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

- Sportief Nieuws 

- Wijnactie 

- Evenementen 

- D'Orde van Avanti Knights 

- Supporter in de kijker: Xavier en Vera  

- Speler in de kijker: Alexander Albrecht 
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Sportief nieuws 

 

 

 

HEREN: nog mooi op schema! 

Wat verwacht was is gebeurd: de eerste verliesmatch van de Avanti Knights in de 

competitie. Met amper 7 man en enkele kernspelers die niet aanwezig konden zijn doordat 

deze match verzet was konden we onvoldoende weerstand bieden tegen een jong en snel 

Kortrijk.  Supporters, toch bedankt voor de talrijke opkomst (alweer) en en de vocale 

ondersteuning. 

Maar we hebben ons mooi herpakt en staan inmiddels opnieuw alleen op kop in 2e 

Provinciale!  

  

Wedstrijden HEREN december 2018: 



Za 1/12  18u  Kortrijk Sport - Avanti  

Zo 16/12  11u  Avanti - Iebac Ieper  

Za 22/12  20u30  

Wielsbeke - Avanti 

Er wordt een bus ingelegd 

inschrijven via mail naar dorde@avantibrugge.be  
 

 

 

Alle damesploegen draaien goed mee in de middenmoot 

Bij de damesploegen zijn er geen uitschieters te merken in de klassementen: zowel de 

One, Two, Three als de jeugd wisselen winst af met verlies, en allemaal staan ze in het 

midden van het klassement.  

 

Wedstrijden DAMES ONE december 2018: 

Za 1/12  18u  Avanti Dames One - KBTK Kortrijk  

Za 8/12  21u Phantom Basket Boom - Avanti Dames One 

Vr 14/12 20u30 Avanti Dames One - Mechelen  
 

 

 

JEUGD: nu al beginnen voorbereiden voor volgend seizoen 

Try outs voor U14, U16 en U18 

 

Avanti Brugge breidt zich steeds verder uit. Volgend seizoen willen we nu ook een 

landelijke U18 in competitie brengen! 

Om ons te komen versterken zijn er in de loop van december en januari try-outs waar je je 

baskettalenten kan tonen en ons hopelijk komt vervoegen! 

Iedereen is welkom! 

We geven try-outs voor leeftijd U14-U16 en U18 (volgens competitie volgend jaar) 

Neem contact op met pieterlegein@hotmail.com  om je aanwezigheid te bevestigen. 

Indien je niet naar een try out kan komen, maar wel interesse hebt, neem ook gerust 

contact op. 

 

donderdag 20/12/2018 : 18U30 - 20U 

donderdag 3/01/2019 : 18U30 - 20U 

maandag 07/01/2019: 19U00-20U30 

donderdag 10/01/2019 : 18U30 - 20U 

maandag 14/01/2019: 19U00-20U30 

Locatie: Sport Vlaanderen  

  

 

Wijnactie voor de eindejaarsfeesten 

 

 



 

Inschrijven kan ook electronisch 

via de website in de rubriek [Fanclub] 

of  via deze link 

 

 

Evenementen 

 

 



 

De volledige evenementenkalender kan je volgen op de site Onder de rubriek 

[Fanclub] of via deze link www.avantibrugge.be  

 

 

  

 



  

 

 

D'Orde van Avanti Knights 

 

 

 

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 via de inschrijfformulieren die bij de thuiswedstrijden uitgedeeld worden, of 

via een mailtje naar dorde@avantibrugge.be 

   

Let’s go Avanti Brugge! 

  

 

supporter(s) in de kijker: Xavier Coucke en Vera Maenhout 

 

 



 

 

Deze keer is het vooral de Dame die aanleiding is voor deze kennismaking: het is immers 

Vera die met haar basketachtergrond Xavier meegetrokken heeft naar Avanti Brugge 

Knights. 

Vera speelde vanaf haar 12 jaar basketbal bij Eureka, tot ze door tijdsgebrek moest 

afhaken toen ze hogere studies begon. Doordat Vera op het einde van augustus verjaart, 

kreeg ze meestal cadeaus die met de nakende schoolhervatting te maken had.  Tot ze 

hiervoor eventjes de furie in haar losliet en zei dat ze ook wel andere cadeautjes wou. En 

zo geschiedde: sedert dan kreeg ze elk jaar een abonnement op Avanti , en ging dan niet 

alleen naar de thuismatchen, maar deed ook veel verplaatsingen mee met de bus (dat was 

dan altijd dezelfde bus als de spelers!). 

Na het teloorgaan van Avanti stond het basketbalvuur op een laag pitje.  Tot een en ander 

weer ter sprake kwam aan hun “witte villa aan het strand” van Zeebrugge (waarmee 

bedoeld wordt: een “kabiene”!) met buurman Guy Priem: er was immer sprake van dat 

Avanti weer zou herbeginnen… 

En dus was Vera er zeker bij op de openingsmatch van Avanti een goeie twee jaar 

geleden.  Xavier uiteraard ook, want ze zijn altijd samen op stap, maar in het begin eerder 

tegen zijn zin omdat hij het spelletje niet goed kende en nog minder begreep.  Intussen zijn 



 

we al een tijdje verder, en mede door tussen de harde kern supporters te staan, en 

geholpen door de recente publicaties van de voornaamste reglementen op onze flyers, is 

de kennis van Xavier sterk toegenomen, en zijn enthousiasme zelfs exponentieel 

toegenomen. 

Toen het bestuur van supportersclub D’Orde bij de opstart enkele lachende maar terechte 

opmerkingen kreeg dat dit wel een echte mannenwereld was met enkel “Ridders”, hadden 

we meteen een kandidaat om een “Jonkvrouw” aan het bestuur toe te voegen om de meer 

vrouwelijke insteek te krijgen bij de initiatieven. En een van die klemtonen is het streven 

om op een positieve manier te supporteren, met respect voor de refs, de tegenstanders 

en de eigen spelers.  Laat Avanti aub geen ploeg worden waar men (vnl de arbiters) naar 

toe komt met de idee van “we zullen het weer gaan horen…”. 

Het gesprek mondde verder nog uit in het ophalen van de mooie herinneringen aan het 

heropgestarte Avanti, met vooral de nadruk op het feit dat Avanti een echte familieclub is, 

waar bestuur, supporters en spelers aan elkaar hangen.  En dat natuurlijk niet in het minst 

doordat Avanti altijd als één groot rood blok vrienden naar voor komt, met dank natuurlijk 

aan de uitgebreide merchandising. 

En de wens van Xavier en Vera: “Zo vlug mogelijk in landelijke spelen, om van daaruit dan 

verder te stijgen…”  

  

 

Speler in de kijker: Alexander (Lexie) Albrecht 
een initiatief van D'Orde van Avanti Brugge Knights 

 

 

 

 

 

Na onze thuisoverwinning tegen Zwevezele B hebben wij de eer en het genoegen om een 

kort gesprek te hebben met onze “generaal” van Avanti Brugge. Waarom “generaal” ? Als 



 

we Lexie zowel op als naast het terrein vergelijken met “the general van BC Oostende – 

Dusan Djordjevic”, dan moeten we toegeven dat er toch wel heel wat gelijkenissen zijn. 

Inmiddels is Lexie ook al 40 jaar, gehuwd en vader van twee kinderen (zoon en dochter), 

waarbij zijn zoon voetbal speelt bij de U 12 van KM Torhout. 

Zelf is Lexie op 6-jarige leeftijd begonnen bij de microben van Koekelare, waar hij toen 

woonde en waar zijn vader Eddy (onze vaste speaker) speelde bij de reserven. Lexie 

speelde toen in die periode ook graag voetbal, maar moest van zijn vader een keuze 

maken en heeft dus resoluut voor basketbal gekozen. Zijn hele jeugd heeft hij gespeeld bij 

Koekelare en vanaf zijn 19 jaar is hij in Blankenberge terecht gekomen via Lucien Van 

Kersschaever. In Blankenberge (3-de nat.) heeft Lexie nog gespeeld onder Ted Suski, is 

hij dan terug naar Koekelare getrokken (4-de nat.), alwaar hij kampioen werd met Roger 

De Koster. Tot aan zijn 30 jaar is hij bij Koekelare gebleven, die toen failliet is gegaan. Via 

Dirk Brouns is Lexie dan bij Racing Brugge terecht gekomen in 1-ste landelijke, is hij dan 

naar Sijsele getrokken (2-de landelijke) alwaar hij nog samen heeft gespeeld met Jens en 

Delvi. Hierop is hij terug naar Racing Brugge getrokken, alwaar hij – voor de periode 

Avanti – in eerste provinciale heeft gespeeld bij Racing Brugge Two. 

Via “Phille”, die toen assistent-coach was bij Racing Brugge, is Lexie meegestapt in het 

verhaal “Avanti Brugge”, alwaar hij vele oude bekenden : Yves, Jens, Manu, Fester 

opnieuw tegenkwam. Erik, onze coach, is voor Lexie al vanaf het 5-de middelbaar een 

goeie vriend van hem. 

  

Wanneer wij Lexie vragen wat de toekomst brengt, dan zegt hij ons “dat hij overtuigd was 

om na dit seizoen te stoppen, maar dat dit ondertussen al is bijgesteld”, waarbij hij nog 1 

jaartje zou verder doen, maar wat “rustiger” aan en ook met de hoop “dat er een goeie 

guard bijkomt”. 

Uiteraard beseft Lexie ook “dat iedereen schrik heeft voor het jaar te lang, maar als het 

fysisch nog lukt”, mag dat jaartje extra géén probleem zijn. 

We zien en horen dat Lexie ook nog geniet van alles : de organisatie, het publiek, elke 

week winnen. 

Lexie heeft het tenslotte ook nog over het feit dat hij nog in géén enkele andere ploeg heeft 

gespeeld, waar er zo'n goeie entourage is, waar het publiek meeleeft en waarbij er de 

laatste twee seizoenen een echte Avanti-familie werd gecreërd. Ook D'Orde vindt hij een 

schitterend initiatief en is elke uitmatch volgens hem ook een thuismatch voor de spelers. 

S.V. 

 

  

 

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

  

  



 

 

 

 

 

This email was sent to wim.vanhauter@avantibrugge.be  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  
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