iedereen worden gespeeld. En 
het is ook een toffe sport om in familiaal verband te beoefenen. 

Drop, een club waar... 

 sport en ontspanning hand in hand gaan 

 je met een cursus voor beginnelingen het spel leert kennen  

 er wekelijks training wordt gegeven aan de jeugd 

 er wordt deelgenomen aan competitie 

 waar er tornooien worden georganiseerd 

 waar je 5 dagen per week kan komen spelen 

 waar er na de inspanning en het spel gezellig wordt geklonken 

 waar er naast de sport ook andere activiteiten zijn 

Badminton Club 

Drop Merchtem 
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Waar: 

Gemeentelijke sporthal 
Dendermondestraat 25 
Merchtem 
052/37.16.36 

Wanneer: 

maandag  18u00 tot 21u00 (volwassenen) 
dinsdag  18u30 tot 20u00 (training jgd+ volwassenen) 
dinsdag  21u00 tot 23u00 (volwassenen) 
woensdag  16u00 tot 17u15 (training CJ1=Minibad, -11)  
woensdag   17u15 tot 18u30 (training CJ2 = -11, -13)  
woensdag  18u30 tot 20u00 (training CJ3 = -15,-17+volw)  
woensdag  18u00 tot 20u00 (volwassenen) 
woensdag  20u00 tot 21u00 (volwassenen – elke 14 dagen) 
woensdag  21u00 tot 22u30 (volwassenen) 
zaterdag  12u30 tot 14u00 (training CJ3) 
zaterdag  14u00 tot 15u30 (training CJ1 en CJ2) 
zaterdag   15u30 tot 17u00 (training RJ) 
zondag  09u00 tot 10u30 (training CJ-9, CJ-11)  
zondag*  10u30 tot 12u00 (CJ2 en CJ3) 
zondag*  10u00 tot 12u00 (volwassenen) 
zondag    18u00 tot 19u30 (cursus/volwassenen) 
zondag    19u30 tot 22u00 (volwassenen en competitie) 
zondag    19u30 tot 22u00 (volwassenen en competitie) 

Alternatief jeugdtraining en volwassenen (zie speelkalender) 

CJ = competitieve jeugd 
RJ = recreatieve jeugd  
MB = minibad (jeugd -9) 

Een gedetailleerde kalender met de speeluren is eveneens beschikbaar in 
de sporthal en vind je ook op onze website www.mbcdrop.be. 
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Hoe word ik lid: 

Je kunt twee maal gratis komen spelen! 

Indien je verder wenst te badmintonnen in onze club, word je 
vriendelijk verzocht om het inschrijvingsformulier (zie verder punt 
‘informatie’ in deze folder) in te vullen en te laten geworden aan de 
secretaris van de club (zie coördinaten bestuur op het laatste blad) en 
het lidgeld over te schrijven naar de rekening van Drop Merchtem (zie 
rekening).  

Lidgeld (per jaar – van oktober tot september) 

 competitiespelers:    € 125,-  
 recreanten      € 105,- 
 jeugd (tot en met 16 jaar): 
  basistraining   € 85,- 
  1 bijkomende training  € 65,- 
  2 bijkomende trainingen  €130,- 
  3 bijkomende trainingen  €165,-  

Kortingen: 

voor gezinsleden: 2de lid min €5, 3de lid min €10 en vanaf 4de lid min €15 

snel- betaalkorting: €5,- per lid (betaling vóór 31 oktober) 

Rekening Drop Merchtem 

rekening: BE09 6528 2260 6057 op naam van ‘Drop-Merchtem’ 

Informatie 

Raadpleeg regelmatig onze website op het volgend adres: 
www.mbcdrop.be voor de laatste DROP-berichten en nieuwtjes. 

Een inschrijvingsformulier kan je downloaden van onze website. Ze zijn 
ook beschikbaar in de cafetaria van de Sporthal (Drop-farde).  
En nu maar pluimpje kloppen! 


