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September 2018: Isabelle De Pourcq 

       

Bij de dameslingeriezaal “La Finesse” in de Smedenstraat is de nieuwe collectie binnen: de one-size-

fits-all enige echte AVANTI-BEHA!  Een goeie reden dus om even met de uitbaatster, sponsor en 

supporter Isabelle De Pourcq te gaan praten. 

Isabelle was al vanaf haar 6 jaar flink met de voetjes aan het stampen bij matchen van (het 

vroegere) Avanti.  Niet moeilijk als “De Pourcq Deuren” een van de belangrijkste sponsors was en 

bovendien nonkel pater Roger De Pourcq voorzitter was van Avanti.  Zelf was Isabelle wel zeer 

sportief in haar jeugd met atletiek, keurturnen, ballet, zwemmen, tennis en voetbal, maar géén 

basket!? 

Na de teloorgang van Avanti kwam de basketinteresse op een lager pitje te staan, maar toch ging 

Isabelle occasioneel en uit sympathie nog naar het basket om haar schoonbroer coach Jean-Marie 

Vanhulle te volgen, of de zonen van haar zus Sabine (Sander en Pieter Pieters) die bij Racing 

speelden. 

Toen startte Avanti opnieuw!  Isabelle heeft jammer genoeg deze start gemist, maar via vrienden in 

’t Risico is ze toch rap weer in het basket gerold en was ze meteen verkocht. 

En toen ging het snel: door de muzikale achtergrond van haar overleden man Joost had ze wel wat 

installaties op zolder staan, dus schonk Isabelle een mengpaneel waarmee DJ My tegenwoordig de 

nodige ambiance in de zaal brengt. En dan volgde de vaste sponsoring.  De eerste matchbal die ze 

kreeg, getekend door alle spelers en bestuur, heeft nu trouwens een ereplaats in de living en 

Isabelle is er niet weinig trots op.  Een goede basis dus om een gepassioneerd supporter te worden. 

De “De Pourcq’s” hebben goede familiebanden.  Het hoeft dus niet te verwonderen dat er regelmatig 

familie mee komt supporteren.  En wie weet is er eens een match waarop we een grote familiefoto 

kunnen maken onder de vlag van Avanti? 

Trouwens haar vriend Kris, uitbater van hotel Cordoeanier en café Rose Red, heeft nog competitief 

basket gespeeld, dus ook van die kant gedijt de basketmicrobe. 
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En heeft het basket nu het leven van Isabelle verandert?  Zeer zeker is het antwoord, want 

intussen is haar vriendenkring verandert en ook fors uitgebreid, wat dus een goede zaak is voor het 

sociaal leven. 

En wat haar meest memorabele gebeurtenis is bij Avanti?  Zonder veel nadenken zegt Isabelle de 

niet-gespeelde bekerwedstrijd op Wevelgem.  Avanti had een bus ingelegd naar Wevelgem, maar die 

dag begon het zo hard te sneeuwen dat de match terecht uitgesteld werd. En in plaats van om 19 

uur aan de bus af te spreken zoals voorzien hebben vele supporters gewoon de afspraak toch laten 

doorgaan maar dan in café De Reisduif.  En eerder toevallig is Isabelle die avond daar ook beland 

midden tussen een dolenthousiaste bende supporters van Avanti.  En eigenlijk hebben we die match 

tegen Wevelgem van de week daarna (64-97) eigenlijk die avond al gewonnen.  Een memorabele 

avond dus. 

 

Oktober 2018: Willy en Murielle Graus 

 

        

 

Groen en Rood zijn de twee kleuren die overheersen ten huize van Willy en Mireille Graus: Groen van 

Cercle Brugge en Rood van Avanti Brugge.  Maar tijdens het gesprek wordt duidelijk dat de liefde 

voor Avanti toch net iets groter is; meer zelfs, tijdens de moeilijke periode van Cercle vorig jaar 

net voor de overname door Monaco werd een kaarsje gebrand voor de goede afloop, maar de sjaal 

van Avanti erbij moest net die extra hoop geven (zie foto). 

Willy is al vanaf zijn 14 jaar supporter van Avanti.  Hij heeft zelf nooit competitiebasket gespeeld 

maar als leerling van het VTI waren er genoeg triggers om ‘pleintjesbasket’ te spelen waar en 

wanneer mogelijk. 

Na het ter ziele gaan van Avanti moest Willy noodgedwongen meer ‘passief’ basket volgen: NBA 

matchen (zelfs ’s nachts), later enkele keren naar Oostkamp en uiteindelijk regelmatig naar 

Oostende.  Niet te verwonderen dus dat de aankondiging dat Avanti zou herrijzen groot nieuws was, 

en dus waren Willy en Mireille er van het eerste moment bij toen Avanti opnieuw startte.  

Nu vind je beiden op elke wedstrijd (ook uitwedstrijden) behalve als Cercle thuis speelt. Dit is 

vooral doordat ze vinden dat Avanti een echte familieclub is, die warmte uitstraalt, waar iedereen 
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met elkaar spreekt, waar het bestuur aan iedereen een handje geeft enz: duidelijk dus dé sterke 

kant van Avanti.  Maar hier duikt toch een moment van onenigheid op: Mireille is er niet van 

overtuigd dat deze warme sfeer ook zal blijven als de ‘oude kern’ zal stoppen terwijl Willy er het 

volle vertrouwen in heeft.  Dit is dus een duidelijke hint naar àlle spelers om te maken dat het niet 

alleen om prestaties op het terrein gaat !!!  En hier rekent Mireille vooral op haar ‘bolletje’ (nvdr: 

Jens Rappé) om ook de komende jaren op een of andere manier actief te blijven in de club, maar 

liefst op het veld. 

Ik onthoud in ieder geval enkele ‘tips’ de in de loop van het gesprek naar boven kwamen:  

- De merchandising mag gerust wat meer gepromoot (lees: verkocht) worden aan de inkom, 

want dit verhoogt het familiegevoel 

- D’Orde geeft duidelijk nieuwe impulsen, dus ze verwachten toch nog wat vanuit die hoek 

- Willy is begonnen naar Telenet Oostende te gaan toen er een uitwisseling van supporters 

was tussen 2 sporten, voetbal en basketbal: Cerclesupporters mochten gratis naar een 

match van Oostende, en enkele weken later gebeurde het omgekeerde.  Zeker een idee om in 

het achterhoofd te houden want zo werd Willy vaste supporter van Oostende… 

 

November 2018: Robert en Martina Clauwaert 

 

 

Zowat alle vaste supporters kennen wellicht (misschien van ver?) Robert Clauwaert en Martina 

Carels.  Ze zitten immers steevast aan de overkant van de tribune. En niet omdat ze niet sociaal zijn 

maar wel met een zeer goede reden: ze komen meestal op het laatste moment toe en kunnen daar 

nog een bank bijplaatsen; zodoende zitten ze iets hoger en kunnen zo, niet gehinderd door de 

afsluiting, beter het terrein zien en de wedstrijd volgen.  Dus supporters naast hen zijn zeker 

welkom hoor. 
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Robert is een laatbloeier, want hij begon pas op zijn 15 jaar te basketten bij Dynamo Brugge waar 

hij doorgroeide tot de eerste ploeg (2e Nationale). Na de teloorgang van Dynamo (waar hebben we 

dergelijk verhaal nog gehoord?) speelde hij achtereenvolgens voor Blankenberge, Assebroek en 

Zwevezele om finaal in 1990 terug te keren naar Assebroek die toen een fusieploeg gevormd had 

met de jeugd van Avanti. 

Ook zijn echtgenote had heel wat familie die basket speelde, en Martina was ook hostess voor 

sponsor confiserie Kathy op alle thuis- en uitwedstrijden van Dynamo, dus basket lag ook haar nauw 

aan het hart, vooral doordat ze in die functie (met een snoepje?) Robert aan de haak kon slaan. 

Maar op het einde begon Robert een tweede carrière als ref, voornamelijk om eens grondig de 

reglementen te leren, maar hij is toch jaren een gewaardeerde scheidsrechter geweest in het 

West-Vlaamse basket. Een opleiding die hij trouwens aan iedere speler kan aanraden. 

 

Al van bij de (her)start van Avanti zijn Robert en Martina komen supporteren, vooral dan uit 

nostalgie en ook omdat Robert nog met onze voorzitter samen basket gespeeld heeft. Hij heeft 

trouwens als vaste supporter vorig jaar de hoofdprijs van Avanti weggekaapt: een reisje naar Parijs.  

Robert en Martina zijn niet de uitbundigste supporters: ze zijn vooral genieters van de sfeer en de 

verbondenheid in de Avanti familie. Zwaaien met een sjaal zit er voor hen ook niet in, want Martina 

vindt de huidige sjaals te veel “mannensjaals” en wil eigenlijk graag een “vrouwensjaal” kopen, bv. een 

soort Pashmina.  Iets om over na te denken? 

Robert is ook de rustige analist, die het basket heeft zien evolueren van een eerder technisch spel 

naar een krachtiger maar ook agressievere ingesteldheid van spelers en coaches. 

Tenslotte dromen Robert en Martina blijkbaar stilletjes van een tweetal activiteiten binnen Avanti. 

Ten eerste een ouderwets kampioenenbal, en ten tweede een ludieke match tussen 

spelers/bestuur/supporters in eender welke combinatie. 

 

December 2018: Xavier Coucke en Vera Maenhout 
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Deze keer is het vooral de Dame die aanleiding is voor deze kennismaking: het is immers Vera die 

met haar basketachtergrond Xavier meegetrokken heeft naar Avanti Brugge Knights. 

Vera speelde vanaf haar 12 jaar basketbal bij Eureka, tot ze door tijdsgebrek moest afhaken toen 

ze hogere studies begon. Doordat Vera op het einde van augustus verjaart, kreeg ze meestal 

cadeaus die met de nakende schoolhervatting te maken had.  Tot ze hiervoor eventjes de furie in 

haar losliet en zei dat ze ook wel andere cadeautjes wou. En zo geschiedde: sedert dan kreeg ze elk 

jaar een abonnement op Avanti , en ging dan niet alleen naar de thuismatchen, maar deed ook veel 

verplaatsingen mee met de bus (dat was dan altijd dezelfde bus als de spelers!). 

Na het teloorgaan van Avanti stond het basketbalvuur op een laag pitje.  Tot een en ander weer ter 

sprake kwam aan hun “witte villa aan het strand” van Zeebrugge (waarmee bedoeld wordt: een 

“kabiene”!) met buurman Guy Priem: er was immer sprake van dat Avanti weer zou herbeginnen… 

En dus was Vera er zeker bij op de openingsmatch van Avanti een goeie twee jaar geleden.  Xavier 

uiteraard ook, want ze zijn altijd samen op stap, maar in het begin eerder tegen zijn zin omdat hij 

het spelletje niet goed kende en nog minder begreep.  Intussen zijn we al een tijdje verder, en 

mede door tussen de harde kern supporters te staan, en geholpen door de recente publicaties van 

de voornaamste reglementen op onze flyers, is de kennis van Xavier sterk toegenomen, en zijn 

enthousiasme zelfs exponentieel toegenomen. 

Toen het bestuur van supportersclub D’Orde bij de opstart enkele lachende maar terechte 

opmerkingen kreeg dat dit wel een echte mannenwereld was met enkel “Ridders”, hadden we meteen 

een kandidaat om een “Jonkvrouw” aan het bestuur toe te voegen om de meer vrouwelijke insteek te 

krijgen bij de initiatieven. En een van die klemtonen is het streven om op een positieve manier te 

supporteren, met respect voor de refs, de tegenstanders en de eigen spelers.  Laat Avanti aub geen 

ploeg worden waar men (vnl de arbiters) naar toe komt met de idee van “we zullen het weer gaan 

horen…”. 

Het gesprek mondde verder nog uit in het ophalen van de mooie herinneringen aan het 

heropgestarte Avanti, met vooral de nadruk op het feit dat Avanti een echte familieclub is, waar 

bestuur, supporters en spelers aan elkaar hangen.  En dat natuurlijk niet in het minst doordat Avanti 

altijd als één groot rood blok vrienden naar voor komt, met dank natuurlijk aan de uitgebreide 

merchandising. 

En de wens van Xavier en Vera: “Zo vlug mogelijk in landelijke spelen, om van daaruit dan verder te 

stijgen…” 

 

Januari 2019: ALLE supporters in de kijker 

Bij de start van dit nieuwe jaar hanteren we het motto: 

applaus voor uzelf ! 
Waarbij we eens extra duidelijk willen maken hoezeer het bestuur maar vooral de spelers het 

appreciëren dat er keer op keer een "rood leger" aan supporters op een positieve manier meehelpt 

om de overwinning binnen te halen. 

 

Bij thuiswedstrijden is de zaal altijd goed gevuld, maar ook bij uitwedstrijden gebeurt het al eens 

(ik wil niet overdrijven door te zeggen: "altijd") dat er meer supporters van Avanti zitten dan van de 



Avanti Brugge Nieuwsbrief seizoen 2018-2019 Supporter in de Kijker 

thuisploeg (In Wielsbeke waren alle tribunes trouwens bezet door Avantisupporters zodat het 

thuispubliek aan de zijkant op stoelen moest gaan zitten). 

En welke ploeg in 2e provinciale legt al eens een bus in voor een speciale wedstrijd? 

 

Bedankt supporters, bedankt... 

 

Februari 2019: Geert Pollentier 

 

 

Deze keer zetten we een doorwinterde (thuis)supporter in de kijker, of beter gezegd in het kader: 

Geert Pollentier. De diepere kennismaking gaat door temidden van prachtige antiquiteiten en 

prenten van allerhande allooi: alles zolang het maar in een kader past! 

Het gaat vandaag uiteraard over het rood van Avanti, maar bij Geert moet daar toch altijd een 

streepje (zeg maar streep) groen bij. Niet verwonderlijk eigenlijk, want de sportcarrière van Geert 

begon als speler bij Cercle wat een logisch gevolg was van zijn studie bij de Frères. Maar mede door 

zijn lengte van 1.96m werd hij toch opgemerkt door basketbalcoaches, en schakelde hij rond zijn 16e 

volledig over naar basketbal nadat hij dit eerst nog samen met voetbal gedaan had. 

Een mooie basketcarrière zat er misschien wel in bij Concordia, waar Geert vanuit de jeugd 

doorstroomde naar de reserven en tenslotte de eerste ploeg, van eerste provinciale met promotie 

naar 4e Nationale, maar daar stopte de opgang van Concordia met een ticketje retour, en dat 

betekende ook het einde van de basketcarrière van Geert. Iets wat hij zich eigenlijk altijd beklaagd 

heeft, want hij heeft er heel mooie herinneringen aan, zoals Clinics met René Mol, deelname aan het 

drie-steden tornooi met ’s Hertogenbosch en Trier, enzoverder. 

De uitlaatklep werd daarna Avanti, waar hij jarenlang harde supporter en sponsor was, tot hij bij 

het over kop gaan van Avanti moest uitwijken naar Damme, en daarna een lange tijd op zijn honger 

moest blijven voor basket. 
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Geert én zijn echtgenote Martine, die trouwens ook een hevige supporter is, waren dan ook 

superblij toen ze als een van de eersten aangesproken werden voor het Nieuwe Avanti. En het gaat 

snel vooruit: elk jaar opnieuw wordt de lat hoger gelegd, maar Geert benadrukt dat het bestuur zich 

op korte termijn niet aan avonturen mag wagen als het onvoldoende kans op slagen heeft, en in de 

verdere toekomst ziet Geert Avanti wel weer naar de top groeien, maar het moet zeker financieel 

gezond blijven. 

Jammer genoeg vindt Geert dat in Stad Brugge het basket nogal wat stiefmoederlijk behandeld 

wordt en hoopt dat de Stad op korte termijn toch wel voor wat extra ondersteuning zal zorgen. Zijn 

natte droom is trouwens dat er in Brugge ook een voetbaltempel komt die ook plaats biedt aan een 

stukje baskettempel, zoals dit het geval is in het Monaco van Cercle Brugge; dit zou dan ook meteen 

kunnen betekenen dat er wat meer groen in het logo van Avanti zou kunnen kruipen. 

Tot slot breekt Geert nog een lans voor de “echte supporters”: dat zijn deze die hun ploeg naar de 

overwinning roepen en schreeuwen in plaats van met muziek (sorry DJ My), maar ja: niet iedereen 

heeft een stem als een klok zoals Geert hé. 

Geert hoopt in ieder geval dat op het einde van het seizoen onze kampioenstitel opnieuw mag 

ingekaderd worden, uiteraard in een kader van …. juist: Geert Pollentier & Tine Maréchal. 

Lang leve de basketbalclub basketbalvereniging Avanti Brugge Knights! 

 

 

Maart 2019: Bart en Murielle Debevere-Laplasse 

 

Deze maand zijn we te gast bij Bart en Muriel, en voor één keer is er geen sprake van een voorkeur 

voor blauw/zwart of groen/zwart, want beiden gaan resoluut voor de kleur ROOD. Ze waren er dan 

ook een van de eersten bij toen Avanti voor een zeer grote opkomst zijn openingsmatch speelde na 

de heropstanding. 
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Maar eerst even terug in de tijd. Op het Lyceum in Oostende koos Muriel voor basket als 

keuzesport (het schijnt omwille van de knappe leraar) en speelde daarna enkele maanden bij 

Jezebels Oostende.  Samen met haar zuster die met een basketcoach getrouwd was, was ze eind de 

jaren 70 een vaste supporter van Sunair Oostende (ze woonde toen achter de hoek van het terrein). 

Maar de tegenpartijen kende ze toen eigenlijk niet, dus ook Avanti niet. En daarna was het lange 

tijd stil rond basketbal. 

Via Stijn Verhulst, die in dezelfde school werkte, maar vooral door Guy Priem en Kurt Caestecker 

die de week ervoor op zijn trouw met een Avanti-vlag verscheen, zijn ze naar de openingsmatch van 

Avanti gekomen… en ze waren meteen verkocht. Zelfs in zoverre dat ze nu niet alleen de 

thuismatchen volgen, maar ook geregeld op verplaatsing meegaan, en zeker als het met de bus is! 

De redenen van dit groot enthousiasme zijn talrijk: uiteraard, een ploeg die goed speelt en mooie 

resultaten neerzet is altijd leuker dan een staartploeg, maar als ze daarnaast ook de familiale sfeer 

van de club benadrukken, de prachtige entourage van zowel bestuur als spelers, en het feit dat de 

spelers zo dicht bij de supporters staan, heb je een atmosfeer die aanstekelijk werkt en uitnodigt 

naar elke week opnieuw. 

Ze hebben het wel een beetje moeilijk om de finesses van het spel te begrijpen: de reglementen 

zijn nogal complex en het spel gaat zo snel dat het soms moeilijk te volgen is maar ze kunnen steeds 

rekenen op wat uitleg van mede-supporters.  Misschien toch een goed idee om eens de reglementen 

die in de matchflyers verschenen te groeperen in één enkel documentje dat je altijd bij hebt? 

De muziek is ook heel tof: je mist het echt als er geen muziek is. Maar jonge spelers die de boel 

ophitsen met vlaggen en dergelijke meer zou nog meer sfeer kunnen brengen (nvdr: dit gebeurt 

soms wel maar is moeilijk zichtbaar vanop de zijtribune). En Bart zou graag wat meer cheerleaders 

willen zien tijdens de time-outs: het is niet alleen leuk om naar te kijken maar brengt ook de nodige 

extra sfeer hé. 

In ieder geval, de mensen tegen wie Bart en Muriel spreken over hun hobby zijn ‘curieus’ naar wat 

dat Avanti nu eigenlijk is. En daar is maar één goed antwoord op: laat ze komen kennismaken, en 

misschien geraken ze ook verkocht. 

 

April 2019: Dirk en Sylvie Deprez-Vergaerde 

 



Avanti Brugge Nieuwsbrief seizoen 2018-2019 Supporter in de Kijker 

 

Deze maand spreken we met Dirk en Sylvie, die het schoonste bewijs zijn dat je eigenlijk niets van 

basket moet kennen om toch van dit spelletje te houden, en zeker als het bij Avanti is.  

Toegegeven, ze hebben nog wel wat vage herinneringen aan heroïsche matchen van Sijsele toen ze 

nog jong getrouw waren, maar daarna ging alle aandacht naar het voetbal, waar ze bijna maniakaal 

alle thuismatchen, ook Europees, van Club Brugge volgen. 

Maar hun leven veranderde toch een beetje toen ze bij de heropstart van Avanti de eerste match 

wilden aangrijpen om een soort familiereünie te houden: samen met neven Bart en Wim, en met 

nonkel en tante Van Besien, hebben ze deze manifestatie aangegrepen om met de familie eens 

bijeen te komen, en zijn ze na deze memorabele match naar Avanti blijven komen.  Je kunt 

slechtere beslissingen nemen in het leven! 

Dus nu wordt de vrije tijd nog meer bepaald door het basket. Gelukkig ligt de competitie stil tijdens 

de zomermaanden, zodat Dirk en Sylvie dan wat meer tijd hebben om aan hun andere hobby te 

spenderen: rondtoeren met een van hun oldtimers, die ze minutieus in orde houden en naar 

aanleiding van dit interview voor de eerste keer terug van stal haalden voor een “Avanti-foto”. 

Inmiddels is ook zoon Jasper, die zijn laatste jaar studeert, er bij komen zitten en hij is naast zijn 

interesse voor voetbal, eigenlijk al even enthousiast over Avanti Brugge als zijn ouders. 

En dan ontwikkelt zich een heel speciaal gesprek waarbij voetballiefhebbers een hele reeks 

argumenten naar voor brengen waarom basketbal eigenlijk veel leuker en spannender is dan voetbal: 

de chrono wordt stilgelegd als de bal buiten is, je zit met je neus op het spel, er wordt veel meer 

gescoord dan in voetbal, je kent veel meer mensen, je mag 5 gele kaarten hebben (ze bedoelen 

natuurlijk persoonlijke fouten) enzoverder. 

De kennis van de regels kan wel nog veel beter beseffen ze, en daarom proberen ze als het kan in de 

nabijheid te zitten van mensen die er iets meer van kennen dan zij.  Dus wie helpt hen verder 

tijdens de volgende matchen?  Al kan ook de flyer “Hoe kan ik een basketmatch beter volgen en 

begrijpen” die binnenkort zal verspreid worden zeker ook helpen. 

En alle drie vinden ze het ook veel leuker als er op een volledig terrein kan gespeeld worden; het is 

zó veel beter voor de ambiance!  En dromen ze eigenlijk ook al stilletjes van een eigen zaal, met een 

eigen bar… Waarop we eindigen met een heikel punt, dat een eigen bar ook betekent dat er 
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vrijwilligers nodig zijn, maar uit één mond klinkt onmiddellijk dat ze met veel plezier zouden willen 

meehelpen in de uitbating van de bar, en ze willen ook graag meehelpen bij de volgende editie van 

het Schlagerfestival dat al gepland is voor 4 oktober. 

Dus het staat nu al vast: we zullen Dirk en Sylvie (en ook Jasper) nog veel zien in Avanti! 

En ondertussen hebben ze ontdekt dat er naast facebook nog veel meer informatie te vinden is op 

onze website, en dat ze daar heel veel vragen beantwoord kunnen zien. Bijvoorbeeld welke 

merchandising beschikbaar is om zich nog meer als supporter te profileren…  (nvdr: zie onder het 

menu [Fanclub] [merchandising te koop]) 

 

 

Mei 2019: Georgette Campe 

 

Onder het motto “achter elke man staat een sterke vrouw” zijn we voor de laatste keer dit seizoen 

te gast bij de moeder van onze afscheidnemende speler Fredje. 

Al van Fredje zijn 13 jaar volgde Georgette haar zoon in zijn basketactiviteiten bij Avanti en later 

Sijsele, al was er eigenlijk niet zo veel gelegenheid doordat ze toentertijd samen met haar man Luc 

de zaak ’t Schaak in Sint-Kruis uitbaatte.  Maar sponsoring zat er wel in, en het ploegje van 

Frederik kwam verschillende jaren uit in een shirt van ‘t Schaak. 

Intussen zijn we flink wat jaren verder, en bij de heropstart van Avanti is Georgette meteen vanaf 

de eerste wedstrijd fervent komen supporteren. En ‘fervent’ mag je gerust ruim interpreteren, 

want ze is allesbehalve rustig tijdens een match: armen in de lucht, roepen, meezingen, aanmoedigen 

én becommentariëren…  al is dat laatste wat moeilijker want de basketreglementen zijn niet zo 

eenvoudig. 

Je zou denken dat Georgette vooral voor haar zoon supportert, maar niets is minder waard: ze 

heeft geen speciale favoriet, maar supportert voor ALLE spelers, want ze vindt dat iedere speler 
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zijn eigen stijl en capaciteiten heeft. Trouwens, op basis van de speelminuten van Fredje zou ze 

anders niet zo veel moeten supporteren, maar zowel Georgette als Fredje weten dit wel goed te 

plaatsen. 

Het is ook niet omdat Fredje eind dit seizoen stopt, dat we Georgette volgend seizoen niet meer 

zullen zien, wel integendeel.  Met vier nieuwe spelers (waarvan ze er al één een beetje als poulain 

ziet in de plaats van Fredje – wie dit is zal volgend seizoen wel duidelijk worden) én de kern van dit 

seizoen die blijft, zullen we gegarandeerd opnieuw een schitterende basketsfeer brengen, zowel op 

als naast het terrein. Dus Georgette zal zeker verder blijven komen, voor alle thuismatchen, en ook 

bij georganiseerd busvervoer of als het in de nabijheid is. 

 

 

 

 

 

 

 

 


