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

- Sportief Nieuws 

- Evenementen 

- D'Orde van Avanti Knights 

- Supporters in de kijker: de broers Muylle 

 

 

  

 

 

Sportief nieuws 

 

 

HEREN zitten mooi op schema 

Na 7 wedstrijden prijkt Avanti Brugge Knights mooi alleen op de eerste plaats! Er komen 

weliswaar een aantal zware confrontaties aan, maar met de steun van een altijd talrijke 

supportersmeute moeten we dit zeker tot een goed einde brengen. 

 

Het tweede luik van onze doelstelling, namelijk de Beker van West-Vlaanderen, is ook 

nog altijd in bereik. Afgelopen maand hebben we met gemak de 1/16 finale-wedstrijd 

gewonnen tegen Koekelare, en zo spelen we binnenkort de 1/8 finale tegen Sijsele, Zij 

staan momenteel op de 5e plaats in eerste Provinciale, maar zullen wellicht zoals 

gewoonlijk versterkt worden met spelers uit tweede Nationale afdeling.  Als we de 

statistieken van de laatste jaren mogen doortrekken, is de kans groot dat de winnaar van 



 

deze wedstrijd ook de Beker zal winnen. 

 

Ook voor de Beker van Vlaanderen zijn we nog in de running na een fantastische zege 

tegen derdeklasser Kontich. Dus spelen we deze maand de 1/8e finales tegen LDP Donza, 

met een voorgift van 20 punten tegen deze tweedeklasser.   

 

Nog goed nieuws: Werner Rotsaert is na een heelkundige ingreep terug bij Avanti. 

Weliswaar nog wat kalmpjes aan, en voorlopig nog aan de zijde van Johan Boone die hem 

in de revalidatieperiode vervangen heeft. 

Maar hij is terug, en dat is het voornaamste!  

  

 

Wedstrijden HEREN November 2019: 

Opgelet: data bekerwedstrijden onder voorbehoud! 

Za 2/11/19  20u30  Vagant Kortrijk - Avanti  

Zo 10/11  11u  Avanti - Wytewa Roeselare  

Do 14/11?  ???  Avanti - LDP DOnza : 1/8Fin Beker v.Vlaanderen  

Zo 17/11  15u30  Sijsele B - Avanti : 1/8Fin. Beker West-Vlaanderen  

Zo 24/11  11u  Avanti - Wikings Kortrijk  

Za 30/11  20u45  RHK Oostende - Avanti  
 

 

Wedstrijden DAMES ONE November 2019: 

Zo 3/11  15u15  Phantoms Boom - Avanti Dames One  

Za 9/11  20u Avanti Dames One - Hema SKW : zaal Tempelhof 

Di 12/11 20u45 Gistel Oostende - Avanti Dames One : 1/8Fin Beker West-Vlaanderen  

Za 23/11 18u Avanti Dames One - Blue Cats Ieper  

Za 30/11  19u  Osiris Aalst - Avanti Dames One  
 

 

JEUGD 

 

Hervormingen Jeugdbasket 

De VBL heeft ingrijpende veranderingen doorgevoerd vanaf dit seizoen. Kort gezegd komt 

het er op neer dat de klassieke indeling (provinciaal, regionaal, landelijk...) wegvalt en 

vervangen worden door niveau's.  

De officiële tekst vind je op de site in de rubriek [Praktisch] [Documenten] of via deze 

link: Hervorming Jeugdcompetitie 

Welke gevolgen dit heeft voor Avanti is inmiddels duidelijk geworden: doordat we een 

jonge club zijn hebben we weinig historische gegevens waarop de Liga zich kon steunen 

om de ploegen in een niveau te steken dat ons het best past. 



 

Zo komt het dat verschillend ploegen in een véél te lage reeks zitten en dus geen enkele 

tegenstand ondervinden, denk maar aan de U16 en de U18 die elke week met de vingers 

in de neus winnen. 

Anderzijds zijn er dan weer ploegen die in een te hoog niveau zitten en amper hun spel 

kunnen spelen. 

 

Hopelijk is er na nieuwjaar een goede herindeling van de reeksen, en zal men rekening 

houden met de resultaten tot nu toe. 

   

 

 

 

Sedert kort zijn ALLE jeugdploegen in beeld gebracht op de 

Avanti site (menu "Ploegen"), zowel de ploegfoto's als de 

individuele foto's. 

 

Mochten er foutjes in geslopen zijn, mag je die altijd melden 

aan webmaster@avantibrugge.be  
 

 

 

Evenementen: Sinterklaasontbijt 24 november 

 

 

 

Traditiegetrouw is er op de laatste 

thuiswedstrijd vóór Sinterklaas het Avanti-

onbijt. 

Vanaf 9 uur kan je aanschuiven voor de 

prijs van 15€ (10€ voor kinderen beneden 

de 16 jaar). 

Inschrijven bij het bestuur of 

via events@avantibrugge.be  
 

 

Wie zeker een goed ontbijt zal moeten nemen is de familie Rappé, want de broers Jens en 

Joost spelen om 11 uur tegen elkaar. 

 

Je kan ook al de tweede Avanti Kerstquiz noteren in je agenda voor zaterdag 21 

december.  Meer informatie volgt nog. 

 

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

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

  

 

D'Orde van Avanti Knights 

 

 



 

 

D'Orde van Avanti Knights is de supportersclub van uw 

geliefde club, en wil daarom op allerhande manieren 

ondersteuning bieden. 

 

Het bestuur van D'Orde, onder leiding van voorzitter 

Kurt Caestecker, heeft al een en ander in petto, maar 

suggesties zijn altijd welkom.  

 

 

 

supporters in de kijker: de broers Muylle 

 

 



 

Het gebeurt niet elke dag dat er op een match van Avanti 4 broers aanwezig zijn, op 

verplaatsing in Middelkerke dan nog.  Als je daarnaast ook weet dat ze allemaal op een 

of andere manier verbonden waren met het vroegere Avanti, snap je waarom we ze 

toch even van meer dichtbij willen voorstellen. 

 

Etienne (76j) was in de jaren 67-68 de oprichter van de eerste supportersclub. Als 

Direkteur van het toenmalige Vormingsinstituut op dezelfde campus “De Groene 

Poorte” als het terrein van Avanti, lag het voor de hand dat hij op een of andere manier 

betrokken zou zijn bij Avanti. 

Al van jongs af aan kwamen ook zijn broers Yves (68j), Philippe (60j) en Bernard (59j) 

mee supporteren samen met de familie, maar de 2 andere broers en 2 zussen waren 



 

iets minder fanatiek.  Nochtans heeft niet iedereen een actieve basketcarrière gehad: 

Philippe heeft bij Avanti tot zijn 14e het echte balgevoel gekweekt, en Bernard heeft ook 

tot zijn 14e bij de Jeugd van Avanti gespeeld tot hij door een ongeval moest 

afhaken.  Maar de grootste troef van de Muylles was hun stem, die boven alles uit 

kwam. 

 

Toen Yves startte met de uitbating van ’t Putje op ’t Zand, kreeg hun betrokkenheid een 

nieuwe wending en een bijkomend elan. Uiteraard was er de sponsoring, maar vooral 

de logistieke ondersteuning was belangrijk: nieuwe spelers logeerden eerst een tijdje in 

’t Putje, ze kregen er eten, en werden zo snel deel van de familie. Dit was trouwens ook 

zo voor nieuwe spelers van Club én Cercle. 

Maar de banden met de spelers gingen nog verder, want verschillende spelers 

waaronder Imre Niytrai en Ted Wierman schoven ook thuis bij het gezin Muylle 

regelmatig aan  voor een lekker etentje. 

 

De grootste supporterskern zat steevast op een vaste plaats in de tribune in de 

fameuze tribune F, en gezien ’t Putje intussen ook officieel clublokaal werd, trokken de 

spelers, bestuur en supporters na de match nog naar ’t Zand.  Tony Parker had dan de 

gewoonte om bij het binnenkomen meteen de volle voorraadpot chips mee te nemen, 

om er dan 2 flesjes tabasco op te gieten; zo was hij zeker dat er niemand anders zou 

van eten… 

In het seizoen 1988-89 is Yves voorzitter geworden van Avanti; het waren toen woelige 

tijden, vooral ook budgettair, en het was vooral om de club uit de nood te helpen. Hij 

was redelijk revolutionair doordat hij als eerste voorstelde om ook op de achterkant van 

de broek reclame te zetten, wat toen not done was. Bij een testmatch om in 1e te blijven 

liet hij ook een extra tribune maken, en schonk die aan de zaal. 

  

Uiteraard zijn er massa’s anekdotes te vertellen over hun Avanti periode. Maar één is 

zeker het vermelden waard.  Toen Philippe en Bernard met het koor naar Laken 

moesten, werden ze achteraf aangesproken door wijlen Koning Boudewijn met de 

vraag: “zijn jullie voor Club of voor Cercle?” waar ze zonder verpinken antwoordden: 

“Neen, voor Avanti!”. 

  

   

 

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