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AVANTI BRUGGE 

 

Nieuwsbrief april 2018  

 

 

 

 

Sportief nieuws 

 

 

 

HEREN zijn nu al kampioen in 3e provinciale A ! 

De laatste match van de Heren tegen en in Iebac leidde opnieuw naar een riante 

overwinning, waardoor we onze zegereeks verder uitbreiden. 

Maar na de match kwam het bericht dat Oedelem verloren had tegen Knokke-Heist, 

waardoor we ietwat onverwacht een match vroeger dan gehoopt kampioen werden. 

Ietwat een anti-climax omdat er eigenlijk geen viering gepland was, maar toch werd snel 

wat geïmproviseerd en hebben spelers en sommige supporters toch al wat kunnen vieren. 

Maar de echte viering zal zijn op zondag 8 april voor de kampioenenmatch, beginnend met 

een versterkend ontbijt en afsluitend met een spetterende party.  En ja, tussenin ook nog 

een match tegen Oedelem natuurlijk! 

 

Ook in de Beker speelt Avanti al zeker het finale-weekend !  

De kwartfinale tegen Wevelgem was schitterend.   

Met een volle supportersbus en nog eens zoveel supporters met eigen vervoer om onze 

spelers aan te moedigen moést het lukken om de volgende ronde te halen. 

Vooraf in de bar werden de kelen al geschraapt met "Rood" van Marco Borsato, en de 

vocale én visuele ondersteuning ging gewoon verder tijdens de ganse match. 

Sportief toonde Avanti zich van zijn beste kant: ondanks een moeilijke start waarbij we 

onze voorgift al snel kwijt waren begon Avanti aan een remonte, om met overtuigende 64-

97 cijfers de winst definitief binnen te halen. 

Proficiat gasten!!!  

  

Wedstrijden HEREN April 2018: 



8/4  11u Avanti - Oedelem       KAMPIOENENVIERING 

14/4 18u30 Wibac Sint-Eloois Winkel - Avanti 

     
 

 

DAMES kunnen nog kampioen worden in 2e Landelijke ! 

De Dames hebben een goeie zaak gedaan door te winnen tegen rechtstreekse concurrent 

Kortrijk met 52-60. Ze staan momenteel op de tweede plaats na Kortrijk en Rupel die 

gezamelijk de pole positie bekleden, maar Avanti heeft nog een wedstrijd meer te 

goed.  De resterende wedstrijden tegen Knokke-Heist, Laarne en Houtem (met 

respectievelijk 6, 10 en 16 verliesmatchen) moet een haalbare kaart zijn, zodat ze nog 

altijd kunnen hopen op een kampioenstitel. 

 

Ook de beide U19 damesploegen kunnen nog kampioen spelen, dus het seizoen kan 

spetterend eindigen! 

 

De Dames organiseren alvast een eindeseizoensfeestje.  Afspraak in de Sport Nautique 

vanaf 22 uur. (zie Evenementenrubriek) 

 

De dames van Avanti spelen ook al zeker het finale-weekend !  

Op zaterdag 5 mei om 19u spelen onze Dames de Halve Finale van de Beker voor West-

Vlaanderen tegen Blue Cats Ieper. 

Avanti zal dus goed vertegenwoordigd zijn op het finale-weekend in de Lange Munte te 

Kortrijk. 

Alle supporters welkom in rode outfit om onze Dames aan te moedigen! 

   

 

Wedstrijden DAMES ONE April 2018: 

31/3 18u Avanti - Knokke-Heist 

8/4 17u Upkot Sparta Laarne - Avanti 

14/4 19u Avanti - Houtem (tempelhof!) 
  

 

Transfer nieuws 

 

 

 

We kunnen nog wel wat versterking gebruiken bij de Heren, dus heeft het bestuur een 

oude rot in het basketvak aangetrokken om de sportieve cel te helpen leiden.  

 



 

Johan Boone is een beetje van alle markten thuis.  Hij 

kent de basketwereld op zijn duimpje, ideaal dus om 

verdere transfers te regelen. En gezien hij een 

globetrotter is met een voorliefde voor Australië zou het 

ons niet verwonderen mochten we plots een transfer 

doen van down under ;-)  

 

 

 

Evenementen 

 

 

 

8 april : kampioenen-ontbijt 

Deze dag wordt een hoogdag voor de club: we zullen immers officieel onze kampioenstitel 

vieren. 

We zetten de dag in met een kampioenen-ontbijt: er zijn nog een aantal plaatsen vrij, dus 

neem gerust contact met iemand van het bestuur om u in te schrijven voor de luttele prijs 

van 12,50€ of 8€ voor kinderen.  

 

 

14 april : Eindeseizoensfeestje Avanti Dames in Sport Nautique 

Die zaterdagavond sluiten de Dames het seizoen af met een spetterend feestje in de Sport 

Nautique. 

Vanaf 22u start de DJ, wellicht tot in de vroege uurtjes. 

En de heren zijn uiteraard ook van harte welkom, want ook zij hebben iets te vieren en 

willen dit graag delen met de Dames.  

 

 

4 mei 21u: 1/2 finale Beker West-Vlaanderen Heren 

Na de verdiende overwinning tegen Wevelgem worden onze spelers klaargestoomd voor 

de halve finale tegen SIjsele. 

Het wordt dus een heruitgave van de finale van vorig jaar, maar deze keer met een frissere 

ploeg! 

Het bestuur zal in ieder geval opnieuw een bus (en misschien 2 bij grote belangstelling) 

om de rit naar Kortrijk in de beste omstandigheden mee te maken.  

 

5 mei 19u: 1/2 finale Beker West-Vlaanderen Dames 

Ook de Dames zullen de Avanti-kleuren verdedigen in de Lange Munte voor de halve 

finale tegen Blue Cats Ieper. 

Proficiat Dames! 

En als de Heren de avond ervoor zouden gewonnen hebben van Sijsele Two (sorry: 



 

Sijsele One én Two) spelen ze nà de Dames om 21u de finale.  Een reden te meer om te 

winnen tegen Sijsele, zodat de supporters iets vroeger kunnen komen om de Dames aan 

te moedigen.  

  

 

Wie is wie: supporter(s) in de kijker 

 

 

 

In de aanloop naar de kampioenenviering, is het logisch dat we deze keer een supporter in 

de kijker plaatsen die als het ware specialist is in kampioen zijn. 

Paul De Rocker is net opnieuw kampioen geworden in de disciplines hinkstapspringen en 

verspringen, intussen al méér dan 100 keer!  Zijn volledige verzameling aan bekers en 

medailles loopt in de honderden, maar Paul heeft toch een speciale herinnering aan “De 

Gouden Merel” en de “Sporttrofee” van de stad Oostkamp.  Beslist een hele klus om die 

mee te verhuizen naar het nieuw appartement dat hij nog maar net betrokken heeft, samen 

met zijn echtgenote Lutgart Palmaerts. 



 

Wie over sport spreekt kan eigenlijk niet rond Paul heen: met zijn 76 jaar is hij nog 

wekelijks aan het trainen voor de kampioenschappen atletiek. Hij traint trouwens op de 

piste van Sport Vlaanderen, of bij slechter weer loopt hij rondjes boven in de basketzaal. 

Daarnaast geeft hij ook les “Samen bewegen” voor de senioren. Het motto van Paul is 

trouwens “deelnemen is belangrijk, maar winnen is het allerbelangrijkste!” 

 

Maar even terug in de tijd. 

Als typische winteractiviteit begon Paul zijn basketcarrière bij Jupiter, dan Concordia en 

later Olbak Kortrijk om uiteindelijk terug te keren naar Jupiter, en speelde uiteraard ook 

mee in de Corpo ploeg van de Brugeoise. Echter, geen enkele van deze ploegen bestaat 

nu nog. 

In de zomer was er dan meer tijd en beter weer voor atletiek: al vanaf 1957 is Paul lid van 

Olympic Brugge, en is het tweede-oudste lid (nà Carolus Moens, 92 jaar). En of hij actief 

blijft… 

  

Maar waar ligt nu de link met Avanti? 

Wel, als basketter was hij regelmatig aanwezig op matchen van Avanti toen ze nog in 

eerste klasse speelden. En vooral de Amerikaan Tom Duff roept speciale herinneringen 

op. 

Intussen was het ietsje minder basket, tot Paul op 11 september 2016 trainde op Sport 

Vlaanderen en massa’s volk zag toekomen.  Toen hij te horen kreeg dat dit de 

openingsmatch was van het nieuwe Avanti, is hij meteen gaan douchen en teruggekomen. 

Het begin van een nieuwe basketperiode was een feit. 

Intussen zie je Paul en Lutgart op alle thuismatchen van de seniores en zelfs op 

verplaatsing, mét uiteraard hun supporterssjaal. Op een thuismatch maken ze dat ook de 

overkant van de vaste supporterstribune rood gekleurd is, en volgens hen zijn dit de beste 

plaatsen. 

Maar de link met Avanti is nog sterker, want de kleindochter van Lutgart, Margo Boedt, is 

een gedreven speelster bij de dames  bij de Landelijke U19 en de Dames Two. 

  

En om te eindigen geeft Paul nog enkele aanbevelingen mee voor Avanti:  

 Geloof in de kracht van jezelf 

 Avanti moet rustig verder bouwen aan de toekomst 

  

 

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

  

  

 

 

 

 

 


