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AVANTI BRUGGE KNIGHTS 
 

Nieuwsbrief Februari 2020  

 

 

 

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

- Sportief Nieuws 

- D'Orde bereidt kampioenenviering al voor 

- Evenementen 

- Supporters in de kijker: Tuur Vanbosseghem 

  

 

Februari is ook Valentijnsmaand ! 
 

 

 

Vergeet dus je geliefde niet te verrassen met een groot of klein geschenkje.  Onze 

Sponsors B-Diamonds en Evy's Secret kunnen je zeker helpen met een aantal ideetjes.  
 

 

  

 

 

Sportief nieuws 
 

 

HEREN blijven ongeslagen in de competitie: 

Wanneer zullen we de titel kunnen vieren??? 

Tegen Poperinge hebben we onze zoveelste overwinning op onze naam geschreven. De 

ontbrekende spelers van de ONE werden vervangen door een aantal juniores die op die 

manier al eens konden proeven van basket op seniorsniveau, en het werd uiteindelijk wéér 



 

een century overwinning: 50-105. 

Gezien Koksijde afgelopen weekend weer verloor staan we intussen al 4 wedstrijden op 

voorsprong op onze eerste achtervolger, en is de vraag dus niet OF we kampioen zullen 

worden, maar WANNEER! 

 

Intussen is het bestuur al aan het bouwen aan de ploeg van volgend jaar, want om zo snel 

mogelijk weer op nationaal niveau te komen moeten we nog twee landelijke reeksen 

passeren. En met de nieuwe aanwervingen zou dit moeten lukken:  

 

 

In December werd reeds een eerste 

transfer gerealiseerd: 

Arno Vandewalle maakt de overstap van 

Duva Gistel-Oostende B die opgedoekt 

wordt.  

 

 

 

Begin januari werd ook een overeenkomst 

bereikt met Kenneth De Vos, die enige 

tijd geleden nog aan de andere kant van 

het veld stond in de bekerwedstrijd tegen 

Melco Ieper. 

Kenneth komt in Brugge wonen, dus dat is 

ideaal voor hem, en hij zou zelfs een 

jeugdploeg van Avanti kunnen coachen.  

 



 

Nieuw in de ONE is ook David Vynck, die 

overkomt van eerste landelijke bij Aalter. 

David is evenwel niet zo nieuw, want dit 

seizoen was hij al jeugdcoach bij Avanti.  

 

 

 

Wedstrijden HEREN Februari 2020: 

Za 8/2/20  18u15  Racing Brugge - Avanti  

Zo 16/2  11u  Avanti - Wevelgem-Moorsele  

Za 22/2  20u30  Knokke-Heist - Avanti  
 

 

Avanti Jeugd 

Avanti Brugge is een snelgroeiende club in de Brugse regio.  

Ken je basketters die houden van een familiale vereniging omringd door topcoaches en waar 

je professionele ondersteuning geniet. Contacteer onze jeugdcoördinator Pieter Legein en 

schrijf ze in voor onze vrijblijvende Try Outs. 

Basketbalfun on the court. 

Let’s go Avanti  



  

 

Wedstrijden DAMES ONE Februari 2020: 

Za 8/2/20  20u  Avanti Dames One - Kortrijk Spurs  

Za 15/2 18u30 Houtem - Avanti Dames One 

Za 22/2 20u Avanti Dames One - Kangoeroes Mechelen  
  

 

Supportersclub D'Orde bereidt kampioenenviering al voor 
 

 

Voorlopig is het nog koffiedik kijken wanneer we effectief kampioen zullen spelen. 

De kans is echter groot dat dit een wedstrijd op verplaatsing wordt. 

Maar geen nood: de supportersclub D'Orde zal voor deze uitmatch een bus inleggen zodat 



 

er na de wedstrijd serieus kan gevierd worden. 

Dat wil echter niet zeggen dat we voor het seizoenseinde geen spetterend feestje zullen 

organiseren thuis.  

 

  

 

Evenementen:  
 

 



  

  

 

(nieuwe) supporters in de kijker: Tuur Vanbosseghem 
 

 



 

 

De AVANTI familie is weeral uitgebreid. 

Welkom aan Tuur, zoontje van onze jeugdcoach Dries Vanbosseghem. 

Hij is geboren op 17 januari om 11u05, meet 51 cm en weegt 3,080kg. 

Hij heeft dus alles in zich om een goede basketter te worden! 

Alles gaat goed met mama Deborah (over de papa durven we ons niet uitspreken). 

Proficiat. 

   

 

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