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Sportief nieuws 

 

 

 

HEREN zijn kampioen in 3e provinciale A ! 

Louter voor de volledigheid, want dat wisten jullie natuurlijk al.  Intussen werd ook de 

laatste competitiematch met ruime winst afgesloten, zodat we nu ook ONGESLAGEN 

kampioen zijn. 

Met een gemiddelde score van 96 punten (nét geen 100, onder meer door forfait van 

Ruddervoorde waardoor we maar met 20-0 wonnen) steken we ver boven de andere 

ploegen uit, en ook de gemiddelde tegenscore van 50 punten is goed voor een eerste 

plaats. 

 

Bekijk de scoutinggegevens over het voorbije seizoen  

Weet je trouwens dat je op de site niet alleen de individuele scoutinggegevens per match 

kunt zien bij het matchverslag, maar ook het volledig scoutingoverzicht van de reguliere 

competitie en de bekercompetitie?   

Zie hiervoor op www.avantibrugge.be in de rubriek [Competitie] [Heren]  

  

 

DAMES kunnen nog altijd promoveren naar 1e Landelijke ! 

De Dames hebben een mooi seizoen achter de rug, en eindigen samen met Kortrijk op de 

eerste plaats. 

Jammer genoeg staan ze 4 punten negatief tegenover Kortrijk (thuismatch verloren met 12 

punten, terugmatch gewonnen met 8 punten) zodat Kortrijk zeker stijgt, en ze hun lot niet 

meer in eigen handen hebben. 

Er was een testmatch voorzien tegen Hasselt, maar die hebben forfait gegeven, zodat het 

nu nog enkel de VBL is die kan beslissen dat Avanti Dames alsnog zullen kunnen/mogen 



 

promoveren. 

Wij duimen alvast.  

 

 

DAMES U19B zijn ook interprovinciaal kampioen ! 

Naast de dames zijn ook de meisjes van de U19B interprovinciaal kampioen na een 

klinkende overwinning tegen Laarne met 54-63. 

Dit werd uiteraard gevierd, niet met champagne maar met Kidibul... verstandig bezig 

meisjes. 

Proficiat !  

 

 

 

Het Bekerweekend van 4-6 mei moet zeker rood kleuren! 

Zowel de dames als de heren spelen op het bekerweekend minstens de halve finale! 

Voor de wedstrijden van de Heren is busvervoer voorzien (zie onder "evenementen").  

 

Wedstrijden DAMES ONE April 2018: 

Vrij 4/5 21u Sijsele B - Avanti Heren 

Za 5/5 19u Avanti - Blue Cats Ieper 

Finalewedstrijden bij winst in halve finale: 

Za 5/5 21u Avanti Heren - ??? 

Zo 6/5 18u Avanti - ??? 
  

 

Transfer nieuws 

 

 

 

Wij verwelkomen Thomas Vandaele bij de Avanti 

familie. 

Thomas zal bij de Heren voornamelijk worden 

uitgespeeld op de 4-positie. 

Voor velen is Thomas geen onbekende. Zijn grootvader 

is ons Avanti-icoon Chris Bolle. Zijn ma Veerle en zus 

Fien zijn actief binnen onze dames, respectievelijk als 

secretaris en speelster van de dames one. 

En als jonge snaak kwam Thomas reeds kijken naar 

Avanti om te genieten van de basketcapriolen van zijn 

oom, Koen Bolle. 

Een logische transfer dus... 

 



 

 

Avanti Basketkampen deze zomer 

 

 

  

Na het grote succes van het basketkamp tijdens de Paasvakantie, kan je nu ook weer 

inschrijven voor de zomerkampen. 

Vul gewoon het on-line formulier in op de site http://www.avantibrugge.be in de rubriek 

[Praktisch] [Basketkampen] [electronische inschrijving]. 

Klik hier om de flyer met alle bijkomende informatie te bekijken. 

 

VAN 30/07 tem 03/08:  U14-U16 

(geboren in 2003 tem 2006) 

Jongens en meisjes provinciaal en landelijk niveau 

agility drills 

proprioceptieve oefeningen (stabiliteitsoefeningen) 

conditioning drills 

dynamische stretching 

fundamentals (shooting, voetenwerk, dribbling, passing ) 

verschillende tornooivormen 

(vrijworpcompetitie, beste shotter, MVP, 3on3,…) 

Nevenactiviteit: Kliminitiatie 

 

VAN 20/08 TEM 24/08: U8, U10, U12, U14 EN U16 

(geboren in 2003 tem 2013) 

Jongens en meisjes provinciaal en landelijk niveau 

fundamentals zowel defensief als offensief 

(balhandeling, dribbling, shooting, voetenwerk,…) 

teamoffence als teamdefence 

verschillende tornooivormen (beste vrijworpcompetitie, 



 

beste shotter, MVP, 3on3 tornooi,…) 

Nevenactiviteiten: Kliminitiatie vanaf U10, KIN ball voor U8  

  

 

Evenementen 

 

 

 

4-6 mei Bekerweekend ! ! ! 

Dé activiteit van mei is ongetwijfeld het bekerweekend, waarin zowel onze Heren als onze 

Dames de halve finales spelen. 

Wij rekenen er op dat de zaal De Lange Munte in Kortrijk zo veel mogelijk rood zal kleuren 

om onze ploegen aan te moedigen. 

 

Voor de finales van de Heren wordt er trouwens een bus ingelegd: 

Zowel op vrijdag als op zaterdag vertrek om 19u aan de Bistro Sport Nautique, 

Waggelwater 4. 

Inschrijven vooraf is wel noodzakelijk; Betalen mag vooraf, of op de bus. 

 

Ingeval we de finale niet halen, gaat de bustrip op zaterdag niét door en wordt je geld 

volledig terugbetaald.  

 

 

1 juni: Eindeseizoens BBQ Party 

 

 

We zijn Bourgondiërs, dat is algemeen geweten.  Dus hoe kunnen we beter het seizoen 

definitief afsluiten dan met een spetterende BBQ! 

Plaats van het gebeuren: Bistro Sport Nautique, Waggelwater 4 Sint-Andries. 

Iedereen met een hart voor Avanti is welkom vanaf 18u30. 

Inschrijven bij de bestuursleden of via publicrelations@Avantibrugge.be en betaling op 

rekeningnummer BE49 1030 5217 6671 (15€ per persoon, 12€ jeugd t/m 15 jaar) 

 



 

 

Wie is wie: supporter(s) in de kijker 

 

 

 

Kurt en Dany Caestecker-Van Leynseele 

   

“Op onze trouwdag de link met Avanti opnieuw opgenomen” 

 

Het zal je maar overkomen: op je trouwdag bij het verlaten van het stadhuis plots elk 

een sjaal van Avanti rond de nek krijgen, en twee dagen later zit je op de eerste 

competitiematch van het vernieuwde Avanti, en je wordt een van de trouwste 

supporters…  zo verging het in ieder geval Kurt en Dany in 2016. 

 

Beiden hebben wel een verleden in het basket: Dany speelde ooit rond haar 17 jaar een 

aantal jaren bij de Damesploeg van Ronse, terwijl Kurt in schoolverband begon te 

basketten, vooral onder impuls van zijn 5 jaar oudere neef Wim Vanhauter.  Zijn iets te 

kleine gestalte bleek echter een hinderpaal voor een verdere basketcarrière.  Maar een 

tatoeage van Michael Jordan op zijn rug zijn een blijvende herinnering aan het basket. 

 

Dus basket bleef een interessegebied voor Kurt; bij het vroegere Avanti was hij een 

regelmatige supporter bij de eerste ploeg, en de laatste jaren had hij ook een 8-game-

abonnement bij BCO Oostende. Het was dus wat aanpassen qua niveau toen ze 



 

overstapten van matchen in 1e Klasse naar 4e Provinciale niveau, maar in de praktijk 

bleek het niveau van het nieuwe Avanti toch ruim boven de verwachtingen te zijn, zodat 

Kurt en Dany van de overstap geen spijt hebben. 

  

Maar ook naast het basket is Kurt een zéér gedreven sporter met een ruime en 

gevarieerde carrière: vanaf 6 jaar keeper bij Cercle Brugge (alhoewel Kurt nu een vurig 

Club fan is), maar zijn ongenoegen met de elitaire én soms discriminerende sfeer in die 

tijd bij Cercle, deed hem overstappen naar individuele sporten: Taikwondo, badminton, 

fietsen, boksen… hij is alleen nogal moeilijk op zijn paard te krijgen  ;-) 

 

En als Kurt sport is het alles of niets: er ten volle voor gaan, tot het uiterste gaan en nét 

er over, niet kunnen verdragen dat er iemand voor je rijdt… kortom zeer fanatiek bezig 

met zijn trainingen. 

Niet te verwonderen dus dat hij ook fanatiek is als supporter, maar dan wel met een 

positieve ingesteldheid: je kan je eigen ploeg nooit motiveren door de andere ploeg af te 

breken! 

 

En we zouden bijna nog vergeten dat dit nieuw samengesteld gezin ook nog 2 andere 

leden telt: de hond Mara speelt graag de baas, en bepaalt veelal wanneer zijn 

pleegouders moeten thuis zijn. En uiteraard is er nog Femke: ook vurig supporter van 

Avanti, maar voor het ogenblijk nog krachten aan het herwinnen na klierkoorts en dus 

genoodzaakt om de beperkte actieve uren selectief in te vullen. Veel beterschap 

Femke, en dat je er binnen enkele maanden volledig door bent!  

  

 

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