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1964-1965
Q Eerste provinciale, kampi-
oen.
Q Sponsor : /
Q Voorzitter : Chris Vaste-
saegher.

Q Coach : Roger Staes.
Q Kern : Herman Van Looc-
ke, Antoon Claerhout, Eric
Claerhout, Rik Van de Walle,
Charles De Pourcq, Freddy
Deckmyn, Fons De Clerck.

1965-1966
Q Vierde klasse, kampioen.
Q Sponsor : /
Q Voorzitter : Chris Vaste-
saegher.

Q Coach : Roger Staes.
Q Kern : Herman Van Looc-
ke, Antoon Claerhout, Eric
Claerhout, Rik Van de Walle,
Charles De Pourcq, Freddy
Deckmyn, Fons De Clerck,
Etienne Dermaut, Raf Witte-
vrongel.

1966-1967
Q Derde klasse,
kampioen, verlie-
zend finalist Be-
ker van België.
Q Sponsor : /
Q Voorzitter :
Chris Vastesaeg-
her.

Q Coach : Roger Staes.
Q Kern : Herman Van Looc-
ke, Antoon Claerhout, Eric
Claerhout, Rik Van de Walle,
Freddy Deckmyn, Fons De
Clerck, Etienne Dermaut,
Tom Duff (foto), Joël Raes,
Willy Ivens, Peter De Wulf.

1967-1968
Q Tweede klas-
se, kampioen (40
punten uit 22
matchen, 20 ze-
ges).
Q Sponsor : Sala-
mi Imperial.
Q Voorzitter :
Chris Vastesaegher.

Q Coach : Roger Staes.
Q Kern : Rik Van de Walle,
Freddy Deckmyn, Fons De
Clerck, Etienne Dermaut, Wil-
ly Ivens, Peter De Wulf, Bob
Jensen, Tadeusz ‘Ted’ Suski
(foto).

1968-1969
Q Eerste klasse, 7de plaats
(23 punten uit 24 matchen,
11 zeges en een gelijkspel),
halve finale Beker van Bel-
gië.
Q Sponsor : Salami Imperial.
Q Voorzitter : Chris Vaste-
saegher.

Q Coach : René Mol.
Q Kern : Rik Van de Walle,
Fons De Clerck, Etienne Der-
maut, Willy Ivens, Bob Jen-
sen, Roger De Koster, John
Schroeder, Eric Dermaut, Luc
Pieters, Hendrik Maes.

TIJDLIJN

In alle stilte viert Avanti Brugge
op dit moment drie verjaarda-
gen : 60 jaar geleden (‘50-’51)
kwam de vereniging voor het
eerst in competitie uit, 20 jaar ge-
leden verdween (’90-’91) ze van
het toneel en 15 jaar terug (’95-
’96) ging ook spin-off Nieuw
Avanti Brugge op de fles. Een ge-
past moment om de volgende we-
ken terug te blikken op de verga-
ne Brugse basketglorie, waarbij
we beginnen in 1964 met de rush
naar eerste klasse, waar Avanti
liefst 22 jaar verbleef.
De invloed van Avanti op het
Brugse basketbal is nog steeds
merkbaar. Hoeveel voorzitters,
coaches en supporters hebben
niet een Avantiverleden ? Zij wa-
ren de kinderen die alles mee-
maakten vanop de eerste rij. De
spelers van nu zijn dan weer meer
de kleinkinderen, zij die de laatste
jaren nog wel hebben meege-
maakt, maar vooral passioneel en
vol nostalgie horen vertellen over
‘opa’. Zal de volgende generatie
nog weten dat Brugge ooit een
eerstenationaler had ? Zullen ze
de invloed van de basketbalclub
kunnen inschatten ? Behalve de
recente documentaire van Werner
Rotsaert is er geen enkel naslag-
werk te vinden. Als we willen dat
de volgende generatie Avanti nog
herinnert, zal daar dringend werk
van gemaakt moeten worden voor
alle knipselboeken en getuigen
verdwenen zijn…

Commentaar
..................................................................

De kleinkinderen
van Avanti Brugge

door Olivier Neese

„Ik smijt niets weg”, lacht Fran-
çois Verlinde, terwijl hij de Cur-
verbox met zijn Avanti-archief op
tafel zet. „Ook als er iets verandert
in Assebroek – ik schreef vroeger
de gemeenteraadsverslagen voor
Het Volk – houd ik dat allemaal
bij in farden. Ik heb er nu al vier
of vijf vol. Misschien doe ik daar
later nog eens iets mee...”
Ondertussen komt zijn vrouw An-
drea Vandenbussche – de klein-
dochter van gewezen Brugse sche-
pen Camiel Vandenbussche – mee
aan tafel zitten. „Als er hier een
brand zou uitbreken, het zóú bran-
den, hoor.” (lacht)
„Er zijn geen drie wedstrijden die
ik gemist heb”, steekt Verlinde
van wal. „Matchen op verplaat-
sing, buitenlandse tornooien, mid-
weekwedstrijden… Zelfs toen ik
enkele weken met mijn been in het
gips zat, ging ik mee. Mijn vrouw
en ik gingen altijd samen, zaten
altijd op dezelfde plaats : op de
hoek, net naast de spelers. Alle
scheidsrechters kenden ons, dus
dat was geen probleem.” Andrea :
„Eenmaal werd ik wel bijna buiten

gegooid. In Ieper, wat water en
vuur was met Avanti, floot de ref
alles tégen
Brugge. Toen
droegen de
scheidsrechters
nog een leeuw-
tje op hun shirt
en ik riep : ze
hadden er be-
ter een ezel
opgezet in
plaats van een leeuw ! Buiten, zei
de ref. Maar ik bleef zitten, want
ik had tenslotte betaald.” (lacht)
François Verlinde : „Naast mij
stond altijd mijn bak, met mijn ap-
pareil. Ik nam actiefoto’s, terwijl
mijn vrouw de scouting bijhield
van de twee ploegen. Als arbeids-

analist in de Brugeoise werkte ik
altijd met invulkaarten en voor

mijn vrouw heb
ik een scou-
tingskaart ont-
wikkeld, zodat
ze alles vlot
kon noteren.
Aan de hand
van zo’n kaart
kon ik de
maandagavond

heel die match navertellen.”

Actiebeelden
„Jarenlang hebben we volgens
hetzelfde stramien geleefd : maan-
dagavond, na mijn werk, aten we
snel iets en begon ik te schrijven.
Dan gaf ik alles door aan mijn

vrouw, die dat uittikte op de typ-
machine. Geen televisie, we werk-
ten door tot 23 uur, want woens-
dag moest alles binnen zijn om op
donderdag te kunnen drukken. En
de vrijdag konden we opnieuw be-
ginnen…”
„Het was niet alleen Avanti, ik
volgde ook de lagere reeksen. Ik
mocht immers een hele basketbal-
pagina vullen. Sommige week-
ends, er was ook al eens de vrij-
dagavond een wedstrijd, had ik
tien wedstrijden gezien. Maar ik
had ook een groot voordeel. Mijn
broer was secretaris van het sport-
comité en alle wedstrijdformulie-
ren moesten op zondag bij hem
zijn. De maandagmorgen bracht
hij die naar ons en zo had ik van

François Verlinde volgde 22 jaar lang Avanti Brugge vanop de eerste

„Geen drie matchen
Q BRUGGE/ASSE-
BROEK – François Ver-
linde bezit misschien
wel het grootste ar-
chief over Avanti
Brugge. Als basketbal-
medewerker van
‘Brugsch Handelsblad’
volgde hij liefst 22
jaar lang ‘den Avanti’
op de voet. Al zijn ar-
tikels, verslagen van
vergaderingen en
kaartjes die hij van
spelers kreeg, hield hij
minutieus bij.

DOOR OLIVIER NEESE

François Verlinde, hier met zijn vrouw Andrea Vandenbussche, spaarde al zijn artikels van Avanti Brugge,
minutieus onderverdeeld per seizoen. (Foto TBR)

„Soms zag ik tien
basketmatchen
per weekend”



iedere match de correcte scores.
Terwijl ik op mijn werk zat, re-
kende mij vrouw alles uit. ’s
Avonds belde ik dan nog eens
naar de secretaris om te horen hoe
het verlopen was en zo had ik een
stukje.”
Naast de perfecte verslagen vielen
vooral de exclusieve actiebeelden
bij de artikels op, in die tijd niet
zo evident. „Van Avanti Brugge
had ik van élke match actiebeel-
den. Het ge-
heim was een
supergevoelige
film, waardoor
ik niet moest
blitzen. Dat
vond je vroe-
ger niet zo ge-
makkelijk.”
„Van Brugsch
Handelsblad
kreeg ik na het
publiceren al
mijn foto’s te-
rug, maar omdat ik ze niet alle-
maal wou en kon sparen, deelde ik
die uit aan de spelers. Ze wisten
dat en kwamen op den duur spon-
taan naar mij om te vragen of ik
nog foto’s had. Ik had een hele
goeie band met de spelers. Als ik
uitzonderlijk niet meekon naar een
wedstrijd, stuurden ze me kaartje.
Ook bij een geboorte of trouw,
kreeg ik steevast een uitnodiging.”

Dynamo Club Brugge
Eigenlijk rolde François Verlinde
toevallig in de journalistiek. „Mijn
vader was schepen van Assebroek
en ze zochten iemand bij Het Volk
die de verslagen van de gemeente-
raad wilde schrijven. We hebben
niemand en jij hebt wel nog een
vlotte pen. Ik heb dat zeker tien
jaar gedaan, tot Brugsch Handels-
blad een basketbalmedewerker
zocht. Er waren wel twee voor-
waarden : ik moest Het Volk stil-
leggen en stoppen met basketten.
En dat heb ik gedaan.”
Toen was François Verlinde er 35
en had hij 20 seizoenen bij Dyna-
mo Club Brugge op ’t Peerdeke

gespeeld. „Ik was een hoekspeler.
Ja, toen was het spel helemaal an-
ders. Er werd meer zone gespeeld
en daarom zetten ze altijd een heel
snelle kerel op de hoek.” 
Naast wedstrijden met Dynamo
speelde Verlinde ook gelegen-
heidsmatchen. „Later met enkele
journalisten tegen de spelers of het
bestuur van Avanti, in de vroege
jaren met mijn vier broers tegen
de provincialers. De Verlindes

hebben nooit
verloren, wel
één keer gelijk
gespeeld. Een
keer heb ik het
shirt van Avan-
ti gedragen.
Tijdens een
tornooitje van
de stad had
VBB – Vrije
Beroepsschool
Brugge, het
oorspronkelij-

ke Avanti – spelers te kort en
vroeg of ik, als lid van Dynamo,
met hen wou meespelen, tégen
Dynamo. We wonnen toch wel ze-
ker… Daar konden ze bij Dynamo
natuurlijk niet mee lachen.”
(lacht)

Tips van René Mol
Aan basketkennis had Verlinde
geen gebrek, maar toch kreeg hij
nog tips. „In het begin toen ik over
Avanti schreef, was René Mol
coach. Hij zei : je schrijft goed,
maar die techniek zit er niet in.
Kom gerust eens langs. Na mijn
werk ging ik de maandagavond
met mijn scoutingskaarten naar
zijn bureau in Ter Groene Poorte
en legde hij me uit waarom hij dat
en dat gedaan had, welke ideeën
er achter zijn beslissingen zaten…
Zo had ik altijd goeie verslagen.”
Daarnaast had Verlinde nog een
voordeel. Met de loop der jaren
raakte hij verzeild in het bestuur
van Avanti. „Omdat ik telkens een
volledige pagina in de krant mocht
vullen, met voornamelijk Avanti-
nieuws, heb ik me eigenlijk ge-

weerd om daarin te raken. Zo had
ik alle informatie uit de eerste
hand, hé. Profiteren was het niet,
maar het was wel handig… En dat
zal me altijd bijblijven : de samen-
werking met de spelers en het be-
stuur van Avanti. Zo werd Chris
Bolle, de vader van Koen, een
vriend voor het leven. Nog iedere
week gaan we samen op stap en
elk jaar trekken we voor een paar
dagen naar de Ardennen.”
„Voor Mark Browne had ik wel
een boontje, ook al omdat mijn
vrouw en ik hem bij zijn komst
opgepikt hadden op de luchthaven
in Luxemburg. Ik zie het nog voor
mij : er stapte een donkere Ameri-
kaan van het vliegtuig en we vroe-
gen ons af of dat hem zou zijn.
Maar opeens liep die man met een
vrouw en twee kindjes. Daar had-
den ze ons niets over verteld. We
dachten al : hoe krijgen we die al-

rij als basketbalmedewerker van ‘Brugsch Handelsblad’ 

van ‘den Avanti’ gemist”

„Ik heb nog het
bed van Mark

Browne helpen
afbreken omdat

hij er niet in kon”
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lemaal in onze auto ? Maar dan
zag ik de voorzitter van Luik,
blijkbaar was dat een speler van
hem… Na een hele dag wachten,
kwam Mark eindelijk af. Met zijn
2m08 moest hij zich in onze auto
plooien. Al de plaats in ons Re-
naultje had hij nodig. (lacht) Een-
maal in Brugge bleek zijn apparte-
ment niet in orde te zijn. Oh, dat
was niet wel wi. We hebben dan
een plaats gevonden in Ter Groe-
ne Poorte, maar dat bed was veel
te klein. Samen hebben we de ach-
terkant van het bed afgebroken en
er een zetel tegen gezet, zodat hij
toch kon slapen… Maar hij is al-
tijd een vriend gebleven. Toen hij
hier naar de kinesist ging, sprong
hij altijd binnen om ne goeiendag
te zeggen.”

Geen stress
„Anders had ik geen favoriete spe-

lers, coaches of matchen. Echt, ik
kon me daar ook niet druk in ma-
ken. Ook dat werk, allemaal ná
mijn uren, voelde ik niet. Ze vroe-
gen mij altijd : hoe kan je dat
combineren ? Maar ik heb daar
nooit last van gehad. Ik had geen
stress. Gewoon doordoen, dat had
ik geleerd op de vakschool.”
„Maar op het einde, in 1988, werd
het me te veel en heb ik op vijf
minuten beslist om te stoppen.
Nee, ik miste dat niet, ik heb an-
dere dingen om te doen : bestuurs-
lid van de krachtbal in Assebroek,
het ACW en Okra Maria-Assump-
ta, secretaris van Ziekenzorg en
Okra Ver-Assebroek… Naar
Avanti ben ik nog een paar keer
geweest, maar nu ga ik nooit meer
naar het basketbal of het is naar de
DBB-dames van Chris en Koen
Bolle. Maar mocht het te herdoen
zijn : onmiddellijk !”

BASKETBAL AVANTI BRUGGE

1969-1970
Q Eerste klasse,
8ste plaats (25
punten uit 24
matchen : 12
zeges en een
gelijkspel).
Q Sponsor : Sa-
lami Imperial.
Q Voorzitter : Chris Vaste-
saegher.

Q Coach : René Mol.
Q Kern : Fons De Clerck,
Etienne Dermaut, Eric Der-
maut, Willy Ivens, Roger De
Koster, Imre Nyitrai (foto),
Ted Suski, Jean-Claude Van
de Keere, Roger Lombaerts,
Jan Maene.

1970-1971
Q Eerste klasse, 4de plaats
(25 punten uit 24 matchen,
12 zeges en een gelijkspel),
halvefinalist Beker van Bel-
gië.
Q Sponsor : Tapijten Louis
De Poortere.
Q Voorzitter : Chris Vaste-
saegher.

Q Coach : René Mol.
Q Kern : Fons De Clerck,
Etienne Dermaut, Eric Der-
maut, Willy Ivens, Roger De
Koster, Imre Nyitrai, Ted Sus-
ki, Jean-Claude Van de Keere,
Roger Lombaerts, Piet Witte-
vrongel, Jean-Marie Hoef-
man, Ted Wierman. 

1971-1972
Q Eerste klasse, 8ste plaats
(22 punten uit 24 matchen,
10 zeges en 2 gelijkspelen).
Na de eindronde in B-reeks :
7de plaats.
Q Sponsor : Tapijten Louis
De Poortere.
Q Voorzitter : Chris Vaste-
saegher.

Q Coach : Fons De Clerck,
trainer : Ted Suski.
Q Kern : Fons De Clerck,
Etienne Dermaut, Eric Der-
maut, Roger De Koster, Imre
Nyitrai, Ted Suski, Jean-Clau-
de Van de Keere, Piet Witte-
vrongel, Jean-Marie Hoefman,
Patrick Delvinquière.

1972-1973
Q Eerste klas-
se, 4de plaats
(27 punten uit
24 matchen,
13 zeges en
een gelijk-
spel). Na de
eindronde in B-reeks : 2de
plaats. 
Q Coach : Gust Acke.
Q Sponsor : Carad.
Q Voorzitter : Walter Van-
haerents.

Q Kern : Roger De Koster,
Imre Nyitrai, Ted Suski, Jean-
Claude Van de Keere, Piet
Wittevrongel, Jean-Marie
Hoefman, Patrick Delvinquiè-
re, Rick Katherman (foto),
Paul Vandermoere, Joost De-
burchgraeve. 

1973-1974
Q Eerste klasse, 7de plaats
(24 punten uit 24 matchen,
12 zeges). Na de eindronde
in B-reeks : 7de plaats. Twee-
de ronde in de Koraçbeker.
Q Sponsor : Carad.
Q Voorzitter : Walter Van-
haerents.

Q Coach : Gust Acke.
Q Kern : Roger De Koster,
Imre Nyitrai, Ted Suski, Jean-
Claude Van de Keere, Piet
Wittevrongel, Jean-Marie
Hoefman, Patrick Delvinquiè-
re, Rick Katherman, Paul Van-
dermoere, Joost Deburch-
graeve, Gery Rosseel, Johan
Boone.

TIJDLIJN

GEBOREN :
12 april 1931 in Brugge

GETROUWD :
15 juli 1954 met Andrea Van-
denbussche

WERKCARRIÈRE :

G 1950-1994 : eerst als werk-
voorbereider, daarna als ar-
beidsanalist bij de Brugeoise.

BASKETBALCARRIÈRE :

G 1946-1966 : speler bij Dy-
namo Club Brugge

G 1966-1988 : basketbalme-
dewerker van Brugsch Han-
delsblad

PASPOORT

FRANÇOIS VERLINDE
EX-BASKETMEDEWERKER 

Wat is jouw Avanti-verhaal ?
Q Avanti Brugge mag dan al 20 jaar van het basketbaltoneel ver-
dwenen zijn, veel Bruggelingen dragen den Avanti nog steeds in hun
hart. Wat is jouw mooiste herinnering of favoriete speler ? Ken je
nog een leuke anekdote over Avanti ? Heb je in je kast nog een trui-
tje hangen of ligt er op jouw zolder foto’s of supportersvlaggen van
de verdwenen basketbalclub ? Wij zijn geïnteresseerd in jouw
Avantiverhaal ! Geef ons gerust een seintje op olivier.neese@kw.
be, 051 26 35 15 of Olivier Neese, Meiboomlaan 33, 8800 Roese-
lare. 

Volgende weken
Vrijdag 3 september

Q Een overzicht van 1969-1984.
Q Avanti Brugge grijpt in 1978 de Beker van België : een terugblik
op de grootste prestatie van de club.
Q Het Avantiverleden van Wim Debbaut : in de sporen van vader
Lieven.

Vrijdag 10 september

Q Een overzicht van 1984-1991.
Q De onwaarschijnlijke carrièresprong van Tom Copa : van Avanti
Brugge en BAC Damme naar de San Antonio Spurs in de NBA !
Een exclusief gesprek.


