
 

 

 

AVANTI BRUGGE 

 

Nieuwsbrief maart 2018  

 

 

 

Beste supporter of sympathisant van Avanti Brugge, 

Hierbij uw maandelijkse nieuwsbrief, vanaf nu in een nieuwe layout en met de nodige 

aanpassingen opdat de foto's en afbeeldingen ook goed zichtbaar zouden zijn op tablet, 

smartphone of Mac. 

Veel leesgenot en tot op de eerstvolgende sportieve (of extra-sportieve) gelegenheid...  
  

 

 

Transfer nieuws 

 

 

 

Het is de periode van het jaar: we zijn nog volop bezig met de huidige competitie, maar toch 

moeten de besturen van Heren, Dames en Jeugd al de nodige voorbereidingen beginnen 

treffen voor volgend seizoen.  En dat betekent onder meer TRANSFERS...  

 

 

 

Thomas Ingelbrecht is de eerste transfer bij de Heren.  

Thomas komt van Racing Brugge en speelde de laatste 

bekermatch nog tégen Avanti! 

Alvast een speler die nog meer snelheid in de ploeg 

moet brengen.  

 

 

Jeroen Baele is onze twee transfer. 

Hij speelt dit jaar bij Basket Meetjesland Eeklo in eerste 

provinciale. 

Hij zal niet alleen op het terrein voor versterking zorgen, 

maar door zijn job als kinesist zal hij ook naast het veld 

de spelers topfit houden.  

 



 

 

Ook bij de Dames zijn er wijzigingen. 

Om professionele redenen kan coach Eric Van 

Craeymeersch de dames One niet langer op een 

volwaardige manier leiden. 

Vanaf volgend seizoen neemt Bruno D'Hont de fakkel 

over. 

Bruno heeft alvast heel wat coaching ervaring (B-

Diploma) zowel bij jeugd, Dames als Heren en in 

Provinciale en Landelijke reeksen. 

Dit seizoen is Bruno nog aan de slag bij de buren 

Olympia Ruddervoorde Heren 2e Provinciale.  
 

 

 

Sportief nieuws 

 

 

 

HEREN 

De Heren zitten na 21 speeldagen nog altijd op schema en kunnen nog steeds mooie 

statistieken voorleggen:  

 ongeslagen tot nu toe 

 gemiddelde score van 100 punten , ruim boven de achtervolgers 

 gemiddelde tegenscore van amper 52 punten, al kunnen Iebac en ACJ Brugge dit 

evenaren 

Ook in de bekercompetitie dendert de Avanti trein verder naar de volgende ronde. 

De voorbije bekerwedstrijd was weer promotie voor het basketbal en had weer alles om de 

basketsport te doen opleven in en rond Brugge: 700 aanwezigen die konden genieten een 

spannende wedstrijd, cheerleaders, een extra orkestje, de jeugd in de rol van 

vendelzwaaiers, onder het streng oog van onze Avanti Knight.  Gelukkig kon Avanti op het 

einde het laken naar zich toetrekken. 

 

Vrijdag 2 maart om 20u45 is de volgende ronde tegen Wevelgem in zaal De Schelp. 

De supportersbus is volzet, maar je kan nog altijd op eigen kracht naar Wevelgem om uw 

favoriete ploeg aan te moedigen.  

 

Wedstrijden HEREN Maart 2018: 

2/3  20u45 Wevelgem - Avanti (+10) - 1/4fin BWVl 

11/3 11u Avanti - Middelkerke 

18/3 11u Avanti - Ruddervoorde 

24/3 20u15 Iebac Ieper - Avanti 
 



 

DAMES 

De dames zijn nog steeds in de running voor de kampioenstitel. Ze staan weliswaar op de 

tweede plaats nà Kortrijk en gelijk met Phantoms Rupel, maar beiden hebben nog een 

match te goed. 

10 maart is wél D-day want dan staat de terugwedstrijd tegen Kortrijk op het progamma. 

Hopelijk tegen dan geen gekwetsten of zieken meer, en dan hebben we zeker een kans.  

 

Wedstrijden DAMES ONE Maart 2018: 

4/3 16u30 Knokke-Heist - Avanti - 1/4fin BWVl 

10/3 20u30 Kortrijk - Avanti 

17/3 18u Avanti- Wytewa Roeselare 

25/3 15u Osiris Aalst - Avanti 

31/3 18u Avanti - Knokke-Heist 
  

 

Evenementen 

 

 

 

2 maart 20u45 Wevelgem De Schelp: 1/4 finale Beker W-Vl 

Na de overwinning tegen Racing Brugge in de 1/8 finales trekken we deze keer naar 

Wevelgem.  We krijgen opnieuw een voorgift van 10 punten, maar zullen ons vel toch duur 

moeten verkopen. 

Maar met de hulp van de talrijke supporters moet dit zeker lukken. 

Wie met de bus meegaat, opgelet: de opstapplaats in 't Risico is geannuleerd omdat de bus 

daar niet geraakt. Dus iedereen opstappen in Sport Vlaanderen!  

 

 

8 april : kampioenen-ontbijt 

Noteer alvast deze datum in je agenda!  Meer info volgt via facebook en de website  

  

 

Wie is wie: supporter in de kijker 

 

 

 

De column die Wim Lybaert onlangs schreef (zie onze site www.avantibrugge.be) gaf ons 

inspiratie: als een van onze BV's zijn verhaal over Avanti vertelde, zijn er misschien ook 

anderen die hun eigen verhaal hebben. 

Vandaar de nieuwe rubriek: supporters die we bijna wekelijks, zelfs op verplaatsing, zien 

maar die we eigenlijk niet kennen, soms zelfs niet van naam... 

Daar komt nu dus verandering in!  

 

https://avantibrugge.us17.list-manage.com/track/click?u=0e4ede364bcd3188f441a8869&id=9bc73551a9&e=02935ff494


 

 

Deze maand bijt JAN DUPAN de spits af als 'supporter in de kijker'. Wie is dus die 

"man met de baard"? 

De band met Avanti gaat jaren terug, toen zijn zoon Tom van kleins af aan bij Avanti 

speelde, en later ook samen met Jochen Delvinquière, tot Avanti finaal failliet ging. 

Beroepshalve was Jan gespecialiseerd in industriële automatisatie, tot zijn 

pensionnering zo'n 3 jaar terug. Die kennis gebruikt hij nu verder in zijn vrijwilligerswerk 

bij "Repair Café" in Brugge. 

In de winter is Jan, als er geen matchen van Avanti zijn natuurlijk, op en top een AFOL 

(=Adult Fan Of Lego); speciale hobby die je een eeuwige jeugd geeft naar het schijnt. 

In de zomer reist hij dan rond met zijn mobilhome, voornamelijk in Frankrijk en de 

Nederlandse Eilanden.  

  

 

Opmerkingen of suggesties? Laat ze gerust weten via webmaster@avantibrugge.be  
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