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Maart 2018: Jan Dupan 

 
Deze maand bijt JAN DUPAN de spits af als “Supporter in de kijker”.  Wie is dus die “man met de 

baard”? 

De band met Avanti gaat jaren terug, toen zijn zoon Tom van kleins af aan bij Avanti speelde, en 

later ook samen met Jochen Delvinquière, tot Avanti finaal failliet ging. 

Beroepgshalve was Jan gespecialiseerd in industriële automatisatie, tot zijn pensionnering zo’n 3 

jaar terug.  Die kennis gebruikt hij nu verder in zijn vrijwilligerswerk bij “Repair Café” in Brugge. 

In de winter is Jan, als er geen mathen van Avanti zijn natuulijk, op en top een AFOL (=Adult Fan Of 

Lego): speciale hobby die je een eeuwige jeugd geeft naar het schijnt. 

In de zoper reist hij dan rond met zijn mobilhome, voornamelijk in Frankrijk en de Nederlandse 

Eilanden. 

 

April 2018: Paul De Rocker 
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In de aanloop naar de kampioenenviering, is het logisch dat we deze keer een supporter in de kijker 

plaatsen die als het ware specialist is in kampioen zijn. 

Paul De Rocker is net opnieuw kampioen geworden in de disciplines hinkstapspringen en verspringen, 

intussen al méér dan 100 keer!  Zijn volledige verzameling aan bekers en medailles loopt in de 

honderden, maar Paul heeft toch een speciale herinnering aan “De Gouden Merel” en de 

“Sporttrofee” van de stad Oostkamp.  Beslist een hele klus om die mee te verhuizen naar het nieuw 

appartement die hij nog maar net betrokken heeft, samen met zijn echtgenote Lutgart Palmaerts. 

Wie over sport spreekt kan eigenlijk niet rond Paul heen: met zijn 76 jaar is hij nog wekelijks aan 

het trainen voor de kampioenschappen atletiek. Hij traint trouwens op de piste van Sport 

Vlaanderen, of bij slechter weer loopt hij rondjes boven in de basketzaal. Daarnaast geeft hij ook 

les “Samen bewegen” voor de senioren. Het motto van Paul is trouwens “deelnemen is belangrijk, 

maar winnen is het allerbelangrijkste!” 

Maar even terug in de tijd. 

Als typische winteractiviteit begon Paul zijn basketcarrière bij Jupiter, dan Concordia en later 

Olbak Kortrijk om uiteindelijk terug te keren naar Jupiter, en speelde uiteraard ook mee in de 

Corpo ploeg van de Brugeoise. Echter, geen enkele van deze ploegen bestaat nu nog. 

In de zomer was er dan meer tijd en beter weer voor atletiek: al vanaf 1957 is Paul lid van Olympic 

Brugge, en is het tweede-oudste lid (nà Carolus Moens, 92 jaar). En of hij actief blijft… 

 

Maar waar ligt nu de link met Avanti? 

Wel, als basketter was hij regelmatig aanwezig op matchen van Avanti toen ze nog in eerste klasse 

speelden. En vooral de Amerikaan Tom Duff roept speciale herinneringen op. 

Intussen was het ietsje minder basket, tot Paul op 11 september 2016 trainde op Sport Vlaanderen 

en massa’s volk zag toekomen.  Toen hij te horen kreeg dat dit de openingsmatch was van het nieuwe 

Avanti, is hij meteen gaan douchen en teruggekomen. Het begin van een nieuwe basketperiode was 

een feit. 

Intussen zie je Paul en Lutgart op alle thuismatchen van de seniores en zelfs op verplaatsing, mét 

uiteraard hun supporterssjaal. Op een thuismatch maken ze dat ook de overkant van de vaste 

supporterstribune rood gekleurd is, en volgens hen zijn dit de beste plaatsen. 

Maar de link met Avanti is nog sterker, want de kleindochter van Lutgart, Margot Boedt, is een 

gedreven speelster bij de dames  bij de Landelijke U19 en de Dames Two.  

 

En om te eindigen geeft Paul nog enkele aanbevelingen mee voor Avanti: 

- Geloof in de kracht van jezelf 

- Avanti moet rustig verder bouwen aan de toekomst 
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Mei 2018: Kurt en Dany Caestecker-Van Leynseele 

 

“Op onze trouwdag de link met Avanti opnieuw opgenomen” 

 

Het zal je maar overkomen: op je trouwdag bij het verlaten van het stadhuis plots elk een sjaal van 

Avanti rond de nek krijgen, en twee dagen later zit je op de eerste competitiematch van het 

vernieuwde Avanti, en je wordt een van de trouwste supporters…  zo verging het in ieder geval Kurt 

en Dany in 2016. 

 

Beiden hebben wel een verleden in het basket: Dany speelde ooit rond haar 17 jaar een aantal jaren 

bij de Damesploeg van Ronse, terwijl Kurt in schoolverband begon te basketten, vooral onder impuls 

van zijn 5 jaar oudere neef Wim Vanhauter.  Zijn iets te kleine gestalte bleek echter een hinderpaal 

voor een verdere basketcarrière.  Maar een tatoeage van Michael Jordan op zijn rug zijn een 

blijvende herinnering aan het basket. 

 

Dus basket bleef een interessegebied voor Kurt; bij het vroegere Avanti was hij een regelmatige 

supporter bij de eerste ploeg, en de laatste jaren had hij ook een 8-game-abonnement bij BCO 

Oostende. Het was dus wat aanpassen qua niveau toen ze overstapten van matchen in 1e Klasse naar 

4e Provinciale niveau, maar in de praktijk bleek het niveau van het nieuwe Avanti toch ruim boven de 

verwachtingen te zijn, zodat Kurt en Dany van de overstap geen spijt hebben. 

Maar ook naast het basket is Kurt een zéér gedreven sporter met een ruime en gevarieerde 

carrière: vanaf 6 jaar keeper bij Cercle Brugge (alhoewel Kurt nu een vurig Club fan is), maar zijn 

ongenoegen met de elitaire én soms discriminerende sfeer in die tijd bij Cercle, deed hem 

overstappen naar individuele sporten: Taikwondo, badminton, fietsen, boksen… hij is alleen nogal 
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moeilijk op zijn paard te krijgen  ;-) 

 

En als Kurt sport is het alles of niets: er ten volle voor gaan, tot het uiterste gaan en nét er over, 

niet kunnen verdragen dat er iemand voor je rijdt… kortom zeer fanatiek bezig met zijn trainingen. 

Niet te verwonderen dus dat hij ook fanatiek is als supporter, maar dan wel met een positieve 

ingesteldheid: je kan je eigen ploeg nooit motiveren door de andere ploeg af te breken! 

 

En we zouden bijna nog vergeten dat dit nieuw samengesteld gezin ook nog 2 andere leden telt: de 

hond Mara speelt graag de baas, en bepaalt veelal wanneer zijn pleegouders moeten thuis zijn. En 

uiteraard is er nog Femke: ook vurig supporter van Avanti, maar voor het ogenblijk nog krachten aan 

het herwinnen na klierkoorts en dus genoodzaakt om de beperkte actieve uren selectief in te vullen. 

Veel beterschap Femke, en dat je er binnen enkele maanden volledig door bent! 

 

 

 


