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

- Sportief Nieuws 

- Download de nieuwe Avanti-app 

- Evenementen 

- Supporters in de kijker: André en Chris De Luyck-Gheys 

 



 

  

 

 

Sportief nieuws 

 

 

 

HEREN starten de terugronde vanop de pole positie 

Het jaar én de heenronde is afgesloten met een foutloos parcours: ook de sterkere 

tegenstanders werden met een duidelijke einduitslag naar huis gestuurd. Met twee 

wedstrijden voorsprong op de eerste achtervolger kunnen we nog eens een steekje laten 

vallen, maar dat is absoluut niet de bedoeling van de coach en de spelers. 

De terugronde start alvast met 3 thuiswedstrijden op rij, maar opgelet: op 5 januari spelen 

we door onbeschikbaarheid van Sport Vlaanderen in Ruddervoorde! 

 

Ook in de Beker van Vlaanderen hebben we een mooi resultaat neergezet. Ondanks twee 

ontbrekende kernspelers hebben we in de kwartfinales Melco Ieper ferm laten zweten, en 

moesten pas in de slotseconden de overwinning uit handen geven, maar wat een reclame 

voor het basketbal én voor Avanti!  

  

 

Wedstrijden HEREN Januari 2020: 

Zo 5/1/20  11u  Avanti - Middelkerke (opgelet: in Ruddervoorde!)  

Zo 12/1  11u  Avanti - Zwevegem-Deerlijk  

Zo 19/1  11u  Avanti - Sijsele  

Zo 26/1  17u  Poperinge - Avanti  
 

 

Wedstrijden DAMES ONE Januari 2020: 

Zo 5/1/20  114u30  Willebroek - Avanti Dames One  

Za 11/1 20u Avanti Dames One - Gentson 

Za 18/1 20u Houthalen - Avanti Dames One  

Za 25/1 20u Avanti Dames One - Schoten-Brasschaat 
  

 

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  
 

 

 

 

Installeer de apps hieronder via de Android of Apple store: 

Op de volgende thuismatchen zullen we u eventueel helpen hiermee.  

 

 

 

  

 

Evenementen:  

 

 



 

 

Om 2020 goed in te zetten houden de Dames op vrijdag 17 januari om 19u een 

Nieuwjaarsdrink met een kippenfestijn.  in Sporthal De Polders Dudzele, Stokerij 10.   

- 16 euro voor de volwassenen (aperitief - kip – frietjes – groentjes en saus) 

- 12 euro voor de kinderen t.e.m. 12 jaar 

Inschrijven uiterlijk 12 januari 2020 per e-mail naar secretariaatdbb@hotmail.com met 

vermelding van het aantal personen en naam.  

  

 

supporters in de kijker: André en Chris De Luyck-Gheys 

 

 

 

Dat het oude Avanti nog altijd herinneringen oproept die leiden tot een hernieuwd contact 

met het nieuwe Avanti is al langer bewezen.  Dat dit echter ook geldt voor personen die 

andere clubs genegen zijn, is minder evident. 



 

 

En toch: Chris Gheys ging als jong meisje wekelijks supporteren voor Okapi Aalst want 

haar broer speelde daar bij de jeugd en haar vader was bestuurslid bij Aalst. En uiteraard 

herinnert Chris zich nog de matchen van Okapi Aalst tegen Avanti.  Het hoeft dan ook niet 

te verwonderen dat op een of andere manier de draad weer opgepikt kon worden. Maar 

daarvoor moet je de context beter begrijpen: 

 

Enkele jaren terug besloten Chris en André De Luyck definitief te verhuizen vanuit Aalst 

richting kust. Maar omdat ze niet aan de kust zelf wilden wonen werd Brugge de 

uitverkoren plek om aan te spoelen. Als sociaal ingesteld personen maakten ze op vele 

manieren kennis met Brugge: musea, restaurants, cafés, buurtactiviteiten, enzovoort. 

Tijdens die verkenningswandelingen kwamen ze in de Reisduif (toevallig?) in contact met 

Guy Priem, maar het was pas iets later als ze ook Joannes Rappé leerden kennen dat de 

link met het basket blootgelegd werd. En van het een kwam het ander: al snel 

frequenteerden ze dezelfde cafés en locaties als de supporters van Avanti, en geraakten 

ze stilletjes aan opnieuw binnen in het basketwereldje. 

 

André heeft een voorliefde voor snelle en oude wagens, terwijl Chris het wat meer 

ingetogen houdt met Yoga en het verzorgen van haar bloemen en planten: hun loft is 

inmiddels een klein oerwoud geworden (met enige zin voor overdrijving). Maar Brugge 

‘beleven’ is boven alles hun favoriete bezigheid.  Brugge blijkt volgens André en Chris, 

zeker in vergelijking met Aalst, zoveel moois te bieden dat wij zelf als Bruggeling ons daar 

niet altijd meer van bewust zijn. 

 

En laat het nu ook precies die positieve uitstraling zijn die ze ook terugvinden in 

Avanti.  Het is niet alleen de sport zelf die leuk is omdat je er met je neus op zit, en er veel 

meer gescoord wordt dan in het voetbal, maar vooral de typische sfeer, die bij Avanti dan 

nog zo veel meer uitgesproken is dan bij andere clubs. Het is natuurlijk nog geen eerste 

klasse basket, maar de inspanningen die het bestuur doet om Avanti vooruit te stuwen 

naar hoger op, helpen mee om die unieke sfeer te maken. 

 

André moest dan ook niet lang nadenken om uit sympathie een matchbal te schenken voor 

de eerste wedstrijd van het jaar 2020.  En de foto moet natuurlijk getrokken worden met 

hun favoriete speler Jens Rappé! 

 

Dus afspraak op 5 januari om 11u in Ruddervoorde voor de eerste match van de 

terugronde tegen Middelkerke. 

   

 

 

  

  



 


