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Rappé Joannes

Van: Rappé Joannes [rappe.joannes@telenet.be]
Verzonden: donderdag 30 november 2017 22:09
Aan: 'Info@avantibrugge.be'
Onderwerp: Avanti Brugge Nieuwsbrief december 2017
Bijlagen: AVANTI BRUGGE WIJNACTIE 2017.pdf

Beste fans van Avanti Brugge, 

 

Donkere dagen, koude wind en regen... het is de tijd van het jaar. 

Toch hebben we ons de laatste dagen flink kunnen opwarmen aan een aantal activiteiten, en ook voor het einde van 

het jaar staat nog een en ander op de agenda. 

Je leest meer hierover in deze nieuwsbrief. 

 

Sportief 
De Heren hebben in november 2 belangrijke doelstellingen gehaald: 

- we hebben met succes Melco Ieper uit de wind gezet, en gaan een ronde verder in de West-Vlaamse Beker, 

- we staan (eindelijk) op de eerste plaats na de inhaalwedstrijd tegen Sijsele. 

 

Daarnaast was er op 19 november een onvergetelijke dag basket: eerst het lekker ontbijt met het bezoek van 

Sinterklaas, en daarna vierde Jens Rappé zijn 37e verjaardag met een score van 37 punten, onder luid applaus van 

het talrijk opgekomen publiek. 

Een week later hebben we de zaal van Sijsele gevuld tijdens de "Brugse Basketbalhappening", en uiteraard met 

winst de match afgesloten. 

 

Voor december staan nog volgende matchen op het programma: 

 

3/12/2017 Oedelem - Avanti Brugge  15:00 3e Provinciale Heren A Oedelem sportcomplex Den Akker 

10/12/2017 Avanti Brugge - Wibac  11:00 3e Provinciale Heren A Brugge Sport Vlaanderen 

16/12/2017 Blankenberge - Avanti Brugge   20:30 3e Provinciale Heren A Blankenberge D'Hoogploate 

 

De Dames One staan ook nog altijd op kop, op een gedeelde plaats met K-Basketteam Kortrijk.  

Afgelopen weekend stond ook een wedstrijd van de Beker van Vlaanderen op het programma. Na de vorige 

gemakkelijke bekeroverwinningen stond deze keer Osiris Aalst op het parket, die in 1e Landelijke speelt.  Het werd 

een fel bevochten duel, waarbij onze Dames pas in de verlengingen de duimen moesten leggen: 62-65. 

 

Wedstrijden van de Dames voor december: 

 

2/12/2017 Avanti Dames ONE - Sparta Laarne 18:00 2e Landelijke Dames A Dudzele Ter Polder 

9/12/2017 Houtsem - Avanti Dames ONE  16:30 2e Landelijke Dames A Sint-Lievens-Houtem De Fabriek

17/12/2017 Gent Eagles - Avanti Dames ONE 15:00 2e Landelijke Dames A Sporthal Melle Vogelhoek 

 

 

Bestel uw wijn voor de feestdagen! 
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Opnieuw kopzorgen om een lekkere maar 

betaalbare wijn te vinden voor de komende 

feestdagen? Avanti Brugge bevrijdt je van deze last. 

Samen met onze sponsor elvᴉno! kunnen we u 

een mooi assortiment aanbieden: 

Cava Oliveda brut joven (Macabeo, Xarel.lo en 

Parellada) ....10€/fles 

Esteban Martín rood (Garnacha en Syrah)................. 

6€/fles 

Esteban Martín rosé (100% Garnacha)...................... 

6€/fles 

Esteban Martín wit (Chardonnay en Macabeo)............ 

6€/fles 

 

Alle informatie in de folder in Bijlage. 

 

Bestellen kan via een mail naar ook 

info@avantibrugge.be of elektronisch via het menu 

[Fanclub] op de site of via deze link  

 

 

 

Zondag 3 december 15u: Topper tegen Oedelem 

 
 

Toch even deze wedstrijd speciaal vermelden, want komende zondag spelen we 

tegen en op Oedelem die met ons de eerste plaats deelt. 

Dé kans dus om alleen op kop te komen in de competitie. 

 

Laten we deze keer ook Den Akker rood kleuren met supporters van Avanti 

Brugge? 

 

De inkom is gratis, maar Oedelem doet mee aan de warmste nacht, dus je kan je 

centjes besteden aan het goede doel: je kan je centjes kwijt aan de wafelbak of 

aan de jeneverbar, alles ten voordele van rolstoelbasket Sint-Jan Zedelgem Lions. 

 

 

Nog op zoek naar een eindejaarsgeschenkje? 

 

 

Stop met zoeken! 

Avanti Brugge heeft een mooi assortiment aan merchandising.  Daarmee zal je niet 

alleen de supporterstribune mee rood helpen kleuren, maar er zitten ook artikels 

bij die je goed kunnen verwarmen tijdens de koude dagen: 

- sweatshirts, met of zonder kap, met of zonder rits 

- dubbelgebreide sjaal 

- petje 

- polo 

- ... 

 

Er zijn bovendien super sexy schorten te koop, in het rood of in het wit. 

 

Je vindt het volledig gamma en de prijzen op de site in het menu [Fanclub] 
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Basketbalkamp Pasen 2018 

 

 

De inschrijvingen lopen vlot binnen. Trouwens ook van spelers van andere clubs en 

die zijn uiteraard evenzeer welkom. 

Er is echter nog heel wat plaats vrij, ook voor de zomerkampen 2018. 

 

Inschrijven kan online via Electronische inschrijving basketkampen 

 

 

Avanti in de wereld 
 

Avanti trekt de wereld rond.  Onlangs ontvingen we nieuwe foto's van Delphine Van Besien uit Mullertal in 

Luxemburg, en Siebe Van Langenhove plantte zijn Avanti-vlag op de kust van Wales. 

  Je kan de beste foto's terugvinden op de site in de rubriek [Media] [Avanti in de Wereld] 

    

 

 

Ook de Corpo ploeg speelt onder de naam AVANTI 
In de rand van de matchen van de Heren, Dames en Jeugd, speelt er ook nog een Corpo-ploeg in West-Vlaamse 

competitie. 

Kijk maar eens bij het menu [Ploegen] voor de spelers, of in het menu [competitie] voor de kalender. 

 

 

Feedback over de site of de nieuwsbrief 
Alle suggesties zijn welkom: stuur gewoon een mail naar webmaster@avantibrugge.be 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Joannes Rappé, Webmaster 

 


