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Hierbij het overzicht van de artikels deze maand (je kan ook doorklikken...) 

- Sportief Nieuws 

- Evenementen 

- D'Orde van Avanti Knights 

- Supporter in de kijker: Robert en Martina Clauwaert 

- Speler in de kijker: Jeroen Baele 
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Sportief nieuws 

 

 

HEREN: ze stomen verder in de competitie én in de Beker 

De Heren zijn nog steeds ongeslagen in de competitie. 

Een ook in de Beker hebben ze dankzij een ruime 96-65 overwinning in de 16e finale tegen 

Koekelare alweer een ticket voor de volgende ronde. 

Jammer genoeg is het niet allemaal rozengeur: onze nieuwe aanwinst Wouter De Wilde moet 

spijtig genoeg al afscheid nemen van de ploeg door blijvende problemen met de achillespees; hij 

stelt (terecht) zijn gezondheid boven alles, maar hij heeft beloofd om de ploeg verder te blijven 

ondersteunen. 



 

En ook de eerstvolgende match belooft een harde noot te worden, vermits we op 1 november 

tegen Kortrijk slechts met 7 man zullen kunnen aantreden.  Duimen dus!  

  

Wedstrijden HEREN november 2018: 

Do 1/11  11u30  KBTK Kortrijk - Avanti  

Zo 4/11  13u  Gistel Oostende - Avanti  

Za 10/11  20u  Avanti - Melco Ieper.  

Zo 18/11  11u  Avanti - Zwevezele  

Zo 25/11  11u  Avanti - Izegem  
 

 

 

DAMES ONE hebben eerste nederlagen geleden! 

Het zat er natuurlijk aan te komen: na een méér dan geslaagde seizoenstart moesten onze 

dames toch een tweetal matchen met verlies afsluiten. Een gebrek aan ervaring? Wellicht wel, 

maar al bij al zijn ze toch bezig aan een sterk seizoen. 

Je kan de Dames (alle ploegen!) alvast komen aanmoedigen op zaterdag 3 november, want dan 

zijn er de hele tijd door frietjes te krijgen.  

 

Wedstrijden DAMES ONE november 2018: 

Za 3/11  18u  Avanti Dames One - BBC Houtem  

Zo 11/11  17u Osiris Aalst - Avanti Dames One 

Za 17/11 18u30 Avanti Dames One - Houthalen  

Za 24/11 19u Dessel-Retie - Avanti Dames One 
 

 

JEUGD: we bouwen aan de toekomst 

 

Dank zij het succes van de vakantie-basketkampen zijn we het aan onszelf verplicht om in de 

paasvakantie en de grote vakantie opnieuw een kamp in te richten. De basisformule blijft gelijk, 



 

maar er zijn een aantal vernieuwingen rond het nevenprogramma. 

Inschrijven kan al vanaf nu via de site onder [Praktisch] [Basketkampen].  

  

 

Evenementen 

 

 

 

Nieuw op de website : www.avantibrugge.be 

Onder de rubriek [Fanclub] vind je onze volledige evenementenkalender.  

 

 

 

Eerste Avanti Schlagerfestival was succes. 

 

Nog even terugkomen op ons eerste zotte schlagerfestival:  

Wie erbij was zal het zeker beamen: de sfeer zat er dik in en 

dank zij een ruim opgekomen publiek werd menig glaasje 

geleegd. 

 

Wellicht dus voor herhaling vatbaar.  
 

 

 

3 november: frietjes bij alle wedstrijden van 

de Dames. 

De zaal "De Polder" in Dudzele wordt op 3 november 

aangekleed als een "mini-frietkot". 

Tijdens en tussen alle wedstrijden van de Dames zijn er 

frietjes te krijgen.  

Smullen maar...  
 

 

 

25 november: Sinterklaasontbijt en wijndegustatie.  

 

 

Zoals elk jaar zal ook dit jaar de Sint komen 

supporteren, te beginnen met een lekker ontbijt om 

krachten op te doen voor de match daarna. 

 

Bij dezelfde gelegenheid zal er ook kans zijn om de 

wijnen te proeven die tegen de feestdagen zullen 

aangeboden worden. 

 

Meer info volgt...  

 



  

 

 

D'Orde van Avanti Knights 

 

 

 

“D’Orde” (van Avanti Knights) heeft niet stilgezeten en heeft weer een en ander in petto:  

 Op de thuismatch tegen Zwevezele zullen we de zaal opnieuw HELEMAAL rood kleuren 

 Voor de uitmatch tegen Wielsbeke (22 december), waar onze ex-speler Jean-Luc speelt 

(of liever "speelde" gezien zijn zware kwetsuur) zal D'Orde een autobus inleggen. 

Inschrijven kan binnenkort.... 

 Dit jaar zal D'Orde ook een verkiezing van MVP speler van het jaar organiseren. De 

supporters zullen kunnen stemmen in twee rondes: voor de heenronde en voor de 

terugronde.  Meer info binnenkort. 

En uiteraard blijft D'Orde verder instaan voor de flyers op de thuismatchen. 

   

Let’s go Avanti Brugge! 

  

 

supporter(s) in de kijker: Robert en Martina Clauwaert 

 

 



 

 

Zowat alle vaste supporters kennen wellicht (misschien van ver?) Robert Clauwaert en Martina 

Carels.  Ze zitten immers steevast aan de overkant van de tribune. En niet omdat ze niet sociaal 

zijn maar wel met een zeer goede reden: ze komen meestal op het laatste moment toe en 

kunnen daar nog een bank bijplaatsen; zodoende zitten ze iets hoger en kunnen zo, niet 

gehinderd door de afsluiting, beter het terrein zien en de wedstrijd volgen.  Dus supporters naast 

hen zijn zeker welkom hoor. 

 

Robert is een laatbloeier, want hij begon pas op zijn 15 jaar te basketten bij Dynamo Brugge 

waar hij doorgroeide tot de eerste ploeg (2e Nationale). Na de teloorgang van Dynamo (waar 

hebben we dergelijk verhaal nog gehoord?) speelde hij achtereenvolgens voor Blankenberge, 

Assebroek en Zwevezele om finaal in 1990 terug te keren naar Assebroek die toen een 

fusieploeg gevormd had met de jeugd van Avanti. 

Ook zijn echtgenote had heel wat familie die basket speelde, en Martina was ook hostess voor 



 

sponsor confiserie Kathy op alle thuis- en uitwedstrijden van Dynamo, dus basket lag ook haar 

nauw aan het hart, vooral doordat ze in die functie (met een snoepje?) Robert aan de haak kon 

slaan. 

Maar op het einde begon Robert een tweede carrière als ref, voornamelijk om eens grondig de 

reglementen te leren, maar hij is toch jaren een gewaardeerde scheidsrechter geweest in het 

West-Vlaamse basket. Een opleiding die hij trouwens aan iedere speler kan aanraden. 

  

Al van bij de (her)start van Avanti zijn Robert en Martina komen supporteren, vooral dan uit 

nostalgie en ook omdat Robert nog met onze voorzitter samen basket gespeeld heeft. Hij heeft 

trouwens als vaste supporter vorig jaar de hoofdprijs van Avanti weggekaapt: een reisje naar 

Parijs. 

Robert en Martina zijn niet de uitbundigste supporters: ze zijn vooral genieters van de sfeer en 

de verbondenheid in de Avanti familie. Zwaaien met een sjaal zit er voor hen ook niet in, want 

Martina vindt de huidige sjaals te veel “mannensjaals” en wil eigenlijk graag een “vrouwensjaal” 

kopen, bv. een soort Pashmina.  Iets om over na te denken? 

 

Robert is ook de rustige analist, die het basket heeft zien evolueren van een eerder technisch 

spel naar een krachtiger maar ook agressievere ingesteldheid van spelers en coaches. 

Tenslotte dromen Robert en Martina blijkbaar stilletjes van een tweetal activiteiten binnen Avanti. 

Ten eerste een ouderwets kampioenenbal, en ten tweede een ludieke match tussen 

spelers/bestuur/supporters in eender welke combinatie.  

  

 

Speler in de kijker: Jeroen Baele 
een initiatief van D'Orde van Avanti Brugge Knights 

 

 



 

Na onze thuiswedstrijd tegen Rapid Langemark, hebben wij de eer en het genoegen om 

een leuke babbel te hebben met één van onze sympathieke nieuwkomers van dit 

seizoen & tevens onze Knights-kinesitherapeut (werkzaam bij : Groepspraktijk Tille – 

Gistelsteenweg 101 te 8490 Jabbeke). 

Hoe de 24-jarige Jeroen in het Brugse is terechtgekomen, heeft hij te danken aan zijn 

vriendin Haentjens Jolien (eveneens kinesitherapeut bij Groepspraktijk Tille), die 

afkomstig is uit Jabbeke en inmiddels ook verhuisd is naar Brugge. 

Als speler wordt hij uitgespeeld op de guard & forward en vernemen wij dat hij op 6-

jarige leeftijd begonnen is bij Bavi Gent en achtereenvolgens in Evergem-Melle & Falco 

Gent (waar hij zijn landelijke opleiding heeft gekregen in combinatie met de 

topsportschool Leuven) heeft gespeeld. 

Gezien hij van school uit “gepusht” werd, kwam hij vervolgens terecht bij de B-ploeg van 

Melco Ieper en is hij vervolgens meegegroeid naar landelijke en kon hij mee proeven 

van 3-de klasse, tot aan zijn 21-ste. Na Melco Ieper kwam hij terecht bij Gent Hawks, 

waar hij in 2-de klasse bankzitter werd en mocht spelen in 2-de landelijke. Hierop trok 

hij omwille van zijn studies kiné (in Gent)naar 1-ste provincialer Eeklo (Oost-Vl.). 

Terloops worden wij tijdens dit gesprek op het zomerse terras van onze sponsor Extra 

Time kort onderbroken door onze “prezze”, die Jeroen (op dat moment in telefonisch 

gesprek) laat ontvallen “of hij al sterallures heeft”, iets wat wij uiteraard kunnen 

tegenspreken van deze zo minzame en sympathieke “Westvlaming”. 



 

Jeroen kwam bij Avanti terecht via zijn vriendin Jolien en laat ons ook weten dat zijn 

schoonvader een goede vriend is van Philippe De Koster en ook Tom Stellamans hem 

wel gekend is. 

Net zoals de goeie entourage, die hij bij Melco Ieper heeft gekend, kwam bij Jeroen ook 

het idee naar voren om ooit eens bij Avanti te kunnen spelen. 

Naast speler is Jeroen ook jeugdcoach – U 14. 

M.b.t. de entourage bij Avanti Brugge, maakt Jeroen melding van volgende zaken : 

“veel volk in de kantine na de wedstrijden, veel supporters, dit sprak mij aan, het 

motiveert en ik hou van de “WIJZE SFEER”. 

Omtrent zijn eigen ambities zou hij graag nog eens in 3-de nationale spelen, zoals 

indertijd bij Melco Ieper en zou hij in de toekomst mee willen helpen om de club op een 

“professionele wijze” aan te pakken op het vlak van “coaching & op het medische (kiné) 

vlak”. Ook aan de jeugdopleiding wil hij mee helpen opbouwen. 

Tot slot hebben we het nog even over onze openingswedstrijd en zegt Jeroen ons 

hierover “MACHTIG”, we zouden altijd op het grote terrein moeten kunnen spelen. “Er 

was ambiance & veel volk”. In Ieper kende hij “Sweet Caroline” en bij Avanti is het 

“Vandaag is Rood” – mooi om dit gesprek mee af te sluiten. 

S.V. -  D'Orde 

  

 

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