
Beste Dropspeelster en -speler, 
 
Nog een paar weken en de vakantie is voorbij. Geniet nog van de dagen vrijaf die je 
nog scheiden van september, wanneer niet alleen de school terug begint maar 
tevens het nieuwe Drop- seizoen aanvangt! 
 
En met de voorbereiding van dit seizoen zijn we al een hele tijd bezig! 
 

de trainingen van de competitieve jeugd op woensdag, zaterdag en 
zondag, en van de recreatieve jeugd op zaterdag; 

op zaterdag 6 september kunnen de nieuwe jeugd T-shirts gepast en 
besteld worden;  

in september start eveneens de gemengde competitie waar we met 3 
ploegen aantreden. We wensen hun alle succes toe; 

op 20 september is het niet alleen opendeurdag voor de jeugd, maar is 
het ook ouderdag voor de vaders en moeders van onze jeugd; 

op 21 september begint er een nieuwe initiatiecursus badminton. Het 
lessenpakket bestaat uit 6 sessies van anderhalf uur; 

op 18 oktober 2014 is er in Meise de jaarlijkse ontmoeting tussen de 
jeugdspelers en -speelsters van Buggenhout, Merchtem en Wolvertem, 
de zogenoemde BMW-cup, waaraan vele Dropjeugdspelers kunnen 
meedoen. Op die zaterdag is er geen training voor de jeugd die niet 
deelneemt aan de BMW- cup. 

 
Hierbij eveneens de speelkalender september - december 2014. Deze is nog 
voorlopig! 
 
Er wordt ook nog gewerkt aan een Drop- wandeling in de maand oktober. 
Daarover verneem je meer in onze nieuwsbrief van september. 
 

Voorwoord 
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Jeugdtraining seizoen 2014 - 2015 

Zoals verleden jaar al het geval was, behouden we ook dit jaar het onderscheid 
tussen de competitief gerichte en recreatief gerichte jeugd. 
 
De jeugd die enkel recreatief wenst te spelen krijgt 1.30u training op zaterdag 
van 14.00u tot 15.30u (jeugd van 5 tot en met 10 jaar) en van 15.30u tot 
17.00u (jeugd vanaf 11 jaar). 
 
De jeugd die competitief is ingesteld, traint zowel op woensdag (1.15u), op 
zaterdag (1.30u) als op zondag (1.30u). Hier staan wel een paar verbintenissen 
tegenover: regelmatige aanwezigheid op de trainingsessies en deelname aan 
een aantal jeugdtornooien. 
 
In de loop van deze vakantie ontvingen de ouders van onze jeugdspelers en –
speelsters een meer uitgebreide mailing over de nieuwe aanpak. We vragen 
aan de ouders die hun keuze (recreatief/competitief- aantal trainingsdagen per 
week) nog niet hebben kenbaar gemaakt, dit te doen en het ingevulde 
formulier per mail over te maken onze jeugdcoördinator Wouter Theunis 
(mbcdrop.jeugd@gmail.com ) vóór eind augustus. Waarvoor dank. 
 
Drop jeugd beschikt vanaf dit seizoen ook over een jeugdtornooicoördinator, 
namelijk Irina Cleemput. Zij zal alle inschrijvingen verzorgen voor de jeugd die 
deelneemt aan tornooien. 
 
De trainingen van de competitieve jeugd starten op woensdag 3 september, 
deze van de recreatieve jeugd op zaterdag 6 september.  
 
Pas op! Kijk naar de gewijzigde uren voor elke groep op onze speelkalender of 
in de jeugdbrochure.   

Nieuwe jeugd T-shirts 

Op zaterdag 6 september is het ook pasdag voor de nieuwe ‚dry fit‘ T-shirts 
voor onze jeugd. T-shirts die je niet meer moet strijken en die steeds in vorm 
blijven. Ze zijn rood met een witte opdruk. 
 
Daarbij kan het T-shirt gepersonaliseerd worden, dit will zeggen, met de opdruk 
van je voornaam. 
Dir is trouwens de reden waarom de T-shirts vooraf moeten gepast worden. 
 
De T-shirts kosten 10€ per stuk, alles inbegrepen. 

mailto:mbcdrop.jeugd@gmail.com
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Start van de gemengde competitie  

De gemengde competitie schiet in september ook uit de startblokken. Hierin 
treedt Drop aan met 3competitieploegen:      

GD 1 in 3de liga 
GD 2 in 3de provinciale  
GD 3 in 5de provinciale 
 

We wensen hun alle succes toe! Zie ook de speelkalender op onze website! 

Start van de gemengde competitie  

De gemengde competitie schiet in september ook uit de startblokken. Hierin 
treedt Drop aan met 3 competitieploegen:      

GD 1 in 3de liga 
GD 2 in 3de provinciale  
GD 3 in 5de provinciale 
 

We wensen hun alle succes toe! Zie ook de speelkalender op onze website! 

Opendeurdag 

In het kader van de ‘Week van de Sport’ stelt Drop zijn deuren open voor de 
Merchtemse jeugd en geïnteresseerden van elders, en dit tijdens de 
jeugdtrainingen van  zaterdag 20 september 2014.  

Ouderdag 

De ouders van onze jeugdspelers worden uitgenodigd op een ouderdag op 
zaterdag 20 september vanaf 14.00u in de cafetaria van de sporthal. 
 
Tijdens die namiddag kunnen jullie niet alleen zien hoe uw jeugd training krijgt 
maar zal Drop ook uitleg verschaffen hoe het bestuur en de trainers de Drop – 
jeugdwerking stroomlijnen, vorm geven en waar ze met onze jeugd uiteindelijk 
willen belanden. We willen ook het belang van techniek, tactiek, motivatie en 
de daaraan verbonden trainingen onderlijnen.  
 
Ook de rol van de trainers, de houding en de nood aan belangstelling van de 
ouders worden belicht. 
 
Beste ouder(s), je/jullie worden dus van harte verwacht in de cafetaria op 
zaterdag 20 september om 14.00u. Graag bevestigen via onze website’ 
www.mbcdrop.be’ onder’ inschrijvingen’. 

http://www.mbcdrop.be
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BMW-cup 

Op zaterdag 18 oktober 2014 vindt de 6de editie van de BMW- cup plaats in de 
sporthal van Meise van 13.00u tot en met 16.00u. Het is een ontmoeting 
tussen de jeugdspelers van 3 badmintonclubs: Buggenhout, Merchtem en 
Wolvertem.  
 
Op deze sportieve ontmoeting trachten we zoveel mogelijk jeugdleden van de 
drie clubs tegen elkaar te laten spelen. Hoofddoel is spelen! Winnen is eerder 
bijkomstig. Het oogmerk is de jeugd vertrouwd te maken met het spelen van 
wedstrijden, ook tegen spelers en speelsters van andere clubs. Deze 
ontmoeting is dus laagdrempelig, zodat iedereen kan meedoen. 
 
Op die zaterdag wordt er geen jeugdtraining gegeven in Merchtem.  
Drop huurt die zaterdag de sporthal niet! 

Speelkalender: september - december 

Hierbij de speelkalender voor het nieuwe seizoen, tot eind december 2014.  
 
Er zijn een paar wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen: 
 

op woensdag begint de jeugdtraining om 16.00u ipv om 15.30u; 
op zaterdag zijn de uren van een paar jeugdgroepen gewijzigd; 
op zondagochtend beginnen de jeugdtrainingen (om de 14 dagen) om 

09.00u en zijn er 2 groepen (09.00u tot 10.30u en 10.30 tot 12.00u) 
op zondag worden de speeluren voor de volwassenen (om de 14 dagen 

van 10.00u tot 12.00u), ongewijzigd behouden. 
 

Raadpleeg steeds de speelkalender vooraleer je komt spelen! En, speel zo veel 
mogelijk! 



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 

 
Wouter Theunis 
Jeugdcoördinator 
 
 
mbcdrop.jeugd@gmail.com  

 
Luc Van Den Bergh 
Subsidies & Cursus 
Langevelde 61 A 
1785 Merchtem 
luc.vandenberg@stihl.be 

052 37 36 87 

 
Irina Cleemput 
Jeugdtornooicoördinator 
 
 
irina.cleemput@telenet.be  
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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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Initiatiecursus  

Op zondag 21 september om 18.00u, start Drop opnieuw met een 
initiatiecursus, waarop de basisslagen van badminton, bijhorende techniek en 
puntentelling zullen worden aangeleerd. De lessenreeks bestaat uit 6 sessies 
van anderhalf uur. 
 
De deelnemingsprijs is 30€ voor het pakket van 6 lessen (er kan niet per les 
worden betaald). Indien een deelnemer zich aansluit bij de club, dan wordt het 
cursusgeld in mindering gebracht van het jaarlijkse lidgeld. Voor Drop- leden is 
het gratis. 
De cursus wordt gegeven door een erkende BLOSO – trainer. 
 
Inschrijven kan liefst via onze website’ www.mbcdrop.be’ onder’ 
inschrijvingen’, of anders bij onze secretaris, David Piccarelle 
(david@piccarelle.be ) tot de 20 beschikbare plaatsen bezet zijn.  
 
Overschrijven naar rekeningnummer BE09 6528 2260 6057 op naam van ‘Drop-
Merchtem’ 
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