
Beste Dropspeelster en -speler, beste ouder, 
 
Het seizoen 2015-2016 is al een paar weken bezig en op alle vlakken zijn we terug 
actief: onze jeugdtrainingen en de gemengde competitie zijn gestart. 
Op zaterdag 19 september is het opendeurdag voor de jeugd van 13.30 tot 15.00u.  
De ouderdag vindt plaats op 26 september om 13u tot 13u30. Ouders die op een 
pluimpje wenen te kloppen, kunnen dit vanaf 13u30 doen samen met de 
recreatieve jeugd. 
 
De jeugdtrainingen draaien op volle toeren. Bij minibad zaten we vorige zaterdag 
al aan 20 deelnemers. En ook in de andere groepen komt er nieuw bloed bij. 
 
Oktober is bij Drop de betaalmaand. Niettegenstaande dat de club vorig seizoen 
wat verlies heeft geleden, werden de basisbedragen van de ledenbijdragen niet 
verhoogd. 
Ook blijven de kortingen, voor gezinnen en voor snel betalers, behouden. 
 
Op 24 oktober vindt de 7de editie van de BMW cup plaats voor onze jeugdleden.  
Deze keer organiseert onze club Drop Merchtem de ontmoeting in de sporthal.  
Alle jeugdspelers die geen klassement hebben kunnen dus meedoen, zowel de 
recreatieve als de competitieve. De trainers zullen hierover de spelers 
individueel aanspreken. Er is die zaterdag dus GEEN training. Hierbij alvast de 
uitnodiging. 
 
Ondertussen zijn onze gemengd competitieploegen al een paar weken bezig. We 
wensen hun alle succes toe. 
 
De cursus nieuwelingen start op zondag 27 september om 18u00. Onze prille 
nieuwelingen wensen we in ieder geval van harte welkom in ons sportief en 
uitgebreid Drop-team. 
 
Eén uur daarvoor is ook de start van het badminton-sporteluur, waar +50-ers 
kunnen komen badmintonnen onder begeleiding. 
 
Veel plezier en fun met badminton! 

Voorwoord 
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Jeugdtrainingen seizoen 2015 - 2016 

Zoals verleden jaar al het geval was, behouden we ook dit jaar het onderscheid 
tussen de competitief gerichte en recreatief gerichte jeugd. 
 
Alle basistrainingen vinden plaats op zaterdag! Wel zijn de uren voor een paar 
groepen gewijzigd! 
 
De minibad- jeugd (minder dan 9 jaar) traint van 12.00u tot 13.30u. 
 
De jeugd die enkel recreatief wenst te spelen traint op zaterdag van 13u30 tot 
15u00. 
 
De jeugd die competitief is ingesteld, traint zowel op woensdag, op zaterdag 
als op zondag. 
 
De jeugdleden ontvingen ondertussen al onze jeugdbrochure waarin ze alles 
over de jeugdtrainingen en tornooien kunnen lezen. 
 
Onze jeugdcoördinator is Wouter Theunis (mbcdrop.jeugd@gmail.com). Hij is 
het aanspreekpunt voor de  jeugdleden en hun ouders. Daarnaast is er 
eveneens een bijkomende jeugdcoördinator, Evy Denecker 
(evikyd@gmail.com) en  de jeugdtornooicoördinator, Irina Cleemput 
(irina.cleemput@telenet.be). Zij schrijft de jeugdleden in voor de tornooien die 
door de trainers voor hen zijn geselecteerd.  Dit doet ze onder de individuele 
coördinaten van de jeugdleden. 

Nieuwe T-shirts: passen en bestellen 

Onze nieuwe ‘dry-fit’ T-shirts kunnen nog gepast en besteld worden op vanaf 
woensdag 23/9 tot en met zaterdag 17 oktober. Daarna wordt de bestelling 
geplaatst! 
 
De T-shirts kosten 10€/stuk, inclusief de opdrukken, waaronder de voornaam. 
 
Er zijn ook nog een paar trainingspakken voor de jeugd beschikbaar tegen de 
zachte prijs van €30. Ook eveneens nog een paar trainingspakken voor de 
volwassenen (€40) 

mailto:mbcdrop.jeugd@gmail.com
mailto:evikyd@gmail.com
mailto:irina.cleemput@telenet.be


Pagina 3  Nieuwsbrief september 2015  

Start van de gemengde competitie  Start gemengd competitie 
BMW Cup te Merchtem op 24 oktober 2015 

Op zaterdag 24 oktober 2015 vindt de 7de editie van de BMW Cup plaats in de 
sporthal van Merchtem van 13.00u tot en met 17.00u. 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 te Merchtem! 

BCW Herfststage: 2 t.e.m. 6 november 2015 

Badmintonclub Wolvertem organiseert een Badminton Herfststage van 
maandag 02 november tot vrijdag 06 november 2015 in de Sportschuur ten 
Dries, Populierenlaan 20 te Wolvertem. Telkens van 09u00 tot 16u00. 
En dit voor jeugd van 6 tot met 16 jaar! 
 
De deelnemingsprijs is 75€ voor de hele week, over te schrijven naar 
rekeningnummer BE85 0011 4967 3706 van badmintonclub Wolvertem. 
 
Daar Merchtem al samenwerkt met Wolvertem op de zondagstrainingen voor 
de jeugd stellen we ook onze badmintonstages op elkaar af.  
 
MEEDOEN DUS! 



Meer info op 

www.mbcdrop.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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Voorzitter 

 

Guido Melis 

Mieregemstraat 31, bus 3/1 

1785 Merchtem 

guido.melis@telenet.be 

0478 98 12 53 

  

Ondervoorzitter 

Subsidies & Cursus 

Luc Van Den Bergh 

Langevelde 61 A 

1785 Merchtem 

luc.vandenberg@stihl.be 

052 37 36 87 

  

Secretaris 

 

David Piccarelle 

Kluisbeekstraat 4 

1745 Opwijk 

david@piccarelle.be 

0476 55 23 70 

  

Penningmeester 

 

Anja Vyncke 
Rozenstraat 14 

1840 Londerzeel 

anja.vyncke@gmail.com  

 

052 30 09 44  

  

Competitie en tornooien 

 

Vital Raedemaeker 

Beukenstraat 38A 

9255 Buggenhout 

vital.raedemaeker@telenet.be 

0486 69 34 24 

  

  

Feesten en activiteiten 

 

Dinska Melis 

Verlorenkostbaan 40 

1745 Opwijk 

dinskamelis@telenet.be 

0474 70 27 44 

 

Jeugdcoördinator 

 

Wouter Theunis 

 

 

mbcdrop.jeugd@gmail.com  

 

Jeugdcoördinator 

 

Evy Denecker 

 

 

evikyd@gmail.com 

 

Jeugdtornooicoördinator 

 

Irina Cleemput 

 

 

irina.cleemput@telenet.be  

Hierbij de speelkalender voor het nieuwe seizoen.  
 
Er zijn een paar wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen: 
 op zaterdag begint de jeugdtraining om 12.00u en zijn de uren van een 

paar groepen gewijzigd 
 elke zondagochtend zijn er competitieve jeugdtrainingen vanaf 09.00u 

tot en met 13.00u. Er zijn 3 groepen: 
 minibad (van 5 tot en met 8 jaar) van 09.00u tot 10.00u, 
 competitieve groep 2 (volgens niveau) van 10.00 tot 11.30u 
 competitieve groep 3 (volgens niveau) van 11.30u tot 13.00u 

 op zondagochtend zijn er dus geen uren meer beschikbaar voor de 
volwassenen! 

 op donderdag is er jeugdtraining van 17u30 tot 19u00 (C2 en C3) 
  

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

Speelkalender 

mailto:guido.melis@telenet.be
mailto:luc.vandenberg@stihl.be
mailto:david@piccarelle.be
mailto:anja.vyncke@gmail.com
mailto:vital.raedemaeker@telenet.be
mailto:dinskamelis@telenet.be
mailto:mbcdrop.jeugd@gmail.com
mailto:irina.cleemput@telenet.be

