
 

Mike Dewitte debuteert bij Dosko Beveren met zege (2B) 

“Zwaktes benutten” 

BEVEREN - Nieuwe trainer Mike Dewitte (39) kon zich geen betere start wensen bij Dosko 

Beveren. Hij zag zijn team een goede wedstrijd afwerken en de partij tegen Deerlijk Sport 

met 4-1 winnen. 

Dosko Beveren is het nieuwe seizoen goed begonnen. Het speelde een goede partij en boekte 

een vlotte en verdiende 4-1-zege tegen Deerlijk Sport. “Het is inderdaad een mooie 

seizoensstart tegen een toch wel moeilijke tegenstander”, zegt trainer Mike Dewitte. “Ze 

spelen goed compact en zijn goed in de omschakeling. Ik had ze al gezien tegen Adinkerke 

en ik had mijn spelers duidelijke instructies meegegeven. Ze wisten dus wat te doen en ze 

hebben hun taken perfect uitgevoerd. En dan zorgt de klasse van jongens als Dejonghe en 

Cappelle voor het verschil.” 

Foutje 

“We gingen zo de rust in met een 2-0-voorsprong. Alleen jammer dat ze terug in de match 

kwamen na een foutje van onze doelman, maar gelukkig scoorden we een minuut later al de 

3-1. Zij moesten dan risico’s nemen en daar hebben wij van geprofiteerd.” 

Op het einde viel er nog een rode kaart voor Jurgen Tack en Michiel Van Troys na een licht 

opstootje. “Ik heb niet gezien wat er gebeurd is. Hopelijk wordt hij niet te lang geschorst.” 

Zondag staat de verplaatsing naar Racing Lauwe op het programma. “Opnieuw geen 

gemakkelijke tegenstander”, gaat de trainer van Dosko verder. “Ze beschikken over 

aanvallende en individuele klasse en hebben ervaring zat. Het wordt dus moeilijk om er iets 

te halen, maar we zullen ons best doen. We zullen het zo goed mogelijk aan boord proberen 

te leggen om hun zwakke punten te benutten. We zien dan wel wat er uit de bus komt.” 

“Fysiek zijn we in ieder geval in orde en er wordt goed gewerkt op training. Iedereen schikt 

zich alvast naar mijn organisatie en daar ben ik blij om”, zegt trainer Mike Dewitte tot 

besluit. (SM) 

Dosko Beveren 4 Deerlijk Sport 1 

Beveren  : Vancauwenberghe, Callens, Degroote, Tack, Devloo, Degrande, J. Bailliu, Helin, 

Cappelle, Santy (80’ Jouini), Dejonghe (87’ Carron). 

Doelpunten : 18’ en 43’ Cappelle 1-0 en 2-0, 67’ Van Troys 2-1, 68’ Dejonghe 3-1, 83’ 

Degrande 4-1. 

Rood : Tack, Van Troys. 

Zondag 7 september om 15 uur : RC Lauwe Dosko Beveren. 

Mike Dewitte is tevreden met de prestatie van zijn spelers. (Foto a-HH) 
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