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Nieuwsbrief april 2020. 
Meppel, woensdag 15 april 1970. De  oprichtingsdag van de Meppeler Meppers. Twee groepen van 
badmintonners die in Meppel al een tijd actief waren (groepje “Meppeler Meppers” en groep dat formele 
competitiecontacten had met de Nederlandse Badminton Bond en met de gemeente voor huur van sporthallen) 
richtten samen de Meppeler Meppers op. De Meppers zijn met name tot in de jaren negentig toonaangevend 
geweest in het Noorden van Nederland met veel actieve teams in de bondscompetitie (o.a. op hoog landelijk 
niveau) en met aansprekende (internationale) toernooien. Eind negentiger jaren nam het aantal senioren teams 
af en werd er opnieuw extra aandacht geschonken aan jeugd om weer veel jeugdteams te laten meedoen aan 
de competitie. In die periode nam het enthousiasme voor de Dorpencompetitie (DUC) steeds grotere vormen 
aan, waaraan de Meppers ook een grote bijdrage leverde in de opzet daarvan. 

Meppel, zondag 15 maart 2020. We zijn 49 jaar en 11 maanden verder, nog altijd volop actief op de 
badmintonbanen en daarbuiten, de club begroet de laatste periode weer veel nieuwe leden, het jubileumjaar is 
super gestart en dan….....valt alles stil. De wereld heeft een gezondheidscrisis. Het hele leven staat op z’n kop. 
We zijn nu een maand verder en raken er een beetje aan gewend, maar o, wat zien we er naar uit weer verder 
te kunnen met ons “normale” leven, je familie, vrienden, collega’s, klas- en clubgenoten weer te zien en weer 
op de baan staan om een lekker potje te MEPPEN. 
 
En nu? 
Donderdag 12 maart kon de clinic door Imke van de Aar nog doorgaan, (zie de website voor de verslagen en 
foto’s) maar drie dagen later hebben we alle activiteiten moeten staken. En in die fase zitten we nu nog. Wanneer 
we weer de sporthal in mogen is afwachten.  
De reünie van zaterdag 18 april is uitgesteld, wanneer deze alsnog gehouden kan worden, we weten het niet, 
te hopen is nog wel in dit jaar. 
De geplande activiteiten in juni, zaterdag de zesde beach-badminton voor alle leden met BBQ voor senior leden 
en het weekend 12 t/m 14 juni kamp voor de jeugdleden, staan voorlopig nog op de agenda. 
 
Competitie 2020/2021. 
Jeugd. 
Voor het nieuwe competitie seizoen hebben wij maar liefst 6 jeugdteams in kunnen schrijven, wéér 1 meer dan 
vorig jaar. Super!  
We gaan de thuiswedstrijden op de zaterdagen met alle 6 teams samen in sporthal het Erf spelen, wel met 
verschillende aanvangstijden, zodat er per team 2 banen beschikbaar zijn. Dat wordt gezellig druk.  
Senioren. 
Wat zou het mooi zijn als we ook bij de senioren weer wat meer teams konden inschrijven voor de DUC competitie. 
Het is zo leuk. Mannen en vrouwen, denk er eens over na!   
Info en opgeven bij Edward Verschueren, 06-19373518. Graag voor 1 mei. 
 
Aanmeldingen. 
Klaas Jan Bakker, Sylan Muggen, Dennis de Laat, Sven van Heerebeek, Cato Boogaerdt 
 

Het bestuur wenst jullie vrolijke paasdagen. 
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