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Beste Dropspeelster en -speler, beste ouder,
Met de mooie ‘zomer’dagen van de voorbije week, was het minder druk, maar toch bleven er heel wat
sportievelingen de sporthal opzoeken om zich uit te leven op een pluimpje.
Ondertussen lopen de jeugdtrainingen stilaan te einde, met het jeugd/oudertornooi als fantastische
afsluiter, gevolgd door een spaghettiavond. Hierop zijn niet alleen de ouders, hun kinderen, maar ook de
bredere familie en vrienden uitgenodigd. Doel, via een kleine verhoging van de spaghettiprijs, vloeit er een
beetje sponsoring naar de jeugdwerking.
De jeugdtornooien zijn nu ook voorbij. Op de tornooien waar Drop als club naartoe ging (met coaching),
waren we meestal met een grote groep enthousiaste spelers (regelmatig met meer dan 20). Ook werden
de resultaten beter en beter en gingen enkele van onze spelers met een medaille of beker naar huis. Zo
deden onze Drop deelnemers heel wat ervaring op.
Ondertussen is het ledenaantal gestegen tot boven de 230, waarvan ongeveer 150 jeugd. Drop leeft dus,
door de regelmatige aanwezigheid en de motivatie van de jeugdleden. Daarom een grote dank aan de
ouders voor het vertrouwen dat ze in onze club stellen.
De competitie is eveneens voorbij. En onze ploegen hebben het al bij al niet slecht gedaan (zie resultaten
verder in deze nieuwsbrief).
Drop organiseert, voor het 4de e jaar op rij, een zomerstage in de sporthal van Merchtem. Een gelegenheid
voor jou jeugdspeler, om een deel van de grote vakantie op een toffe, leerrijke en sportieve manier door
te brengen! Steeds een fantastische ervaring! Meedoen dus!
Drop wenst alle studenten veel inzet toe bij de examens van juni, en vooral een mooi rapport, zodat jullie
kunnen genieten van een heerlijke en zonnige grote vakantie!
Hierbij ook de speelkalender van juni tot en met september 2018.
Rode T-shirts kunnen nog steeds besteld worden.
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Jeugd-Ouder toernooi 2018 & Spaghetti-avond
Om de jeugdtrainingen van dit seizoen af te sluiten wordt er, na het succes van vorig jaar, opnieuw een
Jeugd-Ouder toernooi georganiseerd. Ploegen van telkens een jeugdspeler met een van zijn ouders,
nemen het tegen elkaar op in diverse sterkte/leeftijdscategorieën. De bedoeling is sport, maar vooral fun!
Er wordt gespeeld van 14u00 tot 17u30.
Daarna gaan we met zijn allen spaghetti eten en een glaasje drinken in de cafetaria. Voor de spaghetti en
een dessert, wordt €12 gevraagd, waarvan een deel naar de jeugdwerking gaat. Niet alleen de jeugd en
hun ouders zijn welkom, maar ook hun familieleden en vrienden. Ook de andere spelers, waaronder onze
competitieploegen, kunnen natuurlijk van de partij zijn.
Inschrijven voor het tornooi (ploegen) en de spaghetti (naam en aantal personen) kun je bij onze
secretaris David Piccarelle (david@piccarelle.be ).
Iedereen doet mee! Hierbij onze flyer.

MBC Drop Zomerstage 2018
Drop organiseert dit jaar voor de 4de maal een zomerstage in de sporthal van Merchtem.
De stage spreidt zich over 5 dagen, van maandag 23 tot vrijdag 27 juli. De stage duurt een hele dag: van
09u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00. Elke speler brengt dus zijn lunchpakket mee. Drop voorziet
water en gezonde versnaperingen in de voor-en namiddag.
De stage richt zich tot de jeugd van 8 tot en met 18 jaar, zowel recreatieve als competitieve spelers.
De deelnameprijs bedraagt €100 over te schrijven naar rekening nr. BE09 6528 2260 6057 van Drop
Merchtem met vermelding ‘Zomertage 2018 <Naam>‘.
Opvang is er van 08u00u tot 1700.
Inschrijven kun je nu al bij onze secretaris David Piccarelle (david@piccarelle.be ).
Draal dus niet om je in te schrijven!

Jeugdtrainingen & Multimove
De jeugdtrainingen voor C1, C2, C3 en C4 stoppen met het jeugd/oudertornooi van 26 mei.
Maar ‘Multimove’ gaat verder, elke woensdag tot eind juni (telkens van 14u30 tot 15u30). Door de Sport
voor Scholen, waren er een aantal woensdagen niet beschikbaar voor ‘Multimove’. Daarom deze
uitbreiding voor onze jeugdige kapoenen tot eind juni.
Vergeet dus niet te komen! Wij zullen er zijn!
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Competitie resultaten 2017 - 2018


Gemengd 1: winnaar in3de liga (stijgt naar 2de liga)



Gemengd 2: 4de in 1ste provinciale



Gemengd 3: 2de in 3de provinciale



Gemengd 4: 2de in 4de provinciale



Dames 1: 3de in 2de liga



Dames 2: 7de in 1ste provinciale (zakt naar 2de provinciale)



Dames 3: 2de in 3de provinciale



Heren 1: 2de in 1ste provinciale



Heren 2: 5de in 3de provinciale A



Heren 3: 2de in 3de provinciale B



VETCUP – onze 2 ploegen in de veteranencompetitie zijn op plaats 1 en 2 geëindigd op 11 clubs!

Van harte proficiat aan alle deelnemers aan deze competities!

Speelkalender juni - september
Hierbij vind je de speelkalender van juni tot en met september. Deze is voorlopig, daar de Sportdienst van
de gemeente nog niet heeft beslist wanneer de sporthal gesloten zal zijn tijdens de grote vakantie. We
houden jullie in ieder geval op de hoogte
Tijdens de weken dat de sporthal open is, kan er op een aantal dagen en uren gespeeld worden, zodat ook
zij die dan niet met vakantie zijn, van de sporthal en de badmintonsport kunnen genieten.
Er is geen toezicht van Drop. De jeugd kan komen spelen samen met hun ouders.
De maand september is nog voorlopig daar we de gegevens over de competities en de zaalvoetbal nog
niet kennen.
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MBC Drop T-shirts
Onze ‘dry-fit’ T-shirts voor de jeugd en volwassenen kunnen nog gepast en besteld worden tot eind maart
2018. Daarna wordt de bestelling geplaatst! De T-shirts kosten €10/stuk, inclusief de opdrukken,
waaronder de voornaam.

meer info op
www.mbcdrop.be
https://www.facebook.com/groups/MBCDrop/

Voorzitter

Ondervoorzitter

Secretaris

Guido Melis
Mieregemstraat 31, bus 3/1
1785 Merchtem
guido.melis@telenet.be
0478 98 12 53

Vital Raedemaeker
Beukenstraat 38A
9255 Buggenhout
vital.raedemaeker@telenet.be
0486 69 34 24

David Piccarelle
Kluisbeekstraat 4
1745 Opwijk
david@piccarelle.be
0476 55 23 70

Penningmeester

Competitieverantwoordelijke

Feesten en activiteiten

Hanne De Splentere
J. Van Elewijckstraat 09/10
1853 Strombeek
hanne.desplentere@gmail.com

Tijl Vandenmeersch
Appelkot 44
1785 Merchtem
tijlvdm@hotmail.com
0483 51 00 55

Dinska Melis
Verlorenkostbaan 40
1745 Opwijk
dinskamelis@telenet.be
0474 70 27 44

Jeugdcoördinator

Jeugdtoernooicoördinator

Benjamin Braem
mbcdrop.jeugd@gmail.com

Valerie Vanossel
valerie.vanossel@hotmail.com
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