nieuwsoverzicht 2011-2012
Woensdag 15 juni: KV Mechelen startte vanmorgen de voorbereiding op het seizoen 2011-2012. Op de
terreinen van het naburige K. Groen-Rood Katelijne schotelde trainer Marc Brys z’n groep meteen 2 trainingen
voor. Volgende eenentwintig spelers tekenden present voor de eerste training: Jérémy Huyghebaert, Seth De
Witte, Kenny Van Hoevelen, Xavier Chen, Jonathan Wilmet, Abdul-Yakuni Iddi, Julien Gorius, Yoni Buyens,
David Destorme, Maxime Biset, Wouter Biebauw, Anthony Van Loo, Olivier Renard, Pan Pierre Koulibaly,
Antonio Ghomsi, Jonas Laureys, Boubacar Dialiba Diabang en nieuwkomers Robin Henkens, Kevin
Vandenbergh en Alessandro Cordaro. Ook tester Patiyo Tambwe was van de partij, en in de namiddag voegde
Clint Alliet zich bij de groep. Alliet kwam als beloftendoelman over van KSC Lokeren Oost-Vlaanderen en
wordt derde doelman indien Yannick Thoelen vertrekt. Thoelen zou immers meer speelgelegenheid willen en
onderhandelt momenteel met tweedeklasser Lommel United, net zoals Zinho Chergui die van KV op zoek
mocht naar een nieuwe club. Verder waren ook Bjarni Þór Viðarsson (EK U19), Boris Pandža, Tom Pietermaat,
Kevin Geudens en een andere nieuwkomer Jaime Alfonso Ruiz (nog op vakantie) afwezig. Ruiz en Geudens
pikken morgen aan. Pandža en Pietermaat, die nog enkele interlands te spelen hadden, vervoegen zich volgende
week bij het team. Antun Dunkovic, Abdul-Ganiyu Iddi en Jérémy De Vriendt hun contract werd niet verlengd
en waren er uiteraard ook niet bij. Tom Soetaers, die nog een contract heeft voor één seizoen mag ook uitkijken
naar een andere club en Romeo Van Dessel wordt waarschijnlijk uitgeleend aan R. Antwerp FC. Ten slotte zijn
er nog de gehuurde spelers Christian Benteke Liolo, Christian Kabasele en Ebrahima 'Ibou' Sawaneh: zij keren
terug naar hun moederclub en maken dus ook geen deel meer uit van de A-kern van Malinwa.

De groep wordt op de eerste trainingsdag toegesproken door coach Marc Brys.
Woensdag 15 juni: Liroy Zhairi tekende vandaag een contract voor 3 seizoenen bij KV Mechelen. Zhairi is een
Israëlische middenvelder die overkomt van Bnei Yehuda Tel Aviv FC. Hij is 22 jaar en maakt deel uit van de
nationale beloftenploeg van Israël.

Zhairi poseert met het KVM-shirt, en in het shirt van z’n ex-ploeg.
Woensdag 22 juni: vanmiddag maakte de Pro League de kalender voor de competitie 2011-2012 bekend. KV
Mechelen start met een thuiswedstrijd tegen STVV en dan volgt een verplaatsing naar het Constant

Vandenstock-stadion in Anderlecht. Daarna staan de derby’s KVM-Lierse en OHL-KVM op het programma.
Op speeldag 5 trekt Malinwa naar landskampioen KRC Genk en op speeldag 6 komt het Club Brugge KV van
Bjorn Vleminckx op bezoek. De laatste wedstrijd van de reguliere competitie is KV Mechelen – R. Standard de
Liège.
Zaterdag 25 juni: oefenwedstrijd K. Groen-Rood Katelijne - KV Mechelen 1-2
KV Mechelen opende haar voorbereidingsparcours met een wedstrijd op Groen Rood Katelijne. Het werd 1-2
voor geelrood.
Malinwa kwam al snel op achterstand met een doelpunt van Matt Van den Bussche. Hij kon ongehinderd
uithalen vanop 20 meter, Renard kon net niet bij de knaller van de thuisspeler. Tien minuten later hingen de
bordjes weer in evenwicht. Eerst mikte Diabang nog met het hoofd over, maar tester Tabwe wist wel de weg
naar de netten te vinden. Via de paal scoorde hij de gelijkmaker.
KVM kreeg nog enkele kansen via Diabang (zijnet) en Gorius (op verschillende vrije trappen), maar pas vlak
voor de rust kon Gorius van dichtbij de 1-2 binnenprikken.
In het begin van de tweede helft kreeg Koulibaly verschillende mogelijkheden om de score uit te diepen. Twee
kopballen en een hard schot hadden beter verdiend. De match viel nadien stil: veel foutjes en geklaag stonden
doelpogingen in de weg. Vlak voor het laatste kwartier versierde Koulibaly nieuwe kansen, maar weer lukte
scoren niet. Ook een schot van Iddi en een strakke kopbal van Pandza vlogen de thuiskooi niet in. Zo bleef de
ruststand op het bord staan.
Zondag 26 juni: oefenwedstrijd VC Rijmenam - KV Mechelen 0-15
Malinwa haalde in haar tweede oefenwedstrijd hard uit: 0-15 was de eindstand op het veld van VC Rijmenam.
Viel het scoreverloop gisteren nog tegen, dan maakte geelrood vandaag heel wat goed. Na de eerste helft stond
het al nul-zes. Robin Henkens opende de score na een kopbalassist van Cordaro. De openingsgoal bleef op het
bord tot iets voor het halfuur toen VC Rijmenam volledig kraakte. Destorme zette een penalty om na een fout op
Vandenbergh, Cordaro prikte even daarna ook een zestienmeter tegen de touwen. Cordaro en Destorme bleven
gesels voor de thuisdefensie. Eerst zette de ex-Carolo twee Rijmenamspelers in de wind en rondde hij beheerst
af. Voor de rust schilderde hij een voorzet tot bij Destorme die de bal binnengleed. Destorme voegde op slag
van rust nog een doelpuntje toe: 0-6.
Net als in de eerste helft hield de thuisploeg het acht minuten vol voor het een doelpunt incasseerde. Wat na het
kopbaldoelpunt van Biset zou volgen, was een waar doelpuntenfestijn. Na een kwartier tijd stond het maar liefst
0-13. Gorius (tweemaal), Koulibaly (driemaal) en Diabang slachtten de thuisploeg helemaal af.
In de slotfase zetten Gorius en Diabang de zware 0-15 eindcijfers op het bord.
Maandag 27 juni: vanmorgen trokken de spelers er op uit voor een 2-daagse teambuilding. Coach Marc Brys
had een verrassing in petto, want behalve hem wist niemand waar de trip hen heen bracht. De bus bracht de
Mechelse groep naar Tilburg waar ze door 5 Nederlandse militairen werden onderworpen aan verschillende
proeven. Ze moesten o.a. een eigen vlot bouwen en ook hun tenten om de nacht door te brengen moesten ze zelf
in elkaar knutselen. Net zoals de maaltijden, die moesten de spelers ook zelf klaarmaken.

Dinsdag 28 juni: s’ nachts werden de spelers dan weer gewekt voor militaire driloefeningen en ’s anderendaags
stond er ook een boxpartijtje op het programma. Door het warme weer werd het een extra zware teambuilding,
maar niemand van de groep gaf op en er traden verschillende leiders naar voren! Ook de nieuwelingen
integreerden zich vlot in de ploeg. Het werd uiteindelijk een meer dan geslaagde uitstap die voor iedereen als
heel leerrijk werd ervaren.

Groepsfoto op teambuilding in Tilburg.
Woensdag 29 juni: oefenwedstrijd SK Rapid Leest - KV Mechelen 0-6
Malinwa won vanavond van SK Rapid Leest met nul-zes.
In de eerste helft kwam geelrood vroeg op voorsprong. Wilmet knalde de 0-1 binnen. Even later kreeg Gorius
een penalty na een fout op Vandenbergh. Veel kansen creëerde KVM niet, enkel Koulibaly en Vandenbergh beiden op de thuisdoelman - hadden nog voor de pauze de score kunnen opdrijven.
Na de rust vond Malinwa wel meer diepgang. Na een kwartier strafte Koulibaly een misser van de thuisgoalie
af. Diabang en Destorme vanop het randje van de zestien maakten de thuisploeg helemaal af. KVM versierde
nog een strafschop na een foutje op de doorgebroken Laureys. Koulibaly plaatste simpel de zesde van de avond
tegen de touwen.
Malinwa hield het daarbij, al had Destorme in de slotfase nog de kans om er eentje extra in te prikken.
Donderdag 11 juni: Jérémy Huyghebaert, Yannick Thoelen en Romeo Van Dessel zullen volgend seizoen
verhuurd worden. Het trio zal respectievelijk voor de tweedeklassers KSV Roeselare, Lommel United en R.
Antwerp FC gaan voetballen. Thoelen zal als derde doelman vervangen worden door Clint Alliet, die overkomt
van de beloften van KSC Lokeren Oost-Vlaanderen. Laurens Paulussen, ook nog onder contract bij KV, blijft
nog voor KV Red Star Waasland-SK Beveren spelen.
Zaterdag 2 juli: oefenwedstrijd KFC Katelijne-Waver - KV Mechelen 0-4
KV Mechelen won vanavond met 0-4 van KFC Katelijne.
Bij de rust stond het al nul-drie. Net als de vorige oefenpartijen moest geelrood niet lang wachten op het
openingsdoelpunt. Bouba Diabang kopte een voorzet van Ghomsi tegen de touwen. Even later trof Gorius de lat
na opnieuw een zwieper van de Kameroener. Pas op het halfuur lukte het de bezoekers om opnieuw te scoren.
Julien Gorius zette een strafschop na een fout op zichzelf om: nul-twee. Vlak voor de pauze mocht Vandenbergh
dan weer zijn eerste van de voorbereiding netten: hij tikte binnen na een voorzet van Diabang.

De tweede helft was van minder niveau. Malinwa – met jongeren Cornelissens en Van Tricht in de
rangen - had het moeilijk om kansen bij elkaar te voetballen. Pas vijf minuten voor het einde ging er
nog een bal voorbij de thuisdoelman. De Witte trapte in de kluts een corner van Laureys binnen.
Morgen speelt KVM opnieuw, dan op het veld van KFCO Wilrijk.
Zondag 3 juli: oefenwedstrijd KFC Olympia Wilrijk - KV Mechelen 1-7
Malinwa won vanavond ook haar tweede oefenwedstrijd van het weekend. Het werd 1-7.
Geelrood begon goed aan de partij en stak meteen haar neus aan het venster: Vandenbergh behield het overzicht
en zette Ruiz alleen voor de thuisgoalie, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt af wegens vermeend
buitenspel. Malinwa eiste wel het balbezit op, maar kon verder niet dreigen in de zone van de waarheid. Het was
echter de thuisploeg die op voorsprong klom: na een gelukje plaatste Yzewijk de bal keurig naast Renard tegen
de touwen. Vlak voor rust zette geelrood orde op zaken: eerst schoot Ruiz de gelijkmaker binnen, vervolgens
was het Vandenbergh die zijn tweede treffer van het weekend hoog tegen de touwen schoot na knap
voorbereidend werk van Iddi. Vandenbergh nette nog een tweede treffer, maar ook deze werd voor vermeend
buitenspel afgekeurd.
Na de traditionele rustwissels was het even wachten tot het evenwicht in de ploeg werd gevonden. Wilmet, na
rust fungerend als rechtsachter, zette een mooie één-twee op met Gorius en werkte zelf beheerst af. Even later
was het de ingevallen Cordaro die zich liet opmerken. De dribbelvaardige flankspeler werd foutief gestopt in de
zestien en zette de elfmeter zelf om. Het vet was nu duidelijk van de soep bij de thuisploeg en De Witte (kopbal)
en Diabang (lage schuiver) tekenden zo voor hun tweede doelpunt van het weekend.
Het orgelpunt was nog voor Cordaro die vlak voor affluiten een mooie voorzet in één tijd op de schoen nam en
zo de 1-7 eindstand op het scorebord bracht.
Dinsdag 5 juli: KVM laat weten dat van de eerste 4 speeldagen 2 duels van club werden verschoven. De eerste
uitwedstrijd van het seizoen, op RSC Anderlecht, zal doorgaan op vrijdag 5 augustus om 20u30. De
streekderby tegen K. Lierse SK wordt op zondag 14 augustus gespeelt, ook dan is de aftrap om 20u30 voorzien.
Donderdag 7 juli: vandaag kregen de spelers van Mazda een nieuwe wagen ter beschikking, ze rijden het
volgende jaar rond in de nieuwste versie van de Madza 5. De oude wagens, slechts anderhalf jaar oud, worden
op de fandag verkocht.
Donderdag 7 juli: oefenwedstrijd Verbroedering Geel-Meerhout - KV Mechelen 0-2
KV Mechelen won vanavond ook haar zesde oefenwedstrijd van de voorbereidingscampagne op het veld van
Verbroedering Geel-Meerhout. Het werd 0-2.
KV Mechelen begon sterk aan haar zesde oefenwedstrijd. Bij haar eerste aanval was het meteen prijs voor
geelrood. Cordaro schilderde een voorzet vanop rechts op het hoofd van Koulibaly die meteen de netten deed
trillen. Malinwa had er duidelijk zin in en onder impuls van een bedrijvige Cordaro trok geelrood opnieuw ten
aanval. Gorius verdubbelde ei zo na de score na weer een mooie voorzet van de Mechelse flankspeler, maar de
kapitein kon zijn schot niet kadreren. Hoewel de openingsminuten spektakel deden vermoeden, bleven de
supporters op hun honger zitten. Het was wachten tot op het halfuur voor een nieuwe kans van de bezoekers,
maar Cordaro kon zijn poging niet verzilveren. Vlak voor rust dook Ruiz nog op voor de kooi van de
thuisgoalie, maar de Colombiaan kwam enkele centimeters te kort om de voorzet van Cordaro tegen de touwen
te duwen. Zo doken beide ploegen met een 0-1 ruststand de kleedkamers in.
Na de pauze bracht Brys een heel nieuw elftal tussen de lijnen. Enkel Buyens mocht zijn stek op het middenveld
behouden, maar kon niet beletten dat de thuisploeg beter in de wedstrijd kwam. Eerst dook Meeus alleen voor
Biebauw op, maar de Geelse middenvelder was te verrast om echt gevaarlijk te zijn. Eén waarschuwing was
blijkbaar niet genoeg voor geelrood, want binnen de minuut kreeg Vandecauter een identieke mogelijkheid. De
Geelse kapitein schoof de bal langs de verkeerde kant van de paal over de doellijn. Een tweede verwittiging
schudde Malinwa wel wakker en het was Iddi die de score verdubbelde op een lange cross van Van Loo.
De bezoekers namen het heft terug in handen en zorgden opnieuw voor Mechels doelgevaar. Vandenbergh
(tweemaal) en Diabang verzuimden de score verder uit te diepen. Zo blijft KV Mechelen ongeslagen in haar
voorbereidingscampagne.
Vrijdag 8 juli: Malinwa heeft momenteel al 7 500 supporters kunnen plezieren met een abonnement. Met de
fandag en de start van de competitie eind juli nog in het verschiet, verwacht KV Mechelen ongeveer eenzelfde
aantal abonnees als vorig seizoen te kunnen verwelkomen.
Zondag 10 juli: oefenwedstrijd K. Rupel Boom FC - KV Mechelen 0-5
Malinwa won met forfaitcijfers van derdeklasser Rupel Boom.

KV Mechelen maakt er stilaan een goede gewoonte van om vroeg te scoren. Ook in de oefenwedstrijd tegen
derdeklasser Rupel Boom was dat niet anders. Iddi rondde een puike actie van Laureys op de flank al na vijf
minuten beheerst af. Maxime Biset had even later de klus nog voor de tiende minuut kunnen klaren, maar hij
kon net niet bij een voorzet van Henkens. KVM was vooral gevaarlijk van op afstand, terwijl de thuisploeg van
op stilstaande fases dreigde. Kapitein Jerry Poorters was de gevaarlijkste man bij Rupel Boom. Een kopbal en
een schot van hem belandden net naast.
Net na het halfuur lukte het Van Loo om te scoren: een afvallende bal stuurde hij door enkele verdedigende
benen tegen de touwen. Nul-twee stond bij de rust op het bord, al had een mooie omhaal van Diabang wel meer
verdiend.
In de tweede helft wist Malinwa drie maal te scoren. De ingevallen Gorius mikte tien minuten na de rust en voor
affluiten de nul-drie en nul-vier binnen. Bij het eerste doelpunt behield Ruiz het overzicht en bediende hij zijn
kapitein, bij het tweede was Destorme ‘doorsteker’ van dienst. In het slot maakte Ruiz alleen voor doel na een
passje van Ghomsi nog de vijfde van de avond.
Woensdag 13 juli: oefenwedstrijd KSK Heist - KV Mechelen 0-0
Malinwa speelde vanavond nul-nul gelijk tegen tweedeklasser KSK Heist.
Na een kansarme wedstrijd die niet meteen de geschiedenisboeken zal ingaan, bleef KV Mechelen op een nulnul gelijkspel steken. Het eerste wapenfeit van de partij was de wissel van Jaime Alfonso Ruiz die al op het
halfuur naar de kant moest. Kevin Vandenbergh nam zijn plaats in. De enige mogelijkheid in de eerste helft
kwam van de voet van Iddi die een afstandknaller net over het doel mikte.
Ook in de tweede helft viel er nauwelijks wat te beleven. Enkel de ingevallen Xavier Chen zette de
thuisdefensie even in de wind om dan naast te besluiten. KVM trok het balbezit wel naar zich toe, maar te veel
onnauwkeurigheden zorgden voor geen enkele opening of meldingswaardige doelpoging.
Zondag om 16u wacht FC Utrecht tijdens het fanweekend voor de enige thuiswedstrijd van Malinwa in de
voorbereiding.
Vrijdag 15 juli: Zinho Chergui wordt voor het volgende seizoen uitgeleend aan tweedeklasser R. Antwerp FC.
Chergui kwam vorige zomer van Lommel United naar Mechelen, maar kon geen plaats bemachtigen in de
selectie van Marc Brys. Na Nieuwjaar verhuurde KVM hem aan KSV Roeselare, nu wordt de linksbuiten dus
opnieuw uitgeleend. Zijn contract loopt in juni 2012 af.
Zaterdag 16 juli: vandaag organiseerde de supportersraad van Malinwa de eerste dag van het ‘fanweekend’.
Het Argos Oil-stadion 'Achter de Kazerne' opende om 12u z’n deuren voor tal van activiteiten. Voor de
jongeren van 12 tot 16 werd een jongerenplein opgericht. Voor de rest kon men een demotraining volgen (met
commentaar van Mark Uytterhoeven) en was er een loungebar waar men voor een glaasje cava terecht kon.
Mazda bood dan weer de oude spelerswagen te koop aan en Maes Pils zorgde voor een top-50 van favoriete
muziek van de spelers. Verder was er de traditionele rondleiding in de kleedkamers en spelershome en de
handtekeningensessie. Om 22u sloot men de fandag af, maar wie nog wilde verderfeesten kon terecht in café
Boesjkammeree voor een heuse afterparty.
Zondag 17 juli: Malinwa hield vandaag haar jaarlijkse clubvoorstelling. Naast de ambities en de voorstelling
van cosponsor ZA Verzekeringen, kwam uiteraard ook de mogelijke transfer van Gorius en Buyens aan bod.
Voorzitter Johan Timmermans – net terug van vakantie – sprak na een korte terugblik op de afgelopen fraaie
seizoenen in eerste klasse zijn hoop uit dat Malinwa even goed als vorig seizoen zou kunnen doen.
‘Ambitie tekent onze club. Opnieuw een zevende plaats zou ongelooflijk zijn. Maar we zijn realistisch genoeg
om te beseffen dat een derde seizoen op rij de zevende plaats claimen, een geweldige krachttoer zou zijn. Onze
ambitie dit seizoen is in de eerste plaats spektakel brengen. Waar we tegen het einde van dit seizoen belanden,
zullen we dan wel zien. Indien er dan kansen op play-off 1 zouden aandienen, zullen we die zeker grijpen. Maar
eerlijk, met eenzelfde beperkt budget (6 miljoen euro n.v.d.r.) zou dat bijzonder straf zijn.’
Ervaring en jongeren
Ook sportief directeur Fi Vanhoof schetste realistische verwachtingen en gaf een overzichtje van het sportieve
beleid. ‘Met onze aankopen hebben we getracht in te spelen op waar het schoentje vorig seizoen schortte:
doelpunten maken. Ondertussen kochten we met Henkens en Zhairi ook jonge spelers in om te laten evolueren.'
'En onze eigen jeugd vergeten we ook niet: Laureys en Pietermaat maken al volwaardig deel uit van de A-kern
en talenten als Van Tricht en Cornelissens komen nu piepen. Andere jongens zoals Laurens Paulussen leenden
we uit zodat ze extra ervaring kunnen opdoen of gaven we contracten om ze bij onze jeugdacademie te houden.’
Duidelijkheid over Gorius en Buyens
De interesse voor Julien Gorius en Yoni Buyens zorgt dan weer plots voor wat nervositeit bij Malinwa. ‘Het
mag duidelijk zijn’, zegt voorzitter Johan Timmermans. ‘Wij doen er alles aan om beide spelers bij KV
Mechelen te houden en zullen een voorstel doen om hun contracten open te breken. Zowel Buyens als Gorius
zijn spelbepalend. Binnen de vier dagen willen we duidelijkheid van de spelers.’
Ook over een nieuw stadion wil KVM zo snel mogelijk duidelijkheid. ‘We hebben een principieel mondeling

akkoord met de betrokken partijen, maar op de afhandeling om het complexe dossier op papier te zetten, is het
nog even wachten. Hopelijk kan dit zo snel mogelijk. Dat kan binnen enkele weken, maar ook maanden zijn.’
ZA Verzekeringen nieuwe co-sponsor
Commercieel directeur Marc Faes gaf dan weer aan dat Malinwa met ZA Verzekeringen een nieuwe cosponsor
heeft. ‘We verzekeren overlijdens’, zegt Johnny Verwimp, CEO van ZA Verzekeringen. ‘Met KV Mechelen
gaan we drie seizoenen in zee en daar zijn we heel blij mee. De strategie en visie van de club spreekt ons enorm
aan.’ Marc Faes gaf nog mee dat dankzij ZA er verschillende defibrillatoren in het stadion zijn geplaatst. ‘Toch
niet onbelangrijk als je elke twee weken meer dan tienduizend mensen ontvangt.’
ZA is overigens één van de 270 business partners. Daarmee heeft KVM een twintigtal extra partners ten
opzichte van vorig seizoen. ‘We zijn overigens ook bezig met onderhandelingen om de samenwerking met
Telenet als hoofdsponsor verder te zetten’, klonk het nog.
Vandaag was het ook de tweede dag van het ‘fanweekend’ van KV Mechelen. Op de middag kregen 120
supporters de kans om met spelers de oefenwedstrijd tegen FC Utrecht voor te bereiden door samen aan tafel te
gaan voor een echte sportlunch. Nadien presenteerde Mark Uytterhoeven een soort avantshow met interviews
met protagonisten in de aanloop naar de wedstrijd. Springloaded zorgde voor de muzikale noot voor de
wedstrijd en sloot het fanweekend af met een spetterend optreden.

De nieuwelingen van KVM: Zhairy, Ruiz, Vandenbergh, Alliet, Cordaro en Henkens.
Zondag 17 juli: oefenwedstrijd KV Mechelen - FC Utrecht 2-1
Malinwa won haar galamatch tegen FC Utrecht met 2-1.
FC Utrecht zorgde voor de eerste dreiging. Een schot van Leon De Kogel – alleen voor Renard – belandde
voorlangs. Ook een poging van Nana Asare zag Renard langs de verste paal buiten zoeven.
Malinwa liet echter niet betijen en prikte meteen tegen via een vrije trap van Julien Gorius. Het hele stadion liet
al vanaf minuut één haar bewondering en appreciatie voor de kapitein horen en vroeg hem met deze ode in het
Argosstadion Achter de Kazerne te blijven.
In de wedstrijd zelf opende geelrood al snel de score. Kevin Vandenbergh werkte eerst een diep inspelen van
Pandza bijzonder fijntjes af en deed datzelfde kunstje even later nog eens over na een misverstand in de
bezoekende defensie. Twee-nul na een goed kwartier: Malinwa gaf stijl aan de galamatch van het fanweekend.
Aangeslagen FC Utrecht
De Nederlanders leken aangeslagen en maakten nauwelijks iets klaar. Al verdient een geweldige omhaal van
Jacob Mulenga wel een vermelding. Jammer genoeg voor de nummer acht van FCU ontbrak de precisie bij de
afwerking.

Het tweede deel van de eerste helft bracht iets minder vertier. Marc Brys zag ondertussen Boris Pandza wel nog
lichtgeblesseerd uitvallen.
Tikken zonder kansen
Ook het vervolg, de tweede helft, ontspon zich niet meteen als een scenario van kansenfestival. Er werd
bijwijlen wel aardig rondgetikt, maar pogingen in de rechthoek, neen, die zaten er niet in. Gelukkig liet Julien
Gorius af en toe eens een staaltje van zijn sublieme techniek bewonderen.
In de slotfase stond Van Hoevelen een strafschop toe na een foutje op Demouge. Deze zette de uit de lucht
gevallen mogelijkheid zelf om: 2-1. Die stand bleef op het bord staan tot het fluitsignaal. En de tribunes? Die
bleven de naam van Julien Gorius scanderen.
Maandag 18 juli: ZA Verzekeringen is de volgende 3 seizoenen co-sponsor van KV Mechelen. ZA
Verzekeringen is één van de toonaangevende verzekeraars in België op gebied van overlijdensverzekering en
zal exclusief op de rugzijde van de shirts van KV prijken. De nieuwe co-sponsor, die vorig seizoen ook al op de
broekjes van de KV stond, zorgde er ook voor dat er defibrillatoren te vinden zijn in het stadion.
Verder liet de club ook weten dat de teller van de abonnementenverkoop na het fanweekend op 8 150 staat.
Dinsdag 19 juli: Julien Gorius verlengde vandaag z’n
contract bij Malinwa tot 2016. De Franse middenvelder,
wiens contract aan het einde van het seizoen zou aflopen, was
onder andere gegeerd door R. Standard de Liège en KAA
Gent. KV Mechelen kon deze belangstelling echter counteren
door de aanvoerder van het team van Brys een verbeterd
contract aan te bieden. Gorius, die de afgelopen 3 seizoenen
109 wedstrijden (competitie, beker en play-offs) speelde en
daarin 34 keer scoorde, ging in op dat aanbod en blijft dus
nog 4 jaar langer te bewonderen op KV.
Woensdag 20 juli: Yoni Buyens verlaat KV Mechelen. De
blonde middenvelder die in 2009 overkwam van Lierse gaat
voor vice-kampioen en bekerwinnaar R. Standard de Liège
spelen. Aan het eind van vorig seizoen trok Club Brugge al
aan de mouw van Buyens. Toen kon het bestuur van Malinwa
hem overtuigen in Mechelen te blijven, maar nu Standard
hem wilde inlijven om het vertrek van Axel Witsel (naar SL
Benfica) en het eventueel vertrek van Steven Defour op te
vangen was hij niet meer te houden voor Geelrood. Buyens
speelde in 2 jaar 72 duels met inzet voor KV Mechelen. Hij
scoorde hierin 2 doelpunten: de 1-0-winning-goal tegen
GBA in 2009-2010 en de 1-0-winninggoal tegen z’n ex-club
Lierse in 2010-2011. KV zou een transfersom van 1,5 miljoen
euro krijgen! Hierdoor verdiende KV de laatste 3 jaar al 8
Gorius geeft bij z’n vervanging tijdens KVMmiljoen aan uitgaande transfers: Vleminckx (1,8 miljoen),
Asare (1,5 miljoen), Persoons (250 000 euro), Ivens (450 000 Utrecht de aanvoerdersband nog enkele
minuten aan Buyens. Het werden de laatste
euro), Nong (1,5 miljoen), Mununga (1 miljoen).
minuten van Yoni Buyens als KV-speler.
Woensdag 20 juli: oefenwedstrijd Cercle Brugge KSV - KV Mechelen 1-1 (verslag van op website Cercle)
Cercle Brugge speelde vanavond een uitstekende wedstrijd aan de Vlaamse kust. Vooral in de tweede helft liet
Groen-Zwart zien bijna klaar te zijn voor de nakende competitie.
Het openingskwartier van de eerste helft toonde Mechelen zich sterker maar nadien nam Cercle het commando
over. Van Eenoo en D'Haene kregen elk een goede kopkans. Lukas schoot ook nog een kans onbesuisd over.
Iets na het halfuur kwam Mechelen gevleid op voorsprong. Gorius strafte balverlies op het middenveld af met
een mooie assist op de scorende Milan Bojovic. De verdiende gelijkmaker kwam er voor rust niet, want Renard
had een schitterende redding in huis op een knal van Foley.
Na de rust scoorde Groen-Zwart wel. De bedrijvige Rudy zette enig mooi 3 man in de wind en knalde laag op
doel, Renard kon er nog zijn vingertoppen tegen plaatsen maar Lukas Van Eenoo tikte de rebound binnen.
Diezelfde Lukas Van Eenoo kreeg nadien twee unieke kansen om Cercle op voorsprong te zetten. Eerst vergat
hij met rechts af te werken, en na 75 minuten schoot hij moederziel alleen voor doel huizenhoog over.
In het slot van de match waren er ook nog mooie kansen voor de ingevallen Kevin Janssens (net naast) en voor
Dominic Foley (knappe volley net over).
Mechelen van haar kant dreigde in de tweede helft 2 keer via Cordaro, maar Bram Verbist verkleinde telkens
goed de hoek.

Zaterdag 23 juli: oefenwedstrijd R. Antwerp FC - KV Mechelen 0-2
Malinwa sloot vanavond haar oefencampagne in schoonheid af. Het won met 0-2 op het veld van Royal
Antwerp FC.
Guido Brepoels, die zijn opponent van volgende week al eens kwam bekijken, zag Malinwa sterk uit de
startblokken schieten. Iddi stuurde Vandenbergh het straatje in, maar die geraakte niet voorbij een attente
thuisgoalie. De thuisploeg, met Chergui en Dosunmu in de basis, stelde daar weinig tegenover. Het waren de
bezoekers die na twintig minuten opnieuw de neus aan het venster staken: Cordaro verraste de hele Antwerpse
defensie, maar ook hij kon zijn aanvalsdrift niet verzilveren. De beste kans voor geelrood viel vlak voor de
pauze toen een bedrijvige Laureys de paal trof.
De tweede helft had lange tijd weinig om het lijf tot Gorius plots op de grond bleef liggen - na een kniestoot op
zijn bil - en niet meer verder kon. Een donderslag bij heldere hemel voor de Mechelse kapitein die deze week
nog zijn krabbel zette onder een nieuw contract bij Malinwa. Toch waren het de invallers die de wedstrijd deden
kantelen: eerst zette Wilmet de doorgebroken Cordaro op weg naar 0-1 en even later leverde ook de ingevallen
Henkens zijn visitekaartje af met een prachtig doelpunt. De thuisploeg was enkel gevaarlijk op stilstaande fase,
maar gelegenheidsdoelman Alliet liet zich niet verrassen.
Malinwa tankte vertrouwen in haar laatste oefenwedstrijd voor het begin van het nieuwe seizoen, maar zag wel
haar kapitein in de tweede helft het veld vroegtijdig verlaten. Een fikse domper op de geelrode feestvreugde.
Vrijdag 29 juli: Wouter Biebauw verlengde vandaag z’n contract bij KV Mechelen tot 2015. De doelman die
sinds 2008 bij Malinwa speelt, z’n vorige contract liep aan het einde van dit seizoen af, maar blijft dus nog 3
extra jaren bij Geelrood.
Zaterdag 30 juli: eerste speeldag competitie => KV Mechelen - K. Sint-Truidense VV 2-1
KV Mechelen won met 2-1 van de Kanaries. Pandza en Dufer brachten de 1-1 stand in de tweede helft op het
bord, Gorius klaarde in de slotfase op zeer mooie wijze de winninggoal.
Zo haalde Malinwa haar eerste drie punten van het nog jonge seizoen binnen. Na een eerste helft waarin de
kansen schaars waren, maar KVM via de mee opgerukte Ghomsi toch had moeten scoren, bleef de brilscore op
het bord.
In de tweede helft opende Pandza met een voorzetlob de score. Dufer maakte meteen op magistrale wijze gelijk.
Malinwa leek aangeslagen door de gelijkmaker, maar kwam toch terug op voorsprong na een nummertje
aannemen-en-draaien van de onmisbare Julien Gorius.
Het eerste schot van de partij kwam van de voet van Giel Deferm. De Truienaar mikte over de kooi van Renard.
Voor Malinwa leek het even wennen aan een nieuwe veldbezetting. Vandenbergh diep in punt, gesteund door
Destorme, moest voor gevaar voorin zorgen. De Witte en Iddi vormden het nieuwbakken duo centraal op het
middenveld.
STVV begon als een jonge enthousiasteling aan de partij, maar moest al snel het balbezit aan de thuisploeg
laten. Gorius probeerde Castro tweemaal te verschalken, de pogingen van de geelrode kapitein waren te
minnetjes om de score te openen.
Ook Van Hoevelen lukte er niet in om de netten te doen trillen. Zijn nummertje belandde naast. Dé kans van de
eerste helft lag echter aan de teentoppen van Antonio Ghomsi. Een puike actie van Cordaro had de linksback
moeten verzilveren, maar een uitstekende Castro gooide zich op het gelanceerde leer.
De bezoekers konden daar bitter weinig tegenover stellen. Enkel een knaller van Reza vanop 25 meter deed de
thuisaanhang even bibberen. Renard had het knap lastig met de effectbal en stopte het leer in twee keer. Vlak
voor de pauze claimde Malinwa een strafschop na een schot van De Witte dat via de hand van Buysens naast
zeilde. Delacour beoordeelde het als een aangeschoten bal en floot rusten bij 0-0.
Net uit de kleedkamers gekomen stak Cordaro zijn neus aan het venster. Ook Reza prikte aan de overkant tegen.
De Iraanse Nederlander klom hoger dan de vuisten van Renard en mikte op het dak van het doel.
De thuisploeg kreeg even later een dot van kans toen een klaarkijkende Gorius, Cordaro wegstuurde. Castro was
kansloos, maar Cordaro tikte centimeters naast de staak. Malinwa – met Vandenbergh en Cordaro als vinnige
sluipschutters - voerde de druk op en kreeg loon naar werken. Gorius lepelde een vrije trap tot bij Pandza die
een voorzetlob tegen de netten plantte. Lekker doelpuntje van de centrale verdediger als je het ons vraagt.
Gorius en Dufer
Lang kon de thuisploeg niet van de voorsprong genieten. Gregory Dufer mocht centraal op wandel en de
Mechelse muur opende zich onbegrijpelijk. Dufer liet Renard met een fraai schot kansloos.
Malinwa had moeite om de gelijkmaker te verwerken en creëerde nauwelijks nog kansen. Brys greep in met het
inbrengen van verse krachten Diabang en Wilmet. Die laatste was pas ingevallen toen hij Castro al aan het werk
zetten. De Truiense goalie moest een hoekschop toestaan en in de fase daaropvolgend mocht Gorius in de
zestien aannemen en schieten. Prachtige actie even fraai doelpunt: KV Mechelen stond weer op voorsprong.
Bijna weer Dufer
En bijna ontspon zich hetzelfde scenario als na de openingstreffer. Gregory Dufer kreeg terug de kans om een
streep te trekken, de paal bracht ditmaal redding. Deze twee luttele slotminuten beslisten de partij alsnog in het

voordeel van de thuisploeg. Dat was zeker en vast verdiend, al had Dufer op z’n eentje STVV nog een punt
kunnen schenken. Zo haalde KVM haar eerste drie punten van het nieuwe seizoen binnen.
Woensdag 2 augustus: vandaag overleed Alfons van
Hazendonk. De middenvelder, die in de oorlogsperiode 3
keer landskampioen werd met RFC Malinois, werd 90
jaar. Hij speelde tussen 1941 en 1956 346
competitiewedstrijden waarin hij 15 keer scoorde. In
totaal verdedigde hij meer dan 400 keer de kleuren van
KV. Van Hazendonk kwam ook 7 keer uit voor de Rode
Duivels ‘B’. Louis Volkaerts is nu de laatste overlevende
van de kampioenenploegen van 1946 en 1948. Na z’n
loopbaan als profvoetballer werd van Hazendonk trainer
en coachte onder andere FC Muizen en KFC Excelsior
Mariakerke. Op z’n zestigste nam hij bij SK Hoek
Zaventem afscheid van de voetbalwereld.
Vrijdag 5 augustus: tweede speeldag competitie => RSC Anderlecht - KV Mechelen 3-1
KVM verloor met 3-1 op Anderlecht na een goede partij voetbal. Destorme scoorde voor Malinwa vlak na de
pauze de gelijkmaker, maar Suarez en Lukaku hielden de drie punten in Brussel.
Malinwa had nochtans in de eerste helft de kansen om op voorsprong te komen, maar het was de thuisploeg die
scoorde via een strafschop. Kljestan zette paarswit op één-nul. Dat was vooral jammer voor KVM, want
Wilmet, Destorme en Gorius hadden de kansen om te scoren. Steeds stond het vizier net niet goed afgesteld.
In de tweede helft kwam KVM zelfs even langszij via Destorme, maar een toverende Suarez zette de thuisploeg
twee minuten later al weer op voorsprong. Malinwa bleef goed rondtikken, maar kon Proto in de slotfase
nauwelijks bedreigen. Romelu Lukaku klaarde de klus twaalf minuten voor tijd helemaal. Renard was kansloos
op de klassevolle afwerking van de boomlange spits.
Anderlecht had wat recht te zetten na de nederlaag tegen promovendus OH Leuven en creëerde meteen twee
kansen. De kopbal van Lukaku miste nog kracht, maar bij een vrije trap van Lucas Biglia die op het hoofd van
De Sutter belandde, diende de lat redding te brengen.
KVM herstelde vrij snel het evenwicht. Zo kreeg geelrood een vrije trap net voor de rechthoek na een gemene
overtreding van Samuel op Gorius. Het slachtoffer zelf mikte via de muur net over. Even later waren de
bezoekers daar weer. David Destorme op de counter opende op links voor Wilmet die uithaalde. Proto zweefde
de knal uit zijn doelvlak en voorkwam een vroege achterstand voor de thuisploeg.
Kansen voor KVM
De partij ging van bij aanvang aardig op en neer: aan de overzijde dreigde De Sutter weer. Zijn kopbal plukte
Renard zonder veel moeite uit de lucht. KV Mechelen bleef vinnig voetballen. Cordaro in punt met een
bedrijvige Wilmet en een gefocuste Destorme en Gorius zorgde voor even wat paniek in de Anderlechtdefensie.
Een nieuw schot van Wilmet had echt wel de netten mogen doen trillen. Knappe actie van de nummer negen van
geelrood.
Penalty levert paarswit 1-0
Trillen deden de touwen echter niet en zoals Malinwa in het verleden al vaak in het Vanden Stockstadion
ondervond, kreeg het het deksel op de neus. Geelrood moest na een gevaarlijke fase voor doel een strafschop
toestaan. Sacha Kljestan legde de 1-0 netjes in het bakje.
Zeer sneu voor de bezoekers die tot dan toe zeker niet onderlagen. KVM herstelde zich langzaam van de klap,
maar kon voor de pauze niet meer profiteren voorin. Cordaro draaide mooi van zijn bewaker Juhasz weg en
claimde een penalty, Wouters verroerde niet. Ook een stevige kopstoot van Destorme leverde geen gelijkmaker
op.
Vlak voor de pauze had ook de twee-nul nog kunnen vallen. Renard redde de meubelen met twee schitterende
saves. Lukaku zette zich na een missertje van Pandza door, maar botste op de Mechelse goalie. Ook de rebound
strandde op de vuisten van Renard.
Heel even Geelrood feest
Net uit de kleedkamers gekomen, mocht Canesin al op wandel doorheen de Mechelse verdediging. De Witte
tackelde, had de bal net niet, maar Wouters noch assistent-scheidsrechter wezen naar de stip.
Gelukkig voor Malinwa, want even later legde Destorme het leer vanuit een zeer scherpe hoek tegen de touwen.
Proto was kansloos op het lepe balletje van de lange KVM-aanvaller.
Tovenaar Suárez en killer Lukaku
Lang kon geelrood niet van de gelijkmaker genieten. Matias Suarez toverde een fenomenale trap uit zijn
schoenen: Renard stond erbij en keek ernaar. 2-1 en paarswit weer op zegekoers. Lukaku had enkele minuten
verder zelfs de drie-één aan de voet, maar een fraai uitkomen van Renard hield KVM in de wedstrijd.

De thuisploeg drukte niet door, maar kwam af en toe wel gevaarlijk opzetten. Chen voorkwam dat De Sutter
voor Renard kon afdrukken. Zolang die 2-1 op het bord stond, leefde de hoop in de bezoekende rangen.
Malinwa bleef goed voetballen, maar slaagde er niet meer in om open kansen te creëren. Romelu Lukaku nam
dan maar twaalf minuten voor tijd alle laatste twijfels, bij de thuisploeg, en alle hoop, bij de bezoekers, weg. De
spits glipte door de buitenspelval en mikte gevat in de korte hoek voorbij Renard.
Daar kon een naastdraaiende vrije trap van Gorius niets meer aan veranderen. KV Mechelen verloor zo na een
nochtans zeer puike partij met drie-één van paarswit.
Zaterdag 6 augustus: de kalendercommissie heeft 2 wedstrijden van KV Mechelen verplaatst: de thuismatch
tegen Genk van de vijfde speeldag is verzet naar zaterdag 27/8 om 18u en KVM-Club werd verschoven naar
zondag 11 september om 18u.
Zondag 7 augustus: Antun Dunkovic, die z’n contract aan het einde van vorig seizoen niet verlengd zag
worden, gaat voor tweedeklasser R. Antwerp FC spelen. De Kroatische spelverdeler streek in januari 2007 neer
in Mechelen en loodste KV mee naar de hoogste klasse. Hij zette ook de beslissende strafschop om in de halve
finale van de beker van België tegen Cercle Brugge KSV in 2009. Hij speelde uiteindelijk 4,5 jaar bij KVM
waar hij in 103 duels met inzet in actie kwam en daarin 8 keer scoorde.

Dunko schoot KV Mechelen zopas naar de Heizel!
Zondag 14 augustus: derde speeldag competitie => KV Mechelen - K. Lierse SK 2-1
Malinwa won met 2-1 de derby van Lierse SK. Alessandro Cordaro zorgde voor de verdiende voorsprong in de
eerste helft, maar na een goal van Kovacs in de tweede moest Gorius in de slotfase de verlossing brengen.
KV Mechelen bracht het eerste halfuur oogstrelend voetbal en kwam via Cordaro op voorsprong. Een verdiende
voorsprong, al kon Lierse via Claasen en Frans in de slotfase van de eerste time ook nog de gelijkmaker
claimen. Malinwa van haar kant kon het overwicht niet omzetten in een tweede doelpunt en dat zou geelrood
zuur opbreken toen Kovacs al vroeg in de tweede helft binnenknikkerde. KVM rook echter de overwinning en
ging steeds meer drukken voor de kooi van de bezoekers. Een nummertje van kapitein Julien Gorius zorgde
alsnog voor de verdiende winninggoal.
Een enthousiast Malinwa stond al na drie minuten voor de kooi van Kawashima. Gorius strandde op een Liersebeen. De Pallieters prikten meteen tegen. Dequevy plaatste zijn hakje na een bliksemsnelle aanval via El Gabas
naast.
Beide elftallen hadden er duidelijk zin in en dat leverde – net als de afgelopen weken trouwens - leuk
combinatievoetbal op. Schoten van Destorme en De Witte vlogen naast, een zeer lichte hands van Ayew – à la
Joris Van Hout in Beerschot-Westerlo - ging niet op de stip en een kopbal van Grncarov vloog over.
Verdiende 1-0
Na een schitterende actie via Gorius en Iddi, mocht Cordaro alleen voor Kawashima opduiken. De nummer 29
mikte het leer fraai voorbij de Japanse international tegen de touwen. Geelrood aan het feest en dat mocht ook:
het eerste halfuur bracht Malinwa immers lekker voetbal aan een hoog tempo.

KVM nam na het doelpunt wat gas terug maar zorgde toch nog voor enkele kansen. Een snel genomen vrije trap
van Gorius nam Cordaro op het hoofd. Kawashima kon met een tijgersprong de twee-nul vermijden. Die tweede
goal had er weldegelijk in gemogen toen Destorme alleen in de zestien een hoekschop van Gorius kreeg
aangereikt. Destorme, weer aan een uitstekende eerste helft bezig, zette het leer over.
Malinwa had de partij onder controle en dat zag ook Lierse-coach Janssens. Hij greep in en wisselde Dequevy –
die zonder omkijken de kleedkamer instapte - voor de boomlange Kovacs. Meteen na de wissel haalde Claasen
uit, Renard zweefde als een reddende engel met één hand de bal uit zijn kooi. Even later stond de lat de
Malinwa-goalie bij na een kopbal van Frédéric Frans. Vlak voor de pauze mocht Iddi op de counter afdrukken,
maar zijn knaller zoefde naast.
Kovács knikkert weer
De tweede helft leek meer van het leuke zelfde te brengen. Claasen haalde in het strafschopgebied uit: Renard
zag de bal voorbij de verste paal zoeven. Aan de overkant ging Destorme zijn kans. Zowat tegen de zijlijn
geplakt, haalde hij in één tijd uit. Kawashima zag de bal op het dak van zijn doel neerkomen.
Lang zou het niet duren voor er weer gescoord zou worden. Het was echter Lierse dat de gelijkmaker op het
bord zette. Kovacs troefde Pandza af na een op maat verstuurde voorzet van Sonck. Malinwa ontsnapte niet veel
later aan een achterstand toen Sonck via Pandza Renard bijna te grazen nam.
De thuisploeg had het zichtbaar lastig om het evenwicht terug te herstellen, maar had bijna de twee-één te
pakken toen Cordaro zich door de bezoekende defensie wurmde. Dat bleek het signaal voor KVM om enkele
malen stevig uit te halen.
Destorme draaide en keerde rond de penaltystip en werd onderuit gehaald: Boucaut hield het fluitje echter op
zak. Toen Gorius even wat ruimte kreeg aan de zestien, diende Kawashima de meubelen te redden. De rebound
van Vandenbergh vloog via een Lierse-ledemaat tegen de paal buiten.
En daar is ie weer … Julien Gorius
Tussendoor piepte Felisberto: Renard klemde de bal in één tijd. KV Mechelen ging steeds meer op zoek naar de
zegetreffer. Brys gooide Koulibaly in de strijd en niet veel later viel de 2-1 dan toch: niet Koulibaly, wel de
alomtegenwoordige kapitein, Julien Gorius, nette op hemelsmooie wijze. Veinzen, tikje en plaatsen: Gorius
toonde weer waarom KV Mechelen hem zo graag thuis hield.
De partij kende nog een nerveus einde met Ayew die zich revancheerde op Vandenbergh – allebei geboekt met
geel – maar geelrood hield zonder moeite de drie punten thuis.

Malinwa wint de felbevochten streekderby tegen Lierse.
Woensdag 17 augustus: KV Mechelen zal gedurende 5 maanden geen beroep kunnen doen op Bjarni Þór
Viðarsson. De middenvelder maakte in juni deel uit van de IJslandse selectie voor het EK voor beloften in
Denemarken. Tijdens het EK blesseerde Vidarsson zich aan de knie. Omdat die blessure bleef aanslepen, drong
een operatie zich op.
Zaterdag 20 augustus: vierde speeldag => Oud-Heverlee Leuven – KVM 1-2
KV Mechelen won vanavond met 1-2 op het veld van OHL. Malinwa moest een hele tweede helft met tien
verder na een rode kaart voor Van Hoevelen. Gorius zorgde vlak na de rust voor de verdiende overwinning.
Marc Brys gaf vanavond terug het vertrouwen aan de basisploeg van afgelopen zondag tegen Lierse. Zo bleef
Vandenbergh - in tegenstelling tot de wedstrijd op RSCA - wel diep in de spits postvatten.
Geelrood eiste meteen het balbezit op en drukte OHL op de eigen helft met mooi combinatievoetbal. Na een
collectieve aanval haalde Chen de achterlijn, maar Iddi kon net niet bij de voorzet van de Mechelse rechtsachter.
Cordaro doet het weer

Bij een volgende Mechelse aanval was het wel prijs voor de bezoekers. Destorme stuurde Cordaro de diepte in.
De dribbelvaardige flankaanvaller kroop mooi naar binnen en liet thuisgoalie Lenaerts kansloos: 0-1.
De jongens van Brys hielden het gaspedaal ingedrukt en bleven doelman Lenaerts bestoken: Destorme hield het
overzicht en zette Gorius alleen voor Lenaerts, maar het schot van de Mechelse kapitein was echter te zwak om
de Leuvense doelman te verontrusten.
Het eerste kwartier walste KVM als een pletwals over de thuisploeg, maar kon slechts eenmaal scoren uit tal
van kansen. Zo zag Van Hoevelen zijn kopbal van de lijn gekeerd, bleef het schot van De Witte na een
ingestudeerde corner in een bos van benen steken en liep Vandenbergh net buitenspel op een mooie voorzet van
de Mechelse kapitein.
OHL steekt neus aan het venster
Na achttien minuten speeltijd stak OHL dan toch haar neus aan het venster. Azevedo dribbelde zich voorbij zijn
bewaker, maar kon zijn schot onvoldoende plaatsen om Renard in de problemen te brengen.
OHL tankte wel vertrouwen uit de mooie kans en bracht terug evenwicht in het spelverloop. Malinwa van haar
kant moest even bekomen van de furieuze start en liet het balbezit aan de thuisploeg. Na dertig minuten werd
het terug warm voor de kooi van Renard, maar tot echt doelgevaar leidde de Leuvense aanvalsgolf niet.
Remacle 1-1 op penalty, rood voor Van Hoevelen
Na een onzekere tussenkomst van Renard werkte Chen de bal in corner en die leverde meteen doelgevaar op
voor de thuisploeg. Renard, die zijn foutje meteen wou rechtzetten, werd gehinderd (?) in zijn tussenkomst
waardoor Van Hoevelen op de lijn redding moest brengen met de hand. Penalty en uitsluiting voor Van
Hoevelen. Remacle liet het tumult niet aan zijn hart komen en knalde de elfmeter hard voorbij Renard.
Een koude douche voor Malinwa dat na een furieuze start de thuisploeg beter in de wedstrijd liet komen.
Brys naar tribune bij begin tweede helft
Bij het begin van de tweede helft moest Marc Brys plaatsnemen in de tribune na een discussie met spelleider De
Bleeckere.
Gorius doet het weer
Ondanks de man minder bleef geelrood kiezen voor de aanval en dat loonde onmiddellijk: Gorius nam een
afvallende bal meteen op de slof en bracht zo zijn team weer op voorsprong. 1-2.
OHL gaf zich echter niet gewonnen en prikte meteen tegen, gelukkig voor geelrood zonder succes. Het
afgeweken schot van Azevedo spatte uiteen op de paal.
Malinwa loert op de counter
Geelrood moest terug op de eigen helft, maar loerde op de counter. Coach Brys wisselde Destorme voor Biset
die naast Pandza ging postvatten. Zo schoof De Witte terug op naar het middenveld. Ook Vandenbergh mocht
gaan rusten. In zijn plaats kwam de snelle Diabang.
De Mechelse wissels leken hun effect niet te missen. Malinwa herstelde het evenwicht en vond zowaar de vrije
man op het middenveld.
En plots was de thuisploeg daar weer: een vrije trap werd aan de tweede paal in één tijd op de slof genomen,
maar Renard was ditmaal wel bij de pinken en hield KV op voorsprong.
Het antwoord van geelrood liet niet lang op zich wachten: Diabang werd de diepte ingestuurd door Iddi die in
één tijd voor doel bracht. De ingevallen Wilmet kon net niet bij de bal om nog gevaarlijk te zijn. Aan de
overzijde was Raymaekers te verrast om Renard te bedreigen.
OHL wou alsnog een punt uit de brand slepen en voerde de druk sterk op, maar de scherpte voor de kooi van
Renard ontbrak bij de thuisploeg.
Malinwa houdt stand met tien en pakt volle buit
Malinwa hield echter stand en pakte zo haar derde overwinning op vier wedstrijden. Een heuse opsteker voor
Malinwa, dat een hele tweede helft met tien man moest afwerken en de zege alsnog wist te bewerkstelligen.
Zondag 21 augustus: door de gelijke spelen in
RSC Anderlecht - RAEC Mons (2-2) en SV ZulteWaregem - Club Brugge KV (1-1) staat KV
Mechelen na 4 speeldagen alleen aan de leiding
van het klassement. Dit is geleden van 2 december
1989 toen KVM na een 4-0-zege tegen R.
Standard de Liège alleen aan kop stond. Huidig
Sportief directeur Fi Vanhoof was toen
hulptrainer. Voor hem voelt deze leidersplaats aan
als het dragen van de gele trui in de Ronde van
Frankrijk. “Ook al is het maar voor één dag”, lacht
Fi Vanhoof. Verder blijft KV nederig met dit
gegeven en gaat zeker z’n ambities niet
veranderen.

Dinsdag 22 augustus: vandaag werd in Brussel geloot voor de 1/16de en 1/8ste finales van de Cofidis Cup. In de
1/16de finales neemt KV Mechelen het op tegen de winnaar van het duel CS Visé – KV Oostende. Indien
Malinwa doorstoot naar de volgende ronde speelt het tegen RAEC Mons of tegen de winnaar van AFC Tubize –
R. Excelsior Virton. Voor beide wedstrijden kwam KV Mechelen als bezoekende club uit de trommel.
Verder kreeg Kenny Van Hoevelen één speeldag schorsing opgelegd voor z’n rode kaart op Oud-Heverlee
Leuven. Ook trainer Marc Brys, die in diezelfde wedstrijd door Frank De Bleeckere naar de tribune werd
verwezen, moet één speeldag uit de neutrale zone blijven. Van Hoevelen en Brys missen hierdoor het duel van
komende zaterdag op het veld van landskampioen KRC Genk.
Woensdag 23 augustus: KV Mechelen heeft een nieuwe spits beet: het
huurt Denis Alibec gedurende één seizoen van de Italiaanse topclub
Internazionale FC. Alibec is een 20-jarige Roemeense spits die in 2009 de
overstap maakte van FC Farul Constanţa naar Milaan. Vorig seizoen
kwam hij voor de Nerazzurri 2 keer in actie in de Serie A. Op 21
november 2010 maakte hij z’n debuut in een uitwedstrijd tegen AC
Chievo. Hij hoopt nu in Mechelen meer speelminuten te verzamelen.
Alibec is tevens belofte-international voor Roemenië.
Verder raakte ook bekend dat Tom Soetaers onderdak vond bij
derdeklasser K. Olympia SC Wijgmaal. Soetaers was bij KV einde
contract en speelde in 1,5 jaar 19 wedstrijden (competitie, beker en playoffs) voor Malinwa, waarin hij 3 keer scoorde.
Donderdag 24 augustus: ‘KV Mechelen shopt bij Europese topclubs’
is één van de koppen van het voetbalnieuws van vandaag. Want na
Alibec van Internazionale FC bereikte Malinwa vandaag een
overeenkomst met Sérgio Miguel Relvas de Oliveira van FC Porto.
Deze 19-jarige Portugese middenvelder stond afgelopen zaterdag nog in
de finale van het WK voor –20-jarigen (3-2 verlies tegen Brazilië) en
was op z’n zeventiende de jongste speler ooit die deelnam aan een
wedstrijd met het eerste elftal van FC Porto. Net zoals Alibec wordt
Sérgio Oliveira voor één seizoen uitgeleend aan KV. Hij trekt nu nog
anderhalve week op vakantie om het slopende WK te verteren en zal op
5 september de kern vervoegen.
Vrijdag 26 augustus: de aftrap van de match KVM – KSC Lokeren Oost-Vlaanderen van de 8ste speeldag werd
met 2 uur vervroegd: de wedstrijd, die doorgaat op zaterdag 24 september 2011, begint omstreeks 18u00.
Zaterdag 27 augustus: vandaag overleed John Parke. Parke was een Noord-Ierse verdediger die eind de jaren
60 en begin de jaren 70’ voor KV Mechelen voetbalde. Hij was 14 keer international voor Noord-Ierland. Parke
werd 74 en overleed ten gevolge van de ziekte van Alzheimer. Hieronder volgen 3 foto’s van Parke:

Zaterdag 27 augustus: vijfde speeldag competitie => KRC Genk - KV Mechelen 0-0
KV Mechelen speelde op het veld van landskampioen Racing Genk 0-0 gelijk. In het begin van de wedstrijd
kwam geelrood goed weg na een misser van Ogunjimi, maar nadien bleven de bezoekers eenvoudig overeind.
Bibberen in beginfase

KV Mechelen, met Biset in plaats van de geschorste Van Hoevelen, ging in de Cristal Arena op zoek naar
nieuwe puntenwinst. Malinwa hoopte de rustweek in te gaan zoals het gekomen was: als leider van de Jupiler
Pro League. Racing Genk, dat zich dinsdag plaatste voor de poules van Champions League, startte bijzonder
offensief met drie spitsen. Toch leverde dat voor de landskampioen in de beginfase geen kansen op. KVM
voetbalde aardig mee zonder evenwel zelf gevaarlijk te zijn. De eerste doelrijpe kans was wel voor exMechelaar Ogunjimi. De Genkse spits zag zijn eerste poging gered door Renard en in de herhaling kopte hij
ongelukkig naast het doel. Met die actie nam Genk het voortouw in de partij en drukte het de bezoekers tegen
het eigen doel. Diezelfde Ogunjimi bleek even later opnieuw niet goed bij schot. Na een snelle ingooi bracht
Vossen de bal strak voor doel. Barda liet de bal slim lopen, maar Ogunjimi schoof het leer voorbij een haast lege
kooi. Aan de overzijde liet Iddi met een lage schuiver het eerste doelgevaar voor de bezoekers noteren.
Gevaarlijk vlak voor rust
Halverwege de tweede helft sloop de vermoeidheid in de Genkse ploeg en kwam Malinwa opnieuw meer boven
water. Barda ontsnapte aan een rode kaart na een gemene tackle op Chen, maar moest nadien zelf geblesseerd
naar de kant. Het duurde nog tot het einde van de eerste helft vooraleer KVM nog eens gevaarlijk kon zijn. Eerst
schoof Destorme het leer naast het doel van Köteles en kort daarna miste Vandenbergh zijn schot in de kleine
rechthoek. Genk snakte naar de rust en prijsde zich gelukkig dat zowel Iddi als Gorius in de ultieme slotminuten
hun kansen niet konden verzilveren.
Tweede helft zonder grote kansen
De tweede helft begon meteen met spektakel toen Tözsèr al na een minuut vanuit de tweede lijn rakelings naast
schoot. Aan de overzijde trachtte Gorius hetzelfde nummertje op te voeren, maar zijn poging ging een meter of
twee naast het doel. Enkele minuten later voegde ook Simaeys zich in datzelfde rijtje met een harde pegel over
de kooi van Renard. Na dat energieke begin zakte het tempo wat en bleven opnieuw de kansen uit. Beide
ploegen namen geen onnodige risico's, want de ploeg die het eerst een doelpunt wist te maken, zou ongetwijfeld
met de drie punten gaan lopen.
Coach ad interim Van Houdt bracht halverwege de tweede helft Koulibaly en Wilmet in de ploeg en dat leverde
toch nog gevaar op. Koulibaly verlengde een vrije trap van Ghomsi naar Gorius, maar Köteles stond attent te
keepen. Even later was Gorius opnieuw dicht bij zijn vierde treffer van het seizoen, maar scoren lukte niet voor
de Mechelse kapitein. In de slotfase van de wedstrijd werd de moegestreden Gorius nog gewisseld voor
jeugdtalent Laureys.
Scoren zat er voor beide ploegen echter niet meer in. KVM was tevreden met een punt en de thuisploeg had niet
meer de scherpte om het laken naar zich toe te trekken.
Zondag 28 augustus: KV Oostende is de tegenstander van KV Mechelen in de 1/16de finales van de beker van
België. De kustploeg versloeg vandaag CS Visétois, na verlengingen werd het 0-2. KVO-KVM staat op
woensdag 21 september geprogrammeerd. Indien Malinwa voorbij de ambitieuze tweedeklasser geraakt, speelt
het in de volgende ronde tegen de winnaar van duel tussen AFC Tubize en RAEC Mons.
Maandag 29 augustus: Anthony Van Loo werd vandaag opnieuw geopereerd aan de knie. De flankverdediger,
die volop aan z’n revalidatie bezig was, herviel in z’n oude blessure en zal minstens 6 maanden aan de kant
staan.
Verder laat Malinwa weten dat er aanstaande vrijdag een oefenwedstrijd tegen het Nederlandse FC Den Bosch
wordt gespeelt. De match gaat door in ‘Stadion De Vliert’ in ’s-Hertogenbosch en wordt om 18u00 afgetrapt.
Dinsdag 30 augustus: Tom Pietermaat wordt voor één seizoen uitgeleend aan derdeklasser K. Rupel Boom FC.
De jonge middenvelder die vorig seizoen z’n debuut maakte tijdens de play-offs en afgelopen zomer ook
deelnam aan het EK voor min-19-jarigen, heeft nog een contract bij Malinwa tot 2013.
Verder verlengden vandaag Kenny Van Hoevelen en Abdul-Yakuni Iddi hun contract bij KV Mechelen. Van
Hoevelen tekende voor 2 extra seizoenen en blijft daardoor tot 2015 bij Geelrood. Iddi, die een groot aandeel
heeft in de sterke seizoensstart van KV en z’n contract aan het einde van 2011 zag aflopen, tekende voor 2
seizoenen + 1 jaar met optie. Als Malinwa over twee seizoenen die optie licht, zal de Ghanese middenvelder tot
juni 2014 voor KV Mechelen voetballen.
Vrijdag 2 september: oefenwedstrijd => FC Den Bosch - KV Mechelen 2-0

Zondag 4 september: de beloften van KV Mechelen werden tweede op het jaarlijkse Broersen JST ODIN'59
tornooi in het Nederlandse Heemkerk. In de finale verloor Malinwa met 1-0 van Sparta Rotterdam. Bjorn
Cornelissens, aanvoerder van Geelrood, werd na afloop van die finale gekroond tot ‘Man van de Match.’

Zondag 11 september: voor de match tegen Club Brugge werden in het Argosstadion Achter de Kazerne
opnames gemaakt om het Belgische voetbal te promoten. VTM koos samen met hoofdsponsor Telenet KV
Mechelen uit om enkele sfeerbeelden te schieten. De opnames startten vanaf 17u aan vak I en zullen gebruikt
worden voor een promotiefilmpje van de zender.
Zondag 11 september: zesde speeldag competitie => KV Mechelen - Club Brugge KV 1-2
KV Mechelen verloor met 1-2 van Club Brugge. Kopballen van Hoefkens en Akpala vroeg in de eerste en
tweede helft en een weerloos geelrood doodden al snel de wedstrijd. Invaller Alibec scoorde in de slotfase via
Hogli de aansluitingstreffer, maar het bleef 1-2.
Veel spektakel leverde KV Mechelen – Club Brugge niet op. Malinwa keek al vroeg tegen een achterstand aan
na een kopbaldoelpunt van Hoefkens en kon nadien maar weinig tegen de Brugse dominantie inbrengen.
Club speelde niet echt sprankelend, maar voetbalde wel de beste kansen bij elkaar. Geelrood vond maar geen
antwoord op de bezoekende organisatie en slikte bij het begin van de tweede helft snel de nul-twee via een
uitstekende kopbal van Akpala. Brys gooide met Koulibaly en Alibec nog nieuwe krachten in de strijd, maar
moest lange tijd toezien hoe KVM de wet van de sterkste diende te ondergaan. Alibec scoorde wel nog zes
minuten voor tijd, maar dat was te laat om Club nog twee punten te ontfutselen.
Wakkere Hoefkens
Hoefkens zette al na drie minuten Club Brugge op rozen. De kapitein kopte aan de eerste paal een voorzet van
Odidja tegen de touwen. Malinwa reageerde meteen via Cordaro. Vandenbergh kreeg er net niet zijn knikker
tegen. Ook Gorius kon in de rebound niet bij het leer. KVM herstelde even het evenwicht na het doelpunt, al
vond het moeilijk openingen in de stevige en lepe Brugse organisatie. Een lobje van Cordaro na een uitvallende
bal belandde over het doel van Coosemans was één van de weinige kansjes voor geelrood.
Club Brugge hield de partij onder controle - Iddi, Gorius en Destorme zaten gevangen op hun eigen middenveld
- al stonden de bezoekers niet echt flitsend te voetballen. Een tegenprik via Dirar had wel de nul-twee kunnen
inluiden. Renard kon maar half bij de bal en Dirar kon voor open doel afdrukken. Zijn schot ging echter
onbesuisd over.
De wedstrijd kwam maar niet op toerental. Vele foutjes en onzuivere passes zorgden voor een allesbehalve
beklijvend spektakel. Club had de betere kansen en had bij de rust meer dan één goaltje verschil voor kunnen
staan. Even na het halfuur werd een voorzet van Akpala nog voor de lijn weggewerkt door Chen, Odidja schoot
de rebound onbegrijpelijk over. Malinwa mocht zich dus gelukkig prijzen dat het nog maar nul-één stond, want
in de allerlaatste seconden van de eerste helft kwam Akpala een teenlengte te kort om Renard in de wind te
zetten.
Verstomd KV Mechelen

Marc Brys wisselde Destorme voor Wilmet, maar kon niet op een verrassingseffect rekenen. KVM incasseerde
immers snel een nieuw tegendoelpunt. Meunier mocht vrij voorzetten, Akpala liet de Mechelse defensie geen
kans: nul-twee.
Nee, het zou niet de wedstrijd van de thuisploeg worden. De nul-twee leek de adem van de thuisploeg helemaal
af te snijden. Geelrood won geen enkel duel, trok geen enkele discutabele fase naar zich toe en kreeg geen
enkele combinatie aan de zestien bij elkaar gespeeld. Club Brugge domineerde rustig en kwam met schoten van
Zimling, op de hand van Renard, en Akpala, voorlangs, dicht bij een nieuw doelpuntje.
Alibec geeft even hoop
De partij kon verder maar weinig boeien tot Brys met zijn laatste wissel Denis Alibec het terrein opstuurde.
Alibec kon via Hogli tussen een pak van Brugse benen de aansluitingstreffer binnentikken. Zo laaide de hoop bij
de thuisploeg terug op, maar Coosemans bleef zonder problemen recht. Eén-twee en daar moest Malinwa zich
nederig bij neerleggen, want het kon op geen enkel moment de bezoekers in verlegenheid brengen.
Woensdag 14 september: vandaag organiseerde de Malinwa Kids Club een training voor haar jonge leden. Iets
meer dan 100 voetballertjes verzamelden op het oefenterrein van KVM en kregen van Marc Brys, z’n
assistenten en de spelers van de A-kern een uitgebreide training voorgeschoteld. In groepjes van 7,
onderverdeeld volgens leeftijd en begeleid door 2 spelers werden verschillende oefeningen afgewerkt. Op het
einde stond nog een mini-tornooi op het programma en om de namiddag helemaal af te sluiten kregen de jonge
supporters een snack en een drankje aangeboden in De Nieuwe Kantine. Ondertussen waren de spelers nog
steeds van de partij voor een babbeltje en handtekeningen.
Zaterdag 17 september: zevende speeldag competitie => RAEC Mons - KV Mechelen 5-1
Malinwa verloor met zware 5-1 cijfers op het veld van Bergen. Iddi lukte in de eerste helft nog de gelijkmaker,
maar nadien slikte KVM nog vier doelpunten.
Opnieuw vroege achterstand
KV Mechelen ging kopje onder in en tegen Bergen en zag zo een kans om nog minstens een week langer op de
zesde stek of hoger van het klassement te paraderen. Bergen speelde uitgekookter en scoorde vijfmaal, terwijl
Malinwa slechts eenmaal de weg naar doel wist te vinden via Iddi. Tot overmaat van ramp viel Gorius nog
geblesseerd uit in het slot.
In een sfeerrijk Stade Charles Tondreau was KVM, voor de gelegenheid in het zwart, net als vorige week al
vroeg op achtervolgen aangewezen. Na amper vijf minuten profiteerde goaltjesdief Perbet optimaal van slordig
uitverdedigen bij geelrood. Na een snelle aanval van de thuisploeg kon Renard het schot van Bourabia nog wel
weren, maar in de rebound werd Perbet niets in de weg gelegd om zijn zesde van het seizoen te maken. Malinwa
kreeg in die beginfase geen vat op het spel van les dragons en moest een kwartier lang op zoek naar de bal. De
roodwitten leken echter al vroeg vrede te nemen met de krappe voorsprong en Bergen kroop langzamerhand
achteruit. Dit was het teken voor de Mechelaars om de wedstrijd meer naar hun hand te zetten en het leer te
monopoliseren.
Koude douche vlak voor rust
Het veldoverwicht van KVM leverde evenwel niet meteen doelrijpe kansen op. Schaarse pogingen uit de tweede
lijn van Cordaro en Chen konden Berthelin niet verontrusten. Ondertussen loerde Bergen maar al te graag op de
counter. Enkele malen was het dan ook alle hens aan dek voor de geelrode verdediging, met Biset nog steeds in
plaats van de geblesseerde Pandza. Van Hoevelen redde een poging van Zola met de voeten en Perbet besloot
maar net naast in de herkansing. Toch was het Malinwa dat langszij kwam na een enig mooie aanval. Na een
vlotte combinatie bracht Vandenbergh met een subtiel hakje Iddi alleen voor doel en die poeierde met zijn
mindere linker het leer voorbij Berthelin. Lang kon Iddi niet genieten van zijn eerste doelpunt want Bergen trok
meteen het laken terug naar zich toe en vlak voor rust liet Malinwa zich verschalken op een stilstaande fase. De
alleenstaande Bourabia kopte de bal tegen de touwen en zorgde zo voor een nieuwe ontnuchtering bij de
bezoekers.
Beter begin tweede helft
Het was duidelijk dat er in de tweede helft uit een ander vaatje zou getapt moeten worden en die boodschap was
duidelijk aangekomen. Geelrood begon sterk aan het tweede bedrijf en zorgde meteen voor gevaar via
Vandenbergh en De Witte. Het schot van Vdb werd afgeblokt voor het echt gevaarlijk werd en de pegel van De
Witte ging niet gek veel over en naast. Na tien minuten was KVM er wel heel dicht bij, maar Berthelin schudde
tot tweemaal toe een fraaie redding uit zijn mouwen. Eerst ranselde hij een schot van Gorius uit zijn doel en kort
daarna deed hij dat kunstje nog eens over op een poging van Cordaro. En Bergen? Dat bleef de bezoekers met
momenten pijn doen met een snelle omschakeling.
Dramatisch einde
Halverwege de tweede helft was opnieuw zo'n pijnlijk moment. Vlak voor de inbreng van twee nieuwe
aanvallende impulsen (Diabang en Alibec), liet Malinwa zich opnieuw koud pakken. Een vrije trap werd door

de onvermijdelijke Perbet in doel gewerkt. Als ook kort daarna Koulibaly op het veld kwam, ging Mechelen
alles of niets spelen. Ondanks de offensieve weelde slaagde KVM er niet meer in om kansen bijeen te
voetballen. Tot overmaat van ramp viel Gorius nog geblesseerd uit zodat geelrood de wedstrijd met tien man
moest beëindigen. In die laatste minuten moest KVM de kelk dan nog helemaal tot de bodem ledigen toen
Perbet zijn derde van de avond scoorde en ook Bourabia zijn tweede lukte met de zware 5-1 cijfers tot gevolg.
Woensdag 21 september: 1/16de finales beker van België => KV Oostende – KV Mechelen 0-3
KV Mechelen werkte op het veld van tweedeklasser KV Oostende de eerste bekeropdracht af. Het werd een
relatief makkelijke zege na doelpunten van Oliveira (2) en Destorme.
KV Mechelen speelde de eerste ronde in de beker zoals alle andere eersteklassers met een beschermd statuut en
kreeg daarom tweedeklasser KV Oostende voorgeschoteld. Op papier dus een mindere opponent, maar dat
betekende niet dat de jongens van het zeetje niet zonder motivatie aan de start kwamen.
Het ideale vroege doelpunt kwam er in elk geval niet. Na een rustige studieronde was het zelfs de thuisploeg die
een eerste keer de neus aan het venster stak na een actie op de rechterflank. Renard dook echter alert voor de
voeten van de aanvaller.
Oliveira op vrije trap
Op het kwartier stelde opnieuw Cordaro doelman Jurgen Sierens voor het eerst echt op de proef met een
afstandsschot. De voormalige doelman van Roeselare zweefde de bal uit de rechterbenedenhoek.
Veel tempo zat er niet in de wedstrijd. KVM probeerde het nog wel met enkele schoten van Wilmet, Oliveira en
Cordaro, maar slaagde er verder niet in voor concreet doelgevaar te zorgen. KVO probeerde het intussen op de
counter, maar het schot van Van Damme zeilde ver naast.
KV Mechelen dreigde vooral op stilstaande fases en wanneer Iddi na veertig minuten op de rand van de zestien
foutief werd afgestopt, toonde debutant Sergio Oliveira zijn gave traptechniek. Hij mikte de bal over de muur in
de linkerbovenhoek en verschalkte zo Sierens, goed voor de 0-1.
Zo mocht KVM met een krappe voorsprong de rust in.

Sérgio Miguel Relvas de Oliveira scoorde bij z’n debuut meteen 2 goals: hier viert hij z’n eerste doelpunt voor Malinwa.

Oliveira in andere hoek
In de tweede helft kreeg het publiek plots veel meer waar voor zijn geld. KVO trok vrank en vrij naar voren op
zoek naar de gelijkmaker, waardoor er aan de overkant veel ruimte kwam voor de tegenaanval. Na vijf minuten
kan Oliveira bijna een eerste keer profiteren. Na een perfecte counter via Koulibaly en Wilmet mocht de
Portugees aan het penaltypunt vrij inschieten, maar Sierens ranselde de bal uit zijn doel.
Oostende kon daar enkele versnellingen langs de flank tegenover zetten, maar raakte nooit helemaal in de buurt
van Olivier Renard. Geelrood bleef daarentegen kalm afwachten om toe te slaan. De voorzetten van Oliveira
bereikten diepe spits Koulibaly een paar keer net niet.
Het grootste Mechelse gevaar bleef voornamelijk via de gehuurde jongeling komen. Net na het uur was er een
nieuwe vrije trap op exact dezelfde plaats als het eerste doelpunt. Sierens leek geleerd uit zijn fout en plaatste

een extra man in de muur. Oliveira dacht er het zijne van en stuurde de bal simpelweg in de andere hoek. 0-2 en
KV Mechelen op rozen. Sergio mocht meteen ook spreken van een droomdebuut.
Na de veilige 0-2 voorsprong nam KVM de voet wat van het gaspedaal. De thuisploeg probeerde nog wel, maar
werd telkens goed opgevangen door het Mechelse blok. In het laatste kwartier van de wedstrijd creëerde
Malinwa nog de beste kansen met telkens een attente Sierens in het Oostendse doel. Vijf minuten voor tijd dikte
Destorme de score nog aan tot 0-3 op aangeven van Cordaro.
KV Mechelen sluit zo de eerste opdracht in de bekercompetitie positief af met een overwinning bij de kustploeg
uit tweede klasse. In de volgende ronde nemen de jongens van Marc Brys het op tegen Bergen.
Vrijdag 24 september: vandaag maakte de kalendercommissie de wijzigingen bekend tot en met de veertiende
speeldag. Voor Malinwa verandert er slechts één duel: de uitmatch op KAA Gent wordt verplaatst naar vrijdag 4
november, de aftrap is om 20u30.
Zaterdag 25 september: achtste speeldag competitie => KV Mechelen - KSC Lokeren Oost-Vlaanderen 0-2
Malinwa verloor met 0-2 van een efficiënt Lokeren dat de hele tweede helft met tien man stond te voetballen.
Tegen de ploeg van ex-KVM-trainer Peter Maes wou Malinwa het competitiedipje van de laatste twee
wedstrijden wegspoelen. Dat lukte allesbehalve: een felgewijzigd KVM kon in de eerste helft nauwelijks goede
combinaties bij elkaar voetballen en slikte op het kwartier ook nog een tegendoelpunt. Harbaoui was
doelpuntenmaker met dienst. Vlak voor het rustsignaal pakte Tiko in één fase twee keer geel nadat hij De
Oliveira tegen de grasmat duwde.
Met elf tegen tien opende Malinwa de tweede helft fel, maar het moest al snel gas teruggeven. De kansen die het
creëerde, kreeg geelrood maar niet tegen de touwen. Copa kroonde zich nog samen met De Bock, die de tweede
Lokerse goal van de avond nette, tot matchwinnaar. En Malinwa? Dat mocht met een nieuwe kater naar huis.
De bezoekers staken als eerste hun neus aan het venster. Harbaoui kon na een voorzet vanop links van dichtbij
uithalen: naast. KV Mechelen reageerde meteen via twee gevaarlijke vrije trappen van De Oliveira. De eerste
zoefde net over de lat van Copa, de tweede – strak vanop links – werd door de bezoekende defensie
weggewerkt.
Snel nul-één
Het was Lokeren dat mocht vieren. Harbaoui liep weg van Van Hoevelen en kopte een hoekschop tegen de
touwen. Geelrood – met een onuitgegeven basiselftal – was van slag: het had duidelijk last om de bezoekende
organisatie uit te spelen. Op het halfuur lukte het Diabang dan toch om zijn belagers in verlegenheid te brengen,
maar scoren lukte niet. Copa bracht redding. Dat deed de Lokerse goalie even later weer na een uitbraak van
Diabang. Copa neutraliseerde de voorzet voor Wilmet kon binnentikken.
De partij kon maar matig boeien. Vlak voor rust laaiden de gemoederen hoog op na een incidentje tussen De
Oliveira en Tiko. De laatste kreeg twee keer geel en moest gaan douchen. Dat opende perspectieven voor
Malinwa om de nul-één in de tweede helft van het bord te vegen.
Jacht op doelpunten
Marc Brys gooide bij de rust Destorme in de strijd in de hoop wat meer balvastheid en creativiteit in het team te
krijgen. Hij was ook het eerst aan schot: Copa pakte. Malinwa probeerde de bezoekers meteen onder druk te
zetten: Diabangs schot stierf op een Lokers been, Destorme kopte voorlangs.
Een weggedrukt Lokeren kwam er via een hoekschop even uit: Gueye knalde op Renard. Aan de overzijde
probeerde Destorme de gelijkmaker te netten, maar het bleef bij steriele pogingen die Copa nauwelijks
bedreigden.
Copa redt
Destorme versierde even later dé kans op de één-één. Een fraaie voorzet van Cordaro leek de nummer achttien
bijna binnen te koppen, maar het leer strandde in het zijnet. De Malinwaiaanse storm ging liggen – mede
doordat Lokeren compacter begon te spelen. In de slotfase redde Copa de Lokerse meubelen: Destorme kwam
tweemaal oog in oog met de doelman, even veel keer schudde hij een knappe parade uit zijn mouwen.
Kater
Dat zou lonen, want vier minuten voor tijd klaarde De Bock de klus voor de efficiënte bezoekers: een
uitvallende bal rolde langs alles en iedereen tegen de touwen. Ondanks het numerieke overwicht kon KV
Mechelen Lokeren zelfs geen puntje afsnoepen. Het liet zich ringeloren op snelheid, duelkracht, passie en
precisie en zo was niets in te brengen tegen de zege van de tien van Maes. Zelfs een late fraaie knaller van
Cordaro zweefde een onklopbare Copa uit zijn doel.
Donderdag 29 september: Olivier Renard werd vandaag door bondscoach Georges Leekens opgeroepen voor de
nationale ploeg. De Rode Duivels spelen op 7 (tegen Kazachstan) en 11 oktober (in Duitsland) hun laatste 2 EKkwalificatiewedstrijden voor het EK van 2012 in Polen en Oekraïne. Eerder werd Renard al 8 keer opgeroepen
voor de A-ploeg, maar aan speelminuten geraakte de Waalse doelman nog niet.
De voor een andere doelman van de ploeg van coach Marc Brys was er minder goed nieuws: Wouter Biebauw
werd vandaag geopereerd aan de lies. Na een aanslepende blessure aan de adductoren trainde Biebauw al enkele

weken mee, maar dat ging nooit volledig zonder last. Daarom ging de doelman gisterenavond op consultatie bij
een specialist. Die concludeerde dat een operatie het meest opportuun was, gezien de aanslepende aard van de
blessure. De sympathieke West-Vlaamse werd vanmiddag reeds geopereerd en zal zeker tot aan de winterstop
buiten strijd zijn.
Zaterdag 1 oktober: negende speeldag competitie => KV Kortrijk - KV Mechelen 1-0
KV Mechelen is met het kleinste verschil verloren van KV Kortrijk.
Malinwa zakte met een nul op negen af naar Kortrijk. De taak was dan ook duidelijk; punten pakken. Trainer
Brys behield in grote lijnen het elftal dat met 0-2 onderuit ging tegen Lokeren. Alleen Destorme ruilde zijn
plaatsje op de bank met Oliveira.
Na amper drie minuten miskeek Van Hout zich op een voorzet van Cordaro. Diabang knalde het leer wat
overhaast voorlangs. In een rommelige openingsfase, met veel balverlies langs beide kanten, kregen de
aanwezige toeschouwers vooral middenveldvoetbal voorgeschoteld. De vele overtredingen zorgden ervoor dat
na amper 30 minuten al vijf veldspelers met geel geboekt stonden. Bij geelrood, dat zich beperkte tot
verdedigen, was het wachten op een stevige countermogelijkheid.
Destorme laat zich gelden
Op het half uur stak David Destorme tot twee maal toe de neus aan het venster. Zijn schot van net buiten de
zestien week nog af op een Kortrijks been. De hoekschop van Wilmet die erop volgde belandde opnieuw bij
Destorme. Dit maal viseerde de Mechelse spits de linkerbovenhoek maar zag de bal nog overgetikt worden door
de boomlange Van Hout. Malinwa drukte even door en kreeg nog de ultieme kans op de voorsprong. Van Hout
schatte een diepe bal van Cordaro verkeerd in waardoor Destorme de bal voor een lege goal kon voorbrengen.
Diabang ondervond te veel hinder van twee Kortrijkse verdedigers om het leer in doel te werken.
Betere tweede helft
KV Kortrijk wist weinig in te brengen tegen het defensieve spel van KVM en hoopte de boel te forceren door de
stilstaande fases. De eerste vrije trap op een aantrekkelijke plaats leidde nog tot weinig gevaar. De tweede, op
nagenoeg dezelfde plaats, werd door Zukanovic net over de rechterbovenhoek geplaatst. Beide ploegen trekken
dus zonder doelpunt de kleedkamer in.
Marc Brys hield Wilmet in de kleedkamer en bracht met Oliveira vers bloed tussen de lijnen. Malinwa ging iets
hoger spelen waardoor er meer ruimte vrij kwam om te voetballen. De thuisploeg probeerde wel maar kon maar
weinig doelrijpe acties op de mat toveren. Hetzelfde verhaal langs de kant van KVM. De twee schotjes uit de
tweede lijn van Cordaro en Iddi konden Van Hout niet in verlegenheid brengen.
Toch nog kopje onder
Een kwartier voor het einde sloeg het noodlot toe voor KV Mechelen. Van Hoevelen liet zich verrassen in het
eigen strafschopgebied en speelde de bal kwijt aan Veselinovic. De Kortrijkse spits trapte het leer in de verste
hoek voorbij een kansloze Renard. Marc Brys greep meteen in door Cordaro te wisselen voor Ruiz. Tien
minuten voor affluiten werd Ghomsi vroegtijdig richting douches gestuurd. De Kameroener had een foute
reactie in huis tegen Monrose en werd, op aangeven van de lijnrechter, uitgesloten. Met tien tegen elf kreeg KV
Mechelen de bakens niet meer verzet en bleef de stand bij 1-0. Malinwa blijft zo achter met een pijnlijke 0 op
12.
Maandag 3 oktober: Antonio Ghomsi krijgt geen schorsing na zijn rode kaart in de partij tegen KV Kortrijk na
een duel met Ernest Webnje Nfor. Het bondsparket oordeelde vandaag dat de uitsluiting tijdens de wedstrijd
voldoende was.
Vrijdag 14 oktober: wat al enkele dagen in de lucht hing, werd vandaag officieel: Yves Makabu-Ma-Kalambay
tekende een contract bij KV Mechelen. De 25-jarige doelman komt bij het team om de langdurig geblesseerde
Wouter Biebauw te vervangen. Hij tekende een overeenkomst met Malinwa tot juni 2012. Aangezien de
transferperiode afgesloten was, diende KV eerst toelating te vragen bij het Uitvoerend Comité van de
voetbalbond. Omdat de transfer ter vervanging van een geblesseerde doelman is, keurde het Uitvoerende Comité
deze uitzondering goed. De boomlange doelman, met Afrikaanse roots, zat sinds juli zonder club en trainde al
een tijdje mee op KV. Eerder speelde hij voor RSC Anderlecht, PSV Eindhoven, Chelsea FC, Watford FC,
Hibernian FC en Swansea City.
Zaterdag 15 oktober: tiende speeldag => KV Mechelen - Cercle Brugge KSV 1-2
Malinwa verloor met 1-2 van Cercle Brugge dat in de tweede helft al snel met tien man kwam te staan.
KVM begon nochtans met goede intenties aan de partij, maar het was Cercle dat in drie minuten twee maal
scoorde. De Mechelse defensie stond niet echt attent te voetballen en daar konden Neto en Vetokele van
profiteren. Gelukkig voor de thuisploeg kon Gorius al snel de 1-2 vanop de stip tegen de touwen trappen.
Scheidsrechter Dierick zag hands van Cornelis en zo kon KVM nog met hoop de tweede helft aanvatten.
Marc Brys gooide in die tweede time meer aanvallende kracht in met onder meer Alibec en Vandenbergh, maar
dat leverde nauwelijks kansen op. Malinwa geraakte maar niet door de sterke organisatie van de bezoekers die al
gauw in de tweede helft Neto verloren met een tweede gele kaart.

Enkele kansjes
Vetokele kreeg net na de aftrap al wat ruimte aangeboden. Hij twijfelde niet en zette Renard meteen aan het
werk. De Mechelse goalie weerde af met de vuisten. Even later waren de bezoekers daar weer. Mertens kon na
een inworp van Cornelis alleen uithalen. De nummer vijf van Cercle koos echter om te koppen: bal zonder veel
gevaar over.
KV Mechelen veroverde stilaan het overwicht en zette druk op de bezoekers. Dat resulteerde in enkele kansjes.
Een hoekschop van Gorius belandde bij de eenzame Destorme, fraai vrijgelopen door De Witte. Hij knalde de
eerste grote kans van de avond over. Even later mocht kapitein Gorius, opnieuw helemaal fit, het vanop vrije
trap proberen: Verbist redde.
Maar uit het niets kreeg Malinwa het deksel op de neus. Een verre inworp van Cornelis geraakte maar niet uit de
zestien en aan de verste paal kon Neto de touwen doen trillen. 0-1 en dat was waar Cercle dichtgetimmerd en
zeer afwachtend, op had gehoopt om haar favoriete spel te kunnen spelen. Even later stond KVM al nul-twee in
het krijt. Rudy dribbelde Ghomsi gek en Vetokele tikte voorbij Renard binnen.
Geelrood leek even van slag, maar kon na een handsbal van Cornelis vanop de stip de hoopgevende
aansluitingstreffer netten. Gorius zag zijn plaatsbal via een vingertip van Verbist tegen de touwen zweven.
De thuisploeg herstelde zo enigszins van de uppercut. Al diende de thuisdefensie wel wat accurater te
verdedigen wou het de hoop laten leven. Cercle had immers bijna de derde van de avond binnengetikt. Rudy
mikte in het zijnet.
Aanvallen ?!
KV Mechelen probeerde nog voor de rust de gelijkmaker uit de brand te slepen, maar dat lukte niet meer. 1-2
bleef het bij de pauze. Marc Brys liet bij de rust Ghomsi in de kleedkamer, schoof Diabang naar de linksback en
bracht Alibec in voor wat meer aanvallende impulsen.
Dat loonde even, want Alibec zorgde in eerste instantie voor diepgang en ruimte. Een fraaie actie en dito
voorzet vanop links had Destorme maar binnen te knallen. De nummer achttien mistte echter onfortuinlijk voor
doel. Cercle kon nauwelijks nog een kansje bij elkaar voetballen en moest al snel in de tweede helft met tien
verder. Neto pakte zijn tweede geel karton.
Dat was het sein voor Brys om nog meer aanvallende kracht in te brengen: Vandenbergh en De Oliveira
mochten de bakens proberen te verzetten en een moeilijke opdracht – tegen een stevig georganiseerd Cercle nog
twee keer scoren - tot een goed einde te brengen.
Wie druk van de thuisploeg had verwacht, kwam bedrogen uit. Malinwa ving maar weinig aan met de manmeer-situatie en kon nauwelijks Verbist bedreigen. Ook met Alibec en De Oliveira in de ploeg bleef de
creativiteit om openingen te creëren achterwege. Nee, we telden geen enkele kans meer tot drie minuten voor
het einde. Cordaro kon dan toch eens uithalen, maar zijn bal botste naast. Ook Alibec kwam in de allerlaatste
minuut niet tot scoren: hij plaatste de bal naast. En zo kon KVM – alle goede intenties ten spijt - weer geen
punten pakken.
Zaterdag 22 oktober: elfde speeldag competitie => K. Beerschot AC - KV Mechelen 2-2
KV Mechelen speelde 2-2 gelijk op het veld van Beerschot. Malinwa voetbalde een dubbele voorsprong bijeen,
maar twee eigen doelpunten in drie minuten tijd zorgde voor de gelijkstand.
Alibec en Zhairy aan de aftrap
De wedstrijd op het Kiel begon met een uitgebreide studieronde. De thuisploeg had daarbij het merendeel van
het balbezit, maar het eerste gevaar kwam wel van geelrood. Alibec, die voor het eerst in de basis stond, zorgde
met een poging uit de tweede lijn voor het eerste noemenswaardige feit van de partij.
Buiten de Inter-huurling stond ook Zhaïri voor het eerst aan de aftrap. Hij verving de geblesseerde Iddi en vond
meteen aardig zijn draai op het Mechelse middenveld.
Aan de overzijde was Macdonald de gevaarlijkste man. Hij tekende voor de eerste paarswitte doelpoging, maar
zijn schot strandde enkele meters naast. Daarna nam KVM de partij in handen en voetbalde enkele aardige
kansen bij elkaar met Alibec telkens in de hoofdrol. Eerst besloot de Roemeen te zwak in de handen van Stijnen
en kort daarna werd hij door Gorius alleen voor doel gebracht. De spits had echter te veel tijd nodig om het leer
onder controle te krijgen zodat hij zelf niet meer kon afdrukken. Hij trachtte spitsbroeder Vandenbergh nog vrij
te spelen, maar het gevaar werd snel onschadelijk gemaakt.
Opnieuw penaltydoelpunten van Gorius
De dominantie van Malinwa werd kort voor rust toch beloond. Wie anders dan Gorius zorgde vanop de stip
voor de verdiende voorsprong. Vervecken had namelijk even daarvoor, op aangeven van zijn lijnrechter de bal
op de penaltystip gelegd na handspel. De bal bleef hangen in het strafschopgebied en Vandenbergh dwong na
handig aandringen De Decker in de fout te gaan. Gorius bedankte en liet Stijnen kansloos. Geelrood hield die
voorsprong vast tot aan de rust ondanks een doelpunt van Macdonald. De herhaling maakte namelijk duidelijk
dat de spits vanuit buitenspelpositie het leer voorbij Renard knalde. Ook Sidibe kon met een kopbal niets meer

aan de ruststand veranderen zodat Mechelen voor het eerst sinds lang nog eens met een voorsprong de
catacomben in konden.
Vuurwerk in het begin van de tweede helft
Hoe kansarm het begin van de eerste helft was, des te meer doelpogingen vielen er te noteren in het begin van
de tweede vijfenveertig minuten. Sidibe, Losada en Custovic zorgden in de eerste tien minuten meteen voor
gevaar, maar scoren lukte niet voor de thuisploeg. Aan de overzijde was het Alibec die voor het meeste animo
zorgde. Een lage schuiver van de Roemeen ging voorlangs en even later claimde hij een strafschop voor een
fout van Stijnen. Vervecken moest echter niets weten van een tweede penalty. De wedstrijd bleef aardig op en
neer gaan met nu weer Beerschot dat dicht bij een doelpunt kwam. Chen redde een afgeweken voorzet van de
lijn en in de rebound kon Custovic de bal niet laag houden. Geen gelijkmaker voor de thuisploeg dus, sterker
nog, het doelpunt viel aan de overzijde. Alibec speelde Vandenbergh vrij, die nog op Stijnen stuitte, maar
Diabang was goed gevolgd en legde de 0-2 in de netten.
Serieuze domper in dolle vijf minuten
Lang kon KVM niet genieten van die dubbele voorsprong want op vijf minuten tijd hingen de bordjes weer in
evenwicht. Twee eigen doelpunten zorgde voor een ongeziene ommekeer. Eerst werkte Chen een vrije trap
voorbij zijn eigen doelman en enkele minuten later liep Van Hoevelen de bal pijnlijk in eigen doel na een
voorzet vanaf de zijlijn. Aan die uitslag veranderde niets meer zodat Malinwa na vijf nederlagen nog eens met
een punt naar huis kon, maar dat smaakte allicht toch een beetje wrang.
Woensdag 26 oktober: 1/8ste finale beker van België => RAEC Mons - KV Mechelen 1-0
KV Mechelen verloor vanavond met het kleinste verschil in de achtste finale van de Beker van België. Het werd
1-0 op het veld van RAEC Mons.
Coach Marc Brys moest vanavond noodgedwongen één wijziging doorvoeren ten opzichte van het elftal dat
Beerschot AC partij gaf. Doelman Olivier Renard bleef gekwetst aan de kant zodat Ma-Kalambay zijn debuut
mocht maken voor Malinwa. Dennis Van Wijk schudde zijn team dan weer stevig door elkaar en liet
sterkhouders als Perbet en Bourabia op de bank.
Na een studieronde van een tiental minuten was het de thuisploeg die eerst de neus aan het venster stak. Nicaise
kapte zich mooi vrij en zette Ma-Kalambay voor het eerst aan het werk. Malinwa liet echter niet begaan en
reageerde onmiddellijk: na een mooie combinatie van het duo Diabang-Vandenbergh kwam Gorius net te kort
om de voorzet binnen te duwen. Enkele minuten later haalde Chen de achterlijn, bediende de vrijstaande
Vandenbergh die in de draai de bal in de korte hoek schoot. Een attente thuisgoalie Werner behoedde zijn team
van een achterstand.
Sterke Werner houdt Bergen in de wedstrijd
De ex-doelman van Malinwa onderscheidde zich op het half uur nogmaals op een prima vrije trap van Gorius.
RAEC Mons stelde daar weinig tegenover en dreigde enkel via stilstaande fases, maar onzuiverheden en een
attente Ma-Kalambay hield de thuisploeg zonder veel moeite op een 0-0 ruststand.
Sapina kopt thuisploeg op voorsprong
Na de pauze bracht Van Wijk met Ibou meer aanvallend vermogen tussen de lijnen. Malinwa moest zich
herschikken en had het lastig met een gretige thuisploeg. Op het uur vertaalde die gretigheid zich ook in een
openingsdoelpunt voor de thuisploeg: Sapina kon moederziel alleen inkoppen op een prima aangesneden vrije
trap. Een bittere pil voor Malinwa na de verkregen mogelijkheden in de eerste helft.
Met de inbreng van De Oliveira, Cordaro en Ruiz trachtte Marc Brys de bakens nog te verzetten, maar buiten
enkele afstandsschoten van De Oliveira en Cordaro kwam geelrood niet. Het was echter de thuisploeg die nog
verzuimde om de score verder uit te diepen. Makiese maakte gebruik van de gekregen ruimte, maar MaKalambay liet zich geen tweede keer verrassen en dook gepast in de voeten van de Bergense spits.
Zo eindigt het bekeravontuur voor Malinwa dit jaar al in de achtste finales. Een nieuwe domper voor geelrood
na het behaalde punt van afgelopen zaterdag.
Donderdag 27 oktober: twee wedstrijden van KV Mechelen zijn van datum veranderd: KVM-RSCA is verzet
van zaterdag 10 december naar vrijdag 9 december en ook de verplaatsing naar R. Standard de Liège is met één
dag vervroegd, van zaterdag 26 november naar vrijdag 25 november. De aftrap van beide duels is telkens om
20u30.
Zaterdag 29 oktober: twaalfde speeldag competitie => KV Mechelen - KVC Westerlo 1-0
In een bijzonder hard bevochten en spannend duel won KVM eindelijk nog eens. Diabang schoot Malinwa
achttien minuten voor affluiten naar de overwinning.
Bij de rust stonden de bordjes nog op 0-0. Malinwa vond ondanks overwicht maar moeilijk openingen in de
verdedigende stelling van de bezoekers. Vandenbergh trapte wel op de lat en aan de overzijde zag Arbitman zijn
schot van de lijn gekeerd worden.
In de tweede helft zag geelrood al snel Van Hoevelen uitvallen met een op het eerste zicht ernstige blessure. KV

Mechelen zette zich echter over de nieuwe tegenslag en dat loonde: Diabang bekroonde de geelrode teamspirit
met een fijn doelpunt. Westerlo drong in de slotfase nog aan, maar Renard en zijn defensie hielden stand.
Weinig ruimte
De eerste kans was voor de bezoekers: De Greef ontsnapte op rechts en kon op doel afstormen. Hij mikte echter
onbesuisd over. KV Mechelen startte met aanvallende intenties, maar beet haar tanden stuk op de dubbele
afweergordel van Ceulemans en co.
Geelrood probeerde wel bijwijlen de druk op te voeren, maar Deelkens in verlegenheid brengen, nee, dat lukte
niet. Pas net voor de rust creëerde Malinwa haar eerste echte doelkans. Vandenbergh kende echter pech: zijn bal
strandde op de lat.
Cercle-strategie
Westerlo trachtte met een ‘Cercle-strategie’ – dichtgetimmerde organisatie en een snelle tegenprik – KVM te
pakken te krijgen en dat lukte ook bijna. Shimoi Arbitman wurmde zich bij de tweede Westelse kans door de
Mechelse defensie. Hij kreeg de bal voorbij Renard, maar gelukkig voor de thuisploeg kuiste Pandza op de lijn
op. Nul-nul bleef het bij de rust en daar kon KVM niet tevreden mee zijn.
Van Hoevelen geblesseerd afgevoerd
Nieuwe helft, nieuwe moed bij de thuisploeg, maar de pech bleef Malinwa achtervolgen. Meteen na de pauze
moest een huilende Kenny Van Hoevelen na een botsing met De Smet met een blessure afgevoerd worden. KV
Mechelen bleef verwoed op zoek naar de opening in de bezoekende defensie, versierde kleine kansjes via
Vandenbergh, randje buitenspel afgevlagd, Diabang, via Deelkens in corner, maar op een doelpunt bleef het
nagelbijtend wachten.
Frustratie afgegooid
Diabang deed een kwartier voor het einde het stadion dan toch ontploffen. Hij passte over de KVM-defensie
naar zichzelf, bleef oog in oog met Deelkens koelbloediger dan ooit en tikte de 1-0 tegen de touwen. Een
oververdiende voorsprong gezien het veldoverwicht en de strijd die KV Mechelen ten toon spreidde.
Toch zou het nog bibberen worden: Westerlo drong aan, maar Annab geraakte van net buiten de zestien niet
voorbij Renard. De bezoekers kwamen in de nerveuze slotfase nog tweemaal dichtbij de gelijkmaker, maar de
Mechelse goalie stond evenveel keer pal. Zo bleef de verdiende 1-0 op het bord en gooide KVM twee maanden
frustratie van zich af.
Vrijdag 4 november: dertiende speeldag competitie => KAA Gent - KV Mechelen 6-2
KV Mechelen leed op de dertiende speeldag een pijnlijke 6-2 nederlaag tegen KAA Gent. Malinwa moest in de
slotfase zijn meerdere erkennen in de thuisploeg.
Na de overwinning van vorige week hadden de jongens van Marc Brys weer wat ademruimte, maar toch waren
ze er op gebrand om in Gent een resultaat neer te zetten. Chen nam zijn plaats op de rechtsachter opnieuw in en
Diabang verhuisde van de spits naar de flank, in tegenstelling tot de wedstrijd tegen Westerlo.
De toeschouwers in het Jules Ottenstadion zag KV Mechelen de eerste helft eerder nerveus aanvatten. De
Mechelse defensie was te laks in het uitverdedigen en leed zo een paar keer dom balverlies, al kwam er niet
meteen rechtstreeks gevaar uit voort. KAA Gent dreigde wel een eerste keer via Bernd Thijs, die zijn schuiver
voorlangs zag gaan.
Onvermijdelijke Coulibaly
Daarna verwaterde het spel en werden er weinig aanvallende impulsen op de mat gebracht. De thuisploeg
behield voornamelijk het balbezit en Malinwa probeerde iets te forceren in de omschakeling. Meer dan een
schuchtere poging van Vandenbergh viel er niet te noteren.
Aan de overkant bleef het qua doelkansen ook windstil, tot de Buffalo's een flitsende aanval over meerdere
stations opzette. Coulibaly liet Renard geen kans en KVM stond 1-0 in het krijt.
Nahayo ontsnapt
Na het doelpunt schakelde geelrood over naar de 4-4-2 waarmee het vorige week Westerlo versloeg en kwam zo
iets meer in de wedstrijd. Gent liet de bal nu ook meer aan de bezoekers, die nadrukkelijker ten aanval trokken
met kansjes voor Diabang en Iddi, telkens zonder succes.
Op het halfuur was er bijna een welgekende flits van Julien Gorius. De kapitein zag Boeckx ver voor zijn doel
staan en mikte naar de kruising, maar de doelman keerde net op tijd op zijn stappen terug. La Gantoise verloor
helemaal zijn grip op de wedstrijd en leek tot aan de rust tevreden met de krappe voorsprong. KV Mechelen
combineerde steeds vlotter, maar deed te weinig met de ruimte die het cadeau kreeg.
Net voor de rust ontsnapte Buffalospeler Nahayo aan een rode kaart nadat hij de doorgebroken Vandenbergh
neertrok. De scheidsrechter oordeelde echter dat er nog een Gentse verdediger klaar stond om de Mechelse
aanvaller op te vangen en hield het bij geel.
Aan de stand veranderde niets meer.
Tempoversnelling
Bij de start van de tweede helft was er dan plots toch de klasseflits van Gorius. AA Gent ging verder op
hetzelfde elan en liet KVM combineren. Chen rukte mee op en leverde een strakke voorzet perfect op de slof
van het Franse goudhaantje die Boeckx met een heerlijke volley verschalkte. Alles opnieuw te beginnen met een

1-1 gelijke stand.
Plots leek de wedstrijd vertrokken, want net na de gelijkmaker redde Renard een kopbal van Coulibaly op de
lijn en tikte Smolders de bal tegen de touwen. Die laatste stond echter buitenspel en de bordjes bleven
gelijkhangen.
De Buffalo's waren door het tegendoelpunt duidelijk wakker geschud met een zwaar offensief tot gevolg.
Smolders was er eerst nog dichtbij met een strak schot van aan de zestien, maar het was opnieuw Coulibaly -wie
anders- die op hoekschop de bal voorbij Renard kopte. 2-1 en een opdoffer voor Malinwa.
De wedstrijd werd er alleen maar leuker door, want wie dacht dat KVM aangeslagen zou zijn was mis. Na een
knappe onderschepping van Xavier Chen stuurde Vandenbergh Diabang in het straatje. De man in vorm werkte
knap af en bracht zo Kavé voor een tweede keer langszij.
Kansloos ten onder in slotfase
Zo saai de eerste helft, zo boeiend de tweede met kansen langs beide kanten. Diabang kwam te scherp voor doel
om Boeckx echt te bedreigen en Renard ging goed plat op een Gentse schuiver.
Aangezien de Mechelse defensie het centrum goed gesloten hield, kwam het gevaar vooral langs de flanken.
Rechtsachter Rafinha besloot alweer op de Mechelse Goalie en in de 70ste minuut liet Coulibaly het na zijn
hattrick te vervolledigen na een knappe voorzet van Christian Brüls.
Het bleek enkel uitstel, want na een hoekschop belandde een afgeweken schot van Jorgensen bij Smolders ditmaal geen buitenspel- en de voorsprong was voor een derde keer een feit. 3-2.
Enkele minuten later had het alweer gelijk kunnen staan wanneer Iddi goed anticipeerde op een zwakke
terugspeelbal van Suler, maar Boeckx redde de meubelen.
KV Mechelen gaf lange tijd de indruk dat het nog kon terugslaan, maar dertien minuten voor tijd zorgde
Jorgensen voor de doodsteek. 4-2 en boeken toe voor een moedig Malinwa. Mboyo dikte op aangeven van
Soumahoro de score in de slotfase nog aan tot een overdreven 5-2. KVM moest de kelk tot op de bodem legen
en zag Mboyo in de blessuretijd zelfs nog de 6-2 binnenkoppen.
Malinwa ging zo strijdend ten onder in het Jules Ottenstadion.
Zondag 13 november: Abdul-Yakuni Iddi en z’n vrouw Fatahiya zijn vandaag de trotse ouders geworden van
zoontje Saha Zaid. De naam Saha is Ghanees voor ‘geluk’ liet de fiere vader weten.
Dinsdag 15 november: Malinwa verlengde het contract met United Brands met vier seizoenen. Vanaf volgend
seizoen verzorgt Kappa de sportieve outfits. Dat betekent dat de hele A-kern en jeugdacademie van KV
Mechelen vanaf volgend seizoen in een nieuwe outfit van het Italiaanse sportmerk zal spelen.
Vrijdag 18 november: wegens een van in juli aanslepende knieblessure onderging Kevin Geudens deze week
enkele onderzoeken bij specialisten. De onfortuinlijke middenvelder kreeg het harde verdict te horen dat hij
terug onder het mes zal moeten. Op maandag 28 november wacht hem een kijkoperatie. Er zal getracht worden
de oorzaak van de irritatie te vinden en deze te verwijderen, zodat de ontstane ontsteking sneller geneest. De
medische staf benadrukt dat een operatie noodzakelijk was aangezien de langdurige conservatieve behandeling
geen effect had. Over de duur van afwezigheid durven de dokters van Geelrood geen uitspraak doen. Ook niet
tegenover Geudens zelf. De Kempenaar klinkt alvast strijdvaardig, maar wil niks overhaasten en rustig terug fit
geraken. Hij hoopt nog een deel van de terugronde en de play-offs mee te maken, maar wil vooral na al deze
ellende pijnvrij zijn en zich gewoon terug voetballer voelen.
Zaterdag 19 november: veertiende speeldag competitie => KV Mechelen - SV Zulte-Waregem 1-1
KV Mechelen en Zulte Waregem deelden een punt na een felbevochten en bizarre wedstrijd.
Zo moest Malinwa al snel met tien man verder: Iddi kreeg net na het kwartier rood. Die rode kaart – een
slingerarm van Iddi na een stevig duel met Skulason – was bijzonder jammer voor de thuisploeg dat geen last
ondervond van de bijzonder makke bezoekers.
KVM versierde met tien man in de eerste helft nog de beste kansen, maar onder meer Vandenbergh kreeg de bal
niet tegen de touwen. In de tweede helft incasseerde het haar tweede tegenslag: Mareval kon een penalty
omzetten en zo diende de thuisploeg met tien tegen elf op zoek naar de gelijkmaker.
Maar toen keerde de partij: Delaplace pakte tweemaal geel en Malinwa drukte stilaan door. Tot scheidsrechter
Virant zich geblesseerd moest laten vervangen en de partij meer dan vijf minuten stil lag. Gelukkig kon kapitein
Gorius de thuisdruk in de slotfase nog in de gelijkmaker omzetten na een lichte duwfout op Cordaro in het
zestienmetergebied.
Start onder controle
Malinwa versierde op vrije trap de eerste grote kans van de partij. Gorius schilderde het balletje de zestien in:
Biset kopte alleen voor Bossut onbegrijpelijk naast. KVM hield van bij aanvang de bal goed in de ploeg. Het
bleef rustig zoeken naar openingen in de bezoekende defensie, vond er eentje via Vandenbergh die te zacht
inschoot.

Malinwa tot tien herleid
KV Mechelen had zonder wervelend voetbal op de mat te brengen de partij onder controle toen plots Iddi tegen
een rood karton aanliep. Olafur Skulason bleef aan de Ghanees hangen die op zijn beurt zijn arm tegen Skulason
slingerde. Op resoluut aangeven van vierde official Philippe Vinche tastte scheids Virant naar het rood.
Sneu voor de thuisploeg dat tot dan geen enkele moeite met Zulte Waregem kende. Ook met tien geraakte
geelrood niet meteen in de problemen. Integendeel, het creëerde even voor de pauze nog dé kans op de
openingstreffer van de avond. Zhaïri glipte op rechts weg van zijn bewaker en vond centraal Vandenbergh. Die
keilde in één tijd over de kooi van Bossut.
Maréval keldert hoop
Malinwa leefde dus op hoop, maar werd al snel in haar zegeambities gefnuikt toen de bal op de stip belandde.
Pandza tackelde in de zestien en kreeg de bal tegen de hand. Mareval aarzelde niet om het cadeautje aan te
pakken en de onverdiende nul-één binnen te tikken. KVM incasseerde zo een tweede tegenslag, maar probeerde
op karakter terug te slaan. In de zone van de waarheid kwam Malinwa nog een stapje te kort, maar met een
doelpuntje verschil kon er nog veel gebeuren.
Zeker in deze vreemde wedstrijd waar niets was wat het leek. De bezoekers hadden KVM al snel k.o. kunnen
slaan, maar Renard neutraliseerde met de benen het schot van de alleenstaande Maazou.
Delaplace out, Virant out
De partij keerde helemaal toen Delaplace in vijf minuten tegen twee domme gele kaarten aanliep. Ook Zulte
Waregem mocht het zien te rooien met tien. KV Mechelen geloofde er weer helemaal in, maar net toen het de
druk langzaamaan begon te verhogen, moest scheidsrechter Virant de wedstrijd voor zichzelf stilleggen. De ref
probeerde nog even, maar moest al gauw vervangen worden door vierde official Vinche. Een wissel die nogal
wat voeten in aarde had, want pas vijf minuten later verscheen de vervanger op het plein. Dat brak de thuisploeg
toch in haar ritme.
Cordaro en Gorius redden punt
In de slotfase scoorde geelrood dan toch: Cordaro lokte een strafschop uit, Gorius zette netjes om: 1-1. Met acht
extra speelminuten hoopte het thuispubliek nog op de drie punten. Ruiz en Cordaro hadden KVM nog de zege
kunnen bezorgen, maar zij besloten in de 98ste en 99ste minuut naast. Zo sleepte KVM een hardbevochten punt
uit de brand, maar daar schiet stamnummer 25 in de stand niet veel mee op.
Woensdag 23 november: KV Mechelen laat weten dat de ploeg ook dit seizoen op winterstage zal gaan tijdens
de winterstop. Van 3 tot en met 10 januari trekt de A-kern namelijk naar de Costa de la Luz in Spanje.
Vrijdag 25 november: vanmiddag behandelde het Beroepscomité van de KBVB de rode kaart van AbdulYakuni Iddi. De Ghanees kreeg voor z’n rode kaart tegen SV Zulte-Waregem 3 weken schorsing voorgesteld
door het sportcomité. KV Mechelen ging echter in beroep maar het Beroepscomité bevestigde de 3 speeldagen.
Hierdoor zal Iddi de wedstrijden tegen Lierse, Anderlecht en STVV moeten missen.
Vrijdag 25 november: vijftiende speeldag competitie => R. Standard de Liège - KV Mechelen 3-2
KV Mechelen kon de laatste wedstrijd van de heenwedstrijd niet stunten tegen een Standard met twee gezichten.
Na enkele mooie doelpunten eindigde de wedstrijd op 3-2.
Marc Brys zag deze week Xavier Chen uitvallen en moest dus een oplossing vinden voor de rechtsachter.
Omdat de schorsing van Iddi pas vandaag werd bevestigd was de Ghanees wel speelgerechtigd. Hij begon de
wedstrijd tegen Standard als vierde lid van de verdediging.
Destorme en Cordaro moesten de aanval dragen.
Bij de thuisploeg mocht Yoni Buyens niet van bij de start aantreden tegen zijn ex-ploeg. Aloys Nong stond niet
eens op het wedstrijdblad.
Onzekere defensie
Standard zit in een goede periode en dat toonde het meteen in de openingsfase. De Luikenaars trokken furieus
ten aanval. Renard moest meteen tonen dat hij een goede opwarming achter de rug had. Tchité week eerst nog te
ver uit, maar een minuut later reageerde hij tot twee maal toe gepast op de inzet van Kanu. Ook Tchité nam de
bal nog eens vol op de slof, recht op de vuisten van de Mechelse Goalie.
De storm leek dan even te gaan liggen en KV Mechelen probeerde er met een snelle omschakeling uit te komen.
De steekballetjes van Destorme vonden echter geen ploegmaat.
De thuisploeg bleef daarentegen vrank en vrij de aanval opzoeken. Tot overmaat van ramp besloot het geelrode
centrale duo ook nog een handje toe te steken. Na een hoge bal gingen zowel Biset als Pandza met Tchité in
duel, maar die laatste kon met de bal aan de haal en werkte droog af. 1-0 voor de thuisploeg na twaalf minuten
spel.
Standard leek even tevreden met de voorsprong en liet Malinwa wat meer balbezit, maar kansen kwamen daar
niet uit. De eerstvolgende aanval van de Rouches zorgde wél bijna voor de 2-0 na een tweede misverstand in de

verdediging. Van Damme kreeg van dichtbij een open schietkans, maar schoof de bal nog onbegrijpelijk naast
het doel van Renard.
Evenwicht zoeken
Het nummer 23 waande zich bij momenten allicht in een schietkraam, maar moest zich tot dusver geen tweede
keer gewonnen geven. KVM kon aan de overkant enkel op stilstaande fase dreigen. Alibec kon de bal van
Gorius net niet in doel verlengen.
De jongens van Brys toonden iets meer initiatief om op zoek te gaan naar de aansluitingstreffer met twee
schotjes van een kwieke Cordaro. Bolat voelde zich niet bedreigd.
Gorius kwam er nog het dichtste bij na een bal van Destorme in de zestien, maar de Fransman kon net niet
voldoende bij de bal om zijn volley goed te richten.
Ook op het einde van de eerste helft toonde Renard enkele keren zijn kunnen. De grootste kans was nog voor
Van Damme, wiens kopbal de paal streelde. Doelpunten vielen er echter niet meer. KVM mocht zo opgelucht en
met een eerder hoge kaartenlast de kleedkamers opzoeken.
Zhairy niet akkoord
De tweede helft begon qua kansen heel wat gezapiger dan de eerste. KV Mechelen leek wel beter in de
wedstrijd te zitten met vlottere combinaties op het middenveld. Ondanks het betere spel werd het pijnpunt van
dit Mechelen nog maar eens duidelijk, want doelrijpe kansen creëren was er voorlopig niet bij.
Standard probeerde de vrijgekomen ruimte te benutten via Cyriac. Zijn plaatsbal zeilde naast. Op een moment
dat de bezoekers steeds meer gingen aandringen, gaf Tim Pots zeer tegen de zin van Zhairi een hoekschop aan
de Rouches. De bal bleef hangen in de rechthoek en Cyriac kon overhoeks de 2-0 op het bord zetten. Brys greep
meteen in en bracht Ruiz voor Alibec.
Mentale veerkracht
Wat in eerste instantie een domper bleek was enkele minuten later alweer uitgewist. Geelrood bleef rustig
opbouwen en bij een flankvoorzet dook De Witte voor de neus van Bolat op. De middenvelder kopte de bal
tegen de touwen en de aansluitingstreffer was een feit. De Mechelse troepen vonden de hoop meteen terug, maar
Seijas besliste er tien minuten later anders over. Met een verrassend schot verschalkte hij Renard, die de bal via
via de lat zag binnengaan.
De wedstrijd leek bij 3-1 gespeeld, maar dat was buiten invaller Sergio gerekend. De Portugees stond nog maar
enkele tellen op het veld toen hij een vrije trap magistraal in de kruising trapte. 3-2 en de spanning was helemaal
terug.
Malinwa ging nog op zoek naar de gelijkmaker. Sergio kreeg in zijn korte invalbeurt daar nog de uitgelezen
kans toe, maar Bolat pakte klemvast. Aan de overkant liet Tchité het na om de score verder uit te diepen. KV
Mechelen kon zo dus niet stunten op Sclessin. Volgende week trekt KVM naar Lierse.
Vrijdag 2 december: Denis Alibec krijgt van KV Mechelen een laatste kans. De Roemeense huurling van Inter
werd afgelopen woensdag na een discussie met trainer Marc Brys weggestuurd van de training en uit de kern
gezet. Na een gesprek met Brys, voorzitter Johan Timmermans en sportief directeur Fi Vanhoof waarin Alibec
zich excuseerde, werden de plooien gladgestreken. Vanaf dinsdag mag hij terug meetrainen met de A-kern, de
partij op Lierse zal hij dus moeten missen.
Zaterdag 3 december: zestiende speeldag competitie => K. Lierse SK - KV Mechelen 2-2
KV Mechelen speelde 2-2 gelijk op het veld van Lierse. Malinwa kwam verdiend 0-2 voor, maar slikte in
blessuretijd alsnog de gelijkmaker.
KV Mechelen kon zich nochtans geen beter begin van de partij bedenken. Al na dertig seconden had Destorme
de openingstreffer aan de voet. Een knappe dribbel van Diabang bracht de vervanger van Vandenbergh alleen
voor doel, maar Destorme besloot over en naast. Niet veel later probeerde Destorme het met de voet, maar
ditmaal redde Kawashima knap met één hand. Als het niet lukt als afwerker, probeer ik het maar als aangever,
moest Destorme toen gedacht hebben. Hij zette op de counter Diabang knap op weg richting het Lierse doel.
Ayew zag zich genoodzaakt de noodrem te gebruiken. Van De Velde twijfelde niet en legde de bal op de stip.
Gorius bedankte en bracht geelrood verdiend op voorsprong.
Ook nadien waren de beste kansen voor de bezoekers. Na een knappe collectieve aanval over rechts was er een
wereldsave van Kawashima nodig om Destorme van de 0-2 te houden. Nadien stonden Diabang - tot tweemaal
toe - en Gorius nog aan het kanon, maar de Lierse goalie bewees alweer zijn waarde aan zijn team. En Lierse?
Dat kwam eenmaal gevaarlijk opzetten, maar Ma-Kalambay, de vervanger van de in extremis geblesseerde
Renard, stopte de inzet van Elgabas. Voor de rest voetbalde de thuisploeg amper een aanval in elkaar, maar
voelde het zich eenmaal bekocht door de man in het zwart, toen een twijfelachtige hands van Pandza in de
zestien niet gefloten werd. Malinwa trok er zich niets van aan en Cordaro zorgde nog bijna voor de verdiende
dubbele voorsprong, maar Kawashima leek zich niet van plan nogmaals gewonnen te geven.

Los van de spanning die een derby altijd met zich meebrengt, was dit ook een belangrijk duel om niet in het
degradatiemoeras verzeild te raken. Lierse wist dus wat te doen en kwam dan ook helemaal anders uit de
kleedkamer. Al na twee minuten stond de gelijkmaker bijna op het bord, maar de poging van Elgabas verdween
via de binnenkant van de paal in de armen van Ma-Kalambay. De thuisploeg was tien minuten lang baas, maar
zag dan even alle hoop de grond in geboord toen KVM een counter perfect afrondde. Diabang bediende Cordaro
en die liet de kans niet liggen en bracht KVM op een veiligere 0-2.
De thuisploeg bleef niet bij de pakken zitten en drong verder aan. Met succes, want wat later leek Ghomsi in de
fout te gaan in het geelrode penaltygebied en Van De Velde twijfelde ook nu niet. Elgabas schoot de
aansluitingstreffer voorbij een kansloze Ma-Kalambay. In de herhaling bleek Ghomsi echter geen fout te maken.
Vlak na dat doelpunt kon Diabang de wedstrijd opnieuw dood maken, maar hij trapte het leer tegen de paal.
Eerst omzeilde hij nog knap de doelman, maar de afwerking was niet scherp genoeg. Lierse pompte het leer nu
bij elke mogelijkheid in de zestien en dat leverde nog enkele gevaarlijke situaties op. Kovacs was de meest
dreigende man, maar Ma-Kalmabay toonde tweemaal zijn kunnen. KVM vergat de wedstrijd af te maken en het
onvermijdelijke gebeurde in de 92e minuut. Opnieuw een lange bal in het strafschopgebied en ditmaal kon
Flavio da Silva de bal tegen de netten knallen. Zo eindigde de partij op 2-2 en verloor KVM twee punten die het
eigenlijk nooit had mogen laten liggen.
Vrijdag 9 december: voor de match tegen RSC Anderlecht hebben 400 jeugdige KV-supporters het record van
de langstdurende Mexican Wave verbroken. De jeugd van KV Mechelen en de Malinwa Kids Club hielden het
samen met sponsor Danette 7 minuten vol en komen hiermee in het Guinness World Records Book! Het was
Mark Uytterhoeven die samen met ex-Rode Duivels Leo Van der Elst en Jean-Marie Pfaff de kinderen
stimuleerden.
Verder verkocht KV Mechelen ten voordele van de actie ‘Music for Life’ gele en rode rollen WC-papier.
Vrijdag 9 december: zeventiende speeldag competitie => KV Mechelen - RSC Anderlecht 2-1
KV Mechelen won met 2-1 van RSC Anderlecht. Cordaro kroonde zich twintig minuten voor tijd tot
matchwinnaar.
David Destorme maakte op het kwartier op magistrale wijze het enige doelpunt van de eerste helft. De Sutter en
Jovanovic versierden nog twee puike kansen op de gelijkmaker, maar Renard, de paal en het zijnet hielden
geelrood op voorsprong bij de rust. Lang kon KVM in de tweede helft niet teren op de voorsprong. Een lekkere
dribbel van Suarez zette de hele thuisdefensie op het verkeerde spoor en zette de één-één op het bord.
KV Mechelen bleef de bezoekers echter goed opvangen en maakte handig gebruik van de ruimte op de counter.
Het toonde zich zeer efficiënt: Cordaro liet twintig minutenvoor affluiten Proto geen kans en werkte puik af. Zo
pakt KV Mechelen drie onverwachte, maar niet onverdiende punten.
Het lobje van Destorme
De Sutter kreeg al van bij aanvang een huizenhoge kans. De spits kreeg alle tijd om alleen aan te nemen en te
schieten: via Renard vloog het leer tegen de paal. Ook Anderlecht ontsnapte even later aan een vroege
achterstand. Cordaro kon zich centraal doorzetten, maar doelman Proto redde met de voet.
KV Mechelen probeerde het nadien nog via Diabang en Gorius, maar beiden misten de kracht om Proto op de
proef te stellen. Toch kwam geelrood al snel op voorsprong. Destorme prikte een uittrap van Renard vanop 25
meter hemelsmooi tegen de netten. Proto, te ver uit doel om nog te reageren, kon alleen maar toekijken.
Paarswit was het aan zichzelf verplicht om meteen te reageren en probeerde dat ook. Na een één-tweetje SuarezGillet kon Suarez uithalen. Renard met een karpersprong, rebound kon Jovanovic bijna niet missen, maar hij
deed het toch. Het zijnet redde Malinwa van de gelijkmaker. De bezoekers konden niet meteen het betere
combinatievoetbal opdissen om de thuisploeg onder druk te zetten.
Een afvallende bal na een hoekschop trapte Canesin in één tijd net over de lat. Dat was zowat het beste dat
Anderlecht nog te bieden had voor de pauze, zeer tot de frustratie van een onzichtbare Milan Jovanovic. Ook de
thuisploeg maakte niet veel meer klaar. Geelrood had moeite om het balletje bij te houden en op de counter de
bezoekers een tweede maal voor schut te zetten. Eén-nul bleef het dan ook bij de pauze.
Dribbelwonder Suárez
KV Mechelen kwam meteen na de rust voor de kooi van Proto piepen. Chen dribbelde zich aan de rand van de
zestien vrij en mikte naar de korte hoek. De bezoekende goalie bokste weg. Ook Gorius versierde een mooie
kans, maar hij stuitte op Kouyaté.
De bezoekers trachtten in hun zoektocht naar de één-één duidelijk hoger te spelen en dat gaf mogelijkheden
voor Malinwa. Gorius en Diabang mochten aanleggen, maar de 2-0 viel niet. Integendeel, het was RSCA dat
scoorde. Wasilewski knalde een vrije trap eerst nog naast de verste staak, maar tegen een geniale ingeving van
dribbelwonder Suarez – tot dan toe nauwelijks gelukkig in zijn acties – kon de hele Mechelse defensie niet
reageren.
KV Mechelen bleef echter op de counter loeren. De precisie ontbrak in de zone van de waarheid vaak, maar als
geelrood toch door de afweergordel brak, bleek het plots zeer efficiënt. Zo liep Cordaro Wasilewski eraf en

omspeelde hij fraai de uitgekomen Proto. KVM weer aan het feest.
Renard redt drie punten
De bezoekers mochten hun jacht op een gelijkmaker weer starten: Suarez probeerde het vanuit de tweede lijn,
zijn krulbal zoefde net naast. KVM hield het boeltje achterin goed gesloten en als paarswit dan toch doorbrak,
kon het op een uitstekende keepende Renard rekenen. Terwijl een gekwetste Destorme nog op de grond lag,
speelde De Sutter door. Oog in oog met Renard diende hij het af te leggen tegen de thuisdoelman. Hij redde,
weer, knap met de voet.
In de slotfase bleef de thuisploeg recht al kende het een serieuze dosis geluk toen opnieuw Suarez bijna
binnenkeilde. De nummer negen van Anderlecht miste onbegrijpelijk en mikte over de lat. Onverwachte, maar
zeer welgekomen punten voor een strijdend KV Mechelen dat vanavond een puike collectieve prestatie op de
mat legde.

David Destorme scoorde, net zoals in de heenronde, tegen Anderlecht.
Dinsdag 13 december: oefenduel Sportkring Sint-Niklaas - KV Mechelen 4-3
Met het oog op de competitiewedstrijd van zaterdag op het kunstgrasveld van STVV oefende Malinwa vandaag
tegen tweedeklasser SK Sint-Niklaas dat over een gelijkaardige grasmat als de Kanaries beschikt.
Woensdag 14 december: Bij wijze van teambuilding trakteerde coach Marc Brys de groep vandaag op een
slipcursus. Deze ging door bij autoschool Jesco in Puurs.

De spelersgroep en technische staf poseren bij de Mazda gespoten in ‘voetbalmotief’.

Zaterdag 17 december: achttiende speeldag competitie => K. Sint-Truidense VV - KV Mechelen 0-0
KV Mechelen kwam op het kunstgrasveld van Stayen niet verder dan een scoreloos gelijkspel in een wedstrijd
die eigenlijk ook geen winnaar verdiende.
KV Mechelen geraakte op het kunstgrasveld van Sint-Truiden niet verder dan een scoreloos gelijkspel. In een
zoutloze wedstrijd was Malinwa wel lange tijd de betere van de thuisploeg, maar vergat het de schaarse kansen
af te maken. In het slot werd het zowaar nog even spannend voor het doel van Renard, maar na negentig
minuten bibberen en klappertanden prijkte de 0-0 eindstand hoog in de tribune op het scorebord.
Al van bij aanvang werd het snel duidelijk dat de wedstrijd een doelpunt nodig zou hebben om open te breken.
Na een lange studieronde, waarin enkel Dufer even de vuisten kon testen van Renard nam geelrood het
commando over. In die fase was Diabang de gevaarlijkste man. Eerst werd hij goed gelanceerd door Gorius,
maar de Bosnische Senegalees worstelde te lang met de bal waardoor een Truiense verdediger kon ontzetten.
Wat later draaide hij wel knap weg van zijn rivaal en besloot hij met zijn mindere rechter maar een metertje
over.
Het antwoord van de thuisploeg kwam er pas na halverwege de eerste helft. Eerst werd een poging van Deferm
afgeblokt, maar kort daarna bracht Daerden de kanaries bijna op voorsprong. Daerden ging langs Chen en lobte
het leer over Renard, maar eveneens over het doel. Aan de overzijde probeerde Destorme het vanuit de tweede
lijn, maar zijn poging zeilde net over en naast. De wedstrijd kabbelde voort en langs beide zijden stapelden de
slordigheden zich op. In het slot was er nog een trap van Buysens, maar Renard bracht redding.
De tweede periode begon waar de eerste was geëindigd en het was dan ook lang wachten op een eerste doelrijpe
kans. Die kwam er voor de bezoekers nadat Destorme knap de hoek was ingedoken en het leer strak voor doel
bracht. Diabang kwam ingelopen, maar zijn kopbal miste kracht en richting waardoor de bal traag voorbij de
tweede paal buiten hobbelde. Kort voor het uur begon het dan plots te sneeuwen en dat inspireerde Zhairi voor
een kleine slalom. Hij omzeilde twee spelers van STVV, maar besloot dan zwak in de armen van Verhulst. Aan
de tweede paal stonden nochtans Gorius en de ingevallen Vandenbergh te wachten. Wat later kwam Chen oog in
oog te staan met de thuisgoalie, maar ook zijn schot werd gepareerd. Ook Gorius, Destorme en Cordaro
probeerden het nog een keer met een afstandsschot, maar Verhulst hield zijn netten schoon. In het slot kwam de
thuisploeg dan toch plots ook dicht bij een doelpunt met eerst een pegel van Mennes die maar rakelings naast
ging en daarna een schot van Reza dat naast zeilde. Jongeling Laureys mocht nog invallen en presenteerde bijna
Vandenbergh nog het winnende doelpunt, maar 0-0 was de enige correcte uitslag voor deze matige wedstrijd.
Dinsdag 20 december: oefenwedstrijd => KFC Vigor Wuitens Hamme - KV Mechelen 0-2
Hamme speelde op deze kille koude dinsdagavond een oefenpartij tegen KV Mechelen. Nog niet eens zo lang
geleden moesten de Kakkers in de competitie aantreden tegen onze Vigor wuitens Hamme. Maar tijden
veranderen, KV speelt tegenwoordig in eerste klasse en Hamme in derde.
Mechelen was naar Hamme gekomen met een veredeld team tussen de lijnen, maar toch met enkele bekenden.
Zo stonden op het veld ondermeer een Kevin Vandenbergh, een Wilmet, Van Hoevelen en in doel Ma Kalambay.
Hamme begon aan de oefenpot met zowat de basiself. De wedstrijd was redelijk gelijk opgaand, maar de beste
kansen in de eerste helft waren toch voor de thuisploeg. Zo ging een poging van De Wilde naast. Ook een schot
van Cleemput miste het kader. De grootste misser kwam er als een zeer bedrijvige, en goed spelende Jessy
Lebsir een actie opzette op rechts en de bal voorbracht. Zowel Laleman als De Wilde trapten naast de bal en
weg was de open kans. Hoe het dan wel moest kregen we te zien op de tegenaanval van KV. Bij een soortgelijke
actie kwam de bal voor doel en Vandenbergh liet zien hoe je dit soort kansen afwerkt. Gewoon voet er tegen, en
de bal gaat hard tegen de netten. 0-1 en KV werkte op dat moment af aan 100 procent.
Een tiental minuten later werd het 0-2 als bij een vrije trap de bal voor de voeten komt van de jonge, maar klaar
kijkende Van Tricht. Laatstgenoemde neemt het leer in 1 tijd op de slof en schiet in de verste hoek binnen. Mooi
doelpunt van deze jonge snaak.
Na de rust krijgen we bij Hamme enkele wissels. Vonck is in de kleedkamer gebleven voor Vercauteren, en ook
Stijn De Wilde moet baan ruimen voor Van Eyck. Veel is er eigenlijk niet te zien. Kansen zijn er nauwelijks en
ook voor KV lijkt het dan al lang goed. Toch nog vermelden dat Lebsir ook de tweede helft goed staat te
voetballen, En dat ook Ken Stevens eens een kans krijgt. De stand wijzigt echter niet meer en zodoende verliest
Hamme deze oefenpot met 0-2. Verslag van op www.vwhamme.be
Vrijdag 23 december: de actie ‘Kakkers for life’ voor Music for life leverde 8 025 euro op. Dit goede doel van
Studio Brussel schenkt dit jaar haar opbrengst aan de strijd tegen diarree. Aangezien de supporters van KV
Mechelen ‘Kakkers’ als bijnaam hebben, kon de club niet achterblijven en zamelde het ook geld in. De
Supportersraad en –federatie verkochten 1 456 kilogram geelrood WC-papier, hetgeen dus ruim achtduizend
euro opleverde!

Voor de thuiswedstrijd tegen RSC Anderlecht verkochten de Kakkers van Malinwa geelrood WC-papier, en ook
op de verkoopdag aan de Carrefour in Zemst werden vele rollen aan de man gebracht!
Maandag 26 december: negentiende speeldag competitie => KV Mechelen - Oud-Heverlee Leuven 2-2
KV Mechelen raakte vanavond niet voorbij tien Leuvenaars. Het werd 2-2.
De partij kwam voor geelrood traag op gang, maar kon steeds meer boeien. OHL kwam op voorsprong na
gestuntel in de Mechelse defensie, maar moest snel een heerlijk doelpunt van Destorme toestaan.
KV Mechelen had tal van kansen om bij de rust al op voorsprong te staan, maar verzuimde in de slotfase van de
eerste helft om de klus te klaren. Scheidsrechter Colemonts keurde daarnaast nog twee doelpunten, één voor de
thuis- en één voor de uitploeg, af.
Vlak na de pauze werd de thuisdefensie weer na een misverstand gepakt. Chuka mocht alleen op Renard afgaan
en binnentikken. De defensieve blunders kwamen KVM duur te staan, want geelrood scoorde nog één keer,
weer via Destorme, maar geen derde maal. Een doelpunt van Gorius, net niet buitenspel, werd afgevlagd en ook
Ruiz kon in de slotfase het leer niet binnenkeilen.
Vinnig OHL
Een nagenoeg uitverkocht Argosstadion Achter de Kazerne zag OH Leuven al snel op voorsprong komen. Boris
Pandza bood Jordan Remacle net voor het kwartier het openingsdoelpunt in cadeauverpakking met grote strik
aan. Pandza kopte te licht terug naar Renard. De vinnige Remacle wurmde zich tussen beide thuisspelers en
werkte koelbloedig af.
Even later probeerde Remacle het vanop vrije trap opnieuw. Dit keer belandde de bal hoog over. Malinwa trok
het balbezit wel naar zich toe, maar miste slagkracht in de zestienmeter om Kaminski het leven zuur te maken.
Toch had Destorme meer kunnen doen met een puike voorzet van Cordaro. De nummer achttien besloot echter
veel te zwak op Kaminski.
De partij ging bij aanvang aardig op en neer en de thuisploeg moest uitkijken om niet op een vlijmscherpe
counter van de bezoekers te lopen. OHL versierde immers een reuzekans op de nul-twee. Renard hield Remacle
eerst van een nieuw feestje, Chen kopte de rebound van de lijn. De daaropvolgende hoekschop vloog via een
bezoekend hoofd wel tegen de netten, maar het doelpunt werd afgekeurd voor een lichte overtreding op KVMgoalie Renard.
Destorme weer van goudwaarde
KV Mechelen had het lastig om van de nul-één te herstellen, maar kon net voor het halfuur rekenen op een
weeral sublieme Destorme. Met wat ruimte haalt ie toch altijd wonderlijke kunstjes uit en ook nu weer: hij
krulde heerlijk in de rechterbovenhoek. Malinwa puurde moed uit de gelijkmaker en zette druk. Biset kopte een
strakke voorzet van Ghomsi over. Een uithaal van De Witte uit de tweede lijn werkte Kaminski in corner.
Kansenfestival
OH Leuven verdween uit het spelbeeld en nog voor de pauze had KVM 2-1 of 3-1 kunnen voorstaan. Gorius
kon met een gelukje doorgaan en zorgde ook voor de nagenoeg perfecte afwerking, maar via een ultieme
deviatie van Kaminski vloog het leer tegen de staak. Ook een ingestudeerde hoekschop Gorius – Destorme –
Cordaro wilde er niet in: Cordaro mikte in het zijnet.
Net voor de pauze kwam Vermeulen nog goed weg toen hij Ghomsi onderuit haalde. Colemonts was mild en

hield het tweede geel voor Vermeulen op zak. In de slotfase van de eerste vijfenveertig minuten zorgde Cordaro
via Destorme nog voor een doelpunt, maar dat werd afgevlagd wegens buitenspel van Destorme.
Slapende thuisdefensie
Nog maar net afgetrapt mochten de bezoekers weer vieren. Weer was de thuisverdediging niet attent, Chuka kon
van al dat afwachten alleen maar profiteren. Zonder veel moeite legde hij de 1-2 in het mandje. Malinwa was
weer op achtervolgen aangewezen en net als in de eerste helft had het even nodig om de klap te verwerken.
Een knaller van Zhairi stuitte op de vuisten van Kaminski, Diabang kon de rebound niet controleren. Cordaro
had even later dé kans om Malinwa weer langszij te schieten, maar hij keilde de hoekschop van Gorius in één
tijd van zeer dichtbij over. OHL moest even later met tien verder toen Gendarme rood kreeg voor een tackle
langs achteren op Cordaro.
En weer Destorme
Geelrood vond maar moeilijk openingen in de dichtgetimmerde bezoekende verdediging, maar een fraaie
ééntijdsactie Chen-Gorius-Destorme ontgrendelde dan toch de organisatie van OHL. Destorme liet Kaminski
geen kans: 2-2.
Maar daar kon KVM na de gelijke spelen tegen Lierse en STVV niet tevreden mee zijn. Geelrood diende de
bezoekers weer onder druk te zetten en naarstig op zoek te gaan naar de zege. Destorme schilderde even later
bijna zijn derde van de avond binnen, maar de bal ging naast. Ook Gorius was ei zo na bij de winninggoal: hij
tikte van dichtbij langs de verkeerde kant van de paal. Ook Ruiz kende even later geen succes. Hij kwam enkele
centimeters te kort om geelrood aan de overwinning te helpen. Zo bleef het twee-twee.
Dinsdag 3 januari: vanmorgen vertrok de KVM-delegatie voor de jaarlijkse oefenstage. Deze keer trok de
groep naar het Spaanse Costa da Luz. Malinwa vloog samen met de spelers van KSC Lokeren Oost-Vlaanderen
en speelsters van Standard Fémina de Liège naar Jerrez de la Frontera. Van daaruit werd dan koers gezet naar
Chiclana waar KV een ganse week zal vertoeven.
Coach Marc Brys heeft onder de Spaanse zon 24 spelers ter beschikking. De langdurig geblesseerden Geudens,
Van Loo, Alibec en Vidarsson zijn thuisgebleven om verder aan hun revalidatie te werken. Ook Tidiane
Kourouma is er niet bij, hij zal nadien ook niet terugkeren in de A-kern en is op zoek naar een nieuwe club. Tot
slot is er nog Pan Pierre Koulibaly, die de trip niet meemaakt, hij wordt tot aan het einde van het seizoen
uitgeleend aan tweedeklasser KV Red Star Waasland-SK Beveren. De jongeren Wannes Van Tricht en Bjorn
Cornelissens zijn er wel bij. Ook Wouter Biebauw is terug paraat, hij is verlost van z’n blessure aan de
adductoren.
Woensdag 4 januari: de tweede dag van de stage werd begonnen met een ochtendloop. Nadien volgde een
training waar vooral het tactische aspect van voetbal aan bod kwam. Tijdens de namiddagtraining werd de
nadruk gelegd op kleine matchvormen.

Donderdag 5 januari: vandaag stonden er net als gisteren 3 trainingen op het programma. Om 11u ging de
ochtendtraining van start en vandaag lag de nadruk op de afwerking. In de voormiddag ging dat nog gepaard
met kracht en explosiviteit. Om 16u werkte de groep een reeks oefeningen af die meer het voetballende aspect
aangrepen. Op het einde was er nog een minitornooitje met vier ploegjes.
De dag werd afgesloten met een ontspannende quiz. Quizmasters van dienst waren kinésist Bart De Bruyn en
dokter Robin Van Houdt in samenwerking met Peter Caes, de man van Thomas Cook die de stage begeleidt.
Het team van Maxime Biset, Xavier Chen, Wannes Van Tricht en Sérgio Miguel Relvas de Oliveira won de
quiz en kreeg daarvoor een vrijstelling van de ochtendloop op maandag. De tweede plaats, goed voor een ontbijt
op bed, opgediend door de verliezers van de avond, was voor Seth De Witte, Boris Pandza, Jaime Alfonso Ruiz
en Clint Alliet.
Vrijdag 6 januari: omdat de quiz een beetje was uitgelopen gelastte Marc Brys de ochtendloop af zodat de
spelers een uurtje extra konden rusten na de geleverde trainingsarbeid van de laatste dagen. Sérgio Miguel
Relvas de Oliveira verliet vanmorgen de groep, de Portugees zet z’n winterstop verder met een oefenstage met
z’n collega’s van de nationale beloften van Portugal. In de voormiddag concentreerde het trainerstrio zich op
tactische oefeningen terwijl keeperstrainer Luc Duville zijn doelmannen uitgebreid op de proef stelde. In de
namiddag volgde een algemene training die zowel afwerkingsoefeningen, positiespel en balcirculatie aanhaalde.
Zaterdag 7 januari: KV Mechelen - SC Freiburg 0-1
KV Mechelen speelde vanmiddag in Spanje vriendschappelijk tegen de Duitse eersteklasser SC Freiburg. Het
werd 1-0 via een penaltydoelpunt.
Marc Brys begon aan de wedstrijd met elf spelers die in aanmerking komen om te starten tegen Bergen. David
Destorme -man in vorm- begon dus op de bank omwille van de schorsingsdag die er dan zit aan te komen. De
technische staf koos, met het zware trainingsprogramma in het achterhoofd, om de klemtoon vooral op het
organisatorische aspect te leggen in de wedstrijd. 'We willen als één blok spelen', zegt Urbain Spaenhoven.
'Iedereen kent zijn taken en zal die ook naar behoren uitvoeren. Verder is een goede pressie op het juiste
moment toch wel van belang.'
Het was meteen duidelijk dat ook de Duitsers aan een intensieve week ondergaan, want het tempo in de
beginminuten lag eerder aan de lage kant. Het was wel Freiburg dat het initiatief nam en als eerste dreigde op
het kwartier. Renard werkte de vrije trap in hoekschop.
Ook KVM kon zich tonen op een stilstaande fase. In Duitsland zijn ze nog niet vertrouwd met de
hoekschopnummertjes van Malinwa en Alessandro Cordaro werd goed vrijgespeeld, maar zag zijn schot net
over de lat gaan.
Het bleef zoeken naar openingen en KV Mechelen deed wat de trainer beloofde: compact spelen met veel
overleg en communicatie. Dat zorgde ervoor dat er weinig open doelkansen werden afgedwongen. Het nummer
14 van Freiburg probeerde nog eens van afstand, maar het schot zeilde naast.
Enkele minuten voor de rust creëerde Antonio Ghomsi samen met Jaime Ruiz de beste kans van de wedstrijd na
een knappe infiltratie van de linksback. Die verloor echter het overzicht en in plaats van een vrijstaande Diabang
het openingsdoelpunt aan te bieden, koos hij voor eigen succes. De bal ging voorlangs en 0-0 was de ruststand.
Na de pauze kwamen er minder doelkansen. SC Freiburg zorgde voor gevaar via afstandsschoten. Op het uur
vond een roodzwart been een opening in de defensie, maar de bal ging via de paal buiten. Uiteraard waren er
veel wissels tijdens de oefenpot en dat kwam het spel niet ten goede. Op het uur viel het enige doelpunt van de
wedstrijd vanop de stip, nadat de ingevallen Kenny Van Hoevelen iets te opzichtig in de rug van de Duitse
aanvaller duwde. Matthias Ginter zette de penalty feilloos om.
Daarna kon geelrood geen vuist meer maken tegen de Duitse hekkensluiter in de Bundesliga. 1-0 was dan ook
de eindstand.
Urbain Spaenhoven: 'We kunnen tevreden zijn over de uitvoering van datgene dat we gevraagd hebben aan onze
spelers. Het resultaat is in deze uiteraard niet erg belangrijk, al is het altijd leuker om een wedstrijd positief te
beëindigen.'
Zondag 8 januari: na de wedstrijd van gisteren stond een logische hersteltraining op het programma waar
vooral de recuperatie centraal stond. De spelersgroep werkte eerst enkele loopoefeningen af om daarna een
ontspannen potje tennisvoetbal te spelen. Er werd ten slotte ook nog wat afgewerkt op doel. Vanmiddag krijgt
Malinwa platte rust en vanavond volgt er nog een videoanalyse van de wedstrijd tegen Freiburg.
Maandag 9 januari: de voorlaatste trainingsdag op Spaanse bodem werd opnieuw begonnen met een
strandloop. De winnaars van de quiz, Biset, Van Tricht en Chen, die normaal vrijgesteld waren van deze
training kozen ervoor om de groepsgeest hoog in het vaandel te dragen en ook de laatste strandtraining mee te
doen. Tijdens de tweede training werd er in twee groepen gewerkt op explosiviteit en de algemene basisconditie.
Ook vandaag werden de doelmannen nog eens grondig getest met afwerkoefeningen. De laatste
namiddagtraining van deze week lag min of meer in dezelfde lijn als die van in de voormiddag. Bepaalde
tactische patronen werden nog eens herhaald om details verder bij te schaven. Ook het balbezit en balcirculatie

kwamen nog eens aan bod. Naar het einde toe vormde de vermoeidheid steeds meer een obstakel, wat af en toe
leidde tot wat concentratieverlies, maar het besef dat er hard werd gewerkt om er de komende weken van te
kunnen profiteren was absoluut aanwezig.
Dinsdag 10 januari: nadat er om 10u nog een laatste keer werd getraind op het gemeenteveld van Chiclana nam
de Geelrode delegatie om 15u het vliegtuig naar Zaventem om terug te keren naar Mechelen.
Woensdag 11 januari: op het gala van de Gouden Schoen won Olivier Renard de ING-fair play-trofee. De
doelman, die werd uitgeroepen tot fairste speler van de hoogste voetbalklasse, kreeg de trofee uit handen van
ex-scheidsrechter Frank De Bleeckere.
De Gouden Schoen zelf ging naar Anderlecht-speler Matías Suárez, de Argentijn haalde het voor Axel Witsel en
Thibaut Courtois. Julien Gorius eindigde met 9 punten op de achttiende plaats.
Zaterdag 14 januari: twintigste speeldag competitie => KV Mechelen - RAEC Mons 4-1
KV Mechelen won met 4-1 van RAEC Bergen. KVM stond al twee-nul voor toen goalie Werner met rood naar
de kleedkamers moest en klaarde de klus na een bijzonder leuke tweede helft.
Malinwa ontdekte vandaag weer uitgebreid het plezier in het voetbalspelletje. Na een kansenarme eerste helft
waarin vooral het defensieve tactisch plannetje van beide coaches perfect leek klaargestoomd, stond KVM 1-0
voor.
De thuisploeg klom in de tweede helft al snel naar een 2-0 voorsprong met een penaltydoelpunt van Gorius en
kon met elf tegen tien verder voetballen na de uitsluiting van Werner. Timmermans kon met de
aansluitingstreffer nog even wat hoop in de bezoekende rangen houden, maar heerlijke doelpunten van Ruiz en
Diabang deden Malinwa feesten. De elf op het veld hadden er duidelijk schik in en de score had nog hoger
kunnen oplopen, maar de paal en de vingertoppen van invallersdoelman Saussez redden Bergen van een
regelrechte afstraffing.
De eerste grootste mogelijkheid konden de bezoekers achter hun naam schrijven. Zola knalde een voorzet voor
doel richting Perbet. Biset, met de voet, en Renard met de hand, konden voorkomen dat Perbet of Ibou aan het
vieren konden.
Diabang opent de score
Malinwa versierde daarop haar eerste kans en die was wél raak. Gorius zag Chen zich vrijlopen op rechts: hij
schilderde heerlijk op het hoofd van de inlopende Diabang die Werner, ex-KVM, het nakijken gaf. De
bezoekers kwamen even later een tweede keer piepen. Matthys draaide een vrije trap voor doel, maar Renard
kon zonder problemen het leer klemmen.
Het niveau van de wedstrijd bleef in de eerste helft vrij mager. Geelrood prikte nog even voor de pauze met een
afstandsschot van Ruiz waar Werner iets raars mee deed. Gelukkig voor de bezoekende goalie week de bal niet
naar zijn doel af. Ook een vrije trap van Gorius zorgde niet voor de twee-nul. Zijn schot zoefde te hoog over de
Bergense kooi. Aan de overzijde probeerde een andere vrijeschopspecialist het: Tim Matthys trapte naast de
muur, maar in de handen van Renard. Daar bleef het bij na een kansenarme eerste helft waarin geelrood zich
wel zeer efficiënt toonde.
Vlak na de pauze dreigde Bergen twee maal. Lepicier kopte een perfecte voorzet in het zijnet, Bourabia
probeerde het met een knaller: over. Malinwa wou de voorsprong echter niet uit haar handen laten glippen, en
speelde met meer precisie en meer diepgang tussen de lijnen dan in de eerste periode.
Ex-KVM’er Werner krijgt rood
Op zo’n uitbraak kon Cordaro Werner omspelen en scoren, maar Werner haalde de nummer 29 van de
thuisploeg onderuit. Rood en penalty was het verdict. Gorius liet invallersdoelman Saussez geen kans: 2-0. Niet
lang daarna kon Timmermans uit het niets in de zestien een haperende bal over Renard tegen de touwen krijgen.
De aansluitingstreffer bleef echter niet lang op het bord staan.
Bevrijde Ruiz
KV Mechelen scoorde immers echter meteen weer tegen. Ruiz stond eenzaam en alleen aan het penaltypunt,
nam aan en liet doelman Saussez geen kans. 3-1 en KVM leek de zege thuis te houden. Even later scoorde het
zowaar de vierde van de avond. De Witte ontmoette eerst nog het zijnet, maar Diabang wist wel te scoren. Een
heerlijke knal van de ingevallen Henkens stuitte op de vuisten van Saussez. De rebound knalde een duidelijk
bevrijdde Diabang zonder twijfel binnen.
Plezierig voetballen
KV Mechelen ontdekte weer het plezier in het spelletje en toonde dat het best aardig wat kan voetballen. Hakjes,
dribbels: een zonder stress spelende thuisploeg liet zich rustig gaan. Bovendien bleef de vijfde thuisgoal in de
lucht hangen. Gorius mikte tegen de staak en Cordaro testte de vingertippen van Saussez. 4-1 bleef het na een
uitstekende collectieve en zwierige tweede helft van de thuisploeg.

Maandag 16 januari: Antonio Ghomsi moest vandaag voor de correctionele rechtbank van Mechelen
verschijnen voor slagen aan z’n ex-vriendin anderhalf jaar geleden. De rechter gaf opschorting van straf.
Wanneer Ghomsi binnen de drie jaar nieuwe feiten pleegt, zal de zaak opnieuw voor de rechtbank gebracht
worden. Ondertussen moet Ghomsi van de rechter een cursus agressiebeheersing volgen.
Dinsdag 17 januari: de kalendercommissie legde de data vast tot en met de 29ste speeldag. Voor KV Mechelen
staat er één wijziging op het programma: de thuismatch tegen KAA Gent van zaterdag 3 maart wordt vervroegd
van 20u00 naar 18u00. De voorlaatste speeldag, wanneer KV Mechelen naar Waregem moet, wordt helemaal
gespeeld op zondag 18 maart om 14u30.
Woensdag 18 januari: jeugdtalent Wannes Van Tricht heeft een profcontract getekend dat hem tot 2015 aan
KV Mechelen verbindt. De 18-jarige middenvelder, die vaste waarde is bij de nationale ploeg U19, kreeg
afgelopen weekend zijn eerste speelminuten in eerste klasse.
Verder vertrekt Sérgio Miguel Relvas de Oliveira waarschijnlijk terug naar Portugal. Malinwa wacht nog op een
definitief antwoord van z’n club FC Porto.

Wannes Van Tricht

Sérgio Miguel Relvas de Oliveira in actie tegen KSC Lokeren Oost-Vl.

Zaterdag 21 januari: Malinwa laat weten dat Sérgio Miguel Relvas de Oliveira niet meer voor KV Mechelen
zal voetballen. KVM en FC Porto verbraken de huurovereenkomst van de Portugees. De Oliveira, die in 6
competitie- en één bekerwedstrijd 3 keer scoorde voor KV Mechelen vond nooit z’n draai in Mechelen en keert
dus terug naar z’n moederclub FC Porto.
Zaterdag 21 januari: eenentwintigste speeldag => Club Brugge KV - KV Mechelen 0-1
KV Mechelen heeft vanavond voor een stunt gezorgd op het veld van Club Brugge. In Jan Breydel werd het 0-1
na een vroeg doelpunt van Alessandro Cordaro.
Na de overwinning tegen Bergen wachtte er een moeilijke opdracht in het Jan Breydelstadion. Club Brugge
verloor vorige week de topper in Anderlecht en zinde dus op wraak met de komst van KV Mechelen.
De invalbeurt van Robin Henkens tegen RAEC Bergen kon Marc Brys wel bekoren, want de Limburger kreeg
een plaats aan de aftrap, in de plaats van Liroy Zhairi.
Droomstart
De wedstrijd kon niet beter beginnen voor geelrood. Nadat Club Brugge de eerste minuten gemakkelijk werd
opgevangen, was de eerste counter van KVM meteen raak. Diabang ging goed de lijn af en schakelde Almeback
uit, om zo Cordaro te bedienen voor de 1-0. Jorgacevic kon de bal onvoldoende afweren en zag het leer in de
hoek verdwijnen.
Vanaf dat moment plooide KV Mechelen terug en probeerde blauwzwart een opening te vinden. Toch was het
Malinwa dat eerst nog eens dreigde via een hoge pressing, een snelle balrecuperatie en een gemeten voorzet van
David Destorme, maar Julien Gorius werd net voldoende gehinderd en de bal ging over.
Terugplooiend KVM
KVM trachtte de wedstrijd dood te maken en het was wachten tot het halfuur totdat de thuisploeg eindelijk
gevaarlijk kon zijn. Refaelov maakte gebruik van een stilstaande fase om de Mechelse defensie in verlegenheid
te brengen. Renard zag de bal millimeters naast de paal verdwijnen.

KV Mechelen was misschien nog wel het gevaarlijkst. Nadat de meeste druk was gaan liggen en de frustratie
zich meester maakte van het Brugse spel, kon KVM iets meer gaan combineren en omschakelen. Een puntertje
van Destorme ging over en Pandza kwam nog dichtbij de 0-2 na een hoekschop net voor de rust. Jorgacevic
stond echter pal. Marc Brys trok dus met een 0-1 voorsprong de kleedkamers in.
Daum grijpt in
Daum greep in bij de start van de tweede helft en bracht Meunier voor Van Acker. Club Brugge zat meteen ook
beter in de wedstrijd. Bjorn Vleminckx kreeg op voorzet van Dirar een eerste kopbalkansje. De bal ging over.
Toch was er bijna een zelfde scenario als in de eerste helft. Henkens bracht de counter op gang en stuurt Chen
langs de flank. Een zeer bedrijvige Cordaro verscheen in de zestien en bikkelde om de bal met een Bruggeling,
waardoor Diabang plots voor Jorgacevic stond. De Serviër ging tot tweemaal toe goed plat. Ook Gorius kon de
veilige 0-2 niet op het bord zetten.
Brugge moest uiteraard komen en verhoogde de druk. Blauwzwart kwam dichter en dichter in de buurt van de
Mechelse goalie, maar kon niet besluiten. Net voor het uur was er plots commotie aan Brugse kant nadat
Refaelov door een Mechels been met de bal werd getackeld in de zestien. Virant zag er geen graten in, tot
woede van de thuisaanhang.
Brugse onmacht
Voor Malinwa bleef de tegenaanval het sleutelwoord. Club Brugge bleef - ook met nieuwe aanwinst Bacca
tussen de lijnen - moeite kennen met de stugge Mechelse verdediging en kwam niet verder dan hetzelfde
vertoon als in de eerste helft. Ook nu creëerden de bezoekers de beste kansen na de omschakeling. Een kwartier
voor tijd kregen zowel Diabang, Destorme als Gorius een uitgelezen kans om de wedstrijd in een definitieve
plooi te leggen, maar telkens zeilde de bal naast de Brugse kooi.
In de slotfase kwam Akpala de West-Vlaamse vuurlinie nog versterken. Dat mocht echter niet baten, want KV
Mechelen hield stand tot het laatste fluitsignaal. Malinwa haalt zo zes op zes en zet het seizoen uitstekend
verder na de korte winterstop.

Julien Gorius met z’n trofee

Julien Gorius in actie tegen de landskampioen

Woensdag 25 januari: eenentwintigste speeldag => KV Mechelen - KRC Genk 3-2
Vlak voor de aftrap werd aanvoerder Julien Gorius gehuldigd. De Franse spelmaker van KVM werd door
supportersfederatie Malinwa verkozen tot ‘meest verdienstelijke speler’ van het jaar 2011. Xavier Chen
eindigde in dit referendum op de tweede plaats, David Destorme maakte de top-3 volledig.
Nadien, na een zeer aangename wedstrijd en sensatierijke tweede helft, knokte Malinwa zich naar de zege tegen
KRC Genk: 3-2. Pandza scoorde de winninggoal één minuut voor tijd.
Malinwa had tegen een zeer matig Genk voldoende kansen om nog voor de rust te scoren. Ruiz, Gorius,

Destorme, Iddi, Chen.. het lukte hen allen niet om de steriel voetballende Limburgers op achterstand te plaatsen.
De bezoekers scoorden vlak voor rust wel uit een fase die niet echt bedreigend leek. Tozser probeerde voor te
zetten, Buffel speelde als bliksemafleider om het balletje in de hoek te laten rollen.
Maar in een spektakelrijke tweede helft klom geelrood al snel terug op voorsprong. Een penaltydoelpunt van
Gorius, weer hij, en een intikkertje voor Ruiz zorgden voor de 2-1. Genk kwam nadien iets scherper voor de dag
en scoorde ook snel weer via Benteke. Na een kort dipje in de wedstrijd begonnen beide ploegen aan een
spektakelrijke slotfase. De paal verhinderde een doelpunt van Ruiz, maar ook van De Bruyne. Het was echter
Pandza die de zege in de allerlaatste minuut voorbij Logan Bailly kopte.
Fel KVM
KV Mechelen begon al meteen fel aan de partij. Ruiz mocht alleen op doelman Köteles afgaan, maar aarzelde
en mikte ver naast. Even later kreeg Ruiz weer een uitgelezen kans om te scoren. Köteles trapte de bal voor de
neus van Cordaro in de voeten van Ruiz. De Colombiaan miste echter volledig zijn schot op het lege doel. De
Genk-goalie blesseerde zich bij deze fase en moest naar de kant, in zijn plaats kwam de teruggekeerde Logan
Bailly.
Matig gestarte bezoekers
KRC Genk nam nadien het balbezit even over, maar KVM bleef gedisciplineerd in organisatie voetballen. De
eerstvolgende kans was zelfs weer voor Malinwa: Cordaro schilderde voor, Gorius kopte naast. En de
thuisploeg bleef lange tijd als enige gevaarlijk. Een counter via verschillende tussenstations geraakte net niet bij
de alleenstaande Ruiz, een verre corner van Gorius knalde Cordaro in het pak, Iddi mikte de rebound recht op
Bailly.
De eerste mogelijkheid voor Genk kwam er na mistasten in de KVM-defensie. De Bruyne schoot de wenkende
kans zwak in de handen van een tot dan toe werkloze Renard.
Aan de overzijde veinsde Cordaro een fout in de zestienmeter, maar Delferière zag er – terecht – geen graten in.
Malinwa verdiende de voorsprong, want het stapelde de kansen op. Chen vertrok op z’n Messis aan de
middenlijn en kon ongehinderd uithalen, jammer voor de rechtsback miste hij de precisie van de
wereldvoetballer van het jaar: naast.
Tözsér en Buffel
De bezoekers waren voor doel echt nergens, maar toch kreeg de thuisploeg het deksel op de neus in het slot van
de eerste helft. Eerst werkte De Witte een hangende bal van Benteke in de zestienmeter nog weg, maar even
later verdween een verre, traag draaiende bal van Tozser via Buffel plots in de verste hoek. Malinwa leek even
van slag, al probeerde Gorius nog voor de pauze de verdiende Mechelse goal te netten. Tweemaal redde
invallersdoelman Bailly Gorius van de gelijkmaker. Ook een afstandschot van Destorme – weer Bailly – en een
kopbal van Pandza – net naast, zorgden niet voor de 1-1.
Snelle 2-1
Maar KV Mechelen zette meteen na de pauze orde op zaken. Na een duwfout van Simaeys ging Iddi in de
zestienmeter neer. Gorius dikte zijn doelpuntensaldo netjes aan: één-één. Nog geen minuut later kon het
thuispubliek weer juichen. Destorme draaide zich goed vrij en vuurde af, Bailly bokste de bal in de voeten van
Ruiz die maar in te tikken had.
Dolle Genk-minuten
De partij bleef leuk om volgen en kon alle kanten uit. Camus haalde net voor het strafschopgebied uit, Renard
redde met de vuisten. Genk ging, met Vossen in de ploeg, nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker en
slaagde daar ook in. Een afstandsschot van Camus week af op het hoofd van Benteke. Renard redde met een
hand, maar achter de lijn en dat had de assistent-scheidsrechter goed opgemerkt: 2-2. Nu was het de thuisploeg
die moest uitkijken om niet meteen op achterstand te komen. Camus stond vrij op rechts en kon uithalen, maar
Renard redde.
Paal spelbreker
KV Mechelen verhoogde even de druk en versierde nog mooie kansen: Gorius wipte Ruiz door de buitenspelval.
Hij haalde uit, maar Bailly onderscheidde zich: bal in hoekschop. Even later was de dekselse Ruiz daar weer.
Cordaro mocht voorzetten, Ruiz botste op de staak. Aan de overzijde mocht De Bruyne dan weer van dichtbij
proberen. Ook hij vond de paal op zijn weg naar euforie.
Held Pandza
Euforie, dat vond Pandza even later wel. Hij kopte een hoekschop van Gorius binnen. Winninggoal en dat was,
de eerste helft in gedachten, meer dan verdiend. De tweede helft kon alle kanten uit, maar Malinwa trok aan het
langste eind en zet zo een zeer fraaie negen op negen neer.
Zaterdag 28 januari: drieëntwintigste speeldag => KSC Lokeren Oost-Vlaanderen - KV Mechelen 3-2
KV Mechelen verloor met 3-2 van een efficiënt Lokeren.
Na een mooie negen op negen en met de overwinning tegen landskampioen Genk nog vers in het geheugen, trok
KV Mechelen vol zelfvertrouwen naar Daknam.
Coach Marc Brys moest het vanavond noodgedwongen zonder de geschorsten Boris Pandza en Alessandro

Cordaro stellen. De voornaamste afwezige bij Lokeren was doelman Copa die zijn land vertegenwoordigt op de
Africacup.
Snelle openingstreffer
Na een korte studieronde was het bij het eerste doelgevaar al meteen raak voor de thuisploeg. Benji De Ceulaer
kon een bal die voor doel gezwiept werd net genoeg beroeren om Olivier Renard te verschalken. Malinwa was
in het kille Daknam al meteen op achtervolgen aangewezen.
Bordjes haast meteen in evenwicht
Lang duurde dat achtervolgen niet want een handvol minuten later hingen de bordjes al in evenwicht. Iddi legde
aan vanop afstand, Lazic kon de poging niet helemaal onschadelijk maken en Jaime Alfonso Ruiz tikte de
rebound binnen. Na twaalf minuten kon de wedstrijd als het ware opnieuw beginnen.
Nadien weinig kansen
Na de efficiënte openingsfase volgde er veel middenveldspel en vielen er enkel een paar halve mogelijkheden te
noteren. Het was wachten op nieuw doelgevaar tot in de 28e minuut. Destorme zette zijn bewaker in de wind,
sneed de zestien binnen en plaatste de bal in de verre hoek. Lazic ging echter goed plat en verwerkte de bal in
hoekschop.
Vlak voor de koffie kreeg de thuisploeg nog een paar hoekschoppen, maar echt gevaarlijk werd het nooit. De 11 ruststand was dan ook logisch te noemen.
Opnieuw twee snelle treffers
De tweede helft was een kleine tien minuten onderweg toen Nil De Pauw en Hamdi Harbaoui een combinatie
opzetten in de Mechelse zestien. De Pauw kwam alleen voor Renard, werkte mooi af en de 2-1 was een feit.
Deze keer kon KV Mechelen niet meteen terugslaan en een vijftal minuten later was het alweer prijs. Harbaoui
kreeg de bal in de zestien en haalde vanuit een scherpe hoek staalhard uit. Na een uur spelen stonden de jongens
van Marc Brys twee doelpunten in het krijt tegen een superefficiënt Sporting Lokeren.
Lokeren speelt het volwassen uit
Na die twee opdoffers greep Marc Brys meteen in met twee snelle wissels. Hij bracht Wilmet en Henkens voor
Iddi en Ghomsi. Toch was het Lokeren dat de touwtjes in handen hield zonder weliswaar echt gevaarlijk te zijn.
Ook KV kon doelman Lazic nooit echt bedreigen. Het scenario van de kansarme eerste helft werd nog eens
fijntjes overgedaan. In de 85e minuut kwam Koen Persoons nog oog in oog met doelman Renard, maar hij liet
het na om zijn ex-ploegmakkers helemaal de mond te snoeren. In de toegevoegde tijd viel er nog een doelpunt
uit de lucht toen Gueye een voorzet van Wilmet voorbij zijn eigen doelman kopte. De treffer viel echter te laat
om alsnog voor een ommekeer te zorgen.
KV Mechelen botste vandaag op een efficiënt Lokeren dat de wedstrijd in vijf minuten tijd in een beslissende
plooi wist te leggen. De nederlaag op Daknam maakte een einde aan een mooie reeks van zeven wedstrijden
zonder verliespartij.
Vrijdag 3 februari: KV Mechelen versterkte zich vandaag met de Kroaat Dino Škvorc. Škvorc is een 22-jarige
centrale verdediger die transfervrij overkomt van NK Lokomotiva Zagreb, waar z’n contract in januari in
onderling overleg werd verbroken. Daardoor kon KV hem buiten de transferperiode aanwerven. Hij tekende een
contract tot het einde van het seizoen, met een optie voor 2 bijkomende seizoenen. Voordien speelde Škvorc, die
tevens belofteninternational is, voor NK Čakovec, NK Varteks Varaždin en GNK Dinamo Zagreb.
In december 2010 ging Škvorc een week testen bij de Schotse topclub Celtic FC uit Glasgow. Wegens
visumproblemen ging deze transfer echter niet door!

Zaterdag 4 februari: vierentwintigste speeldag competitie => KV Mechelen - KV Kortrijk 0-0
De partij tussen KV Mechelen en KV Kortrijk kwam niet verder dan een troosteloos gelijkspel.
KV Mechelen ging tegen KV Kortrijk terug op zoek naar een overwinning. Op de vorige speeldag moest
Malinwa immers haar meerdere erkennen in Sporting Lokeren. Een nieuwe driepunter was dus noodzakelijk om
de goede vorm sinds de winterstop hoog te houden. Marc Brys was wel genoodzaakt te puzzelen door de
schorsing van Seth De Witte. Liroy Zhiari versierde zo opnieuw een basisplaats in het Mechelse middenveld.
Ondanks de aanhoudende koude en de sneeuwval van gisteren kan er gevoetbald worden in Mechelen. Dit mede
dankzij een 30-tal vrijwilligers die zaterdagnamiddag het ganse veld sneeuwvrij hadden gemaakt.
Aanvallend KV Mechelen
KV Mechelen begon alvast met de juiste ingesteldheid aan de wedstrijd; met drang naar voor. Nog voor er een
minuut gespeeld was kreeg Ruiz al een leuke kans. Het schot van de Columbiaan was echter te zwak om Van
Hout te verrassen. De ijzige kou kon Geelrood duidelijk niet deren want het liet enkele knappe combinaties
noteren. Een bedrijvige Cordaro probeerde na vijf minuten de bezoekende goalie te verschalken met een listig
lobballetje. De boomlange doelman had echter weinig moeite om de bal te plukken.
De bezoekers probeerden eveneens met combinatievoetbal de wedstrijd open te breken. Echte doelkansen
wisten de West-Vlamingen echter niet te creëren. In tegenstelling tot een werkloze Renard had Kristof Van
Hout wel de nodige klusjes op te knappen. Halfweg de eerste periode hield Destorme 2 verdedigers aan de praat
om dan de bal perfect in de loop van Gorius te spelen. Van Hout hield met een ultieme voetreflex de nul op het
bord. Naarmate het einde van de eerste helft in zicht kwam herstelde Kortrijk het evenwicht en dwong het
enkele kansen af. Messoudi dwong met gerichte kopbal Olivier Renard tot een puike redding. De bezoekers
kregen zelfs nog de beste kans van de wedstrijd om op voorsprong te staan. Oussalah wrong vlak voor het
rustsignaal een huizenhoge kans de nek om.
Druk van KV Kortrijk
In de aanvangsfase van de tweede helft waren het de bezoekers die het meeste veldoverwicht hadden en de beste
kansen konden creëren. Messoudi mikte een halve volley echter te centraal waardoor Renard makkelijk kon
redden. Veselinovic mocht even later op een hoekschop vrij inkoppen maar de bal verdween net naast het doel
van Renard. Marc Brys greep in en bracht Diabang in de plaats van Zhairi. Het spel kantelde opnieuw in het
voordeel van de thuisploeg maar echte doelkansen bleven uit.
Halfweg de tweede periode zette Malinwa een fraaie aanval over de rechterflank op. De Kortrijkse verdediging
stond echter goed op te letten en maakte de aanval onschadelijk. Vanhaezebrouck en Brys gooiden vijf minuten
voor affluiten een nieuwe aanvaller in de strijd. Nfor bij Kortrijk en Alibec bij Mechelen moesten het slot van de
wedstrijd proberen halen. Scoren lukte geen van beide teams nog waardoor nul-nul de logische eindstand was.
Vrijdag 10 februari: Boubacar Dialiba Diabang verlengde z’n contract bij KV Mechelen tot 2014 met een optie
voor een bijkomend seizoen tot 2015. De Bosnische Senegalees, die sinds 2009 voor Malinwa speelt, z’n vorige
contract liep aan het einde van dit seizoen af.
Zaterdag 11 februari: vijfentwintigste speeldag => Cercle Brugge KSV - KV Mechelen 1-0
KV Mechelen verloor met één-nul van Cercle Brugge. Invaller Baldé maakte twintig minuten voor het einde het
enige doelpunt.
Malinwa en Cercle voetbalden in de eerste helft enkele mooie kansen bij elkaar, maar doelmannen Coppens en
Biebauw hielden de nul bij de rust op het bord. In een mindere tweede helft kwam Cercle met een gelukje op
voorsprong toen invaller Baldé een hangende bal in de zestien voorbij een kansloze Biebauw tikte.
Een vinnig gestart Cercle kreeg al snel een goede mogelijkheid via Van Eenoo. Doelman Biebauw – na lang
blessureleed voor het eerst dit seizoen in de basis door de afwezigheid van de zieke Renard – redde KVM van
een vroege achterstand. De daaropvolgende corner werd door Portier op een haar na gemist. Ook Vetokele had
in die aanvangsfase bijna de één-nul aan de voet. Hij schoot van dichtbij voor de neus van Biebauw over.
Na een kwartiertje kwamen de bezoekers voor het eerst piepen. KV Mechelen probeerde het via David
Destorme vanop afstand. Doelman Jo Coppens liet het schot uit zijn handen glippen, maar de paal stond hem
bij: bal naast. Destorme mocht nadien opnieuw uithalen, Coppens redde met de voet. Ook de rebound vloog niet
tegen de touwen, want kapitein Gorius mikte over het doelhout.
Van Eenoo – Biebauw
Op het halfuur mocht de thuisploeg het vanop vrije trap proberen: Van Eenoo vond een attente Biebauw op zijn
weg. Malinwa versierde even later ook een knappe kans. Diabang werd door de buitenspelval geloodst en was
eerder op de bal dan doelman Coppens, maar het leer belandde niet tegen de netten. Mertens redde voor de lijn.
Na uitgebreid overleg van het scheidsrechterlijk kwartet in de slotfase van de eerste helft kregen Destorme en
Cordaro nog geel in voor het overige zeer sportieve eerste vijfenveertig minuten. Nul-nul bleef het bij de rust, al
had Van Eenoo nog een fraai schot in de voeten. Gelukkig voor KV Mechelen werkte een uitstekend keepende
Biebauw het leer weg.
Baldé matchwinnaar

Ook in de tweede helft kon geelrood op zijn doelman rekenen. Iachtchouk schilderde het balletje naar de verste
paal, maar Biebauw redde puik. Een voorbode voor een dolle tweede helft was de kans echter niet. De partij
bleef lange tijd op slot. Marc Brys greep in door Ruiz in te brengen, maar grote kansen leverde dat niet op. De
wissel van Bob Peeters, D’Haene-Baldé, rendeerde wel meteen. Na een vrije trap van Iachtchouk geraakte de
bal maar niet uit het pak. De net ingevallen Baldé profiteerde en scoorde de openingstreffer.
Eén keer Cordaro
Malinwa creëerde maar weinig gevaar, maar met een kans voor Cordaro had KVM alsnog de gelijkmaker
kunnen maken. De nummer 29 van geelrood kwam oog in oog met Coppens, maar knalde onbesuisd over.
KV Mechelen hoopte nog op de gelijkmaker in de slotfase, maar kon daarvoor te weinig dreigen. Cercle Brugge
klimt met deze drie punten terug naar de top zes.
Zaterdag 18 februari: zesentwintigste speeldag competitie => KV Mechelen - K. Beerschot AC 2-1
Malinwa boog een nul-één achterstand bij de rust tegen Beerschot AC in de tweede helft fraai om. Losada
zorgde voor vroeg doelpunt, maar Cordaro en Gorius hielden de drie punten alsnog thuis.
In een weinig beklijvende eerste helft stond KV Mechelen al snel op achterstand. Hernan Losada kreeg tijd en
ruimte om vanop afstand binnen te keilen.
Malinwa herstelde nadien wel het evenwicht en kreeg enkele kansjes, maar voetbalde zonder veel precisie om
Stijnen te bedreigen. Beerschot teerde op de vroege goal en kwam alleen nog vlak voor rust Renard op de proef
stellen. De Mechelse goalie redde – gelukkig voor de thuisploeg – knap.
De tweede helft was dan wel weer meer dan genietbaar. Malinwa startte furieus en scoorde snel via een
afgeweken bal van Cordaro. Beerschot had de mogelijkheden om te scoren, maar verkwanselde die. De druk
van de thuisploeg loonde uiteindelijk toch. In de slotfase schilderde Julien Gorius zich weer tot matchwinnaar
met een heerlijke vrije trap.
Slapend Geelrood
De partij kon niet veel slechter voor KV Mechelen beginnen. Al na acht minuten keek de thuisploeg tegen een
achterstand aan. De bezoekers namen van bij aanvang het balbezit op zich en Malinwa, dat stond er bij en keek
er naar. Het bleef ook kijken naar Hernan Losada toen die uithaalde. Zijn perfecte plaatsbal liet Renard geen
kans: nul-één.
Geelrood werd meteen wakker geschud, maar had het zichtbaar lastig om zich in de partij te knokken. Toch was
de gelijkmaker bijna een feit. Een voorzet van Chen na knap voorbereidend werk van Destorme belandde bij
Diabang. Hij schoot hard voorlangs. Veel gevaar schotelden beide ploegen het publiek niet meteen voor. Rond
het half uur ging Ruiz vanop afstand z’n kans: Stijnen zag het leer net over zijn doel zoeven. Het zelfde scenario
ontspon zich even later toen Destorme in de draai tussen drie bezoekende verdedigers probeerde. Stijnen sprong,
maar de bal vloog net over.
Rusten om te herbronnen
Net voor de pauze glipte Cordaro de zestien in. Hij zette voor, maar noch Ruiz noch Diabang konden de één-één
tegen de touwen tikken. De eerste helft konden we niet echt beklijvend noemen. Daarvoor leden de
streekgenoten te veel balverlies, waren de duels te soft en noteerden we nauwelijks doelgevaar. In de slotfase
van de eerste vijfenveertig minuten moest Renard nog eens aan de bak: hij maakte zich lang op een uitstekend
schot van Omolo. Nul-één bleef het bij de rust.
Ingrijpen loont
Marc Brys greep in en gooide Alibec en Vandenbergh in de strijd. Dat rendeerde meteen: Malinwa greep
Beerschot bij de keel. Een knaller van Cordaro week in het pak af en zorgde voor de gelijkmaker. De partij leek
een stuk feller te worden dan in de makke eerste helft, want ook Beerschot versierde aan de overzijde een dot
van een kans. Dayan werd door MacDonald alleen voor doel gezet: Diabang redde op de lijn.
Ook Destorme mocht in de zestienmeter van dichtbij uithalen, maar via een bezoekende verdediger rolde de bal
langs de verkeerde kant van de paal. KVM zette Beerschot onder druk en kon aanspraak maken op een tweede
doelpunt. Een omhaal van Vandenbergh ging via Stijnen tegen de paal, Cordaro mikte op Stijnen, de rebound
werd door Gorius in het zijnet getrapt: van het steriele spel van de eerste time was niets meer te merken.
Malinwa diende echter attent te blijven op de tegenstoten van de bezoekers. Zo trapte Mikulic een verre bal in
één keer op Renard en kon een ontketende MacDonald net niet bij een voorzet centraal voor doel. Even later had
Losada weer dé kans op de 1-2. Hij miste onbegrijpelijk van net voor de doellijn.
Heerlijke Goriusbal
KVM zakte wat terug en het zag er niet meteen naar uit dat het nog zou scoren, maar na een goed uitgelokte fout
van Alibec op de rand van het strafschopgebied bewees kapitein nogmaals zijn waarde. Met een heerlijke
krulbal versloeg hij Stijn Stijnen en hield hij de drie punten in het Argosstadion Achter de Kazerne.
Zaterdag 25 februari: zevenentwintigste speeldag competitie => KVC Westerlo - KV Mechelen 1-3
KV Mechelen won vanavond met 1-3 op het veld van Westerlo. Bij de rust stond het reeds 1-2 en in het slot
stelde Gorius de zege veilig.

De wedstrijd begon nochtans met een lange studieronde. De thuisploeg wou de wedstrijd meteen in handen
nemen, maar Malinwa nam al gauw het commando over en ging geduldig op zoek naar een opening in de
Westelse muur. Toch was het wachten tot op het kwartier voor een eerste doelpoging die naam waardig. Gorius
lanceerde Cordaro langs de lijn en die bracht de bal strak voor doel. Vandenbergh, de vervanger van de
geblesseerde Ruiz, devieerde het leer een kleine meter naast de kooi van Verbauwhede. Dat was meteen het
signaal voor de kemphanen om opnieuw wakker te schieten. Eerst zorgde Vanthournout met een harde pegel
voor een eerste waarschuwing. Renard ging gepast neer en duwde de poging in hoekschop. Vlak daarna was
Adams dicht bij de openingstreffer, maar zijn kopbal strandde op het lichaam van Renard.
Uiterst efficiënt Malinwa
Geen doelpunt voor de thuisploeg dus. Integendeel zelfs, Diabang deed de netten aan de overzijde trillen. Een
vrije trap van Gorius geraakte niet weg uit de Westelse zestien en de Bosnische Senegalees profiteerde van het
geharrewar met zijn zesde treffer van het seizoen. Een uiterst efficiënt Mechelen maakte er al gauw 0-2 van.
Cordaro nam een afvallende bal op de slof en zag zijn inzet achter de rug van Verbauwhede in doel verdwijnen.
Geelrood leek op weg naar een comfortabele ruststand maar in het slot liep het nog op een vlijmscherpe counter
van de thuisploeg, die Goor knap afrondde. Zo gingen beide ploegen rusten met een 1-2 stand op het bord.
KVM had duidelijk geen zin in een scenario zoals op Beerschot of Lierse, waar het een dubbele voorsprong
alsnog uit handen gaf en begon gretig aan de tweede helft. Maar na enkele gevaarlijke voorzetten en een
afstandsschot van De Witte was het ditmaal Westerlo dat het laken naar zich toe trok. Malinwa zag zich
genoodzaakt tegen te prikken via de counter en dat deed het ook met Cordaro. De flankspeler trapte zijn poging
echter onbesuisd over en naast. Het gevaar van de thuisploeg bleef evenzeer uit en geelrood kwam
langzamerhand opnieuw boven water. Vandenbergh scoorde bijna zijn eerste van het seizoen, maar
Verbauwhede lag in de weg. Het gebrek aan scherpte voorin bleef de rode draad voor het vervolg van de tweede
helft. Meermaals kwam Malinwa in stelling voor een doelrijpe kans, maar de laatste pas kwam er telkens net
niet uit. En als KVM toch kon besluiten op doel was daar telkens een sterk keepende Verbauwhede om zijn
ploeg te behoeden van een nieuwe dubbele achterstand. Zo kregen opnieuw Vandenbergh en ook Gorius de bal
niet voorbij de doelman van Westerlo. Met die krappe voorsprong bleef het uitkijken voor een tegenprik van de
thuisploeg en eerst Annab en daarna Goor kwamen nog dicht bij de gelijkmaker.
Wachten op zekerheid tot het einde
In het slot viel de wedstrijd dan toch in een beslissende plooi. De sterk ingevallen Alibec werd diep gestuurd en
was net iets rapper op de bal dan Verbauwhede. Die zag zich genoodzaakt aan de noodrem te trekken en
scheidsrechter Dierick twijfelde niet en gaf de ex-Bruggeling rood. Op dat moment had Ceulemans zijn drie
wissels reeds doorgevoerd waardoor veldspeler Luz tussen de palen kwam te staan. Gorius had geen genade en
scoorde, maar Dierick had kennelijk een onregelmatigheid gezien waardoor de strafschop opnieuw genomen
moest worden. De Fransman bleef kalm onder de druk en trapte de bal laag in de benedenhoek voorbij de
doelman ad interim. Zo nam Malinwa dan toch de maat van Westerlo en won het met 1-3.
Zaterdag 3 maart: achtentwintigste speeldag competitie => KV Mechelen - KAA Gent 0-2
KV Mechelen verloor met nul-twee van KAA Gent. Een vroeg en een laat Gents doelpunt deden een nochtans
fel strijdend Malinwa ten onder gaan.
KV Mechelen liet zich bij de start van de wedstrijd aan een vinnig Gent vangen en keek al na vijftien minuten
tegen een achterstand aan. Scheidsrechter Janssen legde de bal op de stip en Thijs knalde binnen.
Malinwa versierde nadien nog enkele mogelijkheden, maar het was vooral Gent dat nog aanspraak maakte op de
tweede van de avond. Renard hield KVM recht op pogingen van Smolders en Coulibaly. Gent plooide in de
tweede helft terug op eigen helft, maar toch versierde geelrood de mogelijkheden op de gelijkmaker. Die viel
niet en in de slotfase telde Coulibaly de thuisploeg helemaal uit: 0-2 was het eindverdict.
Vroege strafschop
De eerste mogelijkheid van de partij zette Chen achter zijn naam. Hij probeerde vanop afstand Buffalo-goalie
Padt te bedreigen, maar zijn uithaal zoefde over. Aan de overzijde ging Bruls zijn kans: Renard ging goed plat.
Even later kreeg Cordaro een goede kans. Hij schoot vanuit een scherpe hoek over. Toch waren het de
bezoekers die nog voor het kwartier op voorsprong kwamen. Bruls zette zich door in de zestienmeter en ging
samen met Renard naar de bal. Niet zo, oordeelde de Nederlandse scheidsrechter Janssen en hij wees resoluut
naar de stip. Bernd Thijs zette zich achter de bal en liet Renard geen kans: 0-1.
Malinwa diende zo al snel te achtervolgen en dat was allesbehalve simpel tegen een vinnig gestart Gent. Zo
werd Coulibaly losgelaten na een inschattingsfout van Pandza, Renard redde – gelukkig voor de thuisploeg –
knap met de voeten. Diezelfde Renard behoedde geelrood even later weer voor een tegendoelpunt toen
Smolders centraal op hem afstormde.
De Buffalo’s plooiden nadien terug en KVM versierde enkele kansen. Cordaro kopte op doelman Padt. Een
voorzet van Chen werd door Vandenbergh net niet beroerd – voorlangs – en een schot van Ghomsi stuiterde
langs de andere, verkeerde kant van het doelhout. Een ingestudeerde hoekschop van Gorius, schoot Destorme in
één tijd over. Scoren zat er nog niet in voor de thuisploeg: nul-één bleef het tot bij de rust.

Malinwaiaanse druk
KV Mechelen drukte na de rust Gent tegen het eigen doel: een lobje van Cordaro vloerde Padt, maar werd nog
voor de lijn weggekeild. De gelijkmaker viel niet meteen en het was dan opletten voor één van de zeldzame,
maar stevige tegenprikken van de bezoekers. Zo kon Smolders vrij inkoppen: een attente Renard hield KVM in
de wedstrijd.
Malinwa probeerde vervolgens Gent wel opnieuw onder druk te zetten, Brys gooide ook Diabang en de uit
blessure teruggekeerde Geudens in de strijd, maar de Buffalo’s hielden het achterin goed gesloten.
Op een tegenstoot kwam Vandenbergh in schietpositie, maar hij raakte het leer slecht: voorlangs. Ook een schot
van Gorius zorgde niet voor de ondertussen welverdiende gelijkmaker. Daar hadden Destorme en De Witte ook
nog voor kunnen zorgen, maar het dekselse zijnet en Padt stonden de één-één in de weg.
Coulibaly beslist
En dan volgt een huizenhoog voetbalcliché: wie de kansen niet afmaakt, oogst ook geen punten. De tot dan vrij
onzichtbare Elimane Coulibaly wurmde zich in de allerlaatste minuten voorbij Pandza en liet Renard geen kans:
nul-twee en Gent aan het feest. Zeer jammer voor de thuisploeg die een hele match strijd niet beloond zag in
puntengewin.

Voor de wedstrijd tegen KAA Gent maakte Mark Uytterhoeven aan de supporters bekend dat KV Mechelen een
akkoord heeft bereikt met ex-voorzitter Willy Van den Wijngaert over het stadion. Na de wedstrijd gaf de club
tekst en uitleg voor de pers.
KVM koopt de jeugdvelden en de investeringsgroep Mitiska koopt de gronden van het stadion van KV
Mechelen bij de vereffenaar. Malinwa huurt op haar beurt het stadion van Mitiska.‘Momenteel hebben we een
huurovereenkomst met Mitiska voor een termijn die langer is dan we zullen leven’, zei Johan Timmermans.
‘Samen met hen, onze supporters, Telenet, de stad en de buurt zullen we de komende weken en maanden
bekijken hoe we het stadion zullen kunnen renoveren.’
De vraag wanneer dat zal gebeuren, is nog niet beantwoord.‘Ik heb in het verleden steeds gezegd dat we dit in
2012 wilden starten’, zei Timmermans.‘Maar ook het akkoord heeft langer geduurd dan eerst gedacht. Dus of
het nog realistisch is om dit jaar te starten is me niet duidelijk. Een vergunning aanvragen, duurt wettelijk gezien
90 dagen, dus deze zomer zal alleszins niet meer mogelijk zijn. Er zijn nog geen plannen klaar, maar we willen
er nu zo snel mogelijk werk van maken.’
De onderhandelingen over dit akkoord sleepten lang aan. ‘Het was een moeilijk kluwen om te ontwarren met
alle partijen’, duidde stiefzoon Jean-Paul Peers die voor Van den Wijngaert de onderhandelingen met KVM
voerde. ‘Maar alle partijen, allen met een hart voor KVM, zijn er uit geraakt. Met dank ook aan burgemeester
Somers en de stad die mee hielp onderhandelen.’

Die burgemeester, geflankeerd door oppositie- en meerderheidsleden, bedankte alle partijen voor hun inzet.
‘Voetbal is emotie en toont vandaag nogmaals dat het mensen kan samenbrengen: al deze mensen met een hart
voor de club hebben zich kunnen vinden in een nieuw akkoord die de toekomst van KV Mechelen veilig stelt.’
Ook voor vereffenaar Joan Dubaere is een hoofdstuk afgesloten. ‘Het bod van Mitiska zorgt ervoor dat het
stadion uit de vereffening kan gehaald worden. Dit betekent dat de vzw YRKV Mechelen nu niets meer te
maken heeft met de vereffening ingezet eind 2002.’
Het laatste woord was aan Willy Van den Wijngaert, voortaan erevoorzitter van Malinwa. ‘Alles is vergeten en
vergeven: we beginnen allen met een schone lei.’
Verder maakte Mark Uytterhoeven ook bekend dat het rugnummer 25 niet meer zal worden toegekend. Het
behoort voortaan toe aan de supporters, die in 2002-2003 de club mee hebben gered! Dit werd enige tijd geleden
beslist op vraag van de supportersfederatie en de supportersraad. De laatste speler die met nummer 25 speelde is
Pan Pierre Koulibaly.
Maandag 12 maart: Denis Alibec is door KV Mechelen ontslagen. Het contract met de Inter-huurling werd om
dringende redenen en met onmiddellijke ingang stopgezet. ‘Er zijn feiten gebeurd die niet door de beugel
konden, maar we gaan niet over de details uitweiden. De speler zelf werd ondertussen officieel op de hoogte
gebracht van zijn ontslag’, aldus voorzitter Timmermans.
Verder liet KVM weten dat Joachim Van Damme de eerste transfer is voor het volgende seizoen. Van Damme
is een 20-jarige belofteninternational die overkomt van tweedeklasser KV Red Star Waasland-SK Beveren. Hij
kan zowel centraal in de verdediging als op het middenveld worden uitgespeeld. Van Damme is transfervrij en
tekende een contract voor 2 seizoenen bij Malinwa.
Dinsdag 13 maart: Malinwa heeft het contract van Jonas Laureys opengebroken en verlengd tot 2015. De jonge
middenvelder had nog een contract tot 2013 bij KV en tekende nu een nieuwe overeenkomst die hem 2 jaar
extra aan de club verbindt.
Zondag 18 maart: achtentwintigste speeldag competitie => SV Zulte-Waregem - KV Mechelen 2-0
KV Mechelen verloor met 2-0 op het veld van Zulte-Waregem.
KV Mechelen zakte vandaag af naar West-Vlaanderen voor de voorlaatste wedstrijd uit de reguliere competitie.
Tegenstander van dienst was SV Zulte Waregem. Beide ploegen waren zeker van Play-Off II, de partij kondigde
zich dus aan als een voorbereiding daarvan. Bij Malinwa stond Kenny Van Hoevelen terug in het basiselftal van
Marc Brys. De partij werd voorafgegaan door een minuut stilte uit respect voor de slachtoffers van het
busongeval afgelopen woensdag.
In een aftastend openingskwartier was het voor de thuisploeg die het meeste gevaar met zich meebracht. Een
misser van Ghomsi na vijf minuten zorgde bijna voor de 1-0. Berrier werd echter voldoende gehinderd om hem
het scoren te beletten. KV Mechelen vond maar moeizaam de weg richting doel. De verdediging van de
thuisploeg hield de rangen goed gesloten en Geelrood toonde te weinig creativiteit om het slot van de deur te
halen. Chevalier toonde zich het gretigst bij de thuisploeg met een aantal goede rushes over de rechterflank. Het
was dan ook de Franse flankaanvaller die het openingsdoelpunt op een schoteltje aanbood. Renard kon net niet
bij de voorzet waardoor Jens Naessens, die moederziel alleen aan de tweede paal stond, makkelijk wist binnen
te tikken.
Malinwa was duidelijk wakker geschud door het tegendoelpunt. De mannen van Brys gingen meer en meer op
zoek naar het doel van Bossut. Enkele minuten na het doelpunt zette Cordaro en Chen een knappe actie op over
rechts. Gorius kreeg de bal mooi aangespeeld op het penaltypunt. De fransman probeerde het met een plaatsbal,
maar die verdween langs de verkeerde kant van de paal. Zulte-Waregem herstelde opnieuw het evenwicht.
Scoren lukte geen van beide ploegen nog waardoor Malinwa met een kleine achterstand de rust indook.
Marc Brys greep in tijdens de rust en bracht Biset en Diabang tussen de lijnen ten koste van Geudens en Pandza.
KV Mechelen kwam alleszins scherper uit de kleedkamer en ontwikkelde meer doelgevaar. Een bedrijvige
Destorme zag een schot gestuit worden door een West-Vlaamse verdediger. Gorius knalde de herneming over.
De wedstrijd won aan spektakelwaarde en ging mooi over en weer. Renard moest een aantal keren gevat tussen
beide komen om verder onheil te voorkomen. De druk van Geelrood nam geleidelijk aan af en dat gaf de
thuisploeg meer ademruimte om op zoek te gaan naar de verlossende tweede treffer.
Chevalier miste eerst nog onbegrijpelijk een open doelkans aan de tweede paal op voorzet van Naessens. Tien
minuten voor affluiten maakte De Witte een overtreding enkele meters buiten de zestien. De vrije trap die erop
volgde werd door Hamalainen netjes over de muur en voorbij een kansloze Renard in doel getrapt. De dubbele
achterstand was fataal voor Geelrood dat in de laatste minuten enkel nog kan dreigen na een afstandsschot van
de ingevallen Wilmet dat over het doel van Bossut ging. KV Mechelen keert zo met lege handen terug richting
Dijlestad en krijgt woensdag Standard de Liège over de Mechelse grasmat.
Maandag 19 maart: Malinwa liet aan doelman Clint Alliet weten dat z’n contract niet wordt verlengd, hij mag
dus uitkijken naar een andere club.

Woensdag 21 maart: dertigste speeldag competitie => KV Mechelen - R. Standard de Liège 1-2
KV Mechelen verloor met 1-2 van Standard. Julien Gorius zorgde met een verre vrije trap voor het enige
doelpunt van de eerste helft, maar Standard scoorde met een gelukje nog twee keer in de tweede helft.
KV Mechelen stond na een doelpunt van Julien Gorius bij de rust één-nul voor, maar het kon die voorsprong
niet uitbreiden. De paal en Bolat speelden spelbreker.
Daar profiteerden de bezoekers optimaal van: via Biebauw wist Buyens de gelijkmaker te scoren en in de
slotfase keilde Batshuayi Standard naar een zege. KV Mechelen eindigt zo het seizoen op een negende plaats.
Malinwa nam van bij aanvang het initiatief. De eerste kans van de wedstrijd was dan ook voor de thuisploeg.
Gorius zette verrassend voor tot bij Wilmet, door Brys in de spits geposteerd, die het leer voorbij Bolat tikte.
Gershon redde echter op de lijn.
Standard herstelde vrij snel het evenwicht en kwam even piepen met een kansje voor Batshuayi. Biebauw kwam
tussen met een handje. Dat deed de KVM-goalie net voor het halfuur nog eens over na een veel gevaarlijker
schot van Batshuayi. Geelrood kwam ondertussen nog amper in de zestienmeter in een voor de rest matige
eerste helft.
Julien Gorius doet het weer
Tot Julien Gorius een verre vrije trap tegen de netten liet waaien. Geen Standard-speler in de zestienmeter - ook
Bolat niet - kon het leer beroeren en zo vloog het schot tegen de touwen. Eén-nul bleef het bij de rust.
Standard-trainer Riga greep bij de rust in en gooide Van Damme en Gakpe in de strijd. Batshuayi versierde
meteen een nieuwe kans: Biebauw stond attent te keepen. Even later kreeg Malinwa dé kans om de bezoekers
op een twee-nul achterstand te zetten. Een snelle en fraaie tegenstoot via Cordaro en Wilmet belandde op het
hoofd van Destorme. De paal speelde spelbreker voor wat een heerlijk doelpunt had kunnen zijn.
Deksel op de neus
KV Mechelen prikte opnieuw tegen, maar miste een unieke kans op een nieuwe voorsprong. Gorius kreeg
ruimte om uit te halen, maar Bolat redde. Ook de rebound van De Witte geraakte niet voorbij de bezoekende
doelman. Negen minuten voor het einde kreeg geelrood het deksel op de neus. Batshuayi kon in het
strafschopgebied ongehinderd uithalen en liet een tot dan toe uitstekend keepende Biebauw kansloos achter: 1-2.
Van Damme kon in de absolute slotfase er nog één-drie van maken, maar Biebauw redde met de voet. 1-2 bleef
het dus en door het verlies van Beerschot op KV Kortrijk sluit Malinwa het reguliere seizoen af op de negende
stek.
Donderdag 22 maart: deze namiddag werd de kalender voor de play offs bekend gemaakt. Malinwa, dat in
groep A van play-off 2 zit, opent thuis tegen Cercle Brugge KSV. Op paasmaandag reist Malinwa naar de buren
van Lier en ook voor de derde speeldag staat er een streekderby op het programma: KVM-OHL. Daarna volgt
de uitmatch op Leuven, KVM-Lierse en op de laatste speeldag wordt Cercle Brugge KSV – KV Mechelen
gespeelt.
Zaterdag 31 maart: eerste speeldag play off 2 groep A => KV Mechelen - Cercle Brugge KSV 0-3
0-3: met deze cijfers verloor KV Mechelen in eigen huis de openingswedstrijd van play-off 2.
De sportieve staf van Malinwa zette in op play-off 2, maar startte dus met een valse noot. In de eerste helft
versierde de thuisploeg nog wel wat kansen. Toch liet het Cercle makkelijk scoren en kreeg het zelf geen bal
tegen de touwen.
Iachtchouk – vroeg in de wedstrijd – en Van Eenoo – vlak voor de pauze – nekten geelrood in de eerste helft en
zorgden ervoor dat de bezoekers hun favoriete spel konden spelen. In een makke tweede time doodde een
ingenieuze plaatsbal van Van Eenoo al snel de hoop van het thuispubliek op een leuke terugkeer van geelrood.
Zo verloor KVM enigszins zielloos de openingsmatch van de tweede play-offwedstrijd.
Na een eerste waarschuwing van Cercle Brugge – Anthony Portier kopte vanuit buitenspelpositie op de deklat –
kwam Malinwa een eerste keer piepen. Ruiz zette zich door in de zestienmeter en besloot vanuit een scherpe
hoek naast. Even later zorgde Ruiz weer even voor paniek in de bezoekende defensie. Coppens kon in de kluts
een vroeg doelpunt vermijden.
Deksels Cercle
Dat kon Olivier Renard aan de overzijde niet tegenhouden. Iachtchouk keilde van in het strafschopgebied
voorbij een te laat duikende Renard. De thuisploeg – uit op een fraaie playoffcampagne reageerde meteen.
Cordaro zette fraai voor naar de inlopende Ruiz die net naast kopte.
Net nadat de partij even werd stilgelegd om de geblesseerde assistent-scheidsrechter te wisselen, kwam
Malinwa goed weg. Van Hoevelen haalde Vetokele neer, maar scheidsrechter Geldhof wees niet naar de stip.
KV Mechelen bleef tegen een nul-één achterstand aan kijken en leek niet bij machte om snel de gelijkmaker
tegen de touwen te prikken. Wilmet kon wel uithalen, zijn schot belandde echter naast.
Cercle deed het op z’n Cercles: een dichtgetimmerde organisatie neerzetten, op het scherp van de snee wanneer
nodig en bijzonder efficiënte uitbraken. Zo keek Malinwa nog voor de rust tegen een tweede tegentreffer aan:
simpel uit verband gespeeld, simpel binnengelegd door Van Eenoo. Een pijnlijk tweede doelpunt voor een
KVM dat zo koud gepakt werd.

Geelrood antwoord blijft uit
Malinwa had dus wat recht te zetten in de tweede vijfenveertig minuten. Geelrood – met Laureys in de rangen –
probeerde meteen de bakens te verzetten, maar geraakte niet tot een snelle aansluitingstreffer. Cercle bleef
uiterst compact voetballen en het ontbrak KVM aan creativiteit om de bezoekende gordel te ontgrendelen. Op
de counter bleken de bezoekers wel uiterst efficiënt en creatief. Een heerlijke ingeving van Van Eenoo zorgde al
snel voor de derde Cercle-goal van de avond.
Wedstrijd gespeeld zo leek het, want KVM geraakte maar niet in haar spel. Een sluw Cercle bleef beheerst
spelen en het zag er niet naar uit dat spektakel de toeschouwers toch nog een leuke playoffwedstrijd zou
bezorgen. Integendeel, het was pijnlijk om te zien hoe de onmacht in het thuiselftal sloop om alsnog iets te
beginnen tegen de West-Vlamingen. Het bleef bij nul-drie en zo start KVM play-off 2 met een valse noot.
Maandag 9 april: tweede speeldag play off 2 groep A => K. Lierse SK - KV Mechelen 2-1
KV Mechelen verloor vanavond met 2-1 op het Lisp en blijft zo puntenloos laatste in POII.
Marc Brys voerde drie wissels door in vergelijking met vorige week zaterdag. Biebauw nam de plaats
onder de lat in, terwijl Henkens de gekwetste Destorme op het middenveld moest vervangen. Het duo
Pandza-Van Hoevelen nam de centrale verdedigingsas voor hun rekening.
Na de 0-3 thuisnederlaag van vorige week was Malinwa verplicht iets recht te zetten en onder impuls van
Cordaro trok geelrood richting het doel van Kawashima. Gorius tekende voor het eerste Mechelse
doelgevaar na vijf minuten, maar de kapitein stond buitenspel. Aan de overzijde prikte Lierse meteen tegen
via Claasen. Een attente Biebauw ging echter goed plat.
Malinwa kopje onder
Vervolgens was het al Lierse dat de klok sloeg. Het duo Bekoe-Maric nam de thuisploeg op sleeptouw.
Eerst trof Maric na een geweldige knal de paal, maar even later deed Bekoe de thuisploeg toch tweemaal
juichen. Eerst dribbelde hij zich vlot voorbij de Mechelse verdediging en bediende een vrijstaande Claasen
die de thuisploeg op voorsprong bracht.
Even later was het alweer prijs en ditmaal was het Bekoe zelf die een uitgesponnen aanval van de
thuisploeg afrondde. Malinwa stelde hier weinig tegenover. Iddi, die de gekwetste Chen was komen
vervangen, stelde de thuisgoalie voor het eerst aan het werk toen de koffie al klaar stond. Op de tonen van
“KV Mechelen, KV Mechelen, slaap jij nog, slaap jij nog?” begeleidde het thuispubliek beide teams
richting kleedkamers.
Cordaro brengt KVM weer in de match
De thuisploeg vond de 2-0 voorsprong voldoende en keek bij aanvang van de tweede helft de kat uit de
boom. Malinwa profiteerde vrijwel meteen. Ruiz zette Kawashima onder druk en de thuisgoalie schonk
geelrood een eerste corner in de tweede helft. Gorius bediende de vrijstaande Cordaro die Malinwa weer in
de wedstrijd bracht.
De thuisploeg leek even aangeslagen, maar grote kansen leverde het Malinwa niet op. Enkel Pandza testte
de vuisten van Kawashima, maar de thuisgoalie hield zijn ploeg op voorsprong. De thuisploeg herstelde het
evenwicht en prikte nog enkele keren goed tegen onder impuls van een bedrijvige Bekoe, maar zowel
Claasen als Bidaoui konden hun pogingen niet kadreren.
Een echt slotoffensief voetbalde geelrood niet meer bij elkaar. De kelk moest echt leeg tot op de bodem,
want Cordaro mocht alsnog vlugger gaan douchen met een overdreven (?) uitsluiting.
Zo blijft KV Mechelen ook na vanavond puntenloos laatste in POII.
Zaterdag 14 april: KV Mechelen gaat in beroep tegen de schorsing van Alessandro Cordaro. Na z’n rode kaart
op het veld van Lierse kreeg Cordaro een minnelijke schikking van 1 speeldag schorsing voorgesteld. Malinwa
aanvaardde het voorstel niet en legde de zaak voor aan het Sportcomité. Dat vond de sanctie terecht en behield
de ene schorsingsdag. KV tekent echter beroep aan. In de loop van volgende week volgt een definitieve
uitspraak. Ondertussen start het bondsparket een procedure op tegen Antonio Ghomsi. Die zou een overtreding
gemaakt hebben op Rudy tijdens KV Mechelen - Cercle Brugge. Scheidsrechter Geldhof signaleerde geen fout,
maar het bondsparket meent op basis van tv-beelden wel nog een overtreding gezien te hebben. De zaak wordt
op 24 april behandeld

Zaterdag 14 april: derde speeldag play off 2 groep A => KV Mechelen - Oud-Heverlee Leuven 2-1
Malinwa heeft haar eerste zege in de play-offs beet. Twee-één werd het tegen OH Leuven.
In een rustige eerste helft behield KVM de controle. Met twee puike tegenprikken zette het OHL bij de rust op
een twee-nul achterstand. Rond het kwartier mocht debutant Van Tricht uithalen en scoren. Op het halfuur
keilde Ruiz de tweede binnen en zo kon geelrood al bij al verdiend gaan rusten met twee-nul.
In de tweede helft scoorde OHL snel vanop de stip via Remacle. Beide elftallen kregen nog enkele kansen op
een extra doelpuntje, maar KVM hield stand met twee-één.

KV Mechelen zette het veldoverwicht meteen om in een doelpunt. Na een kwartier kon Wannes Van Tricht –
voor het eerst in de basis – van net buiten de zestien uithalen. Zijn bal was perfect geplaatst en liet Kaminski
geen kans.
OH Leuven reageerde meteen met een uitbraak van Remacle. Hij schilderde het leer perfect op de knikker van
de inlopende Azevedo, maar die kopte naast. Daar bleef het voor de bezoekers bij: Malinwa bleef rustig
combineren. Zonder veel kansen te creëren echter, maar geelrood bleek vanavond uiterst efficiënt te zijn. Na een
knappe aanval via Cordaro, strandde een even fraaie omhaal van Gorius tegen de staak. De rebound werd door
goaltjesdief Ruiz binnengetikt.
Veel andere mogelijkheden vielen er niet te noteren tot vlak voor de pauze. Alessandro Cordaro vertrok aan de
middellijn en rolde de Leuvense defensie op, allen Kaminski bleef pal staan. Hij redde het schot met de vuisten.
OHL counterde meteen en had moeten scoren. Iakovenko miste aan de tweede paal onbegrijpelijk: hij raakte de
bal slecht, over.
Remacle in twee keer
OH Leuven diende in de tweede helft wat recht te zetten en dat deed het ook snel. Pandza ging aan de arm van
Azevedo hangen en scheidsrechter Virant wees naar de stip. Biebauw redde de strafschop, maar Remacle tikte
de rebound tegen de touwen. De thuisploeg reageerde meteen op de aansluitingstreffer, maar Ruiz kopte een
verre voorzet van Chen net naast.
Ook Cordaro probeerde het na een nummertje met Gorius op vrije trap. Kaminski diende niet tussenbeide te
komen. Een kansenfestival kon je de partij moeilijk noemen, maar moest KV Mechelen uitkijken om niet tegen
de gelijkmaker aan te lopen. Remacle en Azevedo doken op rechts gevaarlijk op, maar centraal vond het leer
geen Leuvense voet.
In de slotfase had Cordaro het kunnen afmaken toen hij alleen voor Kaminski kwam. De bezoekende goalie
kwam echter goed uit en zo bleef het spannend tot op het einde. De zege van KVM kwam echter niet meer in
gevaar.
Dinsdag 17 april: Alessandro Cordaro krijgt dan toch geen schorsingsdag opgelegd voor z’n rode kaart op het
veld van Lierse. Vorige week besliste het Sportcomité om Cordaro één speeldag te schorsen. Malinwa ging
hiertegen in beroep. Het Beroepscomité gaf de club akkoord en oordeelde dus dat de uitsluiting voor de ItaloBelg voldoende was.
Zaterdag 21 april: vierde speeldag play off 2 groep A => Oud-Heverlee Leuven - KV Mechelen 4-2
Malinwa verloor vanavond kansloos op het veld van OHL. Het werd 4-2.
Coach Marc Brys moest zijn verdediging noodgedwongen herschikken. Zo verscheen Wilmet op de linksachter
in plaats van de geschorste Ghomsi. Biset nam dan weer de plek van Pandza in.
Van het vertrouwen dat geelrood vorige week tankte, bleef al na vijf minuten weinig over. Jakovenko zette zich
goed door tot de achterlijn en bediende de vrijstaande Azevedo die de thuisploeg al na enkele minuten op
voorsprong bracht. Een eerste koude douche voor Malinwa.
Terwijl de hemelsluizen zich volledig openden boven Leuven, ging OHL op haar elan door. Onder impuls van
een bedrijvige Jakovenko, Remacle en Azevedo liet het Malinwa nooit in de wedstrijd komen. Integendeel,
Jakovenko, weer hij, haalde weer de achterlijn en bediende ditmaal aan de eerste paal de ingelopen Nys die
Biebauw voor de tweede maal het nakijken gaf.
En Malinwa? Dat dreigde tweemaal via Van Tricht en De Witte, maar tot een echte redding kwam Kaminski
nooit. Het was de thuisploeg die verzuimde om de wedstrijd al voor de rust helemaal te beslissen. Zowel
Remacle als Ruytinx kwamen net te laat om de score verder uit te diepen.
Destorme zorgt voor balvastheid
Na de pauze nam Destorme de plek van Henkens in op het middenveld en zo kreeg Malinwa meer vat op de
wedstrijd. Concreet doelgevaar leverde dit echter niet op en de beste kansen waren nog steeds voor de
thuisploeg. Zo bracht Jakovenko Van Hoevelen in verlegenheid en zette de 3-0 tussenstand op het scorebord.
Wedstrijd helemaal gespeeld en OHL liet even begaan. Malinwa stak nadrukkelijker haar neus aan het venster
en het was Gorius die milderde tot 3-1 na een mooie vrije trap.
Even leek OHL het zichzelf nog moeilijk te maken, maar Destorme trapte de kans over de kooi van Kaminski.
In het slot van de partij scoorden beide ploegen nog eenmaal: eerst pikte Remacle zijn doelpuntje mee na een
penaltyfout van Chen en in blessuretijd zette Gorius de 4-2 eindstand op het scorebord.
Zaterdag 28 april: vijfde speeldag play off 2 groep A => KV Mechelen - K. Lierse SK 1-1
KVM en Lierse SK scoorden elk één keer voor de rust. Biset – vroeg – en Claasen – laat in de eerste helft waren
de doelpuntenmakers.
Maxime Biset knikte de thuisploeg al snel op voorsprong, maar KV Mechelen moest nog voor de pauze een
gelijkmaker toestaan.

Claasen maakte er net voor de rust één-één van, na balverlies van Cordaro. Jammer voor KVM dat in de eerste
helft enkele kansjes verzamelde en voorts vlot combineerde. In de tweede helft versierde Malinwa kans op kans,
maar het geelrode goaltje viel maar niet.
Gelijkmaker net voor de pauze
Net voor de pauze kon Julien Gorius er bijna twee-nul van maken. Een sluw tikje van Chen zette Gorius scherp
voor Kawashima. De kapitein van de thuisploeg, mikte in het zijnet. Het zag er naar uit dat KVM met een
voorsprong ging rusten, maar een missertje in de thuisdefensie zorgde alsnog voor de gelijkmaker. Biebauw
redde eerst nog, maar was kansloos tegen de rebound van Claasen. 1-1 en alsnog een domper op een verder
behoorlijke eerste helft.
De tweede helft startte fel. Met een schot van Bekoe aan de rand van de zestien was Biebauw meteen wakker
geschud. Hij ging goed plat. Malinwa reageerde meteen. Een ontketende Cordaro schoot voorlangs, Wilmet
counterde maar passte verkeerd, Destorme trapte van dichtbij over het leer, De Witte verplichtte Kawashima tot
een redding: KV Mechelen verdiende meer dan een tweede doelpuntje.
Mechels kansenfestival
Lierse stond er bij en keek ernaar, maar was op een zeldzame tegenprik wel aartsgevaarlijk. Biebauw kon nog
net een doelpunt van Bekoe verijdelen. Malinwa bleef kansen op een deugddoende zege krijgen. Cordaro bleef
een gesel voor de bezoekende verdediging en tikte in één tijd voor doel. Gorius miste alleen voor doel en even
later deed Destorme hem dat nog eens na.
Zo bleef het bij één-één en moest KVM zelfs nog uitkijken om niet te verliezen. Adesanya kwam op de counter
alleen voor Biebauw maar trapte hard over. Aan de overzijde kon De Witte bijna nog zijn ex-club de das om
doen, maar Kawashima redde in extremis een punt voor de bezoekers. Zo sloot KV Mechelen met zekerheid
haar laatste thuiswedstrijd van het seizoen af na een genietbare partij.
Dinsdag 1 mei: vandaag tekende Julien Gorius een contract voor 4 seizoenen met optie voor een bijkomend
seizoen bij KRC Genk. De Franse aanvoerder van KV Mechelen, die nog onder contract lag bij KV en eerder al
in de belangstelling stond van de Limburgers, verlaat Malinwa na 4 seizoenen. In die 4 seizoenen speelde de
middenvelder 112 competitiematchen, 15 play-offduels, 16 bekerwedstrijden en 45 vriendschappelijke matchen.
Daarin scoorde hij respectievelijk 35, 8, 6 en 18 doelpunten. De transfersom voor de spelmaker werd niet
bekend gemaakt (beide clubs spraken dit contractueel af), er wordt geschreven dat Malinwa tot 2 miljoen euro
kan ontvangen voor Gorius (1,5 miljoen als vaste transfersom + een bonus van 500 000 euro indien Genk de
poules van de Champions League of de Europa League halen).
Verder liet Malinwa weten dat ook Kevin Geudens, Yves Makabu-Ma-Kalambay en Dino Škvorc de club
verlaten. Geudens zag z’n contract, dat aan het einde van dit seizoen afloopt, niet verlengd worden. De
Kempense middenvelder heeft er 6 seizoenen bij Geelrood opzitten, goed voor 160 wedstrijden en 20
doelpunten, waarvan 95 matchen en 8 goals in competitie. Wegens blessureleed kwam hij afgelopen seizoen
amper in actie, net zoals tijdens het seizoen 2008-2009 toen de middenvelder een beenbreuk opliep en gans het
seizoen out was.
Voor Yves Makabu-Ma-Kalambay en Dino Škvorc is het een ander verhaal: de boomlange zwarte doelman
kwam de ploeg van Brys pas dit seizoen vervoegen om de blessure van Wouter Biebauw op de vangen.
Uiteindelijk kwam hij 2x in actie: 1x in competitie en 1x voor de beker van België. Škvorc was sinds februari
van dit jaar in Mechelen, maar kwam niet aan spelen toe. Beide spelers hun contract loopt in juni van dit jaar af
en wordt niet verlengd.

links: ‘captain’ Julien Gorius.
rechts: Kevin Geudens, na z’n goal tegen Antwerp in de eindronde
in 2007, eentje die KV mee terug naar eerste klasse bracht!

Zaterdag 5 mei: zesde speeldag play off 2 groep A => Cercle Brugge KSV - KV Mechelen 3-1
KV Mechelen verloor op het veld van Cercle Brugge met 3-1. Malinwa speelde een halfuur met tien man na de
uitsluiting van David Destorme.
Voor de laatste wedstrijd van het seizoen 2011-2012 doet trainer Marc Brys opnieuw een beroep op enkele
jongelingen. Wannes Van Tricht en Senad Karahmet kwamen allebei opnieuw in de basiself voor dit verplichte
nummer in play-off 2. Julien Gorius speelde zoals gekend zijn laatste wedstrijd voor geelrood.
Voor KVM stond er sportief gezien niets meer op het spel. Cercle verdedigde de eerste plaats in poule A en
hoopte een vervolg te breien aan het seizoen in de finale van play-off 2. Lang moest de thuisploeg niet wachten
op een comfortabele uitgangspositie. Na een misverstand in de Mechelse verdediging mocht Vetokele alleen op
Biebauw af. De spits werkte koel af en Malinwa stond na acht minuten een doelpunt in het krijt: 1-0.
Zoeken naar een oplossing
KV Mechelen probeerde meteen te reageren en slaagde daar ook bijna in. Gorius stak de bal door het centrum
van de groenzwarte verdediging en Ruiz mocht randje buitenspel doorgaan, maar kwam net tekort.
Cercle leek tevreden met de voorsprong en loerde vooral op de counter. Daarbij ontbrak de efficiëntie om de
score aan te dikken. Rudy probeerde het met een spectaculaire omhaal, maar de bal ging ver over en naast.
Aan de overkant trok Karahmet vanop zijn flank mee in de aanval. Op zijn aangeven haalde Cordaro de
achterlijn, maar de voorzet was net te scherp en Coppens zat ertussen.
Veel kansen had de wedstrijd niet om het lijf. Enkel de thuisploeg dreigde enkele keren van uit de tweede lijn.
Biebauw liet zich niet verrassen. KV Mechelen had het moeilijk om kansen te creëren en op de koop toe moest
Xavier Chen tien minuten voor de rust gedwongen naar de kant met een blessure.
Lukas Van Eenoo kreeg nog de beste kans op een tweede doelpunt. De middenvelder was sneller dan de
Mechelse verdediging, maar Wouter Biebauw had een uitstekende reflex in huis. Bij de rust stond het 1-0.
Ruiz brengt hoop
Cercle Brugge kwam het felst uit de kleedkamer en ging op zoek naar een tweede treffer. Die vond het ook na
amper één minuut spel via Rudy. De seizoensrevelatie van Cercle benutte de ruimte die hij kreeg aan de rand
van de zestien en trapte de bal onhoudbaar voorbij Biebauw. Cercle leek op rozen te zitten met een 2-0
voorsprong.
KV Mechelen gaf het toch nog niet helemaal op. Vijf minuten later belandde een doorgekopte bal tot bij Jaime
Ruiz. Die besloot staalhard vanuit een scherpe hoek en Coppens had geen reactie in huis. 2-1 en Malinwa kon
weer op zoek naar de gelijkmaker.
KVM met tien
Dat was echter zonder Claude Bourdouxhe gerekend. Na een uur spel besliste de scheidsrechter een tweede
gele, en dus rode kaart onder de neus van David Destorme te duwen. De nummer 18 was tijdens de rust
ingevallen voor Wannes Van Tricht en zette op korte tijd twee keer een stevig tackle in. Bij die tweede sliding
raakte Destorme de bal, maar de scheidsrechter was streng. KV Mechelen moest met tien op zoek naar de 2-2.
Halfweg de tweede helft is het toch Malinwa dat nog eens komt aandringen voor een doelpunt. Na knap
samenspel tussen Wilmet en Cordaro op de rechterflank, kreeg Gorius de bal toegespeeld ter hoogte van de
kleine rechthoek. Coppens stond op de juiste plaats om redding te brengen.
De ingevallen Arne Naudts kwam met een kopbal nog dichtbij de 3-1, maar zijn poging strandde in de armen
van de Mechelse goalie. Bijna viel het doelpunt alsnog aan de overkant, maar Coppens had vijf minuten voor
tijd nog een ultieme reflex in huis op de schuiver van KV Ruiz.
In de slotminuut besliste Rudy dan toch de partij met zijn tweede doelpunt van de avond. Op aangeven van
Vidarsson glipte de Portugees door de buitenspelval en maakte het koel af. Cercle speelt de finale van play off
2.
KV Mechelen sluit zo de laatste partij van dit seizoen af met een 3-1 verlies in het Jan Breydelstadion.
Maandag 14 mei: op de Raad van bestuur besliste KV Mechelen vanavond om de samenwerking met
hoofdtrainer Marc Brys en z’n assistent Urbain Spaenhoven stop te zetten. Het bestuur van Malinwa geeft later
verdere toelichting op het ontslag van de 50-jarige Antwerpenaar.
Marc Brys, vorige
week donderdag
50 geworden,
werd vanavond
samen met één
van z’n assistenten
Urbain Spaenhoven ontslagen
bij KV Mechelen.

Woensdag 16 mei: KV Mechelen heeft het contract van Tom Pietermaat verlengd tot en met het seizoen 2015
met een jaar optie. De jongeling deed de voorbereiding van het pas afgelopen seizoen nog mee bij Malinwa
maar werd vanaf september uitgeleend aan derdeklasser K. Rupel Boom FC. Daar maakte hij een goede indruk
als rechtsachter. Voor volgend seizoen wordt Pietermaat uitgeleend aan tweedeklasser VC Eendracht Aalst
2002.
Donderdag 24 mei: Malinwa maakte vandaag de transfer bekend van Tomislav Pačovski. Pačovski is een
Macedonische doelman die overkomt van K. Beerschot AC. Hij tekende een contract voor 3 seizoenen bij KV
Mechelen. Verder liet de club weten dat ook jeugdspeler Senad Karahmet een contract voor 2 seizoenen
ondertekende. Karahmet is een linksbuiten die op het einde van het seizoen een goede indruk naliet als
vervanger van de geschorste Ghomsi en geblesseerde Van Loo.

Senad Karahmet

Tomislav ‘Tome’ Pačovski

Vrijdag 25 mei: vanmiddag stelde KV Mechelen Harm van Veldhoven voor als nieuwe trainer. De tot Belg
genaturaliseerde Nederlander tekende een contract voor 2 seizoenen bij Geelrood. De afgelopen 3,5 jaar was hij
coach van het Nederlandse Roda JC. Voorheen trainde hij KFC Lommelse SK, KFC Strombeek, FC Molenbeek
Brussels Strombeek, Cercle Brugge KSV en KFC Germinal Beerschot Antwerpen. Als speler was hij in actie
voor De Raven Luyksgestel, KFC Lommelse SK, KFC Germinal Ekeren, RWD Molenbeek en terug KFC
Lommelse SK.
De 49-jarige trainer stond op nummer 1 op het verlanglijstje van KV Mechelen en maakte dat na het ontslag van
Brys ook snel duidelijk. Voor een concrete ambitie naar volgend seizoen toe is het nog te vroeg, maar van
Veldhoven wil met Malinwa spektakel en verzorgd voetbal brengen.

De kersverse coach tekent in het bijzijn van voorzitter Johan Timmermans z’n contract.

Vrijdag 1 juni: KV Mechelen laat weten dat Steven De Petter een contract van 4 seizoenen ondertekende.
Helemaal afgerond is de transfer nog niet, want Malinwa moet nog wachten op KVC Westerlo dat de 26-jarige
middenvelder moet vrijgeven. Voorheen speelde ‘de Pette’ bij SK Terjoden-Welle en FC Denderleeuw dat later
veranderde in FC Verbroedering Dender EH.

Bij KVC Westerlo

FC Verbroedering Dender EH

Donderdag 7 juni: het is nu officieel: Steven De Petter speelt de komende 4 seizoenen voor Malinwa. Het
contract was al getekend maar KV moest nog wachten op de vrijgave van KVC Westerlo, de vorige club van De
Petter. Ondertussen is dit gebeurd en is de transfer helemaal afgerond.
Vrijdag 8 juni: KV Mechelen maakte vandaag het voorbereidingsschema voor het seizoen 2012-2013 bekend.
Malinwa hervat op dinsdag 12 juni de trainingen. De eerste training vindt plaats op de Jeugdacademie en zal
beginnen rond 15u. K. Groen-Rood Katelijne is traditioneel eerste sparringpartner, deze match gaat door op
zaterdag 23 juni, de aftrap is voorzien om 19u. Daarna oefent de club nog tegen KSK Wavria, SK Rapid Leest,
Verbroedering Geel-Meerhout, K. Kampenhout SK, K. Rupel Boom FC, KSK Heist en VC Rijmenam. Voor de
eerste thuiswedstrijd van het seizoen komt Club Brugge KV op bezoek (11 juli). Op zaterdag 14 juli trekt KV
naar Nederland voor een match tegen Helmond Sport en op woensdag 18 juli ontvangt Geelrood het Saoedische
Al-Shabab van Michel Preud’homme. De laatste voorbereidingsmatch voor de start van de competitie wordt op
zondag 22 juli gespeeld op de tweede dag van het fanweekend van KVM, dan komt (onder voorbehoud) het
Spaanse Getafe CF naar Mechelen.
Ondertussen heeft het beroepscomité van KBVB Antonio Ghomsi vrijgesproken voor een vermeende fout op
Cercle-speler Rudy. Het bondsparket meende begin mei op tv-beelden van de playoffwedstrijd KV Mechelen Cercle Brugge een overtreding van Antonio Ghomsi op Cercle-speler Rudy opgemerkt te hebben. Het
Sportcomité besliste een schorsing van twee speeldagen effectief en één voorwaardelijk op te leggen aan de
Kameroense linksback. Malinwa ging echter in beroep en dat leverde resultaat op. Het beroepscomité achtte de
overtreding niet bewezen en zo vervalt de eerder uitgesproken schorsing.
Tot slot maakte KVM de transfer van Jonathan Wilmet naar KVC Westerlo bekend. Wilmet speelde 2 seizoenen
‘Achter de Kazerne’ waarin hij 59 duels met inzet speelde en 3 keer scoorde.
Maandag 11 juni: vanochtend maakte de Profliga de competitiekalender voor het komende seizoen bekend.
KV Mechelen opent op zaterdag 28 juli met een oefenduel tegen promovendus Sporting du Pays de Charleroi.
De eerste uitwedstrijd speelt KV op het veld van KV Red Star Waasland-SK Beveren, de andere stijger uit
tweede klasse. Op 16 maart beeindigt de ploeg de reguliere competitie met een thuismatch tegen SV ZulteWaregem. Een week eerder moet KV op bezoek naar de huidige kampioen RSC Anderlecht.
Dinsdag 12 juni: vandaag begon KV Mechelen, als eerste club, met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.
Harm van Veldhoven had een 19-koppige groep onder z’n hoede. Nieuwkomers Tomislav Pačovski, Steven De
Petter en Joachim Van Damme maakten kennis met hun nieuwe ploegmaats. Ook Laurens Paulussen, die de
vorige 2 seizoenen werd verhuurd aan KV Red Star Waasland-SK Beveren, maakte z’n opwachting. Verder
waren ook Seth De Witte, Kenny Van Hoevelen, Boubacar Dialiba Diabang, Abdul-Yakuni Iddi, Kevin
Vandenbergh, Wannes Van Tricht, David Destorme, Maxime Biset, Wouter Biebauw, Anthony Van Loo, Robin
Henkens, Olivier Renard, Jonas Laureys, Alessandro Cordaro en Senad Karahmet van de partij. Boris Pandža,
Bjarni Þór Viðarsson, Xavier Chen, Jaime Alfonso Ruiz en Liroy Zhairi vervoegen zich later bij de groep.

