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AVANTI BRUGGE KNIGHTS 
 

Nieuwsbrief September 2018  

 

 

 

Misschien was het u nog niet opgevallen, maar meer en meer zullen we onze Brugse 

historische ridders laten herleven, en verder door het leven gaan als 

Avanti Brugge KNIGHTS 

Dus als er in de toekomst weer eens een volledig uitgedoste ridder over of langs het veld 

loopt weet je meteen vanwaar dit komt. 

Trouwens de nieuw opgerichte supportersclub D'Orde gaat helemaal mee in dit verhaal 

(zie verder....) 

  

 

Sportief nieuws 

 

 

 

HEREN zouden opnieuw sterk moeten staan in 2e provinciale ! 

Het belangrijkste deel van de voorbereiding was het inpassen van onze 3 nieuwe spelers. 

En eerlijk gezegd, dit verliep vrij vlot, want ze hebben intussen hun plaats gevonden in de 

ploeg en beseffen ook al dat dit Avanti steunt op ploegspel en niet op individuele acties. 

De eerste 2 bekermatchen hebben we intussen met een ruim verschil gewonnen, en 

telkens stond er een century op het bord.  Maar dat was dan ook telkens tegen lager 

geklasseerden. 

Onze oefenmatchen daarentegen bleken toch wat moeilijker te zijn: tegen Meetjesland en 

Koksijde konden we winnen, maar tegen Erpe-Mere en tegen Aalter (beide 1e provinciale) 

moesten we het onderspit delven maar daar waren we ook maar met resp. 7 en 8 spelers. 

Dus: we hebben wel nog wat werk! 

Maar al bij al: we hebben onze start niet gemist.  

  

Wedstrijden HEREN september 2018: 

Za 8/9 20u30 Eernegem - Avanti Heren 



Zo 16/9 11u Avanti - Desselgem STARTHAPPENING 

Za 22/9 18u Oostkamp B - Avanti 
 

 

 

DAMES ONE zijn alvast goed gestart ! 

De Dames zijn er meteen voluit voor gegaan: In de Beker van Vlaanderen stonden reeds 3 

matchen op het programma (mibac-Wytewa-knokke), en die eindigden alle 3 in 

overwinningen. 

Proficiat, goed gestart! 

 

En ook wat feestelijk nieuws:  speelster  Felke Steijns van de One stapt op 1 september in 

het huwelijksbootje. 

Proficiat vanwege de ganse Avanti-famlie!  

 

 

Wedstrijden DAMES ONE september 2018: 

Za 8/9 18u Avanti Dames One - Blue Cats Ieper 

Za 15/9 18u30 Amon Jeugd Gentson - Avanti Dames One 

Za 22/9 18u Avanti Dames One - Waregem 
 

 

 

Basketschool gaat weer van start op 1 september ! 

Op zaterdag tussen 9u en 10u kunnen de spelertjes geboren 

na 2013 proeven van de basketmicrobe. De Gediplomeerde 

trainer Pieter Legein zal uw zoon/dochter de basics van basket 

bijbrengen en hen goesting doen krijgen om verder te doen. 

- Locatie: Gemeenteschooltje in Sint-Michiels (Ten Boomgaard) 

- Start zaterdag 01/09 

- de eerste 3 lessen zijn een kennismaking en dus gratis, 

daarna 110 euro inschrijvingsgeld 

- Inschrijven: jeugd@avantibrugge.be .  
 

 

 

Avanti Basketkampen deze zomer 

 

 

  



 

Deze zomer gingen opnieuw twee sportkampen door ingericht door Avanti. 

Vooral de laatste met alle leeftijdscategorieën kende een groot succes, met een 50-tal 

deelnemers waarvan ook een deel van andere clubs. 

Proficiat aan de trainers en spelers!  

  

 

Komende evenementen 

 

 

 

7 september: BBQ van de Dames 

Ribbetjes à volonté ! 

En er is ook aan de vegetariërs gedacht met een veggie-alternatief (tijdig verwittigen!). 

Inschrijven kan tot en met 5 September via e-mail naar steijnsjes@yahoo.com  

 

 

 

16 september 11u: Openingswedstrijd 

Naar goede gewoonte wordt dit weer een echt event, met niet alleen animatie op het 

(groot) terrein, maar ook naast het veld met onder meer foodtrucks en de wereldbefaamde 

loempia's. 

Bovendien kan je een ballonvaart voor 2 personen winnen aangeboden door onze 

Sponsor Callant Verzekeringen. 

In primeur zal ook de nieuwe supportersvereniging D'Orde (zie hierna) uitpakken met een 

eyecatcher. 

Ambiance is dus verzekerd!  

 

 

12 oktober: eerste zotte Avanti Schlagerfestival 

 

Omdat het leven meer is dan basketten alleen... 

In oktober zal Avanti voor het eerst een schlagerfestival organiseren met een top-affiche: 

 De Romeo's 



 

 Willy Sommers 

 Laura Lynn 

 Paul Bruna 

Uiteraard is dit niet alleen voor de supporters van Avanti, maar iedereen die eens graag 

zot doet en zich laat gaan is meer dan welkom. 

En als dit soort muziek niet echt je ding is, kan je altijd nog een handje helpen met de 

organisatie, en reken maar dat dit ook een speciale ambiance geeft!  

 

 

 

En volgende activiteiten liggen ook al vast: 

25 november: Sinterklaasontbijt en wijndegustatie 

15 december: quizavond 

20 januari: nieuwjaarsontbijt 

7 april: slotmatch met BBQ  

  

 

D'Orde van Avanti Knights is boven de doopvont gehouden 

 

 

 

Een basketclub met ambitie heeft nood aan supporters met ambitie! 

Logisch dus dat recentelijk een officiële supportersclub van Avanti Brugge in het leven 

geroepen werd, die verder onder de naam “D’Orde” (van Avanti Knights) door het leven 

zal gaan.  

 

 

  

 

De bedoeling is om het bestuur van Avanti Brugge (Heren en Jeugd, event-team, 

sponsorcel…) te ondersteunen door een aantal extra-sportieve randactiviteiten te 

helpen organiseren. 

Onze missie is onze ploeg(en) op een positieve manier als supporters naar buiten te 

brengen, waarbij fairplay, geweldloosheid en respect (voor tegenstrevers, refs 

en  bezoekende supporters) belangrijk zijn. 

Op die manier zal D’Orde ook bijdragen aan het familiaal en sociaal karakter van Avanti 



 

Brugge. 

Iedereen die een Avanti-lidkaart bezit is automatisch lid van D’Orde en geniet van de 

voordelen van de activiteiten van D’Orde, en ontvangt daarvoor ook jaarlijks een 

supportersbutton. 

Maar ook lidmaatschap van D’Orde alleen kan voor de luttele som van 3 Euro per jaar. 

  

Meer vragen? 

Conctacteer gerust de leden van de Raad der Wijzen van D’Orde: 

–  Kurt Caestecker, voorzitter en Hoofdridder 

–  Ridders Dieter Puype, Stefaan Verhaeghe, Jan Dupan en Joannes Rappé 

   

Let’s go Avanti Brugge! 

D’Orde – Trots van Brugge ! 

  

By the way: waar staat het logo van D’Orde voor? 

De basketbal staat uiteraard centraal 

De bal wordt vastgehouden door het ridderzwaard, een verwijzing naar het 

Middeleeuws verleden van Brugge 

De vleugels symboliseren de Feniks, die net als Avanti uit de as herrezen is 

En dit alles in de huiskleur van Avanti: Rood….  

 

 

Avanti in de wereld: postkaarten met een sjaal... 

 

 

 

Ondanks de fantastische zomer zijn veel van de Avanti supporters toch op reis vertrokken, 

met in hun bagage uiteraard de Avanti-vlag of -sjaal. 

Je kan de bewijsstukken bekijken rechtstreeks via volgende link avanti in de wereld, of via 

de menu [Fanclub] [Media] [Avanti in de Wereld].  

  

 

supporter(s) in de kijker: Isabelle De Pourcq 

 

 



 

  

Bij de dameslingeriezaak “La Finesse” in de Smedenstraat is de nieuwe collectie binnen: 

de one-size-fits-all enige echte AVANTI-BEHA!  Een goeie reden dus om even met de 

uitbaatster, sponsor en supporter Isabelle De Pourcq te gaan praten. 

 

Isabelle was al vanaf haar 6 jaar flink met de voetjes aan het stampen bij matchen van (het 

vroegere) Avanti.  Niet moeilijk als “De Pourcq Deuren” een van de belangrijkste sponsors 

was en bovendien nonkel paster Roger De Pourcq voorzitter was van Avanti.  Zelf was 

Isabelle wel zeer sportief in haar jeugd met atletiek, keurturnen, ballet, zwemmen, tennis 

en voetbal, maar géén basket!? 

Na de teloorgang van Avanti kwam de basketinteresse op een lager pitje te staan, maar 

toch ging Isabelle occasioneel en uit sympathie nog naar het basket om haar schoonbroer 

coach Jean-Marie Vanhulle te volgen, of de zonen van haar zus Sabine (Sander en Pieter 

Pieters) die bij Racing speelden. 

 

Toen startte Avanti opnieuw !  Isabelle heeft jammer genoeg deze start gemist, maar via 

vrienden in ’t Risico is ze toch rap weer in het basket gerold en was ze meteen verkocht. 

En toen ging het snel: door de muzikale achtergrond van haar overleden man Joost had ze 

wel wat installaties op zolder staan, dus schonk Isabelle een mengpaneel waarmee DJ My 

tegenwoordig de nodige ambiance in de zaal brengt. En dan volgde de vaste 

sponsoring.  De eerste matchbal die ze kreeg, getekend door alle spelers en bestuur, heeft 

nu trouwens een ereplaats in de living en Isabelle is er niet weinig trots op.  Een goede 

basis dus om een gepassioneerd supporter te worden. 

De “De Pourcq’s” hebben goede familiebanden.  Het hoeft dus niet te verwonderen dat er 

regelmatig familie mee komt supporteren.  En wie weet is er eens een match waarop we 

een grote familiefoto kunnen maken onder de vlag van Avanti? 



 

Trouwens haar vriend Kris, uitbater van hotel Cordoeanier en café Rose Red, heeft nog 

competitief basket gespeeld, dus ook van die kant gedijt de basketmicrobe. 

  

Heeft het basket nu het leven van Isabelle veranderd?  Zeer zeker is het antwoord, want 

intussen is haar vriendenkring veranderd en ook fors uitgebreid, wat dus een goede zaak 

is voor het sociaal leven. 

 

En wat haar meest memorabele gebeurtenis is bij Avanti?  Zonder veel nadenken zegt 

Isabelle de niet-gespeelde bekerwedstrijd op Wevelgem.  Avanti had een bus ingelegd 

naar Wevelgem, maar die dag begon het zo hard te sneeuwen dat de match terecht 

uitgesteld werd. En in plaats van om 19 uur aan de bus af te spreken zoals voorzien 

hebben vele supporters gewoon de afspraak toch laten doorgaan maar dan in café De 

Reisduif.  En eerder toevallig is Isabelle die avond daar ook beland midden tussen een 

dolenthousiaste bende supporters van Avanti.  En eigenlijk hebben we die match tegen 

Wevelgem van de week daarna (64-97) eigenlijk die avond al gewonnen.  Een 

memorabele avond dus. 

   

  

 

Speler in de kijker: Frederic De Jaeghere 
een initiatief van D'Orde van Avanti Brugge Knights 

 

 



 

Met de Raad der Wijzen van D'Orde kwam het idee om – naast de rubriek “supporter in 

de kijker” ook eens een bijkomende rubriek voor onze nieuwsbrief aan te maken, 

meerbepaald “speler in de kijker”. Wie we als eerste aan bod zouden laten komen, was 

snel geklonken : onze publiekslieveling “Fredje”. 

Op een dinsdagavond – een uurtje voor de training – hadden wij afgesproken voor een 

“gezellige babbel” met “ons Fredje”, die straalde om  

1° deel te mogen uitmaken van Avanti Brugge 

2° het een hele eer vond om als eerste aan bod te komen in de nieuwe rubriek. 

Wanneer wij hem vragen om zichzelf kort eventjes voor te stellen, vernemen wij dat hij 

woonachtig is in Brugge, een “liefje” heeft – Inneke, (nog maar) 38 jaar is, 1 m 81 en op 

het basketbalterrein als “forward” (vleugel) wordt uitgespeeld. 

Verder laten wij Fredje openhartig vertellen en vernemen wij dat hij vanaf zijn 13 jaar is 

begonnen met basket bij Avanti Petros Brugge – in het KTA, samen met o.a.Jens 

Rappé, Roderick Struyve en Dries Aelter. Na het faillissement trokken ze met de hele 

jeugdploeg naar Sijsele, waar in die periode Roger De Koster toen trainer was van de 

eerste ploeg in provinciale.Na de juniors bij Sijsele, trok Fredje naar de reservenploeg 



van Ruddervoorde om vervolgens samen met o.a.Emanuel Verhaeghe en de drie 

broers Vanthournout in de eerste ploeg terecht te komen. 

Na zijn periode bij Ruddervoorde trok hij voor 1 jaar naar Racing Brugge Two, waar hij 

Karim Kaddour als trainer had. 

Vervolgens heeft Fredje het over zijn wereldreis, waarbij hij voor twee jaar eventjes uit 

Brugge is weggeweest. Aanvankelijk vertrok hij voor 1 jaar naar Australië met een “work 

holiday visum”. In Australië is het echter zo dat, wanneer je voor 3 maanden werkt in de 

“landbouwsector”, het dan mogelijk is om nog 1 jaar langer te blijven, wat Fredje dan 

ook heeft gedaan en in drie verschillende boerderijen heeft gezwoegd.In totaal heeft hij 

14 maanden in Australië verbleven om hierop Bali, Viëtnam, Cambodja en Nieuw 

Zeeland te verkennen. Na te hebben rondgereisd “al liftend”, is hij terug naar Australië 

vertrokken voor 4 maanden en op weg naar huis heeft hij afgesloten met 6 weken 

Nepal, waar hij tot op 5600 m hoogte heeft gestaan. 

In Brugge heeft hij zich dan terug aangesloten bij Racing Brugge Two – in feite, zo 

benoemt hij het zelf “meer als trainingspartner dan als speler”. Vervolgens kwam hij bij 

Racing Brugge Three terecht – speelde hij twee jaar bij ACJ – nam hij een sabbatjaar – 

kwam terug bij ACJ om uiteindelijk bij Avanti terug te komen, waarbij hij via Jens 

vernam dat er geruchten waren voor een “herstart van Avanti” en hij de kans met beide 

handen greep om nog eens samen te spelen met hem, want anders was het voor 

Fredje al “fin de carrière” geweest. 

Voor Fredje wordt het waarschijnlijk zijn laatste seizoen, zegt ons dat hij in feite al zou 

gestopt zijn,maar dat het onze cap Lexie was, die hem heeft overhaald om nog een 

jaartje bij te doen. 

Over het huidige Avanti zegt Fredje ons dat het “zalig is om bij Avanti te spelen”. 

Bestuur, spelers, supporters, “een klapke doen na de wedstrijd met de supporters”, en 

zo zegt hij zelf “als er een mogelijkheid is om iets speciaals te doen op het veld, zal ik 

het niet laten”. 

Inzake het nieuwe seizoen in 2-de provinciale, vermeldt Fredje graag “de Kortrijkse 

ploegen”, die inderdaad wellicht de onbekende factor zullen zijn en stelt hij dat we 

wellicht opnieuw zonder verliespartijen kampioen moeten kunnen spelen, tenzij 

blessures roet in het eten zouden gooien. 

Als we Fredje vragen of hij suggesties heeft voor de supporters, zegt hij dat we “verder 

moeten doen, zoals we bezig zijn” en doet hij hierbij het voorstel om ook eens voor een 

gewone competitiematch een verplaatsing te maken met een supportersbus, en 

waarom niet naar het Wielsbeke van Jean-Luc op 22 december 2018 (met zijn allen in 

het rood – in de kerstperiode) ? 



 

Tot slot wenst hij nog eens zijn appreciatie uit te drukken voor het grote gebaar van 

onze cap, dat hij vorig seizoen voor de titel op de ring mocht plaats nemen. 

Fredje – bedankt voor het aangename gesprek – 

S.V.  

  

 

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