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1974-1975
Q Eerste klasse,
6de plaats (24
punten uit 24
machen, 12 ze-
ges). Na de
eindronde in A-
reeks : 6de
plaats.
Q Sponsor : Carad.
Q Voorzitter : Walter Van-
haerents.
Q Coach : Gust Acke (Lieven
Debbaut).
Q Kern : Roger De Koster,
Jean-Claude Van de Keere,
Piet Wittevrongel, Jean-Marie
Hoefman, Patrick Delvinquiè-
re, Paul Vandermoere, Joost
Deburchgrave, Gery Rosseel,
Johan Boone, Arsène Snoeck,
Calvin Chapman (foto), Filip
Vannieuwenburg. 

1975-1976
Q Eerste klasse,
5de plaats (28
punten uit 24
matchen, 14 ze-
ges). Na de
eindronde in A-
reeks : 4de.
Q Sponsor : Carpenter Keu-
kens.
Q Voorzitter : Walter Van-
haerents.
Q Coach : Robert Marchant.
Q Kern : Roger De Koster,
Jean-Claude Van de Keere,
Piet Wittevrongel, Patrick
Delvinquière, Johan Boone,
Arsène Snoeck, Filip Vannieu-
wenburg, Willy Van Damme,
Werner Rotsaert, Mark
Browne, Marc Sibley (foto)
(Jim O’Brien), Rudy Roelandt. 

1976-1977
Q Eerste klasse, 3de plaats
(30 punten uit 24 matchen,
15 zeges). Na de eindronde
in A-Reeks : 4de.
Q Sponsor : Carpenter Keu-
kens (failliet), Flandria/Kern
Materiaal.
Q Voorzitter : Walter Van-
haerents.

Q Coach : Lieven Debbaut.
Q Kern : Piet Wittevrongel,
Patrick Delvinquière, Arsène
Snoeck, Filip Vannieuwen-
burg, Willy Van Damme,
Werner Rotsaert, Mark Brow-
ne, Jean-Marie Hoefman, Ja-
mes Wallace (Erik Fensten),
Danny Mombert, Franky De
Laere, Rudy De Laere, Marc
Dejaegher.

1977-1978
Q Eerste klasse, 3de plaats
(26 punten uit 24 matchen,
13 zeges.) Na eindronde in
A-reeks : 4de plaats. Winnaar
Beker van België.
Q Sponsor : Flandria.
Q Voorzitter : Walter Van-
haerents.

Q Coach : Lieven Debbaut.
Q Kern : Piet Wittevrongel,
Arsène Snoeck, Willy Van
Damme, Werner Rotsaert,
Mark Browne, Danny Mom-
bert, Jan Vanhoeyweghen,
André Wuyts, Rusty Blair,
Geert Hoorens, Koen Bolle,
Francis Demey, Luc Billiet.

1978-1979
Q Eerste klasse, 3de plaats
(34 punten uit 26 matchen,
17 zeges). Winnaar Super-
cup. Tweede ronde in Euro-
pabeker.
Q Sponsor : Flandria/Lano.
Q Voorzitter : Walter Van-
haerents.

Q Coach : Lieven Debbaut.
Q Kern : Piet Wittevrongel,
Willy Van Damme, Werner
Rotsaert, Mark Browne, Jan
Vanhoeyweghen, Danny
Mombert, Geert Hoorens,
Koen Bolle, Francis Demey,
Matt Gantt, Johan Boone, Fi-
lip Vannieuwenburg.

TIJDLIJN

BASKETBAL AVANTI BRUGGE

DOOR OLIVIER NEESE

In 1978 plaatste Avanti Brugge
zich voor de finale van de Beker

van België en trof daarin Standard
Boule d’Or. De wedstrijd vond
plaats in de Simonetzaal in Brus-
sel. Het bestuur wilde niets aan
het toeval overlaten en zo werd er
in aanloop van de finale getraind
in Oostende, om gewoon te wor-
den aan een parketvloer, toen nog
een rariteit. De week van de be-
kerfinale zelf – die plaatsvond op
een donderdagavond – werd er ge-
traind in de Simonetzaal zelf.
„Dat was toch altijd met een
wrang gevoel”, blikt Piet Witte-
vrongel terug. „Enkele jaren daar-
voor was Ter Groene Poorte afge-
brand en bij de heropbouw hadden
ze heel het plafond bedekt met
parket, maar moesten wij op een
betonnen vloer blijven spelen. Ze
hadden het beter averechts gedaan
: parket beneden, beton vanbo-
ven…”

wel zijn beste actie van heel die
dag.” (lacht) 
Het meest opmerkelijke gebeurde
net na de wedstrijd. Terwijl de
honderden meegereisde supporters
het veld bestormden, liepen Piet
Wittevrongel en Jan Vanhoeyweg-
hen naar de perstribune met een
steen en een bril. Piet Wittevron-
gel : „Een week voor de finale
was een journalist van een dag-
blad erg kritisch. Hij zei dat ik met
een blok aan het been speelde en
Jan een bril nodig had. Daarom
hadden we in onze sporttas een
kasseisteen en een bril gestoken,
die we onmiddellijk na de wed-
strijd hebben afgegeven. De jour-
nalist lachte eens groen…”

Ontslag
Na de partij verlegde het feest zich
naar de Flandria-ranch in Torhout,
maar niet iedereen vierde feest.
„Normaal was er een rotatie tus-
sen André Wuyts en mij, waarbij
we elk 15 à 20 minuten kregen”,
aldus nog Rotsaert. „Maar Lieven
Debbaut, die trouwens een fantas-
tische match coachte, hield hem
aan de kant omdat ik die finale in
mijn zak aan het steken was. Hij
kon dat niet verkroppen en door
zijn negatief gedrag heeft het be-
stuur hem de dag daarna ontsla-
gen.” Blomme : „Wuyts was een
goeie jongen, maar heeft nooit
goed in de groep gelegen.”

Standard d’Or – Avanti
Brugge 69-72.
Q Standard d’Or : 31 op 74 en 7
op 9 vrijworpen : Dinkins 20-13
(14 op 22), Gantt 8-8 (8 op 20),
Stollenberg 4-8 (5 op 13), Geerts
2-0 (1 op 7), Selicky 4-2 (3 op 6),
Becknel 0-0 (0 op 5), Labaye 0-0
(0 op 1).
Q Avanti Brugge : 32 op 75 en 8
op 11 vrijworpen : Blair 10-6 (8
op 21), Wittevrongel 2-0 (0 op 1),
Browne 8-10 (7 op 19), Rotsaert
12-8 (10 op 18), Vanhoeyweghen
2-4 (3 op 7), Van Damme 2-8 (4
op 9).

De dag van de finale zelf trokken
de spelers ’s middags naar het na-
bijgelegen Holiday Inn Hotel in
Diegem, waar RSC Anderlecht in-
dertijd ook op afzondering trok
voor zijn belangrijke wedstrijden.
Werner Rotsaert : „Het was de be-
doeling dat de spelers ’s middags
wat sliepen. Maar ik lag met Piet
Wittevrongel op de kamer en dat
lukte niet zo goed...” 
Guido Blomme : „Samen met
voorzitter Willy Vanhaerents had
ik me in de bar gezet, iets verscho-
len, en nog geen kwartier later
stonden ze daar al : Werner Rot-
saert en Piet Wittevrongel. Awel
heren, riep ik en zo snel als ze
konden liepen ze weer naar hun
kamer.” (lacht) 
Rotsaert : „Blomme begon zich
dan al vragen te stellen over het
nut van zijn investering.” (lacht)
Om 16 uur volgde een fruitmaal-
tijd en daarna trokken de spelers
naar de zaal, waar liefst drie dub-
beldekbussen vol supporters hen

opwachtten. „Een ervan was een
bus vol kandidaat-legerofficieren
uit de school in Zedelgem”, weet
Blomme.

Bekeruitreiking
Avanti begon als underdog aan de
partij, maar won uiteindelijk met
69-72. „Een spannende partij,
waarin twee factoren beslissend
waren”, herinnert de gewezen ma-
nager zich nog. „Een : Werner
Rotsaert speelde een dijk van een
partij. Hij hield niet alleen Etienne
Geerts in bedwang, hij scoorde

ook zelf 20 punten. Daarnaast
plukte Mark Browne liefst 21 re-
bounds. En dat tegen Dinkins,
toch niet de minste.”
Rotsaert : „Eerst was er het duel
Wittevrongel-Dinkins. Piet had de
naam onze meesterverdediger te
zijn, maar hij kreeg daar zijn bak
vol… Dinkins begon met een 7 op
8, Wittevrongel werd vervangen
en is daarna niet meer op het ter-
rein gekomen. Na de wedstrijd
mocht hij als kapitein wel de be-
ker omhoog steken – stond dan
ook op alle foto’s – maar dat was

Avanti Brugge won in 1978 de Beker van België

De bril en de steen…
Q BRUGGE – Eén jaartal vergeten de suppor-
ters van Avanti Brugge nooit : 1978, beter be-
kend als ‘het jaar van de bekerwinst’. Kapitein
Piet Wittevrongel, uitblinker Werner Rotsaert
en ondervoorzitter/manager Guido Blomme
blikken terug op Avanti’s grootste verwezenlij-
king.

Piet Wittevrongel mocht de beker in de lucht steken. (Foto a-BH)

Mark Browne, omringd door vijf spelers van Standard. (Foto a-BH)
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1979-1980
Q Eerste klasse, 5de plaats
(32 punten uit 28 matchen,
16 zeges).
Q Sponsor : Flandria.
Q Voorzitter : Guido Blom-
me.

Q Coach : Ronny Maurau.
Q Kern : Piet Wittevrongel,
Werner Rotsaert, Mark Brow-
ne, Danny Mombert, Geert
Hoorens, Koen Bolle, Francis
Demey, Johan Boone, Rik
Mollet, Luc Vandewalle, Tom
Bryan (Bob Stephens) (Keith
Herron).

1980-1981
Q Eerste klasse, 12de plaats
(12 punten uit 24 matchen,
6 zeges).
Q Sponsor : Westvlaams
Vleesbedrijf.
Q Voorzitter : Gaston De
Pourcq.

Q Coach : Ronny Maurau.
Q Kern : Piet Wittevrongel,
Werner Rotsaert, Koen Bolle,
Jan Vanhoeyweghen, Jean-
Claude Van de Keere, Filip
Vannieuwenburg, Tony Ru-
fus (Lamont Reid), Ike Mims,
Rudy De Laere, Eddy Ornelis.

1981-1982
Q Eerste klasse,
6de plaats (32
punten uit 26
matchen, 16 ze-
ges).
Q Sponsor : Avia
Rosseel/Jet Air.
Q Voorzitter : André Van
Mullem.

Q Coach : Ronny Maurau.
Q Kern : Werner Rotsaert,
Koen Bolle, Rudy De Laere,
Jean-Claude Van de Keere,
Lieven Van De Keere, Guy
De Cleer, Tony Parker (foto),
Mike Schultz, Marc Van-
thournout, Wim Debbaut.

1982-1983
Q Eerste klasse, 11de plaats
(18 punten uit 26 matchen,
9 zeges).
Q Sponsor : Westvlaams
Vleesbedrijf/Jet Air.
Q Voorzitter : André Van
Mullem.

Q Coach : Ronny Maurau
(Ted Suski).
Q Kern : Werner Rotsaert,
Koen Bolle, Rudy De Laere,
Jean-Claude Van de Keere,
Lieven Van De Keere, Guy De
Cleer, Wim Debbaut, Rudy
Putteman, Kurt Mollekens,
Wayne Armstrong, Eric van
Craeymeersch, Paul Warnier,
Luc Billiet.

1983-1984
Q Eerste klasse,
11de plaats (14
punten uit 24
matchen, 7 ze-
ges).
Q Sponsor :
Vleeswaren
Strovi.
Q Voorzitter : André Van
Mullem.

Q Coach : Ted Suski.
Q Kern : Koen Bolle, Lieven
Van De Keere, Guy De Cleer,
Wim Debbaut, Paul Warnier,
Luc Billiet, Johan Boone (fo-
to), Filip Vannieuwenburg,
P.T. Thomas, Andrew Fields,
Geert Hoorens, Werner Rot-
saert, Jan De Grande, Bart
Hoorens.

TIJDLIJN

BASKETBAL AVANTI BRUGGE

DOOR OLIVIER NEESE

„Als jeugdspeler had ik Marc Sibley aan het
werk gezien en dat was voor mij hét voor-
beeld. Zo’n speler wou ik worden, en zou ik
wellicht ook geworden zijn. Toen ik 16 jaar
was, maakte ik deel uit van de nationale
jeugdploeg en zat ik op de bank bij eerste-
klasser Avanti. Een hele eer, maar niet veel
speelminuten. Toen werd er geroteerd tus-
sen zes, in het beste geval zeven, kernspe-
lers. Die werden aangevuld met jeugdele-
menten, maar die kwamen enkel op het ter-
rein als een kernspeler vijf fouten opliep of
geblesseerd uitviel. Maar ik had al mijn mi-
nuten bij de reserven en beloften. Het ge-
beurde meermaals dat ik drie wedstrijden
per weekend speelde.”
„Kort voor mijn 21ste verjaardag kreeg ik
enorm last van mijn rug. Ik twijfelde of ik
nog wel zou kunnen spelen, maar na een
onderzoek zei de dokter dat het maar spier-
pijnen waren. Ik had geen tweede of derde
opinie gevraagd, iets wat ik achteraf gezien
wel had moeten doen.
Ik speelde en trainde
door, tot ik op een
maandagmorgen bijna
niet meer rechtop raak-
te. Bij een nieuwe con-
trole bleek dat de zijbo-
gen van twee wervels
afgekraakt waren. On-
middellijk stoppen met
sporten, was het harde verdict. En dan ?
Niets. Het zwarte gat. Alles stond bij mij in
het teken van basket. Ik leerde zelfs voor
onderwijzer, min of meer met het idee dat
ik die job zou kunnen combineren met mijn
sport. Wekenlang zat ik in de put, jaren heb
ik niet meer naar het basketbal kunnen kij-
ken. Je vrienden zien spelen en zelf niet
kunnen meedoen… Enkel jaren later speel-
de Avanti in tweede klasse, ik zou daar zé-

na mijn peptalk in de rust de kleedkamer
binnen en vroeg : Heb je dat gezien ? Heb
je daarop gelet ? Net voor de start van de
tweede helft zei ik dan tegen de spelers : En
vergeet ook dat niet. Dat waren zijn tips.”

***
„Op een dag zei hij : ik stop en volg vanaf
nu mijn zonen. Want vergeet niet dat zowat
iedere coach de stress mee naar huis neemt.
Als mijn team tegen degradatie vecht of
voor de titel speelt, moeten ze me de hele
zaterdag met rust laten want vanaf ’s mor-
gens ben ik al bezig met die match. Laat mij
dan maar alleen, liefst in mijn tuin of met
mijn gitaar. Mijn vader was ook zo. Hij had
een stukje grond, waar hij groenten kweek-
te. Dat was zijn uitlaatklep.”
„Naar mate ik ouder werd, konden we
steeds beter met elkaar praten, ook over
basketbal. Iedere zondagmorgen gingen de
zonen – een van mijn broers floot toen in
twee nationale – aperitieven bij mijn vader
en dan ging het bijna altijd over wat we
meegemaakt hadden in de basket. In 2004 is
hij overleden. Ik mis hem enorm, als vader,
maar ook voor de basketball talk. Ik kon
hem alles vragen en de commentaar dat hij
gaf was er altijd vlak op. Ik kijk nog altijd
naar hem op. Hij was en is mijn voorbeeld,
iemand die ik nooit zal kunnen evenaren.”

niet dé spelers die ieder ploeg wou hebben.
Integendeel, sommigen lachten. Wat doen
zij hier in eerste nationale ? Maar die man-
nen hebben wel resultaten neergezet. Op dat
vlak vind ik die opmerking terecht, te meer
hij altijd de streek trouw is gebleven. Ver-
der dan Torhout is hij nooit gegaan. Be-
wust, want hij wilde niet verder van zijn ge-
zin zijn. Want hij had aanbiedingen, hoor.
Mechelen, Sunair… Ieper stond hier zelfs
met valiezen vol geld.”
„Mijn broer en ik waren zijn hardste sup-
porters. Tijdens de wedstrijden vielen we de
scheidsrechters of tegenstrevers lastig. Als
bijvoorbeeld Ivan Verberckt, die een ze-
nuwtrek had, op de vrijworplijn stond, gin-
gen wij onder de korf toten trekken. Hij
flipte en scoorde geen punt meer. Tot grote
tevredenheid van mijn vader. Hij wist maar
al te goed dat dat was om die speler te beïn-
vloeden. Hij deed dat ook, hoor. Hij wist
héél goed wat en wanneer hij moest roepen.
Dat is de grootste les die hij me leerde :
minder emotioneel reageren, meer kijken
naar het spel. Als je als coach aan de kant
staat te roepen en te tieren, breng je je ploeg
niet zoveel bij. Je mag dat doen, maar dan
moet dat functioneel zijn, niet emotioneel.”
„Ik heb veel bijgeleerd van mijn vader. Als
speler en als coach. In mijn eerste jaren als
headcoach – bij Ruddervoorde – kwam hij

ker tussen hebben gestaan…”

***
„Het was mijn vader Lieven die me weer in
het basketwereldje trok. Toen hij na zijn
succesvolle periode als coach van Avanti
naar Sijsele trok, zochten ze daar nog een
jeugdcoach en hij vond dat op mijn lijf ge-
schreven. Maar pa, je weet toch dat ik geen
basket kan zien, zei ik. Ja, maar je zal zo-
veel verdienen. Omdat ik pas getrouwd was,
stemde ik toe…”
„Via Ruddervoorde, Racing Brugge, Oost-
kamp en Assebroek zit ik nu bij Tielt, in
tweede landelijke. Maar nooit zal ik mijn
vader kunnen evenaren, ook al zegt men dat
ik van mijn vijf broers het meest op mijn
vader lijk – niet alleen uiterlijk, maar ook
de liefde voor de sport. Hij was veel meer
onderlegd. Op een bepaald moment heeft
hij bij Avanti midden in een seizoen Gust
Acke moeten opvolgen. Als beloning mocht
hij deelnemen aan een clinic in de States.
Hij kwam terug met enorm veel kennis. Zo

was hij de eerste coach
die in België de Flex-
aanvallen en de half-
courtpress introduceer-
de. Zaken die meteen
rendeerden en in de ja-
ren ‘80 schering en in-
slag werden.”
„Soms zegt men dat hij
de beste Brugse coach

aller tijden is. Hij heeft alleszins zijn deel
gehad in de mooiste resultaten van Avanti :
de Beker van België, de Supercup… En
vergeet ook niet wat hij bij Sijsele gepres-
teerd heeft : van provinciale naar eerste
klasse in enkele jaren tijd, en met welke
spelers dan nog. Het is niet zo evident dat je
een Geert De Lille of Rik Buysse van het
provinciale naar het allerhoogste niveau
brengt. Oké, dat waren goeie spelers, maar

Het Avanti-verleden van Wim Debbaut : een monoloog

„Vader is mijn voorbeeld”
Q BRUGGE – In zijn jeugd bestond er maar
één iets : basketbal. Wim Debbaut (46) wou
profspeler worden, dat was zijn enige doel.
Maar een zware rugblessure sloeg die droom
aan diggelen. Wat restte was het zwarte gat,
tot vader en basketicoon Lieven zijn zoon in
het coachvak trok. Een monoloog.

Avanti Brugge anno 1983. We zien boven v.l.n.r. coach Ted Suski, Johan Boone, Andrew
Fields, Filip Vannieuwenburg, Werner Rotsaert en Guy Decleer. Onder v.l.n.r. Koen Bolle,
Luc Biliet, Wim Debbaut, Jan Degrande en Bart Hoorens. (Foto’s RN)

„Nooit zal ik mijn
vader kunnen

evenaren”


