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1984-1985
Q Eerste klasse, 13de plaats
(14 punten uit 26 matchen,
7 zeges). Degradatie naar
tweede klasse na testmatch.
Q Sponsor : Vleeswaren Stro-
vi/Das-verzekering/Knack.
Q Voorzitter : André Van
Mullem.
Q Coach : Ted Suski (Chris
Bolle) (Rob de Vries).
Q Kern : Koen Bolle, Lieven
Van De Keere, Guy De Cleer,
Wim Debbaut, Luc Billiet, Jo-
han Boone, Geert Hoorens,
Bart Hoorens, Larry Darnell
Mouffett, Ken Green (Yome
Sangodey) (Pace Mannion)
(Napoleon Johnson) (Kevin
Sprewer), Johan Soetewey,
Bart Van Besien, Kristoff Van
De Geuchte, Alain Depoorter,
Hans De Pourcq.

1985-1986
Q Tweede klasse, kampioen
(40 punten uit 24 matchen,
20 zeges).
Q Sponsor : Vleeswaren Stro-
vi.
Q Voorzitter : André Van
Mullem.

Q Coach : Roger De Koster.
Q Kern : Koen Bolle, Wim
Debbaut, Geert Hoorens,
Bart Hoorens, Johan Soete-
wey, Bart Van Besien, Jean-
Marie De Clercq, Etienne
D’Haens, Rik Buysse, Antoon
Fraeye, Paul Blomme, Serge
Heirman.

1986-1987
Q Eerste klasse, 
Q Sponsor :
Vleeswaren Stro-
vi.
Q Voorzitter :
André Van Mul-
lem.

Q Coach : Roger De Koster.
Q Kern : Koen Bolle, Bart
Van Besien, Jean-Marie De
Clercq, Etienne D’Haens, Rik
Buysse, Stefaan Turpyn,
Frank De Doncker, Cliff
Windham (foto), Robert Hen-
dersen, Gino Defraeye, Peter
Tailliaert, Bart Vanthour-
noudt. 

1987-1988
Q Eerste klasse, 9de plaats
(14 punten uit 24 matchen,
7 zeges).
Q Sponsor : Creyf’s Interim.
Q Voorzitter : Yves Muylle.

Q Coach : Roger De Koster
(Paul Coughter) (Werner Rot-
saert).
Q Kern : Jean-Marie De
Clercq, Frank De Doncker,
Cliff Windham, Gino Defrae-
ye, Erwin Breugelmans, Guy
Schmitt, Guy De Cleer, An-
toon Fraeye, William Young
(Tim Carr), Michael Lant-
soght, Chris Strybos Tom De-
clercq, Wim Sturtewagen,
Dany Herman.

1988-1989
Q Eerste klas-
se, 9de plaats
(24 punten uit
26 matchen,
12 zeges).
Q Sponsor :
Creyf’s Interim.
Q Voorzitter : Marc Hub-
brecht.

Q Coach : Werner Rotsaert.
Q Kern : Gino Defraeye, Er-
win Breugelmans, Guy De
Cleer, Thierry Deridder, Marc
Serneels, Fred Lynn, Tom Co-
pa, Mike Davis (foto), Filip
Wintein.

TIJDLIJN

DOOR OLIVIER NEESE

In zijn 40-jarig bestaan heeft Avanti Brug-
ge tal van Amerikanen de revue zien pas-

seren : van Tom Duff – die de bekerfinale
van 1967 verkocht heeft –, Mark Browne –
misschien wel de beste (genaturaliseerde)
Amerikaan die in België speelde –, Cliff
Windham – met 32 punten per match de
topschutter van eerste klasse in ’87-’88 –,
tot Tony Parker – de vader van NBA-ster
Tony Parker jr. en – minstens even belang-
rijk – de schoonvader van topmodel en Des-
perate Housewife Eva Longoria. Maar het
opmerkelijkste verhaal is wellicht dat van
Tom Copa…
Na zijn opleiding aan van de gerenommeer-
de Marquette University hing Copa zijn
schoenen aan de
haak. Een jaar later
overtuigde boezem-
vriend Mike Davis
de blonde reus van
2m06 en 110 kg om
te herbeginnen. En
met resultaat. Tij-
dens een kamp in
Chicago werd het
duo opgemerkt door
Werner Rotsaert en Mark Van Overbe-
ke, die met een beperkt budget – er waren
ploegen die meer betaalden voor één bui-
tenlandse speler dan Avanti voor zijn twee
Amerikanen – versterking zochten. Werner
Rotsaert : „Ik had een budget van 3.000 eu-
ro per maand voor twee Amerikanen. Ei-
genlijk waren Davis en Copa boven ons
budget, maar na lang onderhandelen heeft
Davis zelf een financiële inspanning gedaan
en een hoger bod van een Franse ploeg ge-
weigerd om samen met Copa naar Brugge
te kunnen komen.”
„Niemand begreep wat ik in Tom Copa zag.
Ze vroegen of ik gek geworden was om een
speler aan te trekken die een jaar niet had

gespeeld. Maar de twee blanke Amerikanen
leken mij een perfect duo : Mike Davis als
shotter en rebounder, Copa als verdediger.
Een dagblad had het zelfs over Rotsaert en
zijn witte producten, refererend naar de
goedkopere en minderwaardige producten
in de winkels. Maar na één seizoen spraken
ze niet meer zo, hoor.” (lacht)

***
De zomer van 1988, de twee blanke Ameri-
kanen landden in Brugge. „Eerlijk : vooraf
had ik nog nooit van België gehoord, laat
staan van Brugge”, blikt Tom Copa terug.
„Ik herinner me de eerste dag. Nadat we op-
gepikt werden op Zaventem, iets aten en
dronken en een deel van Brugge te zien kre-
gen, werden we afgezet aan een apparte-

mentje in de Sint-
Gilliskerkstraat. Ik
viel meteen als een
blok in slaap, en
dat was het ergste
wat ik kon doen.
Om 20 uur was ik
klaarwakker en dan
maakte ik de fout
om in mijn auto-
tje te stappen, rond

te rijden en te verdwalen… Ik kwam bij het
politiekantoor uit en zei : Hi, I’m lost. Het
eerste wat de agent vroeg was of ik bij
Avanti speelde. Ik knikte en blijkbaar wist
hij waar mijn appartement was en hij bege-
leidde me naar huis. (lacht) De volgende
morgen kwam een ploegmaat me oppikken
en vroeg waar mijn auto stond. Ik zei : ik
heb écht geen idee. We hebben heel Brugge
afgezocht en blijkbaar stond hij maar 100
meter verder. Maar al die straatjes hier, dat
is niet normaal. Ik was tweemaal verdwaald
in nog geen 48 uur…”
Copa vond op het terrein wel zijn weg en
groeide uit tot dé smaakmaker en publieks-
lieveling. De Witte Hulk scoorde gemiddeld

Tom Copa belandde na

De back-up
Q BRUGGE – Na een NBA-avontuur afzakken naar de Belgi-
sche competitie is niet zo uitzonderlijk, het omgekeerde is
veel onwaarschijnlijker. Toch is ook dat mogelijk. Dat be-
wees Tom Copa (45), de blonde Amerikaan die tussen
1988 en 1990 heerste onder de borden van Avanti Brugge.

Tom Copa, door de fans omgedoopt tot ‘De Witte Hulk’, heerste twee seizoenen onder
de Brugse borden. (Foto archief JD)

„Brown, Popovich… De
beste coach die ik heb

gehad is Rotsaert”

BASKETBAL AVANTI BRUGGE



18 punten per wedstrijd en greep 11 re-
bounds per match. Hij was daarenboven
veel regelmatiger dan Mike Davis, die door
Copa vaak gemotiveerd moest worden met
Mike, don’t play with my money. „Mike
verstond maar één ding : geld. Als ik dat
zei, verstond hij het meteen.” (lacht)
„Maar Avanti was zeker geen keuze voor
het Grote Geld, wel om basketbal te spelen.
Ik heb nooit getwijfeld en daarna ook nooit
spijt gehad van mijn keuze, want de twee
seizoenen bij Avanti waren de beste basket-
jaren van mijn leven. Ik vond het een privi-
lege : een prachtige stad, een fantastische
club, prachtige mensen, een prachtige
coach. Werner Rotsaert is misschien wel de
beste trainer die ik in mijn carrière heb ge-
had. En ik heb onder enkele fantastische
coaches gespeeld, hoor : Larry Brown,
Greg Popovich… Waarom ? Hij kon de
spelers positief motiveren, zonder te roe-
pen. Dat had ik nodig. Hij maakte ook iede-
re dag tijd vrij om afzonderlijk te oefenen
met Mike en mij. En vooral : hij paste zijn
coaching aan volgens het team dat hij had.
Toen ik hem in de VS vroeg welke syste-
men we zouden lopen, antwoordde hij : dat
is afhankelijk van welke spelers ik ter be-
schikking heb. Veel coaches zijn vastge-
roest in hun systemen, maar coaching is zo-
als opvoeding : je kan niet ieder kind op de-
zelfde manier opvoeden.”
„Mijn mooiste Avantiherinnering is de eer-
ste keer dat ik tegen Sunair Oostende speel-
de. We wonnen en iedereen ging door het
lint. Ik wist niet wat er gebeurde : we speel-
den om te winnen, deden dat ook, dus waar-
om is iedereen dan zo verrast ? Maar toen
had ik nog niet door dat Sunair zo’n groot
team was en dat Avanti een zwaar seizoen
had gekend en niet meer gewoon was om te
winnen…”

Rugblessure
Zijn tweede seizoen bij Avanti ging moei-

zamer. Copa bleef wekenlang aan de kant
met een rugblessure, die hem voor de rest
van zijn carrière zou achtervolgen. „Ik her-
inner me nog de dag waarop ik die blessure
opliep. We wonnen in het begin van mijn
seizoen bij Avanti vier matchen op rij, ver-
loren er dan eentje, maar wonnen dan op-
nieuw drie matchen. Dan kwam de topper
tegen Mechelen, die we verloren. Ik was zó
kwaad dat ik harder
trainde dan mijn li-
chaam, dat nog niet
opgewarmd was,
aankon. Ik herinner
me zelfs nog de
oefening : het bord
tikken, bukken, het
bord tikken, bukken
en dan dunken. Bij
het springen voelde
ik mijn bovenlichaam omhoog gaan, maar
mijn onderlichaam beneden blijven. Het
deed eerst geen pijn, tot de spieren op-
zwol….”
Ook met Avanti ging het vanaf dan bergaf
en Copa koos eieren voor zijn geld en trok
naar Damme. Verrassend, want ook Sunair
en Mechelen toonden interesse. „Damme
was gewoon de meest concrete aanbieding.
Hoe heette die kerel van Sunair ? Van-
moerkerke ? Ik heb niets tegen hem, maar
als je voor iemand werkt moet er een soort
chemie zijn en die was er niet. Bij Meche-

len, met coach Lucien Van Kerschaever,
hadden ze eigenlijk geen grote kerel nodig,
enkel een guard.” Bij Damme, waar Copa
een duo vormde met Rob Jones, deed hij
het behoorlijk, maar het niveau van voor
zijn blessure haalde hij niet meer. 

Arbeidskamer
„Na het seizoen bij Damme was mijn

vrouw Molly in
verwachting van
Charlie, onze oud-
ste zoon. We wil-
den hem opvoeden
in Texas, omdat
haar ouders daar
wonen, en keerden
terug naar de VS.
Toen ik daar was,
schreef ik sollicita-

tiebrieven naar The Spurs, The Rockets en
The Mavericks – alle Texaanse ploegen –,
met de boodschap : als je een center nodig
hebt om te sparren tegen jullie spelers, laat
iets weten en ik kom af. Geen reactie, tot op
het moment dat Molly haar weeën kreeg.
De telefoon in de arbeidskamer ging en na
lang rinkelen, zei de verpleegster : dat is
een privételefoon, dat zal écht voor jullie
zijn. Ik nam op : de Spurs, die vroeg of ik
wou komen testen. Ik zei : ik heb nu even-
tjes iets om handen, ik bel je straks terug.
(lacht) Twee dagen later zette ik Molly en

Charlie thuis af, pakte ik mijn tas en was ik
op weg naar San Antonio.”
Daar werd Copa de back-up van David The
Admiral Robinson, lid van van Dream
Team 1 – het beste team ooit samengesteld
– en de NBA Hall of Fame. „Een hele eer
om met hem te spelen, maar ik ben maar
een voetnoot in de carrière van Robinson.
Hij was een fantastische speler voor ik er
kwam en hij was een fantastische speler
toen ik er vertrok. Hij zal altijd een van de
beste basketbalspelers aller tijden blijven,
maar als mens was hij nóg beter.” 
„Eerlijk : ik hield er niet van om in de NBA
te spelen want David stond áltijd op het ter-
rein. Van 35 minuten bij Avanti en Damme
naar één minuut of zelfs helemaal niets bij
de Spurs... Ik speelde geen basketbal om op
de bank te zitten. Natuurlijk waren er fan-
tastische zaken : de aandacht, de glamour.
Maar het statuut van bankzitter, dat was las-
tig. Ik prefereerde het spel hier in Brugge,
ook al verdiende ik dan niet zo veel.” 
Nadat hij na een seizoen doorgestuurd werd
bij de Spurs, ging zijn carrière in dalende
lijn : hij speelde nog enkele maanden bij
Houston Rockets – als ploegmaat van Ha-
keem Olajuwon –, een maandje in het Itali-
aanse Liverno en vier maanden in het
Spaanse Taugres. Dan besloot Copa, toen
nog maar 29, om naar de VS terug te keren
en zijn sportzak definitief op te bergen.
„Mijn lichaam was kapot. Als ik opstond,
had ik minstens dertig minuten nodig voor
ik kon wandelen... Ik was bang dat ik blij-
vende letsels zou overhouden als ik zou
verder doen. En ik wou een gezin, én actief
zijn met dat gezin. Daarom was het ook
geen moeilijke beslissing. Ik was er mentaal
klaar voor.”
„Toen ik in Brugge startte, wou ik van daar-
uit mijn carrière opbouwen. En ik haalde de
NBA, het hoogste haalbare. Toen ik begon
af te zakken, zei ik tegen mezelf : ik heb de
top bereikt, ik wil niet terug op de bodem.
In de universiteit zei iemand tegen me :
don’t let basketball use you, you use basket-
ball. Toen verstond ik dat niet, nu wel.
Dankzij de sport heb ik de wereld gezien,
geleerd om in groep te werken, over tegen-
slagen heen te raken… Ik kan zeggen dat ik
het basketbal gebruikt heb.”

Avanti Brugge en BAC Damme bij NBA-team San Antonio Spurs

van David Robinson...

Tom Copa, nu vicepresident research and
development bij het biotechnisch bedrijf
Luminex, zakte begin juni met zijn gezin
nog eens af naar Brugge. We zien v.l.n.r.
Will, Sam, Molly, Lucy, Mary-Grace, Charlie
en Tom Copa. (Foto TBR)

„In de arbeidskamer
ging de telefoon : de
San Antonio Spurs…”
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1989-1990
Q Eerste klasse,
6de (30 punten
uit 26 matchen,
15 zeges).
Q Sponsor :
Creyf’s Interim.
Q Voorzitter :
Marc Hubbrecht.

Q Coach : Werner Rotsaert.
Q Kern : Gino Defraeye, Er-
win Breugelmans, Tom Copa,
Mike Davis, Filip Wintein,
Carl Raes (foto), Fred Lypard.

1990-1991
Q Eerste klasse, kort na
Nieuwjaar valt het doek over
Avanti Brugge.
Q Sponsor : Creyf’s Inte-
rim.
Q Voorzitter : Marc Hub-
brecht.

Q Coach : Etienne Dermaut.
Q Kern : Gino Defraeye, Ser-
ge De Boeck, Eric Rogiers,
Marc Temmerman, Jo Mul-
ler, Mike Van Kersschaever,
Scott Paddock, Bob Wallace,
Stefaan Claerbout, Wim Van-
hauter.
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Vijf dagen in Brugge
BRUGGE – Tom Copa was begin juni vijf
dagen op bezoek in Brugge. „Het is de
tweede keer dat ik terugkeer naar Brugge.
Vijf jaar geleden was ik hier al eens voor
de trouw van Charlotte Van Overbeke, de
dochter van Mark. Deze keer willen we on-
ze kinderen tonen waar ik overal gebasket
heb en waar we opgegroeid zijn. Na Brug-
ge reizen we nog door naar Italië en Span-
je. Wat we de voorbije dagen gedaan heb-
ben ? Rondlopen, eten en drinken. Ik her-
inner me verbazend genoeg nog veel van
Brugge. Enkel de stationsbuurt is hele-
maal veranderd en op ’t Zand staat daar
nu een rode blok. Lelijk ! Het past niet in
de stijl van de stad.” Tijdens zijn laatste
dag in Brugge maakte hij met plezier en-
kele uren vrij voor een gesprek. Met dank
aan (v.l.n.r.) Mark Van Overbeke voor het
regelen van de afspraak, Fernand Ver-
meersch (Tom Copa’s gewezen buurman
in Brugge) en Georges Verbruggen voor
de uitstekende ontvangst. (ON – Foto TBR)


