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BASKETBAL AVANTI BRUGGE KAMPIOEN

Isabelle De Pourcq, haar vriend Kris Veireman en Fabi Callant zijn supporters van het

eerste uur. Isabelle haar oom was één van de oprichters van Avanti, eind de jaren 50 van

de vorige eeuw. “Dit is toch prachtig dat we dit opnieuw mogen beleven. Wie had dit een

aantal jaren geleden nog durven denken”, stelt Isabelle De Pourcq. (foto GD)

Supporters van het eerste uur vieren mee
De ridders van supportersclub d’Orde – met hoofdridder Kurt Caestecker, Joannes Rap-

pé, Jan Dupan, Dieter Puype, Vera Maenhout en Stefaan Vergaeghe – zijn in de wolken

met de titel. “Voor de derde maal op rij de titel mogen vieren... Toch een prestatie om U

tegen te zeggen. Nu nog de beker en het kan niet meer stuk”, lacht Kurt. (foto GD)

Ridders supportersclub d’Orde van Avanti aanwezig

DOOR GEERT DEMUYNCK

Maar simpel ging het niet. Beide
teams startten nogal zenuwachtig
aan de match en aan de rust was
alles nog mogelijk. Pas na de kof-
fie kwam de ervaren Jens Rappé
aan de oppervlakte en nam zijn
team op sleeptouw. Het mooiste
gebaar kwam nog van de thuis-
ploeg toen die met nog een mi-
nuut op de klok kwam aandraven
met champagne en gelukwensen
voor de nieuwe kampioen.
Afscheid nemend coach Eric Wal-
ter blikt terug op een mooie com-
petitie. “Het was dit seizoen niet
zo evident als de voorbije twee
jaar”, stelt Eric. “We hebben af te
rekenen gehad met een aantal
blessures en ook de leeftijd van
onze kern was nogal aan de hoge

kant. Maar we konden altijd reke-
nen op een schare trouwe suppor-
ters en een fantastisch bestuur die
bergen werk heeft verzet. Drie
jaar geleden begon Avanti met
een zekere hype en velen vroegen
zich af of dat ging blijven duren.
Maar dit seizoen is het aantal sup-
porters nog altijd in stijgende lijn.
Dat straalt natuurlijk af op het
team, waar er een schitterende
sfeer hangt. Een ploegje uit twee-
de provinciale dat een dubbeldek-
ker kan inleggen om op verplaat-
sing te gaan spelen is uniek.”

FOCUS NU OP BEKER

De stekker gaat er nog niet volle-
dig uit bij Avanti. “Nu hebben we
nog een drietal weken om ons
voor te bereiden op de bekerfinale
die ook een doel is. Eerst is er die

halve finale tegen Middelkerke of
Oostkamp en dan wacht waar-
schijnlijk Sijsele, dat zal aantre-
den met enkele spelers uit Top
Division 1. Dat wordt andere
koek. Een bijkomende moeilijk-
heid is dat we twee wedstrijden op
twee dagen tijd moeten spelen.
Daarna volgt de rust en ga ik mij
concentreren op mijn professio-
neel leven”, besluit de coach.

VERDERE UITBOUW

Het volgend seizoen staat ook al
in de steigers. “We mogen al een
viertal versterkingen noteren”,
stelt secretaris Bart Van Besien.
“Met Niels Vervaele (Sijsele),
Wim Dobbelaere (Melco Ieper),
Sam Allemeersch (Sogba Aalter)
en Dries Rotsaert (Zwevezele)
hebben we een pak ervaring aan-
getrokken. Niels en Sam maken al
deel uit van de Avanti-familie,
want hun echtgenotes spelen bij
de dames in eerste landelijke.

Werner Rotsaert, zelf jaren actief
geweest bij Avanti als speler,
wordt onze nieuwe coach. Hij was
onmiddellijk te vinden voor ons
project en ik moet zeggen dat we
onder de indruk waren van zijn
werk en hoe maniakaal hij nog
steeds bezig is met het basketbal.
Zijn ervaring zal ons zeker helpen
met de verdere uitbouw van onze
vereniging.”

OP ERVARING

“Dit is natuurlijk de max”, stelt de
37-jarige Kristof Vandekerckhove,
die er nog een jaartje bij doet.
“Drie jaar op rij kampioen, al liep
het dit seizoen niet van een leien
dakje. Voor het eerst moesten we
enkele nederlagen incasseren en
dan is het toch even schrikken.
We hadden natuurlijk al een repu-
tatie en tegen een potentiële kam-
pioen wil de tegenstander altijd
iets meer. Sommige ploegen la-
gen ons niet. Als ze dan nog eens

agressief uit de hoek kwamen en
de leiding stond niet aan onze
kant, dan ging het wel eens ver-
keerd. Gelukkig hebben we meer
dan voldoende ervaring om de
meeste situaties recht te zetten.”

STUNT?

“We wisten dat het geen gemak-
kelijke partij ging worden”, zegt
de 27-jarige Niels De Boysere.
“Het was zelfs een beetje bitsig.
Maar de ploeg heeft verstandig ge-
roteerd met als gevolg dat we toch
een knappe overwinning mochten
bijschrijven. Ondanks onze drie
verliesmatchen mogen we stellen
dat we een sterk jaar achter de rug
hebben. Voor mij eindigt deze
competitie wel in mineur, want
een vijftal weken geleden bles-
seerde ik mij aan mijn schouder.
Hopelijk ben ik terug tegen het
bekerweekend van 4 en 5 mei.
Misschien kunnen we daar voor
een stuntje zorgen?”

“En nu stunten in de beker”
AVANTI BRUGGE VIERT DERDE TITEL OP RIJ

BRUGGE De promotie naar eerste provinciale was al
een week eerder een feit voor Avanti Brugge na hun
thuiszege tegen Wielsbeke, maar afgelopen weekend
hebben ze daar nog maar eens de titel bijgevoegd.
Iebac Ieper werd ingeblikt met 65-77 en het netje
ging eraf.

Avanti Brugge kroonde zich tot kampioen in tweede provinciale, goed voor de derde titel op rij. (foto EF)

Het titelfeestje werd in Brugge duchtig verdergezet. (foto GD)




