
Beste fans van Avanti Brugge, 
 
De zware eindejaarsperiode is eindelijk achter de rug, dus kunnen we ons weer concentreren op onze geliefkoosde 
sport: basket. 
Wegens verlof van uw webmaster zijn we er ietsje vroeger bij; de uitslagen van het laatste weekend van januari  
zijn dus nog niet gekend. 
 

Sportief 
De Heren zitten volledig op schema in de competitie, met tot nu toe alleen maar overwinningen. 
Bovendien staan we nu al 3 matchen voor op onze eerste achtervolgers, dus de kampioenstitel mag ons niet meer 
ontglippen! 
 
Voor januari/februari staan vooral thuismatchen op het programma, wat niet slecht is want het weer kan in februari 
nog een flinke spelbreker zijn: 
 

28/1/2018 11:00  Avanti Brugge - Knokke-Heist  3e Provinciale Heren A Brugge Sport Vlaanderen 

4/2/2018 11:00  Avanti Brugge - Sijsele 3e Provinciale Heren A Brugge Sport Vlaanderen 

11/2/2018 15:00  Avanti Brugge - Racing Brugge  Beker West-Vl 1/8Finale Brugge Sport Vlaanderen 

17/2/2018 20:30  Oudenburg - Avanti Brugge 3e Provinciale Heren A Sporthal Ter Beke 

25/2/2018 11:00  Avanti Brugge - Koksijde  3e Provinciale Heren A Brugge Sport Vlaanderen 
 
De Dames One blijven sterk bezig; ze hebben een match minder maar op basis van elk 1 verliesmatch staan ze  
nog steeds op een gedeelde eerste plaats met K-Basketteam Kortrijk.  
 
Eerstkomende wedstrijden van de Dames: 
 
27/1/2018 20:30  Bavi Gent - Avanti Dames ONE 2e Landelijke Dames A Sporthal Neptunus 
3/2/2018 18:00  Avanti Dames ONE - Phantoms Rupel 2e Landelijke Dames A Sportzaal De Polder 
10/2/2018 18:00  Blankenberge - Avanti Dames ONE 2e Landelijke Dames A Zaal D'Hoogploate 
17/2/2018 20:00  Meetjesland - Avanti Dames ONE 2e Landelijke Dames A Kaprijke Berkakker 
24/2/2018 18:00  Avanti Dames ONE - Tigers Evergem 2e Landelijke Dames A Sportzaal De Polder 
      
 

11 februari 2018 15u: 1/8 finale Beker West-Vlaanderen! 
Uiteraard is de bekermatch van de Heren van 11 februari cruciaal. 
We spelen op het groot terrein, want we verwachten heel veel supporters, ook van Racing Brugge. 
Belangrijk dus dat alle Avanti-supporters de zaal rood kleuren, ofwel met onze merchandising maar het kan 
even goed met een knalrode pull! 
 

 

 

Om onze ploeg volop vocaal te ondersteunen, kunnen 
onze sponsors, supporters en sympathisanten  
vanaf 12u aanschuiven voor een 

Avanti-Lunch. 

 
Voor een prijs van 25 EUR krijg je 
- apero met amuses 
- parelhoen met aangepaste groenten 
- gratis inkom voor de wedstrijd 
 
Inschrijven via secretariaat@avantibrugge.be, en betaling te 
doen  
op rekening BE49 1030 5217 6671. 
 
Het aantal plaatsen is beperkt en de inschrijvingen lopen vlot 
binnen,  
dus best vlug reageren! 

mailto:secretariaat@avantibrugge.be


 
 
 

Vrijdag 23 februari: 10e en Jubileum QUIZAVOND bij de Dames 
 

 
 

 

De quiz start om 20u stipt in Sporthal De Polder in Dudzele. 
 
Maak een ploeg van max. 4 personen, (20€ per ploeg), bedenk een originele of 
indrukwekkende naam en schrijf je in bij koenbolle023@hotmail.com  
vóór 21 februari. 
 
De plaatsen 1, 2 en 3 profiteren van de mooie hoofprijzen, maar ook alle anderen 
hebben prijs. 
 
 
 
 
 
 
Bij deze gelegenheid zal er trouwens ook een standje zijn 
met het merchandising materiaal van Avanti. 
Binnenkort kleuren de wedstrijden van de Dames ook ROOD! 

 
 

Ongevalsaangifte beschikbaar op de site 
Het is niet dat we hiervoor promotie willen maken, want hoe minder ongevallen hoe liever we het hebben. 

 
Maar mocht er dan toch eens iets niet lopen zoals verwacht, is het van belang om zo snel mogelijk  
een volledig en correct dossier in te dienen bij de verzekeringsmaatschappij. 
 
Je vindt het formulier vinden op de site www.avantibrugge.be 
in de rubriek Praktisch - Documenten: 

 
 
 

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 
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