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Geslaagde FAN-dag voor Avanti Knights 

 

 

 

Onze eerste thuiswedstrijd in de reguliere competitie hebben we laten samen vallen met 

een FAN-dag. 

En het mag gezegd: het was een sukses over de ganse lijn; in de eerste plaats sportief, 

want we konden Poperinge met 102-69 verslaan, en blijven zo op kop in de rangschikking. 

Maar ook de grote groep supporters (600 wordt geschat) hebben voor de nodige ambiance 

gezorgd. 

 

Dank zij de sponsor van de matchbal "Ostend-Bruges Airport" was er nog een reischeque 

te winnen, terwijl onze trouwe sponsor "Callant" ook twee personen kon gelukkig maken 

met en ballonvaart. 

 

Vóór de match mochten de jeugdspelers samen met de fanions op de foto, en nà de match 

werden onze nieuwe spelers kort aan het publiek voorgesteld. 

Nadien kon dan bij een drankje en met een hapje van onze Foodtruck verder nagepraat 

worden. 

 

De foto's ervan kan je terugvinden op onze site in de rubriek [Fanclub] [Fotos] [Fotogalerij] 

of rechtsreeks via deze link  
 

  



 

 

Evenementen 

 

 

 

nog één topevenement in oktober: de tweede editie van ons Zotte Schlagerfestival. 

Wie er vorig jaar bij was kan getuigen: je moet zeker geen echte fan zijn van Schlagers om 

gezwind mee te doen: je wordt immers automatisch meegezogen in de ambiance. 

En het wordt extra leuk als je met enkele vrienden komt!  
 

  

 

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

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

 

Sportief nieuws 

 

  



Het gaat goed vooruit voor onze heren: opnieuw een ronde verder in de Beker van 

Vlaanderen, aan de kop in de rangschikking van de reguliere competitie: redenen genoeg 

om te komen supporteren op volgende wedstrijden:  

Wedstrijden HEREN Oktober 2019: 

Za 5/10  20u15  
Avanti (+15) - Kontich Wolves BEKER van VLAANDEREN 

Opgelet: gaat door in Ruddervoorde zaal Riderfort !  

Zo 13/10  13u  
Avanti - Racing Brugge B 

Opgelet: gaat door in zaal De Valkaart in Oostkamp !  

Vr 18/10  21u  Wevelgem-Moorsele - Avanti  

Zo 27/10  11u  Avanti - Knokke-Heist  
 

 

 

 

Wedstrijden DAMES ONE Oktober 2019: 

Za 5/10  18u  Avanti Dames - Willebroek  

Za 12/10  18u30  Kortrijk Spurs - Avanti Dames  

Za 19/10  19u  Avanti Dames - Houtem  

Zo 27/10  17u  Pitzemburg Mechelen - Avanti Dames  
 

 

 

 

Binnenkort: de Avanti-App ! 

 

 

   

 



 

Vanaf 25 oktober kan je de Avanti-app installeren, zowel voor Iphone als voor Android. 

De voordelen? 

- Je volgt er mee Avanti op de voet 

- Je communiceert zelf met de Avanti-gemeenschap 

- Iedere ploeg heeft zijn eigen chat-omgeving 

- Je kan live de wedstrijden volgen 

- je kan er gratis mee bellen 

- en nog zo veel meer...  

 

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