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AVANTI BRUGGE KNIGHTS 
 

Nieuwsbrief Maart 2019  

 

 

 

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

- Sportief Nieuws 

- Evenementen 

- D'Orde van Avanti Knights: nieuw logo 

- Supporters in de kijker: Bart en Muriel Debevere-Laplasse 

- Spelers in de kijker: Kristof Vandekerckhove 

 

 

  

 

 

Sportief nieuws 

 

 

HEREN doen het fantastisch! 

Inderdaad, ze blijven de overwinningen binnenhalen, ook en vooral in de cruciale 

wedstrijden. 

Eerst een zwaar dubbelweekend, waar we de zaterdag de maat namen van Langemark 

(zonder al te veel inspanningen, kwestie van ons te sparen voor de volgende dag) om dan 

op zondag de kwartfinales van de Beker van West-Vlaanderen te spelen tegen Deerlijk. 

Dat werd een zware en spannende strijd, maar Avanti deed wat het moest doen en zal 

voor het derde jaar op rij van de partij zijn op het finaleweekend van de Beker. 



 

En afgelopen weekend was er dan de topper tegen onze rechtstreekse concurrent Gistel-

Oostende. Winnen betekende afgetekend op kop komen in het klassement, verliezen zou 

ons op een gedeelde eerste plaats zetten.  Maar dankzij een stevig ontbijt voor de 

supporters, de aanwezigheid van Prins Carnaval, het bestuur van de supportersvereniging 

D'Orde in vol ridderornaat en een ongelooflijke ambiance hebben we deze klip mooi 

omzeild. 

Proficiat spelers, bedankt supporters!  

 

 



 

 

Wedstrijden HEREN maart 2019: 

Za 2/3/19  16u  Melco Ieper C - Avanti  

Za 9/3  17u45  Zwevezele B - Avanti  

Za 16/3  18u45  Izegem B - Avanti  

Zo 31/3  11u  Avanti - Kortrijk Sport  
 

 

 

DAMES doen het wat minder goed. 

De laatste vijf wedstrijden kon niet meer gewonnen worden. De Dames blijken dus in een 

soort dipje te zitten, maar zullen alles op alles zetten om het gevaar op degradatie ver 

achter zich te laten. 

Intussen heeft hun coach aangekondigd om aan het einde van het seizoen Avanti te 

verlaten om persoonlijke redenen. Jean-Marie Van Hulle, geen onbekende in 

basketmiddens, zal volgend jaar de ploeg aansturen.  

 

Wedstrijden DAMES ONE maart 2019: 

Za 2/3/19  18u  Avanti Dames One - Osiris Aalst  

Za 9/3  20u15 Houthalen - Avanti Dames One 

Za 16/3 18u Avanti Dames One - Dessel-Retie  



Za 30/3 18u30 K-Basketteam Kortrijk - Avanti Dames One  
 

 

  

 

Helpende handen gezocht voor Avanti 

Kalenderverantwoordelijke: hij/zij maakt bij aanvang van het seizoen de kalender op van 

de jeugd en volgt door het jaar de wijzigingen op. Uiteraard wordt de nodige 

opleiding/ondersteuning gegeven 

 

Vrijwilligers: door de toename van het aantal ploegen/spelers en het succes van de heren 

zijn helpende handen op bepaalde momenten zeer welkom, bv. voor het opzetten en 

afbreken van de zaal, officiële taken aan de tafel, hulp bij evenementen enz. 

 

Geïnteresseerd? Steek je hand op naar My Dang, jeugdvoorzitter, of via de coach.  

 

 

 

Avanti-kampen: in de Paasvakantie en in de Zomer 

 

Paaskamp: van 8 april t/m 12 april voor U8 tot en met U16 (geboortejaar 2003-2013) 

Zomerkamp: van 19 augustus t/m 23augustus voor U8->U18 (geboortejaar 2002-2013) 

 

De inschrijvingen lopen vlot binnen, en zullen binnenkort afgesloten worden. 

Wees er dus snel bij als je er nog wilt bij zijn. 

Alle informatie op de site in de rubriek [Praktisch[  

  

 

Evenementen 

 

 

 

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

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

 

 

In maart zijn er vooral veel uit-matchen, dus is er weinig te doen qua evenementen. 

Maar noteer in ieder geval al Zondag 7 april, wanneer we onze laatste thuismatch spelen, 

gevolgd door een eindeseizoensviering met Barbecue.  

 

  

 

D'Orde van Avanti Knights 

 

 



 

 

D'Orde van Avanti Knights heeft 

(ongewild) nogal wat controverse uitgelokt 

met haar eerste logo. Hoe dan ook willen 

we volledig afstand nemen van wat men 

(verkeerdelijk) suggereerde en hebben we 

resoluut gekozen voor een nieuw ontwerp.  

 

 

Voortaan zullen we dus met de supportersvereniging D'Orde met dit nieuw logo naar 

buiten treden!  

  

 

supporter(s) in de kijker: Bart en Muriel Debevere-Laplasse 

 

 

 

Deze maand zijn we te gast bij Bart en Muriel, en voor één keer is er geen sprake van 

een voorkeur voor blauw/zwart of groen/zwart, want beiden gaan resoluut voor de kleur 

ROOD. Ze waren er dan ook een van de eersten bij toen Avanti voor een zeer grote 

opkomst zijn openingsmatch speelde na de heropstanding. 



 

 

Maar eerst even terug in de tijd. Op het Lyceum in Oostende koos Muriel voor basket 

als keuzesport (het schijnt omwille van de knappe leraar) en speelde daarna enkele 

maanden bij Jezebels Oostende.  Samen met haar zuster die met een basketcoach 

getrouwd was, was ze eind de jaren 70 een vaste supporter van Sunair Oostende (ze 

woonde toen achter de hoek van het terrein). Maar de tegenpartijen kende ze toen 

eigenlijk niet, dus ook Avanti niet. En daarna was het lange tijd stil rond basketbal. 

 

Via Stijn Verhulst, die in dezelfde school werkte, maar vooral door Guy Priem en Kurt 

Caestecker die de week ervoor op zijn trouw met een Avanti-vlag verscheen, zijn ze 

naar de openingsmatch van Avanti gekomen… en ze waren meteen verkocht. Zelfs in 

zoverre dat ze nu niet alleen de thuismatchen volgen, maar ook geregeld op 

verplaatsing meegaan, en zeker als het met de bus is! 

 

De redenen van dit groot enthousiasme zijn talrijk: uiteraard, een ploeg die goed speelt 

en mooie resultaten neerzet is altijd leuker dan een staartploeg, maar als ze daarnaast 

ook de familiale sfeer van de club benadrukken, de prachtige entourage van zowel 

bestuur als spelers, en het feit dat de spelers zo dicht bij de supporters staan, heb je 

een atmosfeer die aanstekelijk werkt en uitnodigt naar elke week opnieuw. 

 

Ze hebben het wel een beetje moeilijk om de finesses van het spel te begrijpen: de 

reglementen zijn nogal complex en het spel gaat zo snel dat het soms moeilijk te volgen 

is maar ze kunnen steeds rekenen op wat uitleg van mede-supporters.  Misschien toch 

een goed idee om eens de reglementen die in de matchflyers verschenen te groeperen 

in één enkel documentje dat je altijd bij hebt? 

De muziek is ook heel tof: je mist het echt als er geen muziek is. Maar jonge spelers die 

de boel ophitsen met vlaggen en dergelijke meer zou nog meer sfeer kunnen brengen 

(nvdr: dit gebeurt soms wel maar is moeilijk zichtbaar vanop de zijtribune). En Bart zou 

graag wat meer cheerleaders willen zien tijdens de time-outs: het is niet alleen leuk om 

naar te kijken maar brengt ook de nodige extra sfeer hé. 

 

In ieder geval, de mensen tegen wie Bart en Muriel spreken over hun hobby zijn 

‘curieus’ naar wat dat Avanti nu eigenlijk is. En daar is maar één goed antwoord op: laat 

ze komen kennismaken, en misschien geraken ze ook verkocht. 

JR 

   

 

Spelers in de kijker: Kristof Vandekerckhove 
een initiatief van D'Orde van Avanti Brugge Knights 

 

 



 

Nadat we al eerder onze anciens van het eerste uur (Fredje,Lexie,Jens & Manu) in de 

kijker hebben gesteld, maakte ook onze volgende “ancien” – Kristof tijd voor een korte 

babbel en dit na de gewonnen topper tegen K Basketteam Kortrijk B. 

Kristof – werkzaam als apotheker in Sint-Andries, startte zijn basketbalactiviteiten op 9-

10 jarige leeftijd bij Avanti Brugge en dit in de Koude Keuken, waar hij nog samen heeft 

gespeeld met Sam Rotsaert. Gezien de verre afstand, is hij kort hierop naar Sijsele 

vertrokken om aldaar verder in de jeugdreeksen aan te treden. Na zijn periode in Sijsele 

heeft Kristof nog 3 seizoenen gespeeld bij Racing Brugge tot in 1-ste landelijke, dan 

terug naar Sijsele voor 2 of 3 jaar en hierop naar Eeklo, waar hij onder onze huidige 

coach Erik heeft gespeeld en ook samen met zijn broer Steven (eveneens welgekend 

bij Avanti Knights). Via Erik is Kristof dan meegestapt in het nieuwe project “Avanti 

Brugge”. 

Kristof heeft als doel om er volgend seizoen nog ééntje bij te doen, maar voor de 

“zwaardere” landelijke reeksen zal hij passen, het is volgens hem dan ook “al mooi 

geweest”, 

Als we het over Avanti Brugge zelf hebben, dan zegt Kristof ons letterlijk “een schoon 

gegeven, nostalgie, waar ik indertijd ben gestart”. Ook het publiek en de entourage vindt 

hij “super” en “nog niet veel gezien in andere ploegen”. Ook de “gedrevenheid” bij 

iedereen vindt hij “top”, volgens hem is men “bewust bezig”. 

Verder zou hij het – zoals iedereen uiteraard – leuk vinden als we zo snel mogelijk een 

“vaste thuisbasis” zouden hebben, dit “zou pas de max zijn”. 

Wat betreft de trouwe en grote supportersaanhang van Avanti, zegt Kristof ons “dat de 

spelers de steun voelen”, ook omdat de supporters heel dicht bij de spelers staan. 

Van zichzelf weet Kristof ook dat hij “niet echt een scorende speler” is, maar kan hij het 

appreciëren dat vele mensen wat breder kijken en uiteraard ook zien dat hij elke 

wedstrijd “wel zijn aantal rebounds plukt”. 



 

Wat betreft het huidige seizoen, was het volgens hem in het begin wat zoeken om de 

juiste balans te vinden met enkele nieuwe spelers, maar zijn we momenteel al geruime 

tijd terug “goe bezig”. 

Tot slot kijkt hij er ook naar uit om onder Werner Rotsaert te mogen spelen, wie niet 

trouwens . 

S.V. 

 

 

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