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Donderdag 18 juni:  Vandaag stond de eerste veldtraining van het nieuwe seizoen op het programma.  25 spelers 
tekenden present: Sheldon Bateau, Lucas Bijker, Trova Boni, Sofiane Bouzian, Gaétan Bosiers, Lars Coveliers, Dylan Dassy, 
Maxime De Bie, Igor de Camargo, Gustav Engvall, Geoffry Hairemans, Issa Kaboré, Onur Kaya, Laurent Lemoine, Thibaut 
Peyre, Rob Schoofs, Nikola Storm, Yannick Thoelen, William Togui, Arno Valkenaers, Jules Van Cleemput, Joachim Van 
Damme, Bas Van den Eynden, Alèc Van Hoorenbeeck en Aster Vranckx.  Jeugdspelers Dassy (17-jarige linksback) en Van 
den Eynden (18-jarige middenvelder) krijgen hun kans tijdens de voorbereiding.  Schoofs (overbelast van het lopen tijdens 
de lockdown) en de revaliderende Van Cleemput trainden apart.  De rest van de groep moest zich uiteraard ook houden 
aan de veiligheidsafstand tegen COVID-19.  Daardoor ontbreekt in dit jaarboek ook de traditionele groepsfoto van de 
eerste training en moeten de spelers na de training onmiddellijk naar huis.  Pas op 1 juli krijgen ze terug toegang tot de 
kleedkamers.  Tot aan de stage (van 4 tot 10 juli) wordt er getraind aan een regime van 6 op 7, alleen op zondag zijn de 
spelers vrij. 
’s Avonds stelde KVM vandaag een nieuwe assistent-trainer voor.  Kevin Van Dessel maakte de overstap van Genk naar 
Mechelen.  De 41-jarige trainer had vorig seizoen de beloften van KRC Genk, waarmee hij het uitstekend had gedaan in de 
Youth League, onder z’n hoede en was eerder ook al coach van de U17 van Genk.  Hij was ook een jaargenoot van 
Vrancken in de Pro License-cursus.  Verder werd vandaag ook het contract van Thibaut Peyre verlengd tot 2024.  De 
Franse verdediger, die sinds januari 2019 voor KV speelt, werd in een jaar tijd een absolute sterkhouder van de Mechelse 
defensie.  Door hem voor vier jaar te laten bijtekenen, zet de club in op stabiliteit en continuïteit. 
 

Vrijdag 19 juni:  Derde doelman Arno Valkenaers heeft een nieuw contract getekend.  De 19-jarige keeper, die in 2015 
van Oud-Heverlee Leuven overkwam, blijft zo tot 2022 verbonden aan Malinwa. 
 

Donderdag 25 juni:  Wat de abonnementenverkoop betreft nadert KV het aantal van de 11 000 stuks.  Ondertussen loopt 
de voorrangsperiode voor de abonnees van vorig seizoen ook bijna af.  Diegenen die hun plaats van vorig seizoen willen 
behouden, hebben hiervoor nog tijd tot en met 30 juni tot 12 uur. 
Op de Facebookpagina van de club werden deze week ook het keepersshirt en het awayshirt voor komend seizoen 
voorgesteld.  Afgelopen dinsdag was te zien dat de doelmannen voornamelijk in het lichtblauw onder de lat zullen staan 
en vandaag presenteerde men het zwarte shirt voor de uitwedstrijden. 
 

    
  
Vrijdag 26 juni:  Ook William Togui heeft z’n contract verlengd.  De Ivoriaanse spits, die z’n huidige contract in 2022 zag 
aflopen, tekende voor 2 extra seizoenen en blijft zodoende tot 2024 te bewonderen in de kleuren van Malinwa.  Volgens 
Het Laatste Nieuws tekende ook de Griekse beloftenspits Angelos Kotsopoulos bij voor één seizoen. 
 

Zaterdag 27 juni:  Na Thibaut Peyre en William Togui is Rob Schoofs de derde speler die zich voor lange tijd aan KV 
Mechelen verbond.  Ook de Limburgse middenvelder tekende een contract tot 2024! 
 

Maandag 29 juni:  Nadat hij eerder vermeld werd hij de uitgaande transfers tekende Jordi Vanlerberghe vandaag toch 
een contract bij KV Mechelen.  In 2012 maakte hij als 16-jarige z’n debuut bij het eerste elftal van Malinwa.  Vijf seizoenen 
later verhuisde Vanlerberghe naar Club Brugge dat hem vorig seizoen uitleende aan KV.  In eerste instantie zat een 
verlengd verblijf in Mechelen er niet in.  Uiteindelijk tekende de inmiddels 24-jarige middenvelder een overeenkomst tot 
2024 bij de club van z’n hart zodat hij binnenkort aan z’n zestiende seizoen bij Malinwa begint. 
 

Dinsdag 30 juni:  Jordi Vanlerberghe zette gisteren de deur open voor meerdere inkomende transfers.  Vandaag 
officialiseerde Malinwa namelijk de komst van Rocky Bushiri Kisonga en Gaëtan Coucke.  Bushiri is een 20-jarige centrale 
verdediger die gehuurd wordt van Norwich City FC.  Vorig seizoen werd hij door Norwich uitgeleend aan Blackpool FC 
(vóór nieuwjaar) en STVV (na nieuwjaar).  Voordien speelde hij voor KV Oostende en KAS Eupen en is tevens 
belofteninternational.  Gaëtan Coucke komt over van KRC Genk waarvoor hij vorig seizoen onder andere 5 wedstrijden in 
de Champions League keepte.  De 21-jarige doelman tekende een contact van 3 seizoenen plus een optie van 1 jaar.  
Twee seizoenen geleden stond het Genkse jeugdproduct 4 keer onder de lat toen hij werd verhuurd aan Lommel SK. 
Verder maakte KVM ook officieel dat de 19-jarige doelman Arno Valkenaers een seizoen zal worden uitgeleend aan eerste 
amateurklasser KVV THES Sport uit Tessenderlo. 
Tot slot wist Gazet van Antwerpen te melden dat de Mechelse gemeenteraad gisteren groen licht gaf om Malinwa een 



extra waarborg toe te kennen van 5 miljoen euro.  De verhoging van de borgstelling van in totaal 17 miljoen moet de club 
in staat stellen om voordeliger te lenen en z’n beleidsplan KVM2025 uit te voeren.  Het belangrijkste project is de 
afwerking van het nieuwe stadion met ook investeringen in energiebesparende maatregelen en in fietsenstallingen.  
Tegelijk werd de herschikking van leningen goedgekeurd naar lange termijn. 
 

     
 

Gaëtan Coucke en Rocky Bushiri poseren gewillig in het shirt van KV Mechelen nadat ze er hun contract ondertekenden. 

 

Woensdag 1 juli:  Gisteren sloot Malinwa de voorrangsperiode voor de abonnees van 2019-2020 af.  Ondertussen werd 
de kaap van 11 000 abonnementen gerond.  Vanaf nu zijn alle vrije plaatsen voor iedereen te koop. 
 

Donderdag 2 juli:  Het blijven drukke dagen op KV: vandaag tekende Bas Van den Eynden een contract voor 2 seizoenen 
en een optie voor een extra jaar.  De 18-jarige middenvelder, afkomstig uit het Kempense Lille, speelde al 8 seizoenen op 
de jeugdacademie van Malinwa.  Hij is tevens jeugdinternational en eerder voetbalde bij voor KFC Lille, KVC Westerlo en 
K. Beerschot AC.  Ook z’n broer Flor (19) heeft een KV-verleden, hij ruilde in 2017 KV Mechelen voor het Italiaanse 
Internazionale FC uit Milaan en speelt nu bij FC Eindhoven. 
Vanavond meldde KV Red Star Waasland-SK Beveren dat een speler positief had getest op COVID-19.  Daardoor werd de 
oefenwedstrijd van komende zaterdag afgelast.  Later bleek dat het ging om de 20-jarige Vladimir Van de Wiel. 
 

    
 

Bas Van den Eynden na het tekenen van z’n eerste profcontract en de eerste wintertransfer van KVM: Victor Wernersson. 

 

Zaterdag 4 juli:  KV Mechelen begon vandaag aan z’n 7-daagse zomerstage.  Wouter Vrancken trok met 28 spelers naar 
het nationaal centrum in Tubeke.  Naast de nieuwkomers Jordi Vanlerberghe, Rocky Bushiri en Gaëtan Coucke zijn ook 
jeugdspelers Dylan Dassy en Bas Van den Eynden van de partij.  Arno Valkenaers, die werd uitgeleend aan KVV THES Sport, 
is ook mee.  Verder zal met de jonge doelman Senne Carleer af en toe een vijfde doelman meetrainen, hij verblijft echter 
niet in het Martin’s Red Hotel.   
Op deze eerste stagedag laste Vrancken, ter vervanging van de afgelaste wedstrijd tegen Waasland-Beveren, een 
onderling trainingspartijtje in van 2x 22,5 minuten.  Het geelrode team nam het op tegen het zwarte team.  Assistent-
trainer Frederik Vanderbiest fungeerde als scheidsrechter en fysical coach Glenn Vanryckeghem en teammanager Michaël 
Vijverman waren de lijnrechters.  Voor geelrood speelden Gaëtan Coucke, Alèc Van Hoorenbeeck, Sheldon Bateau, 
Thibaut Peyre, Lucas Bijker, Jordi Vanlerberghe, Bas Van den Eynden, Lars Coveliers, Onur Kaya, Igor de Camargo en 
Nikola Storm.  Het zwarte team bestond uit Sofiane Bouzian, Laurent Lemoine, Trova Boni, Rocky Bushiri, Dylan Dassy, 
Maxime De Bie, Gaétan Bosiers, Aster Vranckx, Geoffry Hairemans, William Togui en Rob Schoofs. 
Al na 2 minuten krulde Kaya een vrije trap over de muur en voorbij Bouzian.  Storm verdubbelde de voorsprong voor het 



geelrode team.  Nadat Bosiers geblesseerd van het veld moest, werd ook Bas Van den Eynden naar de kant gehaald zodat  
de wedstrijd verder moest met 10 tegen 10.  Een kwartier voor tijd kwam Van den Eynden terug het veld in voor Lars 
Coveliers.  De 2-0 bleef uiteindelijk op het bord staan als eindstand. 
Joachim Van Damme, Issa Kaboré, Gustav Engvall en Jules Van Cleemput kwamen niet in actie, zij werkten een individueel 
programma af.  Yannick Thoelen en Arno Valkenaers kregen dan weer een keeperstraining voor de kiezen. 
Woensdag staat er in het Stade Gaston Reiff in Braine-L’Alleud een oefenwedstrijd tegen RWD Molenbeek op het 
programma.  Voor donderdagnamiddag heeft Wouter Vrancken een teambuilding gepland. 
Ook vandaag realliseerde KV Mechelen een transfer.  Het gaat weliswaar om een wintertransfer: Victor Wernersson komt 
in januari over van het Zweede IFK Götenborg waar z’n contract dan afloopt.  Wernersson is een 24-jarige linksback en 
tekende een contract tot 2024 met een optie voor 1 extra jaar. 
 

 
 

Achteraan vlnr: Bushiri, Togui, De Bie, Hairemans, Dassy, Boni, Bosiers, Schoofs, Vranckx en Lemoine. Vooraan vlnr: Bouz-
ian, V.d. Eynden, De Camargo, Bateau, Coveliers, Van Horenbeeck, Kaya, Storm, Bijker, Peyre, Coucke en Vanlerberghe.  
 

Zondag 5 juli:  Twee trainingen op de tweede stagedag van KV Mechelen.  Na de opwarming werd er getraind op balbezit, 
daarna werden wedstrijdvormen geoefend.  Voor de namiddagsessie verdeelde Vrancken z’n ploeg in 2 groepen.  Voor de 
ene groep stond een linietraining op het programma, de andere groep kreeg een duurloop en krachttraining 
voorgeschoteld.  Morgen wisselen beide groepen van programma. 
Wat de blessures betreft trainden Van Damme en Van Cleemput deels nog apart.  Bosiers, die gisteren een kniestoot te 
verduren kreeg en Engvall, die last heeft van irritatie boven de geopereerde knie, bleven binnen.  Van Hoorenbeeck was 
dan weer een nieuw slachtoffer, de jonge verdediger moest de training na een tackle vroegtijdig beëindigen. 
 

Maandag 6 juli:  Opnieuw 2 trainingen vandaag op stage.  Na een opwarming met weerstandsbanden kregen de spelers 
een stevige sessie van 2 uur voorgeschoteld.  Na het loopwerk trainde het team van Vrancken en co op passing, 
voorzetten, afwerking en wedstrijdvormen.  Storm, Dassy en Vranckx, die last hadden van de lies, gingen uit voorzorg iets 
vroeger naar de kant.  De training werd afgesloten met een luchtig parcours.  In de namiddag werd de groep net zoals 
gisteren in 2 gesplitst en kreeg elke groep hun tweede deel van deze training op hun agenda. 
Er stonden vandaag 25 spelers op het oefenveld.  Thoelen (revalidatie), Bosiers (knie), Engvall (knie) en Van Hoorenbeeck 
(enkel) bleven binnen.  Doelmannen Bouzian, Valkenaers en Coucke kregen daarentegen het gezelschap van de jonge 
Senne Carleer. 
Ondertussen had Bas Van den Eynden z’n ontgroeningsritueel achter de rug: hij betrad het speeldveld met een 
kaalgeschoren kopje. 
 

Dinsdag 7 juli:  Niklo Dailly tekende vandaag een contract voor 1 
seizoen met een optie voor een extra jaar.  Dailly is een 18-jarige 
aanvaller die zowel op de fanken als centraal uit de voeten kan.  Hij 
komt over van RSC Anderlecht, waar bij vorig seizoen bij de reserven 
speelde. 
Ondertussen ging de stage in Tubeke verder.  De opeenvolging van de 
trainingen eiste z’n tol: slechts 21 spelers trainden met de groep.  
Thoelen en Engvall trainden apart,  Van Cleemput, Storm, Dassy, 
Bosiers en Vranckx werkten binnen een programma af.  De anderen 
kregen opnieuw een gevarieerde training: een rondje handbal, 
passing op de kleine ruimte met vier kleine doelen en een grotere 
oefening op balbezit.  Van Hoorenbeeck was nog niet volledig 
hersteld van zondag en moest opnieuw vroegtijdig naar de kant met 
pijn aan de voet.  In de namiddag stond een tactische training op het 
menu. 
Verder besliste de Pro League vandaag over de format van de 
competitie 2020-2021.  Er werd opnieuw gekozen voor een 
competitie met 16 ploegen en play-offs.  De formule van de play-offs 

 
 

Niklo Dailly tekende vandaag z’n contract. 



werd aangepast naar een mini-versie.  De top-4 speelt voor de titel en de andere Champions League-plaats.  De plaatsen, 
5, 6, 7 en 8 dingen naar het laatste Europese ticket voor de Europa League.  Verder moet de voorlaatste nog voor het 
behoud strijden in een barrage met een club uit 1B.  De zestiende degradeert en voor de clubs die eindigen tussen 
plaatsen 8 en 15 zit de competitie er na 30 speeldagen op. 
Tot slot maakte men ook de nieuwe aftrapuren bekend.  Om geen overlappingen meer te hebben met andere 
wedstrijden zullen alle matchen op andere uren starten: vrijdag 20u45, zaterdag 16u15-18u30-20u45 en zondag 13u15- 
16u-18u15-20u45.  
 

Woensdag 8 juli:  Vanmiddag werd de kalender van de Jupiler Pro League 2020-2021 voorgesteld.  Voor KV Mechelen 
begint deze op zondag 9 augustus om 16 uur met een verplaatsing naar SV Zulte-Waregem.  Een week later, zondag 16 
augustus om 13 uur 30 ontvangt Malinwa landskampioen Club Brugge KV.  Daarna volgen KVM – R. Excel Mouscron (21/8 
om 20u45), Sporting Charleroi – KVM (28/8 om 20u45) en KVM – KV Oostende (12/9 om 18u30).  De andere speeldagen 
zijn reeds bekend, maar hiervoor werden de exacte tijdstippen nog niet vastgelegd.  In het weekend van 17 april eindigt 
KV de reguliere competitie met een uitmatch op het veld van K. Sint-Truidense VV. 
 

Oefenwedstrijd #1 =>  KV Mechelen  -  RWD Molenbeek   1-1 
KV speelde in het Waals-Brabantse Eigenbrakel 1-1 gelijk tegen RWD Molenbeek. 
Nieuwkomers Van den Eynden, Coucke en Bushiri kregen meteen een kans in de basis van Wouter Vrancken. Geelrood 
ging op zoek naar een doelpunt maar moest voorzichtig zijn voor de counters van RWDM. Halverwege de eerste helft 
werkte Peyre ongelukkig een voorzet in eigen doel. Bij de rust leiden de Molenbekenaars met 0-1. 
De tweede helft startte meteen goed voor Malinwa. Invaller Togui stormde richting doel en kon de gelijkmaker voorbij 
Sadin tegen de netten trappen. De pogingen van Kaya, Togui en Vanlerberghe geraakten niet in doel. Aan de andere kant 
voorkwam Bateau vanop de lijn nog een tegendoelpunt. De volgende oefenwedstrijd vindt plaats op zaterdag 11 juli 
tegen Club Brugge. 
 

Donderdag 9 juli:  Vanmorgen 
presenteerde KV Mechelen het 
derde shirt en ook het tweede 
keepersshirt voor het nieuwe 
seizoen.  Verder werd ook het 
derde shirt van de doelmannen 
bekend gemaakt.  Het fluogele is 
het derde spelersshirt, het zwarte 
en het oranje zijn, respectievelijk, 
het tweede en derde keepersshirt.       

In Tubeke waren de troepen van Wouter Vrancken al toe aan hun voorlaatste dag van de stage.  23 spelers tekenden 
present voor de training.  Gustav Engvall, Aster Vranckx, Dylan Dassy, Rob Schoofs en Gaëtan Coucke bleven binnen.  
Coucke had te kampen met een schaafwonde aan de knie die was open gegaan.  Om infecties te vermijden bleef hij aan 
de kant.  Gaétan Bosiers, die in de onderlinge oefenwedstrijd een stevige tik te verwerken kreeg, moet een scan laten 
nemen van z’n geteisterde knie.  De youngster stond hierdoor al heel de stage aan de kant. 
De fitte spelers trainden, na een ludieke opwarming, in 2 teams van 7 op balbezit.  De training werd afgesloten met een 
boeiende afwerkingsvorm onder leiding van kersvers assistent-trainer Kevin Van Dessel.  Aandachtig toeschouwer van 
deze training was Wesley Sonck, de ex-Gouden Schoen werkte in Genk 3 jaar samen met Van Dessel en kwam een kijkje 
nemen naar de training.  Nadien onderging heel de kern en staf een nieuwe coronatest, dit met het zicht op de 
oefenwedstrijd van zaterdag tegen Club Brugge KV. 
In de namiddag stond een teambuilding op het programma.  Om de groepssfeer, die al optimaal was, extra bij te schaven 
moest het team in het nationaal voetbalcentrum verschillende opdrachten uitvoeren. 
 

Vrijdag 10 juli:  Vanmorgen betraden 28 spelers het oefenveld.  Dylan Dassy trainde terug buiten en Yannick Thoelen en 
Gaëtan Coucke beperkten zich tot keepersoefeningen.  Aster Vranckx en Gustav Engvall bleven binnen, net zoals Thibaut 
Peyre, die wegens stijfheid in de quadriceps uit voorzorg rust pakte.  Wel van de partij waren Laurens Symons en 
Alexander Quadflieg, 2 beloften die extra bij de groep aansloten.  Het werd een uitgebreide oefensessie met stretching, 
een opwarming zonder bal, oefeningen op passing/druk zetten en wat tactische wedstrijdvormen.  Om de stage met een 
goed gevoel af te sluiten, werd de namiddagtraining geannuleerd en mochten de spelers naar huis. 
 

Zaterdag 11 juli:  Oefenwedstrijd #2 =>  Club Brugge KV  -  KV Mechelen   6-0 
Onze tweede oefenpartij werd gespeeld tegen Club Brugge in Westkapelle. Er werden twee wedstrijden van beide 60 
minuten afgewerkt. 
In de eerste partij van 60 minuten leek geelrood al na twee minuten te scoren via Schoofs. Met een knappe soloactie kon 
Togui zich door de Brugse verdediging wurmen en zo Schoofs aanspelen. Die trapte naast Mignolet in doel maar had de 
bal nog eerst met de hand aangeraakt. Scheidsrechter Geldhof had dit ook gezien en keurde de goal af.  
Een kwartier later scoorde Club Brugge wel. Vormer zorgde ervoor dat Okereke alleen maar moest afwerken. Meteen 
daarna zag Togui zijn schot gepareerd door Mignolet. Na dertig minuten spelen gingen we rusten.  
Na de rust kreeg Malinwa het lastig om aan de overkant de komen. Club deed dat wel en zorgde nog voor 3 doelpunten 
via Badji, Diatta en Okereke. 



Na een kwartier werd er met frisse ploegen herstart voor nog eens 60 minuten.  Duels werden niet geschuwd en Malinwa 
probeerde voetballend naar de opening te zoeken, we zagen wel minder doelkansen en gingen bij 0-0 rusten. Pas na 45 
minuten opende Openda de score met een volley op voorzet van Sagna. Vijf minuten later kregen de Bruggelingen een 
strafschop, die werd omgezet door Vanaken.  
Volgende wedstrijden zijn beide op zaterdag 18 juli tegen Westerlo en Standard. 
 

Vrijdag 17 juli:  Na enkele zware trainingsweken mochten de spelers vandaag poseren voor één van de jaarlijkse 
fotosessies.  Hieronder een stuk van de ploegfoto die alvast werd vrijgegeven op de Facebookpagina van de club. 
 

 
 

Zaterdag 18 juli:  Oefenwedstrijd #3 =>  KV Mechelen  -  KVC Westerlo   0-6 
Vanonchtend oefende Malinwa een eerste keer: de beloften, aangevuld door 6 jongeren van de A-kern, speelden op het 
veld van Sporting Kampenhout tegen KVC Westerlo  Na 3 goals in elke helft werd het 0-6 voor de Kemphanen. 
Na minder dan een half leidde had Westerlo de Mechelse verdediging al 2 keer te grazen genomen op een stilstaande 
fase.  Vlak voor het kwartier kopte Gboho een vrije trap van Brüls vanop rechts via de grond binnen en in minuut 27’ deed 
hij hetzelfde met een corner van Brüls.  Iets later vertrok Sava Petrov op eigen helft voor een ren op z’n linkerflank.  Toen 
hij de bal verspeelde, kreeg hij die echter terug van Bouzian die de terugspeelbal slecht verwerkte, en stond het plots 0-3. 
In de tweede helft werd Malinwa, dat na enkele wissels nog verjongd was, helemaal zoek getikt door de bezoekers.  
Binnen het uur hadden Kurt Abrahams (52’) en Igor Vetokele (55’) de forfaitscore op het bord gezet.  In de slotfase dreef 
Tuur Dierickx de score nog op tot 0-6, wat metteen ook de eindstand. 
Oefenwedstrijd #4 =>  R. Standard de Liège  -  KV Mechelen   4-0 
De tweede oefenwedstrijd van de dag werd ’s avonds in Luik afgewerkt. Malinwa verloor op het oefencomplex van 
Standard met 4-0, alle goals vielen in de tweede helft.  
Eerste helft 
Standard kwam na vier minuten bijna op voorsprong, de poging van Lestienne ging voorlangs. Net als in Brugge leek 
Malinwa vroeg op voorsprong te komen, maar ook dit doelpunt werd afgekeurd. Kaya vond De Camargo achter de Luikse 
defensie. De ex-international lobde over Bodart en had de paal met zich mee, helaas zag de lijnrechter buitenspel en bleef 
het 0-0. 
Malinwa probeerde de bal in eigen rangen te houden, maar de weg naar doel bleek ver te zijn. Standard drukte geelrood 
terug op eigen helft. Ondanks enkele kansjes werd er niet gescoord voor de rust. 
Tweede helft 
Met enkele wissels verscheen Malinwa weer op het veld. Van Damme, Vanlerberghe en De Camargo maakten plaats voor 
Vranckx, Dailly en Togui. Standard drukte meteen door en Cimirot kon de Luikenaars bijna op voorsprong schieten. 
Coucke dook hoog en hield de score gelijk. Na 57 minuten kwam Standard wel op voorsprong nadat Lestienne Amallah 
diepstuurde. De veer leek gebroken bij KV. Coucke hield eerst Ntelo nog tegen maar Pavlovic, Shamir en diezelfde Ntelo 
zorgden daarna wel meteen voor een groot verschil. Na drie kwartier stond het meteen 4-0. Tapsoba en Ntelo kregen nog 
kansen maar de eindstand stond toen al op het bord.   
 

Zaterdag 25 juli:  Oefenwedstrijd #4 =>  FC Seraing  -  KV Mechelen   0-0 
De vierde oefenwedstrijd werd zaterdagvoormiddag afgewerkt in en tegen Seraing. Met de wedstrijd van ’s avonds tegen 
OHL in het achterhoofd kreeg een jong elftal de kans tegen de kersverse ploeg uit 1B.  



Naast de jonge spelers werd de ervaring van Van Damme en Vanlerberghe geplaatst. Ook Jules Van Cleemput mocht voor 
het eerst sinds een zware blessure in maart nog eens aantreden. De grootste kans van de eerste helft was al na acht 
minuten voor Seraing. Lemoine speelde centraal achterin te kort in waardoor Mikautadze alleen op Bouzian kon gaan. De 
Mechelse doelman bleef het kalmst en bokste het schot over het doel. Nadien werden de duels vooral op het middenveld 
uitgevochten met weinig doelgevaar. 
In de tweede helft kwam Quadflieg in als vervanger voor tester Atteri. Na enkele minuten liet doelman Mignon zich 
betrappen op een terugspeelbal. De daaropvolgende vrije trap was te scherp voor Dassy. Seraing drukte aanvallend meer 
en meer hun stempel met grote kansen via Mikautadze en Dia Ndiaye. Ook Basha geraakte met een volley niet voorbij 
Bouzian. 
 

Oefenwedstrijd #5 =>  Oud-Heverlee Leuven  -  KV Mechelen   3-0 
De tweede oefenmatch van de dag werd ‘s avonds afgewerkt in en tegen Leuven. De thuisploeg won met 3-0.  
KV Mechelen start het best aan de match. Schichten van Storm en Hairemans gaan net naast en over. Leuven is efficiënter 
en profiteert, 1-0. 
Copy-paste na de openingstreffer. Weer Storm en Hairemans die voor Mechels gevaar zorgen, maar het is Leuven dat 
weet te scoren. 2-0 is ook de ruststand. 
Na de rust komt De Camargo in de plek van Nikola Storm. 
Een kwartiertje na de pauze zet Togui zich door, maar zijn poging wordt van de lijn gekeerd. 
In een pittige tweede helft geeft Vrancken ook de jonge Van Den Eynden nog een kans. 
Vlak voor affluiten krijgt Leuven nog een strafschop na handspel. Zo worden de 3-0 eindcijfers vastgelegd. 
 

Dinsdag 28 juli:  KV Mechelen deed vandaag een oproep om vrijdag bloed te komen geven.  Tussen 17 en 20 uur zal het 
stadion van Malinwa dienst doen als locatie voor het Rode Kruis – Vlaanderen.  
 

Woensdag 29 juli:  Naar aanleiding van het 
toenemende aantal besmettingen met  COVID-19 in 
ons land zag het Nederlandse FC Utrecht af van de 
reis naar België werd de oefenwedstrijd tegen Jong 
Utrecht afgelast. 
In de vooravond maakte KV Mechelen de transfer 
van Issa Kaboré bekent.  Na een 
onderhandelingsperiode van 8 weken bereikte 
Malinwa een akkoord met de Europese topclub 
Manchester City FC.  Kaboré tekende bij de Citizens 
een contract voor 5 seizoenen.  De jonge rechtsback 
blijft nog wel 1 seizoen in Mechelen en afhankelijk 
van z’n ontwikkeling wordt hij mogelijk ook een 
tweede seizoen verhuurd aan KV.  De transfersom, 
die rond de 4 miljoen euro schommelt, gebruikt de 
club integraal om de kortetermijnschulden af te 
bouwen. 
 

Donderdag 30 juli:  Laurent Lemoine maakte 
vandaag de transfer naar Lommel SK.  Hij trekt 
definitief naar de Limburgse 1B-club die trouwens 
een samenwerking heeft met Manchester City FC! 
De 22-jarige verdediger, die nog een contract had bij 
KV tot 2021, zag vorig seizoen in het water vallen 
door aanhoudend blessureleed.  Tijdens het 
onvergetelijke seizoen waarin KV de promotie 
afdwong en de beker won kwam hij 15 keer in actie.  
11 keer in competitie en 4 keer in het bekertornooi.  
 

Vrijdag 31 juli:  Nadat de ondernemingsrechtbank van Dendermonde KV Red Star Waasland-SK Beveren in het gelijk had 
gesteld in z’n zaak tegen de beslissing dat de club moest degraderen, moest de algemene vergadering van de Pro League 
vandaag een nieuwe competitieformule stemmen.  Er werd uiteindelijk beslist om naast Waasland-Beveren ook de beide 
periodekampioenen uit eerste klasse B, Beerschot VA en OH Leuven, toe te laten en een competitie met 18 clubs te 
spelen.  Verder werd er gekozen voor mini-play offs en een barragematch voor de voorlaatste.  Door deze beslissing 
promoveerde ook Lierse Kempenzonen extra naar 1B.  Omdat zij de laatste club uit de eerste amateurklasse waren die 
een licentie hebben voor profvoetbal werd als achtste ploeg het beloftenelftal van Club Brugge KV toegevoegd aan eerste 
klasse B. 
Op de website ‘Door Fans, voor Fans’ werd de tifo van sfeergroep 25/7 voor de thuismatch tegen KAA Gent verkozen tot 
mooiste tifo van het seizoen 2019-2020.  Het immense spandoek met als opschrift “bekerwinnaars” haalde het met bijna 
32% van de stemmen. 
 
 



Zaterdag 1 augustus:  Oefenwedstrijd #6 =>  FC Metz  -  KV Mechelen   1-0 
Malinwa maakte voor de laatste oefenwedstrijd de verplaatsing naar de Franse eersteklasser FC Metz. Het wedstrijduur 
werd verschoven naar 10 uur30 door de aangekondigde hitte. Geelrood verloor er met het kleinste verschil. 
FC Metz begon furieus aan de partij. In de eerste minuut vond Centonze het hoofd van Nguette. De aanvaller stond 
alleen, maar kopte naast het doel van Coucke. Het was via Kabore dat Malinwa in de eerste helft de weg naar voren zocht 
en ook vond. Vranckx en Togui konden net niet bij de voorzet van de Burkinees. 
Malinwa drukte vooruit, toch waren het de Messins die na een half uur op voorsprong kwamen. Boulaya kapte de zestien 
binnen en krulde de bal over Coucke in doel. Een minuut later zette Storm doelman Oukidja aan het werk met een lage 
knal. Een aanval via Hairemans kon niet verhinderen dat Metz met een voorsprong ging rusten.  
In de tweede helft werd het warmer met als gevolg dat het offensieve spel afnam. Nguette kreeg de enige gele kaart na 
een duw bij Kabore en Van Damme knalde de gelijkmaker op de doelman. In die fase had Malinwa ook een strafschop 
kunnen krijgen, maar de scheidsrechter zag het net omgekeerd en floot de fout voor Metz. Malinwa verliest de laatste 
oefenwedstrijd en kan zich nu opmaken voor de eerste competitiewedstrijd. 
’s Avonds maakde de Pro League de nieuwe kalender bekend.  De oude kon wegens de wijziging van de format immers de 
vuilbak in.  Voor Malinwa wil dat zeggen dat het de competitie begint met een thuismatch tegen RSC Anderlecht (zondag 
9 augustus om 18u15) in plaats van een verplaatsing naar SV Zulte-Waregem.  Op speeldag 2, op vrijdag 14 augustus om 
19 uur speelt KV uit bij R. Excel Mouscron.  Voor de rest werden nog geen speeldagen vastgelegd.  In het weekend van 17 
april sluit Malinwa de reguliere competitie af op het veld van KV Kortrijk. 
 

Woensdag 5 augustus:  Maxime De Bie en Arno Van Keilegom zullen tot het einde van het seizoen uitgeleend worden aan 
het Nederlandse Helmond Sport.  Ze komen er terecht in de eerste divisie die vanwege sponsorrechten ook Keuken 
Kampioen Divisie wordt genoemd.  Mogelijk volgen nog enkele jongeren dezelfde weg om ervaring op te doen in 
Nederland. 
In de vooravond gaf minister van sport Ben Weyts groen licht voor profvoetbal in de provincie Antwerpen.  Naar 
aanleiding van de verscherpte maatregelen tegen COVID-19 was het nog onduidelijk of KV Mechelen, R. Antwerp FC en 
Beerschot VA aan de competitie mochten starten.  Na overleg met allerlei bevoegde instanties hakte Weyts de knoop 
door zodat de profclubs uit de provincie Antwerpen ook kunnen trainen en voetballen. 
Verder werden ook de wedstrijden voor speeldagen 3 tot en met 8 vastgelegd.  Voor Malinwa zijn dit volgende matchen:  
22/8 om 18u30 KVM-Cercle, 30/8 om 20u45 AA Gent-KVM, 12/9 om 16u15 KVM-KVO, 20/9 om 18u15 KRC Genk-KVM, 
26/9 om 18u30 KVM-STVV en 2/10 om 20u45 Antwerp-KVM. 
Tot slot pakte Sport/Voetbalmagazine vandaag uit met z’n competitiespecial.  In deze jaarlijkse seizoensgids rekende het 
magazine uit dat Malinwa de meest Belgische ploeg in eerste klasse A is.  Van de 482 spelers in 1A zijn er slechts 46% 
Belgen.  KVM z’n kern bestaat uit 70% Belgen.  R. Excel Mouscron is in dit lijstje de slechtste leerling van de klas met 
amper 26% Belgen.  Voor spelers die een dubbele nationaliteit bezitten werd het land gekozen waarvoor ze in 
aanmerking komen voor de nationale ploeg! 
 

Donderdag 6 augustus:  Omdat de eerstkomende thuiswedstrijden door COVID-19 voor een leeg stadion gespeeld moeten 
worden, organiseerd het Supportersorgaan een vlaggen-, spandoeken- en tekeningenactie.  Om het Afas-stadion toch een 
beetje geel en rood te kleuren mag iedereen een spandoek of vlag afleveren om in de tribunes te hangen.  De 
allerkleinsten mogen tekeningen maken om de spelers aanmoedigen.  Deze worden in de spelerstunnel opgehangen en 
voor de origineelste werkjes is een prijs voorzien. 
KV realiseerde vandaag ook een nieuwe inkomende 
transfer:  Siemen Voet zal tot het einde van het seizoen 
gehuurd worden van Club Brugge KV.  Voet is een 20-
jarige centrale verdediger die vorig seizoen in 24 
matchen 2 keer scoorde voor KSV Roeselare.  Toen werd 
hij ook al uitgeleend door Brugge.  KVM bedong in de 
huurovereenkomt ook een aankoopoptie.  Leuk weetje: 
z’n vriendin doet ook aan topsport, hij is namelijk samen 
met de internationale topturnster Nina Derwael wiens 
vader Nico in de jaren ’90 voor KRC Genk voetbalde.  
 

Vrijdag 7 augustus:  Aan de vooravond van de competitiestart maakte Malinwa bekend dat iemand uit de entourage 
positief had getest op COVID-19.  Later lekte uit dat het om assistent-trainer Frederik Vanderbiest ging. 
 

Zondag 9 augustus:  Speeldag 1 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  RSC Anderlecht   2-2 
KV Mechelen ontving RSC Anderlecht voor zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. De doelpunten vielen pas tijdens 
een turbulente tweede helft. Ondanks een resem aan kansen voor Malinwa kwam Anderlecht 0-2 voor. De ingevallen De 
Camargo en Vanlerberghe konden de buit redden voor Mechelen met doelpunten in de slotfase. 
Het is een snikhete voetbalmiddag in het AFAS-stadion. Na vijf voetballoze maanden in Mechelen mocht Malinwa het 
nieuwe seizoen starten tegen Anderlecht. Een moeilijke affiche, zeker zonder de (fysiek aanwezige) supporters, al waren 
die op voorhand de tribunes komen bekleden met vlaggen en spandoeken. 
Spannend openingskwartier 
De openingsfase leverde meteen twee dikke kansen op, ééntje langs beide kanten. Eerst werd Doku met een knappe pass 
van Sardella door de Mechelse defensie geloodst, maar Coucke kwam goed uit en kon pakken. Aan de overkant testte 



Vranckx zijn geluk na een knappe Mechelse combinatie. Een gekraakt schot, maar Schoofs kwam goed ingelopen en 
schoot een metertje naast. 
Mechelen moest zeker niet onderdoen voor Anderlecht en toonde zich regelmatig gevaarlijk. Togui zette een aanval op 
en leverde in bij Storm. Die sneed naar binnen en zocht de rechterbenedenhoek, maar zijn krul ging enkele meters naast. 
Scherp begin van de Kakkers! 
Na het aangename wedstrijdbegin was het tempo wat gaan liggen. Vooral Anderlecht sprokkelde nog wat kansjes bijeen, 
maar verder dan een kopbal van Murillo en een schotje van Dimata kwamen ze niet. Ook Vranckx haalde vlak voor de rust 
nog eens uit, maar Van Crombrugge kon eenvoudig pakken. Drie gele kaarten, maar geen doelpunten bij de rust. 
KV speelt met reuzenkansen 
Lang moesten we niet wachten op kansen in de tweede helft. Na amper vijf minuten schilderde Kabore een knappe 
voorzet op het hoofd van Rob Schoofs. De middenvelder kon van dichtbij op doel koppen, maar plaatste de bal een 
metertje over. Een paar minuten later bereikte een vrije trap van Storm de inlopende Togui, maar ook hij knalde de bal 
over doel. 
Malinwa bleef met de openingstreffer flirten, maar vergat het telkens af te maken. Opnieuw dropte Storm een knappe 
voorzet in de zestien. Hairemans kwam goed ingelopen, maar ook hij kopt de bal over. Aan de overzijde probeerde de 
ingevallen Colassin in de draai Coucke te verrassen, maar zijn schot ging enkele meters naast. 
Doku en Murillo straffen af 
Wat Mechelen niet lukte, kon Anderlecht plots wel. Doku dribbelde zich een weg door de Mechelse defensie en 
verschalkte Coucke in de verste hoek. Frustratie bij Malinwa en Anderlecht stond plots op voorsprong, ietwat tegen de 
gang van het spel in. 
Ook Togui kon de netten niet doen trillen voor Mechelen. De Ivoriaan kreeg de bal op een zilveren schoteltje door een 
slechte controle van Murillo. Hij twijfelde niet en haalde meteen uit van buiten de zestien, maar zijn schot ging enkele 
meters naast. Een snel antwoord van Malinwa, maar opnieuw was de afwerking slordig. 
Na twee scherpe reacties leek een ongelukkige owngoal voor Anderlecht de overwinningskansen van Malinwa te 
begraven. Murillo schoof een lage voorzet voor de kooi van Coucke. Bushiri en Bijker raakten de bal slecht, waardoor de 
Mechelse goalie kansloos was. Wedstrijd gespeeld? 
Invallers redden een punt 
Neen, dacht Wouter Vrancken. Hij gaf de hoop nog niet op en bracht wat meer ervaring in de ploeg. Storm en Hairemans 
moesten plaatsmaken voor Kaya en De Camargo, en dat leverde meteen resultaat op. Kabore rukte nog maar eens op 
naar voor en zocht het hoofd van De Camargo. De pas ingevallen Braziliaanse Belg twijfelde niet en kopte hard voorbij 
Van Crombrugge. 
Met nog tien minuten op de klok was alles nog mogelijk. Vrancken bracht Vanlerberghe in de ploeg voor Vranckx om op 
zoek te gaan naar de gelijkmaker. Ook die wissel pakte schitterend uit. Zelfde recept: Kabore dropte de bal in de zestien, 
de ingevallen Vanlerberghe controleerde de bal knap en in de draai verschalkte hij Van Crombrugge. 
In de laatste minuten kwam Mechelen nog goed weg. Eerst was er een uitstekende parade van Coucke nodig om een 
schot van Vlap uit de verste hoek te duwen. De daaropvolgende corner werd door Murillo hard op de dwarsligger gekopt. 
Het bleef dus 2-2.  Voor het eerst sinds 21 mei 2015 gaf Anderlecht een voorsprong van 2 doelpunten uit handen.  Ook 
toen werd het pas in het slotkwartier 2-1 en 2-2, dat was in de play offs op het veld van KV Kortrijk. 
 

Woensdag 12 augustus:  De gelijkmaker van Jordi Vanlerberghe tegen RSC Anderlecht werd op de Sporza verkozen tot 
mooiste doelpunt van de eerste speeldag.  Hij kreeg 33% van de 16 811 stemmen achter z’n naam en werd gevolgd door 
Marko Bakic van R. Excel Mouscron (24%).  De 2-2 van KV kwam er trouwens na een aanval over 13 stations, de twaalfde 
pass was de assist van Issa Kaboré. 
 

Donderdag 13 augustus:  Alèc Van Hoorenbeeck en Gaétan Bosiers volgen Maxime De Bie en Arno Van Keilegom naar 
Nederland en worden ook tot het einde van het seizoen uitgeleend aan eerste divisieclub Helmond Sport. 
 

Vrijdag 14 augustus:  Speeldag 3 Jupiler Pro League  =>  R. Excel Mouscron – KV Mechelen   0-1 
De eerste Mechelse uitwedstrijd van het seizoen werd gespeeld in Moeskroen. De mannen van Wouter Vrancken zakten 
met veel vertrouwen af na een goede wedstrijd tegen Anderlecht. De partij tegen Moeskroen werd achter gesloten 
deuren gespeeld, maar ook hier zorgden het Supportersorgaan voor ondersteuning met vlaggen en banners. Malinwa 
nam er verdiend de eerste drie punten mee naar huis na een 0-1 overwinning.  
Van de bloedhete dagen was gelukkig in Moeskroen niet veel meer te merken. Door enkele onweders begonnen de 
spelers bij uitstekend voetbalweer aan de tweede speeldag. Ze deden dat tegen Royal Excel Mouscron. Les Hurlus 
bereikten op de eerste speeldag een gelijkspel tegen Antwerp. Beide ploegen gingen op zoek naar hun eerste 
overwinning van het seizoen.  
De wedstrijd begon goed voor Malinwa met een penalty na amper 5 minuten. Schoofs draaide zich langs Onana, maar die 
laatste zette zijn been en liet scheidsrechter Dierick geen keus. Wat volgden waren drie penalty’s. Togui en Storm misten 
allebei maar hadden geluk dat doelman Koffi tot tweemaal te vroeg van z’n lijn kwam. Derde keer, goede keer want 
Storm miste daarna niet en zette KV al vroeg op voorsprong.  
Moeskroen leek nadien niet aan te passen en liet de bal aan Malinwa om op de tegenaanval toe te slaan. Eén keer haalde 
Hocko het kanon boven, maar Coucke moest niet ingrijpen. Het was KV Mechelen dat de grootste kansen kreeg en na 23 
minuten zelfs een tweede keer leek te scoren. Kabore tekende voor zijn derde assist van het seizoen waarna Togui 



scoorde. De VAR en scheidsrechter Dierick waren echter van mening dat Vranckx ook deelnam aan de actie vanuit 
buitenspel.  
Vlak voor de rust kon Moeskroen toch nog twee keer aan het Mechelse doel komen. Grote dreiging bleef uit en Coucke 
moest in de eerste helft nog geen bal klemmen. Na 53 (!) minuten voetballen kon KV uiteindelijk toch gaan rusten bij 0-1.  
Na de rust pakten Les Hurlus het anders aan en ging het meer aanvallend op zoek naar de gelijkmaker. Waar er in de 
eerste helft soms al stevig geduelleerd werd, waren de tackles in de tweede helft minstens zo fors. Malinwa nam 
bovendien minder risico met te jagen op een tweede doelpunt. Na het offensief van Moeskroen nam KV weer over en 
kwam het via een kopbal van Van Damme dicht bij een tweede treffer. Koffi pakte uit met een geweldige reflex en hield 
de Henegouwers in de wedstrijd.  
In het slotkwartier stuurde Fernando Da Cruz zijn spelers nog een laatste keer naar voren. Tabekou zat vlak voor tijd nog 
het dichtst bij de gelijkmaker nadat de bal bij een hoekschop voor doel bleef hangen. De Kameroener knalde gelukkig van 
dichtbij over de kooi van Coucke. Malinwa nam zo de verdiende drie punten mee naar huis en kan zich voorbereiden op 
volgende week zaterdag wanneer het Cercle Brugge ontvangt in het AFAS-stadion.  Leuk extraatje aan de 3-punter was dat 
KV Mechelen minstens voor 1 dag alleen op het kop van het klassement stond! 
 

Zaterdag 15 augustus:  Twee maanden vóór z’n 80ste verjaardag overleed 
John Talbut.  De Engelsman kwam in 1971 van West Bromwich Albion FC, 
waarmee hij in 1968 de FA-cup won, naar Mechelen.  Talbut was een 
bikkelharde verdediger die meer dan 150 wedstrijden voor Malinwa speelde 
en van juli 1977 tot december 1978 ook trainer was van KV.  Later werd hij 
uitbater van café Wembley 68 aan de Brusselse Poort en trad z’n zoon Mark 
in z’n voetsporen.  Ook Mark speelde meer dan 125 wedstrijden in de 
Mechelse verdediging.  Op het einde van z’n voetbalcarrière werd John coach 
van de veteranen van KV en teammanager bij K. Kampenhout SK.   
Verder viel er vandaag ook transfernieuws te rapen in Mechelen.  KVM 
huurde de 23-jarige Oekraïner Marian Shved van het Schotse Celtic FC uit 
Glasgow.  De rechtsbuiten speelde eerder ook voor Karpaty Lviv en Sevilla FC.  
In het contract van Shved, die ook al 2 A-caps behaalde voor Oekraïne, werd 
ook een aankoopoptie gezet. 
 

 

 
 

De foto hierboven van John Talbut komt 
uit de ploegfoto van Panorama van het 
seizoen 1971-1972. 
Hiernaast poseert Malinwa’s nieuwste 
aanwinst Marian Shved in het shirt van 
KV Mechelen. 

 

Oefenwedstrijd #8:  RWD Molenbeek  -  KV Mechelen   3-2 
Een dag na de eerste competitiezege oefende KV op het veld van RWDM.  Dankzij dit duel kwamen de spelers die tegen 
Anderlecht en Mouscron niet of weinig in actie kwamen aan speelgelegenheid. Engvall en Thoelen maakten hun rentree. 
In het begin ging het spel vlot over-en-weer met doelkansen aan beide kanten.  Malinwa kwam op voorsprong toen Igor 
de Camargo een foutje van de Brusselse doelman afstrafte.  De thuisploeg maakte nog voor de rust gelijk: op de 
tegenaanval scoorde Ivan Yagan na een rush van 60 meter met een heerlijke krul in de winkelhaak. 
Na de pauze bracht Jordi Vanlerberghe KV via de stip terug aan de leiding: 1-2.  In het slotkwartier deed invaller Maxime 
Electeur de wedstrijd kantelen.  Eerst kopte hij een corner van Nicolas Rommens staalhard binnen en enkele minuten 
later leverde hij, na een solo aan de zijlijn, de assist voor Stelvio Cruz die de 3-2-eindstand in de bovenhoek trapte. 
 

Maandag 17 augustus:  Vandaag tekende 
Kerim Abdallah Mrabti een contract van 3 
seizoenen + een optie voor een extra jaar 
bij KV Mechelen.  Mrabti is een 26-jarige 
Zweed met roots in Tunesië die transfervrij 
overkomt van het Engelse Birmingham City 
FC.  Hij is een polyvalente aanvaller die 
vorig seizoen in de Championship (de 
Engelse tweede klasse) in 15 wedstrijden 2 
keer scoorde.  Eerder speelde hij voor 
Enköpings SK, IK Sirius en Djurgårdens IF in 
Zweden.  



Maandag 17 augustus:  Speeldag 1 U21 groep 1  =>  R. Standard de Liège – KV Mechelen   0-0 
Na een woelige week met weinig training, geen wedstrijdritme en veel testen op COVID-19 zakten we met een onzeker 
hart af naar de vurige stede Luik. Als klap op de vuurpijl zagen we Zinho Vanheusden op het wedstrijdblad verschijnen. 
Geen nood, want onze jongens gingen er vanaf minuut één stevig tegenaan. Jelle Coen, die normaal hoofdcoach is bij de 
U18 Elite, nam voor deze wedstrijd de rol over van Steve Van Tongelen als T1 van onze beloften. 
“De organisatie stond pal en we zetten goede druk vooruit. Dit resulteerde in balrecuperatie op de helft van de 
tegenstander. Toch was de beste kans in de eerste helft voor de ervaren Vanheusden, die zijn kopbalkans niet in doel zag 
gaan na een corner: Bouzian wist met een uitstekende reflex redding te brengen. Over het algemeen was het een 
gesloten, maar toch spannende wedstrijd. Lion controleerde op het middenveld, Davies liet zien dat hij over een goede 
détente beschikt en Breugelmans bracht snelheid met enkele overlaps. In de omschakeling kregen we zelfs nog de kans 
om het laken naar ons toe te trekken, maar de Luikse keeper kon de bal van Symons pareren. Al bij al kunnen we spreken 
van een sterke collectieve prestatie.” zegt Jelle Coen. “Een oververdiend punt en hopelijk de start van veel leuke dingen 
dit seizoen.” Aldus Dennis Henderickx, Sportief Directeur van onze jeugdacademie. 
 
Zaterdag 22 augustus:  Speeldag 3 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen – Cercle Brugge KSV   2-3 
Op de derde speeldag van het nieuwe voetbaljaar heeft KV Mechelen zijn eerste verlies geslikt tegen Cercle Brugge. 
Mechelen begon sterk en kwam in de eerste helft op voorsprong via Togui. In een tumultueuze tweede helft moest 
Coucke zich drie keer omdraaien, al gaf Vranckx halverwege nog hoop met een aansluitingstreffer. 
Na een gelijkspel tegen Anderlecht en winst op Moeskroen zat Malinwa goed op schema. De volgende opdracht: winnen 
tegen Cercle Brugge. In de openingsminuten was het meteen duidelijk dat de ploeg van Wouter Vrancken alleen maar 
tevreden zou zijn met de volle buit. Schoofs legde de bal goed klaar voor Hairemans, die met een beetje pech de paal trof. 
Meteen daarna kon Togui ook dreigen, maar zijn schot ging voorlangs. 
Rustig wedstrijdbegin 
Voor Cercle was het een tijd wachten op echte kansen. De Vereniging verzamelde wel een reeks hoekschoppen, maar 
telkens waren er Vranckx en Van Damme om de bal weg te werken. Aan de overzijde probeerde Van Damme om een 
Mechelse hoekschop in doel te werken, maar zijn deviatie ging hoog over. 
Na ruim twintig minuten voetballen was het tempo bij beide ploegen wat gaan liggen. Schoofs ging tijdens een actie in de 
zestien tegen de grond, maar zijn appel voor een strafschop kreeg geen gehoor van scheidsrechter Van Damme. Het 
enthousiasme van de eerste tien minuten was plots verdwenen. 
Op het halfuur flirtte Mechelen voor een tweede keer met het openingsdoelpunt. Kabore vond Storm met wat geluk aan 
de tweede paal. Vanuit een scherpe hoek probeerde hij Didillon te verschalken, maar ook zijn schot raakte de paal. 
Opnieuw net niet voor Malinwa, dat duidelijk de betere ploeg was. 
Togui opent de score 
Een tiental minuten voor de rust kreeg Mechelen wat het verdiende. Vranckx onderschepte de bal en speelde Togui aan 
die op zijn beurt Hairemans alleen richting doel stuurde. De Brugse goalie kon zijn schot nog wegwerken, maar Togui was 
goed gevolgd en knalde de bal in het dak van het doel. Mechelen op voorsprong en Togui met zijn eerste treffer van het 
seizoen.  
Ook in de tweede helft begon Malinwa meteen scherp. Een knappe vrije trap van Schoofs vloog richting de 
rechterbovenhoek, maar een goede parade van Didillon hield Cercle in de wedstrijd. Niet veel later ging Schoofs op 
wandel in de Brugse zestien. Hij zocht een schot, maar wachtte te lang waardoor de hoek te scherp werd en de bal in het 
zijnet verdween. 
Cercle erop en erover 
Vlak voor het uur werd Cercle plots wel gevaarlijk. Op een paar minuten tijd moest Coucke zich twee keer omdraaien. 
Hazard vond Hoggas, die de bal meteen hard voor doel bracht. Ugbo kwam goed inlopen en kopte de gelijkmaker binnen. 
Kort daarna werd Hotic niet gevolgd, waardoor hij eenvoudig voorbij de Mechelse goalie kon afwerken.  
Voor Wouter Vrancken was het hoog tijd om te wisselen, en dat pakte meteen goed uit. De ingevallen Kaya bracht de bal 
in de Brugse zestien. Taravel kopte eerst nog weg, waarna Togui tegen de lat kopte. In de rebound knalde Vranckx de 
bordjes weer in evenwicht.  
Meteen daarna zorgden opnieuw de invallers voor dreiging. Kaya bracht een nieuwe voorzet in de zestien, waar De 
Camargo goed voor zijn man kwam. Maar zijn kopbal miste kracht en kwam te centraal. Wat later moest Didillon zich 
strekken om een vrije trap van Kaya uit de linkerhoek te halen. Aan de overkant kon Somers even voor gevaar zorgen: zijn 
kopbal ging een metertje naast. 
Cercle opnieuw op voorsprong 
Malinwa bleef op de Brugse deur bonzen, maar opnieuw viel de treffer aan de overkant. Op een corner vloog de bal over 
alles en iedereen. Somers haalde voorbij de tweede paal uit met een knappe halve omhaal, buiten het bereik van Coucke. 
Frustratie bij Malinwa en Cercle opnieuw op voorsprong. 
In de slotfase belandde de bal na een rommelige fase in de Brugse zestien voor de voeten van Togui. De Ivoriaan werkte 
van dichtbij af, maar werd teruggeroepen door scheidsrechter Van Damme door een eerdere overtreding op Omolo. Bij 
Mechelen stond iedereen op de banken voor een betwistbare beslissing, maar het eerste verlies van het seizoen is een 
feit. 
 

Maandag 24 augustus:  Speeldag 2 U21 groep 1  =>  KV Mechelen  -  RSC Anderlecht   1-1 
Na een mooi gelijkspel op Standard was het meteen uitkijken naar de volgende topper voor onze Mechelse Beloften. 
Niemand minder dan RSC Anderlecht kwam op bezoek. Jammer genoeg konden we niet iedereen toelaten op onze 



jeugdacademie voor deze beladen wedstrijd. Onze medewerkers hadden er dan ook alles aan gedaan om de door de Pro 
League opgelegde COVID-19 maatregelen goed op te volgen. Onze bestuursleden waren present en klaar voor de aftrap. 
Het was uitkijken naar het wedstrijdblad. KV Mechelen kleurde overigens erg paars en wit. Niklo Dailly, Gaetano Bellante 
en Jules Houttequiet ruilde deze zomer Anderlecht voor Mechelen. Lars Coveliers, Leotrim Reka en Alan Mayanga deden 
dat eerder al. 
“Over het algemeen was het een gesloten wedstrijd met weinig doelkansen, maar met veel inzet.” Zo begint T1 Steve Van 
Tongelen. “Er stonden twee ploegen tegenover elkaar die probeerden te voetballen. Met de weinige kansen werd slordig 
omgesprongen. Een paar keer werd er langs beide kanten onnodig balverlies geleden, maar geen van beide ploegen 
maakte hiervan gebruik. Toch kwamen we in de tweede helft via Laurens Symons op voorsprong. Zeker niet onverdiend. 
Uiteindelijk kreeg Anderlecht in het slot iets te veel ruimte om op doel te schieten, met een late gelijkmaker als gevolg. 
Extra zuur, want ik kan de jongens qua inzet niets verwijten.” aldus Van Tongelen. 
“KV Mechelen zat op het moment van de 1-0 gewoon beter in de wedstrijd. Jammer genoeg werd het nog 1-1 na een 
aantal individuele foutjes. We moeten dit zien als een leerproces.” weet Sportief Directeur van onze academie, Dennis 
Henderickx. 
 

Dinsdag 25 augustus:  Gaëtan Coucke en Rocky Bushiri Kisonga werden door de bondscoach van de U21, Jacky 
Mathyssen, opgeroepen voor de volgende EK-kwalificatiewedstrijd van de nationale beloften.  De jonge Rode Duivels 
spelen op 8 september tegen Duitsland.  Aster Vranckx kreeg een selectie voor de nationale U19. 
 

Zondag 30 augustus:  Speeldag 4 Jupiler Pro League  =>  KAA Gent  -  KV Mechelen   1-0 
Coach Wouter Vrancken bracht voor de vierde keer op rij dezelfde namen aan de aftrap. Nieuwkomers Voet, Mrabti en 
Shved wisten wel een plaatsje op de bank te bemachtigen.  
De intenties van de thuisploeg waren duidelijk vanaf de eerste minuut: zo snel mogelijk scoren! Niangbo nam de eerste 
poging voor zijn rekening, maar Coucke ging goed plat. Nadien was het de beurt aan Kleindienst (2x) en Chakvetadze, 
maar Coucke toonde zich een betrouwbaar sluitstuk.  
Malinwa reageerde via de voet van Hairemans. Eerst devieerde Schoofs een schot van het nummer zeven in doel, maar 
werd terecht afgevlagd voor buitenspel. Nadien draaiden beide heren de rollen om, maar Togui hield Hairemans van de 
openingstreffer. Wat een kans voor Malinwa! 
Niangbo zet de thuisploeg op voorsprong (1-0) 
Het laatste wapenfeit in het eerste halfuur kwam van Storm. Roef redde met een ultieme voetreflex. Pech voor geelrood, 
want enkele minuten later was het dan toch prijs voor de thuisploeg. Yaremchuk profiteerde van Mechels balverlies om 
Niangbo de 1-0 aan te bieden.  
Na de pauze werden de kansen schaarser langs beide kanten. Yaremchuk zette Coucke nog wel een keer aan het werk, 
terwijl de pogingen van de Mechelaars naast of over de kooi van de Gentse goalie vlogen. Een kwartier voor het einde 
knutselde geelrood wel een mooie combinatie op de mat. Via enkele tussenstations legde Schoofs de bal klaar voor de 
inlopende Storm, maar de poging van de flankaanvaller verdween in het zijnet.  
Malinwa probeert, Gent controleert 
Tot een echt slotoffensief kwam Malinwa nauwelijks. De thuisploeg controleerde de partij en hield geelrood uit de zone 
van de waarheid. Zelf had blauwwit nog de beste kans via de ingevallen Botaka, maar de invaller liet het na de 2-0 binnen 
te prikken. 
Zo duikt geelrood de interlandbreak in met vier op twaalf. Te weinig in verhouding met het geleverde spel gedurende de 
eerste competitiemaand. 
 

Maandag 31 augustus:  Speeldag 3 U21 groep 1  =>  Oud-Heverlee Leuven  -  KV Mechelen   0-0 
Onze Mechelse Beloften mochten voor hun derde competitieduel op de bus stappen richting de bossen van Oud-
Heverlee. Voor de beloften van OHL was het hun eerste wedstrijd van belang op eigen bodem. Zowel de ouders van onze 
spelers als de supporters moesten thuis blijven gezien de extra genomen coronamaatregelen. 
“We hebben het de voorbije seizoenen nooit makkelijk gehad op OHL. Telkens komen ze aan de aftrap als een goed 
georganiseerd blok. Aan ons om dit blok te ontwrichten.” sprak Steve Van Tongelen, T1 van onze beloften, voorafgaand 
de wedstrijd. De slag om de Dijle kon beginnen. 
“Beide ploegen begonnen zenuwachtig aan de partij. Al snel werd duidelijk dat dit een bikkelwedstrijd zou worden met 
veel duels. OHL speelde met heel veel pressing en was vrij potig bij momenten. Dit werd op dezelfde manier beantwoord 
door onze jongens. En toch vond ik ons de iets betere voetballende ploeg.” sprak Dennis Henderickx, Sportief Directeur 
van onze Academie. “OHL schakelde snel om, dat was hun ding. Ver terugzakken, proberen om goed te pressen en daarna 
een snelle omschakeling in de ruimtes zoeken. Dit zag ik ook de voorbije week bij hun jeugdploegen. Uiteindelijk zijn we 
hier verdedigend goed mee omgesprongen en hebben we heel weinig kansen weggegeven. OHL was vooral gevaarlijk op 
de stilstaande fases, omdat ze toch wel wat lengte hebben. Naarmate de wedstrijd vorderde kregen onze beloften enkele 
uitgespeelde kansen, maar hier werd uiteindelijk niets mee gedaan. Al bij al een zeer gesloten wedstrijd. We kunnen 
leven met dit gelijkspel, alhoewel ik denk dat als we het iets slimmer uitspelen, we de wedstrijd naar ons hadden kunnen 
toetrekken.” 
 

Dinsdag 1 september:  Vandaag arriveerde Victor Wernersson in Mechelen.  De Zweedse linksback die normaal gezien 
pas rond de jaarwisseling zou komen, maakte dus nu al de overstap van IFK Göteborg.  Twee maanden geleden won hij 
met Göteborg nog de beker van Zweden! 
 



Donderdag 3 september:  KV Mechelen bereikte met de Stad Mechelen een akkoord om 5 200 abonnees te mogen 
ontvangen voor de komende thuismatchen.  Uiteraard werden met de bevoegde instanties een aantal strikte afspraken 
gemaakt en maatregelen getroffen.  Iedereen moet een mondmasker dragen en zal een tijdslot krijgen om het stadion te 
betreden en te verlaten. 
Omdat KV Mechelen meer dan 11 000 abonnementhouders telt, heeft de club een systeem bedacht waarin iedereen zich 
match per match kan registreren in bubbels van 1 tot 5 personen.  Via lottrekking zullen de gelukkigen aangeduid worden.  
De supporters die worden uitgeloot voor de eerstvolgende thuismatch zullen voor de volgende match achteraan in de lijst 
komen. 
 

Vrijdag 4 september:  Oefenwedstrijd #9:  RKC Waalwijk  -  KV Mechelen   5-4 
Coach Wouter Vrancken maakte van de interlandbreak gebruik om een oefenwedstrijd in te lassen.  Net zoals enkele 
weken geleden tegen RWDM waren het vooral spelers die weinig aan bod kwamen tijdens de competitie die in actie 
kwamen.  Gustav Engvall maakte z’n wederoptreden en Yannick Thoelen maakte sinds lang de 90 minuten vol.  Een 
andere Zweede, Kerim Mrabti, maakte z’n debuut voor KV.  De derde Zweed; Victor Wernersson die pas begin deze week 
z’n opwachting maakte in de Mechelse kern, speelde nog niet. 
In de doelpuntenkermis die de wedstrijd werd, tankte Engvall metteen vertrouwen: na 25 minuten scoorde de Zweed de 
1-1.  Daarna liep de thuisploeg uit tot 4-1.  Malinwa vocht terug en van offensieve inefficiëntie was deze keer geen sprake.  
In de tweede helft lukte Igor de Camargo een hattrick.  Met z’n derde doelpunt zette de Braziliaanse Belg de 5-4 
eindstand op het bord. 
 

Maandag 7 september:  Ondertussen werd de registratie van de bubbels voor de eerstvolgende thuismatch van komende 
zaterdag tegen KV Oostende afgesloten.  Voor de loting is het nog wachten op de definitieve beslissing van de bevoegde 
ministers. 
 

Woensdag 9 september:  Vanmiddag gaf Vlaams minister van Sport Ben Weyts toelating om de wedstrijd van komende 
zaterdag tegen KV Oostende te laten plaatsvinden met 5 200 supporters. 
De laatste dagen was men in Mechelen hard in de weer om het stadion zo veilig mogelijk te maken.  Omdat staanplaatsen 
verboden werden, gebruikte de club de zitjes van de oude hoofdtribune om extra plaatsen te creëren. 
In de loop van de avond voerde de ticketingdienst van KV de onvermijdelijke loting uit en werden de geregistreerde 
supporters via mail verwittigd of ze er al dan niet bij de gelukkigen waren.  De fans die niet werden uitgeloot krijgen 
tijdens de loting voor de volgende thuismatch voorrang. 
 

 
 

Het AFAS-stadion kreeg extra zitplaatsen zodat een maximale capaciteit kon benut worden! 
 

Zaterdag 12 september:  Speeldag 5 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen – KV Oostende   0-1 
De eerste wedstrijd mét supporters werd een zure ervaring voor Mechelen. Zeldzame kansen, veel slordigheden en een 
hoop gele kaarten. Met nog seconden te spelen bezorgde Hendry Mechelen een koude douche door de laatste 
hoekschop binnen te koppen.  



Hoogdag in Mechelen, want na 189 grijze dagen kleurde het AFAS-stadion opnieuw geel en rood. In totaal werden 5.200 
Kakkers geloot om weer live te genieten van Mechels voetbal. Alle steun was welkom, want na een paar frustrerende 
wedstrijden snakte KV naar die tweede winst van het seizoen. KV Oostende, de voorlaatste in de stand, was de te pakken 
tegenstander. 
Veel slordigheden, weinig kansen 
Geen gebrek aan inzet en drive tijdens de openingsfase. Mechelen domineerde het balbezit en gooide een paar strakke 
voorzetten de Oostendse zestien binnen, maar de échte kansen lieten op zich wachten. Vooral Kaboré kon een paar 
voorzetten voor doel brengen, maar de verdediging van de bezoekers kon telkens wegwerken. 
Na twintig minuten voetballen was de intensiteit wat gaan liggen. Beide ploegen probeerden wel, maar door te veel 
slordigheden kon er niemand echt dreigen. Bij Oostende probeerden Hjulsager en Gueye de Mechelse goalie te verrassen 
met afstandsschoten, maar de bal ging steeds hoog over. 
Ook in de tweede helft bleef het tempo laag en de kansen mager. Mechelen speelde zich via Vranckx met een knappe 
combinatie in de Oostendse zestien, maar de voorzet van De Camargo werd in hoekschop gewerkt. Niet veel later gingen 
Van Damme en Kaboré op de bon na te late tussenkomsten. Vrancken en Vanderbiest protesteerden op hun beurt en 
werden ook bestraft.  
IJzersterke Coucke 
Plots kreeg Oostende een uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Door een knappe aanval kreeg Sakala een vrije 
schietkans, maar Coucke pakte sterk. In de herneming mocht McGeehan proberen, maar opnieuw bracht Coucke redding. 
Hommage voor de Mechelse goalie. 
Kort na de dubbele kans kon de thuisploeg bijna de score openen. Hairemans wipte de bal knap over Hubert, maar de 
dwarsligger bracht redding voor de bezoekers. Op een meter van het lege doel kreeg Vranckx de bal pardoes voor de 
voeten, maar hij misstapte zich ongelukkig. Brute pech en het beste voorbeeld voor het gebrek aan efficiëntie bij KV, want 
na de match telde Eleven Sports dat Malinwa dit seizoen al 11 grote kansen miste.  Dat na amper 5 speeldagen. 
Vrancken voelde dat de tijd begon te tikken en voerde enkele wissels door. Van Damme bracht de ingevallen Engvall met 
een knappe dieptepass oog in oog met Hubert, maar het schot van de Zweed ging een metertje naast. Beide ploegen 
roken het openingsdoelpunt en gingen duidelijk aanvallender te spelen. 
Hendry doet Mechelen de das om 
Met nog vijf minuten op de klok werd Van Damme neergehaald aan de rand van de zestien. Een uitgelezen kans voor de 
ingevallen Kaya om Hubert aan het werk te zetten, maar zijn vrije trap ging via de muur in corner. Aan de overzijde 
werkten Coucke en Van Damme een aantal hoge ballen knap weg. 
In de laatste minuut kreeg de wedstrijd een zuur einde voor Malinwa. Oostende rondde de laatste hoekschop van de 
partij succesvol af. Hendry kwam goed ingelopen aan de tweede paal en verschalkte Coucke. Frustratie bij de jongens van 
Vrancken, hier zat duidelijk meer in. Met opgeheven hoofd naar volgende week! 
Ondertussen was ook het nieuws bekend geraakt dat hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx werd aangehouden wegens 
verdenking op financiële fraude rond z’n bedrijf FNG.  Nadat hij in augustus werd ondervraagd, werd hij vrijgelaten onder 
voorwaarden die hij nu geschonden zou hebben.  Volgens algemeen directeur Frank Lagast staat de zaak van FNG volledig 
los van de werking van KV Mechelen en wacht de club op meer informatie. 
 

Maandag 14 september:  Speeldag 4 U21 groep 1  =>  KV Red Star Waasland-SK Beveren  -  KV Mechelen   2-1 
Na drie gelijke spelen op rij gingen onze beloften op zoek naar een eerste zege in het Waasland. Een tegenstander die 
vooraf niet te onderschatten was, aangezien deze vorig seizoen kampioen speelde in groep 2 van de U21. Yannick 
Thoelen, onze goalie van het A-elftal, speelde eindelijk nog eens 90 minuten na een lange blessure. 
Mechelen nam een vliegende start want nog voor de match goed en wel begonnen was, stond het al 0-1 na een splijtende 
actie over de linkerflank die mooi binnengewerkt werd door Laurens Symons, die bij de pinken was nadat een schot gelost 
werd door de Waaslandse keeper. Meteen ook het enige doelgevaar van onze kant in de eerste helft. Terwijl de beloften 
van Waasland-Beveren nadien enkele goede kansen kregen, liep het aanvallend niet van een leien dakje bij onze jongens 
van Mechelen. Het was verwonderlijk dat we met 0-1 de rust in konden gaan. 
In de tweede helft kwam Omar Mussa, ex-KV Mechelen, in de spits spelen bij de Waaslanders. We kregen meteen 
hetzelfde spelbeeld te zien van in de eerste helft. Beveren bleef dominant, speelde met druk vooruit en maakte goed 
gebruik van de ruimtes. De aansluitingstreffer kwam er uiteindelijk na een mooi doelpunt vanop 25 meter in de kruising. 
Getekend Denzel Jubitana, ook een ex-Malinwa speler. Beveren bleef nadien verder aandringen en onze beloften 
kwamen maar niet in hun spel. Na een goede combinatie kwamen de Waaslanders op voorsprong na een overhoeks 
schot. Met een paar wissels en een verandering in de veldbezetting gingen we meer druk zetten en konden onze jongens 
toch nog een paar degelijke kansen bijeen voetballen. De Manenblussers trachtten nog enige aanvalsdrift aan de dag te 
leggen, maar waren niet meer bij machte een goed georganiseerde Beverse verdediging te slopen. Op dat moment in de 
wedstrijd was een gelijkmaker zeker niet onverdiend. Maar het mocht niet meer baten. “Een terecht resultaat na een 
zeer zwakke wedstrijd. We moeten de rug rechten en vooruit kijken naar de match tegen Gent.” aldus Dennis Henderickx, 
Sportief Directeur van onze jeugdacademie. 
 

Dinsdag 15 september:  Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de zaak Penninckx besliste de Raad van Bestuur 
unamiem om binnen de twee weken een buitengewone algemene vergadering samen te roepen met het verzoek om het 
bestuursmandaat van Dieter Penninckx te beëindigen. Luc Leemans, sinds 2016 aandeelhouder, werd aangesteld als 
opvolger van Penninckx als voorzitter van de Raad van Bestuur. KV Mechelen postte vanavond volgend bericht op de 
website: 
 



Luc Leemans zit voortaan raad van bestuur voor. 
 

De raad van bestuur van KV Mechelen besliste vanavond dat Luc Leemans voortaan de raad van bestuur voorzit. 
Leemans volgt Dieter Penninckx op. 
 

Op de maandelijkse vergadering van de raad van bestuur stonden de recente ontwikkelingen in het dossier rond 

Dieter Penninckx op de agenda. 

“Dieter wordt momenteel hard aangepakt. Of dat terecht is of niet, dat weten we niet. Op menselijk vlak leven we 

mee met hem en zijn familie. De situatie van de zaak met FNG en Dieter is echter zo geëvolueerd dat die ook afstraalt 

op de club. De raad van bestuur besliste unaniem om duidelijkheid te brengen, in het belang van de club”, zo zegt 

algemeen directeur van KV Mechelen, Frank Lagast. 

Om de continuïteit van de club te garanderen en duidelijkheid te brengen, ging de raad van bestuur over tot volgende 

beslissingen. 
 

Leemans zit raad van bestuur voor, directiecomité leidt club 

Zo zal directielid en aandeelhouder Luc Leemans voortaan de raad van bestuur voorzitten. Voor de duidelijkheid: dit 

gaat enkel om het voorzitten van de maandelijkse raad van bestuur van de club. De leiding van de club blijft bij het 

directiecomité. 
 

Buitengewone algemene vergadering samengeroepen 

Daarnaast komt er een buitengewone algemene vergadering samen binnen de wettelijke termijn met het verzoek om 

het bestuursmandaat van Dieter Penninckx te beëindigen. 

De raad van bestuur onderzoekt de mogelijkheden om de aandelen van Dieter Penninckx van de NV te laten 

verwerven door de club, de actuele aandeelhouders en de supporters. 
 

Ook jaarrekening besproken 

Vanavond werd ook de jaarrekening besproken. Op 30 juni werd het boekjaar 2019-2020 met een positief resultaat 

afgesloten. De cijfers worden nu nagekeken door de auditor en de club zal op de algemene vergadering in de eerste 

week van december de cijfers ter goedkeuring voorleggen. 

De raad van bestuur benadrukt dat de financiële situatie, ook in deze Corona-tijden, gunstig is voor het huidige 

boekjaar 2020-2021 door kostencontrole en optimalisatie van de inkomsten. 
 

Vrijdag 18 september:  Naar aanleiding van diverse krantenartikels over de huidige situatie van KV Mechelen en Dieter 
Penninckx publiceerde KV Mechelen vandaag een open brief van Algemeen Directeur Frank Lagast: 
 

Supporters, partners, collega’s, spelers, coach, bestuur, sportieve staf, 
 

Vandaag leven we in bijzondere tijden door Corona, de situatie rond 

Dieter Penninckx en foutieve informatie in (enkele) media. Zelf ben 

ik nu 425 dagen algemeen directeur van onze mooie club en gezien 

de situatie is het tijd om jullie mijn opinie te delen. En wat puntjes op 

de “i” te zetten.  

Mijn afgelopen 425 dagen zijn voorbijgevlogen met bijzondere 

uitdagingen. We hebben de bladzijde van het verleden omgedraaid, 

we behaalden onze licentie en een historische zesde plaats in 1A. Er 

stond plots COVID-19 aan onze deur. En we zagen Dieter Penninckx 

wegvallen. 

Dat laatste zorgt voor heel wat geruchten en vooral veel foutieve 

suggestieve informatie. Waar woorden als – ik citeer – obscuur, 

schimmig en woekerinteresten de ronde doen.  We voelen ons 

geraakt door deze woorden, maar niet aangesproken. Wij weten 

immers zeer goed wat de situatie van onze club is. 

Dankzij onze supporters, partners en obligatiehouders hebben we een 

vernieuwd stadion neergezet. Hebben we aanzienlijke schulden?    

Jazeker, daar zijn we altijd transparant over geweest.  Wie een huis koopt, dient hiervoor ook te lenen. Betalen we 

onze leningen gespreid in de tijd terug?  Jazeker, en altijd netjes op tijd. 

We hebben schulden bij honderden supporters via obligaties aan een rente van 4,25%.  Ook bij investeerders zoals 

banken, Saffelberg Investments, onze bestuursleden, onze aandeelhouders en vele anderen zijn we – marktconforme – 

leningen aangegaan om onze doelstellingen te realiseren.   
 

Breedgedragen club 

De club is dus veel breder ondersteund dan door Dieter alleen.  We moeten nu gedwongen maar met het volste 

vertrouwen zonder hem verder. 

Onze raad van bestuur en het directiecomité zijn er gerust in: dit kunnen we!  En wat onze club zo mooi maakt, is dat 

er nu vele gemotiveerde mensen komen aankloppen om te helpen.  

Zoals reeds gemeld hebben we ongeveer 30 miljoen euro aan langlopende schulden, maar de waarde van club en 

stadion is gevoelig gestegen naar meer dan 50 miljoen euro. 

De aflossingen en interesten worden steeds correct en tijdig betaald en elke supporter met obligaties kan dat 

volmondig getuigen.  Ons vorige seizoen sluiten we af met een positief resultaat.  Die cijfers kunnen we onmiddellijk 

communiceren zodra deze door onze commissaris-revisor en onze algemene vergadering zijn goedgekeurd. 
 



De kracht van Malinwa 

Ik begrijp dat er veel vragen zijn en zal me persoonlijk dan ook engageren om in deze lastige tijden nog beter en 

transparant te communiceren. 

Na 425 dagen samenwerken met de raad van bestuur en het directiecomité met Gert Van Dyck, Hans Van der biesen 

en Luc Leemans (onze nieuwe voorzitter raad van bestuur) , ben ik zeker dat we sterk staan om weer een nieuw 

hoofdstuk te starten.  Het zijn allen geweldige collega’s met een ongelofelijk hart voor de club en we zijn zeker dat 

het harde werk zal lonen.   

Dagelijks zie ik de kracht van onze supporters, vrijwilligers en alle geel-rode vrienden die met passie en strijd klaar 

staan voor onze geweldige familieclub waar veel andere clubs jaloers op zijn.  Ik heb trouwens nog steeds kippenvel 

van het moment vorige week toen 2 hulpverleners in de strijd tegen COVID-19 de aftrap hebben gegeven voor 5000 

supporters in een corona-proof stadion. 

Ook sportief kijk ik vol vertrouwen uit naar hoe Wouter met zijn sportieve staf de nodige oplossingen zal vinden om 

weer aan te knopen met overwinningen. Onze eerste ploeg is ons belangrijkste uithangbord en onze corebusiness. 

 Onze vele jeugdspelers, damesploegen en G-team verdienen ook onze aandacht en hierbij doe ik een warme oproep 

aan allen om ook deze ploegen te komen steunen en te helpen. 

Heeft u vragen, ideeën of wilt u persoonlijk KV Mechelen helpen, aarzel niet om me het te laten weten. Wij willen 

immers in alle transparantie verder bouwen aan onze mooie club. 
 

“No matter what” wens ik jullie een fijn weekend! 

Met vriendelijke en sportieve groeten, 

Frank Lagast 
 

Zondag 20 september:  Speeldag 6 Jupiler Pro League  =>  KRC Genk  -  KV Mechelen   3-1 
Onuachu wiste de vroege openingstreffer van Mrabti uit na tien minuten spelen. Na de pauze leek De Camargo hetzelfde 
te doen met de treffer van Ito, maar een attente Vukovic hield zijn ploeg recht en Onuachu gaf luttele seconden later 
geelrood het nekschot: 3-1. 
Malinwa begon vanavond met Engvall en Mrabti aan de aftrap. Hairemans en Togui moesten vrede nemen met een plek 
op de bank. Bij de thuisploeg was het de eerste partij na het ontslag van trainer Hannes Wolf.  
Onuachu wist openingstreffer Mrabti meteen uit 
In een evenwichtige openingsfase was het Malinwa dat meteen op voorsprong klom: Engvall gaf perfect mee in de loop 
van Mrabti die Vukovic meteen het nakijken gaf. (0-1) Lang kon geelrood niet profiteren van de voorsprong, want vijf 
minuten later hingen de bordjes weer in evenwicht na een rake kopper van Onuachu. (1-1)  
Na de gelijkmaker ging de aanvalsdrift liggen en hielden beide ploegen elkaar in bedwang. Veel middenveldspel, maar 
zonder echt gevaarlijke kansen. Op het halfuur kon De Camargo net niet profiteren van de avondwandeling van Engvall 
door de Genkse defensie. Een listige plaatsbal van de Zweed viel enkele seconden later net over de kooi van Vukovic.  
Paal, lat, paal… maar nog steeds 1-1 
Plots ging het snel bij de thuisploeg: Onuachu kopte in één fase tegen paal en lat, terwijl Oyen in de herneming ook de 
paal trof. Een gelukje voor Malinwa.  
Ito zet thuisploeg op voorsprong (2-1) 
De thuisploeg kwam sterk uit de kleedkamer en drukte geelrood terug op de eigen helft. Een gevaarlijke Mechelse 
tegenprik bracht Engvall in stelling, maar zijn poging ging nipt naast de kooi van Vukovic. Aan de overkant was het wel 
prijs voor de thuisploeg: Ito profiteerde aan de tweede paal en bracht de thuisploeg op voorsprong. (2-1)  
De Camargo net niet, Onuachu net wel (3-1) 
De reactie van geelrood mocht er zijn: Vanlerberghe vond na een prachtige sleepbeweging De Camargo die zijn kopbal 
met een ultieme reflex gestopt zag door een attente Vukovic. Ook Storm, die Mrabti was komen vervangen, kon zijn 
poging niet binnen het kader plaatsen. En wat aan de ene kant niet lukte, lukte aan de overkant wel: voorzet Ito, bingo 
Onuachu. (3-1)  
De veer leek gebroken bij Malinwa en voor de thuisploeg moest het ook niet meer. Het tikte de wedstrijd rustig uit en 
stuurde geelrood zonder punten de bus op richting Mechelen.  
 

Maandag 21 september:  Vandaag werden de defintieve data en uren van de eerste speeldag na de interlandbreak van 
10 oktober vastgelegd.  KV Mechelen speelt z’n negende competitiematch op zaterdag 17 oktober om 18 uur 30. 
 

Speeldag 5 U21 groep 1  =>  KV Mechelen  -  KAA Gent   1-3 
Ideale wedstrijdomstandigheden op een mooie zomeravond. Veel supporters en scouts langs de kant. We waren klaar om 
een maximum van 400 toeschouwers te ontvangen op onze academie. Na de nederlaag op Waasland-Beveren moest de 
knop worden omgedraaid. 
Onze beloften begonnen sterk aan de wedstrijd en kregen de eerste 20 minuten een aantal uitstekende kansen. Na goed 
samenspel kwam de bal uiteindelijk bij Breugelmans, die na een uitstekende dribbel de bal van buiten het 
strafschopgebied mooi in de verste hoek wist te krullen. De 1-0 stond op het bord en was zeker niet gestolen. Al snel 
volgde een tegenoffensief van de Gentenaars. Het werd het 1-1 via een bal die over Bouzian werd gestift. De score stond 
weer in evenwicht en beide ploegen konden gaan rusten. 
Opschudding bij de start van de tweede helft. Boni haalde de doorgebroken Gentse aanvaller neer in het 
strafschopgebied. Penalty voor de Buffalo’s. Boni kreeg overigens rood onder de neus geduwd en mocht vervroegd 
douchen. Bouzian werd de verkeerde kant uitgestuurd en Gent zette de strafschop feilloos om. Het werd 1-2 voor de 
bezoekers. De beloften van Malinwa speelden nadien in de organisatie en probeerden af en toe nog tegen te prikken op 



de counter. Jammer genoeg zonder resultaat, want het was Gent die de doodsteek uitdeelde. 1-3, meteen ook de 
eindstand van de wedstrijd. “We moeten de eerste 20 minuten zeker onthouden en proberen mee te nemen naar de 
volgende wedstrijd. Jammer dat deze wedstrijd beslist wordt door enkele individuele fouten.” aldus T1 Steve Van 
Tongelen. 
 

Donderdag 24 september:  Na een nieuwe lottrekking van de registreerde abonnees voor de match van komende 
zaterdag tegen STVV, werden vandaag de tickets van de gelukkigen verstuurd. 
 

Zaterdag 26 september:  Speeldag 7 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  K. Sint-Truidense VV   2-0 
Zestig minuten naarstig zoeken leverde Malinwa twee oververdiende doelpunten én vooral drie deugddoende punten op. 
Aster Vranckx deed de netten in drie dolle minuten trillen en al wat geel en rood was – netjes coronaproof – juichen. 
De drie punten waren een absolute must voor Malinwa en de thuisploeg zette meteen de toon. Mrabti knalde een vlotte 
aanval via Kaboré pal op doelman Steppe. 
Aan de overzijde profiteerde Durkin bijna toen Coucke het natte leer niet in één keer kon klemmen. Het schot van de 
Kanarie ging in het zijnet. KVM liet STVV echter niet begaan. Met enkele flukse aanvallen had het nog binnen het 
openingskwartier moeten scoren. Van Damme keilde van dichtbij hard over en Kaboré vond de lat. 
Bijna Mrabti-Engvall weer 
De partij werd vervolgens steviger, de kansen minder groot. Niet dat Malinwa plots schrik moest krijgen van de 
bezoekers: geel en rood leek de wedstrijd onder controle te hebben. Maar dat belangrijke doelpunt, dat viel maar niet. 
De beste mogelijkheid was er voor Engvall na een toverhakje van Mrabti: de Zweed besloot vanuit een scherpe hoek op 
de STVV-goalie en zo bleef het nul-nul bij de koffiepauze. Daar kon een gekraakt afstandsschot van Vranckx niets aan 
veranderen. 
KVM drukt, Vranckx scoort twee maal! 
KVM moest dus op doelpuntenjacht en kwam met de nodige furie uit de kleedkamer. De Camargo schoot in de draai 
naast, een voorzet van Mrabti strandde tegen een Truiense teen en een gekraakt schot van De Camargo eindigde in de 
handen van Steppe. Mrabti krulde een vrijetrap dan weer naast de kruising. 
60 minuten ver werd de naarstige zoektocht eindelijk beloond. Vanlerberghe trok zich op gang en speelde knap Mrabti op 
links vrij, de Zweed schotelde de vrijstaande en helderkijkende Vranckx de verdiende openingsgoal voor. Even mannetje 
afhouden en binnenknallen: de bijna 5.200 supporters krioelden van plezier. 
En drie dolle minuten later was het opnieuw raak. Mrabti zorgde voor de opening, Vranckx tikte zijn tweede van de avond 
binnen. 
Eindelijk drie punten! 
STVV begon na de 2-0 het leer op te eisen – het moest nu wel – en dat leverde pas in de slotminuten doelgevaar op. 
Coucke stond pal op een stevige kopbal van Suzuki. 
Nee, tegen deze ploeg mocht en kon KV Mechelen, dat met sportief directeur Tom Caluwé, trainer Wouter Vrancken, 
assistent-trainer Kevin Van Dessel, aanvoerder Rob Schoofs en Rocky Bushiri 5 ex-Truienaars in z’n rangen had, geen 
puntenverlies lijden. Gejuich op de tribunes, gebalde vuisten op het veld, want de drie broodnodige punten waren 
weldegelijk binnen na een overtuigende zege. 
 

Eerder op de dag stond in Mechelen een unieke derby op het programma!  Voor de zestiende finales van de beker van 
België in het damesvoetbal koppelde het lot de A-ploeg van KV Mechelen aan de B-ploeg van KV Mechelen. 
Logischerwijs was het de A-ploeg die zich kwalificeerde voor de volgende ronde.  De B-ploeg verkocht z’n huid echter wel 
duur, want ze verloren slechts met het kleinste verschil: 0-1.  Een doelpunt in het slotkwartier van Liesl Dupont volstond 
voor de A’s van Malinwa.  Nadien werd de obligatoire groepsfoto uiteraard niet vergeten. 
 

 
 



Maandag 28 september:  Vanaf morgen zal ex-jeugdspeler Steven Defour meetrainen met KV Mechelen.  De Gouden 
Schoen van 2007 zit sinds juni zonder club en vroeg of hij bij Malinwa z’n conditie mag onderhouden.  Een vraag van een 
ex-jeugdspeler van dit kaliber kon de club niet weigeren.  KV stelde wel duidelijk dat er op dit moment geen sprake is van 
contractbesprekingen. 
 

Dinsdag 29 september:  Speeldag 6 U21 groep 1  =>  KRC Genk  -  KV Mechelen   3-0 
Na drie punten op zes wedstrijden zakten onze beloften af naar de Luminus Arena in Genk. De leider in het klassement 
had nog geen enkele keer verloren. Yannick Thoelen, die nogmaals de 90 minuten zou volmaken, stond opnieuw in doel. 
Over het algemeen waren de Limburgers gedurende de hele wedstrijd de betere ploeg op het veld. Toch wist KV evenveel 
kansen af te dwingen dan de Limburgers. Maar onze beloften misten efficiëntie voor doel. Genk daarentegen wist hun 
kansen wel te benutten. Na 90 minuten stond de 3-0 eindstand op het bord na drie doelpunten van aanvaller Andras 
Németh. T1 Van Tongelen na de gevleide nederlaag: “Ik heb de jongens de simpele vraag gesteld: hoe win je een 
wedstrijd? Het antwoord is heel simpel. Je moet één keer meer scoren dan de tegenstander. Als we voor doel komen en 
de kansen niet kunnen afmaken, dan moet de verdediging georganiseerd staan of je verliest de wedstrijd. We blijven hier 
op hameren en trachten het roer om te gooien volgende week tegen Eupen.” 
 

Vrijdag 2 oktober:  Speeldag 8 Jupiler Pro League  =>  R. Antwerp FC  -  KV Mechelen   4-1 
KV Mechelen opende het voetbalweekend op het veld van Royal Antwerp Football Club in mineur. Rood-Wit deelde in de 
eerste helft enkele flinke tikken uit via Miyoshi, Mbokani en een owngoal van Bushiri. Na een uur spelen gaf Hairemans 
Malinwa nog hoop, maar een kwartier voor tijd deed een kopbal van Seck de boeken definitief toe. 
Het beloofde geen eenvoudige avond te worden op de Bosuil. Wouter Vrancken had op voorhand wat puzzelwerk door 
blessureleed bij Aster Vranckx en Jordi Vanlerberghe. Ook Joachim Van Damme was er niet bij wegens schorsing. Kaya, 
Hairemans en Bushiri konden opnieuw rekenen op een basisplaats. 
Miyoshi veroorzaakt vroege problemen 
Antwerp begon gretig aan de wedstrijd en moest niet lang op de voorsprong wachten. Miyoshi werd goed door de 
Mechelse defensie geloodst en probeerde de bal voor doel te brengen. Bushiri wilde wegwerken, maar devieerde de bal 
ongelukkig in eigen doel: Mechelen op achterstand. 
Amper een paar minuten later ging het van kwaad naar erger voor Malinwa. Diezelfde Miyoshi speelde zich na een 
knappe één twee met Refaelov opnieuw door de Mechelse achterlinie en kwam oog in oog met Coucke. De Japanner 
twijfelde niet en verschalkte de Mechelse goalie in de rechterbenedenhoek. 
Malinwa had niet meteen een antwoord klaar en moest een paar minuten het spel van Antwerp ondergaan. Een kleine 
kopkans van De Camargo volstond niet om Butez in de problemen te brengen. Gelukkig kon Lamkel Zé aan de overkant 
ook niet voor gevaar zorgen na een individuele dribbel. 
Meer pit bij Mechelen 
Halfweg de eerste helft kwam het besef dat de goal niet vanzelf zou komen. Een kort genomen hoekschop werd door 
Kaya voor doel gekruld. Bushiri klom hoog, maar raakte de bal met de schouder, waardoor hij over de kooi van Butez ging. 
Enkele minuten later werd Engvall met een listig pasje door de Antwerpse verdediging gespeeld, maar een knappe tackle 
van De Laet verhinderde de Mechelse aansluitingstreffer. 
De druk van Mechelen kreeg geen gewenst vervolg, want vlak voor de rust kon Antwerp toch het derde doelpunt maken. 
Miyoshi leverde in bij Gerkens, die vanop afstand Coucke aan het werk zette. De Mechelse goalie blokte het schot, maar 
Mbokani stond klaar om de rebound af te werken. 
Ook in de tweede helft begon Antwerp het gevaarlijkst. Mbokani stond helemaal vrij in de zestien en werd aangespeeld 
door Miyoshi. De Antwerp-spits schiet laag op Coucke, waarna hij werd afgevlagd voor buitenspel. Enkele minuten later 
probeert Hongla het met een schot vanuit de tweede lijn, maar de bal waait enkele meters naast. 
Hairemans opent de comeback 
Na een uur voetballen kreeg Mechelen opnieuw hoop. De ingevallen Van Cleemput bracht een strakke voorzet laag in de 
zestien, waar uitgerekend Hairemans de bal in de verste hoek trapte. Antwerp ging meteen op zoek naar een counter, 
maar eindstation Lamkel Zé kon Coucke niet verschalken. 
Het wedstrijdbeeld was duidelijk gekeerd en Mechelen rook bloed. Via een paar knappe combinaties speelden de jongens 
van Vrancken zich enkele keren door de Antwerpse defensie, maar de laatste pass ontbrak telkens. Storm speelde een 
strakke bal de zestien in, maar Togui raakte de bal met een hakje slecht. Wat later probeerde ook Kaya nog eens met een 
voorzet, maar De Laet werkte weg. 
Seck doet boeken toe 
Met nog een kwartier op de klok wist Abdoulaye Seck alle resterende twijfels voor Antwerp uit. Miyoshi brengt een 
vrijschop de Mechelse zestien binnen, waar de potige verdediger hard tegen de netten kopt. Een laag schot van Bijker en 
een halve kans van Storm volstonden niet voor het tweede Mechelse doelpunt. Een wedstrijd om snel te vergeten. 
 

Zaterdag 2 oktober:  Vanmiddag werden de data en aftrapuren bekend gemaakt voor de wedstrijden van speeldag 10 tot 
en met 16.  Voor KVM betekende dit volgend programma: KAS Eupen – KVM (24/10 om 16u15), Club Brugge – KVM 
(31/10 om 20u45), KVM – Sporting Charleroi (6/11 om 20u45), Zulte-Waregem – KVM (22/11 om 16u), KVM – Beerschot 
(29/11 om 13u30), Standard – KVM (6/12 om 18u15) en KVM – Waasland-Beveren (13/12 om 20u45). 
 

Maandag 5 oktober:  Op deze laatste dag van de transferperiode verliet Jules Van Cleemput de club.  De 23-jarige 
rechtsback van Malinwa versierde een transfer naar competitieleider Sporting Charleroi.  De jonge Antwerpenaar kwam 
in 2013 over uit de jeugd van R. Standard de Liège en speelde uiteindelijk 57 officiële matchen voor het eerste elftal. 



Speeldag 7 U21 groep 1  =>  KV Mechelen  -  KAS Eupen   1-2 
Na een teleurstellende laatste plaats in het klassement stonden onze beloften voor een belangrijke opgave tegen een 
tegenstander in vorm. Scouting leerde ons dat de panda’s helemaal niet over een slechte ploeg beschikken. Bij KV 
Mechelen stond een vertrouwd elftal tussen de lijnen. Enkel Boni en Van den Eynden waren geschorst. 
De eerste helft ging gelijk op en beide ploegen wisten geen aanspraak te maken op de voorsprong. De tweede helft 
daarentegen werd er uit een ander vaatje getapt. De wedstrijd barstte open nadat Eupen de voorsprong nam. 1-0 op een 
schot uit de tweede lijn, laag over de grond, waar Bouzian net niet bij kon. KV Mechelen kwam meteen met een reactie 
na een mooie voorzet vanop rechts, strak en laag over de grond. Dailly kon binnenschuiven aan de tweede paal, 1-1. 
Hierop volgde opnieuw een reactie van de panda’s. Een voorzet belande tussen de KV-verdedigers op het hoofd van de 
tegenstander, die kon binnenkoppen, 1-2. Wat later moest Lion aan de noodrem trekken in het strafschopgebied na een 
fout op een doorgebroken aanvaller van Eupen. Bouzian koos de juiste hoek en duwde met een uitstekende parade de bal 
in hoekschop. Onze jongens konden hieruit vertrouwen putten en zagen hun kans schoon op de aansluitingstreffer. De 
doorgebroken Dailly kreeg een uitstekende kans voor zijn tweede treffer van de avond, maar de doelwachter van Eupen 
kon het verschrikkelijk hard schot nog net in corner duwen. Ten slotte kreeg de opgerukte Boudry nog een uitstekende 
kopkans, maar de bal ging net voorlangs aan de tweede paal. 
“Al bij al een degelijke partij van onze jongens. Alleen jammer van het resultaat” besloot Jeugdvoorzitter Dirk Beullens na 
de wedstrijd. 
 

Dinsdag 6 oktober:  Een dag na het 
vertrek van Jules Van Cleemput haalde 
Malinwa een vervanger binnen.  Sandy 
Walsh tekende een contract tot 2022.   
De 25-jarige verdediger zat sinds juli dit 
jaar zonder club maar speelde de 
afgelopen jaren met KRC Genk en SV 
Zulte-Waregem (2017-2020) meer dan 
150 wedstrijden op het hoogste niveau.  
In 2012 werd hij met Jong Oranje 
Europees Kampioen bij de U17.  Eerder 
speelde hij ook voor de jeugdelftallen van 
Tempo Overijse, Eendracht RC Hoeilaart   

En RSC Anderlecht.  Verder beschikt hij, behalve de Nederlandse en de Engelse nationaliteit, ook over de roots van 
diverse andere landen.  Z’n moeder is een Nederlandse met Indonesisch bloed en werd in Zwitserland geboren.  Walsh’ 
vader is dan weer een Engelsman met roots in Ierland.  
Hieronder staan enkele foto’s uit z’n periode bij KRC Genk en SV Zulte-Waregem en op de volgende pagina staat een 
overzicht van z’n statistieken na acht seizoenen profvoetbal in de Jupiler Pro League, de beker van België en in het 
Europacupvoetbal.  Deze cijfers komen uit diverse niet-officiële bronnen (Wikipedia en Soccerway) en zijn dus onder 
voorbehoud en slechts illustratief. 
 

   



statistieken Sandy Walsh in het eerste elftal competitie + play-offs beker Europees 

seizoen club afdeling matchen goals matchen goals matchen goals 

2012-2013 KRC Genk Jupiler Pro League 1 0 1 0 - - 

2013-2014 KRC Genk Jupiler Pro League 4 0 1 0 1 0 

2014-2015 KRC Genk Jupiler Pro League 11 0 0 0 - - 

2015-2016 KRC Genk Jupiler Pro League 23 1 5 0 - - 

2016-2017 KRC Genk Jupiler Pro League 17 1 2 0 9 0 

2017-2018 SV Zulte-Waregem Jupiler Pro League 28 1 2 0 4 0 

2018-2019 SV Zulte-Waregem Jupiler Pro League 31 2 2 0 - - 

2019-2020 SV Zulte-Waregem Jupiler Pro League 9 0 4 0 - - 

totalen 2 clubs  124 5 17 0 14 0 
 

Vrijdag 9 oktober:  Oefenwedstrijd #10:  KAA Gent  -  KV Mechelen   0-2 
Malinwa maakte vrijdagochtend de verplaatsing naar het oefencomplex van KAA Gent in Oostakker. Bij KVM kregen de 
routiniers rust en konden anderen zich dus in de kijker spelen. Nieuwkomer Sandy Walsh en Steven Defour – onderhoudt 
z’n conditie bij KVM – verschenen aan de aftrap. 
Met tien minuten vertraging startten AA Gent en KV Mechelen aan hun oefenduel tijdens de interlandbreak. Het 
openingskwartier begon evenwichtig, al kwam Gent er geregeld gevaarlijk uit in de omschakeling. De Mechelse defensie 
was wel alert, onder andere Wernersson kon net op tijd ontzetten voor de neus van Depoitre. 
In minuut 17 dreigde Malinwa voor het eerst. Shved trapte richting doel na een rommelige fase op corner. Via een 
verdediger kon Bolat uiteindelijk redelijk simpel redding brengen. Even later moest Thoelen in actie komen. Op 
doelpogingen van eerst Bukari en nadien Depoitre kon onze nummer 15 zich onderscheiden met puike tussenkomsten. 
Malinwa nam het tempo nadien over met pogingen van Storm en Shved. Bolat kon z’n ploeg telkens behoeden voor de 
achterstand. Tot Shved en Hairemans samen beginnen te combineren. Geof’ke knalde een lage voorzet van de Oekraïner 
hard tegen de touwen, 0-1. Dat was ook meteen de ruststand. 
KV startte de tweede helft met één wissel. Bushiri kwam in de plaats van Walsh. Bateau schoof naar de rechtsachter. 
Malinwa startte goed aan de tweede helft. Eerst knokte Shved zich tot een doelkans. Even later kon diezelfde Shved een 
voorzet van Storm makkelijk binnentikken, 0-2.  
Gent probeert nog en kreeg nog één grote kans. Maar Bukari – de meest bedrijvige Gentenaar – vond Thoelen op z’n weg. 
Het tempo ging nadien naar beneden en er werden geen noemenswaardige doelkansen meer bij elkaar gevoetbald. 
 

Maandag 12 oktober:  Vanavond omstreeks 18 uur vond in de nieuwsstudio van Het Laatste Nieuws, in het gebouw van 
DPG Media Antwerpen, de loting voor de zestiende finales van de Croky Cup plaats.  VTM-sportanker Jan Dewijngaert 
kreeg hulp van eregast Ivan Leko, de trainer van huidig bekerhouder R. Antwerp FC.  Het lot koppelde Malinwa voor z’n 
eerste bekerwedstrijd van het seizoen aan 1B-club RWDM.  De wedstrijd, waarin KVM het thuisvoordeel kreeg 
toegewezen tijdens de loting, wordt gespeeld in de midweek van 15, 16 en 17 december. 
Verder liet de club vandaag ook weten dat, wegens de verstrengde coronamaatregelen, de geregistreerde bubbels van 5 
niet meer geldig zijn voor de komende thuismatch van zaterdag tegen KV Kortrijk.  Deze abonnees krijgen tot 
woensdagochtend de tijd om hun bubbels aan te passen. 
 

Dinsdag 13 oktober:  Gazet van Antwerpen publiceerde 
vandaag een overzicht van het aantal Belgen bij de prof-
clubs.  In de hoogste afdeling heeft alleen Oud-Heverlee 
Leuven meer Belgen in z’n kern dan KVM.  Als men naar het 
percentage Belgen in de A-kern kijkt, is Malinwa de beste 
leerling van de klas.  De krant deed voor dit lijstje beroep 
op de site van Transfermarkt waar de jongeren Bas Van den 
Eynden en Dylan Dassy niet werden opgenomen in de A-
kern, anders was het cijfer van KV nog Belgischer! 
 

 

 

 
 

Woensdag 14 oktober:  Naar aanleiding van de persartikels over de verlengde aanhouding van hoofdaandeelhouder 
Dieter Penninckx, waarin werd beweerd dat het gerecht beslag had gelegd op diens aandelen en dat de licentie van 
Malinwa in gevaar zou komen, reageerde de club met volgende bericht op de website. 



Reactie: aandelen Dieter Penninckx niet in beslag genomen 
 

In de media verschenen vandaag berichten dat de aandelen van Dieter Penninckx bij KV Mechelen in beslag zijn 
genomen door het gerecht. “Er is echter door niemand beslag gelegd op aandelen bij KV Mechelen”, duidt algemeen 

directeur Frank Lagast. 
 

“Het is uiteraard aan het gerecht om over het onderzoek naar de bedrijven van Dieter Penninckx te communiceren, 

maar wij willen toch in de pers verschenen uitspraken weerleggen”, zegt Frank Lagast. “Bij de club is enkele weken 

geleden enkel het aandelenregister in bewaring genomen, zeg maar het logboek waarin je elke aandelenverkoop 

gedetailleerd bijhoudt. Er is geen beslag gelegd op aandelen.” 

Het in bewaring nemen van een aandelenregister betekent dat aandelen wel nog verkocht kunnen worden door de 

eigenaars, zoals bijvoorbeeld de vennootschappen van Dieter Penninckx, maar altijd in samenspraak én met controle 

door het gerecht. 

Nogmaals voor de duidelijkheid: er is door niemand, ook niet door schuldeisers van FNG, beslag gelegd op KVM-

aandelen. 
 

Gesprek met Dieter Penninckx over toekomst aandelen 
Een beslissing tot al dan niet verkoop van aandelen ligt dus nog steeds in handen van Dieter Penninckx zelf.  De raad 

van bestuur van Malinwa besliste gisteren om een open gesprek aan te gaan met Dieter Penninckx zodra hij vrijkomt 

om zijn betrokkenheid en toekomst bij de club te bepalen. 

“De raad van bestuur rekent op het supportershart van Dieter Penninckx zodat de toekomst van de club verzekerd 

blijft”, zegt Lagast nog. 
 

Geen persoonlijke leningen, licentie niet in gevaar 

KVM benadrukt dat er geen leningen lopen bij Dieter Penninckx of zijn vennootschappen en dat de licentie niet in 

gevaar is zoals in de pers is verschenen. “We hebben voor de bouw van het stadion leningen bij banken, bij 

supporters en bij investeerders”, zo zegt voorzitter van de raad van bestuur, Luc Leemans. 

“Die betalen we netjes gespreid in de tijd terug en dat aan marktconforme tarieven. Dat onze licentie in gevaar kan 

komen? Onzin. We voldoen aan de voorwaarden en dat zal ook volgend seizoen weer zo zijn. We blijven het 

herhalen: dit dossier heeft geen impact op de dagelijkse werking van de club.” Zo eindigt Malinwa het boekjaar met 

een positief resultaat dat aan de jaarvergadering van aandeelhouders ter goedkeuring wordt voorgelegd. 
 

Donderdag 15 oktober:  Nadat hij al 
enkele weken aan het meetrainen was 
met de groep van Wouter Vrancken 
tekende Steven Defour vandaag een 
prestatiegericht contract tot het einde 
van het seizoen.  De 32-jarige midden-
velder, die na het failissement in 
2002-2003 de Malinwajeugdacademie 
als 15-jarig talent verliet voor KRC 
Genk, liet de laatste seizoenen meer-
maals horen ooit het shirt van z’n 
jeugdliefde te willen dragen.  De ex-
Rode Duivel en Gouden Schoen van 
2007 kende met clubs als R. Standard 
de Liège, FC Porto, RSC Anderlecht, FC 
Burnley en R. Antwerp FC een 
rijkgevulde carrière en komt nu dus 
terecht bij de club van z’n hart.    

Na hij z’n eerste voetbalstappen bij Zennester Hombeek zette, werd hij dus in Mechelen gevormd.  Een gegeven dat hij 
niet vergat en bij z’n volgende club, KRC Genk, voor rugnummer 25 (het stamnummer van KV Mechelen) koos.  Hierna 
volgt een fotocollage van z’n eerste passage bij Malinwa tot en met z’n terugkomst in het bekende Mechelse nest. 
 

     
 



                
 

 
 

  
 

     
 



Omdat rugnummer 16 (geboortejaar van z’n dochter Ariana) niet vrij was en nummer 25 niet wordt toegekend, koos hij 
bij KV voor nummer 88, z’n geboortejaar en tevens het jaar waarin KV z’n grootste sportieve succes ooit boekte door de 
Europabeker voor Bekerwinnaars te winnen. 
Hieronder de statistieken die Defour bij elkaar voetbalde in 16 seizoenen profvoetbal.  Aangezien deze cijfers uit niet-
officiële bronnen (Wikipedia en Soccerway) komen zijn ze onder voorbehoud en dus slechts illustratief. 
 

statistieken Steven Defour in het eerste elftal competitie + PO’s beker ligabeker supercup Europees 

seizoen club afdeling matchen goals M G M G M G M G 

2004-2005 KRC Genk Eerste nationale 4 0 0 0 — 0 0 0 0 

2005-2006 KRC Genk Eerste nationale 26 1 2 0 — 0 0 1 0 

2006-2007 R. Standard de Liège Eerste nationale 29 4 7 1 — 0 0 4 0 

2007-2008 R. Standard de Liège Eerste nationale 24 1 3 1 — 0 0 3 0 

2008-2009 R. Standard de Liège Jupiler Pro League 33 4 1 0 — 1 0 10 0 

2009-2010 R. Standard de Liège Jupiler Pro League 13 1 0 0 — 1 0 3 0 

2010-2011 R. Standard de Liège Jupiler Pro League 27 3 5 0 — 0 0 0 0 

2011-2012 
R. Standard de Liège Jupiler Pro League 1 0 0 0 — 0 0 0 0 

FC Porto  (Portugal) Primeira Liga 24 1 1 0 3 0 0 0 8 0 

2012-2013 FC Porto  (Portugal) Primeira Liga 25 2 2 0 5 1 1 0 7 1 

2013-2014 FC Porto  (Portugal) Primeira Liga 16 0 5 1 4 0 1 0 9 0 

2014-2015 RSC Anderlecht Jupiler Pro League 29 6 4 1 — 0 0 6 0 

2015-2016 RSC Anderlecht Jupiler Pro League 32 2 1 1 — 0 0 9 0 

2016-2017 
RSC Anderlecht Jupiler Pro League 2 1 0 0 — 0 0 2 0 

Burnley FC (Engeland) Premier League 21 1 3 1 0 0 — — 

2017-2018 Burnley FC (Engeland) Premier League 24 1 0 0 1 0 — — 

2018-2019 Burnley FC (Engeland) Premier League 6 0 2 0 1 0 — — 

2019-2020 R. Antwerp FC Jupiler Pro League 11 0 1 0 — — — 

totalen 6 clubs  347 28 37 6 14 1 4 0 62 1 
 

Behalve het transfernieuws van Defour viel er vandaag ook medisch nieuws te rapen Achter de Kazerne: Rocky Bushiri 
testte positief op COVID-19.  De verdediger ging meteen in quarantaine en net zoals de rest van de A-kern zal hij maandag 
een nieuwe test ondergaan. 
 

Zaterdag 17 oktober:  Speeldag 9 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KV Kortrijk   1-2 
Na de interlandbreak werd er eindelijk weer gevoetbald in het AFAS Stadion waar de Kakkers de Kerels uit Kortrijk op 
bezoek kregen. De aanwezige supporters zagen, in verkleinde bubbels, hoe Siemen Voet z’n eerste wedstrijd in een 
geelrood shirt speelde. De debutant scoorde maar zag Malinwa wegzakken na een dure rode kaart.  
Eerste helft  
Malinwa begon met lef aan de partij en zag Togui in de eerste vijf minuten tweemaal dicht bij de openingstreffer. De 
eerste kans ging in hoekschop, met poging nummer twee kon de spits doelman Jakubech niet verrassen. Aan de overkant 
werd het vervolg van een korte hoekschop net naast doel gewerkt. 
Het was toch KV Mechelen dat de druk opvoerde en de kansen creëerde. De kans van Schoofs werd gepareerd door de 
doelman, Joachim Van Damme kopte de grootste kans maar net langs de verkeerde kant van het doelkader. 
Ondanks enkele scherpe counters van KVK hadden de Mechelaars na een half uur de touwtjes stevig in handen en 
drukten ze de bezoekers meer en meer terug op de eigen helft, vooralsnog zonder doelpunten. 
Kabore werd even na het halfuur voor een meer dan correcte tackle bestraft met een gele kaart. Diezelfde Kabore toonde 
zich zeer bedrijvig op z’n rechterflank en liet zien hoe er in de tweede helft verder gezocht moet worden naar een 
doelpunt. Net voor de rust moest doelman Coucke nog aan het werk na een gevaarlijk schot van Dewaele. 
Tweede helft  
De eerste helft startte met dezelfde Mechelse druk als de eerste helft. Mrabti speelde Engvall aan in de zestien, de Zweed 
zag en vond de vrijlopende Hairemans die zijn schot volledig mistte. 
Na 53 minuten was het dan eindelijk zover. Debutant Siemen Voet staat goed in de zestien en kruist de bal voorbij 
Jakubech in doel. Een terechte voorsprong voor Malinwa. 
Over het vervolg kan meer gediscussieerd worden. Een te laat inkomende Kabore raakt D’Haene waarop een logische gele 
kaart volgt, de bizarre eerste kaart krijgt zo wel een heel zure nasmaak voor één van de Mechelse uitblinkers. 
De uitsluiting liet zich merken in het spelbeeld. De hoge pressing van geel en rood verviel in de verdedigende taak en een 
voorzichtigere opbouw. Een situatie waar KV Kortrijk volop van profiteerde. Dewaele bracht de Kerels langszij en nog 
geen vijf minuten later klopte ook Makarenko de Mechelse defensie.  
Van het Mechelse overwicht bleef nog maar weinig over. Het was het signaal voor Wouter Vrancken om De Camargo en 
Shved in te brengen en de aanval te voorzien van vers bloed. In de toegevoegde tijd kwam invaller Shved er nog het 
dichtst bij, maar zijn poging werd van de lijn gekeerd. Een zuur verlies is de pijnlijke eindconclusie.  
 

Dinsdag 20 oktober:  KV Mechelen liet vandaag weten dat 2 spelers en 1 medewerker positief testten op COVID-19.  Het 
trio gaat voor minstens één week in quarantaine. 



Woensdag 21 oktober:  Volgens de dagbladen waren het William Togui, Thibaut Peyre en één van de materiaalmannen 
die positief testten op COVID-19.  Ook Maxime Wenssens, een 18-jarige doelman die sinds enkele weken op proef mee 
traint, legde een positieve test af. 
Ondertussen besliste Claudia Niessen, burgemeester van Eupen, om voor de wedstrijd van komende zaterdag tussen KAS 
Eupen en KV Mechelen geen toeschouwers toe te laten.  Omdat de corona-epidemie de laatste dagen was verergerd in de 
regio van de Oostkantons wachtte zij de eventuele nieuwe maatregelen van de nationale veiligheidsraad, die morgen 
samenkomt, niet af.  
 

Vrijdag 23 oktober:  Vanmorgen werd de wedstrijd KAS Eupen – KV Mechelen uitgesteld.  Na de laatste coronatesten 
kregen 7 nieuwe spelers een positief resultaat te horen waardoor Malinwa uitstel vroeg aan de Pro League.  Dat maakt 
samen met de eerdere drie spelers dat KVM momenteel 10 spelers in quarantaine heeft.  KV Mechelen stuurde alle 
spelers en medewerkers naar huis en sloot ook meteen de stadiondeuren zodat ook de ticket- en fanshop dicht bleef.  
Aanstaande maandag volgt een nieuwe test voor alle spelers en personeel. 
Verder werd vandaag ook beslist dat voor de wedstrijden die wel kunnen doorgaan geen toeschouwers zullen worden 
toegelaten.  Dit voor de komende 4 weken, dus tot en met 19 november zullen de matchen van de Jupiler Pro League 
achter gesloten deuren doorgaan. 
 

Zaterdag 24 oktober:  Volgens de informatie van Gazet van Antwerpen gaat het om Rob Schoofs, Aster Vranckx, Onur 
Kaya, Siemen Voet, Sofiane Bouzian, Marian Shved en Trova Boni die positief werden bevonden op COVID-19.  Eerder 
zaten ook al William Togui, Thibaut Peyre en Rocky Bushiri in quarantaine.  Verder bleken ook een materiaalman en een 
administratieve medewerker besmet. 
 

Maandag 26 oktober:  De bijzondere aandeelhoudersvergadering die vandaag gepland stond, werd voor onbepaalde tijd 
uitgesteld.  Normaal zou Malinwa vergaderen over de toekomst van Dieter Penninckx als bestuurslid maar beide partijen 
gaven eerder al aan een oplossing te zoeken. 
 

Speeldag 8 U21 groep 1  =>  KV Mechelen  -  R. Standard de Liège   0-2 
De wedstrijd tegen Standard werd jammer genoeg achter gesloten deuren gespeeld vanwege de aangekondigde COVID-19 
maatregelen. Beide ploegen speelden een degelijke eerste helft met kansen aan beide zijden van het veld. Het was echter 
Standard dat met een voorsprong de rust in kon gaan. De tweede helft kwamen onze beloften goed uit de kleedkamer. 
Twee goede kansen werden genoteerd, waaronder het schot van Paeshuyse dat voorlangs ging. Standard reageerde met 
een schot vanuit de tweede lijn dat op de paal belandde. De 0-2 werd een feit halverwege de tweede helft. Na een 
handsbal van Masala op een corner van Standard werd er een penalty gefloten. Deze werd door de Standard-speler 
feilloos omgezet. KV Mechelen gaf zich niet zomaar gewonnen en kreeg over het algemeen meer kansen dan de jongens 
uit Luik. Toch hebben ze ook veel kansen weggegeven. De laatste 30 minuten werd er vooral om het middenveld 
gebikkeld. Op het einde van de wedstrijd kreeg Boudry nog een vrije kopkans. Deze ging ongelukkig naast het doel. Het 
slotoffensief kwam van Standard met een vrije trap op de lat. Eindstand: 0-2. 
Hopelijk kunnen onze jongens eindelijk eens punten pakken in de komende wedstrijden. Zoals het Malinwa DNA het 
voorschrijft is er wel degelijk passie en strijd aanwezig in deze groep. De kansen afmaken is echter een probleem dat zich 
al enkele weken voordoet. Blijven werken en de punten zullen volgen. 
 

Dinsdag 27 oktober:  Bij de hertest van maandag hebben er geen nieuwe spelers of medewerkers positief getest op 
COVID-19.  Tien A-kernspelers blijven wel in quarantaine, het stadion en de ticketshop blijven nog de hele week gesloten.  
Voor twee van de tien spelers is de quarantaineperiode wel verlengd tot volgende week.  Zij testten na één week nog 
steeds positief.  Woensdag staat een nieuwe test op het programma in aanloop naar de wedstrijd tegen Club Brugge.  Pas 
donderdag of vrijdag zal duidelijk worden of die wedstrijd kan doorgaan.  Ondertussen trainen de negatief geteste A-
kernspelers weer.  “Spelers komen aan op de jeugdacademie, trainen en gaan meteen naar huis zonder te douchen”, legt 
Tom Caluwé uit.  “Zo zorgen we voor een minimum aan contact.” 
 

Donderdag 29 oktober:  Van de 10 spelers die vorige week positief testten op COVID-19 zijn er 5 die bij de hertest van 
gisteren opnieuw positief bleken: Sofiane Bouzian, Thibaut Peyre, Marian Shved, William Togui en Aster Vranckx.  Verder 
kreeg de kern ook te kampen met twee nieuwe besmettingen: Bas Van den Eynden en Victor Wernersson.  Daardoor 
komt het totaal aantal spelers die buiten strijd zijn op 7 en deed KV Mechelen een aanvraag bij de Pro League om de 
wedstrijd van komende zaterdag op het veld van Club Brugge uit te stellen. 
 

Vrijdag 30 oktober:  De Pro League verwierp de aanvraag tot uitstel van KVM voor de match van morgen tegen Club 
Brugge.  De Pro League liet weten niet in te gaan op deze vraag omdat de club slechts 4 positieve spelers van ouder dan 
21 jaar op de lijst heeft staan.  Ook het feit dat enkele spelers in normale omstandigheden niet op het wedstrijdblad 
zouden staan, zou een rol gespeeld hebben in deze beslissing.   
 

Zaterdag 31 oktober:  Speeldag 11 Jupiler Pro League  =>  Club Brugge KV  -  KV Mechelen   2-2 
Na doelpunten van Vormer en Lang bracht De Camargo geelrood terug in de wedstrijd vlak voor de pauze. In de tweede 
helft kwam Malinwa scherp voor de dag en moest het aanvankelijk stellen met net-niet kansen tot invaller Schoofs de 2-2 
eindstand op het scorebord bracht.  
Hoewel Malinwa om uitstel had gevraagd, moest het vanavond toch aantreden op het veld van landskampioen Club 
Brugge. Een heel puzzelwerk voor coach Wouter Vrancken om een gezond, fit en evenwichtig elftal tussen de lijnen te 



toveren. Eén van de puzzelstukjes had het hoofd van Steven Defour, die net als Sandy Walsh zijn debuut mocht maken in 
het geelrode shirt. Storm keerde na enkele weken terug in de basiself. Engvall moest vrede nemen met een plekje op de 
bank.  
Vormer krult (onterechte) vrije trap in de kruising (1-0) 
In een vrij evenwichtige openingsfase floot Lardot voor een overtreding van Vanlerberghe op Krmencik. De Mechelse 
verdediger speelde zuiver de bal, maar daar trok de Brugse kapitein zich niets van aan en krulde het leer enig mooi in de 
kruising. Een domper voor Malinwa. (1-0)  
Lang verdubbelt de score (2-0) 
De thuisploeg leek aanvankelijk niet echt door te drukken en kende moeite met de buitenspelval. Na een cadeautje van 
Bijker schoof Vanaken de bal in de loop van Noa Lang die Coucke opnieuw het nakijken gaf. (2-0)  
Malinwa reageerde met een unieke kans voor Hairemans. Mignolet toonde zich een betrouwbaar sluitstuk en hield 
blauwzwart op 2-0.  
Hakje De Camargo brengt geelrood terug in de match (2-1) 
Malinwa had moeite om een goede aanval in elkaar te knutselen, maar vijf minuten voor de rust lukte het dan toch. 
Mrabti haalde de achterlijn en vond De Camargo voor de kooi die met een mooi hakje Mignolet het nakijken gaf. Het 
doelpunt van de hoop voor Malinwa?  
Twee buitenspelfases kleurden het begin van de tweede helft: eerst werd Hairemans pas laat afgevlagd voor buitenspel 
nadat Mrabti maar nipt naast besloot, aan de overzijde was het wel prijs voor Krmencik maar ook hier ging de vlag de 
hoogte in. Iets voor het uur stak geelrood nogmaals de neus aan het venster via Storm: eerst vond de flankaanvaller 
Mignolet op zijn weg, nadien legde hij af in de loop van De Camargo die onvoldoende kracht kon zetten op de bal. Pech 
voor Malinwa.  
Invaller Schoofs kopt Malinwa op gelijke hoogte (2-2) 
Malinwa leek meer pak te hebben op de partij in de tweede helft. Enkele net-niet kansen deden het geloof groeien bij de 
bezoekers om toch iets te kunnen rapen in het Jan Breydelstadion. Een kwartier voor het einde ging Defour plots zitten en 
werd vervangen door Schoofs. Een gouden wissel bleek het voor geelrood want na een fantastische voorzet van 
Hairemans kopte Storm terug tot bij de vrijstaande Schoofs die geelrood langszij bracht. (2-2)  
Mentale opsteker voor Malinwa 
Malinwa hield vrij eenvoudig stand en pakte zo na moeilijke weken en een turbulente voorbereiding een verdiend punt 
op het veld van landskampioen Club Brugge.  
 

Maandag 2 november:  Vandaag raakte bekend dat op zondag 25 oktober oud-speler August Denteneer overleed.  
Denteneer was een doelman die begin de jaren ’50 actief was voor RFC Malinois.  Hij speelde tussen 1949-1950 en 1952-
1953 16 wedstrijden voor het eerste elftal.  Omdat de combinatie topsport-studeren niet meer haalbaar werd, stopte hij 
met voetballen.  Toen hij z’n diploma burgerlijk ingenieur behaalde, verhuisde hij naar Limburg en werd mijn-ingenieur in 
de Kempense Steenkoolmijn.  Hij bouwde een mooie carrière uit en verzamelde verschillende titels.  Hij werd onder 
andere ere-directeur-generaal van de Vlaamse Gemeenschap, Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau en  
Grootofficier in de Orde van Leopold II.  ‘Gust’ werd 90.  De foto hieronder is er één van het seizoen 1949-1950 toen hij 
met de juniors van Malinwa provinciaal kampioen werd. 
 

 



Dinsdag 3 november:  Bij de laatste hertest van gisteren op COVID-19 werden geen nieuwe besmettingen vastgesteld.  
Vanaf morgen mag de hele kern weer meetrainen op zes A-kernspelers na. Sofiane Bouzian, Marian Shved, Aster Vranckx, 
Bas Van den Eynden en Victor Wernersson blijven in quarantaine tot de resultaten van een nieuwe test bekend zijn. 
Voor William Togui is het nog even afwachten.  Hij testte na twee weken quarantaine nog zwak positief.  “Soms kan het 
zijn dat je weken na je besmetting of ziekte nog zwakke positieve testen aflegt”, zo legt clubdokter Robin Vanhoudt uit. 
“Maar als je na twee weken quarantaine al antistoffen in je bloed hebt, kan je opnieuw voetballen.”  Of Togui voldoende 
antistoffen in het bloed heeft, zal woensdag duidelijk zijn. 
 

Woensdag 4 november:  De laatste coronatest van dinsdag in aanloop naar de wedstrijd tegen Sporting Charleroi 
bevestigde dat er geen nieuwe besmettingen zijn.  William Togui moest daarentegen nog een week langer in quarantaine. 
Togui testte nog zwak positief en heeft onvoldoende antistoffen opgebouwd om opnieuw bij de groep te trainen en te 
spelen. 
Verder lanceerde KV Mechelen vandaag een wedstrijd onder de supporters om het awayshirt voor het seizoen 2021-2022 
te ontwerpen.  Tot 11 november mogen tekeningen of digitale ontwerpen ingezonden worden.  De naam van de winnaar 
zal in het shirt verwerkt worden! 
 

Donderdag 5 november:  Ondertussen is William Togui de enige speler die nog in quarantaine zit.  Sofiane Bouzian, 
Marian Shved, Bas Van den Eynden, Aster Vranckx en Victor Wernersson mogen terug met de groep meetrainen.  
Verder werd het doelpunt dat Igor de Camargo vorige week tegen Club Brugge scoorde op Sporza genomineerd voor 
doelpunt van de week.  De Braziliaanse Belg van KV kreeg voor z’n hakgoal 40% van de stemmen achter z’n naam, maar 
moest het afleggen tegen de vrije trapgoal van Ruud Vormer - in diezelfde match - die 45% haalde. 
 

Vrijdag 6 november:  Speeldag 12 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  Sporting du Pays de Charleroi   3-3 
Op de twaalfde speeldag heeft KV Mechelen een punt gepakt tegen leider Sporting Charleroi. Mechelen kwam eerst op 
voorsprong via Hairemans, waarna Rezaei de gelijkmaker binnenkopte. Wat later kon ook De Camargo nog scoren, maar 
een eigen doelpunt van Vanlerberghe klopte Coucke opnieuw. In de slotfase zette Van Damme de 3-3 eindscore op het 
bord, nadat Gholizadeh profiteerde van een te korte terugspeelpass van Kaboré. Een boeiende wedstrijd met héél wat 
kansen langs beide kanten. 
Het beloofde op voorhand een moeilijke wedstrijd te worden voor Mechelen: de Zebra’s stonden met 22 punten 
bovenaan het klassement na een uitstekende seizoensstart. De leider bracht ook een oude bekende mee naar het AFAS-
stadion. Jules Van Cleemput, die vorige maand Malinwa inruilde voor Charleroi, begon in de basis bij de bezoekers.  
Hairemans pegelt KV op voorsprong 
Toch kon KV Mechelen tijdens het openingskwartier indruk maken tegen de nummer 1. Na amper tien minuten mocht 
Hairemans zijn kans wagen met een vrije trap. In eerste instantie knalde de middenvelder tegen de arm van Fall, die dat 
bekocht met een gele kaart. De daaropvolgende vrije trap knalde Hairemans staalhard tegen de netten: Mechelen al 
vroeg op voorsprong. 
Het feestje van Malinwa was helaas van korte duur. Op een vrije trap glipten enkele Charleroi-spelers door de Mechelse 
buitenspelval, Rezaei kon profiteren en kopte de gelijkmaker voorbij Coucke: 1-1. Meteen daarna zette Charleroi een 
nieuwe vlijmscherpe aanval op, maar Nicholson knalde een opgelegde kans hoog over het Mechelse doel. 
De Camargo viert galamatch in stijl 
Lang moest Malinwa niet wachten op een nieuwe voorsprong. Uitgerekend Igor De Camargo, die vanavond zijn 600ste 
wedstrijd in het profvoetbal speelde, bracht Mechelen opnieuw op voorsprong. De Braziliaanse Belg knalde een 
afstandsschot over Penneteau in doel. Het doelpunt was welgekomen voor Mechelen, want Charleroi kwam steeds beter 
in de wedstrijd. 
Mechelen was duidelijk niet tevreden met de nipte voorsprong en ging op zoek naar meer. Mrabti zette De Camargo knap 
alleen voor doel, maar de Mechelse spits kon Penneteau niet voor een tweede keer verschalken. Wat later kwamen eerst 
Defour en later Storm oog in oog met de goalie van Charleroi, maar ook zij knalden onbesuisd over en naast. 
Bij de start van de tweede helft schoot Charleroi meteen uit de startblokken. Morioka zette door, dribbelde zich voorbij 
enkele Mechelse verdedigers en legde genereus af tot bij Nicholson. De Jamaicaanse aanvaller moest maar afwerken in 
een leeg doel, maar knalde de bal onbegrijpelijk over. Hier kwam Mechelen goed weg. Heel wat grote kansen na amper 
50 minuten voetballen. 
Vanlerberghe met ongelukkige owngoal 
Charleroi bleef de druk opvoeren en ging op zoek naar de gelijkmaker. Vlak voor het uur kwam die er uiteindelijk ook, op 
ietwat ongelukkige wijze. Een hoekschop van de Carolo’s vloog richting de eerste paal en belandde via het hoofd van 
Vanlerberghe voorbij Coucke in doel. Pech voor Malinwa en de bordjes weer in evenwicht. 
Opnieuw ging Charleroi steeds meer het wedstrijdtempo bepalen, al hadden de bezoekers een gelukje nodig om op 
voorsprong te komen. Kaboré probeerde de bal terug te spelen op Coucke, maar mistrapte zich volledig en zette 
Gholizadeh alleen voor doel. De Iraniër twijfelde niet en trapte Charleroi voor een eerste keer op voorsprong. Opnieuw 
pech voor Malinwa. 
Van Damme beslist met strafschop 
Met nog twintig minuten op de klok moesten de jongens van Wouter Vrancken opnieuw op zoek naar de gelijkmaker. 
Defour wachtte iets te lang om Mrabti voor doel te zetten, waardoor het schot van de Zweed nog geblokt werd. Kort 
daarna kreeg Willems de bal tegen de arm binnen de zestien meter van Charleroi. Eerst moest scheidsrechter Put even 
naar de VAR kijken, maar uiteindelijk zette Van Damme de strafschop uitstekend om. 



In de laatste minuten bleef Malinwa nog de nodige druk zetten en speelden ze nog enkele combinaties bijeen. De pas 
ingevallen Kaya kon er bijna nog 4-3 van maken, maar Penneteau stond goed opgesteld voor zijn schot. Een wedstrijd met 
twee gezichten voor Malinwa: veel gemiste kansen, al speelde Malinwa ook tegen een sterk Charleroi. 
 

  
 

Tom Caluwé bedankte Van Cleemput voor z’n carrière bij Malinwa en feliciteerde De Camargo voor 600ste profmatch. 
 

Maandag 9 november:  De kalendermanager zat vanmiddag samen met TV-zender Eleven Sports om de speeldata van 
speeldag van 18 tot en met 20 en de uitgestelde wedstrijden te bepalen.  Omdat het amateurvoetbal omwille van COVID-
19 werd stilgelegd, was de Pro League ook genoodzaakt om de bekerwedstrijden van de midweek van 15 tot 17 
december te verplaatsen.  Deze speelmomenten worden volgende week bekend gemaakt.  Daardoor kwam er half 
december ruimte vrij om het voetbal tijdens de eindejaarsperiode een beetje aan te passen.  Voor KV Mechelen kwam 
het volgende uit de bus:  3 december om 17 uur KAS Eupen – KVM (inhaalmatch), 17 december om 20 uur 45 KVM – Club 
Brugge, 20 december om 16 uur OH Leuven – KVM en 27 december om 20 uur 45 KV Mechelen – R. Excel Mouscron. 
 

Woensdag 11 november:  Gaëtan Coucke werd vandaag, ter vervanging van de op COVID-19 positief getestte Thomas 
Kaminski, opgeroepen voor de Rode Duivels.  Voor de jonge doelman, die eerder al werd opgenomen in de selectie van de 
nationale U21, is het de eerste selectie bij de A-ploeg.  Hij is de eerste Rode Duivel van KV Mechelen sinds Jean-François 
Gillet in 2016. 
Ondertussen is William Togui verlost van COVID-19.  Na 3 weken quarantaine kan hij dus terug met de groep meetrainen.  
Verder waren er ook geen nieuws besmettingen zodat Wouter Vrancken en z’n team terug op volle sterkte kan trainen.  
Enkel de internationals Gaëtan Coucke en Issa Kaboré ontbreken. 
 

Donderdag 12 november:  Oefenwedstrijd #11  =>  KV Mechelen  -  R. Union Saint-Gilloise   3-1 
Geen voetbal in eerste klasse door de interlandbreak. Dus oefende geel-rood in Kampenhout tegen R. Union Saint-
Gilloise. Een ideale gelegenheid om jongens die terugkeren uit quarantaine, of die nog maar weinig speelminuten op hun 
teller hebben, in actie te zien. 
Malinwa schoot pijlsnel uit de startblokken. We waren nog maar net bezig of Storm stond al oog in oog met Kristiansen. 
Hij besloot op de doelman. De hoekschop nadien leverde wel een doelpunt op. Van der Heyden verschalkte z’n eigen 
doelman, 1-0. 
Malinwa ging meteen op zoek naar een tweede goal en zette Union vast op hun eigen speelhelft. Echte kansen leverde 
dat niet op. 
Na een kwartier dwong Union een eerste kansje af. Dat zorgde meteen voor vertrouwen want de Brusselaars begonnen 
het tempo over te nemen. 
Eerst kwam Thoelen nog gepast tussen op een hard schot van Bah. Maar in de daarop volgende hoekschop had hij geen 
kans. Van der Heyden wiste z’n foutje van eerder uit en kopte hard binnen, 1-1. 
Beide ploegen kwamen in de eerste helft nog één keer gevaarlijk opzetten. Op het halfuur nam Vranckx een voorzet van 
Dailly ineens op de slof. Kristiansen hield z’n netten schoon met een mooie zweefsprong. Even later moest Thoelen 
gepast ingrijpen na balverlies op de zestienmeter. Na 45 minuten gingen we rusten met een 1-1. 
In de tweede helft zagen we zes nieuwe jongens op het gras staan voor geel-rood. Walsh, Peyre, Wernersson, Dassy, 
Shved en Van den Eynde kwamen Boni, Bushiri, Bijker, Defour, Vranckx en Storm vervangen. 
Die vele vervangingen zorgden voor een lange studieronde in de tweede helft. Rond minuut 60 wakkerde het vuur dan 
toch aan. Dassy werd voor de goal gezet door Kaya met een subtiel pasje. De jongeling knalde naast het doel van Union. 
Een paar minuten later opnieuw Dassy, maar hij knalde de voorzet van Walsh op de paal. In de omschakeling moest 
Thoelen zich onderscheiden met een knappe redding om Union van de 1-2 te houden. 
Onder impuls van een bedrijvige Kaya schoof Malinwa steeds meer op richting het vijandige doel. Dat resulteerde zo’n 
tien minuten voor tijd in een mooie goal. 
Kaya schilderde de bal op het hoofd van de hoog opgeschoven Walsh. De rechtsback kopte de bal meteen voor doel en 
Dailly kon al bij al makkelijk binnenkoppen, 2-1. 
Union kwam nog met een stevig slotoffensief. Thoelen zorgde ervoor dat de 2-1 op het bord bleef en in de laatste minuut 
klaarde Dassy de klus volledig. Met een enig mooi lobje zorgde hij voor de 3-1 eindstand. 
 



Vrijdag 13 november:  Nadat de club meer dan 250 inzendingen kreeg voor de wedstrijd van het ontwerp van het away-
shirt 2021-2022 hielden enkele supporters, clubafgevaardigden en leden van de sportieve staf vanavond een stemming 
om een 10-tal shirts te weerhouden die naar de kledingpartner konden gestuurd worden. 
Nadien, als de shirts goedgekeurd worden door de club en haar commerciële partners, worden deze voorgelegd aan de 
abonnees die kunnen kiezen voor hun favoriete ontwerp. 
 

Maandag 16 november:  Aster Vranckx werd last minute opgeroepen voor de nationale beloftenploeg.  Het team van 
bondscoach Jacky Matthijsen speelt morgenavond een EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Bosnië-Herzegovina. 
Verder werden vandaag de nieuwe data en aftrapuren voor de bekerwedstrijden van de zestiende finales bekend 
gemaakt.  KV Mechelen ontvangt, voor z’n eerste officiële wedstrijd van 2021, RWD Molenbeek op zondag 10 januari, de 
aftrap is om 15 uur. 
 

Dinsdag 17 november:  Op z’n 
negentiende verjaardag 
tekende doelman Maxime 
Wenssens een contract bij KV 
Mechelen.  De Belgische 
keeper met Rwandese roots 
trainde al een tijdje mee met 
de A-kern en zat sinds juli dit 
jaar zonder club.  Tot dan was 
hij aangesloten bij K. Sint-
Truidense VV.  Hij tekende een 
contract tot het einde van het 
seizoen met een optie voor 
een extra jaar.   
 

Vrijdag 20 november:  De laatste nieuwe coronatesten die gisteren werden afgenomen, leverden geen besmettingen op. 
Niemand van de spelers of de technische staf bleek positief zodat trainer Wouter Vrancken zondag op elke fitte speler 
kan rekenen voor de verplaatsing naar Zulte-Waregem. 
 

Zondag 22 november:  Speeldag 13 Jupiler Pro League  =>  SV Zulte-Waregem  -  KV Mechelen   1-2 
Malinwa won vanmiddag met 1-2 op het veld van Zulte-Waregem. Storm (vlak voor de pauze) en Hairemans (vlak na de 
pauze) leken Malinwa een ontspannen tweede helft te bezorgen. De aansluitingstreffer van Bruno dwong Malinwa echter 
meer op eigen helft, maar breken deed geelrood niet. Het behaalde een felbevochten, maar erg belangrijke driepunter op 
het veld van Zulte-Waregem.  
In een wedstrijd waar beide ploegen de punten goed konden gebruiken, kon trainer Wouter Vrancken niet rekenen op De 
Camargo, Engvall en Defour. Schoofs en Vranckx stonden wel aan de aftrap, net als Wernersson die zijn eerste 
speelminuten mocht optekenen.  
Malinwa nam de partij meteen in handen en dat leverde vrij snel een eerste doelkans op: een poging van Van Damme 
vloog over de kooi van Bostyn. Even later stond Hairemans plots alleen voor de thuisgoalie, maar zijn poging trof de paal. 
De thuisploeg reageerde via het duo Govea-Bruno, al haalde Coucke tijdig de angel uit de aanval van de thuisploeg. 
Heerlijke voorzet Hairemans, Storm duwt binnen (0-1) 
Hoewel een Mechelse voorsprong zeker te rechtvaardigen was, leek het er niet meer in te zitten voor de pauze. Dat was 
echter buiten het duo Hairemans-Storm gerekend. Het nummer zeven van Malinwa vond met een heerlijke voorzet de 
vrijstaande Storm die de bezoekers op voorsprong bracht. (0-1)  
Hairemans kopt 0-2 binnen, Bruno brengt thuisploeg terug in de wedstrijd (1-2) 
Malinwa kwam scherp uit de kleedkamer en dat leverde meteen een dubbele voorsprong op: Storm – prima diep 
gestuurd door Van Damme – trof nog eerst de staak, maar Walsh reageerde gevat om de bal op het hoofd van de 
vrijstaande Hairemans te plaatsen. (0-2) Lang kon geelrood niet  genieten van de dubbele voorsprong, want Bruno bracht 
enkele minuten later de thuisploeg weer in de partij. (1-2)  
Storm laat het liggen, Marcq op de lat 
De Mechelse flankaanvaller kwam plots oog in oog met Bostyn, maar leek dan even te twijfelen: zelf trappen of 
voorzetten. De aarzeling was voldoende voor Bostyn om gevat tussen te komen. Wat een kans voor Malinwa. Aan de 
overkant stond de gelijkmaker bijna op het scorebord, maar de krul van Marcq dwarrelde op de bovenkant van de lat.  
Met een vroege dubbele voorsprong in de tweede helft leek geelrood haar schaapjes op het droge te hebben. Niets was 
minder waar, want na de aansluitingstreffer van Bruno kon de partij – mede door de vele wissels – plots alle kanten uit. 
Malinwa moest meer achteruit en de thuisploeg voerde de druk op. Tot echte reddingen dwong het Coucke echter niet. 
De beste kans viel vlak voor affluiten nog te noteren van de voet van Mrabti, maar de 1-2 stand wijzigde niet meer. 
Hierdoor pakt Malinwa drie belangrijke punten op het veld van Zulte-Waregem.  
 

Dinsdag 24 november:  Omdat het trainingsveld op de jeugdacadamie onderhoudswerken nodig heeft, trekken de 
troepen van coach Wouter Vrancken vanaf morgen naar de terreinen van buur KFC Katelijne om de wedstrijdstrijd van 
komende zondag tegen Beerschot VA voor te bereiden. 
 



Woensdag 25 november:  Vanavond stond de voetbalwereld 
even stil: iets voor half 6 raakte bekend dat oud-voetballer 
Diego Armando Maradona overleden was.  De Argentijnse 
vedette, die pas op 30 oktober 60 was geworden, kreeg 
vanmorgen een hartaanval die hem fataal werd.  Maradona 
kende zijn hoogtepunten in de jaren ’80 toen hij in 1986 
wereldkampioen werd met Argentinië en 2x landskampioen 
werd met SSC Napoli.  Helaas leefde hij niet 100% voor z’n 
sport en geraakte hij verslaafd aan drank en drugs.  Zeker na 
z’n spelerscarrière kwam hij regelmatig negatief in het 
nieuws.  Ondanks z’n grillige levenswandel bleef hij z’n status 
van God behouden bij menig voetballiefhebber, want met z’n 
talent behoort hij sowieso tot één van de beste voetballers 
ooit.  In Argentinië werden 3 dagen van nationale rouw 
afgekondigd.  
 

Vrijdag 27 november:  Na de wekelijkse coronatesten met het oog op de volgende competitiewedstrijd, waren er bij KV 
geen nieuwe besmettingen.  Wouter Vrancken kan dus op alle fitte spelers een beroep doen voor de match tegen 
Beerschot. 
 

Zondag 29 november:  Speeldag 14 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  Beerschot VA 2-3 
Na een felbevochten provinciederby klopte Beerschot KV Mechelen met 2-3. De ratten tekenden vreemd genoeg voor alle 
doelpunten: Tissoudali scoorde eerst na slecht uitverdedigen, gevolgd door eigen doelpunten van Frans en Mboko. Na 
een (strenge) uitsluiting van Vranckx konden Van den Bergh en Coulibaly de drie punten voor Beerschot verzekeren. Een 
zure nederlaag voor Malinwa. 
Een clash tussen Antwerpse ploegen vormt steeds een recept voor spektakel. Dat heeft het verleden al meermaals 
aangetoond. De laatste keer dat Beerschot op bezoek kwam in het AFAS-stadion, promoveerde Malinwa naar de hoogste 
klasse. Het sprak dus voor zich dat Beerschot met het mes tussen de tanden zou afzakken, al was het maar om even van 
de leidersplaats in de competitie te proeven. 
Het was eveneens duidelijk dat Malinwa niet snel onder de indruk zou zijn. De jongens van Vrancken begonnen meteen 
gretig aan de wedstrijd: Storm zette Frans in de wind en werd tegen de grond gewerkt. De daaropvolgende vrije trap 
werd door Hairemans een halve meter over doel gedraaid. Wat later wilde diezelfde Hairemans de bal met buitenkant 
voet voor doel krullen, maar zijn voorzet landde op het dak van het doel. 
Tissoudali straft af 
Ondanks de Mechelse druk, tekende Beerschot al snel voor het eerste doelpunt. Na slecht uitverdedigen bij Malinwa 
onderschepte Tissoudali een te korte terugspeelpass van Voet. De Marokkaanse aanvaller leek de inlopende Suzuki te 
willen bereiken, maar uiteindelijk legde hij de bal toch onverwacht keurig in doel. Mechelen meteen op achterstand. 
Lang moest Malinwa niet wachten op de gelijkmaker. Amper vijf minuten na het openingsdoelpunt bracht Storm met een 
strakke volley vanop links de bal voor doel. Frederic Frans voelde Schoofs in zijn rug en werkte de bal knullig voorbij 
Vanhamel. Meteen erna moest Vanhamel opnieuw in actie komen. Met een beenveeg op een schot van Schoofs 
verhinderde hij de Mechelse voorsprong. 
Walsh treft de paal 
Mechelen bleef ook na het doelpunt goed voetballen en voerde de druk op. Na een knappe combinatie tussen Hairemans 
en Mrabti werd Walsh gevonden in de zestien. De rechtsback knalde vanuit een scherpe hoek naar doel, maar zijn schot 
spatte uiteen op de paal. Aan de overzijde onderschepte Vanlerberghe een goed teruggelegde bal van Suzuki op 
Tissoudali. 
Kort daarna kwam Beerschot toch enkele keren door de Mechelse defensie. De combinatie Tissoudali – Holzhauser 
bezorgde de Mechelse defensie lichte kopzorgen door scherpe counters. Tissoudali passeerde Vanlerberghe en werd 
vervolgens foutief neergehaald, wat hij bekocht met geel. Meteen daarna kon Coulibaly uithalen vanop de rand van de 
zestien, maar die kraakte zijn schot, waardoor de bal enkele meters naast rolde 
Twee owngoals, Malinwa op voorsprong 
Een minuut voor de rust kon Mechelen toch opnieuw scoren. Na een prima uitgespeelde combinatie versierde Malinwa 
een hoekschop op links. Schoofs kwam goed ingelopen en trapte de bal via Mboko in doel. Meteen daarna fluit Visser de 
eerste helft af. Niet de fraaiste doelpunten, maar de Mechelse voorsprong is een feit. 
Na de rust tekende Mechelen opnieuw voor de eerste kans. Wernersson liep de lijn af op links en zag zijn landgenoot 
Mrabti helemaal alleen staan. Hij bracht de bal voor doel, maar zijn voorzet was te hoog. Aan de overzijde zoeken 
Holzhauser en Coulibaly voortdurend Tissoudali, maar Vanlerberghe staat uitstekend te verdedigen. 
Na een uur voetballen ging Malinwa steeds gretiger op zoek naar het derde doelpunt. Mrabti kreeg de bal voor de voeten 
op zo’n 20 meter van het doel. De Zweed probeerde het met een afstandsschot, maar zijn poging verdween in de 
tribunes. Meteen daarna probeerde Storm de inlopende Vranckx te bereiken met een strakke voorzet. De Mechelse 
middenvelder miste centimeters om de bal in doel te werken. 
Vranckx krijgt rood, Beerschot profiteert 
Het gunstige scenario voor Mechelen kreeg plots een stevige dreun. Aster Vranckx raakte met een stevige tackle op 
Coulibaly zowel bal als speler. Visser bestrafte in eerste instantie met geel, maar na tussenkomst van de VAR moest 



Vranckx toch gaan douchen. Vranckx had geen intentie om Coulibaly te raken, maar zijn studs komen aan. Na protest 
moest ook T2 Fred Vanderbiest het veld verlaten, Vrancken kreeg geel. 
Een tiental minuten later sloeg Beerschot erin om te profiteren van de uitsluiting. Eerst probeerde Holzhauser Coucke te 
verrassen vanuit een scherpe hoek, maar de Mechelse goalie pakte sterk. Diezelfde Holzhauser krulde een minuut later 
een vrije trap op het hoofd van Van den Bergh, die goed opdook tussen de Mechelse defensie. Coucke nu wél geklopt en 
de bordjes opnieuw in evenwicht. 
Ondanks een man minder ging Mechelen alsnog op zoek naar de nieuwe voorsprong. Met een knappe pass bracht Van 
Damme Storm oog in oog met Vanhamel. Een knappe terugkomst van Mboko weerhield de Mechelse flankaanvaller van 
een schot. Op de bank van Mechelen doet nu ook keeperstrainer Stef Pauwels zijn beklag, hij mag ook naar binnen, 
oordeelt Visser bijzonder streng. 
Coulibaly kopt Beerschot naar winst 
In de laatste tien minuten slaagde Mechelen er niet meer in om het derde doelpunt te vermijden. Jan Van den Bergh was 
mee naar voren gekomen en bracht de bal voor doel. Coulibaly kwam goed ingelopen en kopte voorbij Coucke. Zuur voor 
Malinwa, dat plots weer moest achtervolgen. Vrancken wilde alsnog de gelijkmaker forceren en bracht met Togui en Kaya 
wat aanvallende versterking in de ploeg. 
In de slotminuten kon Malinwa niet meer dreigen. Even leek het erop dat Van Damme nog kon uithalen, maar hij kreeg de 
bal niet meteen onder controle. Een zure nederlaag voor Malinwa. 
 

Maandag 30 november:  Een dag na de discutabele rode kaart van Aster Vranckx was de fase van KV Mechelen – 
Beerschot VA bij alle voetballiefhebbers gespreksonderwerp nummer 1.  In kranten en social media werden vele 
verschillende meningen gedeeld.  Het bondsparket van KBVB volgde het oordeel van de VAR en de scheidsrechter en 
vond de rode kaart terecht.  Het stelde een minnelijke schikking voor van 1 speeldag effectieve schorsing + een boete van 
1 000 euro.  KV Mechelen besliste in beroep te gaan tegen deze straf.  Verder kreeg assistent-trainer Frederik Vanderbiest 
een voorstel van 1 speeldag effectieve schorsing en 1 met uitstel tot en met 1 december 2021 + een boete van 1 500 euro 
waarvan 500 euro met uitstel.  Voor keeperstrainer Stefan Pauwels werd het 1 speeldag schorsing met uitstel tot en met 
1 december 2021 + 500 euro boete met uitstel.  De straffen van het trainersduo aanvaardde KV Mechelen wel. 
 

Dinsdag 1 december:  De Geschillencommissie van het Disciplinair Comité van de KBVB bevestigde vandaag de schorsing 
van Aster Vranckx.  Deze gaat in vanaf 3 december zodat de jonge middenvelder niet inzetbaar is voor de inhaalmatch van 
nu donderdag op KAS Eupen. 
 

Woensdag 2 december:  KV Mechelen besliste om niet in beroep te gaan tegen de schorsing van Aster Vranckx.  Verder 
traint de ploeg sinds vandaag op de terreinen van vierdeprovincialer Zennester Hombeek.  Nadat het eerste oefenveld 
van KV het nodige oplapwerk nodig heeft, week KV uit naar de velden van KFC Katelijne.  Ondertussen ligt dat terrein er 
ook niet meer 100% bij zodat het team van Vrancken nu verhuisde naar Hombeek. 
 

Donderdag 3 december:  Inhaalwedstrijd speeldag 10 Jupiler Pro League  =>  KAS Eupen  -  KV Mechelen   1-1 
In een kansrijke wedstrijd klom de thuisploeg op voorsprong via Ngoy. Na de pauze belegerde geelrood het doel van 
Defourny, maar het moest wachten tot minuut 92 voor de netten zouden trillen. Schoofs vond dan toch het gaatje en 
bezorgde Malinwa in extremis een punt. Opmerkelijke statistiek: doelpogingen Eupen (10), doelpogingen KV Mechelen 
(25). Eindestand: 1-1…  
Coach Wouter Vrancken moest noodgedwongen puzzelen aan zijn basisopstelling: Kaya nam de plek van de geschorste 
Vranckx in. Een hobbelige grasmat zorgde voor een slordig, maar evenwichtig wedstrijdbegin. Zo was de eerste kans voor 
de thuisploeg: Prevljak draaide zich goed vrij voor de kooi van Coucke, maar zijn poging ging nipt naast. Malinwa 
reageerde via Storm (2x), maar ook zijn pogingen leverden geen doelpunt op.  
Ngoy geeft Coucke het nakijken (1-0) 
Malinwa leek de wedstrijd in handen te nemen tot plots Ngoy werd diep gestuurd door Schouterden. De Eupense spits 
passeerde Vanlerberghe en gaf Coucke het nakijken. Werk aan de winkel voor Malinwa, dat even later goed weg kwam na 
een pegel van Schouterden.  
Op het halfuur stak geelrood nogmaals de neus aan het venster: Defourny hield Van Damme van de gelijkmaker met een 
ultieme voetreflex. Even later vond een bedrijvige Storm Mrabti aan de tweede paal, maar de Zweed kwam een 
teenlengte tekort om de gelijkmaker binnen te prikken. Malinwa verhoogde de druk op het doel van de thuisgoalie: 
voorzet Kaya, kopbal Van Damme. Ook ditmaal lag Defourny in de weg. Zo moest Malinwa – ondanks 65% balbezit – gaan 
rusten met een 1-0 achterstand. 
Enorme belegering levert geen gelijkmaker op 
Malinwa vatte de tweede helft aan met een onwaarschijnlijke belegering van het doel van Defourny. Schoofs (redding 
Defourny), Wernersson (tweede lijn), Hairemans (ingestudeerde vrije trap), Mrabti (prima redding Defourny) en Walsh 
(kopbal nipt over) lieten het na om de verdiende gelijkmaker te prikken. Aan de overkant leek Eupen op een diefje de 
score te verdubbelen, maar Ngoy plaatste de bal nipt naast de kooi van Coucke.  
Invallers in zelfde bedje ziek, en dan minuut 92… 
De thuisploeg greep in en bracht Baby tussen de lijnen. Ook Vrancken wisselde Kaya voor een frisse Togui. Beide invallers 
kregen een enorme kans om te scoren, maar de 1-0 tussenstand veranderde niet. Ondanks een karrenvracht aan 
doelkansen leek geelrood zonder punten te moeten terugkeren uit de Oostkantons tot Schoofs in minuut 92 dan toch het 
gaatje vond: 1-1.    
Zondag 6 december:  Speeldag 15 Jupiler Pro League  =>  R. Standard de Liège  -  KV Mechelen   2-2 



De Rouches begonnen scherp aan de partij en drukten Malinwa op eigen helft. Geelrood herstelde het evenwicht, prikte 
gevaarlijk, maar Standard scoorde. Laifis zette de thuisploeg op voorsprong vlak voor de rust, Van Damme maakte gelijk 
na de pauze. De inbreng van Carcela liet de partij opnieuw kantelen met de 2-1 tot gevolg. Malinwa vond de moed om 
opnieuw te reageren en Walsh bezorgde geelrood in het slot dan toch nog een punt aan de oevers van de Maas. 
Na het 1-1 gelijkspel van donderdag moest geelrood vanavond opnieuw aan de bak. Ditmaal op het veld van Standard de 
Liège. Coach Wouter Vrancken bracht Aster Vranckx aan de aftrap, die na zijn schorsing opnieuw inzetbaar was. Hierdoor 
moest Kaya weer vrede nemen met een plek op de bank.  
De thuisploeg begon sterk aan de partij en nam de wedstrijd meteen in handen. Bij Malinwa was het alle hens aan dek en 
kwam het goed weg toen Vanlerberghe tegen de rug van Voet schoot en de bal nog nipt in corner ging. De dreiging van de 
Rouches hield aan, maar tot echte actie werd Coucke niet gedwongen. Op het kwartier toonde Malinwa zich voor een 
eerste keer: een voorzet van Schoofs viel op het dak van het doel.  
Bodart houdt Walsh van 0-1 
In het tweede kwartier zette geelrood haar voet naast die van de thuisploeg. Het spel van Standard werd slordiger en 
Malinwa nam op het halfuur het commando over. De eerste echte doelkans kwam van een Mechelse voet: voorzet 
Schoofs, deviatie Walsh. Bodart stond pal. Even later ging Vranckx zijn kans, maar de vuisten van Bodart hielden de 
brilscore op het bord. 
Malinwa kreeg meer ruimte op het middenveld en profiteerde via Schoofs die Mrabti alleen naar Bodart stuurde. De 
thuisgoalie liet zich echter niet verschalken. Aan de overkant was het ook bijna prijs: Lestienne klopte Coucke tegenvoets, 
maar de Mechelse goalie kreeg hulp van Voet op de lijn.  
Koude douche: Laifis kopt Standard op 1-0 voorsprong 
Beide ploegen leken vrede te nemen met een 0-0 ruststand tot Standard op hoekschop toch op voorsprong klom: Laifis 
troefde Voet af in de lucht en kopte de thuisploeg op voorsprong. (1-0)  
Bij aanvang van de tweede helft bleef Voet in de kleedkamer. Peyre was zijn vervanger. Malinwa leek niet aangeslagen 
door de 1-0 in het slot van de eerste helft en tekende voor een prima kans van Hairemans. De flankaanvaller werd diep 
gestuurd, maar aarzelde iets te lang voor de kooi van Bodart. Weg kans. Even later werd het nummer zeven van Malinwa 
gehaakt in de zestien: penalty voor Malinwa…  
Van Damme benut strafschop en brengt geelrood op gelijke hoogte (1-1) 
Van Damme nam zijn verantwoordelijkheid en plaatste de bal droog in de benedenhoek. Bodart dan toch geklopt en 
Malinwa terug op gelijke hoogte. Lestienne mocht snel na zijn penaltyfout gaan douchen, Carcela was zijn vervanger. 
Wouter Vrancken moest dan noodgedwongen Storm wisselen. Togui kreeg opnieuw zijn kans.  
Balikwisha met het hoofd, Walsh met de voet 
De inbreng van Avenatti en Carcela gaf de thuisploeg opnieuw zuurstof. Laatstgenoemde dribbelde de zestien in en vond 
Balikwisha aan de tweede paal. Die kopte de bal via de binnenkant van de paal in doel. Malinwa opnieuw op achterstand. 
Standard duwde door en Coucke hield Avenatti van de beslissende 3-1. 
En ondanks alle tegenslagen van de voorbije tijd, toonde Malinwa opnieuw mentale weerbaarheid. Togui vond eerst nog 
Bodart op zijn weg, maar in de rebound was het Walsh die de bal tegen de netten schoot en Malinwa zo toch nog een 
punt bezorgde. 
 

Woensdag 9 december:  KV Mechelen bereikte vandaag een akkoord met het Duitse VfL Wolfsburg over de transfer van 
Aster Vranckx.  Het Mechelse goudhaantje, dat bij de Bundesligaclub een contract tot 2025 tekende, doet het seizoen nog 
wel uit bij Malinwa.  KV Mechelen maakte de exacte de transferprijs niet bekend maar in de media lekte uit dat met deze 
recordtransfer een bedrag van 8 miljoen euro + bonussen (onder andere een doorverkooppercentage van 20 %) van een 
eventuele doorverkoop gemoeid is.  Daarmee steekt Vranckx Hassane Bandé voorbij, die in 2018 voor een totaal bedrag 
van 8,25 miljoen naar AFC Ajax trok, en is hij de duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis van Malinwa.  Hij zal 
bij de club van eigenaar Volkswagen AG volgend seizoen rugnummer 26 dragen. 
Verder aanvaardde de crisiscel van de KBVB het voorstel van de kalendermanager om de 1/16de finales van de beker van 
Belgie, de Croky Cup, uit te stellen naar 2, 3 en 4 februari.  Eerder werden deze wedstrijden door COVID-19 van december 
naar januari verplaatst maar omdat de amateurclubs voor half januari niet zouden kunnen trainen drong een nieuwe 
herziening van de bekerkalender op.  Daardoor zullen ook latere stadia van de beker en 2 competitiespeeldagen van de 
Jupiler Pro League opnieuw ingepland moeten worden.  De exacte datam van het bekerduel tegen RWDM zal later 
bekend worden. 
 

Donderdag 10 december:  Een dag na de recordtransfer van Aster Vranckx liet de club weten dat de algemene 
vergadering de jaarrekening 2019-2020 heeft goeggekeurd.  Malinwa maakte 435 678 euro winst.    
Met een omzet van ongeveer 25 miljoen euro bleef KV Mechelen groeien, ook in een ingekort seizoen.    
“Ondanks het vervroegd stoppen van de competitie door corona en de kosten uit het verleden kunnen we het seizoen 
afronden met winst”, zo zegt algemeen directeur Frank Lagast.  “Dat komt omdat we een aantal leningen voor de bouw 
van het stadion hebben herzien dankzij een nieuwe borg van de stad Mechelen.  En omdat de hele club straffe 
inspanningen heeft gedaan. Van besparingen bij spelers, staf, personeel en medewerkers tot een slim transferbeleid en 
de onvoorwaardelijke steun van onze supporters en partners.”  
Zo bouwde Malinwa ook de schulden na het seizoen in 1B en de schulden voor de bouw van het stadion af.  “We zijn erin 
geslaagd om een sterk en realistisch schuldafbouwplan uit te werken zonder gevolgen voor onze dagelijkse werking.  Ik 
wil de directie en betrokken medewerkers daarvoor feliciteren”, zegt Luc Leemans, namens de raad van bestuur.  



De winst wordt opnieuw geïnvesteerd in de uitbouw van de club.  “Zo voorzien we energiebesparende maatregelen zoals 
zonnepanelen, mobiliteitsinvesteringen en laadpalen.  Ondanks deze Corona-tijden mikken we ook dit lopende seizoen 
met een zuinig beleid op winst”, aldus nog Lagast. 
Op de jaarvergadering liet Dieter Penninckx zich vertegenwoordigen.  “De voorbije 2 jaar voel ik mij als supporter achter 
de ‘goei’ goal, vaak beter op mijn plek dan in beeld.  Dat zal ook voor de komende periode zo zijn.  Ik heb besloten om 
mijn bestuursmandaat tijdelijk niet uit te oefenen en mij door een waarnemer in de officiële vergaderingen van de club te 
laten vervangen; dit alles in het teken van maximale rust binnen de geweldige club die KV Mechelen is. 
Ik ben en blijf supporter in hart en nieren.  De club is dankzij de grote schare supporters bij Frank Lagast en zijn team in 
goede handen.  Ik blijf de club steunen, met hart en ziel, voor even aan de zijlijn.  Ik kijk net zoals alle supporters er naar 
uit om opnieuw in een vol stadion te zitten.  Ik blijf achter de club staan in goede en kwade dagen”, aldus Penninckx. 
 

Vrijdag 11 december:  Volgende week organiseert het Rode 
Kruis Mechelen in het hoofdkwartier een heuse KVM-week.  Via 
de hernieuwe communitywerking van de club, die een doorstart 
nam onder de naam “Hartslag 25” roept de club alle supporters 
op om volgende week bloed te gaan geven.  Oud-speler Steven 
De Pauw is ambassadeur van deze eerste actie van Hartslag 25 
en doneerde om het goede voorbeeld te geven ook al bloed. 
Naar aanleiding van de belangrijke degradatiewedstrijd van 
komende zondag tegen z’n ex-club, KV Red Star Waasland-SK 
Beveren, werd Joachim Van Damme deze week druk 
gesolliciteerd in de media.  Het feit dat hij met 36 overtredingen 
na 15 speeldagen de vuilste speler van de Jupiler Pro League is, 
inspireerde Eleven Sports om Van Damme in een beenhouwerij 
te laten poseren met een slagersmes. 
In de loop van de dag kreeg Malinwa echter het nieuws dat Van 
Damme, samen met teammanager Michaël Vijverman en 2 
kinesisten, positief testte op COVID-19.  Daardoor zal coach 
Wouter Vrancken alvast geen beroep kunnen doen op de 
middenvelder voor de wedstrijd van zondag en voor die van 
volgende week donderdag tegen Club Brugge KV.  Zowel Van 
Damme als de 3 stafleden vertoonden (nog) geen symptomen.  
De club volgt hun situatie uiteraard op de voet.  
 

Zondag 13 december:  Speeldag 16 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KV Red Star Waasland-SK Beveren   2-3 
KV Mechelen en Waasland-Beveren hebben de zestiende speeldag afgesloten met een kraker onderaan het klassement. 
Malinwa domineerde in de openingsfase en scoorde via Hairemans. Wat later stuurde Boucaut Voet de kleedkamer in na 
een fout op de doorgebroken Koita. In de tweede helft gingen de Waaslanders erop en erover na goals van Heymans en 
Koita. Mrabti maakte nog gelijk, maar een verre knal van Bertone leverde de bezoekers alsnog de drie punten op.  
Het beloofde alvast geen ‘walk in the park’ te worden voor KV Mechelen. Waasland-Beveren mocht dan wel mee 
onderaan het klassement bengelen, ze boekten een straffe 10 op 12 over de laatste periode. De kloof tussen beide 
ploegen bedroeg slechts één punt, dus er stond heel wat op het spel. 
Malinwa was duidelijk niet onder de indruk van die sterke reeks en begon pittig aan de wedstrijd. Van echte kansen was 
nog niet meteen sprake, al ging de bal vlot van voet naar voet op de helft van de bezoekers. Na ruim tien minuten 
combineerden Kaya en Schoofs – die zijn honderdste wedstrijd speelde voor Mechelen – zich vlot door de Beverse 
verdediging. Helaas zonder happy end, want de laatste pass op Kaya werd weggewerkt. 
Mechelen baas in openingsfase 
Met twintig minuten op de klok was het nog steeds wachten op kansen, al bleef Malinwa op de deur van de bezoekers 
bonzen. Kaya lanceerde een prima voorzet richting de kleine rechthoek, maar Schoonbaert won het kopduel van Mrabti. 
Wat later kon Hairemans Jackers voor een eerste keer écht aan het werk zetten, maar scheidsrechter Boucaut had 
buitenspel gezien. 
Met een nieuwe scherpe aanval kreeg Malinwa plots wel loon naar werken. Een heerlijke combo in één tijd belandde via 
Schoofs bij eindstation Geoffry Hairemans. Die twijfelde niet en schoot de bal beheerst in de linker benedenhoek. De 
vroege voorsprong was een feit, en of hij verdiend was. 
Van een tegenreactie bij de bezoekers was niet meteen sprake. In tegendeel, Mechelen bleef met de neus naar voren 
spelen en werd daar ei zo na opnieuw voor beloond. Mrabti probeerde Jackers vanop rechts te verschalken, maar zijn 
schot kwam te centraal. Ook de daaropvolgende kopbal van Schoofs kon hij wegwerken. Een minuut later haalde ook 
Hairemans uit, maar zijn schot zoefde enkele meters over. 
Voet trekt aan de noodrem 
Met nog tien minuten te spelen ging Malinwa plots van de hemel naar de hel. Mechelen eiste een strafschop na een 
mogelijke duwfout op Schoofs. Boucaut liet spelen en Waasland-Beveren counterde vlijmscherp via Koita. De Senegalese 
aanvaller passeerde Peyre, waarna Voet aan de noodrem trok en bestraft werd met rood. Mechelen met z’n tienen 
verder. 



Voor heel even keerde het wedstrijdbeeld: Waasland-Beveren wilde profiteren van de man-meer situatie en drukte naar 
voren. Vrancken greep in en bracht met Kaboré een extra verdediger in het spel, ten koste van Storm. Vlak voor de rust 
stuurde Bertone Frey nog op Coucke af, maar de Beverse aanvaller kon er nét niet bij. 
Waasland Beveren straft meteen af 
Met een man minder op het veld stond Malinwa voor de aartsmoeilijke opdracht, en dat toonde zich quasi meteen in de 
tweede helft. Na amper een minuut was de Mechelse voorsprong al uitgewist. Leuko haalde de achterlijn en legde terug 
tot bij Heymans, die het leer in één tijd staalhard voorbij Coucke knalde. Met nog een volledige helft te spelen was de 
Mechelse voorsprong uitgewist. 
Plots ging het van kwaad naar erger voor KV Mechelen. Twee minuten later was het diezelfde Heymans die op zijn beurt 
Koita kon vinden. Hij dribbelde zich tussen de Mechelse verdediging en verschalkte Coucke in de linker benedenhoek. 
Frustratie bij Malinwa, dat niet meteen een antwoord klaar had tegen een hyperefficiënt Beveren. 
Mrabti geeft Geelrood hoop 
Moeilijk gaat ook, al is het maar om een punt uit de brand te slepen. Dat heeft Mechelen de voorbije weken al meermaals 
getoond. De Kakkers knokten zich weer in de wedstrijd via een snelle counter. Kaboré haalde de achterlijn en speelde een 
perfecte cross tot bij Mrabti. De Zweed kwam goed ingelopen en duwde van dichtbij over Jackers. De bordjes weer in 
evenwicht! 
De Mechelse hoop was helaas van korte duur, want Waasland-Beveren kwam opnieuw op voorsprong. Kaboré werkte tot 
twee keer toe weg, maar Bertone onderschepte. Vanop ruim twintig meter haalde de Zwitser uit, Coucke kon niet bij de 
bal en moest zich voor een derde keer omdraaien. Plots was de overwinning héél ver weg. 
Beveren wint kelderkraker 
Toch gaven de Kakkers zich opnieuw niet gewonnen. Hairemans zetten een knappe combinatie op met Mrabti en 
probeerde Jackers te verschalken vanuit een scherpe hoek, maar zijn schot miste alle precisie en vloog enkele meters 
naast. Aan  de overzijde probeerde Bertone het opnieuw van heel ver, maar ook zijn knal verdween in de tribunes. 
Mechelen bleef nog wel druk zetten, maar scoren lukte niet meer. Wuytens kopte nog te kort terug op doelman Jackers, 
maar Togui kon niet profiteren. Ook een slotoffensief met enkele kansjes kon niet meer baten. Mechelen begon sterk aan 
de wedstrijd, maar schoot zichzelf weer in eigen voet door rood te pakken. Toch bleef Geelrood knokken tot het einde. 
Koppen omhoog en op naar volgende week! 
 

 
 

Voor de honderdste wedstrijd van Rob Schoofs ontwierp de sociale mediacel van KV Mechelen deze muurschildering. 
 

Maandag 14 december:  Siemen Voet kreeg voor z’n rode kaart gisteren een minnelijke schikking voorgesteld van 1 
speeldag met uitstel tot 15 december 2021.  Hij kreeg ook een boete van 500 euro.  KV ging akkoord met deze straf. 
Verder leverde de coronatest van gisteren, met het oog op de midweekwedstrijd van donderdag tegen Club Brugge KV, 3 
nieuwe besmettingen op.  Eén speler en 2 stafleden testten positief.  De speler in kwestie was slechts licht positief en 
heeft misschien al voldoende antistoffen in het bloed.  Een nieuwe test op dinsdag zal dat moeten uitwijzen. 
 

Dinsdag 15 december:  Het doelpunt van Daan Heymans tegen KV Mechelen werd op de Sporza verkozen tot doelpunt 
van de week.  Hij kreeg 48% van de stemmen achter z’n naam.  De 1-0 van Geoffry Hairemans eindigde met 40% op de 
tweede plaats.  Verder maakte de kalendermanager in samenspraak met Eleven Sport de speelmomenten bekend voor 
speeldagen 21, 22, 23, 25 en 30.  Voor KV Mechelen zijn dit volgende matchen:  Sporting Charleroi – KVM (16/1 om 
20u45), KVM – R. Standard de Liège (20/1 om 18u45), KVM – KAS Eupen (23/1 om 16u15), Waasland-Beveren – KVM 
(26/1 om 18u45) en KVM – KRC Genk (30/1 om 16u15). 
 

Woensdag 16 december:  Hans Van der Biesen liet weten dat hij stopt als directielid van KV Mechelen.  Hij nam de 
beslissing vanwege persoonlijke redenen.  De combinatie van zijn rol in het directiecomité en een fulltime job én z’n 
gezinsleven begon na twee jaar zwaar te wegen, liet hij weten. 
 

Donderdag 17 december:  Ondertussen heeft Malinwa opnieuw te kampen met een coronagolf.  Nadat Joachim Van 
Damme, teammanager Michaël Vijverman en kinesisten Bart De Bruyn en Christophe Sintebin sinds 11 december in 
quarantaine zitten, testten deze week nog 8 man uit de entourage positief.  Siemen Voet, assistent-trainer Frederik 
Vanderbiest en videoanalist Jan Boden  zitten sinds maandag in quarantaine en gisteren kwamen daar ook assistent-



trainer Kevin Van Dessel, physical coach Glenn Vanryckeghem, sportief directeur Tom Caluwé en algemeen directeur 
Frank Lagast daarbij.  Als klap op de vuurpijl voelde T1 Wouter Vrancken zich niet lekker en bleek zijn sneltest ook 
positief.  Om het gebrek aan stafleden op te vangen zal Sven Swinnen, die reeds 30 jaar op KV rondloopt in verschillende 
functies en momenteel head of development is, de taak van T1 op zich nemen.  De geblesseerde Igor de Camargo en Dave 
Lens (physical coach van de beloften) zullen hem assisteren.  Marc Bols zal z’n job van materiaalman combineren met die 
van teammanager. 
In aanloop naar de wedstrijd toonde Eleven Sports een opvallende statistiek over de tegendoelpunten van KV Mechelen.  
In het klassement van het aantal toegestane schoten op doel stond KV met 61 stuks op de vierde plaats.  Slechts 3 clubs 
deden beter.   Daar tegenover staat dat 49% procent van die doelpogingen raak waren, een percentage waarmee KV op 
de laatste plaats staat in het betreffende klassement. 
 

Donderdag 17 december:  Speeldag 18 =>  KV Mechelen  -  Club Brugge KV  0-3 
KV Mechelen heeft leider Club Brugge niet kunnen weerhouden van een nieuwe overwinning. In de eerste helft 
verdedigde Malinwa sterk en kwamen Walsh en Vranckx nog dicht bij het openingsdoelpunt. In de tweede helft bezweek 
de Mechelse burcht en scoorde Diatta twee keer. Okereke nam net voor tijd de derde treffer voor zijn rekening. De 
nieuwe nederlaag is zuur, al is het tegen de leider. 
Na de zure nederlaag tegen Waasland-Beveren had Wouter Vrancken zijn troepen extra op scherp gezet voor de topper 
tegen Club Brugge. Het zou nodig zijn, want zelf moest Vrancken de wedstrijd van thuis beleven na een positieve 
coronatest. Gelukkig stonden coaches ad interim Sven Swinnen en Igor de Camargo op post voor de topper tegen de 
competitieleider. 
Als underdog begon KV Mechelen sterk aan de partij. Club Brugge kon niet meteen dreigen en Malinwa speelde enkele 
kansen bij elkaar op de counter. Eerst was het Walsh die na een snelle tegenaanval met de achterkant van het hoofd op 
het dak van het doel kopte. Later kon Storm bijna alleen door op Mignolet, maar Mata snoepte hem nog net op tijd de bal 
af. 
Diatta vergeet af te werken 
Ook na het openingskwartier bleef het wachten op echte kansen en de (vooral Mechelse) slordigheden begonnen zich op 
te stapelen. Diatta kon profiteren van een foutje van Bushiri en zocht Rits aan de rand van de zestien. Die nam de voorzet 
meteen op de slof, maar de bal verdween meters naast. Wat later kon Vanaken Diatta alleen op Thoelen afsturen na 
balverlies van Vranckx, maar ook hij miste een opgelegde kans. 
Meteen had Malinwa een antwoord klaar op de Brugse kansen. Wernersson zette zich door op links en toverde een 
knappe cross uit zijn voet. Vranckx kwam goed voor zijn man aan de tweede paal, maar zijn kopbal ging een paar meter 
over doel. Uitstekende kansen voor beide ploegen, maar de afwerking ontbrak. 
Exit Defour 
Voor Steven Defour was het zijn eerste basisplaats terug uit blessure, maar na ruim een halfuur voetballen kreeg hij 
opnieuw last. Zuur, want de middenvelder begon ijzersterk aan de partij. Bij de tegenstander moest ook Noa Lang de 
handdoek in de ring gooien. Kaya en Okereke waren de vervangers. 
Vlak voor de rust kwamen de bezoekers opnieuw dicht bij de openingstreffer, maar Thoelen maakte indruk bij zijn 
terugkomst. De Ketelaere vond het hoofd van de inlopende Vanaken met een knappe voorzet. De Brugse aanvoerder 
kopte sterk naar de grond, maar Thoelen zag het gebeuren en ging even snel plat. Knappe redding van de Mechelse 
goalie, die de gelijke stand bij de rust verzekerde. 
Het leek alsof blauwzwart tijdens de rust een donderpreek had gekregen van trainer Clement, want Mechelen werd 
meteen tegen de achterlijn gedrukt. De slordigheden achterin hielpen Club ook bijna een handje: Bushiri werkte weg in 
de voeten van Diatta, die op zijn beurt Vanaken in schietpositie bracht. Gelukkig voor Malinwa kon de Brugse 
middenvelder niet voluit trappen. 
Mata redt Club 
Plotseling kon Mechelen opnieuw ei zo na de score openen. Schoofs begon aan een heerlijke dribbel in de Brugse zestien 
na een mislukte hoekschop. Hij passeerde enkele blauwzwarte shirts en legde uitstekend terug tot bij Walsh. Die trapte 
op zijn beurt knap in één tijd naar doel, maar een vliegende tackle van Mata haalde de bal van de lijn. Zo bleef het geluk 
voor beide ploegen in evenwicht. 
Waar Club in de eerste helft soms moeite had om kansen te creëren, lukte dat in de tweede helft een stuk beter. Het 
doelkader en een sterke Thoelen brachten meermaals redding voor Mechelen. Eerst was het Vanaken die op een pass van 
Rits de buitenkant van de paal raakte. Later devieerde Diatta een voorzet van De Ketelaere tegen de lat. Aan de overzijde 
ging een afstandsschot van Mrabti een meter naast. 
Club wordt efficiënt 
Het doelhout kon geen redding blijven brengen. Met nog twintig minuten op de klok konden de bezoekers de score toch 
openen. De Ketelaere schudde Wernersson af en schoof de bal laag voor doel. Daar was Diatta een voet sneller dan Kaya 
en schoof hij de bal voorbij Thoelen. Een domper voor Mechelen, dat nog goed stand hield. 
Kort na de openingsgoal kon Brugge meteen de score aandikken. Eerst kreeg Okereke nog een uitgelezen kans oog in oog 
met Thoelen, maar besloot hij op de Mechelse keeper. Later kon Diatta wél zijn tweede van de avond maken. Na een 
knappe één-twee met Vanaken liet hij Thoelen kansloos in de verste hoek. 
Thoelen houdt Malinwa recht 
Met nog een tiental minuten te spelen leek de gelijkmaker voor Mechelen héél ver weg. Gelukkig stond Yannick Thoelen 
een uitstekende match te keepen. Peyre liet zich de bal afsnoepen door Okereke, die De Ketelaere alleen op de Mechelse 
kooi kon afsturen. Met een beenveeg bracht Thoelen redding, hier kwam Malinwa opnieuw goed weg. 



Met nog minuten te spelen werd het plots heel makkelijk voor Club Brugge. Een vlijmscherpe combinatie tussen Ricca en 
Rits eindigde bij Okereke, die op een paar meter afstand Thoelen opnieuw kansloos liet. Zwak verdedigd van Mechelen en 
goed uitgespeeld van Club. Malinwa begon sterk aan de partij, maar moest tegen het einde van de wedstrijd toe duidelijk 
zijn meerdere erkennen in een efficiënter Club Brugge. 
 

Vrijdag 18 december:  De 0-3 gisteren tegen Club Brugge was de vierde opeenvolgende thuisnederlaag waarin KV 
Mechelen 3 doelpunten slikte.  In de 116-jarige clubgeschiedenis was dit nog maar 1 keer eerder gebeurd.  In het seizoen 
1926-1927 duurde de reeks van minstens 3 tegendoelpunten per thuismatch zelfs 6 wedstrijden! 
Verder was er ook goed nieuws: Joachim Van Damme mocht uit quarantaine.  Morgen worden de andere testresultaten 
verwacht met het oog op de match van zondag tegen Oud-Heverlee Leuven. 
 

Zaterdag 19 december:  De nieuwe testronde leverde geen extra besmettingen op.  Siemen Voet en 7 stafleden blijven 
wel in quarantaine.  Jelle Coen, trainer van de U18, en beloftencoach Steve Van Tongelen zijn stand-by om de staf 
eventueel te versterken voor het streekduel van morgen bij Oud-Heverlee Leuven. 
 

Zondag 20 december:  Speeldag 17 Jupiler Pro League  =>  Oud-Heverlee Leuven  -  KV Mechelen   1-2 
Een sterk KV Mechelen pakte eindelijk drie o zo belangrijke punten. Malinwa kwam verdiend 0-2 voor na goals van Mrabti 
en Van Damme, had kansen te over om de wedstrijd dood te maken, maar moest toch nog de 1-2 van Henry slikken. Zo 
bleef het lang spannend, maar de drie punten waren uiteindelijk helemaal van geel en rood! 
Malinwa begon met overwicht, maar de eerste kans was wel voor de thuisploeg. Henry – op het laatste moment nog uit 
de hoed van Marc Brys getoverd – zette Thoelen aan het werk. 
KV Mechelen – met Bijker en Bateau in de basis – mocht van OHL de bal laten rondgaan tot aan de zestien. Daar zette de 
thuisploeg een stevige organisatie neer waar geel en rood maar sporadisch door geraakte. Vranckx versierde een mooie 
kans, maar doelman Romo redde met de vuisten. 
Mrabti met de 0-1! 
OHL loerde op een snelle counter met het torinstinct van Henry. Maar het was KV Mechelen dat loon naar werken kreeg 
na een fraaie actie van Schoofs en Mrabti. Die laatste omspeelde doelman Romo en legde de 0-1 netjes in het mandje. 
Van Damme met de tweede 
De troepen van Brys reageerden meteen via Vlietinck: zijn afstandsknaller zoefde echter over. Aan de overzijde was het 
luttele minuten later weer raak. Schoofs schilderde voor, Van Damme tikte via het been van Hubert de tweede Mechelse 
goal binnen. 
OHL moest nu komen en was dicht bij de aansluitingstreffer. Maertens rende na een Mechelse corner het hele veld af en 
vond Henry. De helderkijkende Thoelen liet zich niet verschalken. 
Geen 0-3, wel 1-2 
Malinwa ging op haar elan door en had al snel de partij helemaal dood kunnen maken. Mrabti, Walsh en Van Damme 
konden in de eerste tien minuten van de tweede helft de netten niet doen trillen. De ingevallen Engvall scoorde dan weer 
vanuit buitenspel. 
En zoals zo vaak dit seizoen bleek de tegenstander even later een pak efficiënter. Uit het niets prikte Henry de 1-2 binnen. 
Spanning troef 
Ook al hadden we het graag anders gezien: de spanning was helemaal terug in de partij. Storm en Bateau gingen voor de 
kooi van Romo hun kans, maar de Leuvense goalie hield zijn team in de wedstrijd.  
De thuisploeg probeerde de bakens te verzetten, maar KV Mechelen hield de linies goed gesloten. Henry kopte gevaarlijk 
over, daartegenover stond ook een schot van Shved – net naast – aan de andere zijde. 
Malinwa bleef verstandig voetballen en kende dit keer geen pech: het pakte drie oververdiende punten mee naar 
Mechelen. 
 

Maandag 21 december:  Vandaag werden alle werken aan het AFAS-stadion voltooid zodat een gedeelte ervan draait op 
de energie van zonnepanelen.  Dit was slechts één van de stappen die KV Mechelen zette voor een ecologische toekomst.  
Zo werd de nieuwe spelersbus een ecologischer model en wordt er onder andere bekeken hoe de plastic drankbekers 
kunnen vervangen worden. 
 

Woensdag 23 december:  Siemen Voet moet nog steeds in quarantaine blijven, net als stafleden Frederik Vanderbiest, 
Kevin Van Dessel, Jan Boden en Glenn Vanryckeghem.  Verder zouden ook teammanager Michaël Vijverman en 2 
kinesisten nog steeds positief zijn op COVID-19. 
 

 



Ondertussen zijn de designs klaar van de uitgekozen ontwerpen die door de supporters werden ingezonden.  Elke 
abonnee kan een stem uitbrengen op een wit, een zwart en een rood away-shirt.  De shirts met de meeste stemmen 
worden de away-shirts voor volgend seizoen.  De namen van de abonnees zullen vereeuwigd worden in één van de 
designs. 
 

Vrijdag 25 december:  Tijdens de testen in aanloop naar de laatste wedstrijd van het jaar, zondag tegen R. Excel 
Mouscron, zijn geen nieuwe besmettingen vastgesteld bij KVM.  Siemen Voet, hoofdtrainer Wouter Vrancken, sportief 
directeur Tom Caluwé en CEO Frank Lagast moeten nog wel in quarantaine blijven.  Net zoals nog enkele andere leden 
van de sportieve staf. 
 

Zondag 27 december:  Speeldag 19 eerste klasse A “Younited Pro League”  =>  KV Mechelen  -  R. Excel Mouscron   2-1 
KV Mechelen is de verdiende winnaar na de belangrijke kelderkraker tegen Moeskroen. Malinwa domineerde vooral in de 
eerste helft en kon na een resem aan kansen ook scoren via Mrabti. Na de rust keerde het wedstrijdbeeld en verzilverde 
Mohamed een strafschop voor de bezoekers. Uiteindelijk was de ingevallen Shved beslissend met een knappe goal. 
De laatste wedstrijd van dit kalenderjaar beloofde razend spannend te worden. Als gedeelde rode lantaarn hadden beide 
ploegen de drie punten broodnodig. Voor de bal aan het rollen ging, werd Younited Belgium nog even in de kijker gezet.   
Moeskroen meteen gewaarschuwd 
De troepen van Sven Swinnen namen meteen een vliegende start: aan vijf minuten had Sandy Walsh genoeg om de 
netten een eerste keer te doen trillen. Een Mechelse hoekschop belandde via het hoofd van Peyre in de voeten van 
Engvall. Met een strakke pass vond hij Walsh, die de bal maar moest binnenlopen. Maar helaas, Jasper Vergoote spotte 
het buitenspel van Engvall en het feestje ging niet door. 
Malinwa was niet gedemotiveerd door het afgekeurde doelpunt en bleef kansen opstapelen. Eerst zag Koffi een 
afstandsschot van Hairemans nipt over zijn kooi vliegen. Later pakte Storm uit met zijn typisch nummertje: lijn aflopen, 
naar binnen kappen en de verste hoek zoeken, maar Koffi ging goed plat op zijn schot. Het openingskwartier was duidelijk 
voor KV Mechelen.  
Ook na het openingskwartier bleef Malinwa de gevaarlijkste ploeg. Kaboré kreeg de bal op rechts en krulde een 
magistrale voorzet tot aan de tweede paal. Daar kwam Engvall goed ingelopen, maar kon hij de bal niet voldoende 
richting geven. Wat later schoof Mrabti een lage voorzet voor doel, maar opnieuw zat Koffi er goed tussen. 
Mrabti scoort (verdiend) 
Moeskroen rekende in de eerste helft vooral op een sterke Hervé Koffi tussen de palen. Eerst probeerde Engvall de 
Ivoriaan te verschalken na een goede kapbeweging, maar zonder succes. Later kon ook kapitein Schoofs zijn kans wagen 
na een snelle counter, maar opnieuw zat Koffi er goed bij. Pluimen op de hoed van de doelman na een resem aan 
Mechelse kansen. 
De kansen bleven zich opstapelen en de Moeskroense goalie kon geen stand blijven houden. Opnieuw was het Engvall die 
vanop links een strakke voorzet in de voet had. Daar vond hij zijn Zweeds maatje Mrabti, die de bal eenvoudig 
binnenduwde. Deze keer geen sprake van buitenspel en KV Mechelen stond meer dan verdiend op voorsprong. 
Hoewel de Mechelse verdediging over het algemeen een rustige eerste helft beleefde, moest Peyre zich vlak voor de rust 
nog reppen. Thoelen schatte een hoge vrije trap verkeerd in en de Franse verdediger kopte weg voor de lijn. Malinwa met 
een verdiende voorsprong de kleedkamers in. 
Mohamed zet strafschop om 
Na de thee waren vooral de bezoekers dominant. Eerst begon Moeskroen ongevaarlijk na magere kansen van Olinga en 
Da Costa. Later had Thoelen meer werk met een indraaiende voorzet van Faraj en een harde kopbal van Faraj. Telkens 
had de Mechelse goalie een geweldige parade in huis om de gelijkmaker te verhinderen, al kreeg hij bij die laatste wat 
hulp van de lat. 
Moeskroen bleef op de deur bonzen en werd daar uiteindelijk ook voor beloond. Thoelen kon zijn netten nog een tijd 
schoon houden bij een nieuwe knappe redding op een kopbal van Da Costa, maar na een uur moest de doelman zich 
gewonnen geven na een strafschop van Mohamed. Schoofs kreeg de bal ongelukkig tegen de arm. 
Shved verlost Malinwa 
Met nog een kwartier op de klok was de Moeskroense storm wat gaan liggen en beide ploegen zochten naar de 
voorsprong. Die voorsprong zou er voor Malinwa uiteindelijk ook komen, dankzij gouden invaller Shved. De Oekraïner 
controleerde een voorzet knap in de zestien, draaide zich vrij van zijn man en knalde de bal tegen de touwen. Na de 
overwinning tegen OHL was een nieuwe driepunter binnen handbereik. 
Vlak voor affluiten werd het nog een laatste keer heet voor het Mechelse doel. Onana kreeg de bal teruggelegd en ging 
tegen de grond in de zestien na een duel met Schoofs. De Moeskroense bank schreeuwde moord en brand, maar 
Vergoote wuifde het protest weg. Ook na tussenkomst van de VAR kwam er geen tweede strafschop. Zo won Malinwa de 
o zo belangrijke degradatieclash. 
 

Donderdag 31 december:  De veiling van de shirts ten voordele van de kerstactie van de Pro League leverde dit seizoen 
145 000 euro.  Het hoogste bod kwam binnen voor het gesigneerde shirt van Club Brugge-speler Charles De Ketelaere.  
Ook Noa Lang (1 650 euro, Club Brugge), Ritchie De Laet (1 650 euro, R. Antwerp FC) en Paul Onuachu (1 600 euro, KRC 
Genk) brachten meer dan 1 500 euro op.  Bij Malinwa was Igor de Camargo (800 euro) de duurste, gevolgd door Aster 
Vranckx (775 euro), Gustav Engvall (750 euro), Yannick Thoelen (625 euro), Joachim Van Damme (600 euro) en Geoffry 
Hairemans (600 euro).  Het signeerde clubshirt van KV werd geveild voor 701 euro.  Alle shirts samen van KV Mechelen 



leverden de totale som van 14 262 euro.  Daarmee toonden de Malinwasupporters zich bij de vrijgevigste van het land.  
Alleen Club Brugge (22 897 euro) en R. Antwerp FC (16 679 euro) haalden een hoger bedrag op voor het goede doel. 
 
Maandag 4 januari:  Op deze vierde dag van het nieuwe jaar overleed oud-speler Eugène 
Stevens.  Gène, een aanvallende middenvelder afkomstig van Kalmthout die tijdens het 
seizoen 1954-1955 twee officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Malinois speelde, 
werd 87.  Op de foto hiernaast poseerde hij voor de ploegfoto van de provinciale juniors 
van het seizoen 1953-1954. 
 

Dinsdag 5 januari:  Vandaag werd wijzijnmalinwa.be gelanceerd, het participatieplatform 
van het Supportersorgaan Malinwa en van KV Mechelen.  Momenteel is het platform enkel 
toegankelijk voor abonnees.  In een later stadium zullen ook alle leden van een 
supportersclub en andere fans een uitnodiging krijgen tot deelname.  Het platform zal   
worden ingezet voor allerhande inspraakprocessen binnen het dagelijkse reilen en zeilen rondom onze geel-rode 
voetbaltrots.  De eerste vragen die werden gesteld gingen over het magazine Geel & Rood, het al dan niet verwijderen 
van “Yellow-Red” uit de clubnaam en het toelaten van buitenlandse investeerders.  
 

Vrijdag 8 januari:  Hoewel de 1/16de finales van de Crocky Cup nog afgewerkt moeten worden, heeft de Pro League 
vandaag al geloot voor de volgende ronde.  Indien KV Mechelen zich begin februari voorbij RWD Molenbeek bekert, treft 
het een week later in de 1/8ste finales de winnaar van het duel KFC Dessel Sport – Beerschot VA. 
Ondertussen is het “125 years icons team” bekend.  Naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van de Koninklijke 
Belgische Voetbalbond konden de supporters tot 31 december per positie stemmen op de beste Rode Duivels uit de 
geschiedenis.  Met Michel Preud’homme in doel en Philippe Albert als verdediger haalden 2 oud-spelers van Malinwa dit 
team.  Lei Clijsters eindigde op een eervolle derde plaats voor zijn positie. 
 

Zaterdag 9 januari:  Vlak voor de herneming van de competitie publiceerde Sporza enkele statistieken van de Jupiler Pro 
League.  Deze cijfers staven wat algemeen geweten is: het schoentje wringt in de zone van de waarheid.  Het ontbreekt 
Malinwa zeker niet aan balbezit, slechts 4 ploegen waren meer aan de bal dan het team van Wouter Vrancken.  KV 
creëert ook voldoende kansen.  Alleen AA Gent en Club Brugge mochten meer goals verwachten dan KV.  Probleem is 
echter dat Malinwa bijna 6 goals minder maakte dan verwacht, alleen AA Gent was nog minder efficiënt.  Achteraan zijn 
de cijfers voor Malinwa nog pijnlijker.  Met bijna 10 geïncasseerde goals meer dan het aantal te verwachten 
tegendoelpunten doet niemand slechter. 
 

        
 
 



Deze statistieken zijn afkomstig van Stats 
Perform.  Zijn berekenden onder andere ook 
dat de effectieve speeltijd van een match uit 
de Jupiler Pro League dit seizoen gemiddeld 56 
minuten en 9 seconden bedraagt.  Dit is de 
zuivere tijd dat de bal daadwerkelijk in het spel 
is. 
 

Zondag 10 januari:  Speeldag 30 Jupiler Pro 
League  =>  KV Mechelen  -  R. Antwerp FC   3-0 
Game, set en match! KV Mechelen zet zijn 
sterke reeks voort met een droge 3-0 tegen 
Royal Antwerp FC. Na een evenwichtige 
openingsfase nam Malinwa de wedstrijd vast 
en liet ze niet meer los. Doelpunten vielen pas 
in de tweede helft: Schoofs opende de score, 
uitgerekend Geoffry ‘Deurne Noord’ 
Hairemans zette een dubbele kers op de taart. 
Na de overwinningen tegen OHL en Moeskroen 
kwam de vierde uit de stand, Antwerp langs. 
 Bij winst zou Mechelen een kloof van zes 
punten met Moeskroen slaan, de laatste in de 
stand. Wouter Vrancken coachte weer langs de 
lijn na zijn eindejaar in quarantaine. 
Beide ploegen begonnen met een serieus 
tempo aan de partij, al waren het de bezoekers   

die als eerste tot kansen kwamen:  Myoshi dook de zestien in, maar Walsh zat er net op tijd tussen. Ook het afstandsschot 
van de Japanner niet veel later zorgde voor weinig problemen. Antwerp probeerde Mechelen op de eigen helft te 
drukken, al wist de thuisploeg het hoofd koel te houden. In het eerste kwartier versierden ze drie hoekschoppen, maar 
tot een echt grote kans kwam het niet. 
Malinwa wist de bal steeds beter in de ploeg te houden, maar toch was het Antwerp dat opnieuw voor dreiging zorgde. 
Een schot van Refaelov werd vakkundig afgeblokt door Van Damme. Niet veel later kreeg de Israëliër opnieuw een grote 
kans. Deze keer via een voorzet, maar koppen bleek niet zijn specialiteit.   
Bijna was het aan de andere kant van het veld wel raak. Halverwege de eerste helft dook Schoofs goed op in de zestien, 
maar hij raakte de bal niet zuiver en liet zo de 1-0 liggen. Niet veel later kreeg Rob opnieuw een kans. Hij werd goed diep 
gestuurd, zag Beiranvand ver uit zijn doel, maar kon niet profiteren. 
Hairemans net niet 
Na een halfuur op de klok versierde Hairemans plots een reuzekans. Na een kort genomen hoekschop kon hij vrij uithalen 
vanop de rand van de zestien. Zijn schot vloog net naast. Malinwa bleef aandringen en voetbalde de ene na de andere 
kans bij elkaar. Antwerp kwam dan toch eens piepen: een afstandsschot van De Sart belandde op Peyre. De bezoekers 
claimden hands, maar de VAR gaf geen gehoor.  
Na balverlies van de thuisploeg kon Antwerp snel counteren. Uiteindelijk was het opnieuw Myoshi die uithaalde maar zijn 
schot waaide ruim over het doel van Thoelen. Het laatste wapenfeit van de eerste helft was een vrije trap voor Mechelen, 
maar ook deze leverde niets op. Het bleef 0-0 aan de rust. 
Malinwa stormt verder 
Ook in de tweede helft ging Malinwa verder op zijn elan. Schoofs bediende snel Engvall, die profiteerde van veel ruimte in 
de Antwerpse defensie, maar zijn pass op de meegelopen Storm was net niet goed genoeg. Opnieuw liet Mechelen een 
goede mogelijkheid liggen.  
Antwerp had het moeilijk en kon enkel prikken via een vrije trap, Thoelen bokste alert weg. Aan de andere kant was het 
bijna raak: Walsh kopte slim door op een voorzet en bracht Hairemans in stelling. Die miste efficiëntie en schoot van 
dichtbij op Beiranvand.  
Schoofs opent de score 
Uiteindelijk viel dan toch de verlossing. Vlak voor het uur pikte Schoofs de bal goed mee en werkte beheerst af met 
rechts: Malinwa verdiend op voorsprong. De Mechelse motor leek helemaal op gang gekomen, dit keer was het 
Hairemans die raak trof. Hij zette een vloeiende aanval op gang en wist het zelf af te maken. Na Schoofs pikte dus ook 
sterkhouder Hairemans zijn doelpunt mee.  
En daar is de 3-0 
Hairemans was nog niet klaar met Antwerp. Op aangeven van Schoofs, die een dijk van een wedstrijd speelde, klopte 
Hairemans Beiranvand met zijn tweede. Mechelen zat op rozen! Kort daarna had ook Schoofs duidelijk nog zin in een 
tweede doelpunt. Na enkele overstapjes volgde een plaatsbal die maar net naast ging.  
De match was sinds de derde goal gespeeld. Meer dan steriel aandringen en wat wissels toverden de bezoekers niet op 
het veld en zo zet KVM met drie zeges op een rij een mooie en deugddoende reeks neer. 
 



Dinsdag 12 januari:  De kalendermanager legde vandaag, in samenspraak met Eleven Sports, de speelmomenten van 
speeldagen 24, 26, 27 en 28 van de Jupiler Pro League vast.  Voor Malinwa zijn dat volgende wedstrijden: 6/2 om 18u30 
Cercle Brugge KSV – KVM, 14/2 om 16u Beerschot VA – KVM, 19/2 om 20u45 KAA Gent – KVM en 27/2 om 18u30 KV 
Oostende – KVM.  Verder gaat de bekermatch tegen RWD Molenbeek door op 3 februari om 16 uur.  Indien de mannen 
van Wouter Vrancken verder bekeren volgt al op 11 februari om 20u45 de verplaatsing naar de winnaar van Beerschot VA 
– KFC Dessel Sport. 
 

Woensdag 13 januari:  Vanavond maakte KV Mechelen de transfer van Ferdy Druijf bekend.  Druijf is een 22-jarige 
aanvaller die tot het einde van het seizoen gehuurd wordt van het Nederlandse AZ uit Alkmaar.  In de huurovereenkomst 
werd ook een aankoopoptie opgenomen.  Hij begon z’n voetbalcarrière in z’n geboortedorp bij FC Uitgeest waar hij werd 
opgepikt door AZ.  In het seizoen 2018-2019 werd hij in de Nederlandse eerste divisie (tweede klasse) topschutter en 
verkozen tot talent van het jaar.  Druijf speelde toen tijdens de eerste seizoenshelft voor Jong AZ en werd na nieuwjaar 
verhuurd aan NEC uit Nijmegen.  In totaal scoorde hij 29 keer.  Dit seizoen kwam de 1m 90 grote spits minder aan spelen 
toe en hoopt hij in Mechelen meer minuten te kunnen maken. 
 

statistieken in het profvoetbal competitie play-offs  beker Europees 

seizoen club afdeling matchen goals matchen goals matchen goals matchen goals 

2016-2017 Jong AZ Tweede divisie 13 0 - - - - - - 

2017-2018 
AZ Alkmaar Eredivisie 3 0 - - 0 0 0 0 

Jong AZ Eerste divisie 21 7 - - - - - - 

2018-2019 

AZ Alkmaar Eredivisie 2 0 - - 1 0 0 0 

Jong AZ 
Eerste divisie 

16 14 - - - - - - 

NEC Nijmegen 18 15 2 0 0 0 - - 

2019-2020 
AZ Alkmaar Eredivisie 12 1 - - 2 1 7 3 

Jong AZ Eerste divisie 11 5 - - - - - - 

2020-2021 
AZ Alkmaar Eredivisie 9 1 - - - - 4 0 

Jong AZ Eerste divisie 3 0 - - - - - - 

totalen 2 clubs  108 43 2 0 3 1 11 3 
 

 
 

Enkele foto’s van Ferdy Druijf bij AZ en NEC Nijmegen. 

 
 

 
 

    
 



Verder werd vanavond ook de winnaar van de Gouden Schoen 2020 bekend gemaakt.  De laureaat van deze editie, 
omwille van COVID-19 slechts in 1 stemronde verkozen, was Lior Refaelov van R. Antwerp FC.  Bij de vrouwen ging de prijs 
naar Tine De Caigny van RSC Anderlecht.  Verder viel nog een trio van Club Brugge in de prijzen: Simon Mignolet werd 
verkozen tot doelman van het jaar, Charles De Ketelaere tot belofte van het jaar en Philippe Clement tot trainer van het 
jaar.  De goal van Hans Vanaken, een volley op RSC Anderlecht, en ook voor Club Brugge, werd doelpunt van het jaar.  Tot 
slot was de prijs voor beste Belg in het buitenland voor goalgetter Romelu Lukaku die momenteel het mooie weer maakt 
bij Internazionale FC uit Milaan.  Aster Vranckx hield voor KV Mechelen de eer hoog.  Hij kreeg als enige van KV enkele 
stemmen (5) achter z’n naam voor de Gouden Schoen en eindigde op een knappe tweede plaats in de categorie belofte 
van het jaar. 
 

Zaterdag 16 januari:  Speeldag 20 Jupiler Pro League  =>  Sporting du Pays de Charleroi  -  KV Mechelen   0-1 
Vier op een rij voor Malinwa! Een flink pak sneeuw, een paar graden onder nul en elf Carolo’s konden daar geen 
verandering in brengen. KV Mechelen speelde met vertrouwen en domineerde tijdens een kansarme eerste helft. Na de 
rust scoorde man in vorm Geoffry Hairemans het enige doelpunt van de wedstrijd. Charleroi kwam op het einde nog dicht 
bij de gelijkmaker, maar de lat bracht redding. 
Het sneeuwde dit weekend zowat overal in ons land, en dat zullen de spelers van KV Mechelen en Sporting Charleroi 
geweten hebben. Door de weersomstandigheden was het moeilijk voetballen en gleed de bal stevig door. De Carolo’s 
verdwenen haast ook in het veld door hun gecamoufleerde tenue. Gelukkig kon de Charleroi-staff het Stade du Pays 
(grotendeels) sneeuwvrij krijgen. 
Bateau al vroeg geblesseerd 
Mechelen begon met pech aan de wedstrijd. Een verschroeiende kalender en slecht weer is doorgaans vragen om 
blessures, en Sheldon Bateau was kind van de rekening. De centrale verdediger moest na amper 8 minuten gewisseld 
worden door een blessure, Kaboré was zijn vervanger en Walsh schoof centraal in.  
Niet veel later tekende Malinwa voor de eerste kansen van de wedstrijd. Na bijna een kwartier infiltreerde Shved met de 
bal aan de voet de zestien binnen, maar zijn schot vloog net naast de verste paal. Kort daarna legde Hairemans de bal 
terug op Van Damme, maar die wist zijn schot niet laag te houden. Mechelen domineerde, enkel in de afwerking bleef het 
mislopen. 
Iets voorbij het halfuur claimde de thuisploeg een strafschop nadat Walsh aan de mouw van Nicholson bleef hangen, 
maar scheidsrechter Laforge gaf geen gehoor. Nicholson antwoordde dan maar met een spectaculaire omhaal. Gelukkig 
stond (doel)man in vorm Yannick Thoelen goed opgesteld. Met een pijlsnelle reflex pareerde hij de poging over zijn kooi. 
Hairemans scoort opnieuw 
De tweede helft begon op dezelfde manier als de eerste: moeilijk voetballen voor beide ploegen en echte kansen lieten 
op zich wachten. Na een klein kwartier zette Nicholson bijna de 1-0 op het bord, maar vergat af te drukken en liep zich 
vast op de Mechelse verdediging. Aan de overzijde was het wel raak. Na een kort genomen hoekschop kwam de bal 
ietwat gelukkig bij Hairemans terecht. Die controleerde het leer vakkundig met de borst en schoot in één tijd voorbij 
Penneteau. 
Mechelen was duidelijk niet tevreden met de beperkte voorsprong en ging op zoek naar meer. Deze keer was het Mrabti 
die de voorsprong bijna verdubbelde. De Zweed vuurde een teruggelegde bal van zijn landgenoot Engvall in een tijd naar 
doel, maar de bal ging enkele meters naast. Het voorbereidend werk van Engvall en de interceptie van Hairemans 
verdienden een beter einde. 
Een kwartier voor het einde kwam Charleroi nog eens opzetten en moest ook Thoelen zich reppen. Kayembe sneed naar 
binnen en probeerde de Mechelse goalie te verrassen met zijn rechter in de korte hoek, maar die stond opnieuw paraat 
en tikte de bal goed weg. Uiteindelijk was het een eenvoudige redding, al zorgde de sneeuw soms voor verraderlijke 
bewegingen zoals op de foto hieronder waar ex-KVM-speler Jules Van Cleemput helemaal onder Marian Shved doorglijdt. 
 

 
 



In de slotminuten werd het nog heet voor het Mechelse doel, maar gelukkig bracht de deklat redding na een schot van 
Berahino. Malinwa hield goed stand en op die manier keerden de troepen van Vrancken met drie fel bevochten punten 
huiswaarts. Charleroi – Mechelen: 0-1. 
 

Zondag 17 januari:  De oefenwedstrijd op het veld van 1B-club Lommel SK, die vanmiddag gepland stond, werd omwille 
van de sneeuwval in onderling overleg afgelast. 
 

Woensdag 20 januari:  Speeldag 25 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  R. Standard de Liège   0-4 
Standard gunde KV Mechelen geen vijfde overwinning op rij. Het werd 0-4 in het AFAS-stadion, al bracht Malinwa bij 
momenten goed voetbal. Helaas ontbrak de afwerking en vielen er achterin heel wat steken. Dussenne opende de score 
voor de bezoekers, waarna Amallah, Bastien en Balikwisha aanvulden. Na een uur voetballen was de wedstrijd gespeeld. 
KV Mechelen heeft de voorbije weken heel wat vertrouwen getankt door de broodnodige remonte. Maar zou dat 
vertrouwen volstaan om ook Standard te kloppen? Onder nieuwe coach Mbaye Leye morsten de Rouches nog niet met 
punten. Beide ploegen konden alvast rekenen op versterking in de voorhoede. Joao Klauss (Standard) en Ferdy Druijf (KV 
Mechelen) kregen hun eerste basisplaats. 
Standard verzilvert eerste kans 
Net zoals de voorbije weken begon KV Mechelen als betere ploeg aan de wedstrijd. Het drukte Standard al snel op de 
eigen helft en speelde een aantal leuke kansen bijeen. Een ingestudeerde corner kwam terecht bij Schoofs, die helemaal 
alleen stond aan de tweede paal. De Mechelse aanvoerder haalde in één tijd uit, maar zijn schot werd gekraakt. 
Malinwa bleef goed combineren, al kon het af en toe rekenen op ongelukjes bij Standard. Kort na de poging van Schoofs 
profiteerde Shved bijna van een foutje van Bokadi, maar Bodart kon redding brengen. Aan de overzijde had Standard 
vanaf de eerste keer wél prijs. Gavory bracht de bal voor doel, Dussenne kon midden in de zestien helemaal alleen 
afwerken. 
KV Mechelen diende de bezoekers meteen van antwoord, al bleef de afwerking nog beperkt. Druijf kreeg zijn eerste kans 
via een voorzet op maat, maar de kersverse aanwinst knikte naast. Een paar minuten later werd Druijf opnieuw bediend, 
maar ook die kopbal kon Bodart niet verrassen. In de herneming ging zijn omhaal hoog over. 
Foutje van Thoelen 
In de kleedkamer voelde Wouter Vrancken dat er iets moest veranderen. Na de rust bracht hij meteen Vranckx en 
Vanlerberghe – terug uit blessure – in de ploeg. Maar ondanks een kort Mechels offensief, maakte Amallah het tweede 
doelpunt voor de bezoekers. De volley van de Marokkaanse middenvelder verdween achter Thoelen in de verste hoek, al 
ging de Mechelse goalie niet helemaal vrijuit. 
Standard scoort vlot 
Met nog geen uur op de klok ging het van kwaad naar erger voor Malinwa. Een scherpe aanval van de bezoekers 
belandde via Balikwisha uiteindelijk bij Bastien, die de bal moeiteloos onder Thoelen schuift. Amper twee minuten later 
dikte Balikwisha de score nog wat aan door een stiftbal van Amallah in doel te lopen. Met amper een uur op de klok leek 
de wedstrijd gespeeld. 
Na de Luikse doelpuntenkermis gooide Vrancken al zijn wissels in de strijd. Kaya, De Camargo en Defour moesten op zoek 
gaan naar aansluitingstreffers, al zou dat een aartsmoeilijke opgave worden. Toch speelde Mechelen niet met het hoofd: 
Hairemans nam een halve volley op een veelbelovende positie, maar hij kraakte zijn schot. 
Mechelen bleef op de deur van de bezoekers bonzen en dat leverde nog enkele goede kansen op. Eerst kon invaller De 
Camargo Bodart aan het werk zetten, maar de Luikse goalie duwde zijn schot uit de korte hoek. Wat later torpedeerde 
Kaya de dwarsligger van Standard, al week de bal lichtjes af via het been van Bokadi. De extra ervaring in de ploeg loonde 
duidelijk. 
Met nog een kwartier op de klok leek Malinwa zich bij de score neer te leggen. Het drukte nog wel op de helft van 
Standard, maar echt grote kansen kwamen daar niet meer uit. Na een sterke reeks slikte Mechelen een fikse pandoering. 
Toch ontbrak het niet aan inzet. Met opgeheven hoofd naar volgende week. 
 

Vrijdag 22 januari:  Malinwa liet weten dat het seizoen van Gustav Engvall voorbij is.  De Zweed blijft last ondervinden 
van de schroef die in z’n knie zit.  Maandag gaat Engvall onder het mes en wordt de schroef verwijderd. 
 

Zaterdag 23 januari:  Speeldag 21 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KAS Eupen   3-0 
KV Mechelen heeft KAS Eupen met 3-0 overtuigend overklast. De eerste 45 minuten waren slordig, al kon Hairemans de 
score wel openen na mooi voorbereidend werk van Shved. Na de rust speelde Mechelen beter en scoorden Mrabti en De 
Camargo na uitstekende combinaties. Malinwa zet zijn uitstekende reeks – op de offday tegen Standard na – voort. 
De clash tegen Eupen was belangrijk voor het klassement. De kloof tussen beide ploegen bedroeg slechts 4 punten, in het 
voordeel van de bezoekers. 
Het openingskwartier leverde maar weinig actie op. Beide ploegen zochten wel naar combinaties, maar door heel wat 
slordigheden bleven de kansen uit. Eupen begon agressief en kreeg een eerste (halve) kans door een gemiste kopbal van 
Miangue op een hoekschop van Peeters. Later herstelde Malinwa het evenwicht en waagde Mrabti zijn kans vanop 
afstand, maar ook zijn poging vloog naast. 
Hairemans (opnieuw) trefzeker 
Halverwege de eerste helft wist KV Mechelen de score te openen. Shved dribbelde zich knap in een schietpositie en 
dwong Defourny tot een redding. Hairemans was goed gevolgd en knalde de rebound voorbij de kansloze Eupen-goalie. 
Enkele minuten later kwam De Camargo in de buurt van de tweede goal, maar Koch stond goed op te letten. 



Voor de rust kwam Eupen nog in de buurt van de gelijkmaker. Eerst probeerde Prevljak zich een weg te banen door de 
Mechelse defensie na een vergissing van Peyre, maar de Bosniër dribbelde zich vast. Wat later kopte Baby een hoekschop 
van Peeters richting de verste hoek, maar Hairemans stond goed opgesteld en bracht redding op de lijn. 
Mrabti verdubbelt meteen 
In schril contract met het openingskwartier begon KV Mechelen swingend aan de tweede helft. Het duurde dan ook niet 
lang voor het tweede doelpunt viel. Na een dikke twee minuten speelde Shved een korte voorzet in de voeten van Walsh. 
De Mechelse back verlengde knap tot bij de inlopende Mrabti, die van dichtbij voorbij Defourny knalde: 2-0 en Malinwa 
op rozen! 
Malinwa was uitstekend uit de kleedkamers gekomen. Het centrale duo Peyre – Vanlerberghe hield goed stand tegen de 
Eupense aanvallers, terwijl Walsh en Bijker zowel hun verdedigende als aanvallende taken konden doen. De Camargo 
kwam op corner nog dichtbij het derde en verlossende doelpunt, maar Defourny stond perfect opgesteld. 
Eupen niet uitgespeeld 
Even leek Eupen geïntimideerd door de thuisploeg, maar na tien minuten in de tweede helft ging Eupen op zoek naar de 
aansluitingstreffer. Die kwam er ook bijna, toen Prevljak alleen op Thoelen werd afgestuurd. Gelukkig had de Mechelse 
goalie had een goede reflex in huis. De daaropvolgende hoekschop werd bijna in doel verlengd door Koch, maar opnieuw 
stond Thoelen prima te keepen. We kregen zo een aantrekkelijk begin van de tweede helft. 
Aan de overzijde bleef ook de Mechelse aanval op de deur bonzen. Eerst waagde Shved met een zoveelste dribbel zijn 
kans, maar Kayembe blokte af. Wat later kwam Schoofs nog dicht bij de derde goal toen hij een afgeblokte poging van 
Bijker in één tijd op de slof nam. Op z’n Hairemans redde Heris de meubels voor Eupen, tot frustratie van de Mechelse 
aanvoerder. 
De Camargo doet boeken toe 
Met nog ruim een kwartier op de klok kreeg Mechelen eindelijk wat het verdiende. Eerst combineerden Shved en Schoofs 
zich nog door de Eupense verdediging, maar Defourny bracht redding op een schot van die laatste. Amper een minuut 
later trof De Camargo wel raak, toen hij een lage, scherpe voorzet van Schoofs in een open Eupens doel devieerde. 
Mechelen speelde de wedstrijd rustig uit en werd verdedigend niet meer in de problemen gebracht. Na het derde 
doelpunt was de wedstrijd gespeeld en daar leek ook Eupen zich bij neer te leggen. Een uitstekende wedstrijd van 
Malinwa, dat sterk 15 op 18 pakt in de laatste 6 wedstrijden. 
 

Zondag 24 januari:  Gisteren scoorde ex-KVM-speler Dante Vanzeir 
de snelste goal ooit in het Belgische profvoetbal.  De pocketspits, 
die vorig seizoen in 18 wedstrijden 3x scoorde voor KVM, deed op 
het veld van KMSK Deinze de netten al na 7 seconden trillen!  
Uiteindelijk won hij met R. Union Saint-Gilloise met 2-4 van Deinze. 
Verder deed ook huidig KVM-spits Igor de Camargo een record 
sneuvelen!  Door gisteren te scoren werd hij de oudste 
doelpuntenmaker voor KV Mechelen in de hoogste klasse.  De 
Braziliaanse Belg was gisteren 37 jaar, 8 maanden en 11 dagen oud.  
Daarmee nam hij het 65 jaar oude record van Bert De Cleyn af.  De 
topschutter aller tijden van Malinwa was tijdens z’n laatste goal 
voor RFC Malinois 37 jaar, 8 maanden en 6 dagen oud.  De oudste 
doelpuntenmaker ooit voor KV Mechelen blijft tot nader order wel 
Patrick Goots.  Patje Boem Boem was slechts 23 dagen van z’n 
veertigste verjaardag verwijderd toen hij in maart 2006 in tweede 
klasse de winning goal scoorde tegen KFC Dessel Sport. 

 
 

De Camargo scoorde zonet de 3-0 tegen Eupen. 
 

Dinsdag 26 januari:  KV Mechelen nam afscheid van Rocky Bushiri Kisonga.  De huurovereenkomst met Norwich City 
werd vroegtijdig stopgezet.  De Engelse club verhuurt de verdediger ineens door aan KAS Eupen waarvoor hij tijdens het 
seizoen 2018-2019 ook al actief was. 
Speeldag 22 Jupiler Pro League  =>  KV Red Star Waasland-SK Beveren  -  KV Mechelen   2-3 
KV Mechelen heeft in extremis de drie punten gepakt op het veld van Waasland-Beveren. Malinwa was heer en meester 
tijdens de eerste helft en speelde kans na kans bijeen. Sandy Walsh en Marian Shved beloonden met knappe goals. Na de 
rust kwam Beveren steeds beter in de partij en scoorde het twee keer via Faucher. Met nog enkele seconden op de klok 
stond Shved goed opgesteld om alsnog de winnende treffer te maken. 
KV Mechelen had nog slechte herinneringen aan de vorige confrontatie met de Leeuwen. Ondanks een vroege voorsprong 
verloren tien Kakkers in eigen huis met 2-3. Waasland-Beveren, dat toen aan een uitstekende reeks bezig was, haalde 
sindsdien 3 op 21. Kortom, tijd voor revanche. 
Toch waren de eerste vijf minuten van de partij voor de Waaslanders. Heymans kapte zich vrij in de zestien en zocht de 
korte hoek, maar zijn knal zoefde naast. Een paar minuten later dribbelde ook Frey zich vrij en zette met zijn linker 
Thoelen aan het werk. De Mechelse goalie ging goed plat en duwde in hoekschop. Malinwa meteen gewaarschuwd. 
Shved steelt de show 
KV Mechelen leerde meteen uit die waarschuwing, want aan de overkant was het quasi direct raak. Marian Shved kreeg 
de bal op de rand van de zestien en kapte zich makkelijk voorbij Leuko. De kleine Oekrainer legde terug op Sandy Walsh, 
die de bal aan de kleine backlijn door de benen van Jackers schoof. Amper tien minuten gespeeld en Mechelen op 
voorsprong. 



Shved had er duidelijk zin in en maakte het de Beverse verdediging al vroeg lastig. Na enkele kwikke acties greep Leuko in, 
maar kwam te laat. De daaropvolgende vrije trap van Hairemans vloog een metertje naast de winkelhaak. Aan de 
overkant schreeuwde Beveren om een strafschop na een mogelijke trekfout van Peyre, maar scheidsrechter Vergoote gaf 
geen krimp.  
Na ruim 20 minuten voetballen kon Mechelen opnieuw scoren, en opnieuw was er een hoofdrol voor Shved. Mrabti 
tekende voor de assist door Shved alleen op Jackers te sturen. De vleugelspits bedankte door de bal in de verste hoek te 
stiften. KV Mechelen bepaalde nu duidelijk het tempo en speelde de ene na de andere knappe combinatie klaar. 
Malinwa heer en meester 
Waasland-Beveren kwam met moeite over de eigen helft en onderging het spel van KV Mechelen. Voor de rust zocht 
Shved opnieuw de combinatie met Mrabti. Na een knappe een-twee haalde die eerste uit van op de rand van de zestien, 
maar zijn poging ging een dikke meter naast. Vlak voor de rust was ook De Camargo nog dichtbij de 0-3, maar Jackers ging 
goed plat op zijn poging van dichtbij. 
Ook na de rust begon KV Mechelen als sterkste ploeg aan de partij. Na een paar minuten kreeg Schoofs alle tijd om uit te 
halen, maar zijn afstandsschot trof de vuisten van Jackers. In de herneming ging ook de volley van Mrabti hoog over. Wat 
infiltreerde Shved nog maar eens de Beverse zestien, maar hij ging tevergeefs voor eigen succes.  
Beveren sluit aan en maakt gelijk 
Toch kon Waasland-Beveren een aantal keer tegenprikken, en met succes. Ietwat tegen de gang van het spel in maakte 
Faucher na een uur zelfs de aansluitingstreffer. De ingevallen Albanese dribbelde zich de Mechelse zestien binnen en 
schoof de bal laag voor doel. Daar tikte Faucher hem de verste hoek in, buiten het bereik van Thoelen. 
Mechelen was duidelijk onder de indruk van de Beverse tegenprik en begon met minder overtuiging te spelen. Beveren 
profiteerde optimaal en scoorde tien minuten later opnieuw via Faucher. Albanese krulde de bal voor de kooi van 
Thoelen, waar de Franse aanvaller vakkundig met het hoofd afwerkte. Op amper tien minuten tijd hingen de bordjes weer 
in evenwicht. 
Shved ‘raket’ matchwinnaar 
In de slotminuten kwam Waasland-Beveren nog dichtbij het winnende doelpunt. Na voorbereidend werk van Frey kwam 
een afvallende bal pardoes voor de voeten van Albanese, die in één tijd Thoelen fusileerde. De Mechelse doelman stond 
goed opgesteld en devieerde in hoekschop. 
Het zag ernaar uit dat Malinwa op duur puntenverlies zou afstevenen, maar Marian Shved wilde zijn glansprestatie in de 
eerste helft bekronen met de drie punten. Een voorzet van Kaboré bereikte het hoofd van Druijf, die de bal centraal voor 
de Beverse kooi bracht. Eerst ging Bijker nog onder de bal door, maar Shved stond wél goed en knalde de bal van dichtbij 
binnen. Een flinke opluchting voor Malinwa. 
 

Woensdag 27 januari:  De beloften van Malinwa verloren vanmiddag een oefenwedstrijd tegen Club NXT, de beloften van 
Club Brugge, met 3-0.  Voor Malinwa reisden 5 spelers uit de A-kern mee naar Brugge: Maxime Wenssens, Lars Coveliers, 
Dylan Dassy, Niklo Dailly en Bas Van den Eynden. 
 

Vrijdag 29 januari:  Voor het eerst sinds oktober 2015, toen Jean-François Gillet 3 strafschoppen stopte op het veld van 
RSC Anderlecht, kreeg de Man van de Match op Stamnummer25.Be meer dan 90% van de stemmen achter z’n naam.  
Deze keer was de eer weggelegd voor Marian Shved!  De introverte Oekraïner, die 92% van de stemmen kreeg, was met 
z’n 2 goals en de assist voor de 0-1 de onbetwiste matchwinnaar voor Malinwa.  Al moet hij het record nog aan Gillet 
laten die met z’n historische presatie op Anderlecht 94% van de stemmers wist te overtuigen. 
Ondertussen bereikte RTV een akkoord voor het uitzenden van de bekerwedstrijd komende woensdag tussen KV 
Mechelen en RWD Molenbeek.  De aftrap van de bekermatch, die in Mechelen doorgaat, is omstreeks 16 uur. 
 

Zaterdag 30 januari:  Speeldag 23 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KRC Genk   0-0 
De wedstrijd tussen KV Mechelen en KRC Genk heeft geen winnaar gekregen. In een kansarme eerste helft hield Thoelen 
de nul met twee knappe reddingen op Bongonda. Na de rust speelde Mechelen aanvallender en scoorde het bijna via 
Mrabti en De Camargo. Uiteindelijk delen Mechelen en Genk de koek. 
Na overwinningen tegen Eupen en Waasland-Beveren kon Malinwa de linkerkolom van het klassement stilaan ruiken. Bij 
winst tegen KRC Genk zou het zelfs even over Beerschot wippen naar de negende plek. Maar het klassement liegt niet: de 
Genkies zijn van een heel andere orde dan de vorige tegenstanders. Zou Mechelen ook schitteren tegen Genk? 
Kansarme eerste helft 
KV Mechelen had alleszins een sterke thuisreputatie tegen Genk. Het was al zeven jaar geleden dat de Limburgers nog 
eens de drie punten pakten Achter de Kazerne. Tijdens de openingsfase leek dat beeld niet meteen te veranderen. Sterker 
nog, Malinwa begon als gevaarlijkste ploeg door (halve) kansen voor De Camargo. Aan de overkant moest Thoelen zich 
even reppen op een uitstekende vrije trap van Bongonda. 
Het werd geen spectaculair wedstrijdbegin; beide ploegen streden vooral om de bal op het middenveld. Wél werden er 
enkele rake tackles uitgedeeld. Bijker en Preciado bekochten hun late tussenkomsten met geel. Ook moest Sandy Walsh 
de wedstrijd vroegtijdig staken door een blessure, Kaboré was zijn vervanger. 
Volley van Shved 
Na een halfuur voetballen kreeg Marian Shved de eerste deftige kans voor de Kakkers. Na een snelle dribbel torpedeerde 
hij Vukovic met een strakke volley. Zijn schot kwam te centraal, waardoor de Genkse goalie weinig moeite had. Aan de 
overzijde kapte Onuachu zich vrij, maar ook hij kreeg zijn schot niet in de hoek.  



Vlak voor de rust kwam Genk nog dicht in de buurt van de openingstreffer. Heynen stuurde Bongonda met een listige 
pass alleen op Thoelen af. De Mechelse goalie had een uitstekende redding in huis op een lage schuiver van de Genkse 
aanvaller. Van Damme bracht in de herneming redding met een scherpe tackle. Ondanks de actievere slotfase, geen 
doelpunten in de eerste helft. 
Thoelen secuur 
KV Mechelen had inmiddels wel door dat er tegen dit Genk punten te rapen vielen en probeerde kansen te forceren, al 
moest het ook goed blijven opletten. Ito werd diep gestuurd op rechts na een snelle vrije trap, waarna hij Arteaga vond in 
de zestien. Opnieuw had Thoelen een goede reflex in huis om de openingsgoal voor Genk te voorkomen.  
Kort daarna begon Mechelen meer kansen te forceren, en dat loonde bijna. Eerst zocht Shved De Camargo in de zestien, 
maar een Genkse voet voorkwam zijn passje. Later devieerde Mrabti een scherpe voorzet van Shved ei zo na voorbij 
Vukovic. Ook De Camargo kreeg zijn kans, maar zijn kopbal zweefde net over het Genkse doel. KV Mechelen zat beter in 
de match, maar scoren lukte nog niet. 
Slotoffensief levert niets op 
Naarmate de wedstrijd vorderde, gingen beide ploegen steeds meer risico’s nemen. Vooral Mechelen kon daar bijna van 
profiteren. Mrabti zette een knappe één-twee op met Schoofs in de Genkse zestien, maar Vukovic was nét op tijd op de 
bal. Wat later probeerde ook Vranckx het vanop afstand, maar zijn knal verdween net naast. 
In de laatste minuten onderschepte Kaboré en spurtte hij naar voren. Heynen liet zijn been hangen en bekocht dat met 
geel. De daaropvolgende vrije trap draaide op niets uit. Ook late invallers Steven Defour en Onur Kaya konden niets meer 
forceren. Zo pakte Malinwa een verdienstelijk punt, al waren er kansen om de partij af te maken. 
 

Maandag 1 februari:  Op het einde van de transferperiode werd William Togui verhuurd aan het Tunesische Espérance 
Sportive de Tunis.  De topclub uit Tunesië, die zich de laatste 4 jaar tot landskampioen kroonde, bedong ook een 
aankoopoptie in het huurcontract.  Arno Valkenaers maakt de tegenovergestelde transfer.  Omdat de competities in de 
amateurafdelingen werden stopgezet, werd ook de huurovereenkomst met KVV THES Sport uit Tessenderlo beëindigd 
zodat de jonge doelman terugkeert naar Malinwa. 
 

Woensdag 3 februari:  Zestiende finale beker van België ‘Croky cup’ =>  KV Mechelen  -  RWD Molenbeek   2-0 
De Kakkers hebben Wouter Vrancken een verjaardagscadeau geschonken. KV Mechelen won zonder al te veel moeite 
met 2-0 van RWDM. Malinwa domineerde tijdens de eerste helft, maar miste efficiëntie bij de afwerking. Na een halfuur 
dwong  Kaboré een strafschop af, Ferdy Druijf bedankte met zijn eerste treffer voor KV. Na de rust dikte Shved de score 
aan met een individuele actie. 
KV Mechelen heeft de bekercompetitie dan wel een jaartje moeten missen, de mooie herinneringen uit 2019 blijven in 
het geheugen gegrift. Malinwa won de Beker van België dat jaar na een spannende finale tegen AA Gent. De ploeg is 
sindsdien licht gewijzigd, de ambities zijn dat zeker niet. De eerste stap in het bekerparcours: RWD Molenbeek, de 
nummer 6 uit eerste klasse B. 
Vrancken roteert 
Jarige coach Wouter Vrancken gunde een aantal vaste basisspelers wat rust tijdens het bekerduel. Onder meer Thoelen, 
Hairemans en Mrabti zaten op de bank, Van Damme ontbrak. Kaboré mocht wel starten en bedankte quasi meteen. Hij 
zette zijn turbo aan, stormde de rechterflank af en zette laag voor tot bij Shved. De afwerking bij de Oekraïner ontbrak. 
KV Mechelen begon gretig aan de partij, maar sprong slordig om met kansen. Na een vijftal minuten knalde Kaya een vrije 
trap hoog over. Wat later zette Shved Mpati eenvoudig van de bal en dribbelde hij zich richting de kooi van Sadin. De 
teruggekomen Mpati leek Shved even tegen de vlakte te werken, maar scheidsrechter D’Hondt gaf geen krimp. 
Na een halfuur voetballen kreeg Mechelen dan toch wat het verdiende. Kaboré was een pak sneller dan Van den Bogaert 
en liet hem achter in het strafschopgebied. De RWDM-verdediger probeerde Kaboré nog af te stoppen, maar kwam te 
laat: penalty voor Malinwa! Ferdy Druijf twijfelde niet en trapte zijn eerste treffer voor KV Mechelen tegen de netten. 
Gretig RWDM na rust 
De tweede helft begon in schril contrast met de eerste. RWDM pakte uit met een reeks gevaarlijke aanvallen en 
Mechelen had niet meteen een antwoord klaar. Nzuzi begon een knappe actie op links en zette twee verdedigers in de 
wind. Uiteindelijk had hij te veel ruimte nodig, waardoor Coucke eenvoudig kon oprapen. Niet veel later kon diezelfde 
Nzuzi opnieuw dreigen met een pegel vanop 20 meter, maar Coucke bracht redding. 
Na een korte belegering begon Mechelen weer beter te voetballen en draaiden de rollen om. Eerst kreeg Druijf een 
goede kopkans aan de tweede paal, maar RWDM-doelman Sadin was bij de pinken. Wat later bracht Schoofs opnieuw tot 
bij Druijf, die goed afschermde maar niet tot schieten kwam. Shved was goed gevolgd, maar zijn schot werd van dichtbij 
afgeblokt. 
Shved scoort opnieuw 
Mechelen bleef maar zoeken naar de dubbele voorsprong en kreeg die uiteindelijk ook. Eerst zette Kaboré zich door op 
rechts en bracht hij scherp voor doel, maar zijn lage voorzet bereikte niemand. Wat later ging Shved voor eigen succes. Hij 
kapte zich vrij in de zestien en schoof de bal in de korte hoek voorbij de kansloze Sadin.  
RWDM was duidelijk nog niet moegestreden en schakelde een versnelling hoger. Eerst vermeed Vanlerberghe dat een 
harde knal van Nangis voorbij Coucke zou verdwijnen. Later probeerde ook Claes de Mechelse goalie te verschalken, maar 
zijn afwerking miste precisie. De ex-KV-speler kwam enkele minuten daarvoor al dichtbij, maar Coucke bracht knap 
redding op zijn harde kopbal. 
Met nog enkele minuten op de klok leek de buit zo goed als binnen voor KV Mechelen, en RWDM legde zich daarbij neer. 
De derde goal hing nog een tijd in de lucht, maar Sadin bracht uitstekend redding op een aantal Mechelse kansen. Nzuzi 



kwam nog even dicht bij de aansluitingstreffer door een misverstandje van Defour, maar de RWDM-aanvaller besloot 
rakelings naast. KV Mechelen bekert verder. 
 

Donderdag  4 februari:  Omdat 
de wedstrijden nog steeds 
zonder toeschouwers moeten 
worden afgewerkt, publiceerde 
Gazet van Antwerpen vandaag 
een lijst van de kijkcijfers van 
de wedstrijden van de Jupiler 
Pro League.  In tegenstelling 
tot de toeschouwersaantallen 
stond Malinwa niet in de top 
van dit klassement.  Met een 
negende plaats prijkte KVM in 
de ruime middenmoot.  De 
eerste 3 speeldagen, met 
onder andere de thuismatch 
tegen koploper RSC 
Anderlecht, werden niet 
meegeteld.  
Verder werden vandaag de 
data en uren voor de 1/8ste 
finales van de Croky cup 
bekend gemaakt.  Beerschot 
VA – KV Mechelen werd 
vastgelegd op donderdag 11 
februari omstreeks 18 uur.  
Drie dagen later staat de 
dezelfde affiche in competitie-
verband geprogrammeerd. 

 

 
 

Zaterdag 6 februari:  Vandaag publiceerde enkele kranten het financiële 
rapport van het boekjaar 2019-2020 van de clubs uit eerste klasse A.  
Malinwa behoorde tot de beteren van de klas en was één van de 
weinigen die geen verlies moesten noteren.  Aangezien de transfersom 
van Aster Vranckx, die verkocht werd aan het Duitse VfL Wolfsburg, in 
het huidige boekjaar terecht komt, zal KV Mechelen ook volgend jaar zo 
goed als zeker een positief resultaat boeken. (bron: Het Laatste Nieuws) 
 

Speeldag 24 Jupiler Pro League  =>  Cercle Brugge KSV - KV Mechelen 0-1 
KV Mechelen knokte zich vanavond voorbij Cercle Brugge. Diep in de 
tweede helft scoorde De Camargo de winning-goal. 
Malinwa gaf al na één minuut z’n visitekaartje af. Geoffry Hairemans 
knalde op voorzet van een klaarkijkende Shved van dichtbij op doelman 
Didillon. 
Cercle – met zijn nieuwe hoofdcoach Yves Vanderhaeghe op de bank – 
herstelde het evenwicht en Thoelen moest op het kwartier goed plat op 
een poging van Musaba. Maar dat was niet meteen een voorbode voor 
een spectaculaire eerste periode. 
Middenveldstrijd 
De strijd speelde zich immers vooral op het middenveld af en dat 
betekende dus weinig grote kansen voor beide kooien. Een kopbal van 
De Camargo net voor het halfuur – naast – zorgde terug voor wat 
opwinding. 
Wat later zat Cercle-goalie Didillon maar half bij een indraaiende corner 
van Hairemans, Peyre kon in de volley niet profiteren. En zo stond de 
brilscore nog op het bord bij de pauze.  
Cercle dreigt, KVM reageert 
Bij de start van de tweede helft liet de KVM-defensie Hotic begaan, en dat leverde bijna de openingsgoal voor de 
thuisploeg op. Het nummer tien van de vereniging mikte diep in de zestienmeter naast. 
Het was even wachten op een reactie van geel en rood. Die kwam er uiteindelijk via De Camargo. Hij kopte net over. Maar 
het was vooral groen-zwart dat de toon zette: Somers had de 1-0 aan de voet, maar plaatste in de draai aan het 
penaltypunt het leer buiten. 



Aan de overzijde moest Didillon dan weer attent zijn op een verre en fraaie poging van Vanlerberghe nadat een 
hoekschop voor zijn voeten viel. 
Wie scoort? 
Wouter Vrancken gooide halfweg de tweede helft Storm en Druijf in, in de zoektocht naar een doelpunt. KV Mechelen 
eiste meer en meer het balbezit op, al vond het niet meteen een gaatje in de Brugse organisatie. Op een zeldzame 
counter van de thuisploeg probeerde Somers het, Thoelen pakte. 
Scoren zou vrijwel zeker de drie punten betekenen en KVM begon in het slot de druk op te drijven via Druijf en Kaboré. 
Maar de netten laten trillen? Nee, dat lukte hen niet. 
Igor scoort! 
We leken naar een scoreloos gelijkspel te gaan, maar drie minuten voor het einde, mikte De Camargo na een goeie actie 
van Storm via de paal de nul-één tegen de touwen. De lijnrechter vlagde voor buitenspel, maar de VAR kende het 
doelpunt wel toe. Feest op de Mechelse bank, want zo klimt Malinwa naar een voorlopig gedeelde negende plaats. 
 

Maandag 8 februari:  De bekerwedstrijd van komende donderdag op het veld van Beerschot VA werd niet opgenomen in 
het schema van de televisiezenders.  Via een livestream op de sites van Sporza en van Het Laatste Nieuws zal de wedstrijd 
wel te bekijken zijn.  De provinciederby wordt om 18 uur afgetrapt. 
 

Donderdag 11 februari:  zestiende finale beker van Belgie ‘Croky cup’:  Beerschot VA  -  KV Mechelen   0-1 
KV Mechelen heeft tegen Beerschot zijn plaatsje in de kwartfinale van de Beker van België verdiend. De eerste helft kwam 
traag op gang, maar vlak voor de rust kopte Schoofs toch raak. Na de rust verdubbelde Defour bijna, maar de paal bracht 
redding voor de thuisploeg. Coucke hield de nul dankzij een knappe beenveeg. 
Ruim een week na de bekerwinst tegen RWDM moest KV Mechelen opnieuw aan de bak in de Croky Cup. Tegenstander 
van dienst was Beerschot in een veelbelovende provinciederby. Op papier waren de twee Antwerpse clubs alvast aan 
elkaar gewaagd: na 25 speeldagen in de reguliere competitie telde de kloof amper één punt (in het voordeel van 
Beerschot). 
Gehavend Malinwa 
Wouter Vrancken trok met een uitgedunde selectie naar het Kiel voor de eerste van twee confrontaties deze week. 
Sterkhouders als Van Damme, Thoelen en Shved bleven thuis met blessureleed. Toch begon Malinwa sterk aan de partij 
en drukte het Beerschot op de eigen helft. Hairemans kon bijna profiteren van een slecht weggewerkte bal, maar 
Prychynenko verhinderde zijn poging in de zestien. 
De strijd werd vooral op het middenveld gevoerd en de grote kansen bleven uit. Toch kon vooral Mechelen enkele keren 
voorzichtig prikken. Eerst werden een schot van Schoofs en een lage voorzet van Kaboré allebei afgeblokt. Later haalde 
Bijker de achterlijn en vond hij het hoofd van Schoofs, maar ook zijn kopbal verdween over doel. 
Aan de overkant kon ook Beerschot af en toe dreigen. Vanhamel plukte een corner van Mrabti en stuurde Holzhauser de 
diepte in. De Oostenrijker vond op zijn beurt Halaimia, die Coucke onder vuur nam. De Mechelse goalie had uiteindelijk 
weinig moeite met de counter van Beerschot. Kort daarna liep een tussenkomst van Coucke bijna verkeerd af, maar 
Vanlerberghe was goed gevolgd. 
Schoofs met het hoofd 
Na een halfuur voetballen liep een sterke Kaboré de lijn af en probeerde hij het opnieuw met een lage schuiver. De bal 
kwam goed voor de kooi van Vanhamel, maar geen Mechelse aanvaller was gevolgd. Malinwa probeerde duidelijk, maar 
het bleef wachten op die eerste gevaarlijke kans. 
Het zag er even naar uit dat er voor de rust niets meer zou gebeuren, maar aan één scherpe aanval had Mechelen 
genoeg. Opnieuw was het Kaboré die op zijn rechterkant de bal voor doel bracht. Aanvoerder Rob Schoofs dook 
uitstekend op aan de tweede paal en kopte voorbij Vanhamel. Met nog vijf minuten op de klok stond Malinwa op 
voorsprong. 
Na het doelpunt van Schoofs kreeg Mechelen een uitgelezen kans om te verdubbelen. Een hoekschop viel aan de tweede 
paal voor de voeten van Peyre, die vanop 5 meter kon uithalen. Vanhamel ging snel tegen de vlakte en bracht redding. 
Ook in de herneming kon de Mechelse verdediger niet scoren, de bal verdween in het zijnet. 
Ook Coucke let op 
Ook na de rust bleef Mechelen de gevaarlijkste ploeg. Vooral Steven Defour liet zich in de eerste tien minuten opmerken. 
Eerst stuurde hij Mrabti door de Beerschotse verdediging, maar die verloor uiteindelijk de bal. Wat later pegelde hij een 
bal tegen de paal. In de herneming werd het schot van Hairemans nog afgeblokt. 
De Mechelse aanval draaide goed, maar ook de verdediging was bij de pinken. Kort na de poging van Defour dropte 
Holzhauser een bal in de Mechelse zestien. Eleke kreeg hem voor de voet en kreeg een kans van heel dichtbij, maar met 
een uitstekende beenveeg hield Coucke de nul. In de daaropvolgende corner ging een kopbal van (opnieuw) Eleke richting 
de verste hoek, maar Kaboré stond perfect op de lijn. 
Met nog twintig minuten op de klok was de wedstrijd een stuk boeiender dan hoe ze begon. Beide ploegen speelden een 
stuk aanvallender en een volgend doelpunt hing in de lucht. De ingevallen Storm liet zich meteen zien en dribbelde zich 
een weg naar voor. Hij kapte zijn belager uit, maar zijn schot verdween een metertje voorbij de korte hoek. 
Slotoffensief Beerschot 
Met nog vijf minuten te gaan, zette Beerschot aan voor een slotoffensief en drukte het Mechelen op de eigen helft. 
Gelukkig was een schotje van Suzuki een makkelijke klus voor Coucke. Wat later werkte de Mechelse verdediging twee 
knappe voorzetten van Holzhauser weg, in de herneming besloot Coulibaly een tweetal meter naast. 



In de toegevoegde tijd wist Mechelen nog goed stand te houden en speelde het zelfs enkele gevaarlijke counters bij 
elkaar. Kaya was het eindstation van een knappe Mechelse combinatie, maar zijn schot was te centraal. Een minuut voor 
tijd ging Strom nog alleen op Vanhamel af, maar Frans ontfutselde hem de bal. Meteen het laatste wapenfeit, Malinwa 
bekert verder! 
Enkele uren later, nadat de laatste achtste finale (Union-Anderlecht 0-5) was afgelopen, werd meteen geloot voor de 
kwartfinales.  Daarin treft KV Mechelen KRC Genk.  Het duel, dat in Genk wordt gespeeld, zal doorgaan op 2, 3 of 4 maart. 
 

Zaterdag 13 februari:  Vandaag is het exact 100 jaar geleden dat FC Malinois voor het eerst naar de hoogste klasse 
promoveerde.  Na een 5-1 overwinning tegen FC Bressoux was Malinois zeker van de tweede plaats in de toenmalige 
bevorderingsreeks wat recht gaf op promotie.  Voor kampioen Standard is deze datum nog historischer want de 
Luikenaars spelen ondertussen 100 jaar onafgebroken in de hoogste afdeling. 
Verder maakte de Franse sportkant l’Équipe zijn top-50 bekend van de beste voetballers die geboren zijn na 1 januari 
2001.  Op de lijst, die wordt aangevoerd door het Spaanse toptalent Anssumane ‘Ansu’ Fati Vieira van FC Barcelona, prijkt 
Aster Vranckx op de 40ste plaats. 
 

Zondag 14 februari:  Speeldag 26 Jupiler Pro League  =>  Beerschot VA  -  KV Mechelen   1-2 
Drie dagen na de bekeroverwinning was Malinwa vanmiddag opnieuw te gast in het Olympisch stadion. Na een vrij 
evenwichtige eerste helft klom de thuisploeg op voorsprong met een strafschopdoelpunt van Holzhauser. Beerschot 
kroop achteruit en geelrood ging vol voor de overwinning. In de negentigste minuut frommelde Walsh de gelijkmaker 
binnen en diep in blessuretijd was het Druijf die een Mechelse vreugde-uitbarsting veroorzaakte die hoorbaar was tot in 
het eigen AFAS-stadion. 
Drie dagen na de Mechelse bekerwinst speelde Beerschot opnieuw gastheer voor Malinwa. Wouter Vrancken kon 
opnieuw rekenen op Sheldon Bateau die zijn honderdste wedstrijd speelde voor geelrood. Hierdoor schoof Vanlerberghe 
naar het middenveld en verdween Defour naar de bank.  
In een open, pittige wedstrijd kwam het meeste gevaar van de bezoekers. Schoofs en Mrabti vonden de openingen op de 
linkerflank, helaas zonder succes. Dan maar eens langs rechts proberen dacht Kaboré. Hij schoof de bal centraal voor de 
inlopende De Camargo, maar de spits liet de wenkende kans liggen.  
De thuisploeg reageerde met een knal van Holzhauser. Thoelen, terug onder de lat na zijn blessure, reageerde gevat. 
Beerschot herstelde het evenwicht wat resulteerde in veel middenveldspel zonder doelrijpe kansen. Schoofs probeerde 
het dan maar eens met een pegel uit de tweede lijn. Vanhamel bokste de bal in hoekschop. Enkele minuten voor de pauze 
kneep Vanlerberghe naar binnen, schoot op doel, maar Vanhamel ging goed plat. Rustand: 0-0.  
Holzhauser zet strafschop om (1-0) 
Bij aanvang van de tweede helft mocht Brogno plots op wandel in de zestien. Verboomen zag een duw van Schoofs en 
legde de bal op de stip. Holzhauser nam het cadeau aan en bracht de thuisploeg op voorsprong. Malinwa reageerde met 
een vrije trap van Hairemans, maar zijn poging ging over de kooi van de thuisgoalie. De bezoekers voerden de druk op en 
Beerschot moest achteruit. 
Malinwa op en over Beerschot (1-2) 
Met de inbreng van Druijf en Kaya ging Malinwa vol voor de gelijkmaker. De thuisploeg zakte in en speculeerde op de 
counter. Druijf stuurde Storm alleen op Vanhamel. De flankaanvaller liet de gelijkmaker liggen. Pech voor Malinwa. Maar 
nog was het niet gedaan. In de negentigste minuut schoof Storm de bal hard voor doel en was het Walsh die de 
gelijkmaker voorbij een kansloze Vanhamel frommelde (1-1). Malinwa rook bloed en ging vol voor een nieuwe driepunter. 
Schoofs ging de flank af en vond een vrijstaande Druijf die Vanhamel voor de tweede keer in blessuretijd te grazen nam. 
Zo zette geelrood in blessuretijd  een scheve situatie recht en nam zo voor de tweede keer in enkele dagen tijd de maat 
van Beerschot. 
 

Maandag 15 februari:  Vandaag werden data en uren van een volgend blok wedstrijden vastgelegd.  Voor Malinwa gaat 
het over volgende matchen:  donderdag 4 maart om 18u KRC Genk-KVM (beker), zondag 7 maart om 18u15 RSC 
Anderlecht-KVM, zondag 21 maart om 16u KVM-OH Leuven en op Paasmaandag 5 april om 16u K. Sint-Truidense VV-
KVM. 
 

Dinsdag 16 februari:  Gazet van Antwerpen pakte vandaag uit met een artikel over het feit dat Malinwa al 2 seizoenen na 
elkaar de tweede beste uitreputatie van de reeks heeft.  Vorig seizoen haalde KVM na 29 speeldagen 22 punten op 
verplaatsing, alleen kampioen Club Brugge deed met 31 punten beter.  Ook dit seizoen verzamelde alleen leider Club 
Brugge (32) meer punten dan KVM (24) in de uitwedstrijden.  Club kan de kloof nog wel uitdiepen want heeft nog een 
inhaalwedstrijd te goed. 
 

Woensdag 17 februari:  Vandaag tekende 
Alexandre Stanic z’n eerste profcontract.  De pas 
16 geworden spits tekende een overeenkomst tot 
2023 met een optie voor een extra jaar.  Stanic 
kwam in 2019 over van KSC Lokeren Oost-
Vlaanderen en speelde daarvoor ook al voor RSC 
Anderlecht en R. Antwerp FC.  Hij werd geboren in 
Brussel en heeft roots in Servië en Burkina Faso.  
Momenteel traint hij met de beloften van KV.  



Vrijdag 19 februari:  Speeldag 27 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KAA Gent   1-1 
Op speeldag 27 heeft KV Mechelen na een kansrijke wedstrijd de punten met AA Gent gedeeld. De bezoekers kwamen al 
na 10 minuten voorsprong via Yaremchuk, maar Malinwa kwam enkele minuten later al op gelijke hoogte na een 
doelpunt van Storm. Nadien waren de grote kansen voor de thuisploeg, al wist het die keer op keer niet te verzilveren. Zo 
eindigde een boeiende wedstrijd met kansen aan beide kanten zonder winnaar.  
Het beloofde op voorhand geen gemakkelijke wedstrijd te worden voor Malinwa: Gent had tijdens zijn afgelopen vijf 
duels geen enkele keer verloren. Toch moest Vrancken het zonder enkele sterkhouders stellen. Van Damme, Shved, 
Engvall en Kaboré waren allemaal buiten strijd met een blessure. 
Ondanks een evenwichtig begin van de wedstrijd, was het toch Gent dat zijn eerste kans meteen in een doelpunt vertaald 
zag worden. In eerste instantie kon Thoelen nog redding brengen op het schot van Niangbo, maar de rebound van 
Yaremchuk was te scherp en zette de Buffalo’s op voorsprong. 
Storm met de gelijkmaker 
Maar de voorsprong van de bezoekers was niet van lange duur: na een mooie combinatie zette Walsh goed voor en was 
het leer binnenduwen voor Storm slechts een koud kunstje. Na een kwartier voetballen stonden de bordjes alweer in 
evenwicht. 
Malinwa bleef aandringen. In minuut 25 kreeg Storm de ultieme kans op de 2-1. Hij kon alleen op Bolat gaan, maar vergat 
af te drukken en besloot in het zijnet. Enkele minuten later mocht hij het opnieuw proberen na een voorzet van Schoofs. 
Deze keer zat Bolat er goed tussen. 
Iets voorbij het halfuur kwam Gent dan toch eens opzetten. Een afgeweken voorzet kwam gevaarlijk dicht voor doel, 
maar Niangbo kreeg de bal door de benen en liet zo de Gentse voorsprong liggen. Vlak voor rust kwam er nog een 
schot(je) van Kums, maar tot echt doelgevaar kwam het niet. Ruststand 1-1.  
Voortdurend net niet 
Beide ploegen gingen in de tweede helft op hetzelfde elan verder. Dit keer zorgde de thuisploeg voor het eerste gevaar. 
Hairemans schilderde een vrije trap op het hoofd van De Camargo die ongehinderd kon koppen, maar zijn poging ging net 
naast. 
Op het uur kreeg Malinwa opnieuw een grote kans, en opnieuw was het Bolat die redding bracht. Hairemans legde slim 
achteruit tot bij Vanlerberghe, die een fameus schot in huis had, maar onvoldoende om de Gentse goalie te kloppen. Gent 
daarentegen kwam moeilijk tot kansen. 
Een kwartier later was het opnieuw bijna raak. Deze keer was het nogmaals Storm die goed naar binnen sneed en Bolat 
probeerde te verrassen in zijn korte hoek. Zijn schot belandde uiteindelijk in het zijnet. Mechelen verdiende stilaan de 
voorsprong. Voor de rest van de wedstrijd kwamen beide ploegen niet verder dan enkele kleine doelpogingen. Het bleef 
dan ook 1-1 in wedstrijd waar voor Mechelen misschien meer had ingezeten.  
 

Dinsdag 23 februari:  De algemene vergadering van KV Mechelen heeft vanavond de beëindiging van het 
bestuursmandaat van Dieter Penninckx bevestigd.  Op de website van het Supportersorgaan Malinwa, 
www.passieenstrijd.be, werd volgende toelichting gepubliceerd. 
 

Vanavond is er op een Buitengewone Algemene Vergadering van KV Mechelen door alle aandeelhouders, met 

uitzondering van Dieter Penninckx, beslist om Dieter Penninckx te ontslaan als bestuurder van de NV Yellow Red 

KV Mechelen. 

Deze moeilijke beslissing werd genomen in het belang van onze club. 

Als supportersorgaan hebben wij, met instemming van de overige aandeelhouders en gesteund door een aantal 

experts in juridische en vennootschapsrechtelijke dossiers, de afgelopen maanden intensief onderhandeld met Dieter 

Penninckx, zijn vertrouwenspersonen en zijn juridisch team. Het was daarbij onze bedoeling om, in het belang van 

onze club, een oplossing te vinden voor de huidige impasse op aandeelhoudersniveau. 

De overige aandeelhouders en de belangrijkste zakelijke partners van KV Mechelen werden op regelmatige 

tijdstippen geïnformeerd over de stand van zaken. 

Helaas moeten we na enkele maanden onderhandelen vaststellen dat de standpunten over de manier waarop wij, 

samen met de andere aandeelhouders, met KV Mechelen verder willen zo ver uit elkaar liggen dat geen enkele 

onderhandelde oplossing nog mogelijk is. We kunnen niet toelaten dat iemand zichzelf boven de club stelt. Daarom 

werd beslist om over te gaan tot het ontslag van Dieter Penninckx. 

We willen Dieter uit de grond van ons hart bedanken voor alles wat hij betekend heeft voor KV Mechelen en voor 

zijn leiderschap toen de club in woelig vaarwater zat als gevolg van de zaak Propere Handen. 

Dit is niet de oplossing die onze voorkeur geniet, maar ze is nodig om duidelijkheid te creëren voor onze supporters, 

onze huidige en toekomstige zakenpartners, mogelijke nieuwe investeerders en de rest van de voetbalwereld. 

We begrijpen dat er bij de supporters en zakelijke partners heel wat vragen zullen zijn omtrent deze beslissing en de 

gevolgen ervan. Hieronder beantwoorden we alvast een aantal van die vragen. 
 

Waarom wordt deze beslissing nu genomen? Had Dieter Penninckx niet al begin december beslist om zijn 

bestuursmandaat niet uit te voeren?  
Op 10 december 2020, kort na de vrijlating van Dieter uit de gevangenis, werd op een Algemene Vergadering 

inderdaad aan Dieter gevraagd om tijdelijk zijn bestuursmandaat niet uit te voeren. Het ging dus om een tijdelijke 

regeling. Het was op dat moment het minimale signaal dat nodig was om de buitenwereld gerust te stellen en in een 

sereen klimaat onderhandelingen te kunnen voeren. 



Om de huidige impasse te doorbreken en verder met vertrouwen naar de toekomst te kijken, was de beslissing van 

vandaag noodzakelijk. Met deze stap willen we ons op geen enkele manier uitspreken over het lopende onderzoek bij 

FNG. Zoals aangegeven is deze beslissing enkel genomen in het belang van KV Mechelen. 
 

Hoe komt het dat de onderhandelingen zo lang aangesleept hebben? 
De onderhandelingen verliepen traag door de specifieke situatie waarin Dieter Penninckx zich momenteel bevindt. 

Omdat hij voorwaarden kreeg opgelegd door de onderzoeksrechter in het FNG-dossier moest er voor elk gesprek 

toestemming gevraagd worden via een advocaat. Bij het gesprek zelf dienden ook steeds een vertrouwenspersoon en 

een advocaat aanwezig te zijn. Wanneer er voorstellen werden uitgewisseld, moest dit ook gebeuren via advocaten, 

met de nodige vertragingen als gevolg. Daarnaast liepen telefonische gesprekken steeds via tussenpersonen. 

Uit respect voor Dieter hebben we ons daarbij neergelegd en zijn we steeds blijven onderhandelen. Tot twee keer toe 

heeft het supportersorgaan een stemming over Dieters ontslag tegengehouden, omdat we op die momenten nog steeds 

het idee hadden dat er een onderhandelde oplossing uit de bus kon komen. Het spijt ons dan ook dat we Dieter niet 

hebben kunnen overtuigen om het belang van de club voorop te stellen. 
 

Wat wilde het supportersorgaan bereiken in die onderhandelingen?    
Kort gesteld willen wij dat de aandeelhoudersovereenkomst uit 2017 gerespecteerd wordt zonder gebruik te maken 

van juridische spitsvondigheden om bepaalde artikels daarin te ondermijnen of zinloos te maken. Het doel was en 

blijft om de afspraken, die bij het vertrek van Olivier Somers tussen alle aandeelhouders gemaakt werden, uit te 

voeren. Uiteraard heeft Dieter Penninckx, net als elke andere investeerder, daarbij het recht om zijn investering in de 

extra aandelen terug te krijgen met een correcte bepaling van de huidige meerwaarde. 

Hieronder vind je, kort samengevat, de punten die op onze onderhandelingsagenda stonden en die uitgewerkt werden 

door onze juridische adviseurs: 

Dieter verkoopt het extra aangekochte deel van zijn aandelen en behoudt maximaal 49 %. 

Ondanks de extra aandelen heeft Dieter maar zijn oorspronkelijke 49 % stemrecht. De andere aandeelhouders 

stemmen samen met een totaal van 51%. 

Ontslag van Dieter als bestuurder. Hij kan eventueel zelf een vervanger aanstellen. 

De supporters hebben steeds één lid van de Raad van Bestuur meer dan de hoofdaandeelhouder. 

Het uitwerken en uitvoeren van een good governance plan voor KV Mechelen, met duidelijke scheiding tussen 

aandeelhouders, leden van de Raad van Bestuur en directiecomité. 

Het voorzitterschap van de Raad van bestuur van de NV beperken in de tijd 

Het nakomen van de eerder gemaakte afspraken met alle aandeelhouders. 

Nu al een oplossing uitwerken voor een scenario waarin Dieter veroordeeld zou worden in het FNG-dossier. 
 

Wat zijn de concrete redenen om nu toch tot een ontslag over te gaan? 
We hebben een aantal redenen om deze beslissing te nemen. 

Uit de onderhandelingen is gebleken dat Dieter Penninckx momenteel niet bereid is om de afspraken gemaakt in de 

aandeelhoudersovereenkomst uit 2017 te respecteren en zijn percentage in aandelen de facto terug te brengen tot 

49%. 

Er is een fundamenteel verschillende visie over de toekomst van de club en hoe deze gerund moet worden. Het good 

governance model dat wij willen implementeren wordt door Dieter in theorie wel aanvaard, maar zijn voorstellen 

tonen dat hij voor zichzelf naast zijn aandeelhouderschap weldegelijk nog taken weggelegd ziet binnen het dagelijkse 

bestuur van de club. 

KV Mechelen wil de komende jaren niet geconfronteerd of beïnvloed worden door de juridische strijd die Dieter te 

wachten staat in het FNG-dossier. Die juridische strijd mag dan rechtstreeks niks met onze club te maken, 

onrechtstreeks straalt die wel af op KV Mechelen en iedereen die bij de club betrokken is. 

De verhoudingen tussen Dieter Penninckx en de andere aandeelhouders zijn op dit moment van die aard dat een 

constructieve samenwerking niet langer mogelijk is. 
 

Heeft het supportersorgaan de huidige situatie niet zelf in de hand gewerkt bij het vertrek van Olivier Somers? 

Het stond toen mee toe dat iemand meer dan 49% van de aandelen in handen kreeg. 
Toen het voor het behalen van de licentie voor het seizoen 2019-2020 nodig was om Olivier Somers uit te kopen als 

mede-hoofdaandeelhouder, lagen er verschillende scenario’s op tafel. Op basis van verscheidene gesprekken hebben 

zowel het supportersorgaan als de andere leden van de Raad van Bestuur toen inderdaad gekozen voor het voorstel 

dat Dieter Penninckx aanreikte. Met de informatie die we toen bezaten en de overeenkomst die op papier gezet werd 

met Dieter Penninckx, was dat volgens ons een goede en juiste beslissing. 

Die overeenkomst – waarin de situatie als tijdelijk werd aangegeven en gekozen werd voor een herverdeling van de 

aandelen van Olivier Somers tussen bestaande aandeelhouders en supporters – werd echter niet nagekomen en wordt 

tot op vandaag zelfs juridisch betwist door Dieter Penninckx. 
 

Wat heeft het supportersorgaan te winnen of te verliezen bij dit ontslag? Wat verzekert ons ervan dat er niet 

ook eigenbelang speelt? 
We hebben zelf niets te winnen of te verliezen bij deze beslissing. We behouden onze twee vertegenwoordigers in de 

Raad van Bestuur, naast Mark Uytterhoeven. Dat maakt dat we drie stemmen hebben om de supporters te 

vertegenwoordigen. Dit zijn overigens geen mandaten voor het leven, zoals soms verkeerdelijk gedacht wordt. Vanuit 

het supportersorgaan ligt nu ook het voorstel op tafel om te opteren voor mandaten die beperkt zijn in de tijd en een 

herverkiezing vereisen. 
 



Kiest het supportersorgaan met deze beslissing partij voor de kleine aandeelhouders?   
Neen. Het supportersorgaan verdedigt steeds de rechten van de supporters en kiest ook in moeilijke dossiers 

consequent voor wat het beste is voor onze club. De beslissing van vandaag gaat niet om het kiezen van een kant 

maar om het doorbreken van de impasse op aandeelhoudersniveau waarin onze club zich nu al lange tijd bevindt. 

Tegelijk willen we op deze manier tonen dat niemand ooit (nog) boven de club mag staan. Als aandeelhouder krijg je 

tijdelijk een stuk van onze club in handen, met de bedoeling die te ondersteunen, verder uit te bouwen en – wanneer 

dit lukt – dividend te ontvangen op je investering. Het mag nooit de bedoeling zijn dat een aandeelhouder alleen 

dingen wil of kan beslissen of zijn eigen belang boven dat van de club stelt. 
 

Wat gebeurt er nu met de aandelen van Dieter Penninckx? 
Dieter blijft via zijn vennootschappen aandeelhouder van de NV Yellow Red KV Mechelen. Zoals bepaald is in de 

aandeelhoudersovereenkomst kan één persoon, rechtstreeks of via vennootschappen, maximaal 49% van de aandelen 

bezitten. De Raad van Bestuur, met daarin uiteraard ook het supportersorgaan, zal er alles aan doen om deze tijdelijke 

situatie, die bij het aankopen van de aandelen van Olivier Somers is ontstaan, zo snel mogelijk te regulariseren. Via 

verdere onderhandelingen met Dieter of, indien nodig, via de juridische weg. 
 

Komen er nieuwe investeerders bij KV Mechelen? 
Er zijn voortdurend partijen die interesse hebben om in te stappen in onze club. De verwachtingen die ze hebben en 

de voorwaarden die ze stellen voor een instap, zijn uiteraard telkens totaal verschillend. Gezien het (recente) 

verleden, zullen we als club nóg strenger waken over wie in onze club instapt en zullen we duidelijke regels opstellen 

waar aandeelhouders aan moeten voldoen. 

Op basis van gesprekken met meerdere potentiële investeerders blijkt dat duidelijkheid op bestuursvlak wel een 

belangrijke vereiste is om tot concrete gesprekken te komen. Met de beslissing van vandaag zetten we een eerste stap 

om die duidelijkheid te creëren. 
 

Wat betekent dit ontslag voor de werking van KV Mechelen? 
Dieter wordt ontslagen als lid van de Raad van Bestuur, maar had sowieso geen actieve rol meer in de dagelijkse 

leiding van KV Mechelen. De club wordt al een hele tijd geleid door een directiecomité, dat bestaat uit  Frank Lagast, 

Luc Leemans, Gert Van Dyck en Thierry Lammar. Het directiecomité wordt bijgestaan door CFO Tom Romberg en 

ondersteund door de Raad van Bestuur waarin ook de waarnemers van Telenet en de jeugdacademie aanwezig zijn. 
 

Wat betekent dit alles voor volgend seizoen? 
De operationele werking van KV Mechelen omvat drie grote pijlers die het financiële resultaat bepalen: 
 

-  Commerciële inkomsten: de gelden van abonnementen, tickets, merchandising, catering, business partners, enz. 

Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk de massale #nomatterwhat steun van supporters en business 

partners op dat vlak momenteel is. 
 

-  Televisiegelden: deze zijn ook in het huidige seizoen gewoon blijven doorlopen en zullen ook volgend seizoen 

beschikbaar zijn. De positieve sportieve resultaten zorgen ervoor dat dat bedrag ook hoger ligt dan de jaren voordien. 
 

-  Transferopbrengsten: zoals elke supporter weet, heeft onze club met Issa Kaboré en Aster Vranckx twee mooie 

uitgaande transfers kunnen realiseren. De transfer van Issa zorgde ervoor dat we ondanks Covid-19 vorig boekjaar 

een kleine winst hebben kunnen realiseren. Volgend seizoen start dan weer met een financiële buffer dankzij de 

transfergelden van Aster. 
 

Met al deze gelden is KV in staat om ondanks een seizoen zonder publiek te blijven voldoen aan alle lopende 

verplichtingen (lonen, afbetalingen leningen, kosten, enz.). De aandeelhouders zullen dan ook niet moeten bijpassen 

om dit jaar de licentie te behalen. 

Structureel leven van transfers is echter geen gezonde situatie en is niet wat we voor ogen hebben. De eerste prioriteit 

voor volgend seizoen is dan ook om met een vergelijkbaar budget, met de eerste twee pijlers, minstens break-even te 

draaien. 
 

Is er nog een toekomst voor Dieter Penninckx binnen KV Mechelen?  
Als aandeelhouder en bestuurder heeft Dieter een belangrijke rol gespeeld tijdens het hele Propere Handen-dossier. 

Daar zullen we hem steeds dankbaar voor blijven. Dieter en zijn gezin zullen dan ook altijd welkom zijn als 

supporters van KV Mechelen. 

Een rol als bestuurder, directielid of manager bij KV Mechelen kan voor ons echter pas weer wanneer Dieter volledig 

wordt vrijgesproken in het dossier rond FNG, en hij zich inschrijft in een collectieve logica die het clubbelang steeds 

voorop zet. Zoals gezegd: niemand staat boven de club, niemand mag de toekomst van KV Mechelen in gevaar 

brengen. 
 

Donderdag 25 februari:  KV Mechelen liet vandaag weten dat het vanaf het 
seizoen 2021-2022 zal aantreden in shirts van het Italiaanse sportmerk Erreà.  
Midden de jaren ’90 deed Erreà via Malinwa z’n intrede in België.  Exact 25 
jaar later sloot KV Mechelen een nieuwe overeenkomst met Erreà.  Er werd 
een contract getekend tot 2025 en het kledingmerk zal actief aanwezig zijn 
op de club met een uitvalsbasis in één van de skyboxen.  Met de foto op de 
de volgende pagina lichtte KV Mechelen reeds een kleine tip van de sluier 
over hoe het design van de shirts van volgend seizoen er zal uit zien.  



 
 

Vrijdag 26 februari:  Gazet van Antwerpen publiceerde vandaag een lijst van het 
aantal Belgische speelminuten per eersteklasser.  Malinwa is aanvoerder van dit 
klassement met ruim duizend minuten voorsprong op R. Standard de Liège. Als 
KVM na de reguliere competitie nog steeds op kop staat, levert deze prestatie via 
het televisiecontract 600 000 euro op.  In dat contact werd 2 miljoen euro voorzien 
om te verdelen over de 5 clubs die het meeste Belgen opstellen.  De tweede krijgt 
500 000 euro, de derde 400 000, de vierde 300 000 en de vijfde 200 000 euro.  Ook 
de zogeheten voetbalbelgen, spelers die voor hun 23ste al 3 jaar in België hebben 
gevoetbald, worden meegeteld. 
 

Zaterdag 27 februari:  Speeldag 28 Jupiler Pro League  =>  KV Oostende – KVM  2-0 
In een vrij evenwichtige eerst helft klom de thuisploeg met een strafschop op 
voorsprong. Mrabti (2x) en Druijf troffen de paal, terwijl een uitgekookt Oostende 
in het slot de zege veilig stelde via invaller Capon.  
Na het gelijkspel van vorige week tegen AA Gent kon coach Wouter Vrancken aan 
de kust niet rekenen op Igor de Camargo. Het nummer tien van Malinwa werd 
vervangen door Ferdy Druijf.  
De thuisploeg nam de partij van bij de start in handen en dat resulteerde in twee 
magere pogingen van Thiam. Ondanks de Oostendse dreiging – die verder geen 
echte kansen opleverde – was de beste kans voor Malinwa. Druijf vond Mrabti voor 
de kooi van Hubert, maar zijn kopbal trof de staak.  

 

 
Gueye benut strafschop (1-0) 
Malinwa herstelde het evenwicht wat leidde tot veel middenveldspel. Plots beroerde Bateau de bal met de hand in de 
eigen zestien. Scheidsrechter Put leek even te twijfelen, maar kende de thuisploeg dan toch een strafschop toe. Gueye 
nam het geschenk met beide handen aan en zette de kustploeg op voorsprong.  
Malinwa leek niet aangeslagen en reageerde opnieuw via Mrabti. De Zweed koos de korte hoek, maar trof opnieuw de 
paal. Pech voor Malinwa. Dat wel kon rekenen op een attente Thoelen om afstandspogingen van onder meer Théate 
onschadelijk te maken.  
Schoofs laat gelijkmaker liggen 
De beste kans na de koffie kwam van een Mechelse voet. Bijker haalde na een mooie aanval de achterlijn en vond de 
vrijstaande Schoofs. Die leek de bal tegen de touwen te prikken, maar zag zijn poging in corner verdwijnen. Wat een kans 
voor Malinwa!  
Pegel Druijf tegen de paal 
Malinwa groeide in de partij en trok de tweede helft duidelijk naar zich toe. Druijf kreeg ruimte, rook zijn kans en pegelde 
het leer vanop ruim twintig meter opnieuw tegen de paal. Het ongeloof in de Mechelse rangen was groot.  
Het momentum leek voorbij voor Malinwa. De kustploeg vond haar tweede adem en herstelde opnieuw het evenwicht. 
Invaller Kvasina kwam alleen voor Thoelen, maar de KV-goalie hield zijn ploeg in de wedstrijd. Coach Blessin gooide nog 
drie frisse krachten tussen de lijnen en dat loonde vrijwel meteen: Capon omspeelde Thoelen en besliste de wedstrijd:  
2-0. 
Een efficiënte thuisploeg en de paal hielden Malinwa vanavond van puntengewin. Geelrood leed zo haar tweede 
nederlaag van 2021, terwijl de kustjongens met deze driepunter kunnen blijven geloven in PO1. 
 



Dinsdag 2 maart:  Sandy Walsh tekende vandaag een contractverlenging tot en met 2025.  De rechtsback die pas sinds 
oktober bij Malinwa zit, had nog een contract tot 2022 en doet er dus nog 3 jaar bij. 
 

Woensdag 3 maart:  Na de contractverlenging van Walsh tekende ook Onur Kaya een nieuw contract bij Malinwa.  De 
nummer 10 van KV zag z’n contract aan het einde van het seizoen aflopen en bereikte een overeenkomst voor een extra 
jaar in geel en rood. 
 

Donderdag 4 maart:  Kwartfinale beker van België ‘Croky cup’ =>  KRC Genk  -  KV Mechelen   4-1 
KRC Genk heeft KV Mechelen uitgeschakeld in de Beker van België. Tijdens de eerste helft slikte Malinwa al vroeg twee 
goals van Thorstvedt en Muñoz. Ook na de rust kon Mechelen maar een aantal keer dreigen. Na het uur deed Thorstvedt 
al vroeg de boeken toe met zijn tweede van de avond. Mrabti zorgde nog voor de eerredder, gevolgd door de vierde 
Genkse treffer van Bongonda. 
KV Mechelen kon voor 90 minuten even de competitiezorgen van zich afschudden. Bekerwinst behoorde nog steeds tot 
de mogelijkheden, en daar zette Wouter Vrancken vol op in. Het verleden leerde ons immers dat alles mogelijk is tijdens 
een bekercampagne. Dat weten de winnaars van de editie 2018-2019 maar al te goed. 
Rampzalige start 
Toch blijft KRC Genk altijd een lastige tegenstander. Dat toonden de Limburgers meteen bij aanvang van de eerste helft. 
Thorstvedt kreeg een voorzet op maat van Ito pardoes voor de voet en aarzelde geen seconde. Coucke kwam nog in de 
buurt van de bal, maar was uiteindelijk kansloos. Een rampzalig begin van de wedstrijd voor Malinwa.  
Nog geen tien minuten later ging het van kwaad naar erger bij KV Mechelen. Oyen werd helemaal alleen gelaten aan de 
rand van de zestien en zette goed voor. Muñoz kan al te makkelijk aan de tweede paal binnenkoppen. Niet veel later 
maakte Dessers bijna de 3-0, Mechelen had niet meteen een antwoord klaar op de Genkse druk. 
Mechelen blijft spartelen 
KV Mechelen bleef de eerste twintig minuten zwaar onder de indruk van Genk en moest het tempo ondergaan. Tijdens 
een discutabele penaltyfase op Muñoz kwamen de bezoekers nog goed weg. Geleidelijk aan kon Mechelen opnieuw mee 
combineren, al bleven de Genkse aanvallen via Ito, Dessers en (vooral) Throstvedt levensgevaarlijk. 
Vlak voor de rust kwam Mechelen beter in de wedstrijd. De troepen van Vrancken kwamen steeds vaker in de buurt van 
doelman Vandevoordt, al had de Genkse verdediging niet al te veel moeite met de reeks voorzetten. Op slag van rust 
kwam Druijf nog het dichtst bij een voorzet van Bijker, maar de Nederlander miste enkele centimeters. 
KV begon een stuk beter aan de tweede periode, al heeft Genk voorlopig weinig te vrezen. Toch aasde Malinwa nog op de 
aansluitingstreffer en zette het Genk op de eigen helft. Een nieuwe goede voorzet van Bijker kwam voor het hoofd van 
Druijf, maar Vandevoordt had een prima redding in huis. 
Niet veel later lag de wedstrijd een tijdje stil. Marian Shved mistrapte zich toen hij Arteaga van de bal probeerde te 
zetten. Gelukkig kon de Oekraïner kort daarna de wedstrijd verder zetten.  
Thorstvedt maakt 3-0 
Vlak voor het uur verdween de laatste hoop van Malinwa om de wedstrijd nog gelijk te trekken. Racing Genk was al de 
hele wedstrijd gevaarlijk op de aanval en toonde dat opnieuw met een knappe combinatie. Opnieuw was het Thorstvedt 
die een teruggelegde bal van Muñoz voorbij Coucke knalde. Met nog een halfuur op de klok leek de wedstrijd al vroeg 
gespeeld. 
Ondanks de stevige achterstand gaven de Kakkers zich niet gewonnen. De kansen kwamen pas later in de wedstrijd, maar 
misten finesse. Eerst was het Shved die met een knappe dribbel een corner wist te forceren, zonder resultaat. Later 
kwamen ook Schoofs, met een afstandsschot, De Camargo en Druijf nog in de buurt. Toch bleef de 0 op het bord. 
Mrabti beperkt de schade, Bongonda dikt aan 
De aanhoudende druk van KV Mechelen haalde alsnog iets uit, al bleef het resultaat ongewijzigd. Walsh combineerde zich 
via Shved knap door de Genkse defensie en vond Mrabti voor de goal. De Zweed stond goed opgesteld en knalde van 
dichtbij binnen. Een eerredder, want Dessers knalde vlak daarvoor nog op de dwarsligger. 
Toch kreeg KV nog een klap vlak voor tijd. Mechelen zocht nog naar de aansluitingstreffer, maar de ingevallen Bongonda 
deed definitief de boeken toe. Vanuit een scherpe hoek knalde hij hard voorbij Coucke. Het leek niet de moeilijkste 
poging voor Coucke, maar Bongonda wist wat effect te krijgen op zijn schot. Meteen de eindstand, Malinwa is 
uitgeschakeld. 
 

Zondag 7 maart:  Speeldag 29 Jupiler Pro League  =>   RSC Anderlecht  -  KV Mechelen   1-1 
Scheidsrechter D’Hondt verdeelde de strafschoppen vanavond eerlijk over beide teams. Nmecha (voor de pauze) en De 
Camargo (na de pauze) namen de geschenken aan en zorgden voor een 1-1 eindstand. 
Coach Wouter Vrancken toverde enkele nieuwe namen op het wedstrijdblad in vergelijking met de bekermatch tegen 
Racing Genk. Igor de Camargo nam de plek van Druijf weer in, terwijl het duo Vranckx-Defour steun moest verlenen aan 
kapitein Rob Schoofs. Op de flank verdween Hairemans naar de bank ten voordele van Shved. Doelman van dienst in het 
Lotto Park: Yannick Thoelen.  
De thuisploeg nam de wedstrijd meteen in handen zonder echt gevaarlijk te zijn. Een georganiseerd Malinwa hield 
paarswit uit de zone van de waarheid, maar had het zelf lastig om gevaarlijk te prikken. Diaby glipte dan toch door de 
buitenspelval. Een attente Thoelen bracht redding. In de herneming schoot Nmecha wild over de kooi van Thoelen.  
Shved nipt naast 



Malinwa leek het evenwicht te herstellen en daar profiteerde Shved van. De flankaanvaller verschalkte een aan de grond 
genagelde Wellenreuther, maar zijn listige plaatsbal schoof nipt naast de kooi van de thuisgoalie. Prima kans voor 
Malinwa.  
Nmecha scoort penalty (1-0) 
Vlak voor de pauze nam paarswit de bezoekers dan toch te grazen. Een scherpe counter viel voor de voet van Nmecha die 
door Bijker tegen de grond werd gewerkt. Nmecha nam het geschenk graag aan en gaf Thoelen het nakijken. Pech voor 
Malinwa, dat net als vorige week met een 1-0 achterstand moet gaan rusten.  
Vlak na de koffie verdubbelde Nmecha ei zo na de score. Gelukkig dwarrelde zijn schot in corner. Malinwa prikte tegen: 
Shved schakelde een versnelling hoger, maar vond De Camargo net niet. Dan maar eens zelf proberen dacht hij: een 
avondwandeling in de paarswitte defensie werd foutief afgestopt. Scheidsrechter D’Hondt wees opnieuw naar de stip. De 
Camargo nam zijn verantwoordelijkheid en bracht Malinwa terug op gelijke hoogte. (1-1)  
Anderlecht had wel het meeste balbezit, maar tot echte kansen kwam het nauwelijks. Geelrood probeerde te prikken via 
de ingevallen Storm, maar ook hier zonder succes. In het slot had geelrood nog geluk met een kopbal van Miazga die in 
het pak bleef hangen. Verder kwamen beide ploegen niet zodat de buit eerlijk werd verdeeld. RSCA – KVM: 1-1. 
 

Dinsdag 9 maart:  Vanavond maakte oud-KVM-speler Sérgio Miguel Relvas de Oliveira, kortweg Sérgio Oliveira, furore in 
de achtste finales van de UEFA Champions League.  De Portugees, die tussen augustus 2011 en januari 2012 drie keer 
scoorde in 8 wedstrijden voor Malinwa, had met 2 doelpunten een belangrijk aandeel in de kwalificatie van z’n team FC 
Porto.  De Portugezen hadden de heenmatch met 2-1 gewonnen en verloren vanavond in Turijn met 3-2 wat hen wel een 
plaatsje in de kwartfinales opleverde.  Sérgio Oliveira schakelde daardoor z’n grote idool Cristiano Ronaldo uit.  Het 
inspireerde Sporza tot onderstaande mini-collage. 
 

 
 

Zaterdag 12 maart:  Naar aanleiding van de nationale pyjamadag gingen Rob Schoofs en Yannick Thoelen gisteren langs 
bij enkele kinderafdelingen van Mechelse ziekenhuizen om hen voetbalshirts te cadeau te doen.  Gazet van Antwerpen 
bracht hierover vandaag een kort item in de weekendkrant. 
 

 
 



Maandag 16 maart:  KV Mechelen stuurde vandaag Jean-Paul Schiettecatte, beter bekend als “Jeepee van de shop” met 
bloemen en een fles champagne naar het Stade Joseph Mariën om R. Union Saint-Gilloise te feliciteren met hun promotie 
naar eerste klasse A.  De traditieclub uit het Brusselse Vorst pakte afgelopen zaterdag de titel in 1B na een 2-1 zege in de 
derby tegen RWDM en zal volgend seizoen, na 48 jaar afwezigheid, z’n opwachting maken in de hoogste klasse! 
 

 
 

Vrijdag 19 maart:  De wedstrijd van de 32ste speeldag op het veld van STVV werd vervroegd van Paasmaandag 5 april naar 
Paaszaterdag 3 april.  De aftrap op Stayen is voorzien om 18 uur 30.  Verder werden ook de laatste 2 speeldagen 
vastgelegd.  De laatste thuismatch van de reguliere competitie, tegen SV Zulte-Waregem, gaat door op zaterdag 10 april 
om 18 uur 30.  Op zondag 18 april om 18 uur trekt Malinwa naar KV Kortrijk. 
Tot slot maakte beloftencoach Jacky Mathijssen vandaag z’n definitieve selectie bekend van de nationale U21.  Met Aster 
Vranckx en Siemen Voet mag KV Mechelen 2 spelers afleveren voor de nationale beloften. 
 

Zondag 21 maart:  Speeldag 31 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  OH Leuven   2-2 
KV Mechelen kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen OHL. Een openingstreffer van Vranckx zette de thuisploeg na 
een half uur spelen op voorsprong, maar al snel kwamen de bezoekers langszij via een knappe volley van De Norre. In de 
tweede helft was het invaller Schrijvers die voor de 1-2 zorgde, Druijf maakte gelijk vanop de stip. Een correcte uitslag na 
een match met kansen voor beide ploegen.   
Door de resterende bekerduels kon KV Mechelen twee weken uitrusten. Genoeg tijd voor Wouter Vrancken om zich voor 
te bereiden op de eindspurt van de reguliere competitie. Het beloofde bovendien nog razend spannend te worden: met 
nog vier speeldagen te gaan, maakten 13 ploegen (mathematisch) kans op een ticket voor play-off 1. Ook Malinwa. 
Henry op de lat 
Daarvoor moest het eerst directe concurrent OH Leuven in eigen huis kloppen. Met drie punten meer in de stand waren 
de Leuvenaars een eerste pittige opgave voor KV, en dat bleek ook vanaf minuut één. Tamari begon aan een individuele 
actie op rechts, kapte zich voorbij Vanlerberghe en knalde vanuit een scherpe hoek richting Thoelen. Zijn poging strandde 
in het zijnet. 
Enkele minuten later was het aan de thuisploeg om zich te tonen. Een voorzet van Schoofs belandde op het hoofd van De 
Camargo, maar die kon niet zuiver koppen en besloot hoog over het Leuvense doel. Toch keek Malinwa na bijna tien 
minuten al tegen een 0-1 achterstand aan. Mercier bracht met een slimme steekpass zijn maatje Henry in stelling. De 
Fransman draaide zich knap vrij en krulde naar de verste bovenhoek. Gelukkig voor Malinwa spatte zijn schot uiteen op 
de dwarsligger. 
Fraai doelpunt Vranckx 
Na een half uur voetballen bracht Vranckx leven in de brouwerij met een knappe volley. De jonge middenvelder liep slim 
door de Leuvense verdediging en werd gevonden door Peyre. Op spectaculaire wijze controleerde hij het leer met de 
borst uit de lucht en besloot in één tijd voorbij Romo. Mechelen op rozen.  
Lang kon geel en rood niet van de voorsprong genieten. Na een snelle counter van Leuven wist Henry te ontsnappen. 
Enkel een sprintduel met Vanlerberghe hield de Fransman van een vrije baan richting Thoelen. Gelukkig voor Malinwa 
trok de Mechelse middenvelder aan het langste eind en maakte met een uitstekende tackle het Leuvense doelgevaar 
onschadelijk. 



Vijf minuten voor rust had de Mechelse verdediging geen weerwoord op een tweede Leuvense actie. Sowah haalde de 
achterlijn dankzij een knappe Leuvense dieptepass en vond half blindelings De Norre aan de rand van de zestien. Die 
poeierde in één tijd staalhard voorbij Thoelen. Een gelijke stand is de (verdiende) uitslag na 45 minuten voetballen. 
De thuisploeg kwam gretig uit de kleedkamer en drong meteen aan. Shved dook op in de zestien en probeerde met een 
lage voorzet een ploegmaat te vinden. Walsh was goed gevolgd, maar kwam net te kort. Enkele minuten later waagde de 
Oekraïner zelf zijn kans, maar zijn schot kwam te centraal en Romo kon eenvoudig pakken. 
Mechelen probeert 
KV Mechelen bleef op de Leuvense deur bonzen in een minder secure tweede helft, maar de afwerking op een veelvoud 
aan voorzetten ontbrak. Vanlerberghe bediende Walsh met een afgemeten cross, maar de rechtsachter kopte enkele 
meters naast.  
In minuut 70 kreeg Malinwa dan toch het deksel op de neus. Sowah legde met een steekpass de bal beheerst achter de 
Mechelse verdediging. De pas ingevallen Schrijvers nam de bal goed mee en wist vervolgens Thoelen te omspelen. Scoren 
in een leeg doel was vervolgens een koud kunstje.  
Druijf vanop de stip 
Malinwa kon niet tevreden zijn met het resultaat, en dat wist Vrancken ook. Met nog 20 minuten op de klok bracht hij 
Storm en Druijf in de ploeg, mét resultaat. Storm ontfutselde de bal en zette knap voor tot bij Mrabti, die geen succes 
kende met z’n deviatie.  Iets later versierde Vranckx een corner.  Na hulp van de VAR wees Vergoote naar de stip: 
Tshimanga had de hoekschop van Storm met de hand beroerd.  Druijf zette de strafschop perfect om. 
In de laatste tien minuten kon de wedstrijd alle kanten op. Vooral voor de kooi van de Leuvenaars vonden nog enkele 
hete nummertjes plaats. Storm en Shved kwamen in een twee tegen één situatie, maar die laatste vergat de bal af te 
geven. Wat later dook diezelfde Shved goed op aan de tweede paal, maar zijn kopbal verdween in het zijnet. 
Het slotoffensief van KV Mechelen kreeg helaas geen happy end. De Kakkers probeerden wel, maar de laatste beslissende 
pass ontbrak. Vlak voor tijd ging De Norre nog aan Shved hangen in de zestien, maar Vergoote gaf geen krimp. Langs de 
zijlijn geraakten de gemoederen nog verhit. Vrancken was het niet eens met de beslissingen van Vergoote en kreeg geel. 
Brys ging nog een stap verder en werd zelfs de tribune ingestuurd. 
Bijna gingen de Leuvenaars nog met de drie punten aan de haal, want aan de overzijde trapte Sowah met het laatste 
schot van de wedstrijd tegen de paal. KV Mechelen en OHL delen zo de punten na een evenwichtige wedstrijd. 
 

 
 

Vóór de match werd HR Manager Yves Cloots in de bloemetjes gezet.  Na 16 jaar trouwe dienst, die begon als assistent-
trainer, gaat hij op pensioen.  Cloots, die nog op zelfstandige basis in dienst blijft, gaat vanaf 1 mei hotel-restaurant Les 
Sources uitbaten in Manhay.  Hij kreeg van algemeen directeur Frank Lagast en trainer Wouter Vrancken een 
gepersonaliseerd shirt. 
 

Maandag 22 maart:  Behalve Siemen Voet en Aster Vranckx, die vandaag in Genk werden verwacht voor een stage met 
de nationale beloften, vertrokken ook Sheldon Bateau en Issa Kaboré voor interlands met respectievelijk Trinidad & 
Tobago en Burkina Faso. 
 



Vrijdag 26 maart:  Oefenwedstrijd #12  =>  Lierse Kempenzonen  -  KV Mechelen   1-5 
Ook tijdens de interlandbreak kwamen onze jongens in actie. Sparringpartner tijdens het competitieloze weekend was 
streekgenoot Lierse. Lierse stond op het moment van de confrontatie voorlaatste in 1B, de Belgische tweede klasse. 
Het was niet lang wachten op het eerste doelgevaar. Na nog geen vijf minuten kapte Schoofs zich makkelijk vrij en paste 
subtiel tot bij Druijf. Oog in oog met de Lierse doelman aarzelde de Nederlandse spits niet en knalde hij het leer hard 
tegen de netten, knappe goal van Geel-Rood. 
Feest met Ferdy 
Die eerste goal luidde een feestkwartier in. Even later opnieuw een verzorgde aanval van Malinwa. Schoofs schakelde een 
speler uit op het middenveld en opende tot bij Wernersson, lang geleden dat we nog iets hoorden van de Zweed. Victor is 
het voetballen in ieder geval niet verleerd, want hij schilderde de bal piekfijn tot bij Druijf, die z’n tweede van de middag 
maakte. Ferdy bleef intussen feesten, op een afgeweken bal reageerde de goalgetter het snelst. Lierse kon daar bitter 
weinig tegenover stellen. Het meest noemenswaardige wapenfeit van de Pallieters in de eerste helft was een 
strafschopclaim na contact tussen Limbombe en Dassy. Ferdy één keer, Ferdy twee keer, Ferdy drie keer, ja ook een 
vierde dan maar. De mooiste aanval van de eerste helft werd ook afgerond door ons efficiënte stukje fruit. Schoofs met 
een heerlijke lobpas naar Walsh, opgerukt op rechts. Sandy kopte de bal in één tijd voor doel waar Druijfke makkelijk kon 
binnentikken 
‘Adempauze’ op het halfuur 
Na een half uurtje voetballen liet Geel & Rood het tempo wat zakken. De Kakkers leken tevreden met de gang van zaken 
en hielden de onmondige Pallieters makkelijk onder controle. Toch waren er nog jongens die graag de forfaitscore op het 
bord zagen staan bij het ingaan van de rust. Storm controleerde een lange bal, gaf de bal laag voor en zette zo de Lierse 
verdediging – doelman incluis – op het verkeerde been. Hairemans was goed gevolgd en kon simpel binnentikken. Bij het 
fluitsignaal voor de rust stond er dus een droge 0-5 op het scorebord. 
Gemotiveerd Lierse 
De start van de tweede helft zag er heel wat anders uit. Zowel bij Malinwa als Lierse werden heel wat wissels 
doorgevoerd. De Pallieters kwamen met het mes tussen de tanden uit de kleedkamer en dat resulteerde in heel wat druk 
op het doel van Gaëtan Coucke. Als snel kon Lier milderen met een doelpunt van Placca. Even later trof diezelfde Placca 
de paal na een mooie Lierse aanval. 
Laatste halfuur zonder spektakel 
Na een klein kwartiertje in de tweede helft ging de Lierse druk liggen en kon Malinwa het evenwicht herstellen. Dat 
leverde echter geen echte kansen meer op. Van het spektakel en goede voetbal uit de eerste helft zagen we met kleine 
vlagen iets terug, maar naarmate het einde naderde, bloedde de wedstrijd dood. Zo wint Malinwa de oefenmatch met 
overschot door een inspanning van zo’n 45 minuten.  
 

Zaterdag 3 april:  Speeldag 32 Jupiler Pro League  =>  K. Sint-Truidense VV  -  KV Mechelen   2-1 
Malinwa verloor vanavond met 2-1 op Staaien. Suzuki en Mboyo knalden de thuisploeg op een dubbele voorsprong. 
Mechelse druk na de pauze leverde nog een aansluitingstreffer op van De Camargo in blessuretijd, maar meer zat er 
vanavond niet in voor geel en rood. 
De eerste kans van de partij kwam meteen van een Mechelse voet: Wernersson kreeg een cadeautje van De Ridder, legde 
af voor de vrijstaande Druijf, maar de spits kraakte zijn schot. De thuisploeg liet dan maar zien hoe het wel moest: voorzet 
Hashioka, doelpunt Suzuki. Malinwa al snel op achtervolgen aangewezen.  
Malinwa liet het hoofd niet hangen en Vanlerberghe probeerde het met een pegel uit de tweede lijn. Schmidt tikte de bal 
in hoekschop. Geelrood nam het balbezit voor haar rekening, maar tot echte kansen kwam het nauwelijks. Iets over het 
halfuur profiteerde Wernersson van een afgeweken bal. De Zweed trok het leer voor de kooi van Schmidt. Mrabti hield de 
bal laag, maar trof de vuisten van de thuisgoalie.  
Walsh veroorzaakt strafschop, Mboyo verdubbelt Truiense voorsprong (2-0) 
Bij de thuisploeg was het Christian Brüls die de aanval vaak op gang bracht. Op een voorzet van de centrale middenvelder 
trok Walsh Suzuki tegen de grond. Van Damme twijfelde niet en wees naar de stip. Mboyo liet de kans niet liggen en zette 
de thuisploeg op een dubbele voorsprong. Werk aan de winkel voor Malinwa.  
Malinwa nam, met de inbreng van Storm en Kaboré, de tweede helft meteen in handen. Storm liet zich meteen zien, 
maar Schmidt bracht redding. Even later haalde Vanlerberghe de achterlijn, schoof de bal hard voor de kooi van Schmidt, 
maar zonder succes. Aan de overkant moest Thoelen zijn klasse tonen op een kopbal van Suzuki.  
De Camargo in, Defour out 
Aangezien de Mechelse druk voorlopig geen echte kansen opleverde, schakelde Wouter Vrancken een versnelling hoger 
met de inbreng van Igor de Camargo. Malinwa zocht nadrukkelijk de aansluitingstreffer terwijl de thuisploeg op de 
counter loerde. Kaboré vond Storm aan de tweede paal, maar ook ditmaal toonde Schmidt zich een betrouwbaar 
sluitstuk.  
Aansluitingstreffer De Camargo komt te laat (2-1) 
In blessuretijd lukte het dan toch voor Malinwa: De Camargo frommelde het leer voorbij Schmidt. Malinwa zette nog alles 
op alles, maar beet uiteindelijk toch in het zand. STVV-KVM: 2-1.  
 

Maandag 5 april:  Met een bericht op z’n social media kondigde Steven Defour vandaag z’n nakende afscheid als 
profvoetballer aan.  De 32-jarige middenvelder van KV Mechelen liet weten dat hij aan het einde van het seizoen een 
punt zet achter z’n actieve voetbalcarrière.  De dagelijkse fysieke pijn maakte het voor hem onmogelijk om de prestaties 
te leveren die zelf verwachtte en deden hem deze beslissing nemen.  



Dinsdag 6 april:  In navolging van Wereld Autisme dag, zal ook Malinwa kinderen met een Autisme Spectrumstoornis de 
kans geven een wedstrijd bij te wonen.  In normale omstandigheden is dat voor hen bijna onmogelijk.  Met de 
ondersteuning van Minister van Sport Ben Weyts kan KV Mechelen samen met Foundation Mechelen, onder strikte 
voorwaarden, enkele kinderen met ASS en hun begeleider uitnodigen op zaterdag 10 april voor de thuiswedstrijd tegen 
SV Zulte-Waregem. 
 

Woensdag 7 april:  Malinwa verlengde vandaag de contracten van drie beloftevolle spelers.  Het drietal had een 
overeenkomst tot aan het einde van dit seizoen met een optie voor een verlengd verblijf in Mechelen.  Die opties werden 
dus gelicht zodat ze tot 2022 voor KVM zullen voetballen. 
 

Zaterdag 10 april:  Speeldag 33 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  SV Zulte-Waregem   4-2 
KV Mechelen weet weer wat winnen is na een doelpuntrijke partij tegen Zulte-Waregem. Storm zette Malinwa na een 
halfuur op rozen met een dubbele voorsprong. Na de rust maakte Bruno de aansluitingstreffer, waarna Druijf een sterke 
prestatie beloonde met een heerlijke stiftbal. Ook De Camargo kon zijn goaltje nog meepikken, na een tweede 
aansluitingstreffer van Bruno. Eindstand: 4-2. 
De strijd om play-off 2 was verre van gestreden. Met nog twee speeldagen op het programma was Malinwa nog steeds in 
de running voor een (laatste) kans op Europees voetbal. Daarvoor moest het eerst voorbij Zulte-Waregem, de nummer 
acht in de stand. Een overwinning zou bovendien deugd doen, want KV kon de voorbije 5 matchen niet meer winnen. 
Mechelen dreigt eerst 
Wouter Vrancken wist wat er op het spel stond en stuurde zijn troepen meteen naar voren. Dat leverde balbezit op, maar 
nog niet meteen grote kansen. Het duurde zo’n tien minuten voor Malinwa als eerste écht kon dreigen. Storm kreeg de 
bal op links, kapte naar binnen en zocht de verste hoek. Helaas, zijn schot verdween een halve meter naast. 
KV Mechelen speelde in het openingskwartier enkele prima kansen bijeen en kwam zelfs dicht bij de openingstreffer. Een 
voorzet op maat van Defour belandde voor de voeten van Storm, die van dichtbij Bostyn onder vuur nam. De keeper van 
Zulte-Waregem maakte zich breed en verhinderde de vroege goal. Wat later haalde hij ook een uitstekend afstandsschot 
van Schoofs uit de winkelhaak. Telkens net niet voor Malinwa. 
Storm scoort dubbel 
Op het halfuur werd de Mechelse druk eindelijk beloond. Nikola Storm – veruit de gevaarlijkste man op het plein – trapte 
eerst nog in de handen van Bostyn. Een minuut later was het wel prijs voor de kwieke vleugelspits. Mrabti haalde de 
achterlijn en legde terug, Storm werkte beheerst af en gaf Malinwa de voorsprong die het verdiende. 
Amper een paar minuten later verdubbelde diezelfde Storm de score na een uitstekende Mechelse aanval. Schoofs wipte 
de bal over de verdediging van Zulte-Waregem. Storm schatte de pass goed in en kwam oog in oog met Bostyn, die 
kansloos werd verschalkt. Kort daarna kwam Storm nog in de buurt van een vroege hattrick, maar zijn schotje ging 
voorlangs. 
KV Mechelen ging ook na de rust op hetzelfde elan verder. Storm vond het hoofd van Mrabti met een voorzet op maat. 
De Zweed stond moederziel alleen aan de tweede paal, maar kopte recht op Bostyn. Uiteindelijk werd hij afgevlagd voor 
buitenspel, maar de bezoekers waren meteen gewaarschuwd. Hairemans probeerde later nog vanop afstand, maar zijn 
schot kwam te centraal. 
Druijf bekroont sterke prestatie 
Na een uur voetballen was de Mechelse druk wat gaan liggen. Zulte-Waregem zag dan ook kansen om de 
aansluitingstreffer te maken. Deschacht en Bruno waagden elk hun kans, maar de Mechelse verdediging hield stand. Een 
derde kans van Essevee was er te veel aan: een kopbal van Seck belandde voor de voeten van Bruno, die simpel binnen 
tikte: 2-1. 
KV Mechelen was niet onder de indruk van de aansluitingstreffer en ging opnieuw op zoek naar de dubbele voorsprong. 
Een lange bal uit de Mechelse defensie werd ongelukkig doorgekopt door De Bock, waardoor Druijf alleen op de kooi van 
Bostyn af kon stormen. De Nederlandse spits bleef ijzig kalm en liet de doelman geen enkele kans met een heerlijke 
stiftbal. De applausvervanging kort erna was meer dan verdiend. 
Malinwa bleef niet bij de pakken zitten en wilde ook de 4-1 zo snel mogelijk maken. Schoofs loodste met een eenvoudige 
pass De Camargo door de defensie, maar die besloot op Bostyn. Wanneer Schoofs later zelf de kans kreeg om het af te 
werken, liet hij die ook liggen. Hier zat telkens duidelijk meer in voor Mechelen. 
Doelpuntenfeest 
Met nog een kwartier op de klok verbaasde Bruno plots vriend en vijand door Thoelen vanuit een zeer scherpe hoek te 
verrassen. Zo leken het nog 15 erg spannende minuten te worden. Maar net als bij de eerste aansluitingstreffer, wiste 
Malinwa de tweede ook meteen uit. Een knappe combinatie tussen Storm en Schoofs belandde bij De Camargo, die 
Bostyn kansloos liet. 
Vlak voor tijd hing zelfs de 5-2 nog in de lucht. Invallers Shved en Kaya combineerden eenvoudig door de defensie, maar 
die eerste stuitte op Bostyn. Niet veel later probeerde Kaboré de alleenstaande De Camargo te vinden, maar zijn voorzet 
kwam een metertje te ver. Diezelfde Kaboré veroorzaakte nét voor tijd nog een ongelukkige strafschop, maar Bruno 
kegelde via de bovenkant van de lat over. 
Dankzij deze overwinning blijft Malinwa mogelijk in de running voor deelname aan play off 2.  Afhankelijk van de andere 
resultaten kunnen de troepen van trainer Wouter Vrancken volgende week in Kortrijk een gooi doen naar een plaatsje in 
de top-8.  Indien dit niet lukt, was de match vandaag de laatste thuiswedstrijd uit de actieve voetbalcarrière van Steven 
Defour.  KV Mechelen maakte van de gelegenheid gebruik om de Gouden Schoen van 2007 in de bloemetjes te zetten.  
Van sportief directeur Tom Caluwé kreeg hij voor de aftrap alvast een mooie collage cadeau. 



 
 

Defour klaar voor z’n (voorlopig?) laatste thuismatch. 

 
 

Cadeau van z’n jeugdidool Tom Caluwé. 
 

 
 

In actie tegen SV Zulte-Waregem. 
 

 

Applausvervanging door Onur Kaya. 
 

Woensdag 14 april:  De licentiecommissie bevestigde vandaag de licentie voor KV Mechelen voor het seizoen 2021-2022.  
Ondanks die coronapandemie die de club 5 miljoen euro kostte, werd het licentiedossier van Malinwa, dat maar liefst  
3 312 pagina’s telt, goedgekeurd. 
 

Donderdag 15 april:  Arno Van Keilegom, die 21-jarige rechtsbuiten die dit seizoen aan Helmond Sport werd verhuurd, 
tekende een contract voor 3 seizoenen bij de Nederlandse club.  Z’n contract bij Malinwa liep aan het einde van dit 
seizoen af zodat hij een definitieve transfer naar Helmond maakt. 
 
 



Zondag 18 april:  Speeldag 34 Jupiler Pro League  =>  KV Kortrijk  -  KV Mechelen   1-4 
Malinwa keek in het Guldensporenstadion snel tegen een achterstand aan, maar zette de scheve situatie nog voor de 
pauze recht via Mrabti en Storm. Na de pauze kwam geelrood nooit meer in de problemen en diepte het de score nog 
verder uit via Storm en Schoofs. Zo wipt geelrood alsnog de top-8 binnen en neemt het deel aan de Europe play-offs. 
Onder een aangename lentezon leek Malinwa al na twee minuten op rozen te zitten. Vanlerberghe trof met de hulp van 
de thuisdefensie meteen raak, maar het doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Kortrijk reageerde via de voet van 
Guèye. De spits schoof zijn poging voorlangs. Een nieuwe uitbraak werd volgens scheidsrechter Wim Smet foutief gestopt 
door Peyre. Strafschop voor de thuisploeg. Selemani aarzelde niet en bracht de thuisploeg op voorsprong.  
Malinwa op en over KVK 
Malinwa leek niet van slag en nam de partij in handen. Kortrijk leunde achteruit en opteerde voor de counter. Hoewel 
Schoofs de gelijkmaker nog eerst op Ilic schoot, stak Selemani even een handje toe. Scheidsrechter Smet wees opnieuw 
naar de stip. Mrabti nam zijn verantwoordelijkheid en bracht geelrood op gelijke hoogte. 
Malinwa duwde door en enkele minuten later stond het plots op voorsprong: Storm verschalkte de thuisdefensie en 
schoof de bal voorbij een kansloze Ilic tegen de touwen. 
Malinwa schoot furieus uit de startblokken bij het begin van de tweede helft. Storm, weer hij, profiteerde van een 
cadeautje van de thuisploeg en zette meteen de 1-3 op het scorebord. Wat een start van de tweede helft!  
Schoofs schiet Malinwa naar Europe Play-offs 
Met de “veilige” 1-3 op het bord leek Malinwa meer te kiezen voor controle. Het speelde vanuit een sterke organisatie en 
liet het initiatief meer aan de thuisploeg. Kortrijk wist er weinig raad mee en de bezoekers speculeerden op de counter. 
Eerst knalde Vranckx nog een prima kans nipt over de kooi van Ilic, maar enkele seconden later nam Schoofs alle twijfel 
weg na mooi voorbereidend werk van het duo Storm-De Camargo.  
Met deze mooie 1-4 overwinning in het Guldensporenstadion wipt Malinwa op de slotspeeldag de top 8 binnen en neemt 
en zo deel aan de Europe play-offs.  
 

Maandag 19 april:  Vanavond werd de kalender voor de play-offs bekend 
gemaakt.  Malinwa opent z’n Europe play-offs op zondag 2 mei met een 
verplaatsing naar KAA Gent.  De aftrap is voorzien om 16 uur.  De kalender werd 
symmetrisch opgesteld zodat KVM de play-offs ook afsluit tegen de Buffalo’s.  De 
terugmatch in Mechelen gaat door op zaterdag 22 mei omstreeks 20 uur.  
Daartussen speelt KVM volgende wedstrijden: 9/5 om 16u KVM – KV Oostende, 
13/5 om 16u R. Standard de Liège – KVM, 16/5 om 16u KVM – R. Standard de 
Liège en 19/5 om 18u30 KV Oostende – KVM. 
Verder maakte KV Mechelen vanavond ook bekend dat teammanager Michaël 
Vijverman (op de foto hiernaast tijdens z’n eerste seizoen op KV) de club verlaat 
voor Club Brugge.  Vijverman kwam in 2018 over van SV Zulte-Waregem en keert 
nu dus terug naar West-Vlaanderen.  Hij doet het seizoen nog wel uit bij Malinwa.  
  
Dinsdag 20 april:  Gazet van Antwerpen publiceerde vandaag het eindklassement 
van het aantal speelminuten van Belgen of Voetbalbelgen per eersteklasser.  Net 
zoals enkele weken geleden voert KV Mechelen dit lijstje aan.  Dankzij deze 
prestatie ontvangt de club 600 000 euro extra aan TV-gelden.  Standard krijgt 500 
000 euro, Beerschot 400 000, Waasland-Beveren 300 000 en Club Brugge 200 000 
euro. 
Verder realiseerde KV Mechelen vandaag z’n eerste zomertransfer.  Jannes Van 
Hecke komt transfervrij over van SV Zulte-Waregem.  De 19-jarige middenvelder 
tekende een contract tot 2024 met een optie voor een extra jaar.  Van Hecke, die 
tevens jeugdinternational is, maakte 2 seizoenen geleden z’n debuut in het eerste 
elftal van SV Zulte-Waregem.  Dit seizoen kwam hij 12 keer in actie voor de 
Waregemse fusieclub.  Vooraleer bij de A-kern terecht te komen, speelde hij voor 
KSK Maldegem, Club Brugge en tot slot voor de Essevee Soccerschool van 
Waregem. 
 

 

 

 
 
 
Van Hecke poseert fier naast het 
clublogo in z’n eerste Malinwa-
shirt. 



Woensdag 21 april:  KV Mechelen onderzoekt de verschillende opties om de kapitaalsbasis van de club te versterken. Om 
de ambities van de club de komende jaren te realiseren, beoogt de club de komende maanden om een kapitaalsoperatie 
van 5 à 10 miljoen euro uit te werken. 
Vanuit de raad van bestuur is het licht op groen gezet om de verschillende opties te onderzoeken. Een mogelijke piste is 
om via een kapitaalsverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen, investeerders aan te trekken. 
Voor zo’n kapitaaloperatie zal de club in een traject stappen en kijken naar bestaande aandeelhouders, supporters en 
nieuwe investeerders. 
Het doel is om in eerste instantie de club een bredere basis 
te geven en verder te laten groeien. Bovendien is dit een 
elegante en constructieve oplossing voor het bestaande 
aandeelhoudersschap. Door uitgifte van nieuwe aandelen 
kan ervoor gezorgd worden dat geen enkele 
aandeelhouder meer dan 49% van de aandelen in handen 
heeft. Meer informatie zal KVM kunnen geven als het 
project concreet is uitgewerkt. 
Gisteren werd ook beslist om 4 extra bestuurders te 
benoemen: Wouter Baeckens, Christophe Dubuisson, 
Robin Ska en Karel Luyckx maken voortaan deel uit van de 
raad van bestuur. 
Verder tekende Nikola Storm een contractverlenging tot 
2026 bij Malinwa.  De flankspeler, die sinds 2018 voor KV 
voetbalt en bijna aan 100 wedstrijden zit, zag z’n contract 
volgend jaar aflopen en doet er dus 4 seizoenen bij. 
Tot slot pakte Gazet van Antwerpen vandaag uit met de 
gemiddelde bruto jaarlonen van de eersteklassers van de 
seizoenen 2018-2019 en 2019-2020.  Volgens deze cijfers 
verdienden de spelers van Malinwa het minste van 
allemaal.  
 

Donderdag 22 april:  Daags na de contractverlenging van Nikola Storm heeft ook Yannick Thoelen z’n krabbel gezet onder 
een nieuwe verbintenis die hem langer aan de club verbindt.  De doelman, die na een zware blessure z’n plaats onder de 
lat terug innam, tekende een nieuwe overeenkomst tot 2025.   Z’n oude contract liep in 2022 af. 
 

Vrijdag 23 april:  Het waren drukke dagen op KV Mechelen, want ook vandaag viel er een contractverlenging te melden.  
De 20-jarige Arno Valkenaers verlengde z’n overeenkomst, die normaliter tot 2022 liep, met 1 seizoen.  De beloftevolle 
doelman bleef zich goed ontwikkelen op training zodat hij nog een jaar extra krijgt om verder progressie te maken bij 
Malinwa. 
Oefenwedstrijd #13  =>  KV Mechelen  -  R. Antwerp FC   2-0 
Wedstrijdverslag Gazet van Antwerpen: Antwerp-coach Vercauteren bracht een mix van wisselspelers en youngsters aan 
de aftrap. Ook Krasniqi, die begin deze maand nog een profcontract tekende, mocht starten. Zijn concullega Vrancken 
koos, op Bateau en Vranckx na, voor twee verschillende elftallen voor en na rust. De bezoekers namen de beste start en 
versierden meteen enkele corners. Nog voor er twintig minuten op het bord stonden, had de Great Old al twee keer het 
doelhout getroffen. 
Beide teams hielden elkaar lang in evenwicht, maar bij het begin van de tweede periode kregen we afscheiding. De 
Camargo opende met een plaatsbal de score. Van 1-0 ging het snel naar 2-0. Zeven minuten later vloerde De Camargo 
Butez opnieuw, zij het in twee tijden. 
Met Buta en Lukaku gooide Vercauteren twee offensieve wingers in de strijd, en via Avenatti maakte Antwerp een 
kwartier voor tijd ook de aansluitingstreffer. Het doelpunt van de Uruguayaan ging wegens buitenspel niet door. 
Aan de score veranderde uiteindelijke niets meer. De spelers van beide clubs genieten nu van een vrij weekend, om vanaf 
maandag de voorbereiding op de nacompetitie aan te vatten. Antwerp opent volgende week vrijdag de Champions’ play-
offs met een thuismatch tegen KRC Genk (20u45). KV Mechelen trekt op zondag 2 mei (16u) naar AA Gent voor zijn 
opener van de Europe play-offs. 
 

Zondag 25 april:  KV Mechelen was vanmiddag gastheer voor de laatste thuiswedstrijd van het seizoen van 1B-kampioen 
R. Union Saint-Gilloise.  De Brussels cultclub week uit naar het AFAS-stadion omdat het eigen Stade Joseph Mariën de 
nodige aanpassingen krijgt voor hun terugkeer naar de hoogste klasse.  De wedstrijd tegen KMSK Deinze, waar onder 
andere ex-Malinwakapitein Seth De Witte aan de slag is, eindigde op 2-2. 
Verder werd in het Koning Boudewijnstadion de finale van de beker van België gespeeld.  KRC Genk, dat KV Mechelen in 
de kwartfinales uitschakelde, versloeg R. Standard de Liège met 1-2.  Dat wil zeggen dat alle clubs die zich plaatsten voor 
de Champions play-offs (Club Brugge KV, R. Antwerp FC, RSC Anderlecht en KRC Genk) zeker zijn van Europees voetbal en 
er dus geen barrage volgt tussen de winnaar van de Europe play-offs en de vierde van de Champions play-offs.  Het 
laatste ticket voor Europees voetbal gaat dus rechtstreeks naar de winnaar van de Europe play-offs waarin KV Mechelen 
het opneemt tegen KV Oostende, R. Standard de Liège en KAA Gent. 
 



Vrijdag 30 april:  Vandaag starten de play-offs in eerste klasse A.  Dankzij de 6 op 6 in de laatste 2 competitiewedstrijden 
plaatste KV Mechelen zich op het nippertje voor de Europe play-offs.  Als achtste in het eindklassement neemt KV het op 
tegen de nummers 5, 6 en 7.  De behaalde punten van de reguliere competitie werden gehalveerd.  Hieronder staat het 
startklassement na de halvering van de punten.  Daarnaast het klassement van de onderlinge resultaten. 
 

startklassement Europe play-offs punten     klassement onderlinge duels G W D V G+ G- S punten 

1 KV Oostende 27     1 R. Standard de Liège 6 3 2 1 12 7 5 11 

2 R. Standard de Liège 25     2 KV Oostende 6 3 1 2 7 5 2 10 

3 KAA Gent 25     3 KAA Gent 6 3 1 2 7 6 1 10 

4 KV Mechelen 24     4 KV Mechelen 6 0 2 4 3 11 -8 2 
 

Zaterdag 1 mei:   Exact 2 jaar na het behalen van z’n tweede beker van België hees KV Mechelen de vlag als startsein van 
de nieuwe abonnementenverkoop.  Na de No Matter What-campagne van vorig seizoen pakte Malinwa nu uit met de 
slogan “beslis gewoon zelf”.  De club stelde 3 formules voor waaruit de supporters zelf kunnen kiezen: Stay Gold, Go 
Silver en Claim Place.  Wie voor Stay Gold kiest, steunt de club opnieuw, wat er ook gebeurt.  De Go Silver-abonnees 
recupereren 20% van hun abonnement op hun drankkaart en Claim Place is voor diegene die hun plaats willen reserveren 
vanaf het moment dat het terug is toegelaten om in volle stadions te voetballen. 
Bij de lancering van de nieuwe campagne gaf de directie ook een woordje uitleg: 
 

Frank Lagast: ’We kijken erg uit naar wedstrijden met publiek, KV Mechelen leeft dankzij, door en voor haar 

geweldige supporters. Jullie financiële steun tijdens de vorige seizoenen zorgde er mee voor dat we telkens de licentie 

binnenhaalden. Ik lees dat andere ploegen abonnementen gratis verlengen, daar ik ga open over zijn: dat kunnen wij 

jammer genoeg niet. We zouden een groot financieel risico nemen en bovendien zouden we moeten inboeten op de 

kwaliteit van de spelersgroep. KV Mechelen kreeg bij het begin van dit seizoen veel complimenten van andere 

clubbestuurders, sommigen gaven eerlijk toe dat ze jaloers waren op het No Matter What-engagement van onze 

supporters, iets waar we allemaal fier mogen op zijn. Nu vragen we opnieuw jouw engagement om samen onze club 

te steunen.’ Gert Van Dyck: ’Zoals Frank zegt, moesten we op zoek naar formules waarbij we oog hadden voor de 

inkomsten dankzij die vele abonnees. Toch willen we ook rekening houden met de verzuchtingen van onze 

supporters. Daarom laten we hen zelf kiezen uit drie formules. We beseffen dat we hier nogmaals rekenen op onze 

trouwe supporters. Daarom bieden we drie formules aan, zodat iedere supporter zelf kan beslissen welk pakket het 

beste bij hem of haar aansluit.’ 
 

 
 
Zondag 2 mei:  Speeldag 1 Europe play-offs  =>  KAA Gent  -  KV Mechelen   2-2 
Malinwa klom op het halfuur op een dubbele voorsprong via Storm en Druijf. Vijf minuten na de koffie hingen de bordjes 
echter alweer in evenwicht. Gent kwam nog het dichtst bij de overwinning, maar bleef steken op een 2-2 gelijkspel. 
Coach Wouter Vrancken, die zelf geschorst moest toekijken vanuit de tribune, koos voor dezelfde elf als twee weken 
geleden om aan de Europe Play-offs te beginnen. Mits winst in de Ghelamco-arena sprong Malinwa meteen naar plek 
twee in de poule.  
In een evenwichtige eerste helft had een goed georganiseerd Malinwa weinig moeite om AA Gent op afstand te houden. 
Schaarse pogingen van Odjidja en Bezus vlogen over of naast de kooi van Thoelen. Hoewel geelrood bij momenten aardig 
combinatievoetbal op de mat legde, kwam het zelf amper tot kansen.  
Storm en Druijf zetten Malinwa op dubbele voorsprong 
Op het halfuur liet Malinwa haar eerste echte doelkans noteren en dat leverde meteen een doelpunt op. Storm, duidelijk 
in zijn doen de laatste weken, baande zich een weg door de thuisdefensie en gaf Bolat het nakijken. Drie minuten later 



schoof de flankaanvaller het leer hard voor de kooi en was het Druijf die aan de tweede paal de 0-2 op het scorebord 
bracht. Van een stevige uppercut gesproken.  
Yaremchuk en Odjidja zetten scheve situatie meteen recht 
De tweede helft was nog geen vijf minuten ver of de bordjes hingen alweer in evenwicht. Eerst profiteerde Yaremchuk 
van de ruimte in de Mechelse verdediging, nadien was het Odjidja die Thoelen voor de tweede keer in enkele minuten tijd 
het nakijken gaf. Alles te herdoen voor Malinwa.  
De Gentse storm leek even gaan liggen na de gelijkmaker. Tot Yaremchuk de vrijstaande Tissoudali kon bedienen. De spits 
schoof de niet te missen kans naast de kooi van Thoelen. Wat een geluk voor Malinwa, dat even later Defour geblesseerd 
zag uitvallen.  
Gent drukt, Malinwa kreunt 
De thuisploeg leek duidelijk geen vrede te nemen met een punt en Malinwa werd in de verdediging gedrukt. Yaremchuk 
ging nog een keer op wandel in de Mechelse zestien, maar besloot te zwak op Thoelen. Malinwa reageerde via de voet 
van Schoofs, maar die vond dan weer Bolat op zijn weg.  
Malinwa probeerde met de inbreng van Kaboré en Shved nog het verschil te maken, maar geen van beide ploegen kwam 
nog dicht bij de overwinning. Malinwa pakt zo een punt op het veld van AA Gent, dat toch wat bitter smaakt na de 0-2 
ruststand. 
 

Maandag 3 mei:  Na amper 25 uren abonnementenverkoop verkocht Malinwa in het weekend al 1 094 seizoenskaarten.  
Daarmee werd het aantal van de eerste 25 uur van vorig seizoen, 1 067, overschreden.  Bijna 90% koos de Stay Gold-
formule en 78 ervan zijn nieuwe abonnees.  Daarmee bewijst de KV-supporter nogmaals z’n eeuwige trouw en steun aan 
de club.  Net zoals vorig seizoen, toen KV Mechelen in de onzekere coronatijden meer dan 11 000 abonnementhouders 
telde!  Een aantal dat voor 2,7 miljoen euro inkomsten opleverde voor de clubkas! 
Verder liet KVM weten dat de actie rond Wereld Autisme Dag werd verlengd.  Daardoor krijgen kinderen met een 
Autismespectrumstoornis opnieuw de kans om een thuiswedstrijd van Malinwa bij te wonen.  KV mag 50 kinderen 
uitnodigen voor de wedstrijd van komende zondag tegen KV Oostende. 
 

Dinsdag 4 mei:  Gustav Engvall verlengde vandaag z’n contract bij KV Mechelen tot 2024.  De Zweed, die de laatste 2 
seizoenen veel blessureleed kende, zag z’n vorige overeenkomst in 2022 aflopen en tekende dus voor 2 jaar extra in de 
geelrode kleuren. 
 

Vrijdag 7 mei:  Nadat Steven Defour besliste om z’n spelerscarrière bij KV 
Mechelen te beëindigen, zal hij er z’n trainerscarrière starten.  Defour, die al 
een tijdje bezig is met z’n trainerscursus, zal vanaf volgend seizoen deel uit 
maken van de technische staf van Malinwa. 
Verder verkocht KV Mechelen vandaag z’n 2 525ste abonnement.  Het magische 
getal van 2x 25 werd behaald na amper 1 week verkoop! 
 

  
 

Zondag 9 mei:  Speeldag 2 Europe play-offs  =>  KV Mechelen  -  KV Oostende   5-3 
KV Mechelen klopt KV Oostende na een spektakelmatch Achter de Kazerne. De bezoekers kwamen vroeg op een dubbele 
voorsprong via Sakala en Théate. Mechelen bleef niet bij de pakken neerzitten en maakte op tien minuten gelijk via Storm 
en Mrabti. Na de rust werd een vroege voorsprong van Storm snel uitgewist door Hjulsager, maar Vanlerberghe en De 
Camargo zetten de 5-3 na een slotoffensief vast. 
De wedstrijd tussen de Kakkers en de Kustboys had op voorhand al veel potentieel. Op papier was het niveauverschil 
tussen beide teams niet al te groot, al staat Oostende eenzaam bovenaan in de Europe play-offs. Beide ploegen hadden 
de punten ook nodig. KVO om zijn kloof te behouden, Malinwa om nog mee te doen voor Europees voetbal. Kortom, erop 
of eronder. 



Dat merkte je al tijdens de eerste tien minuten, want KV Mechelen begon gretig aan de partij. Een uittrap van Thoelen 
werd knap verlengd tot bij Mrabti. De Zweed lanceerde meteen Druijf, die de bal over Hubert in de verste hoek wist te 
wippen. Enkel de buitenspelregel belette een vroege voorsprong voor de thuisploeg. 
Niet veel later was het de beurt aan Storm om zijn kunsten te tonen. De snelle flankspeler kreeg veel ruimte en sneed 
goed naar binnen. Zijn schot was hard en hoog, maar miste richting en belandde uiteindelijk in corner. Oostende wist de 
bal weg te werken en was een eerste keer gewaarschuwd. 
Sakala straft af 
Mechelen probeerde, maar kreeg niet meteen wat het zocht. Aan de andere kant van het veld was het wél meteen raak. 
Een gretige Sakala ontfutselde de bal van Peyre, die nadien eenvoudig werd uitgekapt. De spits werkte beheerst af en 
zette na een kwartier voetballen de 0-1 op het bord, ietwat tegen de gang van het spel in. 
Sakala had er deze middag duidelijk zin in en probeerde door de Mechelse verdediging te dribbelen. Vranckx liet dat niet 
zomaar gebeuren, maar had een foute tussenkomst nodig om hem af te stoppen. Scheidsrechter Van Driessche trok 
meteen geel. Gelukkig voor Malinwa was de vrije trap die erop volgde slechts een koud kunstje voor Thoelen.  
Op het halfuur ging het van kwaad naar erger voor Geel-Rood. Een strak aangesneden hoekschop van D’Arpino werd door 
Théate staalhard binnengekopt. Na amper een halfuur voetballen leken de drie punten plots heel ver weg voor de 
Kakkers. 
Storm en Mrabti maken gelijk 
Toch gaf Mechelen zich niet zomaar gewonnen en had het zelfs meteen een antwoord klaar op de vroege Oostendse 
doelpunten. Een sterke Druijf plukte een voorzet van Hairemans vakkundig uit de lucht en bediende Storm, die goed was 
komen inlopen. De kwieke vleugelspits twijfelde niet en schoot de aansluitingstreffer door de benen van Hubert binnen. 
KV Mechelen wilde meer, en kreeg dat na enkele minuten ook. Opnieuw was het Ferdy Druijf die een vlijmscherpe 
voorzet tot bij Mrabti bracht. De Zweed raakte de bal goed en klopte Hubert in de korte hoek. Vier doelpunten op twintig 
minuten, dat beloofde voor de tweede helft.  
Vlak voor rust werd het nog even heet voor de kooi van Thoelen. Opnieuw was het Sakala die met een stevige kopbal 
bijna zijn tweede van de namiddag beet had. Ook zijn rebound ging er bijna in. Gelukkig voor Malinwa bracht een 
sublieme Thoelen tot tweemaal toe redding. 
Beide ploegen speelden duidelijk met de neus naar voren. Voor Mechelen loonde dat vlak voor affluiten nog bijna. Mrabti 
loodste met een listig passje Hairemans door de Oostendse defensie. De middenvelder nam zijn tijd en knalde beheerst in 
de verste hoek. Helaas werd ook hij teruggefloten voor buitenspel. 
Mechelen raast verder 
In de tweede helft ging Mechelen gewoon verder op het elan van het laatste kwartier in de eerste helft. Na een knappe 
combinatie kwam de bal bij Druijf terecht die bijna zijn hattrick van assists vervolledigde. Zijn voorzet bereikte Mrabti 
maar de Zweed trapte het leer hoog over doel. Hier zat meer in voor Malinwa. 
Op het uur stond Druijf bijna zelf aan het kanon. Een slimme steekpass bracht de Nederlander in stelling, maar een sterke 
Hubert maakte zijn doel goed klein. De hoekschop die erop volgde werd kort genomen, waardoor Strom de zestien 
infiltreerde. Na vermoedelijk contact ging de aanvaller neer, maar kreeg na tussenkomst van de VAR geel voor een 
schwalbe. Geen penalty en dus weg kans op de 3-2. 
Enkele minuten later was het wederom Storm die het de Oostendse verdediging knap lastig maakte. Dit keer werd hij 
goed diep gestuurd en kon de flankaanvaller doen waar hij goed in is: naar binnen snijden en uithalen. Hij legde de bal 
vakkundig voorbij Hubert in de verste hoek en zette op die manier Geel-rood verdiend op voorsprong. 
Vanlerberghe beslist 
Tegen de gang van het spel in kreeg Mechelen dan toch het deksel op de neus. Vanlerberghe ging onder de bal, waardoor 
de bezoekers konden counteren. Uiteindelijk kwam de bal bij Hjulsager terecht die de bal in het dak van het doel schoot. 
Oostende was volledig uit het spel verdwenen, maar had aan één kans toch voldoende om de gelijkmaker te scoren.  
Met nog tien minuten op de klok begon Malinwa aan het slotoffensief. Kort na de gelijkmaker kwam een teruggelegde bal 
van Storm via enkele benen tot bij Schoofs. Aan de rand van de zestien haalde hij de trekker over, maar Oostende stond 
goed te verdedigen. 
Vijf minuten voor tijd kreeg Mechelen toch wat het verdiende. Een hoekschop belandde voor de voeten van 
Vanlerberghe, die van net buiten de zestien Hubert fusilleerde. Door het pak spelers in de Oostendse zestien zag hij de bal 
amper aankomen, waardoor het schot van Vanlerberghe onder hem doorging. 
De Camargo zet kers op de taart 
En zo leek Malinwa af te stevenen op een felbevochten maar verdiende overwinning. In de toegevoegde tijd deden 
invallers Kaya en De Camargo er nog een schepje bovenop. Die eerste werd met een boogballetje van Walsh door de 
Oostendse defensie geloodst, waarna hij De Camargo voor een leeg doel zette. Een koud kunstje voor de Mechelse 
nummer 10, de buit is binnen! 
 

Dinsdag 11 mei:  Na een nieuwe blessure, deze keer aan de quadriceps, eindigt de spelerscarrière van Steven Defour 
abrupt in het midden van de play-offs.  Daardoor start hij vroeger dan verwacht aan z’n trainersloopbaan en vervoegt hij 
met onmiddellijke ingang de technische staf van KV. 
 

Woensdag 12 mei:  Greet De Jagher werd vandaag voorgesteld als de nieuwe Team Manager van KV Mechelen.  Ze wordt 
de opvolgster van Michaël Vijverman die naar Club Brugge trekt.  De Jagher heeft een jarenlange ervaring als producer bij 
Woestijnvis en werd door CEO Frank Lagast omschreven als een dame met pit, gedreven, enthousiast én van Mechelen. 



Tijdens de laatste wedstrijden van het seizoen zal ze meelopen met de afscheidnemende Vijverman die haar zal inwerken 
in de club. 
 

 
 

Greet De Jagher: de nieuwe Team Manager van KV Mechelen. 
 

Donderdag 13 mei:  Speeldag 3 Europe play-offs:  R. Standard de Liège  -  KV Mechelen   1-2 
Malinwa won vanmiddag met 1-2 op het veld van Standard de Liège. Met de hulp van Bodart kwam geelrood in de eerste 
helft op voorsprong. Al snel na de pauze verdubbelde Storm de Mechelse voorsprong. Raskin verschalkte Thoelen en 
bracht de thuisploeg terug in de spoor van de bezoekers, die al snel met tien verder moesten na een rode kaart voor 
Peyre. Malinwa plooide, maar brak niet zodat de verdiende drie punten mee naar Mechelen konden. 
Onder het motto “Never change a winning team” koos Wouter Vrancken voor dezelfde elf als zondag tegen KV Oostende. 
In een evenwichtig wedstrijdbegin was de eerste kans voor de bezoekers. Na tien minuten legde een vrijstaande Schoofs 
de bal klaar voor de inlopende Mrabti, maar de poging van de Zweed vloog naast de kooi van Bodart. 
Bodart helpt Malinwa een handje… 
Uit het niets klom Malinwa dan plots op voorsprong. Storm slingerde de bal voor de kooi van Bodart, die de bal met de 
vuisten via de rug van Gavory in eigen doel bokste. Pijnlijk moment voor de Standard-goalie, maar Malinwa dus wel op 
voorsprong. 
De thuisploeg reageerde via pogingen van Muleka en Klauss, echter zonder succes. Aan de overkant had Bodart dan weer 
alle moeite met een vrije trap van Storm, maar toonde zijn klasse op de herneming van Walsh. Pech voor Malinwa.  
Na de pauze stak Malinwa meteen de neus aan het venster. Via het duo Druijf-Mrabti kwam de bal bij de vrijstaande 
Storm die een unieke kans naast de paal schoof. Wat een misser!  
De flankaanvaller, geprikkeld door de gemiste kans, liet het echter niet aan zijn hart komen want enkele minuten later 
was het wel prijs. Met een typische Storm-actie verschalkte hij een kansloze Bodart. 
Plots ging het snel op Sclessin. Nadat Druijf de 0-3 liet liggen, was het Raskin die Standard weer in de wedstrijd schoot.  
Malinwa was nog niet bekomen van de aansluitingstreffer of het stond al met een man minder op het veld. Na een wilde 
interventie mocht Peyre meteen gaan douchen van scheidsrechter Van Damme.  
Standard ruikt bloed 
De aansluitingstreffer gaf de thuisploeg duidelijk opnieuw energie. Laifis kopte de gelijkmaker op de paal na mistasten van 
Thoelen. Enkele minuten later toonde de KV-goalie wel zijn klasse op een kopbal van Muleka. Ondertussen bracht Wouter 
Vrancken vers bloed tussen de lijnen om het evenwicht te herstellen.  
Standard beet in het slot haar tanden stuk op de Mechelse muur waardoor een strijdend Malinwa de drie punten mee 
naar Mechelen nam.  
 

Zaterdag 15 mei:  Gazet van Antwerpen pakte vandaag uit met een artikel over Nikola Storm.  Met doelpunten in 5 
opeenvolgende wedstrijden in eerste klasse zou hij het clubrecord van Sofiane Hanni uit het seizoen 2015-2016 
geëvenaard hebben.  Luc De Keyser van het Malinwa Archief merkte echter op dat deze stelling alleen klopt sinds de 
invoering van het profvoetbal in België in 1974.  In 1942 scoorde Bert De Cleyn (all-time topschutter in de Belgische eerste 
klasse) in 7 opeenvolgende matchen.  Hij deed dit in de laatste 5 wedstrijden van het seizoen 1941-1942 en tijdens de 
eerste twee matchen van het seizoen 1942-1943. 
 

Zondag 16 mei:  Speeldag 4 Europe play-offs  =>  KV Mechelen  -  R. Standard de Liège   3-1 
KV Mechelen zet zijn sterke reeks in de play-offs verder. Voor de tweede keer op een week tijd klopt het Standard. 
Malinwa domineerde de eerste helft en kwam al vroeg op voorsprong via Schoofs. De Rouches kregen enkele grote 
kansen, maar werkten niet af. Dat deed KVM na de rust wel via Shved en Schoofs, Muleka tekende voor een late 
eerredder. Eindstand: 3-1. 



Halverwege de Europe play-offs lag een ticket voor Europees voetbal nog steeds binnen handbereik. Sterker nog, 
Malinwa beschikte na drie speeldagen en een knappe 7 op 9 over de beste papieren. De Rouches waren het laatste 
slachtoffer in de reeks, en mogelijk ook het volgende. Al waren de bezoekers uit op revanche, na de nederlaag van vorige 
donderdag. 
Die revanche zou niet zo vanzelfsprekend worden, want Malinwa trok de wedstrijd vanaf minuut één naar zich toe. 
Vranckx probeerde het meteen vanop afstand, maar zijn schot miste kracht. Ook de voorzetten van Vanlerberghe en 
Hairemans kwamen nét niet goed aan. Standard had duidelijk de handen vol met de vroege Mechelse druk. 
Schoofs beloont KV 
Na nog geen kwartier voetballen kreeg Malinwa wat het verdiende: een vroege voorsprong. Druijf zette aanvoerder 
Schoofs oog in oog met Bodart, het nummer zestien werkte beheerst af. De Luikse doelman bleef duizelig liggen en moest 
later gewisseld worden door ex-kakker Gillet.  
KV Mechelen was niet tevreden met de beperkte voorsprong en bleef de druk opvoeren, al leidde dat ook af en toe tot 
scherpe counters van de bezoekers. Gelukkig voor Malinwa vergat Muleka een pass op maat van Lestienne voorbij 
Thoelen te tikken: meters naast. Aan de overkant miste Druijf tot twee keer toe een paar centimeter om voorzetten van 
Schoofs en Mrabti binnen te schuiven. 
De pas ingevallen Gillet moest overigens meteen zijn waarde tonen voor de Rouches. Storm mikte naar de verste hoek 
aan de rand van de zestien, maar de veteraan liet zien dat hij nog steeds snel tegen de grond kan gaan. Ook met 
eenvoudige pogingen van Hairemans en Schoofs kende hij geen moeite. 
Blessure Storm  
Vlak voor de rust kwam Malinwa toch een paar keer in de problemen. Eerst had Thoelen een uitstekende reflex in huis op 
een poging van Balikwisha, die de bal wat later met een lage schuiver tegen de paal knalde. Ook Lestienne kon Malinwa 
geen gelijkmaker bezorgen met een onbesuisde poging van dichtbij. Bovenal zag Malinwa ook man in vorm Nikola Storm 
geblesseerd uitvallen. 
Na de rust had Standard de Mechelse druk van zich afgeschud en zat het een stuk beter in de wedstrijd. Beide ploegen 
speelden de bal goed rond en wachtten geduldig op kansen. De eerste grote mogelijkheid was voor KVM via Shved. De 
vinnige Oekraïener combineerde zich via Schoofs door de Luikse verdediging, maar besloot van dichtbij een metertje 
naast. 
Shved verdubbelt 
Ook Standard kwam goed opzetten en trof zelfs bijna raak. Een strakke voorzet vanop rechts belandde op het hoofd van 
de ingevallen Shamir, die hard tegen de paal buffelde. De bal kwam vervolgens recht op Thoelen, die met een snelle en 
vooral gelukkige reflex het leer wegfrommelde. Wat later verhinderde Bijker nog een kopkans van Klauss. 
Vlak voor het uur was het wél opnieuw raak voor Malinwa! Een ijzersterke Druijf schudde opnieuw een strakke voorzet 
uit zijn mouw. Shved dook aan de tweede paal in de rug van Siquet op en knalde de lage schuiver hard tegen de netten. 
Standard kwam beter in de wedstrijd, maar moest plots een nieuwe opdoffer verwerken. 
Schoofs beslist 
Standard leek onder de indruk en kwam niet meer tot grote kansen. Tot twee keer toe probeerde Klauss met het hoofd, 
maar zijn kopbal ging telkens naast. Aan de overzijde combineerde de thuisploeg zich wel makkelijk door de Luikse 
verdediging, en met resultaat. Via Druijf bracht Hairemans de bal laag voor doel. Muleka miste zijn controle, waardoor 
Schoofs zijn tweede van de namiddag tegen de touwen trapte. 
Standard leek niet meteen nog te gaan scoren, al moest Thoelen zich vlak voor tijd alsnog omdraaien. Een voorzet van 
Gavory belandde voor het Mechelse doel, waar Muleka helemaal vrij kon koppen. Geen clean sheet, tot grote frustratie 
van de Mechelse goalie. De Mechelse verdediging hield stand tegen een kort Luiks slotoffensief, waarin Shamir nog van 
ver op de dwarsligger knalde. 
 

Dinsdag 18 mei:  Midden in de drukke play off-kalender verkocht KV Mechelen z’n 4 000ste abonnement voor het 
volgende seizoen. 
 

Woensdag 19 mei:  Speeldag 5 Europe play-off  =>  KV Oostende  -  KV Mechelen   2-2 
Malinwa moest in de eerste helft de wet van sterkste ondergaan op het veld van KV Oostende. Sakala bracht de 
thuisploeg op een dubbele voorsprong. De reactie van Malinwa kwam er pas na de pauze. Druijf en Bateau brachten de 
bezoekers opnieuw in de partij. Toen Vranckx vroegtijdig moest gaan douchen van Verboomen, stelde Malinwa alles in 
het werk om het punt veilig te stellen. Met succes, want Thoelen moest zich niet meer tonen en zo legde Malinwa toch 
weer de druk bij AA Gent.  
Coach Wouter Vrancken moest noodgedwongen sleutelen aan zijn basiself. Bateau kwam in de plek van de geschorste 
Peyre, terwijl Shved de geblesseerde Storm moest doen vergeten. Beide ploegen gingen er meteen vol tegenaan en dat 
leverde de thuisploeg al na vijf minuten een 1-0 voorsprong op. Sakala nam vanuit een scherpe hoek Thoelen te grazen. 
Dat het geen strandwandeling zou worden voor geelrood, werd meteen duidelijk. 
Sakala brengt gretig KVO op dubbele voorsprong 
De storm aan de kust ging duidelijk niet liggen na de vroege voorsprong. Sakala, bezig aan zijn laatste thuiswedstrijd voor 
KVO, gaf Thoelen in minuut twintig voor de tweede keer het nakijken na een prima voorzet van Ndicka. 
De bedrijvige Sakala was een echte gesel voor de KVM-defensie. Iets voor het halfuur leek hij op weg naar een hattrick, 
maar koos voor de vrijstaande Hjulsager die zijn poging in extremis zag gered door een attente Thoelen. Malinwa moest 
duidelijk de wet van de sterkste ondergaan, want tot echt doelgevaar was het wachten tot de blessuretijd van de eerste 
helft. De vrijstaande Shved knalde de aansluitingstreffer op de paal. Pech voor Malinwa.  



Druijf brengt Malinwa terug in de match 
De bal rolde nog geen twee minuten na de pauze of Malinwa zat al terug in de match. Bataille verkeek zich op een voorzet 
van Walsh en Druijf was er als de kippen bij om de aansluitingstreffer te prikken.  De thuisploeg reageerde met een 
kopbal van Théate. Gelukkig voor de bezoekers kreeg Thoelen de hulp van de staak.  
Bateau kopt Malinwa weer op gelijke hoogte 
De aansluitingstreffer gaf de bezoekers duidelijk vertrouwen. De thuisploeg had moeite om de pressing te blijven houden 
en geelrood profiteerde van de vrije ruimtes. Na een fout op Shved schilderde Schoofs de bal prima op het hoofd van 
Bateau die Hubert voor de tweede keer het nakijken gaf. 
Rood voor Vranckx 
Coach Wouter Vrancken leek met de inbreng van De Camargo vol voor de overwinning te willen gaan, maar de goede 
intenties van de coach werden al snel gefnuikt door een tweede geel karton voor Vranckx. De jonge middenvelder had 
zich zijn afscheid ongetwijfeld anders voorgesteld.  
Ondanks de rode kaart hield Malinwa vrij eenvoudig stand en pakte zo een belangrijk punt op het veld van KV Oostende. 
Het woord is terug aan AA Gent… 
 

Donderdag 20 mei:  Dylan Dassy, één van de beloftevolle spelers uit de kern van coach Wouter Vrancken, tekende 
vandaag een contract tot 2025.  Z’n vorige contract, waarvan begin vorige maand de optie voor een extra seizoen werd 
gelicht, zou in 2022 aflopen.  Volgens sportief directeur Tom Caluwé heeft hij dit seizoen zodanige stappen gezet dat hij 
beloond werd en met deze contractverlenging! 
 

Zaterdag 22 mei:  Speeldag 6 Europe play-offs:  KV Mechelen  -  KAA Gent   1-2 
Het mocht niet zijn, KV Mechelen grijpt naast een ticket voor de Conference League voorrondes na 1-2 verlies tegen AA 
Gent. Na een doelpuntloze eerste helft brachten Bezoes en Tissoudali Malinwa na de rust in de problemen. Druijf tekende 
voor de aansluitingstreffer vanop de stip, maar de gelijkmaker kwam er nooit. Een zuur seizoenseinde voor KV na een 
knappe reeks in de Europe play-offs. 
De spanning was meteen te snijden in het AFAS-stadion. KV Mechelen kon zich mogelijk voor het eerst sinds 1993 nog 
eens plaatsen voor Europees voetbal. Daarvoor moest het wel eerst winnen (of gelijk spelen) tegen ploeg in vorm AA 
Gent. Met een gehavend middenveld – zonder Vranckx, Van Damme of Defour – beloofde dat allesbehalve makkelijk te 
worden. 
Ook voorin besloot Vrancken om wat te schuiven, vooral omdat Shved kort voor de match uitviel. Igor De Camargo en 
Ferdy Druijf speelden daardoor naast elkaar in de spits. Kopkracht gegarandeerd, en dat werd bijna meteen duidelijk. Een 
hoge voorzet van Mrabti belandde op het hoofd van De Camargo, die zijn kopbal niet door het pak met Buffalo’s kreeg. 
Thoelen voorkomt 0-1 
Ook Gent bleef niet bij de pakken zitten en kwam na een kwartier bijna op voorsprong. Castro-Montes krulde de bal voor 
doel, waar Bezoes goed kwam inlopen en staalhard op de lat kopte. Wat later kreeg Kums alle ruimte in de Mechelse 
zestien om uit te halen, maar Thoelen haalde zijn schot uitstekend uit de rechterhoek. Ook de poging van Jaremtsjoek 
vloog hoog over. 
Na de vroege kansen voor KV Mechelen en (vooral) AA Gent was de storm even gaan liggen. Beide ploegen kwamen niet 
meteen tot grote mogelijkheden en voerden vooral een pittige strijd op het middenveld. Schoofs en Castro Montes 
moesten elk bekomen van stevige duels. Vanlerberghe kreeg nog een halve kans, maar zijn harde volley vloog over doel. 
Geen strafschop voor Malede 
Kort voor de rust zette AA Gent nog een slotoffensief in, en dat loonde bijna. Eerst werd een gevaarlijke hoekschop van 
Odjidja aan de eerste paal weggewerkt. Later combineerden Bezoes en Malede zich een weg door de Mechelse defensie. 
Die laatste ging uiteindelijk liggen in duel met Kaboré en schreeuwde om een strafschop, maar scheidsrechter Van 
Driessche gaf geen krimp. 
KV Mechelen begon gretig aan de tweede helft en drukte Gent zelfs even op de eigen helft. Enkele daaropvolgende 
stilstaande fases leverden spijtig genoeg niets op. Waar Van Driessche de pittige duels en foutjes in de eerste helft nog 
onbestraft liet, trok hij nu wél kaarten. Bezoes en Mrabti kregen geel voor een te late tussenkomst. 
Bezoes opent de score 
De Mechelse druk mocht niet baten. De Buffalo’s kwamen terug in de wedstrijd en hadden aan één kans genoeg om de 
score te openen. Hanche-Olsen zocht Bezoes in de box, Kaboré kon niet bij zijn hoge voorzet en de Oekraïense spits kopte 
in een boogballetje over Thoelen. Een domper voor Malinwa, dat aan een gelijkspel genoeg had voor een Europees ticket. 
Een tiental minuten later ging het van kwaad naar erger voor Malinwa. De pas ingevallen Tissoudali kreeg de bal net 
buiten de zestien en kon zonder te veel hinder recht op Thoelen afstormen. De Mechelse goalie werd kansloos gepakt in 
de korte hoek, al zag de Mechelse verdediging er allesbehalve goed uit op de dribbel van de Gentse invaller. 
Druijf vanop de stip 
Na de tweede Gentse treffer stond Malinwa plots heel ver van Europees voetbal, maar Kaboré besloot om daar 
verandering in te brengen. Hij passeerde twee Gentse verdedigers en werd in de zestien neergehaald door een derde. 
Geen strafschop zei Van Driessche oorspronkelijk, maar de VAR besliste anders. Druijf twijfelde niet vanop de stip en 
knalde de aansluitingstreffer tegen de touwen. 
Malinwa had duidelijk bloed geroken na de goal van Druijf en de troepen van Vrancken stormden naar voren. Gent 
probeerde de bal zo lang mogelijk bij te houden en rekte daarvoor de nodige tijd. Veel gevoetbald werd er uiteindelijk 
niet meer. Opstootjes waren er alom. Onder meer tussen Engvall en Godeau, beiden kregen geel. Ook Bolat en Tissoudali 



zagen geel voor tijdrekken, maar de gelijkmaker kwam er niet. Wat een domper voor Malinwa na een geweldige 
voetbaljaargang. 
 

Zondag 23 mei:  Na de wedstrjid was er gisteren veel tumult aan de dug-outs.  Volgens de bezoekers was er sprake van 
een racistische opmerking van Fred Vanderbiest.  “Klopt niet”, zei de assistent-trainer op de persconferentie.  De directie 
van KVM onderzoekt wat er gebeurd is. 
“Het mag duidelijk zijn: elke vorm van discriminatie of racisme veroordelen we streng”, zegt algemeen directeur Frank 
Lagast.  “Wat er exact gebeurd of gezegd is, weet ik niet.  Dat zullen we nagaan.  De vierde scheidsrechter en de match 
delegate stonden in de buurt.  We hebben ook met Fred gesproken.  We weten allemaal dat hij met veel passie in de dug-
out zit.  Maar ik ben er honderd procent van overtuigd dat hij nooit een uitspraak zou doen om iemand te raken omwille 
van zijn huidskleur of afkomst.  Het verslag van de scheidsrechters zal duidelijkheid brengen.” 
 Fred Vanderbiest gaf meteen na de wedstrijd uitleg.  “Ik riep naar Chinonso Emeka: ‘Heeft hij geen eten gekregen of 
wat?’ en dat nadat hij Bijker tegen de grond werkte.  Dat is niet racistisch bedoeld.  Ik zeg dat tegen iedereen. 
Als iemand fors in duel gaat, zeg ik dat.  Ik stond die jongen achteraf op te wachten om hem in het Engels uit te leggen 
wat ik gezegd heb.  Maar ik mocht er niet bij en heb het dan aan Vadis Odjidja uitgelegd.  Ik ben opgegroeid in zowat de 
meeste diverse buurt van het land en dan zou ik racistisch zijn?  Laat het duidelijk zijn: ik heb niets racistisch bedoeld.” 
 

Maandag 24 mei:  Op de Pro League Awards raakte bekend dat Steven Defour de Lifetime Achievement Award in 
ontvangst mocht nemen.  Een dag later kreeg hij in Mechelen de prijs uit handen z’n dochtertje, begeleid door z’n zus.  
Begin deze maand hing Defour z’n voetbalschoenen aan de haak en voegde zich onmiddellijk toe aan de technische staf 
van KV Mechelen. 
Oud-Malinwaspeler Dante Vanzeir werd verkozen tot 1B-profvoetballer van het jaar.  Hij werd met R. Union Saint-Gilloise 
kampioen in eerste klasse B en eindigde met een gelijk aantal goals (19) tweede in de doelschutterslijst achter 
topschutter Georges Mikautadze. 
 

Dinsdag 25 mei:  Het bondsparket besliste vandaag om Frederik 
Vanderbiest vrijuit te laten gaan.  Bij de beslissing werden het 
verslag van match delegate Guy Goethals en de verklaringen van 
Vadis Odjidja, Hein Vanhaezebrouck en de inclusie- en 
veiligheidsmanager van de KBVB geraadpleegd.  Men oordeelde dat 
in de woorden van Vanderbiest geen racistische ondertoon zat. 
Verder liet KV Mechelen weten dat het de kaap van de 5 000 
abonnementen nadert.  Ondertussen genieten de spelers van hun 
welverdiende vakantie.  Op 14 en 15 juni worden ze terug op de club 
verwacht voor medische testen.  De eerste veldtraining van het 
nieuwe seizoen staat op donderdag 17 juni geprogrammeerd. 
 

Woensdag 26 mei:  Igor de Camargo heeft vandaag z’n verblijf bij KV 
Mechelen verlengd met 1 seizoen.  De 38-jarige aanvaller, die al 3 
seizoenen voor Malinwa achter de rug heeft, past volgens sportief 
directeur Tom Caluwé perfect bij de club.  “Met z’n uitstraling, 
ervaring en karakter is hij zowel op als naast het veld, en voor de 
evolutie van de jongeren, heel belangrijk”. 
Verder werd Rob Schoofs door de KVM-fans verkozen tot Man van 
het Seizoen.  De aanvoerder, die geen enkele wedstrijd miste en dus 
43 keer op het veld stond, kreeg meer dan 50% van de stemmen.  
Kerim Mrabti (15%) en Nikola Storm (10%) maakten het podium vol.  
Vanavond verloor Mechelen z’n titel als kleinste stad die ooit een Europabeker won.  In het Poolse Gdansk schreef 
Villarreal CF de Europa League op z’n naam.  De Spaanse subtopper versloeg Manchester United FC na strafschoppen.  
Villarreal, een gemeente in de regio Valencia, telt ruim 50 000 inwoners.  Dat zijn er ongeveer 25 000 minder dan de stad 
Mechelen die destijds ongeveer 75 000 inwoners had. 
 

Vrijdag 28 mei:  Ondanks dat het seizoen afgelopen is, 
blijven het drukke dagen  op KV Mechelen.  Vandaag 
realiseerde KV met Iebe Swers (foto) een tweede inkomende 
transfer en tekende Lucas Bijker een contractverlenging. 
Bijker, die al sinds 2018 rondloopt in Mechelen, zag  z’n 
contract dit seizoen aflopen en tekende een nieuwe 
overeenkomst die hem tot 2023 aan de club verbindt.  Er 
werd ook een optie voor een extra seizoen in het contract 
opgenomen. 
Iebe Swers komt transfervrij over van neo-eersteklasser FC 
Seraing.  De 24-jarige rechtsback promoveerde dit seizoen 
met Seraing naar 1A door in de barrages KV Red Star 
Waasland-SK Beveren te verslagen.  Swers is een Limburger   



die eerder voor Herk Sport, K. Sint-Truidense VV en Lommel SK speelde en 14 keer jeugdinternational was voor België.  Bij 
Malinwa treft hij met Wouter Vrancken de coach die hem in Lommel omschoolde van flankaanvaller tot rechtsback.  Die 
positionswitch leverde hem afgelopen seizoen de titel van beste rechtback van eerste klasse B op.  Swers verkoos KVM 
boven de intresse van Sporting Charleroi, SV Zulte-Waregen en een verlengd verblijf op Le Pairay in Seraing.  Hij tekende 
een contract voor 4 seizoenen bij KVM. 
 

Zaterdag 29 mei:  Vandaag overleed oud-KVM-speler Lucien Olieslagers.  Na een slepende ziekte 
werd hij 84.  Olieslagers is vooral bekend voor z’n periode bij Lierse, waarvan hij ere-lid is, net zoals 
van z’n moederclub Ons Genoegen Vorselaar.  Tijdens z’n periode bij de Pallieters won hij in 1959 
de Gouden Schoen.  Tot op heden is Olieslagers de enige Belgische Gouden Schoen die nooit voor 
de Rode Duivels speelde.  Verder dan 2 selecties voor de nationale aspiranten geraakte de 
bescheiden Olieslagers niet. 
In twee seizoenen (1969-1971) speelde de middenvelder uit Vorselaar 39 wedstrijden voor KV 
Mechelen, waarin hij 3 keer scoorde.  Na z’n spelerscarrière bouwde de altijd nuchtere 
Kempenzoon een trainersloopbaan uit in de lagere Antwerpse afdelingen.  De foto hiernaast komt 
uit de ploegfoto voor de Mechelse stadsderby van 11 oktober 1970 (2-0 winst tegen RC Mechelen).  
 

Maandag 31 mei:  Ondertussen zit ook de competitie van de Nederlandse tweede klasse, de Keuken Kampioen Divisie, 
erop.  Alèc Van Hoorenbeeck, die samen met Gaétan Bosiers, Arno Van Keilegom en Maxime De Bie werd uitgeleend aan 
Helmond Sport was samen met Almere-doelman Michael Woud de enige die geen minuut miste.  De centrale verdediger 
maakte 38 keer de 90 minuten vol en is in elf jaar pas de achtste veldspeler die dat voor elkaar kreeg.  Van Hoorenbeeck 
droeg ook 4 keer de aanvoerdersband, scoorde 3 keer en gaf twee assists.  Gele kaarten kreeg hij amper: slechts 2 stuks.  
Deze prestatie leverde hem een plaats op in de kern van KVM voor volgend seizoen.  Hij zal de plaats innemen van 
Siemen Voet, wiens huurovereenkomst ten einde is, en terug naar Club Brugge gaat. 
 

Donderdag 3 juni:  Gazet van Antwerpen maakte vandaag het voorbereidingsschema van KV Mechelen bekend.  Nadat de 
spelers op 14 en 15 juni in Mechelen worden verwacht voor medische testen, vindt op donderdag 17 juni de eerste 
veldtraining plaats.  De geplande oefenwedstrijd tegen SC Lokeren-Temse van 26 juni werd vervangen door een duel 
tegen Tempo Overijse.  Van 28 juni tot 3 juli trekt coach Wouter Vrancken met z’n troepen op stage naar Mierlo.  Op 
Nederlandse bodem vinden oefenmatchen plaats tegen FC Utrecht (30 juni) en  STVV (2 juli).  Op 9 juli treft KV in Geel het 
Nederlandse Roda JC en een dag later speelt KV op het oefencomplex van R. Standard de Liège tegen de Rouches.  Ook in 
het laatste weekend voor de competitiestart laste KV 2 vriendschappelijke wedstrijden in: op 17 juli is Geel opnieuw 
gastheer voor een match tegen het Griekse Volos FC en op zondag 18 juli gaat iets verderop, in ’t Kuipke van KVC 
Westerlo, de laatste voorbereiding op het nieuwe seizoen door. 
 

Zaterdag 5 juni:  Terwijl de spelers en trainers nog van hun welverdiende 
vakantie genieten, liet KV Mechelen vanmorgen zien hoe het witte awayshirt 
voor komend seizoen er zal uit zien.  Na het voorsmaakje, dat afgelopen 
donderdag verscheen op de social media, kregen de supporters vandaag het 
volledige shirt te zien. 
 

Maandag 7 juni:  Ondertussen naderde KV Mechelen de verkoop van het  
7 000ste abonnement.  Om de abonnementenverkoop nog een extra duwtje in 
de rug te geven, doen de spelers ook hun duit in het zakje. In de loop van de 
maand juni zullen ze 25 gelukkigen hun abonnement persoonlijk afleveren.   
De persoon die het 7000ste abonnement aankoopt wint sowieso, de overige 
winnaars worden geloot uit alle supporters die hun abonnement voor 
donderdag 10 juni al verlengden. Vrijdag 11 juni worden winnaars 
bekendgemaakt. 
 

Dinsdag 8 juni:  Vandaag maakte de Pro League de kalender bekend voor de 
competitie 2021-2022.  Op de Facebookpagina van Eleven Sports kreeg ex-
Gouden Schoen Gilles De Bilde de eer om de wedstrijden van de eerste 6 
speeldagen voor te lezen in een live-uitzending.  Volgens Nils Van Brantegem, 
de kalendermanager van de Pro League, werden er maar liefst 85 verzoeken 
ingediend waarmee rekening moest gehouden worden.  Daarvan waren 27   

gevallen waarin er tijdens het ganse weekend geen voetbal gepland kon worden in de betreffende stad of gemeente.  
Door de promotie van R. Union Saint-Gilloise en FC Seraing was er nog een extra moeilijkheidsgraad omdat er daardoor 2 
Brusselse en 2 Luikse ploegen in 1A zullen aantreden.  Verder moeten er van de veiligheidsdiensten 22 matchen in 
daglicht gespeeld worden en moest er ook rekening gehouden worden met onder andere het WK wielrennen en een 
autoloze zondag!  KV Mechelen opent z’n nieuwe competitie op zondag 25 juli (13u30) met een provinciederby tegen R. 
Antwerp FC.  Een week later, op zaterdag 31 juli om 18u30, trekken de troepen van Wouter Vrancken naar promovendus 
FC Seraing.  Daarna volgen nog KVM-KAS Eupen (7/8 om 18u30), KAA Gent-KVM (15/8 om 16u), KVM-R. Union Saint-
Gilloise (21u) en KV Kortrijk-KVM (27/8 om 20u45).  De tijdstippen van de andere speeldagen werden nog niet vastgelegd, 



de volgorde en de weekends uiteraard wel.  Malinwa sluit het competitie af in het weekend van 8 tot 11 april met een 
verplaatsing naar huidig landskampioen Club Brugge KV. 
 

Woensdag 9 juni:  Twee dagen voor de start van het EK was het een drukke 
dag op KV Mechelen.  Eerst werd het zwarte awayshirt voor het komende 
seizoen onthuld en daarna ging het 7 000ste abonnement over de toonbank. 
Later op de dag kwam het belangrijkste nieuws toen de club bekend maakte 
dat het een principeakkoord had gemaakt met hoofdaandeelhouder Dieter 
Penninckx.  Nadat hij naar aanleiding van de affaire Propere Handen in 2019 
aandelen overkocht van Olivier Somers, bezat hij 71% van de aandelen wat 
tegenstrijdig is met de clubstatuten waarin staat dat niemand meer dan de 
helft van de aandelen mag bezitten.  Ondertussen kwam Penninckx vorig jaar 
na het failliet van z’n bedrijf FNG in opspraak zodat de club en z’n 
hoofdaandeelhouder op zoek moesten naar een oplossing.  Die kwam er 
vandaag en omvatte onder andere volgende 3 kernpunten.   
1. Een eerste stap in de afbouw van aandelen van Dieter Penninckx is de 
overdracht van zowat 3% aandelen aan de andere aandeelhouders en de club, 
waaronder het Supportersorgaan. 
2. KVM wil tegen het eind van het jaar een kapitaalsverhoging doorvoeren om 
extra middelen aan te boren.  Met een kapitaalsverhoging (en dus het 
uitschrijven van extra aandelen) zal het aandelenpercentage van Dieter 
Penninckx naar 49% dalen.   
3. Verder bevestigt Dieter geen prominente rol op te nemen binnen de operationele werking van de club.  Dieter blijft 
supporter in hart en nieren en blijft als hoofdaandeelhouder achter de club staan. “Ik ben als supporter in de club gestapt, 
met gezonde ambities voor de club, niet met een rol in de schijnwerpers voor ogen. De club kan op me rekenen: Telkens 
als de club me nodig heeft, zal ik er staan. Dat was, is en blijft zo.” 
 

Donderdag 10 juni:  Voor het zevende seizoen op rij, sinds het begin van dit format, zullen de elitejeugdploegen van de 
U11 tot en met de U18 volgend seizoen in de hoogste reeks aantreden.  Behalve KVM zullen ook de jeugdploegen van R. 
Antwerp FC, RSC Anderlecht, Cercle Brugge KSV, Club Brugge KV, Sporting Charleroi, KRC Genk, KAA Gent, Oud-Heverlee 
Leuven, R. Standard de Liège, K. Sint-Truidense VV en SV Zulte-Waregem aantreden in deze reeks. 
 

Vrijdag 11 juni:  De week in aanloop naar het EK is voor KV Mechelen één grote goednieuwsshow: na de oplossing met 
hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx en het feit dat de jeugdploegen opnieuw in de hoogste reeks spelen, heeft de club 
ook een locatie gevonden als oefencomplex voor de A-kern!  De club kocht de terreinen van VV Adler aan de Oude 
Schrieksebaan in Bonheiden. 
We hebben een overeenkomst gesloten met de eigenaars”, zo zegt CEO van KV Mechelen, Frank Lagast.  “Deze aankoop 
is in de uitbouw van onze club een erg belangrijke stap.  Zo kan onze A-kern in de toekomst in ideale omstandigheden 
trainen en wedstrijden voorbereiden.” 
Momenteel traint de eerste ploeg op de jeugdacademie.  Een exacte timing wanneer het nieuwe complex klaar zal zijn, is 
nog niet duidelijk.  “Om daar exacte timings op te kleven, is het nog te vroeg.  We hebben net een overeenkomst bereikt 
over de terreinen. De volgende maanden onderzoeken we hoe de locatie kan worden gebruikt, welke mogelijkheden er 
zijn en welke investeringen nodig zijn in velden en omliggende accommodatie. We zullen stap voor stap deze site 
ontwikkelen, zodat onze A-kern kan beschikken over twee volwaardige oefenvelden met gelijkaardige afmetingen zoals in 
het stadion.” 
“Ik wil ook de eigenaars van de terreinen van VV Adler, André en Jeanine Olbrechts, bedanken. Meer dan 47 jaar waren zij 
het gezicht van VV Adler, zij maakten van deze locatie hun levenswerk en hun droom om te voetballen op deze locatie 
zetten wij nu verder.” 
 

Maandag 14 juni:  Het was opnieuw een drukke dag in Mechelen.  Een eerste groep spelers meldde zich vandaag voor de 
medische testen.  Onder nieuwkomer Iebe Swers was van de partij.  Morgen verwacht KV de andere helft van de 
spelersgroep.  Later op de dag realiseerde KVM met de komst van Hugo Cuypers een nieuwe transfer.   Cuypers is een 24-
jarige spits die overkomt van het Griekse Olympiakos FC uit Piraeus.  Volgens diverse media hing de transfer al enkele 
weken in de lucht, volgens sportief directeur Tom Caluwé was KVM al 2 jaar bezig met dit dossier.  De Limburgse 
Luikenaar genoot z’n jeugdopleiding bij R. Standard de Liège en werd op z’n negentiende een seizoen uitgeleend aan de 
buren van FC Seraing.  Daarna volgde een Grieks avontuur met een transfer naar GS Ergotelis.  Daar vond Cuypers tijdens 
het seizoen 2017-2018 22 keer de weg naar het doel en werd hij verkozen tot beste speler van de Griekse tweede klasse.  
Dat leverde interesse op van AEK Athene, maar tot een contract kwam het niet.  Nadien weigerde hij z’n 
minimumcontract bij Ergotelis te verlengen zodat hij op non-actief werd gezet.  Cuypers mocht het ganse seizoen wel 
meetrainen, maar mocht geen enkele wedstrijd spelen bij de club die in handen was van ex-Lierse-eigenaar Maged Samy.  
Desondanks dat hij een volledig seizoen verloor, pikte topclub Olympiakos FC hem in 2019 op.  Doorbreken deed hij daar 
echter niet, afgelopen seizoen scoorde hij in 10 wedstrijden 1 keer.  Tussendoor werd ook uitgeleend aan het Franse AC 
Ajaccio.  Cuypers die ook 4 caps voor de U19 van België versierde, waarin hij 1 keer wist te scoren, tekende een contract 
voor 4 seizoenen met een optie voor een extra jaar bij Malinwa.  Volgens Het Laatste Nieuws bedroeg de transfersom 
750.000 euro en bedong Olympiakos een doorverkooppercentage van 50 procent. 



   
 

Enkele foto’s van een drukke 14 juni:  Eerst nieuweling Hugo Cuypers, dan een foto van Nikola Storm en Dieter Devaere 
aan het werk tijdens de medische testen. 
 

Dinsdag 15 juni:  Gisteren sloot KVM de voorrrangsperiode voor de abonnees van vorig seizoen af.  Maar liefst 9 400 
supporters verlengden ondertussen hun engagement.  Met nog een week voordeeltarief te gaan zit Malinwa op koers om 
het aantal abonnees van vorig seizoen te evenaren. 
 

Donderdag 17 juni:  Op de dag van de eerste veldtraining van het seizoen bereikte KV Mechelen de kaap van de 10.000 
abonnees.  Het is al voor het vierde seizoen op rij dat Malinwa minstens 10.000 abonnementshouders telt! 
Op deze eerste trainingsdag mocht trainer Wouter Vrancken 22 spelers verwelkomen.  De geblesseerden Nikola Storm en 
Joachim Van Damme waren niet van de partij, het duo traint nog individueel.  Ook Igor de Camargo, die in Brazilië positief 
testte op corona en pas mag reizen als hij negatief is, was afwezig.  Sheldon Bateau zat dan weer in Trinidad & Tobago om 
z’n interlandpicht te vervullen.  Tot slot zijn de huurovereenkomsten voor Ferdy Druijf en Marian Shved (nog) niet 
verlengd zodat ze terugkeerden naar respectievelijk AZ en Celtic FC.   
Wel op het veld stonden, behalve de 3 nieuwelingen Hugo Cuypers, Iebe Swers en Jannes Van Hecke: Lucas Bijker, Gaëtan 
Coucke, Niklo Dailly, Dylan Dassy, Maxime De Bie, Gustav Engvall, Geoffry Hairemans, Onur Kaya, Kerim Mrabti, Thibaut 
Peyre, Rob Schoofs,Yannick Thoelen, Arno Valkenaers, Bas Van den Eynden, Alèc Van Hoorenbeeck, Jordi Vanlerberghe, 
Sandy Walsh, Maxime Wenssens en Victor Wernersson. 
 

 
 

Een sfeerbeeld van tijdens de eerste veldtraining: physical coach Vanryckghem nam de groep op sleeptouw. 


