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

- Sportief Nieuws 

- Evenementen 

- Wijnactie eindejaar 2019 

- Ideetje nodig voor een eindejaarscadeau? 

- Supporters in de kijker: Herlinde Franco 

 

 

  

 

 

Sportief nieuws 

 

 

HEREN hebben eerste steek laten vallen in de Beker 

Afgelopen maand heeft Avanti Knights zijn eerste nederlaag moeten incasseren, in de 

Beker van West-Vlaanderen tegen Sijsele B. Althans op papier de B-ploeg, want het 

waren hoofdzakelijk spelers van de One, die in tweede nationale afdeling speelt, die 

gespeeld hebben. En we moeten toegeven: in die formatie zijn ze (uiteraard) sterker, ook 

zonder ons excuus dat we enkele dagen ervoor heel diep gegaan zijn in de Beker van 

Vlaanderen. 

En daar hebben we echt getoond dat er met Avanti niet te sollen valt: na een eerste 

uitschakeling van derdenationaler Kontich met 85-72, volgde ook de uitschakeling van de 

nochtans hoog geklasseerde tweedeklasser LDP Donza met 91-77.  Onze volgende 



 

opponent in de kwartfinales is titelfavoriet in twee nationale Melco Ieper. Voor die wedstrijd 

op donderdagavond 19 december rekenen we weer volop op onze supporters. 

 

Intussen blijven we voor ons belangrijkste doelstelling mooi op koers: ook na de laatste 

match van november tegen RHK, de derde in het klassement blijven we mooi op kop 

staan. Begin december is er dan de wedstrijd tegen Koksijde, tweede geklasseerd.  Dé 

gelegenheid om afstand te nemen van onze achtervolgers.  

  

 

Wedstrijden HEREN December 2019: 

Zo 8/12/19  11u  Avanti - Koksijde  

Zo 15/12  15u  Kotrijk Spurs - Avanti  

Do 19/12  20u45  Avanti (+20) - Melco Ieper : 1/4Fin Beker v.Vlaanderen  
  

 

Download de nieuwe Avanti-App:  

 

 

 

Vanaf nu kan je de Avanti-app downloaden. 

Ze bestaat uit 2 delen: 

- de berichten vanuit de club of vanuit de supporters (public) 

- de chat- en phone functies via het "Friends" gedeelte  
 

 

Vanaf nu kan je de Avanti-app downloaden. 

Ze bestaat uit 2 delen: 

- de berichten vanuit de club of vanuit de supporters (public) 

- de chat- en phone functies via het "Friends" gedeelte  

 



 

 

 

Installeer de apps hieronder via de Android of Apple store: 

Op de volgende thuismatchen zullen we u eventueel helpen hiermee.  

 

 

 

 

Wedstrijden DAMES ONE December 2019: 

Za 7/12  18u  Avanti Dames One - Wytewa Roeseare  

Za 14/12 20u15 Waregem - Avanti Dames One 

Zo 22/12 13u Roeselare - Avanti Dames One : 1/4Fin Beker West-Vlaanderen  
 

  

 

Evenementen:  

 

 



 

Sinterklaasmatch was een knaller! 
Het was een drukke zondag: eerst konden 

de supporters aanschuiven aan het ontbijt, 

en daarna kwam Sinterklaas de kinderen 

trakteren met een beetje lekkers. 

Tenslotte was er nog dé match tussen de 

twee broers Jens en Joost. 

De mooiste foto's van die dag kan je zien 

op de site via [Fanclub] [fotos] [fotogalerij] 

of via deze link 24november2019   
 

  

 



 

 

Na het succes van vorig jaar hernemen we dezelfde formule, maar nu wel voorafgegaan 

door een jeneverbar vanaf 18u, kwestie van de hersencellen wat op termperatuur te 

brengen.   Inschrijven via events@avantibrugge.be.  

  

 

Eindejaarsverkoop van lekkere wijnen 

 

 

Zoals vorige jaren biedt Evlino weer enkele kwaliteitswijnen en Cava aan ten voordele van 

Avanti.  Bestellen kan via een bestelformulier bij de thuismatchen, of online via de 

site [fanclub] [Wijnactie 2019] of via deze link wijnactie 2019  



  

  

 

Ideetjes voor eindejaarscadeau's? 

 

 

 

Wat dacht je van een echt Avanti-kussen 

van 50*50cm?  Staat niet alleen mooi in 

de zetel, maar doet ook goed werk achter 

je rug of onder je arm... 

Voor slechts 20€ is hij van jou. 

 

Of misschien heb je liever andere 

originele Avanti-artikelen?  

Kijk maar eens op de site onder [Fanclub] 

[Merchandising te koop] of rechtstreeks 

via deze link Merchandising  

 



 

 

supporters in de kijker: Herlinde Franco 

 

 

 

Er zijn niet veel supporters die meer dan een uur vóór de match al aanwezig zijn. Wel, 

Herlinde is daar één van, en met een goeie reden: bij elke thuismatch zorgt ze ervoor dat 

de spelers, zowel van Avanti als van de tegenstrever, na de match gesterkt worden met 

een flinke boterham. Het beleg is altijd een keuze uit kaas, hesp en (vooral voor 

Avantispelers) gehakt van onze sponsor Slagerij/Kaaskorstje Ranson, op stuutjes van 

sponsor bakkerij ’t Korentje in Sint Andries. 

Trouwens, na de match helpt Herlinde ook mee de zaal op te ruimen: een gewaardeerde 

medewerkster dus. 

 

Maar even terug naar het begin: hoe komt iemand zonder enige basketlink in godsnaam bij 

Avanti terecht?  Herlinde is wel sportminded, maar dat beperkt zich hoofdzakelijk tot 

“kijken” naar sporten.  Misschien via de dochter?  Ook niet, want zij speelde volleybal en is 

intussen volledig gestopt.  Wel, het begon in feite nog voor Avanti gestart was: samen met 

haar vriendin Kathleen Cokelaere ging ze naar een scheidsrechterstornooi in Sport 

Vlaanderen, en daar kreeg ze de microbe te pakken, dus was ze er bij toen het nieuw 

Avanti zijn allereerste competitiematch speelde, en sindsdien heeft ze hooguit een 5-tal 



 

wedstrijden gemist. 

 

Herlinde drinkt graag een glaasje mee, maar is ook de perfecte BOB bij uitwedstrijden, en 

is zo de vaste chauffeur geworden van voormalig buurman Yves Van Tongerloo. Van een 

zwart gat na de volleybal periode van haar dochter is er dus absoluut geen sprake.  Dank 

zij deze nieuwe vrijetijdsbesteding heeft ze haar vriendenkring serieus uitgebreid, en 

Avanti is zowat haar nieuwe familie geworden. 

Deze familiale sfeer, die toch redelijk uniek is bij Avanti, is ook de belangrijkste factor als 

we het met Herlinde over de ambities van Avanti hebben: “we moeten stijgen zo hoog we 

kunnen, op voorwaarde dat de familiesfeer steeds behouden blijft”.  En dat kan zeker nog 

in tweede nationale, maar ze heeft wat meer twijfels of dit in eerste nationale ook nog 

mogelijk zou zijn.  Gelukkig stelt dit probleem zich nu nog niet. En voor het stap voor stap 

waarmaken van deze ambitie gooit Herlinde menig pluimpje naar het bestuur, die met een 

enorme inzet de toekomst van Avanti verder vorm geeft, gesteund door een grote en 

enthousiaste groep van vrijwilligers. 

 

Specifieke anekdotes kan Herlinde zich niet voor de geest halen, maar de 

kampioenenvieringen hebben wel een zeer sterke indruk nagelaten, evenals de after-party 

in café ’t Kroegstje na de openingswedstrijd in 2016. 

Het is dus duidelijk: de match is niet gedaan na de 40 minuten op het terrein: daarna komt 

nog een vijfde time bij de sponsor “Extra Time”, en dan is er soms nog een match nà de 

match bij de andere sponsors zoals ’t Risico of de Reisduif om definitief de dag/avond af te 

sluiten. 

Let's go Avanti! 

  

   

 

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