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AVANTI BRUGGE KNIGHTS 
 

Nieuwsbrief Oktober 2018  

 

 

 

Weer een nieuwsbrief boordevol interessant nieuws over Avanti. 

Hierbij het overzicht van de artikels deze maand (je kan ook doorklikken naar een van de 

artikels) 

- Sportief Nieuws 

- Evenementen 

- D'Orde van Avanti Knights 

- Speler in de kijker 

- Supporter in de kijker 

  

 

Sportief nieuws 

 

 

HEREN: 2e provinciale wordt geen walkover 

Na 3 wedstrijden staan we waar we willen staan: op de (gedeelde) eerste plaats! 

Maar het is ook al duidelijk geworden dat deze reeks toch wel wat zwaarder zal worden dan 

vorig jaar. Gelukkig is er telkens weer een andere speler die zich in de kijker speelt en de 

anderen mee trekt. Dus met de steun van een ruime supporterskring moeten we de topplaats 

blijven behouden. 

 

Maar het bestuur wil zijn ambities om (liefst ongeslagen) kampioen te spelen dit jaar absoluut 

waarmaken. Vandaar dat ze op zoek bleven naar versterking, rekening houdend dat Jens 

wellicht wat minder zal spelen dit jaar en we best wat extra lengte kunnen gebruiken. 

En die speler werd uiteindelijk gevonden: 



 

 

Het is niemand minder dan oud-internationaal en Gentenaar Wouter De Wilde (2,05 meter), die 

jarenlang actief was in eerste klasse bij Leuven, Bree, Wevelgem, Charleroi en Bergen. Hij had 

vorig seizoen zijn schoenen aan de haak gehangen, maar het bestuur van Avanti heeft hem 

kunnen overtuigen om voor de Brugse familieploeg uit te komen. 

Welkom Wouter!  

  

Wedstrijden HEREN september 2018: 

Alleen maar thuiswedstrijden deze maand:  

Zo 7/10 11u Avanti - RHK Oostende 

Zo 21/10 11u Avanti - Langemark 

???  Avanti - Koekelare BEKER WEST-VL 1/16e fin. 
 

 

 

DAMES ONE zijn goed op dreef! 

Na de drie overwinningen in de Beker van Vlaanderen, gaan onze Dames One verder op 

hetzelfde elan en staan ook in 1e Landelijke aan kop van de competitie.  

 

Wedstrijden DAMES ONE september 2018: 

Zo 7/10 18u Willebroek - Avanti Dames One 

Za 13/10 20u Avanti Dames One - Wytewa Roeselare 

Za 20/10 18u Avanti Dames One - Schoten-Brasschaat 

???  Avanti Dames One - Blue Cats Ieper BEKER Vlaanderen 1/8fin. 
 

 



 

JEUGD: we bouwen aan de toekomst 

 

Dit jaar staan er weer 6 jeugdploegen op de vlaamse basketbalterreinen. 

De bedoeling is duidelijk: met onze jeugd moeten we bouwen aan de toekomst, en daar wordt 

dan ook in geïnvesteerd. 

Onze U14 en U16 komen dit seizoen uit in de landelijke competitie; het wordt als eerstejaars 

zeker niet gemakkelijk dit seizoen, maar dit moet zeker het spel niveau sterk verhogen. 

Ondertussen werd ook de basketschool opnieuw opgestart, en met succes want we hebben al 

een 'volle klas'.  

  

 

12 oktober: eerste zotte Avanti Schlagerfestival! 

 

 

 

Omdat het leven meer is dan basketten alleen... 

Op 12 oktober organiseert Avanti voor het eerst een schlagerfestival 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. 

 

We rekenen in ieder geval op een volle zaal. 

Kaarten te krijgen (voor 25€) bij het bestuur.  

  

 

D'Orde van Avanti Knights 

 

 

 

“D’Orde” (van Avanti Knights) heeft op de eerste thuismatch meteen getoond wat het wil en wat 

het kan. 

Voor de match werden de tribunes gekleurd met Avanti-vlaggetjes die de supporters later naar 

hartenlust konden gebruiken om aan te moedigen of om af te koelen. 

Aan de inkom werden ook de buttons uitgedeeld aan de houders van een Avanti-lidkaart. 

En D'Orde zorgt in de toekomst ook dat jullie kunnen kennismaken met beide ploegen op het 

terrein, want voor elke thuismatch zullen flyers beschikbaar zijn. 

 

En toen onze hoofdridder Kurt het publiek aanporde om de spelers vokaal én vlaggiaal aan te 

moedigen ging het dak er af, zoals deze foto bewijst.  

 

 

 

Misschien toch één verbeterpuntje: we kregen van diverse kanten de opmerking dat het 

logo nogal nazi-achtig lijkt.  

Laat ons duidelijk zijn: dit is absoluut niét de bedoeling en past helemaal niet met de 

normen en waarden van Avanti. 

En om alle verdenkingen te vermijden zijn de ridders intussen hun hersenen aan het 

pijnigen om een nieuw logo te ontwerpen. 

   

Let’s go Avanti Brugge! 



 

 

supporter(s) in de kijker: Willy en Mireille Graus 

 

 

 

 

 

Groen en Rood zijn de twee kleuren die overheersen ten huize van Willy en Mireille Graus: 

Groen van Cercle Brugge en Rood van Avanti Brugge.  Maar tijdens het gesprek wordt duidelijk 

dat de liefde voor Avanti toch net iets groter is; meer zelfs, tijdens de moeilijke periode van 

Cercle vorig jaar net voor de overname door Monaco werd een kaarsje gebrand voor de goede 

afloop, maar de sjaal van Avanti erbij moest net die extra hoop geven (zie foto). 

Willy is al vanaf zijn 14 jaar supporter van Avanti.  Hij heeft zelf nooit competitiebasket gespeeld 

maar als leerling van het VTI waren er genoeg triggers om ‘pleintjesbasket’ te spelen waar en 

wanneer mogelijk. 

 

Na het ter ziele gaan van Avanti moest Willy noodgedwongen meer ‘passief’ basket volgen: NBA 

matchen (zelfs ’s nachts), later enkele keren naar Oostkamp en uiteindelijk regelmatig naar 

Oostende.  Niet te verwonderen dus dat de aankondiging dat Avanti zou herrijzen groot nieuws 

was, en dus waren Willy en Mireille er van het eerste moment bij toen Avanti opnieuw startte. 

 

Nu vind je beiden op elke wedstrijd (ook uitwedstrijden) behalve als Cercle thuis speelt. Dit is 

vooral doordat ze vinden dat Avanti een echte familieclub is, die warmte uitstraalt, waar iedereen 

met elkaar spreekt, waar het bestuur aan iedereen een handje geeft enz: duidelijk dus dé sterke 

kant van Avanti.  Maar hier duikt toch een moment van onenigheid op: Mireille is er niet van 

overtuigd dat deze warme sfeer ook zal blijven als de ‘oude kern’ zal stoppen terwijl Willy er het 

volle vertrouwen in heeft.  Dit is dus een duidelijke hint naar àlle spelers om te maken dat het 

niet alleen om prestaties op het terrein gaat !!!  En hier rekent Mireille vooral op haar ‘bolletje’ 

(nvdr: Jens Rappé) om ook de komende jaren op een of andere manier actief te blijven in de 

club, maar liefst op het veld. 

 

Ik onthoud in ieder geval enkele ‘tips’ de in de loop van het gesprek naar boven kwamen:  

 De merchandising mag gerust wat meer gepromoot (lees: verkocht) worden aan de 

inkom, want dit verhoogt het familiegevoel 

 D’Orde geeft duidelijk nieuwe impulsen, dus ze verwachten toch nog wat vanuit die hoek 



 

 Willy is begonnen naar Telenet Oostende te gaan toen er een uitwisseling van 

supporters was tussen 2 sporten, voetbal en basketbal: Cerclesupporters mochten gratis 

naar een match van Oostende, en enkele weken later gebeurde het omgekeerde.  Zeker 

een idee om in het achterhoofd te houden want zo werd Willy vaste supporter van 

Oostende… 

  

 

Speler in de kijker: Emanuel Verhaeghe 
een initiatief van D'Orde van Avanti Brugge Knights 

 

 

 

Daags voor de openingswedstrijd tegen Desselgem, begeven wij ons op 

zaterdagochtend naar het charmante Kristus-Koning, waar “Manu” (inmiddels 42 jaar en 

de ancien in ons team)er een woning betrekt, die hij indertijd helemaal zelf gebouwd 

heeft. 

Als vader van een dochter (Louise – die basketbal speelt bij Blue Stars) en een zoon 

(Aymeric – die badminton speelt in Oostkamp) is het bij momenten vaak zeer druk om 

alle programma's van iedereen af te werken. Neem er dan nog bij dat hijzelf tijdens de 

weekdagen elke ochtend om 05.15 uur uit de veren moet om als werfleider bij de 

bouwonderneming “Group Monument Vandekerckhove” aan de slag te gaan en alles in 

goede banen te leiden op de werf van het nieuwe Aquapark van Bellewaerde, dat in 

2019 zal geopend worden. 



 

Zelf meet Manu 1 m 97 en wordt hij meestal uitgespeeld als forward-center. Op 9-jarige 

leeftijd begon hij met zijn basketopleiding in Sijsele en heeft hij achtereenvolgens nog in 

Zwevezele, ACJ, Ruddervoorde, Aalter en Blankenberge gespeeld en is hij ook nog 1 

seizoen coach geweest bij de jeugd van Basket Sijsele. Hij had de eer om onder 

gekende coaches als o.a. Chris Bolle, Roger De Koster, Ted Suski, Tom Poppe, Wim 

Debbaut en Jo Hamers te mogen spelen. Zelf heeft hij genoten van de diverse titels, die 

hij in de vele reeksen (zowel landelijke als provinciale) heeft mogen meemaken en de 

“nieuwe mensen, die hij telkens leerde kennen via het basket”. 

Via Jochen Delvinquière is hij uiteindelijk meegestapt in het nieuwe Avanti Brugge-

project en deelt hij ons mee dat het dit seizoen wellicht zijn laatste seizoen betreft. Na 

zijn lange basketbalcarrière is hij van plan om terug te gaan tennissen. 

Voor dit seizoen zijn de ambities volgens Manu duidelijk : opnieuw kampioen worden en 

zo ver mogelijk geraken in de bekercampagne. 

Als we het over de supporters van Avanti hebben, zegt hij ons duidelijk “nog nooit 

meegemaakt in provinciale, dergelijke ambiance/sfeer” en heeft  hij als tip “verder doen 

zoals jullie bezig zijn”. 

Ook voor het huidige bestuur van Avanti Brugge heeft hij niks dan lof, hij zegt ons “we 

hebben een gedreven bestuur, die voor alles kijkt, we moeten enkel nog basketten en 

zij maken het echt aangenaam voor ons”. 

Tot slot geniet hij ervan om “met gekende namen (die in nog hogere reeksen hebben 

gespeeld) te mogen samen spelen” en vat hij het als volgt samen “een unieke sfeer 

zowel op als naast het terrein”. 

S.V. – D'Orde 

  

 

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