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Rappé Joannes

Van: Rappé Joannes [rappe.joannes@telenet.be]
Verzonden: dinsdag 31 oktober 2017 21:23
Onderwerp: Avanti Brugge Nieuwsbrief november 2017

Beste fans van Avanti Brugge, 

 

Het winteruur is afgelopen weekend ingetreden, maar dat betekent absoluut niet dat Avanti Brugge in winterslaap 

gaat! 

Er staan weeral heel wat activiteiten op het programma, en de belangrijkste vindt u hierna. 

 

Sportief 
De Heren doen nog steeds wat er van hen verwacht wordt: winnen, winnen, winnen... 

Toch blijkt het wat moeilijker om de century te halen, maar och: zijn we misschien niet wat té kritisch op onze 

ploeg? 

Maar volgend weekend 5 november moet het er los op zijn voor de beker (zie verder in deze nieuwsbrief). 

 

5/11/2017 Avanti - Melco Ieper B (16e fin. Beker WVL)  17:00 Beker West-Vlaanderen Brugge Sport Vlaanderen 

12/11/2017 Ruddervoorde - Avanti Brugge  09:00 3e Provinciale Heren A Ruddervoorde Domein Riderfort

19/11/2017 Avanti Brugge - Iebac Ieper  11:00 3e Provinciale Heren A Brugge Sport Vlaanderen 

25/11/2017 Sijsele C - Avanti Brugge  18:45 3e Provinciale Heren A Sijsele Sportpark 't Veld 

 

De Dames One staan ook nog altijd op kop, maar moesten afgelopen weekend toch de duimen leggen tegen 

Kortrijk, en moeten nu de eerste plaats delen, want beiden hebben 1 verliesmatch. 

Er was flink wat volk voor deze wedstrijd, maar in tegenstelling tot de Heren of de jeugd was het in de tribune niet 

te zien wie nu voor Avanti of Kortrijk supportert: het rood van Avanti was nergens te zien, en misschien maakt dit nu 

net het verschil op moeilijke momenten. 

Dus supporters van de dames: bij het naderen van de winter kan een Avanti-sjaal niet alleen goed warm zijn, maar 

vooral duidelijk maken tijdens de match dat Avanti ruim aanwezig is! 

De sjaals zijn te koop voor amper 10 Euro: wie neemt het voortouw om de tribune in de toekomst rood te kleuren 

tijdens een match? 

 

Roeselare B - Avanti Dames ONE  17:00 2e Landelijke Dames A Roeselare Schiervelde 

Avanti Dames ONE - Aalst B  18:00 2e Landelijke Dames A Brugge Tempelhof 

Avanti Dames ONE - Osiris Aalst A 20:00 Beker van Vlaanderen 1/8 fin. Dudzele Ter Polder 

 

 

Zondag 5 november 17u: 16e finale Beker WestVlaanderen 

 
 

Avanti Brugge heeft duidelijke ambities in de Beker, dus deze wedstrijd moét 

gewonnen worden om naar de volgende ronde door te stoten. 

We gaan de strijd aan tegen Melco Ieper, die voor het ogenblik een topper is in 1e 

provinciale. 

Het wordt dus geen gemakkelijke match, maar met de steun van alle supporters 

zouden we deze klus moeten klaren. 

Bovendien is de ambiance al van op voorhand verzekerd: we spelen op het groot 

terrein, de cheerleaders zullen optreden en na de wedstrijd zijn er weer de 

weergaloze loempia's. 

Wij rekenen op jullie aanwezigheid! 

 

19 november 9u: Sinterklaasontbijt gevolgd door de match Avanti - Iebac Ieper 
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Voor ons volgend ontbijt krijgen we bezoek van niemand 

minder dan Sinterklaas himself! 

Vooral voor de kleintjes een hele happening, al ken ik ook nog 

heel wat volwassenen die doen alsof ze er nog in geloven. 

Er is wel een limiet van 90 personen, en VOL is VOL.  Dus tijdig 

inschrijven bij een van de bestuursleden of via 

secretariaat@avantibrugge.be. 

Prijs 12,5€ voor volwassenen, 8€ voor kinderen. 

 

 

 

Basketbalkamp Pasen 2018 

 

 

Veel jonge ouders zijn al volop aan het nadenken hoe het verlof voor volgend 

jaar zal ingedeeld worden. 

Noteer nu alvast dat Avanti Brugge een aantal basketbalkampen inricht: 

- Paasvakantie van 3/4 tot en met 6/4/2018 (U8 tot U16); 

- Zomervakantie van 30/7 tot en met 3/8/2018 (U14 - U16) 

- Zomervakantie van 20/8 tot en met 24/8/2018 (U8 tot U16) 

Een zorg minder qua oppas voor de ouders, maar vooral voor de spelers een 

unieke gelegenheid om baskettechnieken nog beter onder de knie te krijgen. 

 

Alle details zijn beschikbaar op de site in een nieuw menu [basketkampen]. 

Je kan nu al elektronisch inschrijven via dezelfde menu. 

 

Merchandising te koop 
 

Met de winter stilaan in aantocht kunnen we ten zeerste onze Avanti sjaals 

aanbevelen.  

Voor slechts 10 € heb je het niet alleen warm, maar vooral: een zaal vol 

rood is ontegensprekelijk een extra stimulans voor de spelers op het veld. 

 

Bovendien is dezelfde sjaal bruikbaar voor de Heren, de Jeugd als voor de 

Dames! 

 

Met een hint naar de dames: wie neemt het initiatief om de spionkop rood 

te doen kleuren? 

 

Je vindt het volledig aanbod terug op de site in de rubriek [Fanclub] 
 

 

 

Avanti in de wereld 
 

Ga je op wintervakantie? Sneeuw of Zon?  Maakt niet uit, maar bezorg ons in ieder geval een foto met de Avanti-

attributen.  Bas Vanhauter en Guy Priem gaven alvast het voorbeeld.  Je kan de beste foto's terugvinden op de site 

in de rubriek [Media] [Avanti in de Wereld] 
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(Ver)ken de site WWW.AVANTIBRUGGE.BE 
 

Al vanaf 2015 houden we op de site de belangrijke nieuwsberichten bij.  Inderdaad, nog vóór dat de eerste match 

gespeeld werd was er al heel wat persbelangstelling. 

Je kan alle nieuwsberichten terugvinden via het menu 

 
Maar probeer ook eens de zoekfunctie aan de rechterkant van het hoofdscherm: 

 
Zoek bijvoorbeeld maar eens naar "2015" ! 

 

 

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 

 


