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AVANTI BRUGGE KNIGHTS 
 

Nieuwsbrief September 2019  

 

 

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

- Sportief Nieuws Heren, Jeugd en Dames 

- Lidkaarten 

- Alle kalenders staan on-line 

- 29 september FANDAG 

- Avanti is klaar voor verre verplaatsingen  

  

 

 

FANDAG  29 september: 
Win een reischeque (Ostend-Bruges Airport ) 

of een ballonvaart (Callant) 

 

 

 



 

 

 

 

Sportief nieuws 

 

 

 

Wat moest doorgaan als "intensieve oefenmatchen" in de voorrondes van de Beker van 

Vlaanderen, is uitgedraaid op een klinkende overwinning in onze reeks: Zowel 1e 

landelijke, 2e landelijke als 1e provinciale ploegen moesten het onderspit delven. 

Ondanks de verre verplaatsingen naar Lier en Hasselt bleken onze jongens steeds fris 

genoeg om telkenmale met afgetekende cijfers te winnen, bovenop de voorgift die we 

kregen.  Sterk begonnen gasten! 

In de volgende ronde komen we uit tegen Melco Ieper B, 2e Landelijke. 

 

In de gewone competitie starten we met 3 uitwedstrijden. Een beetje eigenaardig en het 

heeft ook te maken met beschikbaarheid van de zalen, maar dat betekent wel dat we dan 

in de wintermaanden meer thuiswedstrijden zullen spelen, en dat is altijd beter als het 

slechter weer is.  
  

Wedstrijden HEREN September 2019: 

Zo 8/9  13u  Middelkerke - Avanti  

Za 14/9  18u30  Zwevegem-Deerlijk B - Avanti  

Za 21/9  20u30  Sijsele B - Avanti  

Zo 29/9  11u  FANDAG        Avanti - Poperinge  
 

 



 

 

Het Avanti-zomerkamp was weer schitterend! 

Meer dan 60 jeugdspelers hebben een ganse week intensief basket getraind, maar ook 

afgewisseld met enkele andere activiteiten zoals boksinitiatie en zwemmen. Proficiat aan 

de 6 trainers die voor een hoog-kwalitatief kamp gezorgd hebben.  

 

Wedstrijden DAMES ONE September 2019: 

Zo 15/9  15u  Amon Gentson - Avanti  

Za 21/9  20u  Avanti - Houthalen  

Zo 29/9  11u  Schoten-Brasschaat - Avanti  
 

 

Vrijdag 27 september: BBQ Dames 

Het wordt stilaan een traditie, de jaarlijkse BBQ van de 

Dames. Dit jaar is er ook een vegetarisch alternatief. 

 

Alle verder info vind je op de hoofdpagina van de 

site www.avantibrugge.be  
 

 

 

Lidkaarten/abonnementen te koop 

 

 

 

 

 

De Nieuwe lidkaarten voor het seizoen 2019-2020 zijn nu reeds te koop voor 25 Eur. 

Hiermee heb je toegang tot alle matchen van de competitie en van de voorrondes van de 



 

bekermatchen. 

Bovendien bieden heel wat sponsors extra kortingen op vertoon van je Avanti Lidkaart. 

Zie de rubriek [Fanclub] [De Avanti Lidkaart] op onze site.  

  

 

Alle kalenders staan nu on-line 

 

 

 

Alle kalenders, zowel van de Heren, 

Jeugd als van de Dames, staan on-line op 

de site. 

Bovendien worden deze automatisch 

gesyncroniseerd met de database van 

Basket Vlaanderen, zodat je altijd up-to-

date informatie hebt. 

 

En onder de kalender zal je ook de 

rangschikking terugvinden van jouw 

favoriete ploeg.  
 

 

 

29 september: FANDAG 

 

 

  



 

Avanti zou Avanti niet zijn mocht er voor de FANDAG op de eerste thuiswedstrijd 

van het seizoen niet alles uit de kast gehaald worden. 

Naast de match zelf die in de volledige zaal zal gespeeld worden, zullen ook de 

jeugdploegen op de foto gaan samen met de seniors. 

De jeugdtombola heeft weer wat mooie prijzen in petto, met wat extra's waaronder een 

REISCHEQUE geschonken door Ostend-Bruges Airport en een BALLONVAART met de 

Callant-ballon. 

. 

Onmiddellijk na de match blijf je best nog eventjes zitten, want dan worden onze nieuwe 

spelers en coach kort aan jullie voorgesteld. 

En daarna is er nog volop gelegenheid voor een drankje, en zal er ook een foodtruck zijn 

om de hongerigen te spijzen. 

 

Voor de sponsors is er uiteraard nog een apart programma voorzien om hen nu al te 

bedanken voor de steun voor het komende seizoen. 

 

We verwachten dus een massale opkomst. 

Een goed moment trouwens om ook de nodige merchandising aan te schaffen om 

helemaal in de kleuren van Avanti te zijn  (ROOD dus, mocht je nog twijfelen) 

 

   

 

 



  

 

Met Willy Sommers, Steve Tielens, Wendy Van Wanten en Paul Bruna. 

Ideaal voor een team-building met je collega's van je bedrijf. 

 

  

 

Avanti is klaar voor verre verplaatsingen 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dit jaar nog in provinciale, maar voor de beker al over gans Vlaanderen... 

En binnenkort misschien naar het buitenland...? 

 

Avanti is er in ieder geval klaar voor: De Space-wagon met de Avanti-sticker 

achteraan is véél te klein geworden, dus hebben we al voorzien in een vaste bus. 

Voor onze overzeese verplaatsingen ligt onze Avanti-boot al klaar in de haven, en 

voor de echt verre verplaatsingen hebben we dank zij onze partners TUI en Ostend-

Bruges Airport al een vliegtuig klaar staan. 

Noblesse oblige ! 

 

 

  

Sorry voor deze vroege 1-aprilgrap... 

 

 

   

 

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