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nieuwsoverzicht 2021-2022 

 
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 Vanryckeghem nam de groep op sleeptouw. 
 

Maandag 21 juni:  Na de voorstelling van het zwarte en het witte shirt, werd 
vandaag het derde awayshirt bekendgemaakt.  De keuze voor dit shirt viel op 
bordeaux! 
 

Dinsdag 22 juni:  Ondertussen is Igor de Camargo, na z’n vakantie en corona-
besmetting in Brazilië, terug in het land en trainde hij vandaag voor het eerst 
mee.  Verder maakte ook de 16-jarige spits Alexandre Stanic z’n opwachting.  
Hij zal samen met de jongeren Senne Ceulemans (19 en vorige week overge-
komen van Beerschot naar de Mechelse beloften) en Jarno Lion (verdediger van 
20) afwisselend mogen meetrainen met de A-kern. 
Verder sloot KV Mechelen de voordeelperiode van de abonnementenverkoop 
af.  Tot op heden verkocht Malinwa al meer dan 10 500 seizoenskaarten.  Bij 
dat aantal zitten ook 758 nieuwe abonnees. 
 

Woensdag 23 juni:  Met Samuel Oum Gouet legde KVM een vierde inkomende 
transfer vast.  Oum Gouet is een defensieve middenvelder van 23 die overkomt 
van het Oostenrijkse SCR Altach.  In 4 seizoenen speelde hij in Oostenrijk 107 
wedstrijden.  De Kameroener, die ook international is voor de ontembare 
leeuwen, tekende een contract tot 2024 bij Malinwa, met een optie tot 2025.  
 



Volgens sportief directeur Tom 
Caluwé koppelt Oum Gouet een 
enorme power en loopvermogen aan 
zijn voetballende kwaliteiten.  “Hij is 
sterk in de recuperatie en vindt 
daarnaast heel vaak de voetballende 
oplossing.  Zo kan hij onze ploeg en 
onze manier van spelen een extra 
boost geven.” 
 

Vrijdag 25 juni:  De 25ste van de 
maand en een dag voor de eerste 
oefenwedstrijd van het seizoen was 
het moment om het nieuwe home-
shirt te onthullen.  Errea, de nieuwe 
kledingleverancier, opteerde voor iets 
dunnere strepen dan de gebruikelijke 
strepen van de recente shirts.  

 
 

Samuel Yves Oum Gouet 
 

 

Zaterdag 26 juni:  Vinicius de Souza Costa wordt het 
komende seizoen gehuurd van 1B-club Lommel SK.  
Vinicius is een 22-jarige Braziliaan die centraal op het 
middenveld en in de verdediger kan spelen.  Vorig jaar, 
in oktober 2020, kwam hij over van de Braziliaanse 
topclub CR Flamengo en speelde hij 18 competitie- en 
1 bekerwedstrijd voor Lommel.  Volgens sportief 
directeur Tom Caluwé is Vinicius een stevige kerel met 
heel veel techniek en duelkracht die het team dankzij 
z’n polyvalentie goed aanvult. 

 

Oefenwedstrijd #1  =>  Tempo Overijse – KV Mechelen   1-7 
Voor de eerste oefenwedstrijd van het seizoen 2021-2022 maakte KV Mechelen de verplaatsing naar het veld van Tempo 
Overijse. Malinwa haalde meteen stevig uit tegen de derde nationaler, het werd 1-7.  
KVM begon snedig aan de wedstrijd met kansen voor Cuypers en Dailly. Maar de doelman en de lat verhinderden dat 
Malinwa vroeg op voorsprong kon komen. De rest van de eerste helft had alles weg van een oefenwedstrijd. Het was 
wachten tot minuut 40 op wat animo en dat was meteen een doelpunt. Engvall frommelde een verdwaalde bal met een 
hakje voorbij de doelman. Even later mocht Kaya een vrije trap nemen en dat deed hij heel knap, over het muurtje, tegen 
de paal en binnen. Zo konden we gaan rusten met een 0-2 voorsprong. 
Aan de start van de tweede helft zagen we een volledig andere ploeg bij Malinwa. Alleen doelman Wenssens mocht 
blijven staan, de veldspelers werden gewisseld. Het verse bloed bij Geel-Rood zorgde meteen voor goals. Eerst kopte De 
Bie een hoekschop binnen aan de tweede paal, even later was er De Camargo die een voorzet van Hairemans 
binnenkopte. Diezelfde De Camargo lobte nadien enig mooi de 0-5 binnen. Ook Hairemans en Schoofs pikten hun goaltje 
mee. Dehond kon op het einde nog milderen met een treffer voor Overijse. Zo wint KV Mechelen z’n eerste 
oefenwedstrijd overtuigend met 1-7.  
 

 
 

KV Mechelen, met aanvoerder Onur Kaya, klaar voor de eerste oefenwedstrijd. 
 



Maandag 28 juni:  Vandaag omstreeks 9u30 vertrok de Mechelse delegatie, 30 spelers sterk, op zomerstage.  In laatste 
instantie werd de locatie nog gewijzigd.  Wegens de ondermaatste staat van het veld in Mierlo trok KV Mechelen iets 
verder in Nederland en sloeg het z’n tenten op in Gelderland, meer bepaald in Oosterbeek.  In de namiddag werd een 
eerste keer getraind in de Bilderbergbossen.  KV liet weten dat de volledige stage achter gesloten deuren zal doorgaan.  
Verder kondigde de jeugdacademie van KV Mechelen een samenwerkingsverband aan met de Belgische opleidingstak van 
het Turkse Galatasaray SK. 
 

Dinsdag 29 juni:  Op de eerste volledige stagedag in Oosterbeek kregen de spelers een goedgevuld programma 
voorgeschoteld.  Nog voor het ontbijt werd begonnen met een bosloop.  Daarna volgde 2 veldtrainingen.  In de 
voormiddag werd op kracht getraind en afwisselend per linie gewerkt op de tactische principes in het verdedigende en 
aanvallende compartiment.  De nadruk in de namiddagtraining lag meer op het korte, explosieve werk en op de 
plezierfactor met onderlinge partijtjes (6 tegen 6).  De dag werd afgesloten met een extensieve duurloop. 
 

Woensdag 30 juni:  Oefenwedstrijd #2  =>  FC Utrecht  -  KV Mechelen   7-2 
Voor de tweede oefenwedstrijd van deze voorbereiding moest Geel-Rood naar Utrecht, een dik halfuurtje van de 
uitvalsbasis van de stage van Malinwa. 
Op het oefencomplex van de Nederlanders kreeg Malinwa in de eerste helft een stevig pak voor de broek. In minuut twee 
moest Thoelen zich al omdraaien. Bijker devieerde een voorzet, die er kwam na dom balverlies, in eigen doel. 
Peyre al snel naar de kant 
Na een kwartier voelde Peyre iets in de lies, de staf wilde geen risico nemen en haalde Thibaut meteen naar de kant. De 
Bie kwam hem aflossen. 
Nog geen vijf minuten later was Utrecht daar opnieuw. Van de Streek werd afgezonderd voor het doel van Thoelen. Onze 
goalie smeet zich nog goed richting de bal, maar die glipte onder hem door. Van de Streek kon zo makkelijk binnentikken, 
0-2. 
KVM kon daar bitter weinig tegenover stellen, alleen een schotje van Hairemans dat Oelschlägel makkelijk kon vangen. 
Een slechte laterale bal bij Malinwa leidde een nieuwe omschakeling in bij Utrecht. Moussa raasde de rechterflank af en 
zette gepast voor. Dalmau kon makkelijk binnentikken, 3-0. 
Dan toch een keer Malinwa 
Malinwa kon dan toch één keer scoren. Dailly controleerde een lange bal van De Bie knap en zette voor. Een Nederlandse 
verdediger kon nog wegwerken, maar Hairemans stond goed om de bal tegen de netten te jagen. 
Net voor het rustsignaal schudde Utrecht er nog een knappe aanval uit. Ramselaar mocht subtiel onder Thoelen 
afronden, een mooie collectieve aanval om de eerste helft mee af te sluiten. 
10 nieuwe Kakkers in de tweede helft 
In de tweede helft werden, net zoals tegen Overijse, alle veldspelers gewisseld. Ook bij Utrecht werden wat wissels 
doorgevoerd. Dat zorgde ervoor dat we ook in de tweede helft een studieronde kregen. Na een kwartier was Utrecht 
weer daar. Met een echte frommelgoal maakten ze er 5-1 van. 
Utrecht kent geen medelijden 
En de Nederlanders bleven gretig breien en voetbalden regelmatig een mooie aanval bij elkaar. Zonder medelijden 
vuurde Kerk een lage knal af. Thoelen zag hem in de verste hoek tegen de netten gaan, 6-1. 
Foutje en rechtzetter Cuypers 
Alsof het vandaag nog niet genoeg tegen zat, er kan altijd nog een schepje bovenop. Cuypers probeerde een bal weg te 
werken, raakte de bal compleet verkeerd en verschalkte zo goalie Thoelen. Al maakte Hugo dat foutje meteen goed met 
een eerredder. Hij tikte een lange bal met z’n hoofd voorbij de Utrechtse doelman en schoof knap tegen de netten. 
Utrecht diept niet verder uit 
In de laatste 10 minuten zagen we nog kansen voor Kerk en Balk. Maar de paal en de scheidsrechter – buitenspel – 
zorgden ervoor dat de score niet verder werd uitgediept. Malinwa verloor stevig met 7-2. 
 

Donderdag 1 juli:  Een dag na de bolwassing tegen FC Utrecht werd er donderdag vooral gefocust op het verdedigende 
blok.  ‘s Middags werden de wedstrijdbeelden uitgebreid geanalyseerd en besproken.  Ook tijdens de twee veldtrainingen 
lag de nadruk op de defensieve principes. 
 

Vrijdag 2 juli:  Aan het einde van deze zomerstage trok de ploeg, nadat het in de voormiddag had getraind, naar Horst 
voor een oefenwedstrijd tegen K. Sint-Truidense VV.  Net zoals in Utrecht werd er achter gesloten deuren geoefend en 
deze keer werden ook de pers en socia media van beide clubs geweerd.  STVV en KVM maakten de afspraak om niks te 
communiceren over de wedstrijd.  Er werd zelfs geheimzinnig gedaan over het resultaat.  Uiteindelijk bleek dat er 2 keer 
60 minuten werden gespeeld en dat daarin niet werd gescoord. 
De stage werd afgesloten met een barbecue.  De kwartfinale tussen Italië en België op het EK werd samen gevolgd op een 
groot scherm. 
 

Zaterdag 3 juli:  Vandaag viert Fi Vanhoof z’n tachtigste verjaardag!  Vanhoof is een echt Malinwa-icoon die in zowat alle 
mogelijke functies in dienst was voor KV.  Nadat hij de jeugdreeksen had doorlopen, kwan hij tijdens het seizoen 1963-
1964 in het eerste elftal terecht waarvoor hij meer dan 180 wedstrijden zou spelen.  Daarna werd hij achtereenvolgens 
jeugdtrainer, assistent-trainer en hoofdtrainer van KV Mechelen.  Op enkele seizoenen na, bij FC Tremelo, Sporting 
Mechelen, FC Olympia Wilrijk en KSC Lokeren, bleef hij heel z’n carrière bij KV Mechelen.  In 2003 werd hij Sportief 



Directeur en ook nadat hij met pensioen ging, bleef Fi de club trouw.  Tot op heden is hij nog steeds actief als scout en 
adviseur voor de club van z’n hart. Hieronder een klein foto-overzicht van de lange carrière van Fi Vanhoof. 
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1965-1966 

 
1966-1967 

 
1967-1968 

 
1968-1969 

 
1969-1970 

 

 
1989-1990 

 
1991-1992 

 
1993-1994 
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Zondag 4 juli:  Gazet van Antwerpen bracht vandaag het nieuws dat KV Mechelen en AZ een akkoord bereikten voor een 
nieuwe uitleenbeurt van Ferdy Druijf van de Noord-Hollandse fusieclub aan Mechelen.  Aanvankelijk wilde zowel Druijf als 
AZ een definitieve overgang, maar daarvoor was de transfersprijs (3,5 miljoen euro) te hoog voor Malinwa.  Na weken van 
onderhandelingen kwam er dus opnieuw een huurconstructie uit de bus.  KV hoopt morgen de administratie rond de 
transfer af te handelen zodat Druijf zo snel mogelijk kan aansluiten bij de groep. 
 

Maandag 5 juli:  KV Mechelen bevestigde vandaag de vernieuwde huurovereenkomst van Ferdy Druijf.  Naar eigen 
zeggen droeg een terugkeer naar Mechelen z’n voorkeur uit. 
 

Woendag 7 juli:  Nadat eerder de huurovereenkomst met Gaétan Bosiers aan Helmond Sport werd verlengd, zal ook 
Maxime De Bie een tweede seizoen uitgeleend worden aan de Noord-Brabantse tweedeklasser.  Ook de jongeren Jarno 
Lion, Ilias Breugelmans en Jules Houttequiet worden voor één seizoen uitgeleend aan Helmond Sport om ervaring op te 
doen in Nederland.  Doelman Arno Valkenaers trekt opnieuw naar Tessenderlo en wordt net zoals vorig seizoen verhuurd 
aan KVV THES Sport. 
 

Donderdag 8 juli:  Belofte Joshua Veeckman komt over van KAA Gent naar KV Mechelen.  Veeckman is een 19-jarige 
centrale verdediger die in eerste instantie zal uitkomen voor de beloften van Malinwa.  Hij is afkomstig uit Laarne en is 
ook jeugdinternational voor België. 
 

Vrijdag 9 juli:  Oefenwedstrijd #4  =>  KV Mechelen  -  SV RODA JC Kerkrade   2-2 
Vrijdagnamiddag oefende Malinwa tegen de Nederlandse tweedeklasser RODA JC. De wedstrijd werd gespeeld in het 
Leunenstadion in Geel en eindigde op 2-2.  
KV begon goed aan de partij en kon ook enkele keren doorstoten tot aan het doel van RODA. Ferdy Druijf was sneller op de 
bal dan centrale verdediger Jensen. De spits tackelde de bal weg en verraste daar ook bijna de doelman mee. De Boer was 
wel op tijd weer in z’n doel om een vroege achterstand te vermijden. 
Enkele minuten later werd Hugo Cuypers door Kaya op doel afgestuurd. De lob over de keeper was te zacht en verdediger 
Joppen kon wegwerken. We zijn dan nog geen tien minuten ver als Malinwa voor een tweede keer gevaarlijk aan het doel 
komt. Van een derde keer wordt wel eens gezegd dat het de goeie keer is. Het is Cuypers die dan de bal afsnoepte en die 
vervolgens voor doel legde. Dailly was gevolgd en tikte de 1-0 binnen. Een verdiende voorsprong voor Malinwa. 
Een ijverige Niklo Dailly misstapte zich na twintig minuten en ging met pijn in de enkel buiten het veld liggen. De 19-jarige 
kon niet verder en werd op de draagberrie weggebracht. Tot dan hield de Mechelse verdediging goed stand. Na een 
halfuur kwam RODA toch langszij, een vrije trap ging voorbij iedereen. De inlopende Jensen knalde het leer aan de tweede 
paal voorbij Thoelen: 1-1. Kansen van Druijf en invaller Robberechts gingen niet meer binnen het kader. De spelers gingen 
dan ook rusten bij een gelijke stand.  
De tweede helft begon minder fel dan de eerste. Na bijna een uur spelen hield Thoelen Vossebelt nog van de 1-2, een 
minuut later zorgde Goppel wel voor de Nederlandse voorsprong. Hij plaatste de bal onder Thoelen in de netten.  
Twintig minuten voor tijd versierde Hugo Cuypers een penalty, hij werd neergehaald door doelman De Boer. Cuypers nam 
zelf plaats achter de bal, maar trapte die hoog over en naast. Vijf minuten later was het wel raak voor Cuypers. Hij troefde 
Mayer af en trapte de bal in de verste hoek binnen. Nadien volgden er geen grote kansen meer. 2-2 was dan ook meteen 
de eindstand.  



Zaterdag 10 juli:  Oefenwedstrijd #5  =>  R. Standard de Liège  -  KV Mechelen   2-2 
Malinwa zakte zaterdagnamiddag af naar Luik voor de vijfde wedstrijd in de voorbereiding. Deze keer werd er geoefend 
tegen Standard. De wedstrijd eindigde op 2-2. 
Elf nieuwe jongens in vergelijking met het gelijkspel van vrijdag tegen RODA JC. KV kwam wel opnieuw vroeg op 
voorsprong tegen de Rouches. Victor Wernersson liep z’n hele linkerflank af en bediende Hairemans op het juiste 
moment. Geoffke knalde de 0-1 aan de tweede paal binnen.  
Malinwa herhaalde met momenten het goede voetbal van vorig seizoen. Een tweede doelpunt kwam er wel via een 
counter. Samuel Oum Gouet lanceerde Hairemans die de zestien binnenliep, even terugdraaide en voor doel zette. Het 
eerste schot werd nog geblokt, maar Sandy Walsh dook en kopte de 0-2 binnen.  
Aan grote kansen waren ze bij Standard nog niet echt gekomen. Een vrije trap van Siquet bleef nog wel even hangen, 
maar onze verdediging hield de nul. De dubbele achterstand lokte wel een snelle reactie van Standard uit. Dragus draaide 
de zestien in en krulde de bal onhoudbaar in de verste hoek binnen. Dat was dan ook de laatste doelpoging van de eerste 
helft. We gingen rusten bij een voorsprong voor Geel en Rood. 
De tweede helft begon in de gietende regen, het geroep op en naast het veld was nog amper hoorbaar door het gekletter 
op het stalen dak en een zeldzame donderslag. Het was Standard dat als eerste toesloeg. Muleka miste z’n schot, Klauss 
ramde de bal vervolgens tegen de netten. Even was er twijfel omdat de lijnrechter vlagde, maar de scheidsrechter keurde 
het doelpunt wel goed. 
Muleka zorgde bijna meteen voor een derde Luikse goal, maar Coucke was alert en tikte het stiftertje over doel. Engvall 
mocht nog alleen op de ingevallen doelman Epolo afgaan, maar de Zweed geraakte er niet langs. De jonge Asare en 
Robberechts kregen ook nog enkele minuten speeltijd, maar het bleef net zoals vrijdag tegen RODA JC 2-2. 
 

Zondag 11 juli:  Op deze laatste dag van Euro 2020, waarop Italië zich tot Europees kampioen kroonde, liep ook de 
verkiezing op www.stamnummer25.be af voor de beste KVM-speler van het decennium 2010-2020.  De website had aan 
het begin van het EK 20 spelers geselecteerd die minstens 50 wedstrijden speelde of 10 doelpunten scoorde voor 
Malinwa tijdens die periode.  Met bijna 30 % van de stemmen kozen de Malinwasupporters voor Seth De Witte, een 
speler die bijna het ganse decennium voor KV voetbalde en in 2019 als aanvoerder de beker van België in de lucht mocht 
steken.  De Witte haalde het voor Rob Schoofs, die 12 % van de stemmen in de wacht sleepte.  Joachim Van Damme (10 
%), Sofiane Hanni (10%) en Julien Gorius (9 %) maakten de top-5 vol. 
 

Maandag 12 juli:  KVM liet vandaag weten dat Niklo Dailly de voorste kruisband van z’n rechterknie scheurde.  De 
onfortuinlijke aanvaller van KV, die zich vorige week blesseerde tijdens het oefenduel tegen RODA JC, zal 9 maanden 
buiten strijd zijn. 
 

Dinsdag 13 juli:  Vanaf vandaag kunnen de abonnees die voor het goldmembership kozen zich registreren voor de eerste 
thuismatch van het seizoen, volgende week zondag 25/7 tegen R. Antwerp FC.  Volgens de huidige coronamaatregelen 
mag KVM éénderde van de stadioncapaciteit gebruiken.  Dat wil zeggen: ongeveer 5 500 toeschouwers.  Aangezien 
Malinwa vlot meer dan 10 000 abonnees telt, waarvan het grootste gedeelde goldmembers zijn (die voorrang krijgen bij 
beperkte toegang), zal net zoals vorig seizoen een loting bepalen wie een ticket krijgt. 
Ondertussen heeft de promotieheld Clément Tainmont, na een seizoen zonder club, onderdak gevonden bij 1B-club R. 
Excel Mouscron.  
 

Donderdag 15 juli:  De oefenwedstrijd van komende zondag tegen KVC Westerlo is verplaatst naar de Vossevelden van 
KFC Katelijne-Waver.  Daardoor kunnen er 400 toeschouwers deze wedstrijd bijwonen.  Morgen om 17 uur start in de 
ticketshop in Mechelen de voorverkoop .  Elke aanwezige abonnee kan 2 kaartjes kopen. 
 

Zaterdag 17 juli:  Oefenwedstrijd #6  =>  KV Mechelen  -  Volos FC   2-1 
Het voorlaatste oefenduel van de voorbereiding op seizoen 2021-2022 was er eentje tegen het Griekse Volos. De 
wedstrijd werd afgewerkt in Geel en eindigde op een 2-1 overwinning voor Geel & Rood.  
Het werd al snel duidelijk dat het een pittig duel zou worden tegen de Grieken. Ondanks het hoge tempo in de beginfase 
ontstonden er niet meteen grote kansen. Een aantal voorzetten werden weggewerkt en wat schoten waaiden naast. De 
eerste grote mogelijkheid kwam er in minuut 23. Cuypers devieerde tot bij Druijf. Diens schot werd gered door de 
doelman en uit de scrimmage die daarna volgde kwam geen echte kans meer voort.  
Schoofs met de 1-0 
Volos kwam er af en toe uit. Gaëtan Coucke ranselde in minuut 26 een bal uit de hoek na een schot van Bartolo. Niet veel 
later pakten onze jongens uit met een heerlijke aanval. De actie liep via Druijf, Cuypers, Hairemans en Schoofs. Onze 
kapitein kapte twee keer en ontweek zo de verdediging en de doelman. De 1-0 trapte hij nadien ook nog netjes via de 
paal binnen. Voor de pauze zorgden de Mechelse mannen nog voor twee kansen. Maar zowel de kopbal van Cuypers als 
de dribbel van Druijf leverden geen doelpunt meer op. Zo gingen we rusten bij 1-0.  
De Griekse gelijkmaker 
Het veldspel ging goed over en weer in het begin van de tweede helft, tussen de wissels door. We noteerden vooral de 
kansen voor een bedrijvige Fernandes aan de kant van Volos en een bal op de paal van Walsh. Na balverlies van Kaya 
kwamen de Grieken er dan een keertje heel snel uit. Fernandes kreeg waarvoor hij gewerkt had, een doelpunt. Zijn kogel 
verdween in het dak van het doel voorbij een kansloze Coucke, 1-1 dus.  
Kaya uit op revanche 



Nog geen minuut na de 1-1 zette Kaya zijn foutje weer recht. Een aanval uit het boekje eindigde op de rechterkant bij 
onze nummer 8. Hij legde klaar voor Cuypers. De spits devieerde de 2-1 netjes binnen. Kaya bleef voor gevaar zorgen. Hij 
kwam net te kort op een voorzet van de ingevallen Engvall. In de actie die daarop volgde kon Cuypers zijn kopbal niet 
kadreren. Cuypers werd ook nog één keer de diepte in gestuurd, maar de Griekse doelman Papadopoulos stond goed op 
te letten. Uiteindelijk moest Rob Schoofs zich nog één keer de longen uit het lijf lopen om een tegenaanval van Volos 
tegen te houden, maar echt in de problemen kwamen onze jongens niet meer. De wedstrijd eindigde zo op 2-1. 
 

Zondag 18 juli:  Oefenwedstrijd #7  =>  KV Mechelen  -  KVC Westerlo   1-3 
Een week voor de start van de nieuwe voetbalcompetitie oefende geelrood nog een laatste keer. Tegenstander van 
dienst: KVC Westerlo (op het veld van KFC Katelijne). Malinwa verloor met 3-1. 
De wedstrijd begon met een valse noot voor Malinwa dat na twee minuten al meteen op achterstand stond. Westerlo 
toonde zich dodelijk efficiënt en gaf Thoelen meteen het nakijken. Malinwa eiste wel het balbezit op, maar het was 
wachten tot iets na het kwartier voor de bordjes weer in evenwicht hingen. Een ingestudeerde corner kwam voor de voet 
van Van Hoorenbeeck die Malinwa weer op gelijke hoogte schoot. 
Malinwa voerde de druk op en leek op en over Westerlo te gaan, maar het was Vaesen die Thoelen voor de tweede keer 
verschalkte. De jarige KV-goalie hield de spanning in de partij met twee puike reddingen op pogingen van Vetokele en 
Vaesen. 
Westerlo diept voorsprong verder uit na de pauze 
In het openingskwartier van de tweede helft had Malinwa het knap lastig met een bedrijvige thuisploeg. De wedstrijd 
werd pittiger met enkele stevige duels tot gevolg. Van Eenoo trok er zich niets van aan en bracht Westerlo op een ruime 
3-1 voorsprong. 
Op het uur wisselde coach Jonas De Roeck zijn volledig elftal. Ook Wouter Vrancken bracht met Druijf, Stanic en 
Servranckx frisse krachten tussen de lijnen. Enkele minuten na zijn invalbeurt vond Druijf de vrijstaande Robberechts, 
maar zijn poging werd gekeerd door de Westelse doelman. 
Malinwa kon het tij niet meer keren en verloor zo haar laatste oefenpartij. Over exact een week staat het echte werk op 
het programma. Malinwa ontvangt dan het stamnummer 1 op de openingsspeeldag van de nieuwe competitie. 
 

Maandag 19 juli:  Naar aanleiding van de waterschade die in verschillende delen van het land is opgelopen door extreme 
regenval vorige week, heeft ook KV Mechelen via de communitywerking Hartslag25 een solidariteitsactie opgestart.  
Vrijdag was sfeergroep 25/7 al begonnen met een hulpactie en zaterdag reden al enkele vrachtwagens met de 
opgehaalde hulpgoederen (dekens, kledij, voeding, gereedschap, …) richting Luik.  Op de rekening van Hartslag25 kunnen 
ook bedragen gestort worden met vermelding van “Watersnood 14/7”. 
Ondertussen nadert de nieuwe competitie met rasse schreden.  KVM liet weten alle registraties voor de eerste match van 
komende zondag tegen Antwerp te hebben verwerkt.  Zoals verwacht kwamen er meer aanvragen binnen dan het aantal 
toeschouwers dat KV mag binnenlaten.  Iedereen wordt ten laatste woensdag op de hoogte gebracht of zijn of haar 
bubbel al dan niet is uitgeloot. 
 

Donderdag 22 juli:  Naar aanleiding van de 
verkoop van Odilon Kossounou van Club Brugge 
naar het Duitse Bayer Leverkusen, publiceerde 
Gazet van Antwerpen vandaag de top-10 van de 
transferinkomsten van de laatste 5 jaar.  Door die 
laatste transfer, waarvoor Club minstens 25 
miljoen euro incasseerde, sprong Club Brugge 
naar de eerste plaats van dit klassement.   
KV Mechelen doet het, dankzij de toptransfers 
van Hassane Bandé, Issa Kaboré en Aster Vranckx 
ook niet onaardig: Malinwa prijkt op een mooie 
zevende plaats!  
Verder gaf KV Mechelen op z’n website een toelichting over de verdeling van de tickets voor de wedstrijd van komende 
zondag tegen Antwerp.  Malinwa verkocht 10 832 abonnementen.  De meesten daarvan kozen voor de goldformule (7 
581).   Daarnaast werden ook 858 silverabonnementen, 31 claim place-kaarten en 822 nieuwe seizoenskaarten aan de 
man gebracht.  Tot slot beschikt KV Mechelen ook over 1 540 business-abonnees. 
Voor de wedstrijd tegen Antwerp ontving Malinwa 5 151 registraties.  Daarvan kon de club, rekeninghoudend met alle 
coronamaatregelen, 4 000 supporters van een plaatsje voorzien.  In het businessgedeelte, waarvoor een apart 
registratiesysteem liep, kunnen 800 abonnees terecht.  Dat brengt de totale capaciteit voor de seizoensopener op 4 800. 
 

Vrijdag 23 juli:  Enkele uren voor dat Kostas Laifis het eerste doelpunt (de 1-0 in R. Standard de Liège - KRC Genk 1-1) van 
de nieuwe competitie aantekende, maakte KV Mechelen de transfer van Marian Shved bekend.  De Oekraïner, die vorig 
seizoen al werd gehuurd van Celtic FC, werd definitief overgekomen van de Schotse cultclub.  Shved tekende een contract 
voor 3 seizoenen met een optie voor een extra seizoen in Mechelen. 
 

Zondag 25 juli:  Speeldag 1 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  R. Antwerp FC   3-2 
Malinwa boog vanmiddag een 0-2 achterstand om in een 3-2 overwinning tegen Royal Antwerp FC. Ferdy Druijf eiste met 
twee doelpunten in evenveel minuten een hoofdrol op in een heerlijke voetbalmiddag.  



Coach Wouter Vrancken moest nog enkele knopen doorhakken voor de start van de competitie. Hij gaf het vertrouwen 
aan doelman Coucke en had ook plek voor nieuwkomers Oum Gouet, Cuypers en Souza.  
In een evenwichtig wedstrijdbegin was – net toen de hemelsluizen openden – de beste kans voor Antwerp. Een 
bezoekende corner viel op het hoofd van de vrijstaande De Laet. Gelukkig voor Malinwa stond het vizier van de 
verdediger nog niet op scherp.  
Frey opent de score 
Zonder dominant te voetballen klom Antwerp dan toch op voorsprong. Vanlerberghe had moeite met de controle en daar 
profiteerde Frey optimaal van. De spits kapte zich goed vrij en na een Mechelse deviatie vloog de bal achter een kansloze 
Coucke tegen de touwen. 
Malinwa reageerde gevat via het aanvalsduo Mrabti-Druijf, maar Butez toonde zich tot tweemaal toe een betrouwbaar 
sluitstuk. Pech voor Malinwa.  
Op het halfuur drukte geelrood steviger zijn stempel op de wedstrijd. Het kwam er enkele keren scherp uit maar pogingen 
van Mrabti en Hairemans vlogen nipt over de kooi van Butez. Al moest de Antwerp-goalie zelf ook aan de bak op een lage 
schuiver van Mrabti. Malinwa, duidelijk baas in het laatste kwartier van de eerste helft, dreigde nog via Hairemans, maar 
meer dan een hoekschop leverde de poging niet op. Ruststand KVM-Antwerp: 0-1.  
Malinwa trok de lijn van het laatste kwartier voor de pauze meteen door en dat leverde geelrood al snel een interessante 
vrije trap op. Vanlerberghe krulde de bal tegen de lat. Even later was de verdediger daar opnieuw met een rake kopbal, 
maar Butez stond pal. Pittig begin van de tweede helft! 
Benson brengt efficiënt Antwerp op 0-2, De Laet helpt Malinwa een handje 
Wat maar niet lukte voor Malinwa, lukte aan de overkant wel. Benson sneed naar binnen en plaatste de bal buiten het 
bereik van Coucke. Ondanks de dubbele achterstand bleef Malinwa vol gaan voor dat ene doelpunt. Hairemans haalde de 
achterlijn, maar zonder succes. Luttele seconden later kreeg Malinwa de hulp van De Laet die de thuisploeg terug in de 
wedstrijd bracht. 
Ferdy Druijf on fire (3-2) 
Met nog een kwartier op de klok was het Ferdy-time. Het nummer negen van Malinwa bracht geelrood na een subtiele 
deviatie op gelijke hoogte van Antwerp en nog geen minuut later ging het dak helemaal van het AFAS-stadion toen de 
Nederlandse spits met een rake schuiver de thuisploeg op voorsprong bracht. Wat een wedstrijd! 
Met nog enkele minuten op de klok koos Wouter Vrancken voor zekerheid en bracht Swers en Bateau tussen de lijnen. 
Mrabti en Druijf mochten gaan rusten. De vier minuten blessuretijd leverde nog een spelletje op aan de cornervlag en 
uiteindelijk de drie verdiende punten voor een sterk Malinwa.  
 

Dinsdag 27 juli:  Senne Carleer tekende vandaag z’n eerste profcontract.  De 18-jarige doelman, die al sinds z’n tiende bij 
KV speelt, is nu voor 2 seizoenen verbonden aan Malinwa, met een optie voor een derde seizoen.  In 2013 kwam hij over 
van VC Delta Londerzeel, sinds begin jaar traint hij mee met de A-kern. 
 

Woensdag 28 juli:  Milan Robberechts verlengde vandaag z’n contract bij Malinwa.  De 17-jarige aanvaller, die al tot 2022 
onder contract lag bij KVM, tekende een overeenkomst tot 2024 + een optie voor een extra jaar.  Robberechts is één van 
de jongeren die sinds de voorbereiding met de A-kern meetraint.  Hij kwam in 2014 over van KSC Grimbergen. 
 
Zaterdag 31 juli:  Speeldag 2 Jupiler Pro League  =>  FC Seraing  -  KV Mechelen   1-0 
KV Mechelen is er vanavond niet in geslaagd punten te rapen bij nieuwkomer Seraing. Na een vroeg weggeefdoelpunt 
kon geel en rood nauwelijks gevaarlijk zijn en liep het zo tegen een bijzonder jammerlijk verlies aan.  
Met dezelfde elf als tijdens de ommekeer tegen Antwerp begon Vrancken de zoektocht naar een perfecte zes op zes. De 
eerste kans van de partij was ook voor de bezoekers: Cuypers draaide zich vrij, maar mikte naast. 
Vroege één-nul 
De bal tussen de palen krijgen, dat lukte Seraing wat later wel. Bernier schilderde het leer naar de rechterhoek, Coucke 
redde met de vuisten. De thuisploeg toonde enthousiasme en na wat ballen in de box zonder veel gevaar, kreeg het een 
doelpunt in geschenkverpakking. Vinicius speelde slecht in en Maziz schotelde Marius Mouandilmadji de binnentikker 
voor.  
Malinwa raakt niet in thuiszestien 
KV Mechelen probeerde meer op de helft van de thuisploeg te verschijnen, maar het ontbrak geel en rood aan precisie en 
creativiteit om doelman Dietsch in verlegenheid te brengen. Op het halfuur kon Walsh voorzetten, Mrabti knalde van 
dichtbij op een verdediger of twee. 
Nee, het was allemaal te weinig om aanspraak te kunnen maken op de gelijkmaker. Seraing loerde ondertussen op de 
counter en in de extra tijd ontsnapte Malinwa nog aan een tweede tegendoelpunt. Een omhaal van Jallow belandde in de 
kluts gelukkig naast. 
Zwoegen en werken, maar geen goals 
De opdracht voor de troepen van Vrancken was duidelijk: het moest harder, secuurder en met meer kansen. Maar net als 
in de eerste helft bracht het enthousiaste Seraing het eerste gevaar in de bezoekende zestien.   Vrancken bracht rond 
minuut zestig Storm en Engvall in en dat loonde bijna meteen. Engvall werkte een doorschuivende en botsende bal net 
niet in doel aan de tweede paal. Het bleef zwoegen voor Malinwa om gevaarlijk te kunnen zijn. Het was integendeel 
Maziz die aan de overzijde Coucke nog eens aan het werk zette.  
 
 



Ook slotoffensief blijft uit 
Het Mechelse zware geschut bleef uit en Seraing geloofde meer en meer in de drie punten. Coucke moest zich zowaar 
onderscheiden op een poging van Bernier. De thuisploeg behield zijn organisatie, KVM miste de power om nog de 
gelijkmaker te netten, een poging van Walsh van dichtbij ten spijt. En zo bleef het bij 1-0.  
 

Zondag 1 augustus:  KV Mechelen besliste vandaag om Joachim Van Damme om disciplinaire reden en voor onbepaalde 
duur terug te zetten naar de B-kern.  Volgens Axel Brisart van Het Laatste Nieuws kwam hij de voorbije weken regelmatig 
te laat of zelfs niet opdagen. 
 

Dinsdag 3 augustus:  De kleedkamer in het het AFAS-stadion kreeg een grondige opfrisbeurt.  Met dank aan partner AID 
Lettering.  Op de social media van de club verschenen onder andere onderstaande foto’s. 
 

  
 

Verder tekenden 3 jongeren, die net zoals Gaétan Bosiers en Maxime De Bie uitgeleend worden aan het Nederlandse 
Helmond Sport, afgelopen week hun eerste profcontract. 
1.  Jules Houttequiet, met z’n 18 de jongste van de drie, kreeg een contract voor 2 seizoenen met een optie voor een 
derde. Hij is een creatieve aanvallende middenvelder die vorig jaar overkwam uit de jeugd van RSC Anderlecht. 
2.  Ilias Breugelmans speelt al sinds 2015 voor Malinwa, hij maakte toen een transfer van Lierse naar KV.  Breugelmans is 
een 20-jarige rechtsback met veel loopvermogen en werkkracht die een contract voor 1 seizoen tekende met een optie 
voor een extra seizoen.    
3.  Tot slot is er Jarno Lion.  Ook hij tekende een contract voor 1 seizoen met optie.  Lion kreeg z’n opleiding als centrale 
verdediger maar speelt tegenwoordig als verdedigende middenvelder.  Hij keerde in 2018 terug naar KVM na een passage 
bij Club Brugge. 
 

Donderdag 5 augustus:  Victor Wernersson wordt tot het einde van het kalenderjaar uitgeleend aan Stabæk Fotball.  De 
Noorse club, die momenteel voorlaatste staat in de Elitieserien (de hoogste klasse waarvan de competitie in december 
eindigt), bedong ook een aankoopoptie in de huurovereenkomst. 
 

Zaterdag 7 augustus:  Speeldag 3 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KAS Eupen   1-3 
KV Mechelen verloor vanavond in het slot van Eupen. Vinicius Souza bracht Malinwa nochtans voor de pauze op 1-0, maar 
de uitgekookte bezoekers sloegen meteen na de pauze en in het slot toe. Geel en rood had na de gelijkmaker wél 
mogelijkheden om opnieuw op voorsprong te komen, maar pakte zijn momenten niet. Dat deed Eupen wel en zo opent 
KVM het seizoen met zure 3 op 9.   
Malinwa had nochtans wat recht te zetten na de non-match tegen Seraing. Het begon dan ook enthousiast, maar moest 
achterin meteen uitkijken om geen cadeaus uit te delen. Eerst mocht Vanlerberghe blij zijn dat Ngoy naast mikte, wat 
later hielp de lat bij een uitvallende bal van Cools.  
Vini met de 1-0 
De thuisploeg nam resoluut het balbezit op zich, maar tot kansen leidde dat lange tijd niet. Het was integendeel Eupen 
dat met Peeters en Ngoy gevaarlijk kwam piepen. Rond het halfuur toonde ook KVM zich voor doel. Druijf – met een 
lekkere omhaal – en Oum Gouet – met het hoofd – lieten de netten niet trillen. 
Dat deed Vinicius Souza even later wel. Met een rake kopper zette hij het AFAS Stadion aan het dansen. Mrabti haalde 
vlak voor het rustsignaal ook eens uit: zijn knal beroerde het zijnet en zo gingen we de pauze in met 1-0 op het bord. 
Daar is de snelle gelijkmaker 
We waren nog maar net aan de tweede helft gestart of de 1-1 lag al tegen de touwen. Peeters rolde met behulp van 
Prevljak de thuisdefensie op en maakte het overhoeks fraai af. 



Alles was te herdoen en dus moest Malinwa weer op zoek naar een doelpunt. Bijna was de Eupense tegentreffer snel van 
de tabellen gewist. Het doelpunt wenkte, maar Druijf en Mrabti lieten de uitstekende kansen liggen. Het was hét 
momentum voor KVM om toe te slaan, ook de tribunes voelden dat er wat kon aankomen en zetten zich nog eens 
luidkeels achter hun manschappen.  
KVM scoort niet, Agbadou en Embalo wél 
Het doelpunt viel niet en de Mechelse druk nam nadien af. Niet dat de bezoekers nog veel toonden, Coucke moest 
nauwelijks ingrijpen, maar ook zijn collega Nurudeen had weinig om handen. 
Maar toen moest het pijnlijke slot nog komen. Coucke tikte eerst nog een rechtstreekse hoekschop over, maar zag 
kansloos toe toen luttele seconden later Agbadou de KVM-defensie aftroefde. Hij kopte centraal in en zette Eupen vijf 
minuten voor het einde op puntenkoers. Embalo nam vijf minuten later alle twijfels weg: de Oostkantonners gingen 
zowaar met de drie punten aan de haal.  
 

Donderdag 12 augustus:  Vandaag werden de definitieve data en uren bekend gemaakt voor de zevende speeldag.  RSC 
Anderlecht – KV Mechelen gaat door op zondagmiddag 12 september (aftrap 13 uur 30).  De volgende wedstrijden zullen 
op 30 augustus vastgelegd worden. 
 

Vrijdag 13 augustus:  Deze voormiddag raakte het nieuws bekend dat Franck Berrier vannacht overleed.  Berrier, die 
amper 37 werd, kreeg gisteren tijdens een spelletje padel een hartstilstand.  Nadat hij gereanimeerd werd, kreeg hij in het 
ziekenhuis een tweede hartstilstand die hem fataal werd.  De Franse spelmaker, die in België vooral furore maakte bij SV 
Zulte-Waregem en KV Oostende, tekende in 2018 bij KV Mechelen z’n laatste spelerscontract.  Tijdens de voorbereiding 
op het seizoen 2018-2019 kreeg hij echter te kampen met hartproblemen en enkele maanden later moest hij op aanraden 
van de specialisten stoppen met topsport.  Uiteindelijk werd z’n zwakke hart hem toch fataal.  Hieronder enkele foto’s 
van de korte passage van Berrier, bijgenaamd Le Petit Géneral, bij Malinwa. 
 

 

 

  
 

Vrijdag 13 augustus:  Joachim Van Damme, die op 1 augustus om disciplinaire reden naar de B-kern werd gestuurd, zal 
vanaf volgende week maandag terug meetrainen met de A-kern. 
 

Zondag 15 augustus:  Speeldag 4 Jupiler Pro League  =>  KAA Gent  -  KV Mechelen   2-0 
Malinwa verloor vanmiddag kansloos in de Ghelamco Arena van AA Gent. Een sterke Coucke hield de spanning nog lang in 
de partij na de opener van Ngadeu. Maar het was Fortuna die in blessuretijd na een vlijmscherpe counter alle twijfels liet 
verdwijnen. 
Coach Wouter Vrancken wijzigde zijn basisploeg (noodgedwongen) op vier plaatsen. Bijker (ziek) en Mrabti (geblesseerd) 
verdwenen uit de selectie. Cuypers en Oum Gouet moesten vrede nemen met een plaats op de bank. Zo verscheen Swers 
voor het eerst aan de aftrap. Ook Bateau, Storm en Engvall kregen het vertrouwen van de Mechelse coach.  
In een vrij slordig eerste halfuur waren de beste kansen voor de thuisploeg. Tissoudali vond Coucke op zijn weg en ook op 
een poging van Malede ging de Mechelse goalie goed plat. Malinwa kon enkel dreigen via de voet van Engvall. De poging 
van de Zweedse spits ging hoog over de kooi van Bolat.  
Ngadeu opent de rekening 
Op het halfuur was het dan toch prijs voor de thuisploeg. Kums vond Ngadeu aan de tweede paal en die knalde het leer 
hoog in de touwen.  Een Mechelse reactie bleef uit en het was Coucke die zijn ploeg in de wedstrijd hield met een puike 
redding op een poging van Tissoudali. Ruststand Gent-KVM: 1-0.  
Na de pauze schakelde de thuisploeg duidelijk een versnelling hoger. Eerst kon Odjidja net niet bij een voorzet van 
Tissoudali, nadien was het de spits zelf die Coucke op zijn weg vond. De Sart probeerde het dan maar met een streep uit 
de tweede lijn, gelukkig voor de bezoekers nipt naast de kooi van Coucke. Van een Gentse storm gesproken… gelukkig 
zonder doelpunten.  
Cuypers-Shved-Oum Gouet in, Druijf-Hairemans-Engvall out 



Het sein voor Wouter Vrancken om drie frisse krachten in te brengen. Het loonde vrijwel meteen, want Oum Gouet testte 
de vuisten van een attente Bolat. De Gentse storm nam in kracht af en Malinwa kwam beter in de wedstrijd. Cuypers 
verscheen plots schuin voor Bolat, maar de Gentse goalie toonde zich een betrouwbaar sluitstuk.  
Fortuna neemt alle twijfels weg in blessuretijd 
Ondanks de vele Gentse kansen, bleef de krappe 1-0 tussenstand op het scorebord. De ingevallen Hjulsager haalde nog 
maar eens de trekker over, maar ook ditmaal ging Coucke goed plat. De Mechelse goalie hield de spanning in de partij tot 
Fortuna in blessuretijd alle twijfels wegnam. Malinwa speelde alles of niets en botste op een vlijmscherpe counter. 
Boeken toe voor Malinwa. 
 

Maandag 16 augustus:  Oefenwedstrijd #8  =>  Oud-Heverlee Leuven  -  KV Mechelen   2-1 
OH Leuven won maandagmiddag een oefenwedstrijd tegen KV Mechelen met 2-1. Nieuwelingen Shengelia en Rezaei 
scoorden, nadat de heroptredende Van Damme in de openingsfase Malinwa op voorsprong had gebracht. 
Na zowat zeven minuten voetballen, opende Van Damme de score aan de Korbeekdamstraat. Debutant Shengelia zette 
nadien tot twee keer toe goed voor. De eerste keer kwam Allemeersch twee schoenmaten te kort om binnen te schuiven. 
Wat later duwde Rezaei net naast. Tussen die twee goede kansen voor Leuven in redde Ravet knap op een schot van 
Shved. 
Halfweg de eerste periode bediende een bedrijvige Tamari gelegenheidskapitein Vlietinck. Thibault zag zijn poging in 
hoekschop geduwd door doelman Thoelen. De Mechelse goalie pakte kort daarop uit met een knappe redding op een 
vluchtschot van Rezaei. Op het halfuur kwam de thuisploeg goed weg toen de jonge Ceulemans de kwaliteit van de deklat 
testte op een hoekschop van ouderdomsdeken Kaya.  
Vroeg in de tweede periode gaf Shengelia zijn visitekaartje af, toen hij een vrijschop prinsheerlijk binnen draaide via de 
paal. Net voor het uur waagde de mee opgerukte Raemaekers zijn kans. Het schot van Toon miste op een haar na de 
winkelhaak. Vekemans bediende wat later perfect Rezaei en de Iraniër duwde binnen aan de tweede paal. De Leuvenaars 
controleerden nadien de wedstrijd en dreigden nog via Vlietinck en Allemeersch. Thibault vond Thoelen op zijn weg en 
Arthur mikte iets te hoog.  (verslag vanop ohleuven.com.) 
 

Dinsdag 17 augustus:  Arne Portner en Mâlik Wanya 
tekenden vandaag hun eerste profcontract bij KV Mechelen.  
Beide spelers tekenden een overeenkomst van 2 seizoenen 
met een optie voor een derde. 
Portner is een 18-jarige linksback die gekend staat om zijn 
snelheid en infiltraties.  Hij sloot bij Malinwa aan op zijn zes 
jaar en speelde sindsdien voor geen enkele andere club.  Hij 
maakte ook al kennis met de nationale jeugdploeg. 
Wanya, wiens volledige naam Mâlik Matthias Wanya Belco-
Cisse luidt, speelt ook al sinds 2012 voor KV Mechelen.  Hij is 
ook 18 jaar oud en een razendsnelle vleugelaanvaller met 
veel techniek en explosiviteit.  De rechtsbuiten die over de 
Belgische en de Congolese nationaliteit beschikt, was reeds 
enkele keren jeugdinternational voor België.  
 

Woensdag 18 augustus:  In aanloop naar de wedstrijd tegen 
Union, de eerste wedstrijd zonder capaciteitsbeperkingen, 
werd de kaap van de 11 000 abonnementen gerond.  Voor die 
abonnees werkte KVM een exclusief platform uit: KVM-deals.  
Op dat platform kunnen zij genieten van kortingen bij meer 
dan 300 business partners, pretparken, etentjes, dagjes uit en 
nog veel meer. 
Voor de wedstrijd van komende zondag roept de club op om 
tijdig naar het stadion te komen.  Om de extra controles (Covid 
Safe Ticket + overeenkomstig identiteitsbewijs en 
toegangsbewijs) vlot te laten verlopen opent het AFAS-stadion 
3 uur voor aanvang van de wedstrijd. 
Tot slot verlengden vandaag 2 jeugdspelers hun contract bij KV 
Mechelen.  Dirk Asare Junior, wiens contract in 2022 zou  
aflopen, tekende een nieuw contract tot 2024.  Asare is een  

17-jarige centrale middenvelder die in 2018 overkwam van KVC Westerlo en sinds de voorbereiding meetraint met de A-
kern.  Daarnaast tekende ook Senne Ceulemans een contract voor 2 seizoenen met een optie voor een derde.  De 
polyvalente middenvelder maakte deze zomer de overstap van Beerschot naar Mechelen. 
 

Zondag 22 augustus:  Speeldag 6 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  R. Union Saint-Gilloise   3-1 
Malinwa keek na minder dan twintig seconden al tegen een achterstand aan, maar boog de scheve situatie helemaal om. 
Cuypers, Shved en Storm stuurden de bezoekers met lege handen terug naar huis en lieten de thuisfans genieten van de 
overwinning.  



Na de huldiging van ex-kapitein Seth De Witte kon het echte werk beginnen voor Malinwa. Net als vorige week gooide 
Wouter Vrancken zijn basisploeg stevig door elkaar. Zo nam Peyre zijn plek in de verdediging weer in en kreeg Cuypers 
voorin de steun van het trio Storm-Mrabti-Shved.  
De wedstrijd was nog geen twintig seconden bezig of Malinwa stond al op achterstand. Vanzeir glipte door de 
buitenspelval, omspeelde doelman Coucke en zette de bezoekers meteen op voorsprong. Droomstart voor Union, 
nachtmerrie voor Malinwa. 
Cuypers brengt Malinwa op gelijke hoogte 
Lang konden de bezoekers niet genieten van hun voorsprong want net als Union had ook Malinwa maar één doelkans 
nodig om gelijk te maken. Cuypers profiteerde van een heet standje voor de kooi van Moris om de gelijkmaker binnen te 
prikken. 
In een overigens pittig duel greep Wouter Vrancken nog voor het halfuur in. Souza, reeds in het boekje van scheidsrechter 
Bert Put, werd vervangen door Oum Gouet.  
Met de rust in zicht stak Union, met de hulp van de Mechelse defensie, opnieuw de neus aan het venster. Vanzeir was 
echter te verrast en schoot de bal op een attente Coucke. Malinwa schakelde, onder impuls van een bedrijvige Shved, 
plots een versnelling hoger. De Mechelse fans zagen het graag gebeuren, maar moesten toch vrede nemen met een 1-1 
ruststand.  
Shved Raket lanceert Malinwa de hemel in 
Malinwa kwam scherp uit de kleedkamer en duwde het gaspedaal helemaal in. Eerst kon Mrabti net niet profiteren na 
een uithaal van Schoofs, maar even later vond de Mechelse kapitein een vrijstaande Shved die het AFAS-stadion deed 
ontploffen. Union reageerde via de voet van Undav. Coucke toonde zich tot tweemaal toe een betrouwbaar sluitstuk en 
hield de Mechelse voorsprong op het scorebord.  
Storm knalt Malinwa op 3-1 voorsprong 
De bezoekers leken duidelijk geen vrede te nemen met een nederlaag en coach Mazzu bracht dan maar frisse krachten 
tussen de lijnen. Het sein voor een gretig Malinwa om nog een derde te prikken en dat deed het ook. Cuypers liet de bal 
slim door de benen lopen voor de vrijstaande Storm die Moris voor de derde keer het nakijken gaf. 
De doodsteek was gegeven. Malinwa controleerde de partij en Union leek niet meer te geloven in een stunt. Zo weet 
Malinwa na drie nederlagen op een rij weer wat winnen is. Eindstand KVM-Union: 3-1.  
 

Maandag 23 augustus:  Senne Ceulemans, de jonge middenvelder die vorige week pas z’n contract tekende bij Malinwa, 
wordt voor de rest van het seizoen verhuurd aan KVV THES Sport uit Tessenderlo. 
Speeldag 1 U21 groep 1  =>  KV Mechelen  -  R. Antwerp FC  2-3 
Vandaag kwam R. Antwerp FC, met Didier Lamkel Zé tussen de lijnen, op bezoek in Mechelen voor de competitieopener 
van de beloften. Over het openingskwartier valt er weinig te vertellen, beide ploegen zochten naar openingen maar de 
verdediging van zowel de thuisploeg als de bezoekers stond goed gepositioneerd. Het was dan ook geduldig wachten op 
het eerste gevaar. Dat kwam uiteindelijk in de 17de minuut. Quinten Servranckx werd van achteruit diep gestuurd door 
centrale verdediger Kobe Bohets. De bal werd perfect gedropt tussen de verdediging en de doelman alwaar Servranckx 
als een duiveltje uit een doosje opdook, hij twijfelde niet en trapte met een boogbal over de te ver uitgekomen doelman 
Cloodts bij de eerste kans van de wedstrijd al meteen in doel. Vier minuten later was het alweer Servranckx die kwam 
dreigen, zijn schot was te centraal en Stijn Cloodts kon makkelijk de bal klemmen. In de 29ste minuut was het weer de 
thuisploeg die kwam opzetten. Het was weer Bohets die een knappe bal vanop de linkerflank op het hoofd schilderde van 
Alexandre Stanic, de jonge aanvaller won het kopbalduel en scoorde zo zijn eerste van het nieuwe seizoen. Voor centrale 
verdediger Bohets was het al meteen de tweede assist van de wedstrijd, niet slecht voor een verdediger. Een minuut later 
kwam Antwerp dan toch ook eens opzetten. Een voorzet vanop links werd nipt naast de rechtse paal gekopt door Soussi. 
Voor de pauze konden we geen noemenswaardige kansen meer noteren, al kregen wel nog 2 thuisspelers een gele kaart. 
Robberechts na een trekfout in de 43ste minuut en Paeshuyse vlak voor de rust na een fout op Lamkel Zé. 
De tweede helft begon snediger dan de eerste helft. Antwerp-coach Swerts had duidelijk een donderpreek gehouden 
tijdens de koffie want nog geen 3 minuten na de aftrap had Antwerp de aansluitingstreffer al te pakken. Didier Lamkel Zé 
kreeg de bal toegespeeld aan de middenlijn en ging aan het lopen, hij hield iedereen achter zich, de voor de geblesseerde 
De Graeve ingevallen Joshua Veeckman probeerde de bal nog af te nemen maar eens in de grote backlijn kapte Lamkel Zé 
zich vrij naar zijn rechter en klopte Maxime Wenssens in zijn verste hoek. Antwerp trok het laken helemaal naar zich toe 
en Malinwa moest het spel ondergaan. In de 58ste minuut volgde er nog een gevaarlijk scrimmage voor het doel van de 
thuisploeg maar deze leidde gelukkig nog tot niets. In minuut 66 dreigden de bezoekers weer, maar invaller Zaânan trapte 
nipt over. In de 69ste minuut was daar dan toch de gelijkmaker, het was Edon Murataj die de bal in doel kreeg na een 
assist van Lamkel Zé. Antwerp rook bloed en zette nu helemaal door. Een minuut na de gelijkmaker was het dit keer 
Degallaix die gevaarlijk kon uithalen, zijn schot verdween echter tegen de borst van Wenssens die goed was uitgekomen. 
Het geluk van KVM kon niet blijven duren en een kwartier voor het einde werd het 2-3 op een Antwerpse counter na een 
Mechelse hoekschop, dezelfde hoofdrolspelers als bij de gelijkmaker zorgden nu voor de voorsprong, al waren de rollen 
nu omgedraaid en was het Murataj die aangaf op uitblinker Lamkel Zé. Lamkel Zé kreeg nog een gele kaart voor zijn 
viering waarbij hij zijn truitje uitdeed en weg smeet. Malinwa kon geen vuist meer maken en moest in het slot nog met 10 
verder na een tweede gele kaart en dus een rode kaart voor rechtsback Rune Paeshuyse na een tweede overtreding op 
Lamkel Zé. In een wedstrijd met 2 gezichten, 1 helft waarin Lamkel Zé onzichtbaar was en 1 helft waarin hij zijn duivels 
ontbond, trekt R. Antwerp FC alsnog aan het langste eind. Volgende vrijdag wacht voor Malinwa al de verplaatsing naar 
Roeselare, het thuisveld van Club Brugge. Club Brugge begon stevig aan de competitie met een 8-0 overwinning op het 
veld van Charleroi, men is gewaarschuwd. 



Dinsdag 24 augustus:  
Omdat het komende 
vrijdag exact 110 jaar 
geleden is dat FC Malinois 
z’n eerste wedstrijd 
speelde op de plaats waar 
nu het AFAS-stadion staat 
en omdat er nog geen 
bezoekende fans worden 
toegelaten, zal KVM de 
uitmatch op KV Kortrijk op 
grote schermen uitzenden.  
De affiche en de tickets 
werden gemaakt in de stijl 
van toen!  
Verder maakte William Togui vandaag z’n rentree op de Mechelse oefenvelden.  De 25-jarige aanvaller, die tot juni werd 
uitgeleend aan het Tunesische Espérance Sportive de Tunis en van KVM mocht uitkijken naar een andere werkgever, 
traint momenteel terug mee met Malinwa.  Togui heeft nog een contract bij KV tot 2024. 
Er viel ook heugelijk nieuws uit de Mechelse jeugdacademie te rapen: de U18 wonnen de Beker van Mechelen.  Na 3 
overtuigende zeges in de groepsfase versloegen ze in de finale Zennester Hombeek, dat z’n groep ook had gewonnen met 
9 op 9, met 7-1.  Aan de rust was de wedstrijd gespeeld, toen stond het al 4-0:  9′ Ilyas El Gharbi 1-0, 12′ Obed Adjei 
Agyapong 2-0, 22′ Joseph Amuzu 3-0, 24′ Bilal Bafdili 4-0, 40′ Quinten Himpe 4-1, 51′ Junhui Lu 5-1, 59′ Seppe Kerremans 
6-1 en 76′ Junhui Lu 7-1. 
 

 
 

De U18 van Malinwa vieren hun overwinning van de beker van Mechelen. 
 

Tot slot nog een niet-KVM-gerelateerd bericht: Belgisch voetbalicoon Wilfried Van Moer overleed vandaag op 76-jarige 
leeftijd ten gevolge van een hersenbloeding.  De middenvelder, die de bijnaam De Kleine Generaal meekreeg, speelde 
tijdens de jaren ’60, ’70 en 80’ achtereenvolgens voor SK Beveren-Waes, R. Antwerp FC, R. Standard de Liège, K. Beringen 
FC, SK Beveren-Waes en K. Sint-Truidense VV.  Van Moer, die ook 57 caps verzamelde voor de Rode Duivels, won 3 keer 
de Gouden Schoen.  Alleen Paul Van Himst (4) en Jan Ceulemans (ook 3) deden hem dat na!  Na z’n spelerscarrière 
maakte hij ook een 14-jarige trainersloopbaan die hij in 1996 afsloot als bondscoach van België. 
 

Vrijdag 27 augustus:  Speeldag 6 Jupiler Pro League  =>  KV Kortrijk  -  KV Mechelen  2-2 
In een wedstrijd met twee gezichten pakte Malinwa vanavond een punt in het Guldensporenstadion. Storm (2x) bracht de 
bezoekers voor de pauze op een comfortabele voorsprong, maar de aanhoudende druk leverde de thuisploeg in de 
tweede helft nog een punt op na doelpunten van D’Haene en invaller Guèye.  
Storm opent de score 



In een gesloten openingskwartier was de eerste kans meteen prijs voor de bezoekers. Nikola Storm profiteerde van een 
voorzet van Walsh om het leer achter Ilic in doel te knallen. Even leek de lijnrechter het feestje nog te verpesten, maar na 
tussenkomst van de VAR mocht Malinwa dan toch nog vieren. 
Storm stormt naar 0-2 
De thuisploeg leek duidelijk aangeslagen en dat was perfect naar de zin van de Mechelse doelpuntenmaker. De 
flankaanvaller – vorig seizoen ook al goed voor twee doelpunten in het Guldensporenstadion – profiteerde optimaal van 
de ruimte die hij kreeg om Ilic voor een tweede maal te verschalken. Van een uppercut gesproken. 
Paal en VAR houden Malinwa op dubbele voorsprong 
Malinwa leek na een prima eerste helft met een dubbele voorsprong te kunnen gaan rusten, maar werd in het slot toch 
nog opgeschrikt door een kopbal op de paal en een afgekeurd doelpunt van Chevalier. De spits kopte een vrije trap vanuit 
buitenspel voorbij een kansloze Coucke. Gelukkig voor de Mechelaars werd zijn doelpunt terecht afgekeurd. 
D’Haene vlamt aansluitingstreffer in de kruising 
De thuisploeg toonde duidelijk een ander gelaat bij aanvang van de tweede helft. Eerst bracht Coucke nog redding op een 
poging van Dewaele, maar op een streep van D’Haene moest de Mechelse goalie zich toch gewonnen geven. 
Wouter Vrancken reageerde op de aansluitingstreffer met de inbreng van Igor de Camargo. Malinwa had het in de 
tweede helft immers knap lastig met een enthousiaste thuisploeg. Thuiscoach Luka Elsner zette alles op alles en 
posteerde invaller Guèye diep in de spits. Een ingreep die vrijwel meteen rendeerde: de spits klom het hoogst op een vrije 
trap en gaf Coucke met een rake kopper voor de tweede maal het nakijken. 
De Camargo laat drie punten liggen 
Na de gelijkmaker ging de druk van de ketel bij de thuisploeg en Malinwa kwam weer aan voetballen toe. Pogingen van 
Oum Gouet en Walsh verdienden meer dan een hoekschop en het slotakkoord van invaller De Camargo bezorgde 
geelrood ei zo na alsnog de drie punten. Een doelpunt viel er niet meer in de zes minuten blessuretijd waardoor beide 
ploegen vrede moesten nemen met een 2-2 gelijkspel. 
 

Speeldag 2 U21 groep 1  =>  Club Brugge KV  -  KV Mechelen   7-0   
Vrijdag opende de Mechelse Beloften op "The Nest" in Schiervelde de tweede speeldag tegen de beloften van Club 
Brugge. Tijdens de eerste minuten was het al meteen duidelijk dat de thuisploeg een niveau en een tempo hoger gewoon 
is. Deze ploeg speelde vorig seizoen bij wijze van test al een heel jaar mee in 1B. Club NXT werd dan wel de laatste in 1B 
met 2 overwinningen en 13 punten, toch was het een enorm leerzame ervaring voor het team. In die eerste minuten kon 
je al meteen zien dat zij sneller, technischer en tactisch sterker zijn. Inderdaad, de uitgesproken titelfavoriet. Twintig 
minuten lang speelde Club Brugge met de bezoekers. De spelers van Malinwa kwamen telkens een stapje later of waren 
minder fel dan de Brugse spelers. Elke afvallende bal was voor Club. 20 minuten lang leek het nog alsof KV hier misschien 
iets ging kunnen komen halen met een goede organisatie. Die hoop werd doorprikt in de 21ste minuut. Een diepe voorzet 
vanop de rechterkant werd door Arne Engels, die goed voor zijn verdediger kwam, in doel getikt. Twee minuten later was 
het Romeo Vermant die weer op de rechterflank 2 Mechelse verdedigers in de wind zette en kon voorzetten, Sandra 
trapte de voorzet in 1 tijd over het doel van Carleer. In minuut 31 haalt linksback Portner Engels neer in het 
strafschopgebied, Engels zet zich zelf achter de bal, Carleer duikt nog naar de goede hoek maar de bal is te goed 
geplaatst. 2-0, 2x Arne Engels. Na de constante druk begint Club nu ook echte kansen bij elkaar te voetballen. In de 34ste 
minuut zijn ze er weer, ditmaal over de linkerkant van waar Sabbe de bal kan voorbrengen, Vermant staat alleen voor 
doel maar kan net niet bij de voorzet. Een minuut later is het de al vroeg ingevallen Aelterman die kan aanleggen, Senne 
Carleer gaat goed plat op het schot. Weer 1 minuut later staat dan toch de derde op de bordjes. Een corner vanaf links 
wordt voorgebracht door Engels en Amadou Sagna kan vrij binnenkoppen. In de 41ste minuut prikt ook Vermant dan toch 
nog zijn doelpunt tegen de netten. Een voorzet vanop rechts wordt door Cisse Sandra met de borst gecontroleerd en 
afgelegd voor Vermant die makkelijk kan scoren. In het slot van de eerste helft krijgt Dirk Asare nog een gele kaart voor 
een te late tackle. 
Club Brugge begint aan de tweede helft en toont nog goesting genoeg om er nog enkele te maken, 1 minuut na de aftrap 
mag Sandra al aanleggen maar ditmaal is het schot te zwak en recht in de armen van doelman Carleer. Vij minuten later is 
het Vermant weer die mag proberen, zijn schot vanop links gaat over de lat. In minuut 54 krijgen we de eerste gevaarlijke 
bal voor Senne Lammens: een voorzet van Masala Eloko verdwijnt bijna in doel, Lammens kan nog net de bal over zijn 
doel tikken. De daaropvolgende hoekschop van Malik Wanya wordt door Bas Van Den Eynden gedevieerd maar Lammens 
krijgt hem recht op zijn borst en in zijn armen. 3 minuten later bevinden we ons alweer aan de overkant waar Arne Engels 
de bal kan meegeven met Romeo Vermant, de Brugse spits wordt weinig in de weg gelegd en ook hij kan zijn tweede van 
de avond maken. Dertig seconden later heeft hij ook al zijn hattrick beet wanneer hij de 6-0 kan binnentikken na 
voorbereidend werk op de linkerkant. Club Brugge lost de druk een beetje en KV kan iets meer in het spel komen, dit 
leverde echter geen kansen op. Het is integendeel Club nog die in de 73ste minuut nog eens de neus aan het venster 
steekt, Vermant met een schot op doel maar Carleer kan de bal naar de buitenkant boksen. In minuut 82 is het Aelterman 
die zich nog wil tonen met een laag schot maar dit gaat voorlangs. Zes minuten later is hij wel succesvol en zet zo de 7-0 
eindstand op het bord. Dit Club Brugge is een niveau te hoog voor de rest van de reeks en nu al titelkandidaat nummer 1 
en dus ook een serieuze kandidaat om volgend seizoen weer in 1B te spelen wanneer de beloftencompetitie wordt 
opgedoekt en samengevoegd met 1B en de amateurreeksen.       
 

Maandag 30 augustus:  Vandaag werden speeldagen 8 tot en met 12 bekend gemaakt.  De eerstevolgende thuismatch 
van KV Mechelen is op zaterdag 18 september om 18 uur 30 tegen streekgenoot OH Leuven.  Daarna volgen Sporting 
Charleroi – KVM (26 september om 21u), KVM – R. Standard de Liège (1 oktober om 20u45), Beerschot VA – KVM (17 
oktober om 16u) en KVM – SV Zulte-Waregem (23 oktober om 18u30). 



 

Dinsdag 31 augustus:  Op het einde van de zomertransferperiode was het nog aardig druk op KV Mechelen.  Om te 
beginnen werd Chris Kalulika voorgesteld, een 19-jarige aanvaller die transfervrij overkwam van RSC Anderlecht.  De 
Brusselaar, die eerst voor FC Black Star en KV Woluwé-Zaventem speelde, vertoefde gedurende 6 seizoenen op de RSCA-
academie in Neerpede en tekende een contract voor 2 seizoenen met een optie voor een derde.  In eerste instantie zal 
Kalulika aansluiten bij de beloften van Malinwa. 
De tweede transfer was die van Jossue Kanga Dolet, een 19-jarige spits die, eveneens transfervrij, overkwam van KAA 
Gent.  Hij tekende een contract tot 2023 en werd meteen doorverhuurd aan de Nederlandse zusterclub Helmond Sport.  
Dolet werd in Kontich geboren en heeft Angolese roots.  Eerder speelde hij voor K. Kontich FC, KFC Duffel, R. Antwerp FC 
en in 2017-2018 ook al 1 seizoen voor KV Mechelen. 
Verder bevestigde KV Mechelen de uitleenbeurt van Senne Ceulemans aan eerste nationaler KVV THES Sport. 
Tot slot vond Willem Togui onderdak bij 1B-club RWD Molenbeek.  De Ivoriaanse spits geraakte in Mechelen niet meer 
aan speelminuten en werd daarom uitgeleend aan de Brusselse club. 
 

    
 

KV’s laatste nieuwe aanwinsten: Chris Kalulika en Jossue Kanga Dolet 
 

Woensdag 1 september:  Oefenwedstrijd #9  =>  KV Mechelen  -  Willem II   4-1 
Willem II uit Tilburg kwam woensdagnamiddag naar het AFAS-stadion voor een oefenwedstrijd. Geel & Rood kende weinig 
problemen met de Nederlanders en won met 4-1.  
Drie flitsende minuten 
KV Mechelen nam vrijwel meteen de bovenhand in deze oefenpot. Toch was het wachten tot minuut dertien vooraleer 
we kansen te zien kregen. Hairemans knalde over na een knappe één-twee met Swers. Een minuutje later wipte opnieuw 
Hairemans de bal over de Tilburgse defensie, maar de poging van Van Hoorenbeeck strandde op doelman Brondeel.  
Derde keer, goeie keer. Kaya krulde de bal heerlijk vanop links richting het strafschoppunt. Joachim Van Damme glipte (al 
dan niet) door de buitenspelval en kopte heel subtiel de 1-0 binnen. Een sterk openingskwartier werd beloond met een 
voorsprong.  
Controle omgezet in goals 
Na de openingsgoal behield KV de controle over de wedstrijd. Willem II kwam niet verder dan een scrimmage voor de 
goal van Thoelen. Dan hing een 2-0 eerder in de lucht en in minuut 40 viel die er ook uit. Bij een balrecuperatie devieerde 
Kaya het leer in de loop van De Camargo. De spits duwde netjes in doel.  
Twee minuten later stonden onze mannen opnieuw voor de goal. Swers zat goed tussen een lange bal en leverde in bij 
Hairemans. Die laatste kapte vanop rechts naar binnen en trapte vanop de zestien meter in de verste hoek binnen. Zo 
gingen we rusten met een 3-0 voorsprong.  
Het evenwicht hersteld 
Tijdens en na de rust werd er, zoals gebruikelijk in oefenmatchen, redelijk wat gewisseld. Zo kwamen onder andere Druijf, 
Storm, Bijker, Cuypers en Van den Eynden erin. Ook Willem II gooide wat verse krachten in de strijd en kon het evenwicht 
herstellen. Otschi Wriedt trapte de 3-1 in de korte hoek voorbij Thoelen.  
KV Mechelen antwoordde met een strakke corner van Storm. Druijf kopte net over. En nadat twee pogingen van Storm 
niet binnen het kader eindigden, plaatste Che Nunnely nog een bal in het zijnet voor Willem II. Opnieuw Nunnely en 
Wriedt schoten daarna nog naast. 
Nog een goal 
De wedstrijd bleef goed op en neer gaan. Net voor affluiten brak KV Mechelen nog eens uit. Storm knalde hard, in de 
rebound glipte Druijf voorbij de doelman en schotelde zijn spitsbroeder Cuypers de 4-1 voor. Meteen daarna weerklonk 
het eindsignaal. Een mooie overwinning in een leuke oefenpot. 
 



Donderdag 2 september:  Met een competitievrij weekend in het vooruitzicht mochten de spelers zich vandaag even 
ontspannen.  Tijdens de jaarlijkse teambuilding trokken onze kern en staf naar Inkart in Puurs voor een endurance race  
Een namiddag vol focus, snelheid en vooral veel plezier. 
 

 

 

 
 

Maandag 6 september:  Nadat de Pro League vorige week groen licht gaf om terug supporters van de bezoekende clubs 
toe te laten in de stadions, is de ticketinfo van de eerstvolgende verplaatsing bekend.  RSC Anderlecht stelt 600 plaatsen 
ter beschikking van KV Mechelen.  Er is een buscombi van kracht en uiteraard moet iedereen beschikken over een Covid 
Safe Ticket.  Verder geldt op de bussen het ‘busprotocol’ wat onder andere inhoudt dat drank en eten verboden is en een 
mondmasker verplicht is. 
 

Dinsdag 7 september:  Om de supportersclubs die zondag een bus inleggen naar Anderlecht financieel tegemoet te 
komen, besliste KV Mechelen om de opbrengst van de uitzending op de grote schermen van de vorige uitmatch op KV 
Kortrijk te verdubbelen en integraal door te storten naar die busclubs.  Dit vooral ter compensatie op het verbod op de 
verkoop van drank en eten op de bus. 
 

Woensdag 8 september:  Na de tegenkantingen van vele supporters werd duidelijk dat de clubs die met de bus naar 
Anderlecht reizen wel drank mogen verkopen op de bussen.  
 

Zondag 12 september:  Speeldag 7 Jupiler Pro League  =>  RSC Anderlecht  -  KV Mechelen   7-2 
KV Mechelen verloor vandaag met 7-2 van RSC Anderlecht. Na een heerlijke eerste helft waarin Malinwa kans na kans 
versierde – maar slechts één keer via Storm afwerkte – verloor het meteen na de pauze alle controle over de partij. 
Kouame bezegelde met een hattrick in twaalf minuten tijd het lot van geel en rood. 
Veel sfeer in de tribunes – voor het eerst mocht ook het bezoekersvak weer vol – en heel wat enthousiasme op het veld 
zorgden voor een leuk wedstrijdbegin. Mrabti zette Van Crombrugge aan het werk, Cuypers knikte over. Aan de overzijde 
toverde El Hadj de bal op het hoofd van Raman, Coucke zag het leer net voorbij vliegen.  
En het kansenfestival ging lekker door. Refaelov liep alleen richting Coucke maar mikte recht op de KVM-goalie terwijl aan 
de overzijde een voorzet van Schoofs op de lat strandde en Walsh alleen voor Van Crombrugge over kopte. Maar Malinwa 
scoorde niet, de aalvlugge Raman deed dat wel. Randje buitenspel vertrok hij in de rug van Bateau en werkte hij netjes af.  
Storm met de verdiende 1-1 
Na het doelpunt viel de thuisploeg terug op een meer solide organisatie en voor Malinwa was het plots zoeken naar de 
ruimte. De bal ging één keer via Van Crombrugge over de doellijn, maar Storm stond buitenspel. Maar toen moest het 
moment van ‘Stormpie’ nog komen, op een snelle tegenprik nam hij fraai mee en hij werkte voor Van Crombrugge nog 
mooier af.  
Kouame blikt KVM in met hattrick 
Maar net na de pauze moest Malinwa weer achtervolgen toen Kouame Vanlerberghe aftroefde en Coucke geen kans liet. 
Dit keer liet paarswit niet betijen en bleef het voor de aanval kiezen. Kouame klaarde op goed twaalf minuten de klus met 
een hattrick. 
Nog twee keer liep hij de Mechelse defensie te pletter en tekende hij telkens aan de tweede paal voor een doelpunt. 
Pijnlijke tweede helft 
Anderlecht was volledig bevrijd van de druk en swingde als vanouds, KV Mechelen daarentegen was helemaal van slag. 
Geen aanval bereikte nog de box van Van Crombrugge en elke tegenprik zorgde voor veel te veel gevaar in de eigen 
zestien. Refaelov mikte eerst nog op de lat en over, invaller Amuzu mocht wat later zonder meer de 5-1 binnentikken. 
In het slot stuurde Zirkzee Verschaeren nog naar de 6-1, een minuut later tikte hijzelf de beschamende zevende treffer 
van de middag tegen de touwen. Kaya schilderde het enige Mechelse gevaar van de tweede periode, een vrije trap, nog 
tegen de netten en zo eindigde de optater van Malinwa op 7-2. 
 

Maandag 13 september:  Speeldag 3 U21 groep 1  =>  KV Mechelen  -  KAA Gent  0-4 
AA Gent was de volgende tegenstander van KV Mechelen. Met een 4 op 6 was Gent absoluut niet slecht aan het nieuwe 
seizoen begonnen, KVM daarentegen kan niet tevreden zijn met 2 nederlagen. 
Over de eerste 20 minuten kunnen we redelijk kort zijn: geen enkele kans was er te noteren, beide ploegen dreigden wel 



eens, maar tot echte doelpogingen was het wachten tot de 26ste minuut. De Buffalo's waren al een tijdje begonnen met 
het balbezit op te eisen en meer druk te zetten op de verdediging. Dit resulteerde in een eerste kans voor Ibrahim Salah 
na een te korte pass van Rotiers op De Graeve. Wenssens redde het schot. De daaropvolgende hoekschop werd naast 
gekopt. Twee minuten later was het dan toch prijs voor de bezoekers. Een kopbalduel op hoekschop vanop rechts werd 
gewonnen door Salah waarna Bayo Vakoun de bal kon binnentikken. Nog eens 5 minuten later had Gent al een dubbele 
voorsprong te pakken. Een hoekschop, alweer vanop rechts, werd door Cédérick Van Daele op het hoofd van Ibrahima 
Cissé gelegd, de boomlange centrale verdediger kopte staalhard binnen. Als u nu denkt dat KV niet mee deed dan is dat 
ook niet juist. De thuisploeg probeert en eist met momenten de bal wel op maar de Gentse defensie staat als een huis en 
is baas in de eigen 16. Het gevolg hiervan is dat de Gentse doelman Fortin nog niet aan het werk werd gezet in de eerste 
helft. 
Bij de start van de tweede helft toont Malinwa meteen de wil om snel te proberen tegen te scoren maar een voorzet van 
Hadj M'Hend wordt niet zonder moeite weggewerkt. De eerste mogelijkheid van de tweede helft is echter terug voor AA 
Gent. Alweer op een hoekschop vanop rechts is het ditmaal Van Daele die kan koppen maar de bal gaat naast. Mechelen 
blijft de aanval opzoeken maar 5 minuten na de pauze worden ze alweer koud gepakt op een tegenaanval. Bayo Vakoun 
wordt gelanceerd en alleen voor Wenssens legt hij de bal af voor Salah die de 0-3 in een lege goal mag leggen. De moed is 
nu helemaal gezonken bij de thuisploeg en in minuut 56 mag Bayo Vakoun nog eens aanleggen vanop afstand, gelukkig 
ditmaal in de handen van Maxime Wenssens. Vijf minuten later is het weer Gent met een goede kans. Van net buiten het 
strafschopgebied krult de ingevallen Van Hauter de bal een half metertje over de kruising van het Mechelse doel. In de 
71ste minuut krijgen de Kakkers een eerste goede kans. Masala Eloko kan een counter op gang brengen en Laurens 
Symons bereiken, zijn schot wordt last minute nog afgeblokt door Yari Stevens. De benen van de Mechelse spelers 
worden uiteindelijk in minuut 79 finaal afgesneden wanneer een voorzet vanop rechts nog wordt weggewerkt door de 
Mechelse verdediging maar ongelukkig in de voeten van Malick Fofana die zo de 0-4 binnen trapt. 
Een ijzersterk Gent boekte een makkelijke overwinning op bezoek bij een Mechelen dat nog op zoek is naar zichzelf. AA 
Gent draait bovenin mee met 7 op 9 terwijl onderaan KV Mechelen dringend punten moet sprokkelen na een 0 op 9. Te 
beginnen volgende week op bezoek bij Cercle Brugge. 
 

Zaterdag 18 september:  Speeldag 8 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  OH Leuven   2-0 
KV Mechelen weet weer wat winnen is! Na de blamage van vorige week ging OHL met 2-0 voor de bijl in het AFAS-tadion. 
De bezoekers kregen heel wat kansen, maar een efficiënt Malinwa hield de 0 en scoorde via Storm en Mrabti. Zo laten de 
Kakkers de voorlaatste plaats achter zich en kunnen ze opgelucht ademhalen. 
De donderpreek van Wouter Vrancken was goed en wel verwerkt na de pandoering tegen Anderlecht. Doelman Coucke 
moest zich toen maar liefst zeven (!) keer omdraaien, een scenario dat hij liever snel achter zich liet. Een licht gewijzigd 
Malinwa moest daarvoor zorgen, en liefst zelf ook nog scoren. Joachim Van Damme nam zijn plaats weer in op het 
middenveld, Shved bleef geblesseerd aan de kant. 
Meteen Storm! 
Bij winst kon KV Mechelen even wat ademruimte nemen in het klassement. Samen met AA Gent en OHL deelde het met 7 
punten de voorlaatste plaats. En dat moest je Nikola Storm geen twee keer zeggen. Na amper acht minuten knalde hij 
met een individuele inspanning de 1-0 tegen de touwen. Hij sneed naar binnen, draaide Chakla tureluurs en liet Romo 
kansloos met een laag schot in de verste hoek.  
Aan de overzijde had OH Leuven meteen een antwoord klaar, maar gelukkig was Coucke bij de pinken. Eerst haalde hij 
een kopbal van Rezaei uit zijn doel, wat later werkte hij ook de rebound weg. Cuypers hielp zijn doelman een handje door 
nog een bal van de lijn te koppen. Toen tien minuten later een schot van Maertens op de paal vloog, haalde Coucke dan 
weer opgelucht adem. 
OHL morst met kansen 
Na ruim twintig minuten mocht KV Mechelen best tevreden zijn dat het nog geen tegendoelpunt had geslikt. Ook De Sart 
liet de gelijkmaker liggen, toen Rezaei hem met een lage schuiver aan de tweede paal vond. Bateau probeerde nog weg te 
werken, maar gleed ongelukkig onder de bal door.  Kort daarna kopte ook Chakla over doel. 
Naarmate het einde van de eerste helft naderde, kwam KV Mechelen steeds beter in de wedstrijd. Vlak voor de rust kreeg 
het zelfs loon naar werk. Bateau vond met een lange bal Mrabti, die helemaal alleen op Romo kon afstormen. De Zweed 
omspeelde de Leuvense doelman en wipte de bal knap in doel. KV Mechelen mocht met een comfortabele voorsprong de 
kleedkamers in. 
Van een spannende tweede helft was weinig sprake. Het eerste halfuur kroop KV Mechelen vooral terug op de eigen helft 
en probeerde het te counteren via Storm, Cuypers en Mrabti. Dat lukte zelden, al konden de bezoekers ook maar weinig 
forceren. Een hoge afstandszwaaier van Mercier en een knal van Kaba waren zo ongeveer de grootste kansen van OHL. 
Gelukkig was Coucke steeds bij de les. 
Bitsig einde 
Ook in het slotkwartier sloeg KV Mechelen erin om de 0 op het bord te houden, al onthouden we vooral een regen aan 
gele kaarten door stevige duels en kleine opstootjes. Tien in totaal. Scheidsrechter Visser stuurde Chakla zelfs vlak voor 
tijd met rood naar binnen na een harde tackle op Bijker. Maar het belangrijkste: KV Mechelen houdt de drie punten thuis 
en doet een goede zaak in de stand! 
 

Maandag 20 september:  Speeldag 4 U21 groep 1  =>  Cercle Brugge KSV  -  KV Mechelen   4-0 
Na een evenwichtige eerste helft ging KVM, na een strafschopovertreding van doelman Wenssens, de rust in met een 1-0 
achterstand.  Het had er anders kunnen uitzien, maar Stanic miste onbegrijpelijk en Van den Eynden kopte een bal tegen 
de paal. 



Vlak na de rust incasseerde KVM een tweede doelpunt en een volgende flater van doelman Wenssens gooide de 
wedstrijd in een definitieve plooi. 
Iets later blunderde de Mechelse verdediging opnieuw zodat KVM ook een vierde goal om de oren kreeg. 
 

Vrijdag 24 september:  Vandaag werd er geloot voor de 1/16de finales van de beker van België ‘Croky Cup’.  Dit is de 
ronde waarin de eersteklassers hun opwachting maken.  Net zoals voorgaande jaren was het een geleide loting waarin de 
clubs uit de lagere afdelingen samen met promovendi R. Union Saint-Gilloise en FC Seraing in een pot gingen.  Op 
Stamnummer25.Be werd een poll gehouden voor welke club de supporters het liefste zouden treffen.  De meeste 
supporters (41%) prefereerden een streekderby tegen Lierse Kempenzonen.  Ook R. Knokke FC, KVK Tienen en RWD 
Molenbeek  werden vaak aangeklikt.  Het lot koppelde Malinwa echter aan R. Union Saint-Gilloise, een tegenstander die 
slechts 1 stem achter z’n naam kreeg…  Samen met STVV, dat FC Seraing ontmoet, trof KVM dus als enige club een andere 
eersteklasser.  De wedstrijden worden gespeeld in de laatste midweek van oktober. 
 

Speeldag 5 U21 groep 1  =>  KV Mechelen  -  KRC Genk   0-5 
Ondanks het moeilijk bespeelbare terrein beslisten de bezoekers de wedstrijd al in de eerste helft.  KRC Genk kwam na 
een kwartier op voorsprong.  Daarna ontbond Sekou Diawara, die met een hattrick de 0-4-ruststand op het bord zette. 
In de tweede helft diepte Genk vanop de strafschopstip de score nog uit tot 0-5.  Malinwa blijft achter met 0 op 15, KRC 
Genk daarentegen staat op kop van het klassement met het maximum van de punten (15/15). 
 

Zondag 26 september:  Speeldag 9 Jupiler Pro League  =>  Sporting du Pays de Charleroi  -  KV Mechelen   0-2 
Nikola Storm bracht de bezoekers in de eerste helft op voorsprong. Met de inbreng van Zedadka had Malinwa het lastig, 
maar na een prachtige streep van Vanlerberghe in de kruising viel de wedstrijd in een beslissende plooi. Druijf miste in 
het slot nog een strafschop, maar dat kon de Mechelse vreugde niet temperen.  
Terwijl coach Wouter Vrancken kon rekenen op dezelfde elf als vorige week tegen OHL, moest de thuisploeg 
noodgedwongen wisselen. Fall nam de plek van de geblesseerde Nicholson in.  
Malinwa kwam na vijf minuten goed weg toen Zaroury niet kon profiteren na mistasten in de Mechelse defensie en 
Coucke zich een prima sluitstuk toonde op een poging van Ilaimaharitra. De bezoekers reageerden via Storm, maar ook 
Koffi dook gepast in de hoek om het gevaar te weren. 
Storm zet Malinwa op voorsprong 
Een tweede poging van de flankaanvaller was wel raak. Cuypers speelde de bal prima in de loop van de Mechelse 
topschutter die Koffi het nakijken gaf.  
De voorsprong deed Malinwa duidelijk deugd. De bezoekers kwamen beter in de wedstrijd en dat resulteerde in een 
heerlijke knal van Cuypers. Koffi stond echter pal. Oum Gouet probeerde het dan maar van buiten de grote rechthoek. 
Zijn pegel vloog nipt over de kruising. Het antwoord van Charleroi liet op zich wachten, waardoor de Mechelse 
voorsprong tot bij de rust op het scorebord bleef. 
Net als in de eerste helft was de eerste kans na de koffie voor de thuisploeg. Invaller Zedadka schilderde de bal op het 
hoofd van Fall, die nipt naast de kooi van Coucke kopte. Het sein voor de thuisploeg om de druk op te voeren. Onder 
impuls van invaller Zedadka eiste de thuisploeg het balbezit op. Tot grote kansen kwam de thuisploeg echter niet, maar 
ook Malinwa verscheen nauwelijks nog voor de kooi van Koffi. 
De Mechelse leermeester greep in en bracht met Druijf en Kaya frisse krachten tussen de lijnen. De wissels bij beide 
ploegen haalden het tempo uit de wedstrijd tot Vanlerberghe zijn moment gekomen zag…  
Heerlijke knal Vanlerberghe zorgt voor dubbele voorsprong 
De zee ging open voor de Mechelse verdediger die het leer met links heerlijk in de kruising schoot. Malinwa, met nog 
enkele minuten op de klok, nu helemaal op rozen. 
In het slot kreeg geelrood nog een unieke kans om de score verder uit te diepen na een penaltyfout op Shved. Druijf nam 
zijn verantwoordelijkheid, maar Koffi stond pal. Jammer voor de bezoekers die het niet aan hun hart lieten komen en de 
Mechelse zege gingen vieren met de talrijke Malinwa-supporters. 
 

Maandag 27 september:  Gisteren overleed op 85-jarige leeftijd oud-KVM-speler Jozef ‘Jos’ De 
Wachter.  De Wachter was een rechtsbuiten die omwille van z’n doorzettingsvermogen een 
voorbeeld was voor de jeugd.  Hij speelde midden de jaren vijftig 52 wedstrijden voor het eerste 
elftal van RFC Malinois waarin hij 8 keer scoorde.  Na z’n periode in Mechelen ging hij voor 
Excelsior FC Puurs voetballen waar hij nadien ook trainer werd.  Later werd hij ook coach van FC 
Wintam.  De Wachter, die ook Ridder in de Kroonorde was, bleef KV Mechelen trouw als 
supporter en had tot vorig seizoen nog een abonnement op de Malinwa.  Beroepshalve was hij 
een groothandelaar in vlees. 
De foto hiernaast komt uit een ploegfoto van het seizoen 1957-1958, z’n beste seizoen van de 3 
bij geelrood. 

 

 

Dinsdag 28 september:  Vandaag werd weer een reeks nieuwe speelmomenten bekendgemaakt.  Om te beginnen werd 
de bekerwedstrijd voor de 1/16de finale van de Croky Cup, thuis tegen R. Union Saint-Gilloise, vastgelegd op dinsdag 26 
oktober (aftrap 20u30).  Diezelfde week, vrijdag 29 oktober, trekt Malinwa naar KV Oostende (20u45).  Daarna volgen nog 
KVM-STVV (zaterdag 6 november om 18u30), KVM-Club Brugge (vrijdag 19 november om 20u45) en Cercle Brugge-KVM 
(zaterdag 27 november om 18u30). 
 



Woensdag 29 september:  KV Mechelen neemt deze week afscheid van chef-kok Diane De Belder.  In eerste instantie was 
Diane supporter, in het seizoen 2002-2003 werd ze tapper op KV en sinds 11 jaar was ze de vaste kokkin van de A-kern 
van Malinwa.  Op haar 67ste gaat Diane, al decennialang lid van supportersclub Hoger Op uit Sint-Katelijne-Waver, 
genieten van andere dingen.  Volgens de spelers zullen ze de soep van Diane het hardst missen.  Supporteren blijft ze 
uiteraard nog wel doen! 
 

Donderdag 30 september:  Naar aanleiding van de nakende kapitaalsverhoging bij Malinwa publiceerde Gazet van 
Antwerpen vandaag onderstaand artikel. 
 

 
 

Vrijdag 1 oktober:  Speeldag 10 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  R. Standard de Liège   3-1 
Wat was het dolletjes vanavond in het AFAS-stadion! We kregen veel doelpunten – 3-0 stond het al na 19 (!) minuten – 
een vinnig Malinwa én zelfs tennisballen te zien. Na een meer gesloten tweede periode werd het nog 3-1 en zo pakt KVM 
9 op 9. 
De partij startte geweldig, want al na 10 minuten stond Malinwa 2 doelpunten voor. Eerst legde Hugo Cuypers de bal 
tegen de touwen na een heerlijk snelle aanval via Storm en Schoofs. En toen Schoofs neerging na contact met Ngoy 
mocht Mrabti Bodart vanop de stip het nakijken geven.  
Wat een dol begin: Walsh met de 3-0! 
Standard was echt nergens en bij KVM ging elke bal voor doel gewoonweg binnen. Walsh zette met het hoofd al na 19 
minuten de 3-0 op het bord.  
Protest in het uitvak: tennisballen leggen wedstrijd even stil 
De geel-rode tribunes kraaiden van de pret, die van Standard gooiden dan maar wat tennisballen op het plein. 
Scheidsrechter Verboomen legde het spel even stil, maar dat kon het Mechelse spelplezier niet tegenhouden. Cuypers, 
Storm en Schoofs bleven voor alarmfase rood zorgen in de bezoekende defensie: doelman Bodart voorkwam meer onheil.  
 
 
 



Valse start van tweede helft 
De tweede vijfenveertig minuten kenden een valse start toen enkele heethoofden van Standard de spelers de les kwamen 
lezen op… het veld. Scheidsrechter Verboomen stuurde beide elftallen naar binnen en zo kwamen we 20 minuten te laat 
opnieuw aan voetballen toe. 
Organisatie troef 
Die tweede periode verliep minder spectaculair dan de eerste: Standard trachtte meer druk naar voren te creëren, 
Malinwa zelf vond de ruimtes vooraan dan weer niet. Klauss zorgde voor het eerste bezoekende gevaar: hij tikte naast. 
Een zeldzame poging aan de overzijde zagen we van Shved, over. 
Alsnog 3-1 
In het slot redde Coucke nog tweemaal puik, maar tegen een flipperkasttrap van Dragus was hij kansloos. KVM kwam 
echter niet meer in de problemen. Het tikte de partij rustig uit en zet zo een meer dan genietbare negen op negen neer. 
 

Zondag 3 oktober:  Twee dagen na de doldwaze overwinning tegen Standard organiseerde het Supportersorgaan van 
Malinwa voor het eerst sinds 2017 opnieuw een fandag! 
Er was onder andere de mogelijkheid tot een stadiontour, een lunch met de spelers, een FIFA-spelletje tegen de spelers, 
er was een fotozoektocht en voor de kleinste supporters was er een training met de spelers van de A-kern voorzien.  
Verder werd het magazine Geel & Rood 2021-2022 gelanceerd, was er een champagnebar en ijsjes van Flamingo, het 
ijssalon van Onur Kaya! 
 

 
 

Woensdag 6 oktober:  Na de krantenartikels van vorige week over de kapitaalsverhoging kwam KV Mechelen vandaag 
bijzonder negatief in het nieuws.  Naar aanleiding van de afronding van het dossier Operatie Propere Handen (het 
grootschalige onderzoek van het federaal parket naar witwaspraktijken, omkoping en matchfixing in het Belgische 
voetbal) werd volgens enkele kranten duidelijk dat KV Mechelen in zeer grote mate betrokken was bij financiële fraude.  
Er verscheen onder andere een lijstje van twaalf clubs die via makelaar Dejan Veljković valse contracten opstelde om 
zwart geld wit te wassen.  Het ging over een totaal bedrag van ruim 30 miljoen euro waar Malinwa ongeveer éénderde 
van zou vertegenwoordigen.  Wat dit zou kunnen betekenen voor KVM en de andere clubs was uiteraard nog niet 
duidelijk aangezien dit sowieso een procedureslag zal worden voor de groene tafel.  Het staat wel vast dat het huidige KV 
Mechelen grote imagoschade lijdt door deze malafide praktijken van (sommigen van?) z’n voormalige bestuurleden. 
Tot slot viel er vandaag ook leuk nieuws te rapen: in Sport/Voetbalmagazine werd Nikola Storm verkozen tot speler van 
de maand september! 
 

Donderdag 7 oktober:  Naar aanleiding van een corona-uitbraak bij KMSK Deinze heeft KV Mechelen beslist om de 
oefenwedstrijd van morgenmiddag tegen de Oost-Vlaamse 1B-club af te gelasten.  Malinwa wil geen risico nemen en 
vervangt de wedstrijd door een training in Mechelen. 
 

Maandag 11 oktober:  Beker U21 Pro  =>  KV Mechelen  -  KV Kortrijk   1-4 
KV Mechelen kwam op voorsprong door Laurens Symons die mistasten van de bezoekende doelman afstrafte.  Kortrijk 
kwam langszij via een directe vrije trap waarbij Senne Carleer niet vrijuit ging.  Daarna maakte de Mechelse beloften weer 
te veel individuele fouten zodat het gunstige resultaat door de vingers glipte. 
 

Zondag 17 oktober:  Speeldag 11 Jupiler Pro League  =>  Beerschot VA  -  KV Mechelen   0-1 
Een intense strijd op het Kiel leverde Malinwa drie deugddoende punten op. Kerim Mrabti tekende in de eerste helft voor 
het enige doelpunt van de middag. 



Met drie overwinningen in evenveel wedstrijden had coach Wouter Vrancken weinig redenen tot wijzigen van zijn 
basisploeg. Hij gaf het vertrouwen aan dezelfde elf als twee weken geleden tegen Standard de Liège.  
In een sfeervol openingskwartier was de eerste kans voor Malinwa. Oum Gouet haalde de trekker over van buiten de 
grote rechthoek. Thuisgoalie Vanhamel toonde zijn kunnen en Cuypers was te verrast om de poging te verzilveren. Het 
startschot van enkele dolle minuten, want ook de thuisploeg counterde snedig en had Malinwa geluk toen een 
terugspeelbal van Souza tegen de doelpaal dwarrelde.  
Heerlijke assist Cuypers, dito afwerking Mrabti 
Op het halfuur sneed Malinwa prima door de thuisdefensie: Cuypers lanceerde Mrabti richting Vanhamel, die de 
thuisgoalie het nakijken gaf. Prima aanval van Malinwa. 
De thuisploeg reageerde met een geplaatste vrije trap van Holzhauser, maar Coucke devieerde de bal nog nipt in corner. 
Belangrijke redding van de Mechelse goalie.  
De tweede helft was nog maar net op gang of de bordjes hingen bijna in evenwicht. Walsh miste zijn interceptie op 
Krekovic die invaller Noubissi vrij voor doel bracht, maar het vizier van de spits stond duidelijk nog niet op scherp.  
Beerschot voert druk op, Malinwa moet achteruit 
Beerschot – duidelijk met andere intenties aan de tweede helft begonnen – drukte Malinwa terug op de eigen helft. 
Malinwa kreeg het moeilijk en coach Wouter Vrancken wisselde Cuypers voor een frisse Druijf. De paarse storm ging nog 
even door, maar toen Vanlerberghe de angel uit de aanval van Soumaré wist te halen, keerde de rust (even?) terug in de 
partij.  
Malinwa stak opnieuw de neus aan het venster. Eerst leek Storm door de buitenspelval te glippen, maar werd alsnog 
afgevlagd voor buitenspel. Nadien was het invaller Druijf die zijn kopbal naast de kooi van Vanhamel zag vliegen. De 
thuisploeg reageerde opnieuw via Noubissi, maar Coucke en de paal hielden de Mechelse voorsprong op het scorebord.  
Meer doelpunten vielen er niet meer te noteren waardoor Malinwa de drie punten mee naar Mechelen nam.  
 

Maandag 18 oktober:  Daags na de wedstrijd op Beerschot veroordeelde de club en het supportersorgaan van Malinwa 
het gedrag van één of enkele supporters heel fel.  In het bezoekervak werd gisteren namelijk een erg luide voetzoeker tot 
ontploffing gebracht.  Verschillende supporters maakten ondertussen reeds melding van gehoordschade.  Uiteraard is 
zulk gedrag ongepast binnen een familieclub als KV Mechelen! 
 

Speeldag 6 U21 groep 1  =>  KV Mechelen  -  Oud-Heverlee Leuven   0-1 
Op de 6de speeldag kwam OH Leuven op bezoek. De Leuvenaars stonden voorlaatste met 1 op 12, wij laatste met 0 op 15. 
Na 4 minuten diende zich alweer een frustrerende avond aan. De Leuvense nummer 10 Arthur Allemeersch kopte een 
voorzet vanop links van kapitein Taildeman binnen. Van Hof, die zijn debuut bij de U21 mocht maken, werd tegenvoets 
geklopt en het stond 0-1. Een van de belangrijkste opdrachten die waren meegegeven was om terug vechtlust en grinta in 
de ploeg te zien, niet leuk om weer zo snel op achterstand te staan maar de ideale manier om te zien of deze opdracht al 
kan uitgevoerd worden. Na 19 minuten mocht OHL op doel trappen maar op de vuisten van Van Hof. De daaropvolgende 
hoekschop werd kort genomen, Rattanapoom werd alleen gelaten maar kopte de voorzet een heel stuk over. De rest van 
de eerste helft was de bal vooral voor OHL maar Malinwa vocht voor elke morzel grond en probeerde te counteren 
wanneer het kon maar echte kansen mochten we niet noteren. 
De tweede helft werd gretig aangevat door KV, Leuven mocht dan wel aftrappen maar KV veroverde de bal al snel. Stanic 
kon diep worden gestuurd en legde de bal ook voorbij Runarsson in doel maar de lijnrechter had gevlagd voor buitenspel. 
Heel discutabel. Vijf minuten later kon er worden voorgezet vanop rechts, Malik Wanya kon vrij koppen maar de bal ging 
over het doel van Leuven. In de 57ste minuut kon OH Leuven nog eens een kans versieren, een schot buiten het 
penaltygebied eindigde in de armen van Jannes Van Hof. De wedstrijd zat hierna op slot, beide ploegen konden nog 
enkele keren dreigen maar de doelmannen verontrusten zat er voor beide ploegen niet meer in. 
 

Dinsdag 19 oktober:  Marco Arambašić, zoon van oud-KVM-speler Zlatko, tekende een profcontract (met optie) tot het 
einde van het seizoen bij KVM.  De 18-jarige spits kon de staf van Malinwa overtuigen tijdens een testperiode en mag zich 
nu bij de Mechelse beloften proberen te bewijzen.  Hij kwam over van het Australische Hakoah FC. 
 

Zaterdag 23 oktober:  Speeldag 12 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  SV Zulte-Waregem   2-2 
KV Mechelen speelde vanavond 2-2 gelijk tegen Zulte-Waregem. De thuisploeg was nochtans baas, zeker in de eerste 
helft, en kwam ook snel 2-0 voor, maar nog voor het kwartier stond het weer gelijk. Malinwa bleef zoeken en zoeken naar 
de winning-goal, maar die viel jammer genoeg niet.  
De avond begon meteen feestelijk toen aandringen van Mrabti loonde en Schoofs met een heerlijke pass achter het 
steunbeen Cuypers liet afwerken. Nog geen twee minuten later stond de twee-nul op het scorebord te blinken: Mrabti 
kon ongehinderd de zestien binnenwandelen, Walsh tikte tegen de touwen.  
Nog voor het kwartier gelijk 
Een voorsprong waar je wat mee kan, zou je denken, maar nog voor het kwartier was het weer van vooraf aan beginnen. 
De boomlange Gano zette de KVM-defensie te kijk op een hoekschop en toen wat later Sissako ongehinderd in het 
strafschopgebied mocht uithalen stond het gelijk.  
Mechelse druk, maar geen derde 
Malinwa leek even te moeten bekomen van de snelle tegengoals. Maar na een kans van Walsh in het zijnet, bleef KVM 
vollenbak gaan. De thuisploeg toonde zich bijzonder gretig in de aanval. Een frisse aanval via de dartele Schoofs en 
Cuypers leverde langdurig handgeklap op, maar jammer genoeg geen doelpunt.  



KVM verdiende stilaan opnieuw de voorsprong, want de druk hield aan. Het doelpunt viel echter niet, ondanks een 
belegering van het doel van Bossut via Schoofs, Mrabti en Vanlerberghe.  
Zoeken, zoeken en zoeken… 
De eerste kans van de tweede helft was voor de bezoekers. Gano won het duel van Bateau en tikte in één tijd net over. 
Maar geel en rood eiste al snel het balbezit op. Essevee voetbalde echter compacter dan in de eerste time en het was 
zoeken naar een opening in de bezoekende defensie. Het was vaak net niet en dan bleef het uitkijken voor efficiënte 
tegenprikken.  Gano, opnieuw hij, mikte zo vanop 20 meter net naast.  
…maar de 3-2 niet vinden 
En zo gingen we nog een spannend slot tegemoet. Vinicius schilderde naar de hoek, Bossut had het leer, Cuypers tikte de 
rebound in het zijnet. Aan de overzijde ging Dompé zijn kans, maar Coucke stond pal met een parade. Het kon echt alle 
kanten uit, maar er viel geen verdiende winning-goal meer voor de troepen van Wouter Vrancken.  
 

Maandag 25 oktober:  Speeldag 7 U21 groep 1  =>  K. Sint-Truidense VV  -  KV Mechelen   0-0 
Vanavond was KVM te gast op het Stayen van STVV. Sint-Truiden stond zevende met 7 punten, KV nog altijd laatste met 0 
punten. De opdracht vandaag was duidelijk. Na het herwinnen van onze vechtlust tegen OHL werd er nu gefocust op de 
organisatie. Geen tegendoelpunt krijgen was belangrijker dan zelf scoren vandaag. In doel mocht Oskar Annell zijn debuut 
maken bij de beloften en kreeg Frederic Soelle Soelle zijn eerste basisplaats na goede prestatie bij de U18. 
In wat voor een neutrale toeschouwer een saaie wedstrijd zal zijn geweest, werden er amper kansen afgedwongen aan 
beide zijden, het was vooral veel middenveldvoetbal. KV kwam zoals gezegd om de 0 te houden om zodoende de eigen 0 
van de tabellen de te kunnen vegen en wachtte Sint-Truiden op, fraai voetbal leverde het niet op al probeerde KV wel 
wanneer het kon. Het was vooral de thuisploeg die een doelpunt zocht maar niet vond. het fluitsignaal werd langs KV kant 
dan ook hartelijk onthaald want een eerste punt was binnen. Niet altijd mooi maar op organisatie en grinta werd STVV 
belet om te scoren. 
 

Dinsdag 26 oktober:  Zestiende finale beker van België ‘Croky cup’  =>  KV Mechelen  -  R. Union Saint-Gilloise   2-1 
In een lekkere bekerclash tegen de leider uit de competitie trok KV Mechelen aan het langste eind. Shved bracht Malinwa 
in de eerste helft op voorsprong en Hairemans klaarde de klus rond minuut 63. Vanzeir maakte er nog een spannend slot 
van met de aansluitingstreffer, maar het was weldegelijk geel en rood dat naar de 1/8ste finales van de cup mag. 
De eerste kans van de bekerclash was voor Shved. Schoofs legde op de counter netjes af, de vervanger van Storm mikte 
naast. De Unionisten reageerden meteen via een hoekschop, Van der Heyden knikte net over. Paolucci zette even later 
ook Coucke – toch in de basis omdat Thoelen zich op training blesseerde – aan het werk met een afstandsknaller.  
Shved met de 1-0! 
Er zat best wat snelheid in het spel, maar tot echt grote kansen leidde dat in de openingsfase niet. Tot doelman Pirard 
slecht uitvoetbalde in de voeten van Hairemans. Geoffke zette Shved op weg naar de openingstreffer en het thuispubliek 
naar het eerste bekergejuich van het seizoen.  
Union reageert maar scoort niet 
Bijna was de 1-0  meteen uitgewist: Nielsen haalde in één keer uit, zijn schot verdween gelukkig voor de zwevende 
Coucke naast. De bezoekers prikten wat later weer. Nu was het Vanzeir die naast knalde.  
En KVM? Dat probeerde het aanvallende geweld van de troepen van Mazzu georganiseerd op te vangen om af en toe 
tegen te prikken. Via een knal van Shved bijvoorbeeld. Goalie Pirard ging goed plat. Met Swers, Shved, Hairemans en 
Druijf stonden er trouwens vier nieuwe namen in het elftal dat op zoek ging naar de achtste finales.  
Gelijkmaker of 2-0? 
Union zette zijn zoektocht naar een doelpunt verder en probeerde via een vrijetrap van Nielsen en een schot van Bager. 
De netten trilden echter niet en dat was het signaal voor KVM om zelf meer druk naar voren te zetten. 
Voor de kooi van Pirard werd het heet toen Schoofs Druijf lanceerde. De Nederlandse spits werd in de tang genomen. 
Penalty schreeuwde het AFAS-stadion, interventie op de bal oordeelde scheidsrechter Denil. En zo kon het echt alle 
kanten uit. 
Coucke redt, Hairemans scoort! 
Union-coach Mazzu gooide drie nieuwe namen in de strijd en bijna was het meteen raak. Invaller Mitoma vond met een 
stevige uithaal echter een klaarkijkende Coucke op zijn weg. Malinwa snelde op de counter dan maar naar de andere 
kant, Hairemans kapte en legde de 2-0 tegen de touwen. 
Vanzeir maakt het slot spannend 
Union zette alles op alles en bracht de spanning helemaal terug toen Vanzeir scoorde. Eerst belandde het leer nog op de 
paal, maar wat later bediende Undav zijn efficiënte spitsbroeder op zijn wenken. Zo werd de clash nog een echte 
nagelbijter, maar de Mechelse defensie liet zich ook in de vier extra minuten niet vangen. Na een sterke prestatie bekert 
KVM verder! 
 

Donderdag 28 oktober:  Vanavond na KVC Westerlo – R. Antwerp FC, de laatste bekerwedstrijd van de zestiende finales, 
werd geloot voor de achtste finales van de Croky cup.  Onder leiding van presentator Maarten Van Gramberen 
verzorgden Gert Verheyen en Frank Boeckx deze loting.  Het was Gert Verheyen die KV Mechelen als allereerste uit de 
trommel viste.  Daarna haalde hij het balletje van Cercle Brugge eruit zodat Malinwa in de volgende bekerronde het 
groen-zwarte Brugge treft.  De wedstrijd gaat daar in de midweek van 30 november en 1 en 2 december. 
 
 
 



Vrijdag 29 oktober:  Speeldag 13 Jupiler Pro League  =>  KV Oostende  -  KV Mechelen   2-4 
Een efficiënt Malinwa leek na doelpunten van Cuypers en Mrabti de wedstrijd snel na de pauze al in een beslissende plooi 
te leggen, maar de thuisploeg leek het tij nog te keren met doelpunten van Gueye en Jäkel. In het slot nam invaller 
Hairemans alle twijfels weg en zette de 2-4 eindstand op het scorebord.  
Met een kwartier vertraging – de Mechelse supportersbussen stonden immers in de file onderweg naar de kust – begon 
Malinwa met dezelfde elf als de voorbije weken aan de partij tegen KV Oostende. De bezoekers tekenden meteen voor de 
eerste doelkans, maar Cuypers schoot uit een scherpe hoek over de kooi van Hubert.  
Evenwichtige wedstrijd, weinig kansen 
Op het kwartier toonde de thuisploeg zich op een stilstaande fase. Na een listige vrije trap van D’Arpino was het Capon 
die vrij kon uithalen. Gelukkig kreeg Coucke hulp van zijn defensie om het gevaar te weren. Enkele minuten later was het 
weer aan de overkant te doen. Storm leek te kunnen profiteren na een hoge bal van Vanlerberghe, maar de 
flankaanvaller miste zijn controle. Pech voor Malinwa. 
Cuypers breekt de ban 
Iets voor het halfuur klom Malinwa dan toch op voorsprong. Storm kon profiteren van slecht uitverdedigen van Fortes om 
Cuypers te lanceren. De spits twijfelde niet en schoot de bal onder Hubert tegen de touwen. 
Prima voorzet Storm, dito afwerking Mrabti 
Een efficiënt Malinwa klom met de rust in zicht op een dubbele voorsprong. Storm schakelde op zijn gekende manier zijn 
man uit en vond de vrijstaande Mrabti die aan de tweede paal beheerst kon afwerken. 
De tweede helft kon niet beter beginnen voor geelrood want binnen de vijf minuten stond de 0-3 tussenstand op het 
scorebord. Cuypers haalde de achterlijn en plaatste de bal in de loop van Mrabti die zijn tweede van de avond maar voor 
het inleggen had. Malinwa nu helemaal op rozen.  
Invaller Gueye brengt thuisploeg weer in de wedstrijd 
Wie dacht dat de klus al was geklaard, kwam snel bedrogen uit. Gueye reageerde het snelst voor de kooi van Coucke en 
gaf de KV-goalie het nakijken. Een doelpunt dat de thuisploeg duidelijk zuurstof gaf want op het uur pegelde invaller 
Batzner het leer maar nipt naast de kooi van Coucke.  
Een Mechelse reactie kwam er via de voet van Mrabti die even zijn derde van de avond leek te maken. Helaas voor de 
bezoekers werd het doelpunt afgekeurd voor buitenspel. Pech voor Malinwa.  
Jäkel doet geloof bij thuisploeg groeien 
Door de vele wissels leek het tempo uit de wedstrijd verdwenen. Malinwa hield vrij eenvoudig stand tot een kort 
genomen hoekschop voor verwarring zorgde in de Mechelse defensie en Jäkel van dichtbij de 2-3 tegen de touwen kopte. 
Hairemans beslist de wedstrijd 
Met nog één minuut op de klok nam invaller Hairemans echter alle twijfels weg. Hij glipte door de buitenspelval en 
plaatste de bal mooi voorbij een kansloze Hubert tegen de touwen. De ontlading in het Mechelse kamp was enorm want 
de drie punten gingen nu zeker mee naar Mechelen. 
 

Zaterdag 30 oktober:  Via een bericht op de website deed KV Mechelen nogmaals een oproep richting z’n supporters om 
geen Bengaals vuur te gebruiken.  Aanleiding hiervoor was het vuurwerk dat bij de 0-3 op Oostende op het veld werd 
gegooid vanuit het Malinwavak.  Ongecontroleerd gebruik van pyrotechnisch materiaal is erg gevaarlijk en het heeft 
financiële gevolgen voor de club.  KVM wil pleiten voor gecontroleerd gebruik onder toezicht van brandweer en andere 
experts, maar zal streng blijven optreden tegen ‘supporters’ die te pas en te onpas pyrotechnisch materiaal in het stadion 
smokkelen, deze ontsteken en op het veld gooien. 
 

Dinsdag 2 november:  Vandaag werden de data en aftrapuren bekend gemaakt voor de laatste matchen van het jaar en 
voor de eerste speeldag na de winterstop.  Voor KV Mechelen zijn dat volgende wedstrijden:  KVM – KRC Genk (zondag 5 
december om 21u), R. Union Saint-Gilloise - KVM (zondag 12 december om 16u), KVM – KAA Gent (woensdag 15 
december om 18u45), SV Zulte-Waregem – KVM (zaterdag 18 december om 18u30), KVM – FC Seraing (maandag 27 
december om 18u45) en OH Leuven – KVM (zaterdag 15 januari om 16u15). 
Er was ook nog extra-sportief nieuws vandaag:  KV Mechelen moet voor de rest van het seizoen tijdens z’n 
thuiswedstrijden een sensibiliserende boodschap omroepen tegen het gebruik van pyrotechnisch materiaal in het 
stadion.  Verder moet de boodschap ook op de boarding verschijnen en kreeg Malinwa een boete van 3.000 euro.  Dat 
heeft het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond beslist.  Deze straf kwam er wegens incidenten 
tijdens de uitmatch op Sporting Charleroi.   
 

Vrijdag 5 november:  De bekerwedstrijd van KV Mechelen, thuis tegen Cercle Brugge KSV, werd vastgelegd op woensdag 
1 december.  De aftrap is om 20u30.  Verder besliste het Disciplinaire Comité van de KBVB om Frederik Vanderbiest voor 
1 speeldag effectief te schorsen voor z’n rode kaart vorige week op KV Oostende.   De assistent-trainer kreeg ook een 
boete van 500 euro en 1 week schorsing met uitstel vanaf 7 november 2021 tot en met 6 november 2022. 
 

Zaterdag 6 november:  Speeldag 14 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  K. Sint-Truidense VV   0-1 
KV Mechelen weet weer wat verliezen is. Geel en rood kwam een owngoal van Bijker in de eerste helft niet meer te 
boven tegen een stug en defensief sterk STVV.  
De Kanaries startten met drie grote kansen aan het bezoek aan het AFAS-stadion. Hara en De Ridder mikten allebei naast, 
Brüls mikte op Coucke. 



STVV timmerde een stevige organisatie in elkaar en het was geduldig zoeken naar een opening. Twee keer lukte dat in de 
eerste twintig minuten. Eerst was de paal spelbreker bij een scherpe uithaal van de snelle benen van Storm, nadien 
verpeste buitenspel het doelpunt van Mrabti.  
0-1 uit het niets 
Net na het halfuur volgde een bizarre fase voor het thuisdoel. Het leer geraakte uiteindelijk aan de tweede paal, waar 
Bijker na wat geduelleer met Suzuki in eigen doel kopte. Het maakte de opdracht van Malinwa er niet simpeler op, want 
op achterstand komen tegen het fysieke geweld van de Truienaars, dat was het scenario waar de bezoekers op hoopten.  
Meer sturm und drang 
Vrancken hoopte met de inbreng van Druijf en Swers meer oorlog te maken in de zoektocht naar doelpunten. Daarvoor 
moest Malinwa met meer acties en passes voorbij de heersende Truiense defensie geraken. En ook de scherpte voor doel 
mocht een niveautje hoger, want in de weinige kansen voor doel zat te weinig scherpte om goalie Schmidt enig 
angstzweet te bezorgen.  
Tijd tikt voorbij zonder kansen 
De tijd tikte in het voordeel van de bezoekers. STVV speelde het spelletje mee en was op zeldzame tegenprikken 
aartsgevaarlijk. Hara keilde zo tweemaal van dichtbij over. Kapitein De Ridder probeerde het dan weer al inlopend: naast.  
Frustrerend avondje 
En de kansen bij KV Mechelen? Nee, die zagen we maar niet. Malinwa begon nerveuzer te spelen, maar voerde stilaan 
dan toch de druk op. De bezoekers vochten voor elke morzel grond en dat leverde in het slot ook nog rood op voor Bauer 
die Druijf tegen de mat werkte.  
Een numeriek voordeel haalde KVM daar niet meer uit, want Druijf keerde geblesseerd niet meer in het spel en de wissels 
waren op. De Mechelse druk leverde geen kansen noch doelpunt meer op en zo weet KVM weer wat verliezen is.  
 

Woensdag 10 november:  In het nummer van Sport/Voetbalmagazine van deze week werd bekend gemaakt dat Wouter 
Vrancken werd verkozen tot trainer van de maand oktober.  In september werd Nikola Storm verkozen tot speler van de 
maand! 
 

Donderdag 11 november:  Oefenwedstrijd #10  =>  KV Mechelen  -  R. Excelsior Virton   3-1 
Op een bewolkte wapenstilstandsdag oefenenden KV Mechelen en Excelsior Virton tegen elkaar op de velden van KFC 
Katelijne. Virton is een ploeg uit 1B en staat daar op dit moment voorlaatste met twaalf punten. Om 14u werd de 
wedstrijd afgetrapt. 
De eerste helft kon je met één woord omschrijven: gezapig. Malinwa had het meeste balbzit, maar kon alleen maar 
dreigen met een gekraakt schot van Hairemans op hoekschop. De bezoekers kwamen nog minder in het spel voor, we 
noteerden alleen een afstandsschot vanop zo’n 25 meter dat een meter over het doel van Yannick Thoelen waaide. 
Uiteindelijk mag KV nog tevreden zijn met een 0-0 bij de rust, want op minuut 40 ging het licht even uit bij Thoelen en 
leverde hij de bal zomaar in bij een tegenstander. Uiteindelijk herstelde de Mechelse goalie z’n foutje zelf. De aanwezige 
supporters – zo’n 400 – hoopten op beterschap in de tweede helft. 
Betere tweede helft 
Meteen wat opwinding in de tweede helft. Kaya kreeg meteen een uitstekende kans op vrije trap, maar zijn penseelstreek 
was niet fijn genoeg om de bezoekende goalie in de problemen te brengen. Even later probeerde De Camargo het met 
een subtiel hakje, die poging werd vlak voor de lijn weggewerkt.  
De bezoekers kwamen weinig in het spel voor maar konden wel geregeld prikken met snedige omschakelingen. Op 
minuut 60 was het even schrikken. Thoelen reageerde attent en dook gepast in de voeten van de aanstormende spits van 
Virton. In de rebound moest de bal van de lijn gehaald worden. Geel-rood kwam hier goed weg. 
Shved breekt de ban 
Uit het niets kon Malinwa dan toch scoren. Shved kreeg de bal zomaar cadeau, zag de doelman ver uit zijn goal staan en 
lepelde de bal mooi tegen de netten. Even later kreeg Engvall de kans de score te verdubbelen. Onze Zweedse aanvaller 
had de hoek voor het uitkiezen, maar besloot binnen het bereik van de bezoekende goalie. 
Penalty Virton 
De omschakelingen van Virton bleven snedig. Wenssens, die Thoelen was komen vervangen, kwam te laat in de zestien, 
penalty voor Virton. De kapitein van de bezoekers plaatste mooi in het hoekje en hing de bordjes zo weer gelijk, 1-1. 
KVM snel weer op voorsprong 
De 1-1 stond nog maar net of het bord of Malinwa kwam al weer op voorsprong. Miscommunicatie achteraan bij Virton 
werd genadeloos afgestraft; 2-1. Tien minuten voor tijd achtte De Camargo de tijd gekomen om z’n goaltje mee te pikken. 
Hij dook gepast op aan de tweede paal om een gemeten voorzet van Kaya tegen de touwen te trappen, 3-1. 
Nadien liet Malinwa het tempo zakken en probeerde het de dubbele voorsprong te verdedigen. Virton probeerde nog, 
maar kwam niet meer tot doelkansen.  Zo won Malinwa de wedstrijd met 3-1. 
 

Zondag 14 november:  Afgelopen woensdag sloot KV Mechelen de abonnementenverkoop af.  Malinwa klokte af op 11 
355 abonnees.  Dat is een lichte stijging tegenover de 11 305 stuks van vorig seizoen en het tweede hoogste aantal uit de 
clubgeschiedenis (na de 12 219 van het seizoen 2019-2020).  Sinds 2015 groeide de club in 6 jaar tijd van 7 129 naar deze 
11 355.  Verder is het ook de vierde keer dat KV de kaap van de 10 000 abonnees weet te overschrijden.  Tot slot maakte 
KV Mechelen nog enkele leuke statistieken bekend over de abonnementenverkoop:  1 009 nieuwe abonnees, 5 906 
online verkocht, 5 205 abonnementen in staanvakken I en F, 1 738 business-abonnementen, 1 650 abonnenement voor 



studenten en jeugd, 8 146 abonnementen van buiten Mechelen en de hoogste bezettingsgraad (94 %) werd genoteerd in 
vakken E2 en H3. 
 

Vrijdag 19 november:  In het kader van de matchfixingzaak die eind 2018 losbarste in België heeft de rechtbank van 
eerste aanleg in Brussel de schorsing van 4 ex-bestuursleden van KV Mechelen en 2 makelaars opgeheven.  Olivier 
Somers, Johan Timmermans en Thierry Steemans werden door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport voor 10 jaar 
geschorst, Stefaan Vanroy voor 7 jaar.  Verder mocht ook makelaar Dejan Veljkovic z’n beroep gedurende 10 jaar niet 
uitoefenen en werd Walter Mortelmans voor 1 jaar geschorst.  De Brusselse rechtbank oordeelde nu dat de rechten van 
de verdediging meermaals waren geschonden door de voortvarendheid waarmee de tuchtprocedure werd gevoerd.  
Verder waren ook de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van het BAS door de onaflatende druk van de voetbalbond in 
het gedrang gekomen.  Tegen dit vonnis is enkel cassatieberoep mogelijk.  Tot slot werd nog een belangrijk detail 
meegegeven dat de rechtbank niet oordeelde over de grond van de zaak!   
 

Vrijdag 19 november:  Speeldag 15 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  Club Brugge KV   2-1 
Wat een stunt van KV Mechelen! Het klopte vandaag landskampioen Club Brugge met 2-1. Dost bracht de bezoekers 
nochtans in de tweede helft snel op voorsprong, maar Cuypers en een geweldige ingeving van Schoofs zorgden voor een 
heuse driepunter.  
KVM begon goed aan de partij. Hairemans – in de plaats van de vermoeide Oum Gouet – scoorde zelfs snel, maar de vlag 
aan de zijlijn stak een stokje voor het feest. Wat later moest Mignolet dan weer goed plat op een vinnige uitbraak van 
Storm.  
Strijd maar weinig kansen 
De bezoekers probeerden vanop stilstaande fases voor onrust aan de kooi van Coucke te zorgen, maar wankelen, neen, 
dat deed de thuisdefensie niet. We zagen vooral veel strijd en goeie intenties bij beide elftallen, op kansen bleef het lange 
tijd wachten.  
Coucke en Mignolet dan toch nog aan het werk 
Net na het halfuur waren ze daar, de mogelijkheden op een doelpunt. Een dribbelende De Ketelaere zette Coucke aan het 
werk, meteen aan de overzijde moest Mignolet een bal van Vinicius redden. Luttele seconden later hield Coucke de nul 
op het bord met twee fraaie saves. Vormer knalde eerst op de Malinwa-doelman, de rebound van Dost tikte de goalie 
over de lat. De Brugse kapitein zag vlak voor de pauze nog een poging net over doel eindigen.  
Dost opent tweede helft met 0-1 
Club-coach Clement was duidelijk ontevreden en wisselde bij de rust driemaal. De bezoekers legden ook snel een bal in 
het mandje: Coucke kon een slimme trap van Vanaken nog afweren, maar Dost was bij de pinken om de 0-1 op het bord 
te zetten.  
Cuypers beloont Malinwa 
Geel en rood eiste na het openingsdoelpunt opnieuw het balbezit op en bleef met de steun van een enthousiast publiek 
op zoek gaan naar de gelijkmaker. In minuut 66 viel de opening én het doelpunt: Cuypers werkte schuin voor doel lekker 
af.  
Klasse van Schoofs! Lobje zorgt voor de zege 
De partij was nu helemaal opengebroken en kon alle kanten uit. Dost en De Ketelaere gingen hun kans van in de zestien, 
maar het waren de thuistribunes die mochten juichen. Mijnheer – met hoofdletter M – Rob Schoofs etaleerde zijn klasse 
en liet Mignolet kansloos met een heerlijke lob. Nog twaalf minuten scheidden KVM toen van een heuse stunt, maar Club 
bleek niet meer bij machte om alsnog een punt uit de brand te slepen. Het AFAS-stadion kirde van de pret met een 
kwinkslag – “We worden kampioen” – en zo blijft Malinwa knap bovenaan meedraaien.  
 

Maandag 22 november:  Speeldag 8 Pro League U21 groep 1  =>  SV Zulte-Waregem  -  KV Mechelen   5-4 
Op speeldag 8 trok Malinwa naar Petegem voor een wedstrijd tegen Zulte-Waregem. Zulte stond ondertussen negende 
na een midweekse 3-0 overwinning tegen Antwerp. Hun tweede overwinning van het seizoen, de thuisploeg wou deze 
prestatie herhalen tegen de laatste in de stand. Bij KV was het vertrouwen toch wat gestegen na het eerste punt op 
Stayen en de goede prestatie vriendschappelijk tegen Union. Voor de eerste keer werd het woord overwinning 
uitgesproken in de kleedkamer voor de wedstrijd. 
Zulte-Waregem had duidelijk dezelfde woorden in de speech voor de wedstrijd gestoken en begon met veel druk aan de 
wedstrijd. KV had het moeilijk en in de 13de minuut leverde dit het eerste doelpunt voor de thuisploeg op. Lennert 
Hallaert kon de 1-0 binnentrappen. Een kwartier later stond het 2-0 na een hoekschop die niet kon weggewerkt worden, 
de bal bleef voor doel hangen en Wout De Buyser profiteerde hier optimaal van. Vier minuten later zonk de moed weer 
helemaal in de schoenen van de uitploeg wanneer de Waregemse kapitein Lukas Willen een comfortabele voorsprong op 
het bord zette. Malinwa moest nog een vierde tegendoelpunt slikken net voor het rustsignaal, weer was het Hallaert die 
zijn doelpuntentotaal verdubbelde. 
Een donderspeech van Jelle Coen in de kleedkamer en 3 wissels (Arambasic, Amuzu en Hadj M'Hend kwamen in de ploeg) 
later toonde KV een heel ander gezicht. Ook al stond het 4-0, de opdracht voor de tweede helft was duidelijk: ons gezicht 
proberen te redden. De thuisploeg kwam niet meer in de buurt van het Mechelse doel en in minuut 69 kwam dan 
eindelijk het, vanaf minuut 46 verdiende, doelpunt voor Malinwa; kapitein Paeshuyse kon een voorzet vanop links nog 
net aan de verste paal hoog in doel werken. Echter... meteen na de aftrap van Zulte spurtte hun aanvallers naar voren. De 
Mechelse verdediging was te onoplettend en te ongeconcentreerd, de ingevallen Sim Pissens maakte hier graag gebruik 
van en trapte het verschil weer naar 4 doelpunten. Het Malinwa van het begin van het seizoen zou nu nog 2 á 3 



doelpunten tegen krijgen maar deze keer bleef men vechtlust tonen en vooral ook goed voetbal spelen met drang naar 
voren. Dit werd beloond met een tweede doelpunt in de 77ste minuut. Het was weer rechtsachter Rune Paeshuyse die 
aanlegde van buiten de 16 meter en Sef Van Damme voor de tweede keer klopte. KV bleef doorgaan en ondanks de grote 
voorsprong begon Zulte te twijfelen. In de 87ste minuut kon Marco Arambasic zijn eerste doelpunt van hopelijk nog vele 
maken. Al wroetend en meer op opportunisme dan iets anders maakte hij de 5-3. KV speelde nu voor wat het waard was 
en Zulte wist de laatste minuten niet meer waar eerst te lopen. De aanhoudende druk van Mechelen werd een vierde 
keer beloond toen doelman Van Damme een schot van Robberechts niet kon klemmen, de bal botste weer in het veld en 
Arambasic was er als de kippen bij om ook zijn tweede doelpunt binnen te prikken. We zaten dan wel al in de 
toegevoegde tijd. KV geloofde er nog in maar een half minuutje later blies de ref de wedstrijd af. Een hoogst opmerkelijke 
wedstrijd met 2 totaal andere helften. De tweede helft doet veel goeds beloven voor de volgende wedstrijd: er was 
vechtlust, de “tweede” ballen werden gewonnen in alle geledingen van het veld en er was geloof in meer. Maar we 
mogen ook de eerste helft zeker niet vergeten want hier was men in hetzelfde bedje ziek als in het begin van het seizoen. 
Het enige positieve aan die eerste helft was de ommekeer in de tweede, in september had dit niet gelukt en hadden de 
kopjes naar beneden gehangen de rest van de wedstrijd.  
 

Donderdag 25 november:  Geoffry Hairemans verlengde vandaag z’n 
contract bij KV Mechelen tot 2025.  De 30-jarige Antwerpenaar, die 
sinds 2019 bij KV zit, had nog een contract tot het einde van dit 
seizoen met een optie voor een extra jaar.  In plaats van dat extra jaar 
doet ‘Geoffke Deurne-Noord’  dus nog 3 seizoenen verder bij 
Malinwa. 
Verder viel er ook minder leuk nieuws te rapen bij KVM: oud-speler 
Vic Van Merode overleed vandaag op 78-jarige leeftijd.  Van Merode 
speelde in de tweede helft van de jaren ’60 drie seizoenen voor 
Malinois.  De middenvelder, wiens broer Paul ook de geelrode 
kleuren verdedigde, speelde 40 competitiematchen voor Malinwa 
waarin hij 6x scoorde.   Verder kwam hij ook in actie in 5 
bekerwedstrijden waaronder de bekerfinale van 1967 tegen R. 
Standard Club Liègeois. 
Behalve voor Malinwa, speelde hij ook voor Hoogstraeten VV, K. 
Beerschot AC, K. Stade Leuven en KFC Lentezon Beerse 
Op de foto hiernaast, de poster van 1966-1967 die in Panorama 
verscheen, staat hij tussen Fé Van Bulck en doelman Guido Haerens.  
 

Zaterdag 27 november:  Speeldag 16 Jupiler Pro League  =>  Cercle Brugge KSV – KV Mechelen   3-1 
Na de mooie overwinning tegen landskampioen Club Brugge had Wouter Vrancken weinig redenen tot wisselen. Toch 
moest de Mechelse oefenmeester noodgedwongen schuiven in zijn verdediging. Jordi Vanlerberghe bleef geblesseerd 
aan de kant en zo mocht Alèc Van Hoorenbeeck zich opmaken voor zijn eerste speelminuten.  
In een kil Jan Breydelstadion kregen de aanwezige fans weinig voetbal voorgeschoteld om zich aan op te warmen. Zonder 
dominant te zijn, waren de beste kansen voor de thuisploeg, maar pogingen van Somers en Daland konden Coucke niet 
verschalken. De Mechelaars konden hun stempel niet drukken op de partij en dat was best naar de zin van de thuisploeg.  
Utkus kopt Cercle op voorsprong 
Iets na het halfuur klom Cercle dan toch op voorsprong. Utkus kopte een hoekschop hard in het dak van het doel. Enkele 
minuten later liet Malinwa zich bijna opnieuw vangen bij een identieke hoekschop, maar ditmaal ging Coucke goed plat.  
Storm benut eerste Mechelse kans 
Tien minuten na de openingstreffer stelde Malinwa orde op zaken. De eerste kans van de bezoekers was meteen prijs: 
Storm haalde de trekker over en Didillon – die nog geen bal had moeten pakken – mocht de bal uit het net vissen.  Even 
leek Mrabti nog voor een onverwachte voorsprong te zorgen, maar zijn schuiver trof de paal.  
Beide coaches voerden geen wissels uit bij aanvang van de tweede helft met hetzelfde spelbeeld tot gevolg. Op het uur 
ging Bateau dan in de fout op een hoekschop van de thuisploeg. Scheidsrechter De Cremer twijfelde niet en kende Cercle 
een strafschop toe. Hotic plaatste de bal voorbij Coucke en bracht de thuisploeg opnieuw op voorsprong.  
Schoofs-Cuypers-Bijker out, Swers-Engvall-Shved in 
Met nog twintig minuten op de klok bracht coach Wouter Vrancken drie frisse krachten tussen de lijnen en dat leverde ei 
zo na de gelijkmaker op. Storm zette strak voor, Mrabti miste zijn controle en de vrijstaande Shved zag zijn poging op de 
lijn gekeerd.  
Matondo beslist de wedstrijd (3-1) 
Tien minuten voor het einde leek Cercle Brugge de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen. Matondo zette de turbo 
aan, liet Bateau achter zich en gaf Coucke het nakijken. Einde verhaal voor Malinwa? 
Ook invaller De Camargo kon het tij niet meer keren voor Malinwa. De bezoekers brachten vanavond te weinig om 
aanspraak te kunnen maken op puntengewin en moesten zonder punten de terugreis aanvatten. Woensdagavond krijgt 
geelrood al de kans om revanche te nemen. Dan treffen beide ploegen elkaar opnieuw in de Croky Cup. 
 

Maandag 29 november:  KVM-trainer Wouter Vrancken is samen met Felice Mazzu (R. Union Saint-Gilloise) en Philippe 
Clement (Club Brugge KV) genomineerd voor de Trofee Raymond Goethals.  De uitreiking hiervan staat op 20 december 



op de agenda.  Ook in 2019 was de succesvolle coach van Malinwa genomineerd, toen moest hij de onderscheiding aan 
Philippe Clement laten. 
 

Maandag 29 november:  Speeldag 9 Pro League U21 groep 1  =>  KV Mechelen  -  Sporting Charleroi   1-1 
Voor de negende wedstrijd van de competitie kwam Sporting Charleroi op bezoek. De Carolo's stonden zevende maar 
hadden het minste aantal wedstrijden gespeeld van alle ploegen. Virtueel zouden zij zich zelfs tussen Club Brugge en AA 
Gent kunnen wurmen. De bezoekers brachten als kapitein 22-voudig international, 4-voudig Belgisch landskampioen en 
Belgisch bekerwinnaar Guillaume Gillet mee. Voor Charleroi is het duidelijk menens om een plaats in 1B trachten te 
behalen op het einde van het seizoen. 
Na een korte studieronde was de eerste kans van de wedstrijd voor de bezoekers, meteen een hele grote kans ook en een 
dubbele. Oskar Annell stond echter pal op beide doelpogingen. Ook Malinwa liet zich niet onbetuigd en bij de eerste 
goede kans was het ook meteen raak. Joseph Amuzu, die zijn eerste basisplaats kreeg bij de U21 na goede prestaties 
tegen Zulte-Waregem en Union, kon laag voorzetten vanop links. Alexandre Stanic sprong aan de eerste paal voor zijn 
rechtstreekse tegenstander en plaatste de bal voorbij Didier Desprez. Voor KV een droomstart, voor Charleroi het sein dat 
men gaat moeten werken voor hun punten. Charleroi voert de druk op maar KV kan er een paar keer mooi uitkomen met 
Robberechts, Amuzu, El Gharbi en Stanic als constante dreiging voor de zwart-witte verdediging. De beste kans van de 
eerste helft is nog voor KV wanneer in de 41ste minuut Ilyas El Gharbi kan doorstomen op rechts, hij snijdt naar binnen 
maar zijn schot wordt knap gered door de Waalse goalie. Bij het rustsignaal staat KV 1-0 voor. 
Bij het begin van de tweede helft is het al meteen duidelijk wat voor wedstrijd het vanaf nu zal worden. Al in de eerste 
minuut trapt Fabio Ferraro op de deklat na een goede actie aan de linkerkant. KV is gewaarschuwd en Charleroi neemt nu 
helemaal de wedstrijd in handen. In de 53ste minuut waait een voorzet vanaf rechts alles en iedereen voorbij om 
uiteindelijk tegen de paal te eindigen. De bal wordt in hoekschop gewerkt, deze wordt gevaarlijk voor doel getrapt waar 
Donnez hem centraal over kopt. Tien minuten later weer een schot van Ferraro maar hij vindt enkel het zijnet. In de 70ste 
minuut mag Gillet aanleggen vanop de punt van het strafschopgebied maar hij ziet zijn schot centimeters over de verste 
kruising gaan. U vraagt u nu af wat KV hier tegenoverstelde? Malinwa probeerde wel degelijk ook aan te vallen en brak 
enkele keren ook goed en gevaarlijk uit maar de Zebra's stonden goed georganiseerd te verdedigen waardoor doelman 
Desprez weinig moest opknappen, wanneer het toch lukte om tot bij hem te geraken speelde de doelman goed en hoog 
mee met zijn verdediging. KV zette hoog druk en kon zo Charleroi met momenten wel goed van het eigen doel houden 
maar zelf kansen creëren lukte dus niet. In de laatste 10 minuten zette Charleroi nog alles op alles. Hierdoor kregen 
Amuzu, El Gharbi en de ingevallen Servranckx meer ruimte maar oplossingen werden moeilijk gevonden. Het was 
Charleroi dan ook dat in de 81ste nog een vrije trap versierde rond de 16 meter, Ferraro trapte ook deze over doel. In 
minuut 83 kreeg KV dan toch nog de kans op een tweede doelpunt wanneer op een hoekschop de ingevallen 
middenvelder N'Gal A'Yel Mukau het kopbalduel wint maar de bal verdwijnt over doel. Charleroi krijgt uiteindelijk in de 
88ste minuut dan toch nog loon naar werken wanneer een lange bal wordt getrapt tot bij Quentin Benaets. Hij kan de bal 
tot in de 16 meter brengen waar ondertussen zo ongeveer in totaal een speler of 15 staat. Romain Donnez kan in het 
kluwen het beste bij de bal en verschalkt uiteindelijk dan toch nog de goed keepende Annell met een lage trap tussen 
Paeshuyse en Veeckman door. KV kan in de toegevoegde tijd het punt nog vasthouden, wel verdiend door ervoor te 
vechten maar eerder een gewonnen punt dan 2 verloren als je de tweede helft bekijkt. In elk geval is dit punt en de 
bijbehorende organisatie een opsteker in aanloop naar de wedstrijd op Anderlecht van volgende week. 
 

Dinsdag 30 december:  Gazet van Antwerpen publiceerde vandaag een lijst van trainers en bestuurders die via makelaar 
Dejan Veljkovic illegaal geld of horloges ontvingen.  Dat blijkt uit de overeenkomt die de spijtoptant in de zaak Propere 
Handen afsloot met het federaal parket.  In totaal gaat het over 1 610 676 miljoen euro, waarvan 758 289 euro nooit 
werd betaald.  Thierry Steemans, voormalig financieel directeur van KV Mechelen, prijkt op kop van het lijstje.  Steemans 
zou 493 810 euro zwart geld verdiend hebben, waarvan 260 922 euro effectief uitbetaald werd.  Hij zal zich samen met 
vele andere moeten verantwoorden voor de rechtbank. 
 

Woensdag 1 december:  1/8ste finale beker van België ‘Croky cup’  =>  KV Mechelen  -  Cercle Brugge KSV   2-1 (nv) 
KV Mechelen heeft zich na spannende verlengingen kunnen kwalificeren voor de kwartfinales van de Croky Cup. De 
bezoekers kwamen in de eerste helft op voorsprong via Somers. Na de rust hing de ingevallen De Camargo met zijn eerste 
baltoets de bordjes in evenwicht. Storm pegelde de 2-1 pas in minuut 116 tegen de touwen. 
In een uitgeregend AFAS-stadion ging KV Mechelen op zoek naar revanche tegen Cercle Brugge. Een tweede confrontatie 
tegen de Vereniging in vijf dagen, maar wél zonder pas ontslagen coach Yves Vanderhaeghe. Winnen was een absolute 
must. Enerzijds om vertrouwen te tanken, maar ook voor een plek in de kwartfinale van de Croky Cup.  
KV Mechelen kon als eerste dreigen. Storm kreeg de bal op rechts en haalde de achterlijn. Hij schoof de bal hard en laag 
voor doel, maar Warleson was eerder op de bal dan Cuypers. Minuten later geraakte ook de doorgebroken Van 
Hoorenbeeck niet tot bij de Brugse goalie, waarna de wedstrijd kort werd stilgelegd door rookbommen en vuurwerk in 
het vak van de bezoekers. 
Somers scoort voor Cercle 
Mechelen domineerde tijdens de openingfase, maar kwam niet echt tot grote kansen. Aan de overkant ging dat een pak 
beter. Eerst ging Thoelen nog goed plat op een simpel schot van Hotic. Wat later moest de Mechelse goalie zich toch 
gewonnen geven. Na een vrije trap bleef de bal hangen in de zestien, waarna Somers eenvoudig kon binnenwerken. 
KV Mechelen bleef niet bij de pakken neerzitten. Een knappe aanval belandde in de voeten van Cuypers, die zijn schot 
meteen geblokt zag. Ook Schoofs mocht proberen, maar zijn rebound werd in hoekschop gewerkt door Warleson. 
Vrancken voelde dat het anders moest en bracht meteen Shved in het spel voor de geblesseerde Vanlerberghe.  



Het moet gezegd, KV Mechelen was zowel voorin als achterin slordig in de slotfase. Even was het nog schrikken, wanneer 
Cercle dankzij een slechte pass de dubbele voorsprong bijna gratis kreeg. Gelukkig bracht Thoelen knap redding op een 
schot van Kanouté. Aan de overkant schoof Cuypers een strakke pass van Shved net naast een leeg doel, waarna hij werd 
teruggefloten voor buitenspel.  
Na de rust begonnen de Kakkers een stuk beter aan de wedstrijd. Meteen kon Storm dreigen met twee schoten, maar 
telkens zat er een groen-zwart been tussen. Wat later kon hij Warleson wél aan het werk zetten, maar dat leverde geen 
doelpunt op. Aan de overkant won Bateau knap een 1 tegen 1 situatie tegen Millan.  
De Camargo maakt gelijk 
Vlak na het uur moest Cuypers de wedstrijd staken door een slag in het gezicht van Cercle-doelman Warleson. De 
Camargo nam zijn plaats in, en deed dat uitstekend. Een schot van Schoofs spatte uiteen op de paal, waarna de Mechelse 
nummer 10 goed volgde. Met zijn eerste baltoets duwde hij de rebound tegen de netten. 
Met nog een kwartier op de klok leek de Mechelse voorsprong in de lucht te hangen. Eerst kwam Storm een halve 
seconde te laat op een strakke voorzet, later haalde Warleson opgelucht adem toen een afgeweken schot van Schoofs 
maar net naast zijn doel rolde. Ook een tweede poging van Schoofs zoeft een paar minuten later net over. 
Storm beslist 
In de verleningen dicteerde Malinwa het spel. De rechthoek van Cercle werd plots een belegerd fort, waar de defensie en 
Warleson voorzet na voorzet wegwerkten. Pas in de tweede helft van de verleningen brak Malinwa eindelijk de ban. De 
Camargo kwam al dichtbij, maar zag zijn harde kopbal van de lijn gered worden. Een minuut later knalde Storm de bal 
hard in de kruising. Malinwa bekert verder!  
 

Donderdag 2 december:  Hugo Cuypers liep gisteren na een botsing met Cercle-doelman Warleson een driedubbele breuk 
op in het aangezicht (jukbeen, buitenste oogkas en ondertste oogkas).  Morgen zal hij een operatie ondergaan.  Daarna 
zal hij een masker moeten dragen om de trainingen te kunnen hervatten. 
Vanavond na de laatste bekerwedstrijd van de 1/8ste finale (R. Standard de Liège – Beerschot VA 2-0 na verlengingen) 
werd geloot voor de kwartfinales.  Het was Philippe Vande Walle, keeperstrainer bij KV van 2014 tot 2016, die op Club 
RTL de eer had om de kwartfinales samen te stellen.  Hij koppelde het lot van Malinwa aan dat van KAS Eupen.  Hij haalde 
het balletje van geelrood als eerste uit de trommel zodat Malinwa het thuisvoordeel geniet.  De wedsdtrijd gaat door in 
de midweek van 21 december tot 23 december. 
 

Vrijdag 3 december:  Na het overlegcomité van vandaag gelden enkele nieuwe coronamaatregelen wat betreft het 
eersteklassevoetbal.  De grootste aanpassing is het verbod van eten en drinken in de voetbalstadion.  Daarnaast blijft het 
dragen van een mondmasker verplicht.  De Pro League zelf deed ook een oproep naar alle fans om deze maatregel strikt 
op te volgen! 
 

Zondag 5 december:  Speeldag 17 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KRC Genk   1-1 
In een evenwichtige eerste helft schoot Bongonda de bezoekers vlak voor de pauze op voorsprong. De koffie was nog 
maar net verteerd of Storm had de gelijkmaker al geprikt voor Malinwa. Een strijdvaardige thuisploeg moest wel vroeg in 
de tweede helft verder met tien na een rode kaart voor Coucke. Het Mechelse blok stond pal en Racing Genk vond geen 
opening meer zodat een punt het hoogst haalbare was voor een strijdvaardige thuisploeg. 
 

 
 

De mondmaskerplicht werd in het AFAS-stadion heel goed opgevolgd! 
 

Ondanks de kwalificatie voor de kwartfinale van de Croky Cup kwam Malinwa niet ongeschonden uit het bekerduel van 
afgelopen woensdag. Zo bleven Cuypers, Vanlerberghe en Schoofs geblesseerd aan de kant. De Camargo, Peyre en Shved 
waren hun vervangers. Ook Bijker keerde terug in de basis en nam de plek van de zieke Van Hoorenbeeck in.  



De bezoekers begonnen het best aan de partij en dat leverde meteen een uitstekende kans op. Coucke ging echter goed 
plat op een schuiver van Paintsil. Malinwa herstelde het evenwicht en reageerde via een bedrijvige Shved. De 
flankaanvaller vond de vrijstaande Mrabti, maar zijn poging vloog nipt naast de kooi van Vandevoordt.  
Bongonda knalt Racing Genk op voorsprong 
Na een kansarm tweede kwartier staken de bezoekers opnieuw de neus aan het venster. Paintsil dribbelde zich de zestien 
binnen en bediende de vrijstaande Thorstvedt die tot ieders verbazing de 0-1 over zijn voet liet glippen. Even later liet 
Bongonda zien hoe het wel moest. De bezoekers counterden snedig: Coucke bracht nog redding op een poging van 
Paintsil, maar was kansloos op de herneming van Bongonda. Pech voor Malinwa.  
Storm brengt Malinwa op gelijke hoogte (1-1) 
De eerste kans na de pauze was meteen prijs voor Malinwa. Walsh zette zich goed door op de rechterflank en vond de 
vrijstaande Storm die in één tijd hoog tegen de touwen schoot. Malinwa opnieuw in de wedstrijd!  
Rood voor Coucke 
En plots moest Malinwa met tien verder. Coucke haalde Thorstvedt neer buiten de grote rechthoek en kreeg geel van 
scheidsrechter Lardot. Onvoldoende volgens de VAR en na het bekijken van de beelden stuurde Lardot de Mechelse 
goalie dan toch richting kleedkamer. Een domper voor de thuisploeg, dat snedig aan de tweede helft was begonnen.  
Racing Genk beet zijn tanden stuk op de solide organisatie van de thuisploeg. Thoelen moest nog één keer alles uit de 
kast halen om het verdiende punt veilig te stellen. KV Mechelen – Racing Genk: 1-1. 
 
Maandag 6 december:  Naar aanleiding van de incidenten met ‘supporters’ die gisteren plaatsvonden tijdens de derby’s 
Beerschot VA – R. Antwerp FC en R. Standard de Liège – Sporting Charleroi besliste de Raad van Bestuur van de Pro 
League om dit kalenderjaar geen supporters van de bezoekende clubs toe te laten.  Deze maatregel installeert een 
afkoelingsperiode rond onze wedstrijden en zal, door het tijdelijk stopzetten van busreizen door bezoekende fans, ook 
zijn impact hebben op de viruscirculatie die we zo kunnen beperken. 
Verder heeft het bondsparket een schorsingsvoorstel van twee wedstrijden effectief (+ 1 met uitstel) gedaan na de rode 
kaart van Gaëtan Coucke.  Hij kreeg ook een boete van 2 500 euro.  KVM besliste om niet in de te gaan op deze minnelijke 
schikking zodat de doelman morgen voor het Disciplinair Comité verschijnt. 
 

Speeldag 10 Pro League U21 groep 1  =>  RSC Anderlecht  -  KV Mechelen   5-0 
Op speeldag 10 mocht Malinwa op bezoek bij Anderlecht. De thuisploeg stond tweede na Racing Genk met 22 op 24. 
Anderlecht bracht met Verbruggen, Ait El Hadj, Colassin, Sardella, Kana, Arnstad, Debast en Stroeykens een elftal vol 
eersteklasse-ervaring tussen de lijnen. Samen goed voor reeds 150 wedstrijden op het hoogste niveau waarvan als 
uitschieters Anouar Ait El Hadj met 44 wedstrijden waarvan 2 Europese duels en Killian Sardella met 40 wedstrijden en 
ook 2 Europese matchen. Dat het niet makkelijk zou worden was al duidelijk bij het lezen van het wedstrijdblad voor de 
aftrap. 
De wedstrijd zelf was nog niet goed bezig en de thuisploeg stond al 1-0 voor. Een weggekopte bal belandde bij Arnstad, 
de middenvelder dreef de bal even voor zich uit en trapte dan vanop de rand van de grote rechthoek de bal laag voorbij 
Wenssens. Na 13 minuten kreeg Mario Stroeykens de bal aangespeeld vanop links door Mehssatou, hij schoof de bal naar 
de verre hoek en Wenssens was voor de 2de keer geklopt. 2-0 achter na minder dan 15 minuten en zelf nog geen enkele 
keer aan het doel van Verbruggen geweest, het leek dan al een lange avond te gaan worden. Anderlecht controleerde 
hierna de rest van de eerste helft.  Het kon Wenssens nog een keer of 3 aan het werk zetten, maar de score bleef 2-0 bij 
de rust. Ondertussen kwam er ook een sneeuwstorm over Brussel opzetten. Het sein ook voor RSCA om de druk terug op 
te voeren. Vijf minuten in de tweede helft leverde dit een strafschop op voor Anderlecht wanneer Mehssatou naar binnen 
sneed maar gehaakt werd door Paeshuyse. De hieropvolgende strafschop werd gepakt door Wenssens, het was Colassin 
die zich achter de bal had gezet maar binnen het bereik van de Mechelse goalie trapte. Ook de herneming werd gekeerd 
door Wenssens en daarna nog eens van de doellijn gehaald door Van Campenhout. In de 52ste minuut trapte Stroeykens 
ook nog eens op de lat alvorens hij in de 60ste minuut toch zijn tweede doelpunt kon maken. Weer was het Mehssatou die 
vanop links de bal tot bij Stroeykens kon krijgen, Stroeykens controleerde de bal nog even maar plaatste hem daarna 
weer laag in de verste hoek voorbij Wenssens. Vier minuten later kregen de Ketjes een vrije trap op de hoek van het 
strafschopgebied. Theo Leoni legde de bal af voor Ait El Hadj en deze laatste krulde de bal enig knap in de 
rechterbovenhoek. In minuut 70 kreeg Anderlecht de kans om de forfaitscore op het bord te staan, weer een strafschop 
na een fout van Paeshuyse op Mehssatou. Dit maal zette Stroeykens zich achter de bal, hij stuurde Wenssens de 
verkeerde kant uit en maakt zo zijn hattrick volledig. Anderlecht maakte de wedstrijd dood en KV Mechelen kon hier niets 
tegenover stellen. 
Een wedstrijd om snel te vergeten, Anderlecht was een maat te groot en Bart Verbruggen had evengoed in de kleedkamer 
kunnen blijven. Hij zou het daar warmer gehad hebben. 
Volgende week maandag komt Standard Liège nog op bezoek waarna de competitie zijn winterbreak in gaat. Tussendoor 
staat er nog een oefenwedstrijd tegen KFC Eppegem op het programma. 
 

Dinsdag 7 december:  Het Disciplinair Comité van de voetbalbond schorste Gaëtan Coucke vandaag voor 2 speeldagen, 
waarvan één effectief.  Dat is dus 1 speeldag minder dan het eerdere voorstel.  Daardoor mist de doelman alleen de 
eerstvolgende wedstrijd van KV Mechelen op het veld van R. Union Saint-Gilloise. 
 

Woensdag 8 december:  Vandaag maakte men de data en de uren voor de komende bekerwedstrijden bekend.  KV 
Mechelen speelt z’n kwartfinale tegen KAS Eupen op woensdag 22 december.  De aftrap is voorzien om 20 uur. 
 



Donderdag 9 december:  Met volgend bericht op de website liet de club weten dat de club het boekjaar 2020-2021 met 
winst kon afsluiten. 
 

De algemene vergadering van KV Mechelen heeft de jaarrekening van de club goedgekeurd. Malinwa heeft 

229.675 euro winst geboekt.    
 

“We beleefden opnieuw een seizoen waarin COVID-19 een grote impact had op onze club”, zo zegt algemeen 

directeur Frank Lagast. “Net als elke andere professionele sportclub hadden we een pak minder inkomsten door 

corona. 4,5 miljoen euro minder, dat is ongezien. Enkel door streng op de kosten te letten en een zeer goed 

transferbeleid konden we het seizoen afronden met winst.” 
 

Extra investering in jeugdwerking 
Ondanks de pandemie bleef KVM investeren in de toekomst. “We hebben ruim 300.000 euro meer voorzien voor 

onze jeugdwerking met een sterke ondersteuning van onze beloften en het project met Helmond Sport waarmee we 

samenwerken om onze jonge talenten speelkansen te geven.   

Aan inkomstenzijde zijn we opnieuw trots op het geweldige engagement van onze talrijke supporters en partners. 

Hun steun zorgde voor het tweede jaar op rij voor een positief eindresultaat.”  

“We zijn blij met dit resultaat”, zegt Luc Leemans namens de raad van bestuur. “We danken iedereen die hieraan 

meegewerkt heeft. Bovendien leverden de transfers 2,5 miljoen euro meer op dan het jaar voordien. Dit was echt 

nodig om in de positieve cijfers te belanden. De transferdelta is voor elke voetbalclub een belangrijke bron van 

inkomsten, noodzakelijk om deze pandemie financieel te overleven.”  
 

Winst als buffer 
De winst zal als buffer gebruikt worden voor het lopende seizoen, want ook nu zorgen de COVID-maatregelen voor 

hoge inkomstenverliezen voor de club. Bovendien zal het fiscaal en sociaal statuut van een profvoetballer veranderen 

waardoor clubs meer zullen moeten bijdragen aan de sociale zekerheid. “Dit zal ook ons budget gevoelig 

beïnvloeden.”, aldus nog Frank Lagast. 
 

Verder werken aan kapitaalsverhoging 

De raad van bestuur geeft nog mee dat er verder gewerkt wordt aan de noodzakelijke kapitaalsverhoging. Een exacte 

timing om het dossier af te ronden is nog niet duidelijk. “De gesprekken met verschillende partijen zijn bezig. Dat 

kan nog enkele weken duren. Het is belangrijk dat we de financiële puzzel leggen en pas communiceren als het 

helemaal rond is”, klinkt het bij Luc Leemans. 
 

Zondag 12 december:  Speeldag 18 Jupiler Pro League  =>  R. Union Saint-Gilloise  -  KV Mechelen   2-0 
Een inefficiënt Malinwa verloor vanmiddag met 2-0 op het veld van leider Union. De thuisploeg klom in de eerste helft op 
voorsprong met een doelpunt van Vanzeir. Na de pauze verdubbelde Teuma de score en lieten vooral Storm en De 
Camargo prima kansen onbenut om aanspraak te kunnen maken op Mechels puntengewin.  
Voor de tweede week op rij moest coach Wouter Vrancken stevig sleutelen aan zijn basisploeg. De Mechelse 
oefenmeester kon opnieuw rekenen op kapitein Rob Schoofs, maar moest nu noodgedwongen sleutelen aan zijn 
defensie. Het duo Vanlerberghe-Bateau gaf verstek. Hun plek werd ingenomen door Peyre en Van Hoorenbeeck. Thoelen 
nam dan weer de plaats van de geschorste Coucke in.  
Union laat openingstreffer liggen 
De thuisploeg begon het best aan de partij en dat leverde meteen kansen op. Het vizier van François en Undav stond 
echter nog niet op scherp. Malinwa had het lastig, maar herstelde na enkele minuten wel het evenwicht.  
Op het halfuur verscheen Malinwa voor het eerst voor de kooi van Moris. Schoofs vond de vrijstaande Mrabti die 
onvoldoende profiteerde van de vrijheid die hij kreeg. Het sein voor de thuisploeg om een versnelling hoger te schakelen. 
Mitoma, Vanzeir en Nielsen gingen hun kans, maar Thoelen stond pal.  
Vanzeir opent de score 
De thuisploeg voerde de druk verder op en uiteindelijk vond Vanzeir dan toch het gaatje. Hij verscheen aan de tweede 
paal en legde een lage schuiver van Mitoma in het mandje. Malinwa reageerde nog met een plaatsbal van Schoofs, maar 
die vloog nipt naast de staak.  
Net als vorige week kwam Malinwa scherp uit de kleedkamer en dat leverde ei zo na de gelijkmaker op. Eerst knalde 
Mrabti nog nipt over de kooi van Moris en enkele minuten later had Moris een fenomenale redding in huis op een prima 
kopbal van De Camargo. Pech voor Malinwa.  
Teuma plaatst 2-0 voorbij Thoelen 
De hoop om het tij te keren kreeg enkele minuten later een flinke knauw. Teuma kreeg veel ruimte en stormde richting 
Thoelen die de Mechelse goalie het nakijken gaf. 
Storm laat aansluitingstreffer liggen 
Zonder dominant te voetballen kreeg Malinwa nog wel prima kansen om te scoren. Eerst kopte De Camargo nipt naast de 
kooi van Moris en iets over het uur werd Storm door Mrabti alleen richting Moris gestuurd. De flankaanvaller kreeg tijd 
om na te denken en plaatste de bal over de lat. Wat een kans…  
Malinwa liet het hoofd niet hangen en bleef zoeken naar de aansluitingstreffer. De efficiëntie ontbrak bij geelrood, want 
ook ditmaal schoot Storm op de voet van Moris. In de negentigste minuut leek het dan toch nog te lukken, maar werd het 
doelpunt van De Camargo afgekeurd voor nipt buitenspel. Woensdag wacht er al een nieuwe opdracht voor Malinwa. 
Dan speelt het gastheer voor AA Gent.  
 



Maandag 13 december:  Omdat sinds de coronaverstrengingen alleen drank mag geserveerd worden volgens het 
horecaprotocol, zittend en met maximum 6 aan tafel (dus alleen in het Verelst Kaffee en in de Grand Kavee), creëerde 
Malinwa op de parking achter tribune drie, 1 200 extra plaatsen waar supporters voor en na de match terecht kunnen om 
iets te drinken.  
 

Speeldag 11 Pro League U21 groep 1  =>  KV Mechelen  -  R. Standard de Liège   0-2 
Vandaag stond een inhaalwedstrijd op het programma. Standard Luik kwam op bezoek als nummer 3 in de competitie. 
De wedstrijd ging van in het begin op en neer en was aangenaam om volgen zonder dat de doelmannen echt werk 
moesten opknappen. Dat gebeurde voor de eerste keer op het half uur wanneer een Luikse aanval kon afgeslagen 
worden en een Mechelse counter op gang werd getrokken. Deze eindigde bij Servranckx die zijn schot knap gered zag 
worden door Matthieu Epolo. De hierop volgende hoekschop werd kort genomen tot bij Servranckx, Maarten Van 
Campenhout liet de voorzet nog gevaarlijk afwijken maar de bal ging nog naast de kooi van de Luikse doelman. Twee 
minuten later liet ook Standard zich opmerken toen William Balikwisha vanop een centrale positie buiten de grote 
rechthoek de bal nipt naast trapte. Vlak voor de rust was het weer Balikwisha die gevaarlijk was. Ditmaal kon hij vanop 
links op doel trappen maar het schot ging weer enkele centimeters over doel. In de toegevoegde tijd kon Van 
Campenhout nog aanleggen na alweer een counter, zijn schot ging naast het Luikse doel. Een goede eerste helft aan een 
hoog tempo met 2 ploegen die willen aanvallen maar niet open en bloot spelen leverde zo een 0-0 ruststand op. 
De tweede helft begon zoals de eerste was geëindigd: met goed en leuk voetbal, al waren het wel de bezoekers die 
duidelijk meer druk probeerden te ontwikkelen. In de 50ste minuut stak Standard weer als eerste zijn neus aan het venster 
maar een goede redding van Wenssens leverde enkel een corner op. Enkele minuten later mocht Balikwisha weer 
aanleggen, van veel te ver maar door een rare curve in de bal werd zijn schot alsnog gevaarlijk. Het ging uiteindelijk wel 
over het Mechelse doel. De druk van Standard leverde in de 58ste minuut een doelpunt op wanneer rechtsback Alexandro 
Calut neergehaald werd door de ingevallen Bafdili. Geel en een strafschop was het resultaat. Calut ging zelf achter de bal 
staan en stuurde Wenssens de verkeerde kant uit. Meteen na de aftrap stond het bijna weer gelijk. Arambasic kon 
Servranckx bereiken voor het doel van Epolo maar deze laatste hield met een ultieme voetveeg zijn netten toch nog 
schoon. Malinwa ging nu uitdrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker. Na een hoekschop en het bijhorende geharrewar in 
het Luikse strapschopgebied belandde in de 63ste minuut de bal tot bij de vrijstaande Bilal Bafdili. De aanvaller pakte uit 
met een knap en hard vluchtschot in de draai maar zag zijn poging op de dwarsligger uiteen spatten. Wat een doelpunt 
had dit geweest! Dit is weer het signaal voor Standard Luik om de wedstrijd weer proberen over te nemen wat ook lukt. 
De bezoekers beginnen de bal meer bij te houden en hebben in de 68ste minuut nog een kans via Calut. Een voorzet vanop 
de linkerkant is eigenlijk slecht getrapt en waait over iedereens hoofd verder maar op rechts staat Calut die kan uithalen. 
Zijn schot gaat gelukkig naast. Luik controleert de partij nu en Mechelen probeert met hoge druk en snelle tegenaanvallen 
nog op zoek te gaan naar de gelijkmaker. In de allerlaatste minuut ligt de Mechelse verdediging open en zijn het de 
bezoekers die een tegenaanval op gang kunnen trekken. Een Luiks schot wordt nog gered door Maxime Wenssens maar 
botst tegen Kobe Bohets die zonder het goed beseft de 0-2 binnen legt. Ref Van Laere fluit 1 minuuutje later de wedstrijd 
af. Een aangenaam kijkstuk leverde niets op voor KV waardoor men met 2 op 33 de winterstop in gaat. Tijdens deze break 
staat er een oefenwedstrijd tegen Lierse op het programma. Op 17 januari trekt Mechelen in de competitie naar Gent op 
zoek naar een verse start. 
 

Woensdag 15 december:  Speeldag 19 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KAA Gent   4-3 
Doelpuntenfestival in het AFAS-stadion vanavond! Malinwa en AA Gent speelden “haasje-over” en dat leverde geelrood 
uiteindelijk drie verdiende punten op. Mrabti en Storm verdeelden de Mechelse doelpunten eerlijk onder elkaar.  
In een aangenaam wedstrijdbegin toonde Malinwa de meeste aanvalslust, maar was de beste kans wel voor de 
bezoekers. De Sart haalde de trekker over van buiten de grote rechthoek en het was Coucke – opnieuw van de partij na 
zijn schorsing tegen Union – die de bal nog nipt in corner kon duwen. Enkele minuten later toonde de Mechelse goalie 
opnieuw zijn kunnen, ditmaal op een poging van Castro-Montes.  
Mrabti wist openingstreffer Tissoudali snel uit 
Op het halfuur schakelden de bezoekers een versnelling hoger. Eerst kwam Malinwa nog goed weg toen een 
flipperkastfase voor de kooi van Coucke nipt naast de paal vloog, maar toen Tissoudali kon profiteren van Mechels 
balverlies was Coucke kansloos. 
Het antwoord van de thuisploeg mocht er zijn: Walsh haalde de achterlijn en bracht de bal voor de kooi van Bolat waar 
Mrabti in één tijd de bezoekende goalie het nakijken gaf. Drie minuten na de Gentse voorsprong hingen de bordjes 
alweer in evenwicht. 
De tweede helft was nog maar net begonnen of Malinwa moest alweer achtervolgen. Bezus profiteerde van de ruimte die 
hij kreeg om Depoitre in schietpositie te brengen. De targetspits verschalkte Coucke met een overhoekse knal. 
En net als in de eerste helft herstelde Malinwa meteen het evenwicht. Storm zette Hanche-Olsen op het verkeerde been 
en verschalkte Bolat met een pegel in de kruising. Geweldige knal van de Mechelse flankaanvaller. 
Doelpuntenkermis gaat verder 
De doelpuntenmaker bleef een gesel voor de Gentse defensie. Het nummer elf van Malinwa dook opnieuw de zestien in 
en Hanche-Olsen trok aan de noodrem. Scheidsrechter Lambrechts twijfelde niet en wees naar de stip. Mrabti schoot de 
elfmeter hoog voorbij een kansloze Bolat tegen de touwen. 
“Dan draaien we de rollen even om”, moest AA Gent gedacht hebben. Enkele minuten na het strafschopdoelpunt maakte 
Tissoudali alweer gelijk. Maar de mentale weerbaarheid van Malinwa was enorm en weer was het Storm die ditmaal met 
zijn rechter de thuisploeg opnieuw op voorsprong bracht. 



Tien minuten voor het einde bracht de Mechelse coach publiekslieveling Joachim Van Damme tussen de lijnen om de 
voorsprong mee te verdedigen. Hein Vanhaezebrouck reageerde met twee frisse offensieve krachten, maar concreet 
doelgevaar leverde het niet meer op. Geelrood speelde de wedstrijd simpel uit en maakt met deze gouden driepunter 
een mooie sprong in het klassement. Malinwa-AA Gent: 4-3.  
 

Zaterdag 18 december:  Speeldag 20 Jupiler Pro League  =>  SV Zulte-Waregem  -  KV Mechelen   3-2 
Malinwa leek gevleid op weg naar een driepunter nadat Storm een kwartier voor het einde de 1-1 van Vossen uitwiste, 
maar in een onbegrijpelijk slot gaf KVM de punten zomaar uit handen. Invaller De Neve en Dompé konden in de zestien 
ongehinderd hun belangrijke punten toch thuis houden.  
Het was voor de thuisploeg de eerste wedstrijd zonder Francky Dury en dat maakte de trip voor Malinwa des te 
verraderlijk. De eerste kansen van de partij waren wel voor KVM. Shved schilderde naar de linkerhoek, maar doelman 
Bossut was bij de pinken. De daaropvolgende hoekschop kopte Mrabti net over. Essevee drong nadien wel aan met wat 
voorzetten en hoekschoppen, al kwam Coucke nooit in de problemen.  
Het grote niets… en dan is er Mrabti! 
De thuisploeg nam het meeste initiatief, bij Malinwa leek het eerder speculeren op een zeldzame tegenprik. Maar 
oogstrelend voetbal noch kansen kregen we in het mistige Waregem te aanschouwen. Tot minuut 38.  
Shved dribbelde aan de rand van de zestien en vond Mrabti die met een gelukje de 0-1 tegen de touwen kreeg. KVM kon 
zo gevleid op voorsprong komen en met een bonus de rust ingaan.  
Shved niet, Vossen wel 
Meteen na de break mocht Shved alleen op Bossut afgaan. Hij koos voor de kapbeweging, maar besloot op een 
teruggekeerd thuisbeen. Aan de overzijde stond bijna de gelijkmaker op het bord. Coucke hield met een hand en hulp van 
de paal Seck van een doelpunt. Maar de 1-1 viel toch. De ballen bleven maar in de zestien van KVM gedropt worden en 
daar kon Vossen met het hoofd uiteindelijk van profiteren.  
Storm met de 1-2! 
De troepen van Vrancken reageerden via De Camargo. Zijn kopbal op voorzet van Walsh was echter te zwak om Bossut in 
verlegenheid te brengen. De thuisploeg plooide na het doelpunt wat terug. Niet dat KVM zoveel kansen liet noteren, 
maar één keer wat ruimte voor de tot dan vrij onzichtbare Storm en het was raak. Mrabti speelde snel met het hoofd in 
en Storm maakte zowat een kwartier voor tijd fraai af. 
De Neve en Dompé zorgen voor 3-2 in het slot 
De thuisploeg moest nu weer naar voren stormen, maar deed dat met meer hoop dan precisie, want KVM kon het leer 
meer in eigen rangen houden. Coucke redde nog een vrije trap van Dompé, maar meer werk had hij niet. Tot De Neve en 
Dompé Malinwa plots wel knock-out sloegen. De eerste mocht in de zestien aannemen en met de punt afwerken, luttele 
seconden nadien mocht Dompé een uitvallende bal ongehinderd overhoeks binnenkeilen. En zo gaf KVM onbegrijpelijk 
een belangrijke nieuwe driepunter uit handen. 
 

Maandag 20 december:   Vanmiddag werd in het Salons de Romree in Grimbergen de winnaar van de Trofee Raymond 
Goethals bekend gemaakt.  De trofee is een onderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt aan een Belgische trainer wiens 
werkwijze het meest lijkt op die van de gewezen coach Raymond Goethals, één van de bekendste en meest succesvolle 
Belgische trainers.  KVM-trainer Wouter Vrancken eindigde met 20 punten op de derde plaats.  De winnaar werd Felice 
Mazzù, de coach die R. Union Saint-Gilloise voor het eerst sinds 1973 naar eerste klasse bracht en momenteel met 
datzelfde Union aan de leiding van de Jupiler Pro League staat.  Hij haalde het met 53 punten van Philippe Clement, de 
coach van landskampioen Club Brugge, die 26 punten achter z’n naam kreeg. 
Verder werd vandaag ook de kalender voor speeldagen 23, 24 en 25 bekendgemaakt.  Omdat KRC Genk te veel 
internationals moet missen tijdens de African Nations Cup en voor WK-kwalificatiematchen in Azië en Noord- en Zuid-
Amerika bereikte de Pro League een akkoord met de Limburgers dat ze 2 wedstrijden mochten verplaatsen.  Daarom 
wordt KRC Genk – KVM vervroegd naar woensdag 19 januari (aftrap 20u45).  Verder werden KVM-RSC Anderlecht op 
zondag 23 januari en R. Standard de Liège-KVM op zondag 30 januari (telkens om 18u30) vastgelegd. 
 

Woensdag 22 december:  Kwartfinale beker van België ‘Croky cup’  =>  KV Mechelen  -  KAS Eupen   1-3 
Het mocht niet zijn, KV Mechelen is uitgeschakeld in de beker van België. Na een frustrerende tweede helft werd het 
tegen KAS Eupen 1-3 in eigen huis. De Camargo scoorde al vroeg, maar na de rust gaven de Kakkers de wedstrijd uit 
handen. Ngoy en Prevljak (2x) maakten een einde aan het bekerverhaal van Malinwa. 
Een ijzig koude woensdagavond in het AFAS-stadion werd kort voor de aftrap nog een pak killer, toen het overlegcomité 
de nieuwe coronamaatregelen aankondigde. Supporters zijn niet meer welkom tijdens de wedstrijd, minstens tot eind 
januari. En dus kon KV Mechelen de aanwezige Kakkers maar beter een gepast, tijdelijk afscheid bezorgen. Winnen tegen 
KAS Eupen en doorstoten in de beker was de boodschap. 
De troepen van Wouter Vrancken hadden die boodschap luid en duidelijk begrepen. Na de traditionele you’ll never walk 
alone-hymne, deze week vooral in het teken van De Warmste Week, voerde KV meteen de druk op. Man in vorm Nikola 
Storm kon na een paar minuten al gevaarlijk oprukken, maar knalde uiteindelijk een paar meter over. Ook Peyre kon 
dreigen op hoekschop, maar zijn kopbal miste precisie. 
De Camargo scoort vroeg 
Toch moesten de 8.000 aanwezige KV-supporters niet al te lang wachten op een eerste doelpunt. Na ruim 20 minuten 
kon aanvoerder van dienst Igor de Camargo de netten doen trillen. Storm dribbelde tot aan de rand van de zestien en 
schoof de bal laag voor doel. De Mechelse nummer 10 nam de bal dankbaar aan en pegelde hem in één tijd in de kruising. 



Het zag er niet meteen naar uit dat KV Mechelen de voet van de gas zou halen. Eerst kopte Souza naast op corner, later 
vergaten Storm en De Camargo het gestuntel van Nurudeen af te straffen. Vlak voor tijd zweefde de Eupense doelman 
een prima afstandsschot van Hairemans nog uit de linkerbenedenhoek. Na 45 minuten lonkte de halve finale vooral voor 
de thuisploeg. 
Eupen komt langszij 
De tweede helft begon een pak evenwichtiger, met kansen aan beide kanten. Eerst krulde Lambert een schot net naast de 
kooi van Thoelen, wat later moest Nurudeen een kopbal van De Camargo uit de hoek plukken. Helaas had een razend 
efficiënt Eupen aan een tweede kans genoeg om de bordjes weer in evenwicht te hangen. Agbadou dribbelde de zestien 
binnen en leverde een kerstcadeau af bij ploegmakker Ngoy, die maar moest binnen tikken. 
Een zure tegenslag voor de Kakkers, dat je meteen in het wedstrijdbeeld zag. Na de gelijkmaker zakte het tempo van de 
match als een pudding in elkaar. Verder dan een knal van Hairemans vanop afstand kwam KV niet meteen. Aan de 
overzijde kwamen ze zelfs nog goed weg, toen Ngoy op snelheid Peyre achterliet, maar veel te nonchalant naast besloot. 
Met nog een kwartier te spelen leek er even nog een penalty aan te komen voor KV Mechelen. De pas ingevallen Shved 
brak door de verdediging en werd stevig tegen de vlakte gewerkt door Nurudeen. Maar scheidsechter D’Hondt gaf geen 
krimp: de Eupense goalie raakte eerst de bal. Ongelukkig voor Shved, die amper een paar minuten op het veld stond en 
meteen met de brancard werd afgevoerd. 
Prevljak verdubbelt 
Met nog een kleine tien minuten op de klok, sloeg het noodlot alsnog toe voor KV Mechelen. Prevljak kreeg de bal van 
Beck, baande zich een weg door de Mechelse defensie en knalde uiteindelijk de Eupense voorsprong tegen de touwen. 
Een vrije trap van Vanlerberghe kon daar geen verandering meer in brengen. Sterker nog, Prevljak scoorde vlak voor tijd 
nog eens met een verre lobbal na dom balverlies van KV. 
Er mag dan wel geen halve finale inzitten voor de Kakkers, het grootste verlies van de avond is de geweldige achterban, 
die KV vijf wedstrijden moet missen. We zien iedereen graag terug na januari om onze club naar de overwinning te 
schreeuwen. 
 

Donderdag 23 december:  Een dag na de bekeruitschakeling en de bekendmaking dat voetbal terug achter gesloten 
deuren moet doorgaan liet KV Mechelen weten dat hoofdsponor Telenet net zoals vorig seizoen dagpassen zal voorzien 
voor de abonnees.  Voor de supporters die al een ticket hadden gekocht voor KV Mechelen – FC Seraing zal een regeling 
worden uitgewerkt. 
Verder liet de club weten dat Marian Shved gisteren tijdens het duel met Eupen-doelman Nurudeen een hersenschudding 
opliep en een stevige klap tegen z’n borstkas kreeg.  De Oekraïner, die even buiten westen was, werd vandaag behandeld 
voor een bloeduitstorting aan z’n oor.  Na een week van volledige rust zou hij moeten kunnen aanpikken op de 
winterstage van de ploeg. 
Tot slot raakte gisteren ook bekend dat KVM-middenvelder Samuel Oum Gouet geselecteerd is voor de African Cup of 
Nations.  Oum Gouet neemt deel met z’n land Kameroen dat tussen 9 januari en 6 februari het Afrikaanse 
landenkampioenschap zelf organiseert.  Het gaat over de editie van 2021 die omwille van corona verplaatst werd naar 
begin 2022. 
 

Maandag 27 december:  Speeldag 21 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  FC Seraing   2-0 
Een efficiënt Malinwa moest in de eerste helft doelman Coucke meermaals danken, maar sloeg Seraing in enkele dolle 
minuten na de pauze helemaal tegen het canvas. Druijf en Cuypers hielden de drie punten in Mechelen.  
In een akelig stil AFAS-stadion begonnen beide ploegen slordig aan de wedstrijd. Terwijl de Mechelse motor maar 
moeizaam warm draaide, waren de beste kansen in het eerste halfuur voor de bezoekers. Maziz, Jallow en Mikautadze 
vonden echter een attente Coucke op hun weg.  
De bezoekers hadden weinig moeite om een onmondig Malinwa uit de eigen zestien te houden. Tot echt doelgevaar 
kwam de thuisploeg nauwelijks en in het slot van de eerste helft moest Coucke opnieuw de meubelen redden op een 
fraaie poging van Maziz. 
Druijf breekt de ban, Cuypers verdubbelt voorsprong 
Ook na de koffie bleef Seraing aanvankelijk de gevaarlijkste ploeg. Coucke moest alles uit de kast halen op een poging van 
Jallow. De thuisgoalie hield zijn ploeg in de wedstrijd en aan de overkant toonde Malinwa zich plots dodelijk efficiënt: 
Druijf kopte een voorzet van Swers keurig voorbij doelman Dietsch en bracht de thuisploeg op voorsprong. Enkele 
minuten later verdubbelde Cuypers – die nog maar drie minuten op het veld stond – de Mechelse voorsprong. Van 
efficiëntie gesproken…  
Wouter Vrancken bracht met Vanlerberghe en Van Damme frisse krachten tussen de lijnen om de voorsprong te 
verdedigen. Vijf minuten voor het einde kwam geelrood nog goed weg toen invaller Mouandilmadji de lat trof, maar 
kende het zelf pech toen Dietsch met een geweldige redding Bateau van de 3-0 hield.  
Malinwa eindigt zo het jaar 2021 met een deugddoende driepunter en duikt zo op een mooie zesde plek in de 
rangschikking de winterstop in.  
 

Donderdag 30 december:  Vandaag liep de Kerstactie van de Pro League af.  Naar jaarlijkse traditie werden de shirts van 
de eerste en tweedeklasseclubs van tijdens de laatste speeldag van het jaar geveild voor het goede doel.  Het was 
ondertussen als de dertiende editie!  De opbrengst van de actie gaat naar Younited Belgium.  Een sociale organisatie die 
via de positieve dynamiek van het voetbal mensen met sociale moeilijkheden een draagvlak biedt en hen een thuisgevoel 
wil bezorgen.  De veilig klokte weer af op een nieuw recordbedrag en leverde 152 000 euro op.  Het duurste shirt was dat  



van Club Brugge speler Charles De Ketelaere.  Er werd maar liefst 4 000 euro 
geboden voor z’n shirt.  Bij Malinwa leverde dat van Hugo Cuypers (hiernaast op de 
foto nadat hij tegen FC Seraing de 2-0 scoorde) het hoogste bedrag op.  Voor het 
shirt van de nummer 14 van KV Mechelen had een gulle schenker 1 150 euro over.  
Ook voor de shirts van Nikola Storm (625), Rob Schoofs (578) en Kerim Mrabti (540) 
werd een aardigde duit geboden. 
 

Zondag 2 januari:   Vanmorgen om 4 uur verzamelden in Mechelen 29 spelers om 
op winterstage te vertrekken naar het Spaanse Oliva.  Sheldon Bateau, die in 
onderhandeling is met een buitenlandse club, is niet van de partij.  Zijn aflopende 
contract zal niet worden verlengd en hij kreeg van KVM de kans om elders een 
contract te tekenen.  Ook Kerim Mrabti, wiens vrouw op punt staat te bevallen, 
kreeg respijt voor de stage.  Verder reist Samuel Oum Gouet, deelnemer aan de 
Afrika Cup, niet mee en blijven de langdurig geblesseerden Niklo Dailly en Dylan 
Dassy in België om verder aan hun terugkeer te werken.  Victor Wernersson, terug 
van een uitleenbeurt aan het Noorse Stabæk Fotball, keert niet terug naar de A-
kern, voor hem wordt een oplossing gezocht.  Jeugdspelers Joseph Amuzu, Rune 
Paeshuyse, Arne Portner en Mâlik Matthias Wanya Belco-Cisse mogen onder de 
Spaanse zon alvast proeven het grote werk. 
Eens aangekomen, stond om 16 uur alvast een eerste training op het programma.  
Voorlopig ligt er één oefenwedstrijd vast:  op vrijdag 7 augustus speelt Malinwa 
tegen de Duitse derdeklasser SV Wehen Wiesbaden.  
 

Maandag 3 januari:  Op de tweede dag van de stage kregen de spelers 3 trainingen voorgeschoteld.  Er werd begonnen 
met een strandloop van 45 minuten.  Na het ontbijt trokken de spelers naar het trainingsveld voor kracht- en stabilisatie-
oefeningen en een eerste veldtraining met oefenvormen op de korte ruimte.  In de late namiddag volgde een nieuwe 
veldtraining met meer loopwerk.  Na het avondeten keek een deel van de delegatie naar het finale van het WK-darts.  
Ondertussen werden Kerim Mrabti en z’n vriendin Angelina ouders van een dochter  
 

Dinsdag 4 januari:  De Mechelaars konden vandaag onder prima omstandigheden trainen.  De temperatuur liep in het 
Oliva Nova Sports Center op tot bijna 25 graden.  Ondertussen hadden de debutanten het traditionele ‘ontharingsritueel’ 
moeten ondergaan.  Hieronder foto’s van enkele ‘slachtoffers’. 
 

    
 

Van links naar rechts: Milan Robberechts, Arne Portner, Dirk Asare en Senne Carleer  (foto’s: Patrik Vander Beeuren). 
 

Woensdag 5 januari:  
Ook vanmorgen werd de 
vierde stagedag 
begonnen met een 
strandloop.  In de 
namiddag was het tijd 
voor een beetje 
teambuilding.  Op het 
strand werd aan tennis-
voetbal gedaan terwijl 
elders ook effectief de 
tennisraketten werden 
gehanteerd door onze 
spelers en staf. 
Hiernaast foto’s van de 
tennissende Yannick 
Thoelen (links) en Nikola 
Storm (rechts).   



Donderdag 6 januari:  Op de voorlaatste stagedag werd alleen in de voormiddag getraind.  Na de middag was er eerst 
verplichte rust, daarna was er tijd voor ontspanning en kregen de spelers vrij.  Sommige spelers maakten van de vrije tijd 
gebruik om te padellen of te golven, anderen hielden het bij darts of kaarten. 
 

Vrijdag 7 januari:  Oefenwedstrijd 11  =>  SV Wehen Wiesbaden  -  KV Mechelen   4-1 
De winterstage werd vandaag afgesloten met een oefenwedstrijd tegen de Duitse derdeklasser Wehen Wiesbaden.   Er 
werd afgesproken om 4 keer 30 minuten te spelen.  Vooraf liet de cub weten dat 3 spelers een positieve coronatest 
aflegde.  Het trio werd in quarantaine geplaatst en zal nadien apart afreizen naar België.  Uit respect voor de privacy van 
de spelers communiceerde Malinwa geen namen.   
De oefenwedstrijd zelf begon goed voor KV.  Al na 4 minuten versierde Engvall een strafschop toen hij werd diepgestuurd 
door Van Damme.  Ferdy Druijf bracht KV op 0-1.   Daarna kwamen de Duitsers beter in de wedstrijd en nog voor de 
eerste pauze hadden ze hun achterstand omgebogen tot een 2-1-voorsprong.   
Het belangrijkste feit uit het tweede half uur was de blessure van Gustav Engvall.  De Zweed kon na een stevige fout niet 
meer verder en werd op een brancard van het veld gedragen.   
Kort na de rust keken Thoelen en Bijker naar elkaar en maakte Wiesbaden van het Mechelse misverstand gebruik om z’n 
voorsprong te verdubbelen. 
Ook in het ‘vierde quarter’ kon KV Mechelen geen vuist maken en liep het zelfs nog op een vierde tegentreffer.  Na een 
mooie actie van de linkerflank van Wiesbaden werd de bal mooi in de winkelhaak gekruld en stond de 4-1 eindstand op 
het bord. 
 

Zaterdag 8 januari:  Vanmorgen keerde de KVM-delegatie terug naar België.  Op de middag stond er op Mechelse bodem 
meteen een recuperatietraining op het programma. 
 

Zondag 9 januari:  KV Mechelen liet weten dat Sheldon Bateau een akkoord bereikte met Samsunspor.  Hij tekende bij de 
Turkse club een contract voor 2,5 jaar.  Bateau, die z’n contract bij Malinwa aan het einde van dit seizoen zag aflopen, 
speelde in 7 seizoenen 128 wedstrijden voor geelrood!  KVM liet hem, uit respect voor z’n inzet voor de club, gratis 
vertrekken. 
 

Maandag 10 januari:  De 3 spelers die tijdens de winterstage een positieve coronatest aflegden, hebben hun quarantaine 
uitgezeten en keerden vandaag terug naar België.  Nieuwe PCR-testen brachten 3 nieuwe positieve gevallen aan het licht: 
hoofdtrainer Wouter Vrancken, z’n assistent Frederik Vanderbiest en één speler.  Het drietal heeft geen symptomen, 
maar zal wel in quarantaine gaan zoals het protocol van de Pro League voorschrijft.  Donderdag zullen, met het oog op 
het eerste competitiewedstrijd van het nieuwe jaar (uit op OHL), terug testen worden afgenomen.  Ondertussen worden 
de trainingen geleid door Kevin Van Dessel met Steven Defour als eerste assistent. 
 

Dinsdag 11 januari:  Na Sheldon Bateau verliet met Joachim Van Damme vandaag opnieuw een ancien de club.  Hij 
tekende een contract voor 2,5 seizoenen bij R. Standard de Liège.  KVM ontvangt een transferprijs van een half miljoen 
euro.  Het bedrag kan via bonussen nog oplopen tot boven het miljoen.  Van Damme had er net zoals Bateau 2 
ambtstermijnen bij Malinwa opzitten.  Van 2012 tot 2016 en van 2018 tot nu speelde hij exact 150 wedstrijden voor 
Geelrood! 
 

Woensdag 12 januari:  De sportieve cel van Malinwa schakelde snel en haalde Dries Wouters binnen om het vertrek van 
Sheldon Bateau en Joachim Van Damme op te vangen.  De 24-jarige defensieve middenvelder wordt tot het einde van het 
seizoen gehuurd van FC Schalke 04.  Wouters, die ook centraal in de verdediging geposteerd kan worden, speelde voor z’n 
transfer naar Duitsland gedurende 15 seizoenen voor KRC Genk. 
 

   
 

Wouters bij KRC Genk (© Photo News), bij Schalke (© FC Schalke 04) en bij z’n voorstelling op KVM (© leen vandesande). 



statistieken Dries Wouters in het eerste elftal competitie + play-offs beker Europees 

seizoen club afdeling matchen goals matchen goals matchen goals 

2014-2015 KRC Genk Jupiler Pro League 1 0 0 0 0 0 

2015-2016 KRC Genk Jupiler Pro League 1 0 2 0 - - 

2016-2017 KRC Genk Jupiler Pro League 8 0 0 0 3 0 

2017-2018 KRC Genk Jupiler Pro League 15 1 4 0 - - 

2018-2019 KRC Genk Jupiler Pro League 7 0 1 1 2 0 

2019-2020 KRC Genk Jupiler Pro League 13 1 2 0 0 0 

2020-2021 KRC Genk Jupiler Pro League 8 0 0 0 - - 

2021-2022 FC Schalke 04 2. Bundesliga Duitsland 2 0 1 0 - - 

totalen 2 clubs  55 2 10 1 5 0 
 

Vanavond werd ook de Gouden Schoen van 2021 uitgereikt.  Laureaat werd KRC Genk-spits Paul Onuachu, hij haalde het 
voor Noa Lang en Charles De Ketelaere van Club Brugge.  KVM-aanvoerder Rob Schoofs eindigde op een verdienstelijke 
twaalfde plaats.  Nikola Storm verdiende volgens menig Malinwasupporter beter dan z’n 24ste plaats.  Verder was 
Geoffrey Hairemans de enige KVM-speler die een stem achter z’n naam kreeg.   
In het referendum voor Trainer van het Jaar werd Wouter Vrancken knap vierde.  Wat de doelmannen betrof, werd ook 
Gaëtan Coucke ondergewaardeerd.  Met amper 6 punten en een zestiende plaats werd hij maar karig beloond.  Yannick 
Thoelen, die in de zomer plaats moest ruimen onder de lat voor Coucke, kreeg voor z’n prestaties van begin 2021 
éénentwintig stemmen. 
 

Vrijdag 14 januari:  Vanmorgen vroeg KV Mechelen aan de Pro League om de wedstrijd van komende zaterdag op OH 
Leuven uit te stellen omdat het met Gaëtan Coucke en Maxime Wenssens 2 doelmannen heeft die positief testten op 
corona.  Ondanks dat het reglement dit voorschrijft (2 doelmannen waarvan 1 met het meeste speelminuten dit seizoen) 
ging de Pro League niet in op de vraag van KVM.  De kalendercommissie beschouwde Maxime Wenssens echter als een 
speler van de U21 en niet van de A-kern omdat hij stond ingeschreven op de B-lijst.  De club, spelers, staff en bestuur, 
beraden zich om de wedstrijd niet te spelen. 
 

Zaterdag 15 januari:    Vanmorgen kwam KVM naar buiten met het officiële bericht dat het de wedstrijd op Oud-Heverlee 
Leuven niet zal spelen.  Het deed dat met volgende boodschap op de website. 
 

Officieel: KV Mechelen speelt wedstrijd tegen OHL niet 
De club, spelers en staf willen een duidelijk statement maken naar aanleiding van de beslissing van de 

kalendercommissie om de partij tegen OH Leuven niet uit te stellen. Deze beslissing werd goedgekeurd door de raad 

van bestuur van de club.  
 

Er zal dus niet gevoetbald worden aan Den Dreef deze middag. “Als directie waren we zeer teleurgesteld in de 

beslissing van de kalendercommissie”, zo zegt CEO van KVM, Frank Lagast.  

“Een dag voor de wedstrijd kregen we het bericht van weigering én de suggestie dat we een extra beloftendoelman 

konden oproepen. Een aantal beloften zitten niet in het testprotocol. De club kiest er, gezien de hoge 

besmettingscijfers, uiteraard niet voor om niet-geteste spelers te mengen met spelers die een negatieve PCR-test 

aflegden of een booster kregen. De gezondheid van iedereen gaat absoluut voor, altijd. We weten dat we nu een 

forfaitnederlaag riskeren, maar de gezondheid van onze spelers primeert”, zo zegt Frank Lagast.  
 

Geteste spelers niet mengen met niet-geteste 

Trainer Wouter Vrancken vult aan: “Deze week bestond de groep op training uit een mix van spelers die net uit 

quarantaine kwamen na een besmetting en spelers die een boosterprik kregen. Toen duidelijk werd dat twee 

doelmannen een positieve test aflegden, gaf ik de opdracht niet meer in functie van de wedstrijd te werken.”  

Ook assistent-trainer Steven Defour staat volledig achter de beslissing. “We willen absoluut geen risico nemen door 

nu spelers op te stellen in combinatie met niet-geteste spelers. Je hoort dat potentiële hartproblemen kunnen opduiken 

bij intensieve sportinspanningen na besmetting. Wij willen elk risico vermijden.”  
 

Vraag om regels aan te passen 
KV Mechelen vraagt de Pro League nog steeds om de regels te interpreteren zoals ze bedoeld en gestemd zijn in de 

Algemene Vergadering. “Indien 2 van de 3 doelmannen waaronder de keeper met de meeste speelminuten positief 

testen dan wordt een wedstrijd uitgesteld. Ook als ze onder de 21 jaar zijn. Wie deel uitmaakt van onze A-kern 

hebben we deze zomer op onze lijst gezet. Dat de Pro League jongeren onder de 21 dan niet meetelt, betreuren we, 

want we geven nu eenmaal veel kansen aan jonge spelers”, aldus Lagast.  

“Wij doen een dringende oproep aan de Pro League om deze regel aan te passen. Dit zal ons niet helpen voor deze 

wedstrijd. Andere clubs gaan wellicht hetzelfde ervaren, hopelijk is de interpretatie van deze regel dan in het voordeel 

van de gezondheid van alle spelers, voor alle clubs.” 
 

Maandag 17 januari:  Speeldag 12 Pro League U21 groep 1  =>  KAA Gent  -  KV Mechelen  1-2 
Op speeldag 12, de eerste na een winterbreak van 5 weken, ging KV op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen. 
Hiervoor moest het op bezoek in Gent. De thuisploeg stond vijfde en richt zich volop op de top 4 die na het einde van het 
seizoen recht geeft op een plaats in 1B volgende jaargang. 



Dat Gent de 3 punten wou was meteen vanaf de aftrap duidelijk. De Buffalo’s hadden in de eerste helft het merendeel 
van het balbezit maar Malinwa stond goed als blok. De pressing zat goed en Gent geraakte er niet door. Enkele 
mogelijkheden via Botaka, Salah en Fernandez-Pardo werden makkelijk gepakt door Falchou of ontzet door de Mechelse 
defensie. KV kwam er ook enkele keren goed uit met Amuzu en Kalulika, maar de grootste mogelijkheid was er in minuut 
25 wanneer Mukau Servranckx centraal diep stuurde. De Mechelse nummer 10 krulde de bal laag en mooi voorbij De 
Schrevel maar de lijnrechter had gevlagd. Servranckx leek op eigen helft vertrokken te zijn maar het scheidsrechterlijk trio 
zag dit anders, protest van de Mechelse bank mocht niet baten en het doelpunt werd afgekeurd. Het leek de bezoekers 
wat meer lef en durf te geven want Mechelen begon nu ook meer de bal op te eisen. Amuzu had nog een goede kans om 
de score te openen maar het was uiteindelijk diepe spits Chris Kalulika die dit deed in de 39ste minuut. Malik Wanya 
stuurde Kalulika het straatje in, de Gentse goalie kwam ver zijn doel uit maar Kalulika was sneller op de bal. Met nog 2 
verdedigers in zijn rug kon hij De Schrevel omspelen en de bal in het lege net deponeren. Vier minuten later werd de 
score reeds verdubbeld. Amuzu kon vanop de linkerflank de bal voorzetten tot bij Kalulika aan de eerste paal, deze liet de 
bal met 2 verdedigers en de doelman in zijn buurt doorlopen tot bij Servranckx die helemaal alleen aan de tweede paal de 
bal er maar had in te leggen. Malinwa dacht met deze dubbele voorsprong te gaan rusten maar dat was nog buiten 
Ibrahim Salah gerekend die nog vlak voor het rustsignaal een reddingsboei voor de mannen van Ferrera uitwierp met de 
aansluitingstreffer. 
De tweede helft begon nog gelijkopgaand zoals de eerste helft was geëindigd. Aan Gentse zijde kwam het gevaar vooral 
over de flanken via Fofana en Agbor die Fernandez-Pardo was komen vervangen, maar zowel Portner als Van den 
Branden vingen dit goed op. Ook aan de overzijde deden Amuzu en Wanya hetzelfde voor de Mechelaars maar ook hier 
stak de Gentse defensie er regelmatig een stokje voor. Echte kansen leverde dit aan beide kanten niet op en Mechelen 
voetbalde met vertrouwen. Met de laatste 20 minuten in zicht begon AA Gent dan toch stilstaan aan een slotoffensief om 
minstens een punt thuis te houden. Servranckx, Kalulika en Wanya werden ondertussen vervangen door Bafdili, Agyapong 
en Soelle Soelle om frisse spelers op de counter te kunnen hebben en als eerste verdedigers. Malinwa zette zich goed in 
blok en de Buffalo’s vonden geen openingen. KV kon nog enkele keren counteren via Bafdili maar deze werden in de kiem 
gesmoord door de Gentenaars. De bezoekers doorstonden de druk van Gent al bij al eenvoudig en nemen zo hun eerste 3 
punten van het seizoen mee naar Mechelen. 
 

Dinsdag 18 januari:  Igor de Camargo tekende een contract bij 1B-club RWDM.  De Braziliaans-Belgische spits trekt na 3,5 
seizoenen en 38 goals in 109 wedstrijden de deur achter zich dicht in Mechelen.  KVM liet De Camargo, wiens contract 
aan het einde van het seizoen zou aflopen, uit respect voor z’n verwezelijkingen bij Malinwa gratis vertrekken naar de 
fusieclub uit Sint-Jans-Molenbeek. 
Verder keurde de Algemene Vergadering van de Pro League enkele regels in verband met uitstel door corona goed.  De 
basisregel blijft dat er 7 positieve gevallen moeten zijn.  Die moeten niet langer 30% van de wedstrijden van dit seizoen 
gespeeld hebben, maar wel vanaf de aansluiting bij hun club.  Voorts maakt het ook niet meer uit of deze spelers 
ingeschreven zijn op de A- of op de B-lijst.  Er is ook een specifieke regel voor de doelmannen.  Iedere club moet 24 uur na 
de goedkeuring van dit reglement 3 doelmannen aanduiden.  Uitstel kan indien 2 van deze 3 keepers positief testen.  Bij 
deze twee moet ofwel de doelman met de meeste speelminuten voor zijn club zitten óf de doelman die de laatste 
officiële competitiewedstrijd gespeeld heeft.  De Pro League besliste ook dat er geen uitstel meer mogelijk is in de beker 
van België en in de competitie vanaf speeldag 33.   Wedstrijden van de play-offs kunnen evenmin uitgesteld worden.  
Door deze wijziging kwam KV Mechelen in aanmerking om de vooruitgeschoven wedstrijd van morgen op Genk te laten 
uitstellen.  Deze keer werd hier wel op ingegaan.  Een nieuwe datum moet nog gekozen worden.  De originele datum, 
tijdens de midweek van 26 januari, is geen optie omdat KRC Genk op dat moment te veel internationals moet missen. 
 

Woensdag 19 januari:  KV Mechelen stelde vandaag z’n eerste zomertransfer voor het seizoen 2022-2023 al voor.  Het 
gaat om Toon Raemaekers die transfervrij overkomt van Oud-Heverlee Leuven.  Raemaekers is een 21-jarige centrale 
verdediger van 1 meter 94 die volgens sportief directeur Tom Caluwé over een mooie bagage voetballend vermogen 
beschikt.  Voorheen speelde hij voor KFC Diest, K. Lierse SK en KVC Westerlo en tekende nu een contract van 4 seizoenen 
bij Malinwa. 
 

Zondag 23 januari:  Speeldag 23 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  RSC Anderlecht   0-1 
KV Mechelen heeft zijn eerste wedstrijd van 2022 met lege handen afgesloten. In eigen huis was Anderlecht een maatje 
te groot. Zirkzee scoorde na twintig minuten door de Mechelse verdediging te omspelen. Malinwa kreeg een aantal 
kansen, maar morste ook regelmatig achterin. Eindstand: 0-1. 
De eerste wedstrijd van 2022 was voor KV Mechelen meteen een kraker. Anderlecht, de nummer 3 in de stand, telde 6 
punten meer dan de Kakkers. Een stunt was dus meer dan welkom, zeker omdat Racing Genk, de directe achtervolger van 
KV, een uur eerder verloor op het veld van leider Union. 
Maar daarvoor moest er dus eerst gewonnen worden van Anderlecht, dat aan een ijzersterke reeks bezig was. En het 
moet gezegd, de 7-2 pandoering van eerder dit seizoen zinderde nog na. Al waren de troepen van Wouter Vrancken, mét 
kersverse aanwinst Dries Wouters, uit op eerherstel en vastberaden om die score meteen uit te wissen. 
KV begint gretig 
En die vastberadenheid zag je meteen vanaf minuut één bij de Kakkers. Anderlecht kwam niet meteen tot kansen, terwijl 
Cuypers en Hairemans zich door de paars-witte verdediging combineerden. Die eerste kon uithalen, maar raakte de bal 
niet goed en knalde hoog over. Een paar minuten eerder kon diezelfde Cuypers bijna profiteren van een te korte 
terugspeelpass van Magallán. 



Aan de overzijde was het vooral opletten voor de snelle spitsen Zirkzee en Raman. KV Mechelen hield even de adem in 
toen Thibaut Peyre een te korte pass op Thoelen gaf. Raman profiteerde, maar een uitstekende beenveeg van Thoelen 
voorkwam een vroege achterstand voor KVM. 
Zirkzee opent de score 
Na het openingskwartier was vooral Anderlecht de gevaarlijkste ploeg. Een prima tackle van Peyre verhinderde dat 
Raman vrij kon uithalen. Maar op een kwieke dribbel van Zirkzee had de KV verdediging geen antwoord klaar. De 
Nederlandse spits kapte twee verdedigers uit en werkte beheerst af. 
Ook na de goal van Zirkzee bleef KV Mechelen flirten met risico’s achterin. Raman kon alleen op Thoelen afstormen, maar 
ging tegen de vlakte in de Mechelse zestien. De hele Anderlecht delegatie schreeuwde moord en brand, want Peyre zou 
Raman tegen de vlakte hebben getrokken. Maar scheidsrechter Boterberg gaf geen krimp. 
Na de rust was het vooral Anderlecht dat de wedstrijd in handen nam. KV had zijn handen vol met kansen voor Gomez, 
Raman en Zirkzee, maar telkens bracht Thoelen knap redding. Aan de overzijde kon Malinwa zeldzaam tegenprikken. 
Walsh kon vanop de flank een bal laag voor doel schuiven, maar Hoedt werkte weg voor er gevaar ontstond. 
Shved trapt net naast 
En àls KV Mechelen nog eens gevaarlijk kon zijn, zat het ook niet mee. De pas ingevallen Shved drong de paars witte 
verdediging binnen en mikte naar de verste hoek, maar de bal vloog enkele centimeters naast. Intussen bleef Anderlecht 
de kooi van Thoelen belegeren. Eerst scoorde Raman uit buitenspel, later kopte Magallán op de dwarsligger. 
Met nog tien minuten op de klok kreeg Zirkzee dé kans om de score te verdubbelen. Amuzu kapte zijn verdediger uit en 
legde af tot bij de Nederlander, die maar binnen te tikken had. Maar Thoelen kwam uitstekend uit zijn doel en pakte 
uitstekend. Voor moest het nog niet duidelijk zijn, Thoelen solliciteerde duidelijk naar de titel van man van de match. 
KV Mechelen probeerde nog, maar kwam niet meer tot grote kansen en blijft met lege handen achter. Anderlecht wint 
met het kleinste verschil Achter de Kazerne. Een zure nederlaag om 2022 mee te beginnen. Op naar volgende week! 
 

Maandag 24 januari:  Speeldag 13 Pro League U21 groep 1  =>  KV Mechelen  -  Club Brugge KV   1-0 
Na de overwinning in Gent was het vertrouwen bij Malinwa enorm gegroeid. Dat was ook nodig want de volgende 
tegenstander was niet van de minste: ex-1B team Club Nxt kwam op bezoek en was in hun strijd om terug te keren naar 
1B vastberaden om de 3 punten te komen halen in Mechelen. 
Aan de opstelling voorafgaand aan de wedstrijd kon men de intentie van Club al raden. Met Van Der Brempt, Mbamba-
Muanda en Sandra zakten er jongens af die dit seizoen reeds Champions League wedstrijden hebben afgewerkt tegen 
PSG, Manchester City en RB Leipzig. De eerste helft was hevig, vanaf minuut 1 speelde KV met een over-mijn-lijk-
mentaliteit en trok zijn voet niet terug in de duels. Club Brugge had het hier niet makkelijk mee. In de achtste minuut 
leverde dit wel een penalty op voor de bezoekers wanneer Romeo Vermant foutief werd afgestopt door Paeshuyse. 
Vermant zette zich zelf achter de bal en trapte laag naar de rechterhoek. Falchou had de goede kant gekozen en dook de 
bal uit zijn doelvlak in hoekschop. De wedstrijd bleef op en neer gaan zonder veel mogelijkheden aan beide kanten. 
De grootste kans voor Malinwa kwam er na een half uur: een vrije trap werd diep in het penaltygebied van Brugge 
gedropt, Van Campenhout kon de bal vanop de achterlijn terug koppen tot bij Flor Van den Eynden. De centrale 
verdediger kon in 1 tijd op doel trappen maar zijn bal ging over. KV koos voor de organisatie in de rest van de eerste helft 
en stond goed te verdedigen met aanvallers Servranckx en Kalulika op vinkenslag, om het ook de Brugse verdediging lastig 
te maken. Club Brugge vond geen openingen en we gingen rusten met een 0-0 tussenstand. 
In de tweede helft veranderde het spelbeeld niet, de bezoekers hadden meer balbezit maar KV voetbalde snel vooruit na 
het veroveren van de bal. Iets wat het middenveld onder impuls van de imposante Van Campenhout en de onverzettelijke 
Mukau perfect deden. Club Brugge vond nog altijd geen openingen in de Mechelse defensie en KV brak een aantal keer 
gevaarlijk uit met Robberechts die overal tegelijk leek te lopen. Moegestreden werd hij na 75 minuten naar de kant 
gehaald en vervangen door Malik Wanya. 
Malinwa had al enkele hoekschoppen kunnen versieren die niet ongevaarlijk voor het doel van Shinton werden gebracht 
maar de Bruggelingen konden het gevaar telkens ontzetten, tot… minuut 83. Wanya, die sinds zijn invalbeurt al enkele 
gevaarlijke hoekschoppen voor zijn rekening had genomen, trapte de bal feilloos voor doel. Verdedigende middenvelder 
en krijger van het eerste uur Maarten Van Campenhout kwam aangelopen om op het meest perfecte moment zich in de 
lucht te werpen en de bal met een buffelstoot voorbij de Brugse doelman te koppen. Herinnert u zich Boris Pandža nog? 
Zo dus! Euforie op de Mechelse bank! Club Brugge probeerde nu nog iets meer om aan te vallen, maar de verdediging van 
Mechelen stond pal. Portner en Paeshuyse op de flank en Van den Eynden en Bohets centraal werden niet meer in 
verlegenheid gebracht en hielden de punten in Mechelen! 
2 op 33 werd zo gevolgd door 6 op 6 tegen niet de minste tegenstanders. KV komt hierdoor onderaan op gelijke hoogte 
met Antwerp en staat niet meer alleen laatste. Volgende week staat er een belangrijke wedstrijd op het programma met 
het oog op volgend seizoen wanneer Malinwa naar The Great Old trekt. 
 

Woensdag 26 januari:  Na ontvangst van het nieuwe coronaprotocol van de Pro League kon de club berekenen dat 
ongeveer 11 500 supporters de eerstvolgende thuiswedstrijd (volgende week zondag tegen Beerschot VA) kunnen 
bijwonen.  Er mag namelijk 70% van de totale capaciteit bezet worden en dat wil zeggen dat elke abonnee zeker is van z’n 
plaats.  Afhankelijk van het aantal abonnees, die via het systeem Free Your Seat aangeven niet te zullen komen, zal een 
beperkt aantal tickets in de losse verkoop gaan. 
Verder werd de nieuwe datum voor de in te halen match op KRC Genk bekend gemaakt: KV Mechelen trekt op woensdag 
16 februari naar de Cegeka-arena in Genk.  De aftrap wordt om 18 uur 45 gegeven. 
 



Zaterdag 29 januari:  Volgens Axel Brisart van Het Laatste Nieuws komt er een vervroegd einde aan de uitleenbeurt van 
Ferdy Druijf.  De Nederlandse spits zou in onderhandeling zijn met een Oostenrijkse club.  Een terugkeer naar z’n 
moederclub AZ behoort ook tot de mogelijkheden.  KVM-trainer Wouter Vrancken nam Druijf alvast niet meer op in de 
wedstrijdselectie voor morgen op R. Standard de Liège. 
 

Zondag 30 januari:  Een nieuw bericht van KVM-watcher Axel Brisart liet verstaan dat KV Mechelen Alexandre Stanic tot 
het einde van het seizoen verhuurd aan SC Pisa.  De Italiaanse club uit de Serie B dwong ook een aankoopoptie af om de 
17-jarige spits definitief over te nemen. 
 

Zondag 30 januari:  Speeldag 25 Jupiler Pro League  =>  R. Standard de Liège  -  KV Mechelen   1-2 
Malinwa zette vanavond op het veld van Standard een scheve situatie helemaal recht. Na een moeilijke eerste helft 
waarin het 1-0 achter kwam, sloeg geel en rood snel na de rust en vlak voor het eindsignaal hard toe. Mrabti en Storm 
zorgden voor de Mechelse doelpunten.  
KV Mechelen nam op Sclessin meteen het initiatief. Niet dat dat tot grote kansen leidde, maar de thuisploeg was wel 
gewaarschuwd door de druk van Schoofs en co. De Mechelse kapitein claimde ook een strafschop na hands van 
Dussenne, maar scheidsrechter Van Driessche zag een duwtje van Schoofs als reden voor de bal op de arm.  
Plots Luikse kansen 
De thuisploeg had nog maar weinig laten zien, maar versierde net voor het halfuur kans na kans. Donnum dribbelde zich 
in de zestien, haalde uit, maar Vanlerberghe voorkwam een doelpunt bij de eerste prik van de thuisploeg.  
Wat later dook Cafaro de zestien in. Hij zette meteen voor, Emond mikte aan de eerste paal op Coucke. Diezelfde Cafaro 
en Emond gingen wat later opnieuw hun kans, maar Coucke moest zich niet reppen. Dat moest hij enkele minuten later 
wel op een plaatsbal van – opnieuw – Cafaro.  
Standard net voor de rust op voorsprong 
Malinwa leek de controle over de partij wat kwijt, het bereikte de voorste linies nog nauwelijks en zag Standard te snel 
voor de eigen kooi opduiken. We zagen enkel een poging van Shved, Bodart kende er weinig moeite mee. We leken met 
een nul-nul te gaan rusten, maar na een goede actie van Donnum belandde het leer voor de niet twijfelende Cafaro. Hij 
knalde aan de rand van de zestien voorbij Coucke.  
Mrabti met de snelle gelijkmaker 
Net na de pauze deed Mrabti meteen de netten trillen. Shved loodste Mrabti mooi door de buitenspelval, de Zweed 
werkte fraai af. Standard leek even te pakken: Malinwa kreeg nog mogelijkheden om opnieuw toe te slaan, maar was in 
de laatste pass net te slordig om de thuisploeg bij de keel te grijpen.  
Coucke aan het werk 
Net als in de eerste helft had de thuisploeg even nodig om druk te zetten, maar na een kwartier begon Donnum met het 
uitdelen van lepe passjes in het strafschopgebied. Raskin had de grootste kans, Coucke redde met een parade. Wat later 
moest Coucke weer aan de bak na een verre lage vrije trap van Cafaro.  
Bodart houdt Standard recht 
Maar ook Couckes collega aan de overzijde moest zich tonen op twee gevaarlijke Mechelse pogingen. Eerst leek Cuypers 
een voorzet van Mrabti te kunnen binnentikken, maar stak Bodart er een voetje voor. Dat deed hij wat later opnieuw op 
een knaller van Shved.  
Storm knalt Malinwa naar drie punten 
En zo gingen we een spannend slot in met onder meer Joachim Van Damme die debuteerde bij Standard. De wedstrijd 
kon echt alle kanten uit. Invaller Carcela had de winnende treffer aan de voet, maar stuitte op een geweldig blok van 
Peyre. Nikola Storm, ook ingevallen, trof in minuut negentig wél raak. Met een typische Stormbeweging trapte hij aan de 
eerste paal binnen en zo zorgde hij voor drie deugddoende punten.  
 

Maandag 31 januari:  Speeldag 14 Pro League U21 groep 1  =>  R. Antwerp FC  -  KV Mechelen   0-0 
Na de 6 op 6 tegen topclubs AA Gent en Club Brugge kregen de beloften van Malinwa een - op papier - veel simpelere 
opdracht.  Op de terreinen van KFC Nijlen trof het Antwerp dat samen met KV op de laatste plaats staat.  Voor deze 
kelderkraker ontbrak Kristof Massenhove, materiaalman én verslaggever van de Mechelse beloften.  Hij kreeg na de 
wedstrijd te horen dat de thuisploeg, met Nill De Pauw als aanvoerder, de betere was in het veldspel maar dat KV 
Mechelen dankzij een beresterke doelman Rayyane Falchou, die de nul kon houden, toch met een punt naar huis kon. Het 
werd dus 0-0 waarmee geen van beide clubs opschieten in het klassement. 
 

Ondertussen was het op KV ook druk wat transfernieuws betrof, het was immers de laatste dag van de wintermercato.  In 
de late namiddag kondigde Malinwa de komst aan van Rick van Drongelen, een Nederlandse verdediger die voor een half 
seizoen gehuurd zal worden van de Duitse cultclub 1.FC Union Berlin.  Van Drongelen is 23 en brak door bij Sparta 
Rotterdam van waaruit hij in 2017 naar het Duitse Hamburger SV trok waarmee hij in 2018 degradeerde.  Vorige zomer 
maakte hij terug de overstap naar de Duitse eerste klasse.  In Berlijn geraakte de voormalige belofteninternational van 
Oranje echter niet aan speelkansen zodat een uitleenbeurt zich opdrong. 
Daarna werd het vertrek van Ferdy Druijf bevestigd.  Na een gesprek met de directie van KVM werd de 
huurovereenkomst met AZ verbroken.  Druijf, die van januari vorig jaar tot nu voor Malinwa speelde en 10 keer scoorde, 
hoopt elders op meer speelminuten. 
Later op de avond, 13 minuten voor het sluiten van de transfermarkt, geraakte ook het dossier van Thody-Élie Anderson 
Youan rond.  Youan is een 22-jarige Franse spits met Ivoriaanse roots.  Net als Van Drongelen wordt ook hij gehuurd tot 
het einde van het seizoen, met het verschil dat Malinwa bij z’n club FC Sankt-Gallen 1879 uit Zwitserland een 



aankoopoptie afdwong.  Youan, die ook verschillende jeugdinterlands speelde voor les Bleus, genoot z’n opleiding bij FC 
Nantes.  Hierna volgen de statistieken en foto’s van de 2 nieuwelingen bij hun vroegere clubs.  Eerst foto’s van Van 
Drongelen bij Sparta Rotterdam, Hamburger SV, 1.FC Union Berlin en terug Sparta Rotterdam.  Daaronder foto’s van 
Youan bij FC Nantes en bij FC Sankt-Gallen 1879. 
 

 
 

© Carla Vos 

 
 

© Getty Images 

 
 

 
 

© voetbal.com / sportnieuws.nl 
 

 
 

© imago/buzzi 

 
 

© tagblatt 

 

statistieken Rick van Drongelen in het eerste elftal competitie beker 

seizoen club afdeling matchen goals matchen goals 

2015-2016 Sparta Rotterdam Eerste divisie Nederland 15 1 0 0 



2016-2017 Sparta Rotterdam Eredivisie Nederland 31 0 3 0 

2017-2018 Hamburger SV 1. Bundesliga Duitsland 18 0 0 0 

2018-2019 Hamburger SV 2. Bundesliga Duitsland 34 2 5 0 

2019-2020 Hamburger SV 2. Bundesliga Duitsland 32 0 2 0 

2020-2021 Hamburger SV 2. Bundesliga Duitsland 4 0 0 0 

2021-2022 1.FC Union Berlin 1. Bundesliga Duitsland 0 0 0 0 

totalen 3 clubs  134 3 0 0 
 

statistieken Thody-Élie Anderson Youan in het eerste elftal competitie beker voorronde Eur. League 

seizoen club afdeling matchen goals M G matchen goals 

2016-2017 FC Nantes B Championnat nat. 2 Fra. 1 0 0 0 - - 

2017-2018 FC Nantes Ligue 1 Frankrijk 0 0 0 0 - - 

2018-2019 
FC Nantes B Championnat nat. 2 Fra. 16 6 

0 0 
- - 

FC Nantes Ligue 1 Frankrijk 1 0 - - 

2019-2020 
FC Nantes B Championnat nat. 2 Fra. 9 1 

0 0 
- - 

FC Nantes Ligue 1 Frankrijk 5 0 - - 

2020-2021 

FC Nantes B Championnat nat. 2 Fra. 1 0 
- - 

- - 

FC Nantes Ligue 1 Frankrijk 0 0 - - 

FC Sankt-Gallen 1879 Super League Zwitserland 29 5 3 0 1 0 

2021-2022 FC Sankt-Gallen 1879 Super League Zwitserland 17 6 3 1 - - 

totalen 2 clubs  79 18 6 1 1 0 
 

Woensdag 1 februari:  Ferdy Druijf, die Malinwa enkele dagen geleden verliet, vond onderdak bij het Oostenrijkse SK 
Rapid Wien.  Hij wordt door AZ tot het einde van het seizoen uitgeleend aan die Grün-Weißen uit Wenen. 
 

Zondag 6 februari:  Speeldag 26 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  Beerschot VA   3-2 
In een aangename eerste helft klom Malinwa al snel naar een 3-0 voorsprong. Storm (2x) en Cuypers lieten de aanwezige 
fans genieten van het verzorgde Mechelse voetbal. Na de pauze moest Storm na een rood karton al snel gaan douchen en 
kon Beerschot nog milderen tot 3-2.  
Na de huldiging van Clément Tainmont begonnen beide ploegen aan een studieronde zonder veel doelgevaar. De eerste 
kans voor Malinwa leverde echter meteen een doelpunt op. Schoofs lanceerde Storm richting Biebauw en die mocht zich 
na tien minuten spelen meteen omdraaien. 
Cuypers kopt Malinwa op dubbele voorsprong 
Een gretig Malinwa sloeg enkele minuten later opnieuw genadeloos toe. Shved vond de vrijstaande Cuypers die met een 
rake kopbal de voorsprong verdubbelde. Prima start van de thuisploeg!  
Shved knalt tegen de lat, Storm tegen de touwen 
Malinwa leek de druk even te verminderen, maar sloeg dan Beerschot helemaal tegen het canvas. Na een heerlijke assist 
van Cuypers schoot Shved nog eerst tegen de lat, maar enkele minuten later was het Storm die zijn neus voor doelpunten 
opnieuw in de verf zette. 
Vlak voor de pauze haalde Vanlerberghe de trekker over van buiten de grote rechthoek. Biebauw stond aan de grond 
genageld en leek voor de vierde keer geklopt. De VAR had echter buitenspel gezien en riep Boucaut naar het scherm. 
Helaas voor de thuisploeg bleef de 3-0 voorsprong op het scorebord. 
Rood voor Storm, Avenatti mildert via Coucke tot 3-1 
Het leek een kwestie van minuten voor het vierde doelpunt zou vallen, want pogingen van Schoofs en Shved vlogen maar 
nipt naast de kooi van Biebauw. Tot Malinwa op het uur plots met tien verder moest. Storm – goed voor twee treffers 
deze middag – raakte het been van Sanusi en mocht meteen gaan douchen van scheidsrechter Boucaut. Een numerieke 
meerderheid waar Beerschot meteen wist van te profiteren. Avenatti trof de paal, maar de bal vloog via de rug van 
Coucke toch tegen de netten.  
Sanusi legt 3-2 eindstand vast 
Even leek het nog spannend te worden in het AFAS-stadion. Eerst trof Rigo de paal en in blessuretijd knalde Sanusi de 3-2 
nog voorbij een kansloze Coucke. Gelukkig was de tijd op en pakte Malinwa zo, na een mooie eerste en moeizame tweede 
helft, toch de verdiende drie punten. 
 

Maandag 7 februari:  Het Bondsparket stelde een minnelijke schikking van 3 speeldagen schorsing voor, waarvan 2 
effectief, plus een boete van 2 500 euro als straf voor Nikola Storm na z’n rode kaart gisteren tegen Beerschot VA.  KV 
Mechelen ging niet akkoord met dit voorstel. 
Verder oordeelde de Disciplinaire Raad van de voetbalbond vandaag dat de wedstrijd tegen OH Leuven toch gespeeld 
moet worden.  Malinwa weigerde half januari te spelen omdat het te veel coronabesmettingen telde.  De thuisploeg 
pleitte daarna voor een forfaitzege omdat KV niet kwam opdagen.  De Disciplinaire Raad van de voetbalbond kwam daar 
nu op terug.  Het verklaarde het toenmalige artikel B4.97 P onwettig, omdat er enkel verwezen werd naar de A-lijst en 
niet naar de spelerslijst in zijn geheel.  KV Mechelen verwees in haar pleidooi onder andere naar de situatie van KRC 
Genk: “Zij beschikken uitsluitend over doelmannen U21 wat impliceert dat zij nooit een uitstel zouden kunnen bekomen, 



op basis van de “oude regel”, op het moment dat alle 3 hun doelmannen besmet zijn met COVID-19.”  OHL kan nog wel in 
beroep gaan tegen deze beslissing. 
Ondertussen werd Beerschot-trainer Javier Torrente ontslagen en spreekt men in de pers van het “trainerskerkhof of de 
vloek van KV”.  Na Mbaye Leye (Standard), Yves Vanderhaeghe (Cercle Brugge), John van den Brom (KRC Genk) en Jordi 
Condom (Seraing) is Torrente al de vijfde trainer die dit seizoen ontslagen werd na een wedstrijd tegen Malinwa.   
 

Speeldag 15 Pro League U21 groep 1  =>  KV Mechelen  -  Cercle Brugge KSV   0-0 
Na het gelijkspel van vorige week op bezoek bij Antwerp, kwam Cercle Brugge vandaag langs op de Jeugdacademie. 
Cercle verloor zijn vorige wedstrijd pas in de slotfase tegen competitieleider Genk en diende zich aan als een taaie klant.  
Na een studieronde van 10 minuten was de eerste grote kans voor de vereniging. Balverlies bij KV aan de middenlijn 
resulteerde in een voorzet vanop links van Kasper Claeys, de bal kwam bij Vandemaele die zich voorbij 2 verdedigers 
wurmde en oog in oog kwam te staan met Falchou. De Mechelse doelman was gelukkig bij de pinken en hield met een 
kattenreflex de bal uit zijn doel. Een eerste waarschuwing van Cercle was een feit. Het komende kwartier waren de 
bezoekers dreigender zonder echt gevaarlijk te zijn.  
Minuut 25 was dan het sein voor Malinwa om ook eens zijn tanden te laten zien. Flor Van den Eynden stuurde met een 
prachtige diepe bal Servranckx weg, de pocketspits liep op het juiste moment de buitenspelval voorbij en lanceerde 
zichzelf richting Langenbick. Een eerste schot werd goed gepareerd door de Bruggeling waarna de bal terug bij Servranckx 
belandde. Een scrimmage volgde maar zowel hij als Hadj M'Hend kregen de bal niet voorbij Langenbick waarna de ref 
voor een overtreding floot.  
Zowel Mechelen als Cercle probeerden om in een aangename eerste helft nog een opening te vinden maar geen van 
beide teams slaagden er in om nog echt gevaarlijk te zijn. Na 45 gelijkopgaande minuten met elk 1 huizenhoge kans op 
een doelpunt, was de gelijke stand terecht voor beide partijen.  
Tijdens de rust waarschuwde trainer Jelle Coen zijn manschappen nog voor een furieuze start van de bezoekers uit 
Brugge. Na 2 minuten leek hij al gelijk te krijgen, ware het niet dat Rayyane Falchou alweer uitpakte met een wereldsave. 
Op een schot richting de winkelhaak zweefde hij de bal nog in hoekschop. De wedstrijd bleef op en neer gaan met vooral 
Agyapong als bedrijvigste aan Mechelse zijde en Claeys aan Brugse kant. Met de laatste 20 minuten in zicht begon de 
thuisploeg aan zijn slotoffensief. Cercle kreeg het moeilijk om onder de druk uit te komen en er was een goede 
Langenbick nodig om zijn ploeg voor een achterstand te behoeden. In minuut 76 vond een vrije trap vanop de linkerkant 
het hoofd van Flor Van den Eynden, de centrale verdediger kopte de bal tegenvoets van de Brugse goalie maar deze 
haalde toch de bal nog uit zijn kooi. Van Campenhout kan de herneming niet in doel werken door het goede 
verdedigende werk van Cercle. Agyapong blijft een gesel voor de bezoekende defensie, net zoals de goed ingevallen 
Idumbo en Kalulika maar het is Bas Langenbick die in de lucht heerst op vrije trappen, hoekschoppen en voorzetten.  
Na een aangename en, op de laatste 15 minuten na, gelijkopgaande wedstrijd stond de brilscore nog altijd op het bord. 
Beide ploegen mogen hiervoor hun doelman bedanken die op de cruciale momenten meer dan attent was.  
Voor KV Mechelen betekent dit doelpuntloze gelijkspel een 8 op 12 na de winterbreak. Mechelen blijft hierdoor nog 
ongeslagen in 2022. Voor Falchou was het ook al de derde clean sheet op rij, op deze manier kan hij en de groep met 
vertrouwen toeleven naar de volgende wedstrijd op bezoek bij leider Racing Genk.  
 

Dinsdag 8 februari:  Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal bevestigde 
vandaag de straf voor Nikola Storm.  De nummer elf van Wouter Vrancken mist 
daardoor de komende twee wedstrijden (nu zaterdag tegen KV Oostende en 
volgende week woensdag op KRC Genk) van Malinwa.  Ook de geldboete van 2 
500 euro bleef staan. 
 

Donderdag 10 februari:  Het Laatste Nieuws publiceerde vandaag het overzicht 
van de winsten en verliezen die de eersteklasseclubs boekten/leden tijdens het 
boekjaar 2020-2021.  Recordkampioen RSC Anderlecht maakte met bijna 30 
miljoen euro het meeste verlies van alle clubs.  Sporting Charleroi behaalde de 
beste cijfers: de Carolo’s maakten bijna 1,5 miljoen winst.  KV Mechelen deed 
het met een positieve balans van bijna 100 000 euro zeker niet onaardig. 
Ondertussen ging KV Mechelen in beroep tegen de schorsing van Nikola Storm. 
 

Vrijdag 11 februari:  Vandaag werd de schorsing van Nikola Storm in beroep 
herleid naar 3 speeldagen waarvan 1 speeldag effectief.  De geldboete werd 
teruggebracht naar 2 000 euro.  Storm zal dus alleen de thuiswedstrijd van 
morgen tegen KV Oostende moeten missen. 
Verder liet OH Leuven weten naar het BAS te stappen in verband met de 
wedstrijd van tegen KV Mechelen die toch zou moeten ingehaald worden.  De 
Leuven fusieclub is van oordeel dat het recht heeft op de forfaitzege omdat KV 
Mechelen op 15 januari niet kwam opdagen.  Malinwa kreeg van de Disciplinaire 
Raad van de voetbabond echter gelijk dat het niet hoefde te spelen omwille van 
de coronabesmettingen binnen de ploeg.  Het BAS zal dus moeten beslissen.  
 



Ondertussen is Samuel Oum Gouet terug in België.  De Kameroener werd in eigen land derde op de Afrika cup.  Hij werd 
door Canal + (de Franse rechtenhouder van de Afrika cup) opgenomen in de ploeg van het tornooi.  Ex-KVM-speler Issa 
Kaboré werd verkozen tot beste jongere. 
 

Zaterdag 12 februari:  Speeldag 27 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KV Oostende   3-0 
Malinwa won vanavond met 3-0 van KV Oostende. Het duurde even voor de Mechelse motor warm draaide maar na 
doelpunten van Mrabti en Shved was het orgelpunt in de wedstrijd voor Rob Schoofs. In zijn 150ste wedstrijd voor 
Malinwa pegelde de Mechelse kapitein het leer heerlijk in de kruising en bezorgde zo zijn ploeg een verdiende 3-0 
thuisoverwinning.  
Het eerste halfuur had weinig om het lijf. Malinwa had moeite om openingen te vinden en ook de kustjongens 
verschenen nauwelijks in de zone van de waarheid. Wanneer het dan toch even dreigend leek te worden, werden de 
goede intenties gefnuikt door een foute inspeelbal of glijpartij.  
Schoofs tegen de lat, Mrabti breekt de ban 
Op het halfuur kwam de Mechelse motor dan toch op gang. Eerst kopte Schoofs op de lat, zag Hairemans zijn pegel naast 
vliegen en kon Walsh zijn goede poging niet kadreren. De druk nam toe en een doelpunt hing toch meer en meer in de 
lucht. Vlak voor de pauze was het dan toch prijs voor Malinwa. Cuypers stak de bal prima in de loop van Mrabti die de 1-0 
tegen de touwen schoof.  
Shved verdubbelt voorsprong 
Het beste antwoord op een dubbele wissel van de tegenploeg is meteen een tweede prikken. Dat deed Malinwa via de 
voet van Marian Shved. De flankaanvaller controleerde een hoekschop van Schoofs en schoot de bal overhoeks binnen.  
Pareltje van Schoofs in 150ste wedstrijd 
Met een dubbele voorsprong op zak achtte Rob Schoofs zijn moment gekomen. In zijn 150ste wedstrijd knalde de 
Mechelse kapitein het leer van ver buiten de grote rechthoek heerlijk in de kruising. Wat een doelpunt!  
Met een 3-0 voorsprong op het scorebord leek de wedstrijd gespeeld. De vele wissels stapelden zich op en dat was te 
merken aan het spelniveau. Malinwa hield het slot op de deur en Oostende kon geen vuist meer maken. Zo bleven de 
verdiende drie punten in Mechelen. 
 

 
 

Rob Schoofs luisterde zijn 150ste match voor KV Mechelen zelf op met een prachtige goal. Vanuit de club kreeg hij van 
sportief directeur Tom Caluwé en algemeen directeur Frank Lagast een kader. 
 

Maandag 14 februari:  Helmond Sport, de zusterclub van KV Mechelen, ontsloeg hoofdtrainer Wil Boessen en assistent-
trainer Frank van Kempen.  Sven Swinnen en Dylan Malicheff nemen de taken van T1 en T2 van de Nederlandse 
tweedeklasser over.  De 47-jarige Swinnen, die al bijna heel z’n carrière voor KV Mechelen actief is, was al begeleider van 
de door Malinwa aan Helmond verhuurde spelers.  Malicheff, die bij KVM begon als jeugdtrainer, was op dit moment 
assistent-trainer van de Mechelse beloften. 
Verder besliste de Pro League vandaag ook dat vanaf komende vrijdag terug uitsupporters welkom zijn in de 
voetbalstadions.  Vanaf dan geldt in ons land code oranje op de coronabarometer, waardoor zo’n 80% van de staan- en 



zitplaatsen in de stadions benut mag worden.  Verder wordt ook de mondmaskerplicht en het eet- en drankverbod 
opgeheven. 
 

Speeldag 16 Pro League U21 groep 1  =>  KRC Genk  -  KV Mechelen   2-1 
Aan de knappe ongeslagen reeks van Malinwa in 2022 kwam afgelopen maandag een spijtig einde op bezoek bij 
competitieleider KRC Genk. We zagen een strijdvaardig beloftenelftal op de Limburgse grasmat dat finaal dan toch de 
duimen moest leggen tegen de Limburgse Mijnploeg. 
De thuisploeg nam vanaf het eerste fluitsignaal de wedstrijd in handen in hun poging om ongeslagen te blijven. Tot echte 
grote mogelijkheden leidde dit echter niet omdat de organisatie er stond bij KV. Wanneer Genk dan toch eens een 
zeldzame opening vond in de Mechelse defensie stond Falchou pal. Het eerste half uur speelde zich zo vooral op 
Mechelse helft af, op een paar speldenprikken van Idumbo of de snelle Agyapong na, kon Mechelen weinig dreigen. 
In de 33ste minuut was het dan toch prijs voor de Mijnploeg. Adnane Abid kreeg de bal in het strafschopgebied 
aangespeeld waarna deze zich verslikte in de bal. Paeshuyse was hierdoor verrast en een lichte aanraking was genoeg 
voor de scheidsrechter om een heel discutabele penalty te fluiten. Jay-Dee Geusens, al gescoord vanaf 11 meter tegen 
Chelsea in Europa de week voordien, zette zich achter de bal. Falchou dook nog naar de goede hoek maar de trap van 
Geusens was goed geplaatst en onze doelman had geen verhaal hier tegen. 
Malinwa wist nu dat ze zelf ook iets moesten gaan doen om met punten naar huis te kunnen terugkeren en begon meer 
mee te spelen. In de 42ste minuut leverde dit ook de gelijkmaker op. Spits Franck Idumbo werd diep gestuurd met een 
lange bal over de Genkse defensie door Bas Van den Eynden. De stevige maar snelle aanvaller liep zijn rechtstreekse 
tegenstander Kamiel Van de Perre er af en schoof de bal mooi overhoeks voorbij doelman Leysen. Een gevleide ruststand 
maar dit gaf vertrouwen voor het tweede deel van de wedstrijd. 
Dit duurde echter niet lang want na 52 minuten keken onze beloften alweer tegen een achterstand aan. Op een 
hoekschop vanop links getrapt door Geusens werd Kelvin John vergeten aan de verste paal. De Tanzaniaan kon zo veel te 
makkelijk binnenkoppen. Racing Genk controleerde de wedstrijd verder maar Malinwa bleef strijdvaardig met hoge druk 
op de bal voetballen. Dit bracht de Genkse defensie af en toe in verlegenheid maar echte dreiging kon er niet meer 
gecreëerd worden. Ook Genk kwam met uitzondering van nog 1 bal tegen de buitenkant van de doelpaal niet meer aan 
het Mechelse doel. In de slotminuut leek aan het Genkse doel nog een afgeweken bal in doel te gaan maar deze ging 
spijtig genoeg enkele centimeters naast. 
Genk behaalde zo hun twaalfde overwinning in 13 wedstrijden en blijft ongeslagen op kop. Voor Malinwa is het knokken 
om in de rangschikking eindelijk te kunnen klimmen naar een betere positie. De eerstvolgende opdracht op Leuven moet 
gezien worden als een opportuniteit om dit te bewerkstelligen. 
 

Dinsdag 15 februari:  De kalendercommissie maakte vandaag de speeldata bekend voor de laatste 4 wedstrijden van de 
reguliere competitie.  Voor KV Mechelen zijn dat volgende matchen:  12 maart om 16u15 KVM – Sporting Charleroi, 19 
maart om 16u15 KAS Eupen – KVM, 2 april om 18u30 KVM – KV Kortrijk en tot slot 10 april om 18u30 Club Brugge KV – 
KVM. 
 

Woensdag 16 februari:  Inhaalwedstrijd speeldag 24 Jupiler Pro League  =>  KRC Genk  -  KV Mechelen   4-1 
Malinwa verloor met 4-1 op het veld van KRC Genk. Een vroeg tegendoelpunt en rode kaart van Thibaut Peyre nekten de 
aanvallende intenties van de Maneblussers. Cuypers bracht met de 1-1 na de rust even hoop in de Mechelse rangen, 
maar Sadick en Bongonda namen nadien alle twijfels weg. Onuachu zette in het slot de eindstand op het bord. 
KV Mechelen moest al snel achtervolgen na een doelpunt van Oyen. De Genkenaar was op de counter vlugger op het leer 
dan Walsh en werkte netjes af. Malinwa reageerde meteen via Bijker, maar Cuypers kon onvoldoende het leer beroeren 
om Vandevoordt in verlegenheid te brengen. Aan de overzijde probeerde Hrosovsky het dan weer met een verrassende 
plaatsbal, maar het leer ging gelukkig naast.  
Rood voor Peyre 
We kregen een fijn wedstrijdbegin en KVM drong meer en meer aan op zoek naar de gelijkmaker. Jammer genoeg kwam 
Peyre in minuut 25 te laat in op de doorgebroken Onuachu. Lardot oordeelde eerst dat er geen fout was, maar trok na het 
bekijken van de beelden toch – terecht – rood. En zo begon de wedstrijd voor KVM met een stevige domper.  
Genkse druk, maar geen doelpunt 
Genk drukte door en dat resulteerde in grote kansen voor Ito en Hrosovsky. Malinwa moest naar adem happen en 
Vrancken greep in door Oum Gouet te brengen. Hairemans moest naar de kant. De thuisploeg bleef dreigen en Coucke 
moest attent blijven keepen. Zo bleef het bij 1-0 bij de pauze.  
Cuypers slaat na de rust toe 
We hadden nog maar net afgetrapt of KV Mechelen stond weer op gelijke hoogte. Cuypers kon op aangeven Schoofs het 
leer fraai tegen de touwen trappen. Diezelfde Cuypers was tien minuten later dicht bij de 1-2. Vandevoordt redde de 
poging van het nummer 14. 
Genks aandringen zorgt voor 2-1 
KV Mechelen probeerde de achterste linies gesloten te houden en te speculeren op een snelle tegenprik via Cuypers en 
Storm. De thuisploeg voerde echter stelselmatig de druk op en kampeerde rond de zestienmeter van geel en rood. Genk 
versierde veel kansen: de grootste was voor Trésor. Hij mikte pal op Coucke. Maar 20 minuten ver in de tweede helft was 
het dan toch raak: Sadick kon vrij inkoppen tot grote frustratie van Vanlerberghe en co. 
Cuypers niet, Bongonda klaart de klus 
KV Mechelen reageerde meteen na het doelpunt. Cuypers klom hoger dan de thuisdefensie en kopte op doel, 
Vandevoordt was bij de pinken. Aan de overzijde moest Coucke redding brengen op een poging van de ingevallen 



Thorstvedt. Toen die andere invaller, Bongonda kon profiteren van onoplettend verdedigen bij geel en rood was het over: 
3-1 en niet 2-2 stond op het bord. 
Op een counter in het slot schilderde Ito nog voor naar zijn spitsbroeder Onuachu en die liet de wenkende kans niet 
liggen: 4-1 was de eindstand. 
 

Vrijdag 18 februari:  KV Mechelen zal het de komende 3 wedstrijden zonder Thibaut Peyre moeten doen.  De Franse 
verdediger van Malinwa kreeg voor z’n rode kaart tegen KRC Genk 3 weken schorsing, waarvan 2 effectief.  Omdat hij nog 
een voorwaardelijke schorsing voor 1 speeldag van vorig seizoen achter z’n naam had staan, werd die onmiddellijk 
omgezet naar een effectieve schorsing.  Malinwa heeft tot morgenmiddag tijd om in beroep te gaan. 
 

Zaterdag 19 februari:  Malinwa besliste om niet in beroep te gaan tegen de schorsing van Thibaut Peyre.  Hij mist dus de 
komende wedstrijden tegen Antwerp, Cercle en STVV. 
 

Zondag 20 februari:  Speeldag 28 Jupiler Pro League  =>  R. Antwerp FC  -  KV Mechelen  1-2 
Malinwa won vanmiddag de intense streekderby op de Bosuil. Cuypers en Storm brachten de bezoekers in twee dolle 
minuten op een dubbele voorsprong. De aansluitingstreffer van Frey gaf de thuisploeg opnieuw hoop, maar een stug 
Malinwa brak niet en pakte zo een deugddoende driepunter op het veld van Royal Antwerp FC.  
De sfeervolle streekderby begon meteen aan een stevig tempo met kansen langs beide kanten. De Laet zette meteen de 
toon, Hairemans reageerde aan de overkant. Antwerp leek toch de wedstrijd in handen te nemen, maar Almeida en 
Miyoshi lieten de wenkende kansen liggen.  
Cuypers en Storm zetten Malinwa op dubbele voorsprong (0-2) 
Een efficiënt Malinwa toonde de thuisploeg dan hoe het wel moest. Eerst profiteerde Cuypers van een te korte 
terugspeelbal van Haroun om de bezoekers op voorsprong te brengen en twee minuten later vond Walsh de vrijstaande 
Storm die de score meteen verdubbelde. De Bosuil wist niet wat er gebeurde en het bezoekersvak kirde van de pret.  
Een belegering van het doel van Coucke bleef uit, al vielen de klutsballen steeds voor een Mechelse voet. Op de counter 
liet Malinwa zelf nog een derde doelpunt liggen. Storm denderde de flank af, maar Cuypers kwam net te laat om de 
strakke voorzet van de flankaanvaller in doel te tikken.  
De thuisploeg toonde na de koffie meteen zijn intenties: aanvallen. Miyoshi glipte door de buitenspelval en schoof de bal 
meteen in de loop van de vrijstaande Frey. De targetspits van de Great Old nam Coucke te grazen, maar Vanlerberghe 
sprong zijn doelman ter hulp en kopte de bal van de lijn. Een Antwerpse storm leek in de maak, maar een goed 
georganiseerd Malinwa hield de thuisploeg op ruime afstand van de zone van de waarheid.  
Frey geeft thuisploeg weer hoop (1-2) 
Met de inbreng van Samatta bracht Brian Priske nog meer aanvalsgeweld tussen de lijnen. Het was echter zijn 
spitsbroeder die met nog zeven minuten op de klok de thuisploeg weer hoop gaf. Het was nu buigen of barsten voor 
Malinwa dat ook nog vijf minuten blessuretijd te verwerken kreeg.  
Verder dan de aansluitingstreffer kwam Antwerp niet meer. Malinwa haalde opgelucht adem en kan zo drie punten aan 
de teller toevoegen. 
 

Maandag 21 februari:  De beloftenwedstrijd op het veld van Oud-Heverlee Leuven werd, net zoals de andere matchen uit 
de U21-reeks, omwille van het stormweer uitgesteld. 
 

Dinsdag 22 februari:  Naar aanleiding van de kapitaalsverhoging voor KV Mechelen publiceerde de website van de club 
onderstaand bericht. 
 

KV Mechelen bereikt akkoord over kapitaalsverhoging van 5 miljoen euro 
 

Het is officieel: vanavond hebben de bestuurders en aandeelhouders van KV Mechelen een nieuwe 

aandeelhoudersovereenkomst getekend en beslist een kapitaalsverhoging van 5 miljoen euro uit te voeren. 
 

Zo trekt de club nieuw kapitaal én nieuwe investeerders aan. Ook de bestaande aandeelhouders blijven op post om 

verder te werken aan de toekomst van de club. 
 

Nieuwe aandelenstructuur 

Voortaan zal de Directieraad rapporteren aan een nieuwe Raad van Toezicht met maximaal 11 leden. Daarvan zijn 

drie vertegenwoordigers van de supporters, clubicoon Mark Uytterhoeven inbegrepen. Het aandelenpakket van de 

supporters bedraagt nu 8%, met 3 op 11 leden in de Raad van Toezicht verankert de club de in België unieke 

supportersinspraak. De fans beschikken ook over een vetolijst die verder werd uitgebreid. Zo kunnen zij bijvoorbeeld 

een veto stellen tegen een toekomstige nieuwe aandeelhouder. 

In de nieuwe aandelenstructuur blijft Dieter Penninckx hoofdaandeelhouder met een participatie die onder de 50% 

landt. Hij heeft vanavond 3 leden aangeduid voor de Raad van Toezicht en neemt voorlopig zelf geen mandaat op. 

Philippe van Esch, CEO van het bedrijf Vescom, is een nieuwe naam en neemt 20% van de aandelen voor zijn 

rekening.  

Daarnaast zetten Eddy De Reys (11.74%) en Luc Leemans (3,52%) maar ook een reeks ondernemers uit de Mechelse 

regio (10,61%) samen met algemeen directeur Frank Lagast hun schouders onder de club. 
 

Nieuwe vennootschapswet 
Meteen is ook werk gemaakt van de richtlijnen in de nieuwe vennootschapswet en werkt KVM met een Raad van 

Toezicht die zal toezien op de werking van de Directieraad. 



Zo kiest de club proactief voor corporate governance. Geen enkel lid van de Directieraad kan ook lid zijn van de 

Raad van Toezicht, de CEO en zijn Directieraad brengen verslag uit bij de Raad van Toezicht over de dagelijkse 

werking. 
 

Vers kapitaal voor terugbetaling obligaties 

De initiële intentie om de gelden uit de kapitaalsverhoging te gebruiken was investeren. Door de gevolgen van de 

COVID-maatregelen liep de club al meer dan 6 miljoen euro aan inkomsten mis. 

KV Mechelen zal het nieuw ingebrachte kapitaal deels aanwenden om in de eerste plaats de supportersobligatie terug 

te betalen. Een heel aantal supporters hebben hun obligatie omgezet in een lening, wij danken hen voor het 

vertrouwen in de club. 
 

Sterkere fundamenten 
Door deze kapitaalsverhoging versterkt de club zijn fundamenten. Nieuwe investeerders en een versterking van de 

financiële structuur waar goed beheer en extra controles centraal blijven staan, zorgen voor een nieuwe stap in de 

verdere uitbouw van de club. 
 

Een overzicht van de nieuwe aandeelhouders, de directieraad en de nieuwe Raad van Toezicht: 
 

De directieraad: 

Frank Lagast:  CEO    Luc Leemans:  Directeur en voorzitter stadioncomité 

Thierry Lammar:  Gerechtelijk correspondent Gert Van Dyck:  Events/communicatie 
 

De Raad van Toezicht, 9 leden: 
Stefaan Leroux (supporters)  Guido Gonnissen (supporters)  Mark Uytterhoeven (supporters) 

Guy Vanherp    Philippe van Esch   Marc Verbruggen 

Wouter Baeckens   Karel Luyckx    Christophe Dubuisson 
 

Nieuwe aandeelhouders: 
Philippe van Esch   Frank Lagast    Marc Verbruggen 

Ken Hiels    Pascal Cauwenbergs   Hans Van der Biesen 
 

Zaterdag 26 februari:  Speeldag 29 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  Cercle Brugge KSV   2-2 
Vier doelpunten en twee rode kaarten, maar geen drie punten voor Malinwa. Cuypers en Souza brachten de thuisploeg 
op een veilige 2-0 voorsprong, maar Cercle had aan twee minuten genoeg om de stand weer in evenwicht te brengen. 
Van der Bruggen en Souza mochten nog vroegtijdig gaan douchen, maar een winnende treffer bleef uit in een boeiende 
tweede helft. 
Wouter Vrancken zette vanavond dezelfde namen op het wedstrijdblad als vorige week in het Bosuilstadion. Malinwa 
tekende meteen voor de eerste kans van de partij. Schoofs trok een vrije trap scherp voor de kooi van Didillon, maar 
Mrabti kwam een teenlengte te kort om de openingstreffer binnen te duwen. De bezoekers reageerden via de voet van 
Van der Bruggen. Coucke toonde zich een betrouwbaar sluitstuk.  
Cuypers breekt de ban, Souza verdubbelt voorsprong 
Net als vorige week was het Cuypers die zijn ploeg op voorsprong bracht. Na een mooie Mechelse aanval was het Schoofs 
die Cuypers alleen voor doelman Didillon bracht. De bedrijvige spits aarzelde niet en schoot de thuisploeg op voorsprong. 
Enkele minuten later was het opnieuw prijs voor geelrood. Souza kreeg het leer van Hairemans en de Braziliaan nam 
Didillon voor een tweede keer te grazen. 
Van 2-0 naar 2-2 in 2 minuten… 
De kloof leek geslagen voor de thuisploeg, maar dat was buiten Senna Miangue gerekend. Het nummer achttien van de 
bezoekers klom het hoogst op een vrije trap en verschalkte Coucke met een rake kopbal. Enkele minuten na de 
aansluitingstreffer stond het zowaar opnieuw gelijk. Denkey profiteerde van geharrewar voor de kooi van Coucke om het 
leer tegen de touwen te prikken. Alles te herdoen voor Malinwa.  
Na tien moeizame minuten bij aanvang van de tweede helft – en een enorme misser van Denkey – kwam de Mechelse 
motor dan toch op gang. Eerst ramde Storm het leer in één tijd naast de kooi van Didillon en enkele minuten later liet 
Hairemans de kans schieten om mistasten van de bezoekende goalie af te straffen. Een Mechels doelpunt hing nu echt 
wel in de lucht. Storm haalde de achterlijn, schoof het leer in de voeten van de vrijstaande Hairemans, maar ook ditmaal 
hield Didillon met een voetreflex de 2-2 op het scorebord. 
Rood Van der Bruggen en Souza 
Met nog twintig minuten op de klok haalde Van der Bruggen de oprukkende Vanlerberghe neer. De Brugse middenvelder 
had reeds een geel karton achter zijn naam en mocht gaan douchen van scheidsrechter Van Driessche. Lang kon geelrood 
niet profiteren van de numerieke meerderheid want ook Souza werd vroegtijdig naar de kleedkamer gestuurd met een 
rood karton. Ondertussen liet Schoofs een unieke kans onbenut om de thuisploeg opnieuw op voorsprong te schieten. 
Pech voor Malinwa. 
Het slotakkoord van de partij was voor Matondo en Walsh. Eerst schoot de vinnige spits van Cercle voorlangs, nadien 
begon Walsh nog aan een avondwandeling doorheen de Brugse defensie, maar de laatste Mechelse doelpoging bleef 
hangen tussen de Brugse benen. 
 

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne stak supportersgroepering 25/7 Marian Shved een hart onder de riem met een 
spandoek in minuut 35, het rugnummer van de Oekraïnse middenvelder van Malinwa.  Na de wedstrijd werd het 
spandoek aan de hoofdtribune opgehangen.  De vertaling van de tekst in het cyrillisch luidde “hulde aan Oekraïne”. 



 
 

 
 

Donderdag 3 maart:  Victor 
Wernersson, die vorig jaar ook al werd 
uitgeleend aan het Stabæk Fotball, 
wordt tot het einde van 2022 (de 
competitie daar loopt per kalenderjaar) 
terug uitgeleend aan de Noorse club. 
Ondertussen is sfeergroep 25/7 
begonnen met een inzamelactie voor de 
getroffenen in Oekraïne.  Specifieke 
goederen kunnen worden binnen-
gebracht op KV op vrijdag 4 en zaterdag 
5 maart, aan vak F in het AFAS-  

stadion.  Tot slot liet de Pro League weten dat het profvoetbal in België komend weekend getooid zal gaan in de 
regenboogkleuren.  Met de campagne ‘Football for All’ maken de Pro League en haar clubs opnieuw een statement vóór 
inclusie en tégen homofobie, zoals ze dat doen tegen racisme en andere vormen van discriminatie.  

 

Vrijdag 4 maart:  Speeldag 30 Jupiler Pro League  =>  K. Sint-Truidense VV  -  KV Mechelen   1-1 
KV Mechelen – zonder Coucke, Walsh en Vinicius – speelde vanavond één-één gelijk op Stayen. Malinwa kwam na 31 
minuten verdiend op voorsprong met een doelpunt van Cuypers, maar in een mindere tweede helft keek het snel tegen 
de gelijkmaker van Klauss aan. 
Malinwa nam het meeste initiatief, STVV viel laag terug om KVM op te vangen en speculeerde op de counter. Storm en 
Cuypers zorgden voor de eerste kansen, maar doelman Schmidt kende weinig moeite met hun pogingen. De partij bleef 
lang gesloten. We zagen dan ook weinig kansen tot Storm zich op gang trok…  



Cuypers met de 0-1 
Want rond het halfuur vond KV Mechelen dan toch een opening én een doelpunt. Storm tackelde na een stevige 
inspanning de bal voor doel, uiteindelijk kreeg een snelle Cuypers het leer nog voorbij doelman Schmidt.  
Konaté en Hairemans dicht bij een nieuw doelpunt 
STVV reageerde meteen. Konaté loodste zichzelf met een één-twee door de thuisdefensie, maar Thoelen – die de 
geblesseerde Coucke verving – werkte in corner. Plots stonden de Kanaries wél snel aan de Mechelse zestien met enkele 
gevaarlijke indraaiende ballen. Maar dé kans voor de pauze was voor Hairemans. Hij kon alleen op de thuisgoalie afgaan, 
maar aarzelde te lang.  
Klauss zorgt voor gelijkmaker 
De Truienaars kwamen met meer geloof uit de kleedkamers. Hollerbach gooide er Kagawa, ex-Dortmund, in en plots 
begon het te draaien bij de Kanaries. Klauss knalde een kwartier in de tweede helft een voorzet van Hara fraai tegen de 
touwen.  En de thuisploeg bleef maar komen: invaller Janssens zorgde voor gevaar, gelukkig voor KV zoefde de bal naast.  
Thoelen redt het punt 
De Mechelse aanvalsdrift stokte, maar ook de druk van de thuisploeg ging liggen. Zo bleef het spannend tot in het slot. 
Cuypers kreeg nog een dot van een kans om het af te maken, maar moest net te lang zoeken naar de juiste voet om te 
kunnen afdrukken: weg kans. Een vrije trap van Vanlerberghe was dan weer te zacht om Schmidt te bedreigen. Een 
uithaal van Kagawa zorgde ei zo na voor Mechels verlies, maar Thoelen redde uiteindelijk nog knap een punt. 
 

Zaterdag 5 maart:  Oefenwedstrijd #12  =>  KVC Westerlo  -  KV Mechelen   1-0 
Vanmiddag oefende Malinwa onaangekondigd en achter gesloten deuren op het veld van KVC Westerlo.  Een mix van A-
kernspelers die de laatste weken weinig in actie kwamen en beloften verloren in een match van 2 keer 35 minuten met 1-
0 van de leider in eerste klasse B.  Jan Bernat scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd.   
 

Dinsdag 8 maart:  Vanmiddag sprak het Belgische Arbitragecomité voor de Sport zich uit over de zaak OHL-KVM.  Het BAS 
oordeelde dat KVM ten onrechte niet opdaagde voor de wedstrijd tegen de Leuvense fusieclub.  Hieronder het artikel 
over de zaak uit Gazet van Antwerpen van 9 maart. 
 

 



Zaterdag 12 maart:  Speeldag 31 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  Sporting du Pays de Charleroi  2-2 
Malinwa speelde zaterdagmiddag tegen Sporting Charleroi. Met een gelijkspel kon Malinwa het puntentotaal van vorig 
seizoen evenaren en dat werd het ook: 2-2. 
De partij tegen de ploeg uit het zwarte land begon prima voor KV. De voorzet van Storm kwam, ondanks een deviatie, aan 
bij Geoffry Hairemans. Onze nummer 7 kreeg genoeg tijd om uit te halen en doelman Koffi na vijf minuten al een eerste 
keer te kloppen. 
Charleroi probeerde wel terug te slaan, maar het was opnieuw aan de overkant dat het doelpunt viel. Ook deze keer 
kwam geel en rood langs links opzetten. Bijker zette de bal laag voor doel. Aan de eerste paal schoof Cuypers de bal tegen 
de netten: 2-0 na slechts twaalf minuten.  
Door de dubbele voorsprong voelde Malinwa niet meteen de noodzaak om nog veel overbodige risico’s te lopen, 
waardoor het hoge tempo wat uit de match verdween. Coucke moest net voor de rust nog wel knap redding brengen op 
een kopbal van Daan Heymans. KV was efficiënter en de ruststand stond na twaalf minuten al op het scorebord.  
De tweede helft begon met vervangingen aan beide kanten. In de Mechelse verdediging bleef Lucas Bijker in de 
kleedkamer, Alèc Van Hoorenbeeck was z’n vervanger. 
Ook in het begin van de tweede helft trilden de netten al vroeg. Stelios Andreou kopte na een voorzet van Zorgane de 
aansluitingstreffer voorbij Coucke.  
De Carolo’s kwamen duidelijk gretiger uit de kleedkamer en drukte KV achteruit. De tegenprikken van Malinwa bleven 
wel de moeite. Schoofs kwam de zestien binnen en bediende Cuypers achter de verdediging van Charleroi. De spits kon er 
net niet voldoende bij om Koffi te kloppen.  
Twintig minuten voor tijd zagen we de meest opmerkelijke fase in de wedstrijd. Swers raakt de bal met de arm en met 
behulp van de VAR legt Boterberg de bal op de stip.  
Coucke stopt de elfmeter van Bayo en wordt om de oren gesprongen door dolenthousiaste ploegmaten. De lijnrechter 
vond echter dat onze goalie te snel van de lijn vertrok. Het gevolg: een tweede kans voor Bayo.  
Bayo nam het geschenk met open armen aan en stuurt Coucke de tweede keer wel de verkeerde kant uit. In het tumult 
rond de strafschopfase vallen nog enkele kaarten, waaronder een rode voor de Mechelse doelmannentrainer.  
Beide ploegen raken nog het zijnet, maar KV moet alweer de punten delen. Het evenaart daarmee wel het puntentotaal 
van vorig seizoen.  
 

Maandag 14 maart:  Stefan Pauwels, de keeperstrainer van KVM die afgelopen zaterdag met een rode kaart de tribunes 
werd ingestuurd, kreeg van het Bondsparket een minnelijke schikking van 1 week schorsing effectief + een boete van 
1 000 euro.  KV Mechelen ging niet in beroep zodat Pauwels komende zaterdag op KAS Eupen niet op de bank zal zitten. 
Speeldag 17 Pro League U21 groep 1  =>  KV Mechelen  -  K. Sint-Truidense VV   1-3 
Vanavond kwamen de Kanaries op bezoek in Mechelen. STVV stond op de achtste plaats en telde 6 punten meer dan 
Malinwa. Een overwinning zou voor Mechelen de kans betekenen om nog volop mee te doen voor die achtste plaats en 
de laatste rechtstreekse plaats die toegang geeft tot eerste nationale volgend seizoen, een nederlaag zou die hoop een 
ferme dreun kunnen geven. 
Sint-Truiden begon het gretigste aan de wedstrijd en slaagde er makkelijk in om KV op afstand te houden van doelman 
Boets. De bezoekers voerden een stevige pressing wanneer Malinwa de bal had en voetbalden zelf snel naar voor bij 
balbezit. Na 10 minuten beloonden de Limburgers zich al met een voorsprong. Een slecht teruggespeelde bal vanuit het 
middenveld, onder druk, belandde in de voeten van Jarne Steuckers. Steuckers twijfelde niet en haalde van net buiten de 
rand van de 16 uit. Zijn laag schot paste perfect in de rechterhoek, Carleer had geen schijn van een kans. Na 18 minuten 
kwam KV ook eens opzetten. Het was Asare die Amuzu op links kon bereiken. Jojo zette zich goed door en kon voorzetten 
naar de vrijstaande Soelle Soelle, doelman Boets kon er echter nog een voet tussen krijgen en weg was de kans. Malinwa 
kon het evenwicht in het spel terug vinden en na 25 minuten kon het dat ook op het scorebord. Milan Robberechts sneed 
op rechts het strafschopgebied in en werd in zijn actie foutief gestopt door Dieter Reynders. Dirk Asare zette zich achter 
de bal en plaatste de bal beheerst in de linkerbenedenhoek, Boets dook naar de verkeerde kant en de stand was weer 
gelijk. Het spelbeeld bleef ongewijzigd en in minuut 35 kon STVV nog eens een kans afdwingen. Een voorzet vanop rechts 
bereikte een aanvaller, zijn schot was te centraal en Senne Carleer kon keren met de voeten. 3 minuten later waren de 
bezoekers weer gevaarlijk, dit maal op een hoekschop. Matte Smets kon richting doel koppen maar gelukkig op Flor Van 
den Eynden die de bal ook kon ontzetten. In de 41ste minuut kon ook de thuisploeg nog eens gevaarlijk zijn, een schot van 
Franck Idumbo van aan de rand van het penaltygebied ging rakelings naast. Zo bleef de 1-1 op het bord staan tot aan de 
pauze. 
STVV begon weer gretiger aan de tweede helft en na 4 minuten resulteerde dit al in een heel goede kans: een schot van 
Mathias Delorge kon met een vingertopsave nog net van onder de lat gehaald worden door Carleer. In minuut 56 waren 
de Kanaries daar weer, deze keer was het Arnaud Dony die doorgebroken was, maar ook zijn schot werd gepareerd door 
de Mechelse goalie. KV had het nu een pak moeilijker om Sint-Truiden af te houden en kwam er nog weinig aan te pas. In 
minuut 69 klommen de Limburgers uiteindelijk weer op voorsprong. Een vrije trap vanop de linkerflank waaide tot aan de 
tweede paal waar de ingevallen Alouis Diriken de bal terug kopte tot aan de eerste paal. Met een duik kon Smets, die al 
meerdere keren dreigend was, de bal ongehinderd in doel koppen. Malinwa probeerde de rug te rechten en in de 76ste 
minuut hingen de bordjes bijna weer gelijk. Een hoekschop vanop rechts vond Flor Van den Eynden, de centrale 
verdediger troefde Reynders af in een luchtduel en zag zijn kopbal met een boog over doelman Boets gaan. De bal trof 
echter de lat. STVV hield de bal nu meer en meer bij en voor KV was het soms hollen achter een ongrijpbare bal. In de 
vierde minuut van de toegevoegde tijd moest de thuisploeg de kelk nog tot de bodem ledigen wanneer een voorzet van 
Vincent De Vos in doel werd gegleden door Flor Van den Eynden voor de aanstormende Dony. Hierna floot de 



scheidsrechter de wedstrijd af met dus als eindstand 1-3. 
KV Mechelen blijft zo laatste met 10 punten. Na de wedstrijd kwam er nog een mentale opdoffer bij toen er werd 
vernomen dat de voorlaatste, Antwerp, in de laatste minuut was gaan winnen op het veld van Anderlecht. De nieuwe 
voorlaatste, Cercle Brugge, staat nu 4 punten voor op Malinwa.  
 

Vrijdag 18 maart:  KV Mechelen kreeg van de licentiecommissie een positief advies.  Het dossier voor de licentie van 
komende seizoen is dus in orde. 
 

Zaterdag 19 maart:  Speeldag 32 Jupiler Pro League  =>  KAS Eupen  -  KV Mechelen   1-1 
Een vroeg tegendoelpunt, een penaltymisser van Mrabti op de paal en secuur verdedigen van de tot tien herleidde 
thuisploeg zorgde voor een sneu gelijkspel aan de Kehrweg. Schoofs maakte in de eerste helft nog wel de gelijkmaker, 
maar na een tweede helft steriele druk viel er geen doelpunt meer. 
Malinwa keek al snel tegen een achterstand aan, na – weeral – een stilstaande fase. Na acht minuten kopte Boris Lambert 
Eupen op een hoekschop naar de 1-0. KVM reageerde via een schot van Cuypers (op het dak van het doel), maar 
ontsnapte nog voor het kwartier aan een tweede tegengoal. Lambert zag zijn poging van de lijn gekeerd. Nuhu plaatste 
wat later de bal maar net naast.  
Schoofs maakt gelijk! 
KVM had het lastig om kansen bijeen te voetballen, toch in vergelijking met de scherpe tegenprikken van de thuisploeg. 
De 1-1 van Schoofs kwam dan ook op het goede moment om het vertrouwen terug te vinden. Walsh zette fraai voor, de 
inlopende kapitein liet doelman Nurudeen geen schijn van kans.  
Mrabti trapt penalty op de paal 
Geel en rood putte moed uit de gelijkmaker, won plots ook meer duels dan in de aanvangsfase en kon nog eens dreigen 
via Cuypers. Zijn schot rolde voorlangs in corner. Hairemans keilde wat later hard over. Vlak voor de rust kreeg Mrabti dé 
kans om Malinwa op 1-2 te brengen vanop de stip na een duwfout in de zestien. De bal strandde jammer genoeg 
staalhard op de paal. Eupen moest wel met z’n tienen verder na twee keer geel voor Amat (protest en duwen).  
Parades van Coucke en Nurudeen 
Vinicius zorgde voor het eerste wapenfeit van de tweede helft met een vallend schot, maar het was aan de overzijde dat 
Peeters bijna scoorde. Hij haalde van ver uit, Coucke redde via de paal de 2-1. Malinwa drukte de thuisploeg naar 
achteren, maar het was lang wachten op een kans. De kopbal van Walsh leek binnen te vliegen, maar Nurudeen redde 
met een tijgersprong.  
Druk maar geen goals 
Drukken, drukken en nog eens drukken was de boodschap voor de bezoekers. Maar openingen vinden, nee, dat bleek 
bijzonder moeilijk. Ook vanop afstand geraakte geen knal tussen de palen. Eupen speelde het slim en secuur achterin en 
dat zorgde voor een 1-1 eindstand. Al moest KVM Coucke nog dankbaar zijn, hij redde in minuut 94 nog twee (!) ultieme 
thuispogingen van Magnée en Jeggo. 
 

Maandag 21 maart:  Omdat R. Standard de Liège enkele spelers moet missen voor jeugdinterlands is de 
beloftenwedstrijd tussen de Rouches en KV Mechelen uitgesteld. 
 

Woensdag 23 maart:  Laurens 
Paulussen versterkt als scout 
de sportieve cel van KV 
Mechelen.  De voormalige 
rechtsback van Malinwa, die 
z’n spelerscarrière aan het 
einde van dit seizoen bij KFC 
Sint-Lenaarts zal beëindigen, 
gaat spelers uit verschillende 
competities volgen en in kaart 
brengen.   Hiernaast een foto   

uit 2015 tijdens z’n spelerscarrière en ééntje van vandaag nadat hij z’n nieuwe contract als scout had getekend. 
 

Donderdag 24 maart:  KV Mechelen liet weten dat het net zoals voorgaande jaren terug mogelijk is om communniefoto’s 
te nemen in het AFAS-stadion.  Er zijn twee optie’s: men kan tijdens de kantooruren zelf foto’s nemen of men kan kiezen 
om op 9 april met een professionele fotograaf door het stadion te trekken. 
 

Vrijdag 25 maart:  Oefenwedstrijd #13  =>  KV Mechelen  -  Nationale Ploeg U21   0-1 
Vanmiddag oefende KV Mechelen achter gesloten deuren tegen de nationale beloften.  Op vraag van bondscoach Jacky 
Mathijssen werd niets gecommuniceerd over deze wedstrijd.  De Rode Duivels in spé wonnen met 0-1, Ikoma Loïs 
Openda scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd.  Achteraf was Wouter Vrancken lovend voor de tandem Bas Van 
den Eynden-Jannes Van Hecke die op het middenveld moesten opboxen tegen onder andere oud-Malinwaspeler Aster 
Vranckx. 
Verder werden de opties in de contracten van Jarno Lion en diezelfde Bas Van den Eynden gelicht zodat de 2 jongelingen 
tot 2023 bij KVM zitten.  Beide middenvelders hadden een contract tot 2022 met een optie voor een extra jaar.  Van die 
optie werd nu gebruik gemaakt zodat het duo nog een jaar langer de kans krijgt om zich te bewijzen. 



Maandag 28 maart:  Speeldag 18 Pro League U21 groep 1  =>  Oud-Heverlee Leuven  -  KV Mechelen   0-1 
Net zoals bij de A-ploeg werd de match van de beloften op OH Leuven uitgesteld.  Storm Eunice was op 21 februari 
verantwoordelijk voor de afgelasting, vandaag werd het duel ingehaald.  Voor Malinwa was het stilaan de laatste 
strohalm in de jacht op eerste nationale. 
OH Leuven begon met veel druk op de speler in balbezit, iets waarvoor gewaarschuwd was bij de voorbeschouwing. Toch 
kon de thuisploeg in de eerste minuut al gevaarlijk zijn. Een schot vanaf rechts werd knap gepareerd door doelman 
Carleer, de grensrechter vlagde en de schutter bleek in buitenspelpositie te staan, KV was wel gewaarschuwd. Een 
waarschuwing dat ook effect had op de bezoekers. Mechelen was meteen wakker en verdedigde hierna goed in blok. OHL 
kreeg de bal op het middenveld maar geraakte niet door de laatste linie. Het was wachten tot minuut 27 alvorens dit 
weer lukte voor de thuisploeg. Een schot van Allemeersch in de grote backlijn werd naast de kooi van Carleer gekruld. KV 
besloot dat dit een goed moment was om ook iets te laten zien en 1 minuut later was het Amuzu die aan de overkant 
gevaarlijk naar binnen kon snijden, zijn schot ging over het doel van Ravet. De wedstrijd werd nu evenwichtiger en ook 
Malinwa begon de bal op te eisen. Na 37 minuten konden de Kakkers weer dreigen. Franck Idumbo snelde met een actie 
op de rechterkant 2 Leuvense verdedigers voorbij en kon de bal tot bij Robberechts krijgen, een laag schot volgde maar 
ging naast de verkeerde kant van de doelpaal. In minuut 44 was er een bijna vergelijkbare situatie maar op de linkerflank 
deze keer. Amuzu en Robberechts zetten samen een actie op waarna Robberechts naar binnen loopt en zijn gekraakt 
schot weer grondscherend naast ziet gaan. Een minuutje later fluit de referee voor de rust. 0-0 na een aangename eerste 
helft waarbij Malinwa eerst de kat uit de boom keek om in het derde kwartier uiteindelijk de gevaarlijkste ploeg te zijn. 
De thuisploeg start aan de tweede helft zoals het begon aan de eerste, met veel druk op de bal. Na 5 minuten snijdt 
Desmond Acquah vanaf links naar de eerste paal, haalt vervolgens staalhard uit maar ziet zijn verschroeiend schot uiteen 
spatten op de deklat. De beste mogelijkheid van de wedstrijd, hier komt KVM goed weg. Malinwa laat zich niet uit het 
lood slaan en weer 5 minuten later is het gevaarlijk aan de overzijde. Diepste spits Marco Arambasic verovert zelf de bal 
van de laatste verdediger door een goede press. Hij komt zo alleen voor doelman Ravet, de goed uitgekomen goalie redt 
eerst nog de poging tot stifter maar de bal botst weer tot bij Arambasic. Ravet probeert de bal nog met de voet aan te 
tikken maar raakt enkel de spits en geen bal. Geen strafschop zegt scheidsrechter De Bruyne, daar was de Mechelse bank 
het overduidelijk niet mee eens. Een hoekschop wordt wel toegekend, Mukau wint het kopbalduel. De bal gaat hoog en 
lijkt voor gevaar te kunnen zorgen maar Ravet kan de bal nog net van onder de lat plukken. OH Leuven vindt het ook nog 
eens tijd om hier iets tegenover te zetten en op de tegenaanval zijn ze dan ook gevaarlijk, maar het schot wordt door 
Carleer in hoekschop gekeerd. In minuut 58 nog eens de thuisploeg: dit keer eindigt een schot van Lefrancq in het zijnet. 
De wedstrijd wordt iets snediger en de ref krijgt het moeilijk onder controle. Het gevolg is het zwaaien met kaarten, eerst 
voor Henri Stanic, 4 minuten later voor Van den Branden. Ondertussen dreigt OHL nog eens via Gbo maar zijn schot van 
ver gaat over. Rattanapoom is hierna de volgende die op de bon gaat na een zoveelste fout op Robberechts. Twee 
minuten later herhaalt zich dit aan de zijlijn, Rattanapoom heeft alleen maar man en niets van de bal. Een duidelijke en 
logische tweede gele kaart en dus rood zou het gevolg moeten zijn maar de scheidsrechter geeft geen krimp. Ook de 
Leuvense T1 Vanhemel heeft dit gezien en haalt het nummer 5 er dan ook meteen af. Slimme zet van de Leuvenaars. Het 
voetbal verwatert nu wat en Robberechts is de volgende in het boekje van de ref na een schwalbe aan de rand van de 16 
meter. In minuut 77 krijgen we dan eindelijk nog eens opwinding wanneer Joseph Amuzu centraal voor doel kan uithalen 
maar zijn schot mist overtuiging en gaat laag naast. KV blijft in zijn kansen geloven en in minuut 82 wordt Amuzu randje 
buitenspel diep gestuurd door de gretig ingevallen Servranckx. De flankaanvaller is sneller dan zijn rechtstreekse 
verdediger en stormt op Ravet af. De Leuvense goalie kan de bal nog aanraken maar kan niet beletten dat de bal tegen de 
netten hangt. Een explosie van vreugde in het Mechelse kamp. OHL stuurt hierna centrale verdediger en kapitein Toon 
Raemaekers nog mee naar voren om te proberen nog iets te forceren maar de toekomstige Kakker kan ook niets meer 
veranderen aan de stand. Idumbo is de laatste die nog een gele kaart krijgt maar grote kansen zijn er echter niet meer te 
noteren. Na 93 minuten wordt de wedstrijd afgefloten en mag Malinwa na een spannende wedstrijd met een 0-1 
overwinning en de 3 punten op zak weer de bus op naar Mechelen. 
Volgende week komt Zulte-Waregem op bezoek in Mechelen. Een echte 6-puntenmatch, bij winst kan er immers over de 
bezoekers gesprongen worden en eindelijk de rode lantaarn overgegeven worden aan een andere ploeg. 
 

Woensdag 30 maart:  Alèc Van Hoorenbeeck tekende vandaag een nieuw contract bij KV Mechelen tot 2026.  De jonge 
verdediger, die dit seizoen volop z’n kans kreeg, had nog een overeenkomst tot het einde van dit seizoen + een optie voor 
een extra jaar.  Dat contract werd dus opengebroken en verlengd zodat hij nog minstens 4 jaar de geelrode kleuren zal 
verdedigen. 
 

Zaterdag 2 april:  Speeldag 33 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KV Kortrijk   3-2 
Malinwa kwalificeerde zich vanavond voor de Europe Play-offs. Het won met 3-2 van KV Kortrijk. Coucke kroonde zich in 
het slot tot penaltyheld van de avond. 
Na de huldiging van Igor de Camargo was het bittere ernst voor Malinwa tegen KV Kortrijk. Door de overwinning van STVV 
op het veld van Zulte-Waregem was de opdracht duidelijk: drie punten tegen KV Kortrijk en het begeerde play-offticket 
was binnen.  
Benchaib opent de rekening, Walsh kopt gelijkmaker voorbij Ilic 
Geen eenvoudige opdracht voor Malinwa en die werd na zeven minuten alleen maar moeilijker. Scheidsrechter Dierick 
bracht de thuisploeg aan het twijfelen, maar liet een snel genomen vrije trap van de bezoekers toch doorgaan. Benchaib 
profiteerde in twee keer om het leer voorbij Coucke te duwen. Lang konden de bezoekers niet genieten van de 
voorsprong. Op het kwartier kopte Walsh de gelijkmaker hard voorbij Ilic tegen de touwen. 



Na de gelijkmaker hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. Moreno kon net niet profiteren van een wandeling door de 
Mechelse defensie en ook Cuypers plaatste de bal in de draai naast de kooi van Ilic. Rustand: 1-1.  
Cuypers & Hairemans wissen treffer Benchaib opnieuw uit 
Net als in de eerste helft leverde de eerste poging van de bezoekers na de pauze meteen een doelpunt op. Benchaib 
pegelde het leer van buiten de grote rechthoek heerlijk in de kruising. Malinwa moest opnieuw vol aan de bak en dat 
leverde al snel twee doelpunten op: eerst zette Cuypers zijn neus voor doelpunten in de verf en enkele minuten later 
stond Malinwa op voorsprong na een plaatsbal van Hairemans. 
Penaltyheld Coucke 
Malinwa leek zichzelf in het slot weer in de voet te schieten. Van Hoorenbeeck haalde Messaoudi neer in de grote 
rechthoek. Dierick twijfelde niet en wees naar de stip. Messaoudi verschalkte Coucke, maar moest zijn strafschop 
opnieuw nemen. Coucke zag en greep zijn kans en schonk Malinwa de overwinning. 
Met deze driepunter op zak is Malinwa zeker van deelname aan de Europe Play-offs en stapt het volgende week zonder 
druk op de schouders de bus op richting Brugge. 
 

Maandag 4 april:  Speeldag 19 Pro League U21 groep 1  =>  KV Mechelen  -  SV Zulte-Waregem   0-2 
Maandagavond, beloftenavond. Deze maal kwam Zulte-Waregem afgezakt naar Mechelen voor een echte 6-puntenmatch 
onderaan het klassement. De vorige ontmoeting eindigde in een 5-4 overwinning voor de West-Vlamingen na een 4-0 
voorsprong bij het rustsignaal. De weergoden zorgden al een hele dag voor regen en het zag er niet naar uit dat dit snel 
ging stoppen. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een epische slag van Mechelen. 
Op het veld gebeurde er echter weinig historisch. Essevee eiste de bal op maar veel meer dan de bal op het middenveld 
rondspelen deden ze hier ook niet mee. Het was pas na 12 minuten spelen dat er een eerste moment van opwinding kon 
opgetekend worden. Een voorzet vanaf de Waregemse linkerflank schoot iedereen voorbij tot aan de andere kant van het 
veld. Amuzu reageerde later dan zijn rechtstreekse tegenstander en trok lichtjes aan diens truitje. De Waregemnaar liet 
zich gretig vallen en de scheidsrechter wees naar de stip. Licht gegeven maar je kan er voor fluiten. De boomlange spits 
Youssuf Sylla zette zich achter de bal en stuurde Carleer naar de verkeerde kant. 
KV moest nu achtervolgen maar het waren de bezoekers die de bal bleven opeisen zonder dreiging te kunnen uiten. Na 
36 minuten kregen we de tweede keer opwinding in deze wedstrijd maar dan van een andere soort. Quinten Servranckx 
probeerde hoog te pressen op de linkse back van Zulte-Waregem, deze trapte de bal staalhard naar voor maar raakte 
Servranckx vol in het gezicht. Na wat oplapwerk probeerde hij toch nog even verder te spelen maar het was al heel snel 
duidelijk dat dit niet meer ging lukken. Een zware hersenschudding lijkt het verdict te zijn. Frederic Soelle Soelle kwam 
Servranckx vervangen. Na 4 toegevoegde minuten blies de scheidsrechter deze weinig opwindende, of toch voor de 
verkeerde dingen, eerste helft af. 
Ook in de tweede helft was het lang wachten op een eerste moment van dreiging. Na net geen kwartier spelen was het 
Zulte-Waregem dat kwam opzetten maar het schot verdween in het zijnet. Er was nu al wat meer strijd waar te nemen en 
na 19 minuten in de tweede helft waren het weer de bezoekers die probeerden om kansen en een geruststellende 
tweede goal te versieren. Een hoekschop vanop rechts werd aan de verste paal rakelings over gekopt door De Buyser. 
Ook Malinwa begon eindelijk richting het doel van Altruy te voetballen. In minuut 67 leverde dit een eerste mogelijkheid 
op. Joseph Amuzu werd foutief gestopt op een mooie plek voor een vrije trap. Vanaf ongeveer 20 meter mocht Bas van 
den Eynden aanleggen maar Altruy bedreigen lukte niet. Het schot ging een dikke meter over de lat. Zes minuten hierna 
was het weer de beurt aan Essevee. Via een knappe combinatie op de rechterflank geraken de bezoekers tot in de kleine 
backlijn van Carleer. Het is Kobe Bohets die er zich nog ultiem kan tussen wringen en een hoekschop toestaan alvorens dit 
een 100% kans werd. De hoekschop die volgt wordt millimeters naast gekopt aan de tweede paal. Het lukt Mechelen niet 
om een vuist te maken en in de 82ste minuut zijn de bezoekers weer gevaarlijk via een hoekschop, deze keer wordt de bal 
vanaf links tot aan de verste paal gebracht. De bal wordt terug voor doel gezet waar de kopbal gelukkig te centraal is 
gericht en Carleer deze makkelijk op de borst kan klemmen. 
KV gaat hierna met man en macht naar voren in de hoop met een ultiem slotoffensief nog een puntje uit de brand te 
slepen. In de eerste extra minuut krijgt het weer een vrije trap op een gelijkaardige plek als waar het de eerste keer kon 
dreigen. Bas Van den Eynden zet zich weer achter de bal maar trapt nu de bal in het pak. Paeshuyse wint het kopbalduel 
en kan met een boog richting doel koppen. De kopbal mist kracht en Altruy kan vrij makkelijk plukken. In de vierde extra 
minuut krijgen de Kakkers het deksel op de neus. Een voorzet kan afgeweerd worden door Zulte-Waregem en de 
ingevallen Tarik El Boutaibe wordt vanaf eigen helft gelanceerd richting Carleer. Iedereen stond op de helft van Essevee 
en El Boutaibe heeft dus vrije baan. Ook Henry Van Parys loopt nog mee maar El Boutaibe maakt het zelf af. 0-2 dus en de 
scheidsrechter fluit ook meteen af. Een pijnlijke nederlaag is het gevolg. Zeker omdat ook Cercle Brugge weet te winnen 
tegen STVV en Antwerp een punt haalt tegen Club Brugge. De 3 ploegen boven Malinwa halen dus allemaal punten. 
Er rest KV weinig tijd om deze nederlaag te verteren want donderdag wacht al de trip naar de boorden van de Maas waar 
KV een inhaalwedstrijd moet spelen tegen R. Standard de Liège. Maandag volgt dan een wedstrijd in Charleroi. Na dit 
Waalse tweeluik zit de competitie er zo goed als op en zullen we al een blik kunnen krijgen op het lot van onze 
youngsters.  
 

Donderdag 7 april:  Niklo Dailly, die al bijna een heel seizoen in de lappenmand ligt wegens een ernstige knieblessure, 
verlengde vandaag z’n contract tot 2023 met een optie voor een extra jaar.  De 20-jarige Brusselaar, die zich tijdens de 
voorbereiding blesseerde, zag z’n contract aan het einde van dit seizoen aflopen en krijgt volgend seizoen een nieuwe 
kans om zich te bewijzen.  Het is een beloning voor z’n harde werk tijdens z’n revalidatie.  Sinds kort hernam hij ook de 
groepstrainingen. 



Speeldag 20 Pro League U21 groep 1  =>  R. Standard de Liège  -  KV Mechelen   2-1 
Onze beloften trokken op donderdag naar Sclessin, het thuisstadion van Standard Luik, om het huidige nummer 4 partij te 
geven in een inhaalduel. De thuisploeg staat op de rand van 1B maar heeft nog enkele moeilijke wedstrijden voor de 
boeg. Malinwa zelf moet beginnen hopen op een mirakel om niet laatste te eindigen in de beloftencompetitie. Er moest 
gewonnen worden om dit mirakel nog in het zicht te houden. 
KVM mocht aftrappen en liet meteen zien dat het hier niet kwam om zich in te graven. De bal werd meteen opgeëist en 
Malinwa probeerde naar voor te voetballen. Standard had duidelijk dezelfde intentie wat dan ook resulteerde in een 
aangenaam kijkstuk met 2 ploegen die voluit voetballen en voor hun kans willen gaan. Het was na 13 minuten dat het 
eerste echte gevaar kon opgetekend worden. Standard Luik had een vrije trap gekregen en voor doel gebracht, KV kreeg 
de bal niet weg en de thuisploeg kreeg de mogelijkheid om op doel te trappen. Falchou stond echter pal en redde knap 
met de benen. In de twintigste minuut was het terug de thuisploeg met een tweede mogelijkheid, een schot vanop een 
meter of 20 was te centraal getrapt, doelman Falchou liet zich niet verrassen en kon de bal op de borst klemmen. Twee 
minuten later was ook Mechelen dreigend via Milan Robberechts, zijn schot eindigde een halve meter naast het doel van 
Epolo. In minuut 31 kreeg Robberechts de tweede goede mogelijkheid voor de bezoekers maar deze keer miste zijn schot 
overtuiging, Matthieu Epolo kon niet verontrust worden. Een eerste helft aan een hoog tempo werd zo afgefloten bij een 
0-0 tussenstand. 
Standard mocht de tweede helft aftrappen en ging meteen op zoek naar een voorsprong. Het was wel wachten tot de 
55ste minuut alvorens de Rouches Falchou nog eens konden bedreigen. Het was Camil Mmaee die vanop de rechterkant 
kon aanleggen, Rayyane Falchou tikte de bal knap vanonder zijn deklat. Ref Gabriel had wel de duidelijke duwfout op Tibo 
Jacobs voorafgaand aan het schot over het hoofd gezien. Zeven minuten later toonde ook de Kakkers zich weer. Franck 
Idumbo kon vrij aanleggen, zijn schot ging richting bovenhoek maar werd deels afgeblokt door een alerte Ngoy waardoor 
het makkelijk kon gepakt worden door Epolo. Twee minuten later was het weer Idumbo die voor gevaar kon zorgen. De 
aanvaller kon vanaf rechts voorzetten, de bal ging gevaarlijk voorbij de gapende doelmond maar Amuzu kon er niet bij 
aan de eerste paal en verder was er niemand gevolgd. Een minuut later moest Mukau aan de rem gaan hangen bij 
Mmaee, ingrijpen was nodig want op de linkerkant liepen er 2 Rouches helemaal alleen. Geel was zijn deel. Vijf minuten 
later een gelijkaardig voorval maar dit keer met Van den Eynden als rem, ook hij kreeg hier geel voor. In minuuut 72 komt 
Standard nog eens aan het Mechelse doel. Cihan Canak dribbelt zich voorbij 3 man en legt aan, hij ziet zijn schot een 
kleine halve meter over gaan. De wedstrijd is nu helemaal los en 3 minuten later zijn we weer aan het Luikse doel waar 
Amuzu een voorzet vanaf links tot bij Idumbo krijgt. Idumbo trapt in 1 keer op doel, Epolo lijkt geklopt maar Noah 
Dodeigne zit er nog tussen. De rebound komt tot bij Van den Eynden die ook meteen aanlegt maar nu is het Routier die er 
tussen zit en het harde schot met zijn onderbuik kan blokken. 
Malinwa is ondertussen ook al een tijd baas van het middenveld geworden onder leiding van Van den Eynden met Mukau 
als perfecte luitenant. Standard geraakt er nog moeilijk door en tijdens het zoeken naar een opening en het rondspelen 
van de bal in de verdediging loopt het fout voor de Luikenaars. Victor Routier speelt de bal te hard achteruit en merkt niet 
dat Epolo hoog uit zijn doel staat. De doelman geraakt niet meer op tijd terug en kan enkel de bal nog uit zijn netten 
halen. KV op een diefje maar niet onverdiend op voorsprong. De thuisploeg lijkt allerminst aangeslagen en stormt naar 
voor. In minuut 89 volgt de gelijkmaker. Een voorzet vanaf rechts belandt bij de vrijstaande linksachter Noah Dodeigne 
die Falchou fusilleert. Het schot gaat via de onderkant van de lat in doel. Malinwa is aangedaan en meteen na de aftrap 
verovert Standard terug de bal. Idumbo raakt licht zijn rechtstreekse tegenstander in de 16 meter en de ref fluit. Geel 
voor Idumbo en strafschop voor de thuisploeg. Ook doelman Falchou krijgt nog geel omdat hij te impulsief de bal weg 
trapt. De ingevallen Daniel Labila zet zich achter de bal en plaatst de bal links van Falchou die al naar rechts dook. 
Standard nu op voorsprong. KV krijgt nog 4 extra minuten om te proberen hun oververdiende punt terug te pakken maar 
dit lukt niet meer. Standard gaat in extremis met de overwinning lopen na een wedstrijd met een hoge 
entertainmentwaarde. 
Voor de Luikenaars betekent de overwinning 3 broodnodige punten in hun strijd voor 1B. Voor Mechelen betekent de 
nederlaag dat men stilaan de focus kan beginnen te leggen op de barragewedstrijd om in tweede nationale te geraken die 
er onvermijdelijk lijkt aan te komen. Komende maandag volgt de voorlaatste wedstrijd in de competitie en gaat Malinwa 
op bezoek in het Zwarte Land. 
 

 
 

Artikel uit Gazet van Antwerpen van 8 april. 



Vrijdag 8 april:  Gazet van Antwerpen publiceerde vandaag het klassement van het aantal speelminuten van de Belgen in 
eerste klasse A.  Met nog 1 speeldag te gaan staat Malinwa, net zoals vorig seizoen aan de leiding van het klassement! 
 

Zondag 10 april:  Speeldag 34 Jupiler Pro League  =>  Club Brugge KV  -  KV Mechelen   2-0 
KV Mechelen kon geen vuist maken tegen Club Brugge. Het schoot aanvallend tekort tegen de landskampioen en sluit zo 
een verder zeer fraaie competitie af met een nederlaag.  
Malinwa kwam in de aanvangsfase vier keer goed weg. Adamyan mikte eerst in de draai nipt naast, wat later botste hij op 
een uitstekend uitkomende Coucke en op het kwartier miste hij onbegrijpelijk van rond de penaltystip. Lang mocht van 
Vanaken ook eens van dichtbij besluiten, maar mikte op een Mechelse rug.  
Rits breekt de ban 
Geel en rood geraakte nauwelijks aan de kooi van Mignolet. Het voetbalde net iets te traag en te onzorgvuldig om Club in 
verlegenheid te brengen. Een balletje van Walsh naast, was het enige gevaar voor doel. De thuisploeg drukte niet echt 
door, maar klom rond het halfuur wel op voorsprong. Rits kreeg van Vanaken het leer en werkte netjes af.  
VAR annuleert penalty voor Club 
In het slot van de eerste helft wees scheidsrechter Van Driessche naar de penaltystip nadat Skov Olsen neerging na een 
contact met Swers. Na een VAR-check mocht de bal toch niet op de stip. En zo gingen we rusten met een 1-0 ruststand na 
een voor KVM moeilijke eerste helft.  
KVM geraakt niet tot bij Mignolet 
De tweede helft verliep net zoals de eerste: KVM voetbalde met te weinig precisie om tegen het ervaren Brugge meteen 
een vuist te maken. Club zelf wachtte balverlies af om naar Coucke te snellen: Rits had de twee-nul aan de voet, maar 
mikte pal op Coucke.  
Nauwelijks kansen, Skov Olsen maakt het af 
Malinwa kwam maar niet aan kansen toe, opmerkelijk toch voor de troepen van Vrancken die anders altijd wel kansen bij 
elkaar weten te voetballen. Blauw-zwart voetbalde in spaarstand en drong ook nauwelijks aan. Een kwartier voor het 
einde viel de definitieve beslissing: Swers werkte een bal verkeerd weg en zorgde zo voor de assist voor de inlopende 
Skov Olsen.  
De Ketelaere scoorde nog de 3-0, maar dat was vanuit buitenspel zo bleek. Wouter Vrancken gunde verder Bas Van den 
Eynden nog zijn debuut. Zo bleef het bij 2-0 en kan na een bijzonder mooie competitie de focus helemaal naar de play-
offs.  
 

Maandag 11 april:  Vanavond, tijdens een extra uitzending van Eleven Sports, werden de kalenders van de play-offs 
bekend gemaakt.  KV Mechelen, dat zich dus plaatste voor de Europe play-offs, opent op zaterdag 23 april met een 
thuismatch tegen Sporting Charleroi (20u45).  Daarna volgen 2 verplaatsingen: op 29 april naar KRC Genk (20u45) en op 7 
mei 7 naar KAA Gent (20u45).  Op dinsdag 10 mei komt KAA Gent naar Mechelen (18u45) en op 14 mei trekt Malinwa 
naar Charleroi (20u45).  De slotwedstrijd is KV Mechelen – KRC Genk op zaterdag 21 mei om 20u45. 
Zoals verwacht sleepte KV Mechelen gisteren 600.000 euro in de wacht door het Belgenklassement te winnen.  Malinwa 
bleef, ondanks een wedstrijd minder door het forfait tegen OHL, eerste achtervolger SV Zulte-Waregem voor en 
sprokkelde het meeste speelminuten van Belgen en zogenaamde “voetbalbelgen”. 
 

Speeldag 21 Pro League U21 groep 1  =>  Sporting du Pays de Charleroi  -  KV Mechelen   0-4 
Door de nederlaag op Sclessin van afgelopen donderdag was een overwinning op Charleroi op maandagavond de enige 
manier voor de beloften om nog een waterkans te behouden op het vermijden van de barragematch. Charleroi is zo goed 
als zeker van een plaats in eerste nationale volgend seizoen. 
De eerste 20 minuten kunnen we vooral beschrijven als een studieronde. Charleroi had iets meer balbezit, Mechelen 
probeerde het meest vooruit te voetballen. De eerste grote mogelijkheid kwam na 23 minuten spelen en was al meteen 
raak. Een lage voorzet van Amuzu bereikte uiteindelijk Milan Robberechts centraal voor het doel van de Carolo’s. Vanop 
ongeveer 15 meter twijfelde de aanvaller niet en legde aan. Zijn laag schot paste net in het gaatje tussen de paal en de 
uitgestrekte Matteo Chiacig. Voor Robberechts, die de voorbije weken heel sterk bezig is, zijn eerste doelpunt van het 
seizoen en eindelijk een bekroning voor zijn harde werk. Hij krijgt soms de opmerking om nog aan zijn statistieken te 
werken, iets wat hij met dit doelpunt dus doet. De voorsprong was duidelijk een bevrijding voor Malinwa. De volgende 
kans kwam in de 29ste minuut. Vleugelspeler Franck Idumbo mocht aanleggen van net buiten het doelgebied, Chiacig 
moest weer volledig plat maar had dit keer wel de bal. KVM controleerde de partij nu en deed dit goed, de thuisploeg 
probeerde af en toe te dreigen maar Falchou echt verontrusten was er niet bij. De laatste kans van de eerste helft was 
nog voor Mechelen wanneer een gevaarlijke bal van Mukau vanop de rechterkant een metertje voor de doellijn werd 
gebracht tot bij Soelle Soelle. De targetspits kon er net niet aan en de bal kon nog ontzet worden door een verdediger. Dit 
wel in de voeten van Tibo Jacobs die wachtte in de tweede lijn. De flankverdediger twijfelde niet en nam de bal in 1 tijd 
op de slof maar het doel was een halve meter te laag. Na nog 2 minuten extra tijd floot de scheidsrechter met een 0-1 
tussenstand voor de rust. 
Na de pauze liet ook Charleroi zien dat het wel degelijk nog mee deed. In de 52ste minuut gaat een voorzet vanaf links nog 
dreigend voorbij de doelmond van Falchou maar niemand is tijdig gevolgd. Vijf minuten later snijdt Roméo Monticelli 
vanaf links goed naar binnen, hij kan op doel trappen maar zijn schot verdwijnt een metertje over. Na 60 minuten mag 
Donnez op links voorzetten en bereikt Petkevicius op de rand van de 16 meter, zijn trap op doel gaat ook over. De 
bezoekers liggen zeker niet onder in het spel maar de mogelijkheden zijn wel voor de thuisploeg momenteel. Jelle Coen 
beslist dat het tijd is voor een frisse wind en wisselt tijdens een spelhervatting op de rand van het Waalse 
strafschopgebied de alomtegenwoordige Robberechts voor de in Charleroi geboren Bafdili. De invaller mag zich meteen 



achter de vrije trap zetten en trapt de bal via de muur voorbij Chiacig die al naar de andere kant vertrokken was. Eén 
seconde op het veld, 1 baltoets, eerste doelpunt voor Bilal Bafdili. De Kakkers zijn nu helemaal losgeslagen en blijven de 
aanvallen opstapelen richting het doel van Sporting Charleroi. Tien minuten na de 0-2 hangt ook de 0-3 tegen de netten. 
Joseph Amuzu loopt voor de zoveelste keer zijn flank af en brengt de bal weer voor. De bal wordt licht aangeraakt door 
een verdediger en belandt bij Maarten Van Campenhout. Vanaf de halve maan plaatst de breker op het middenveld de 
bal beheerst buiten het bereik van de duikende Chiacig. Malinwa helemaal op rozen nu. De kelk lijkt nog niet tot op de 
bodem geledigd voor de thuisaanhang wanneer in de 80ste minuut ook de ingevallen Dirk Asare kan uithalen. Deze keer in 
de armen van de Waalse doelwachter. Een minuut later is het dan toch weer prijs. Bafdili steekt de bal op de perfecte 
moment diep op Idumbo. De rechterflankspeler houdt zijn rechtstreekse verdediger af en kan vanuit een scherpe hoek de 
bal alsnog voorbij Chiacig krijgen die zijn doel goed verkleint had. De Carolo’s zijn helemaal het noorden kwijt en Malinwa 
verkeerd al in een feeststemming waardoor de laatste minuten een verplicht nummer zijn. De scheidsrechter floot dan 
ook zonder extra tijd de wedstrijd af en KV Mechelen mag de bus terug op met een 0-4 overwinning en 3 punten uit het 
Zwarte Land. 
Door het gelijkspel tussen Antwerp en Cercle Brugge later op de avond blijft Mechelen wel de rode lantaarn vasthouden. 
Antwerp staat samen met OH Leuven 1 punt boven KV met repectievelijk 2 en 1 wedstrijden minder gespeeld. Cercle 
staat samen met Zulte-Waregem 2 punten boven KV met respectievelijk evenveel wedstrijden en 2 wedstrijden minder. 
Zulte-Waregem én Cercle inhalen is echter niet meer mogelijk aangezien zij nog een onderling duel spelen. Hetzelfde 
geldt voor Zulte-Waregem én Antwerp, ook zij spelen nog tegen elkaar. KV Mechelen zelf speelt zijn laatste wedstrijd 
thuis tegen het al voor 1B geplaatste RSC Anderlecht. Wil KV de rode lantaarn nog afgeven dan zal het vooral eerst naar 
zichzelf moeten kijken en Anderlecht kloppen in die laatste wedstrijd. Anders is al de rest bijzaak. 
 

Dinsdag 12 april:  
KVM lanceerde 
vandaag z’n 
nieuwe website. 
Zoals hiernaast 
beschreven op het 
screenshot van de 
site kwam deze er 
in samenwerking 
met partnet Ausy.  
Ook de dames-
ploeg, de jeugd-
acadamie en de 
eSportswerking 
kregen hun plekje 
op de site!   
 

Woensdag 13 april:  KV Mechelen kreeg fijn nieuws vandaag: de licentie voor 
het 2022-2023 is toegekend. “Dat is een blijk van vertrouwen in het 
toekomstplan van onze club en daar hebben heel wat partijen hun steentje aan 
bijgedragen”, aldus Frank Lagast, CEO van de club. 
KVM wil zijn unieke onafhankelijke positie verder uitbouwen. “We bewandelen 
een pad zonder grote, externe investeerders aan te trekken. We beseffen dat 
zulke investeerders de club misschien sneller stappen kunnen laten zetten. Tóch 
kiezen we bewust voor onze weg”, klinkt het bij Lagast. 
 

Donderdag 14 april:  Frederic Soelle Soelle tekende vandaag z’n eerste contract 
uit z’n carrière.  De 16-jarige aanvaller zette zijn handtekening onder een 
overeenkomst voor 2 seizoenen met een optie voor een bijkomend jaar.  Soelle 
Soelle kwam 3 jaar geleden aan bij KV Mechelen. Daarvoor speelde hij bij 
Rijmenam.  Dit seizoen evolueerde hij van onze U18 naar de kern van de 
beloften.  Sinds kort maakt hij ook deel uit van de nationale ploeg U17.  De foto 
hiernaast werd genomen door materiaal-verantwoordelijke Kristof Massenhove 
tijdens de thuiswedstrijd van 28 augustus tegen de U18 van STVV. 
 

Vrijdag 15 april:  Oefenmatch #14  =>  RKC Waalwijk  -  KV Mechelen   0-0 
Van het competitieloze weekend in Nederland en België maakten RKC Waalwijk 
en KV Mechelen gebruik om een vriendschappelijke wedstrijd in te lassen. 
Er werd niet gescoord en omdat op vraag van de thuisploeg niets werd 
gecommuniceerd over de wedstrijd is er ook niks bekend over het 
wedstrijdverloop.  
 

Zaterdag 23 april:  Speeldag 1 Europe play-offs  =>  KV Mechelen  -  Sporting du Pays de Charleroi   1-0 
Zowel KV Mechelen als Charleroi had de batterijen kunnen opladen voor de start van de Europe Play-offs, maar veel 
energie spatte er toch niet van af. Geen knetterende start van de play-offs dus. De eerste helft ging aan een 



slakkengangetje voort, doelgevaar was er amper.  
Op de eerste bal tussen de palen was het ruim een halfuur wachten. Coucke was gelukkig voor KV Mechelen niet 
ingedommeld en pareerde de lage knal van Nkuba. Met de rust in zicht trok Charleroi het laken naar zich toe. Morioka 
bood Bayo dé kans aan om de score openen, maar de Gentse huurling kopte van dichtbij in de handen van Coucke.  
Bij KV Mechelen hadden ze tijdens rust wellicht een flinke bolwassing gekregen. De thuisploeg kwam in elk geval 
bijzonder scherp uit de kleedkamer. Na amper 5 minuten leverde dat al een goal op met een ingestudeerd nummertje op 
een hoekschop. Vanlerberghe mikte de bal van net buiten de zestien in één tijd buiten het bereik van Koffi.  
Zo flets de eerste helft was, zo vinnig was de tweede. Op het uur kwam Charleroi bijzonder dicht bij de gelijkmaker, het 
schot van Gholizadeh strandde op de lat. Meteen daarna ontsnapte Charleroi op zijn beurt toen Koffi een poging van 
Hairemans redde.  
Edward Still probeerde het tij nog te keren door een halve ploeg te vervangen. Bijna lukte dat ook nog met een knappe 
aanval langs 3 invallers, maar pech bleef Charleroi achtervolgen. Na voorbereidend werk van Tchatchoua en Mbenza 
besloot Heymans in één tijd op de paal. KV Mechelen ontsnapte opnieuw en hield zo de punten thuis.  
(wedstrijdverslag: Sporza) 
 

Vrijdag 29 april:  De dames van KV Mechelen behaalden vandaag hun licentie voor de Scooore Super League en spelen 
daardoor volgend seizoen op het hoogste niveau.  Momenteel staan de dames, achter KAA Gent B, op de tweede plaats. 
De titel kan nog, maar aangezien de B-ploeg van Gent niet kan promoveren, is Malinwa al wel zeker van promotie en kan 
de damesafdeling van KVM haar twintigste verjaardag vieren in de hoogste klasse! 
 

Vrijdag 29 april:  Speeldag 2 Europe play-offs  =>  KRC Genk  -  KV Mechelen   4-2 
De (voorlopige?) koppositie stond vanavond op het spel in Genk. KV Mechelen snuffelde wat aan die plek met een goede 
openingsfase. Schoofs was dicht bij een treffer, maar Vandevoordt stak er met een uitgestrekte teen een stokje voor. Het 
doelpunt viel aan de overzijde. Ito zag Muñoz zijn flank afdweilen en die miste niet. 
Na de pauze kregen de aanwezige fans waar voor hun geld. Hairemans trof eerst nog de lat, maar niet veel later deed hij 
toch de netten trillen. Het was voor Genk dan wachten op de aanvallende impulsen van Bongonda. Twee minuten na zijn 
invalbeurt schoot onze landgenoot overhoeks binnen. 
Niet dat de kopjes naar beneden gingen bij de bezoekers. Integendeel. Met een geniale ingeving trapte Schoofs zijn club 
op vrije trap weer op gelijke hoogte. Opnieuw alles te herdoen. 
"Dat kan ik ook", moet Bongonda gedacht hebben. Geen drie minuten later kreeg Genk een vrije trap op ruime afstand 
van het doel van Coucke. Toch slaagde Bongonda erin om de doelman van Malinwa een tweede keer te kloppen. De 
Mechelse muur ging prompt helemaal open.  
In het ultieme slot stelde Paintsil de Genkse zege helemaal veilig. Genk staat momenteel op kop in de Europe play-offs. 
Gent moet uiteraard nog spelen tegen Charleroi.  (wedstrijdverslag: Sporza) 
 

Zaterdag 30 april:  Omdat het morgen een feestdag is voor KVM, dag op dag 3 jaar geleden won Malinwa de bekerfinale 
en op 1 mei 2005 werd het kampioen in derde klasse, kondigde de club vandaag reeds de informatie voor de nieuwe 
abonnementenverkoop aan.  De campagne zal lopen onder de slogan #trotsoponzekleuren.  Ondanks dat alles de laatste 
maanden duurder werd, koos Malinwa ervoor om z’n hondstrouwe fans te belonen door geen prijsstijgingen door te 
voeren.  Wie z’n abo verlengd kan dat doen aan hetzelfde tarief als vorig jaar.  
 

Maandag 2 mei:  KV Mechelen heeft z’n tweede transfer voor het komende seizoen beet: Jorge Hernandez kon tijdens 
een testperiode de technische staf van KVM overtuigen en kreeg een contract van 2 jaar met optie voor een derde.  De 
21-jarige linkspoot komt over van het Oekraïense FC Chernomorets Odessa.  Door de oorlog in Oekraïne was hij 
transfervrij.  Hernandez, die de eerste Mexicaan in Mechelse loondienst wordt, is een aanvallende middenvelder die 
volgens sportief directeur Tom Caluwé balvast is en over veel techniek een goeie trap beschikt.  Ondanks dat hij al even 
geen matchen kon spelen, zette hij ook sterke fysieke testen neer.  Z’n opleiding kreeg hij bij de LA Galaxy Academy in de 
Verenigde Staten. 
 

Speeldag 21 Pro League U21 groep 1  =>  KV Mechelen  -  RSC Anderlecht   0-2 
Onze beloften namen het maandagavond op tegen de nieuwe vice-kampioen RSC Anderlecht. De eerste kans van de 
wedstrijd was voor de bezoekers. Mario Stroeykens kreeg de bal aangespeeld in het strafschopgebied en kon uithalen. 
Falchou kon het schot pareren waarna Stroeykens nog op doel kon koppen maar in de armen van de Mechelse doelman. 
Milan Robberechts zorgde na 17 minuten ook voor het eerste gevaar van Mechelse kant. Zijn schot vanaf links ging over. 
Het spel ging op en neer en er zat een stevig tempo in de wedstrijd. Wat volgde waren kansen voor beide teams via onder 
andere Idumbo voor KV en Colassin voor de Brusselaars. 
Vlak voor de pauze kon Chris Lokesa vrij infiltreren vanaf de middenlijn, aanleggen van buiten de 16 meter en uiteindelijk 
ook Falchou kloppen: 0-1 en meteen rusten geblazen. 
Meteen na de pauze kon Colassin weer dreigen voor de bezoekers maar Idumbo, weer hij, toonde zich ook direct daarna 
aan de overkant. Het was echter Stroeykens die RSCA op 0-2 bracht na 51 minuten spelen. 
Bij Malinwa leek de veer verre van gebroken en de wedstrijd ontwikkelde zowaar nog een sneller tempo. De ene na de 
andere kans volgde elkaar op maar het was Stroeykens die nog tot 2x toe dicht bij de beslissing kwam, 2x besloot hij op 
de paal. 
KVM kwam niet tot scoren en ook RSCA lukte het niet meer waardoor 0-2 de eindstand was. 
 



Woensdag 4 mei:  Rick van Drongelen, momenteel door KVM gehuurd van het Duitse 1.FC Union Berlin, raakte 
vanmorgen omstreeks 7 uur 40 onderweg naar trainng in het Nederlandse Axel (provincie Zeeland) betrokken bij een 
zwaar auto-ongeval.  De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend, maar de 23-jarige bestuurder van de andere wagen 
overleefde het niet.  Van Drongelen zelf raakte lichtgewond. 
 

Donderdag 5 mei:  Het verdict van de blessure die Lucas Bijker vorige week opliep in Genk is bijzonder zwaar.  Bijkie 
scheurde de voorste kruisband van de linkerknie en staat voor een revalidatie van 6 tot 9 maanden. 
Ondertussen is er meer duidelijkheid over het ongeval van Rick van Drongelen.  Volgens de woordvoerder van z’n 
moederclub 1.FC Union Berlin liep hij 2 gebroken vingers op en treft hij geen schuld aan het ongeval. 
 

Vrijdag 6 mei:  Meer dan 200 supporters kochten gisteren al een nieuw abonnement tijdens de eerste uren van de 
verkoop! 
 

Zaterdag 7 mei:  Speeldag 3 Europe play-offs Jupiler Pro League  =>  KAA Gent  -  KV Mechelen   1-0 
Voor KV Mechelen was het de match van de laatste kans op een Europees ticket. De bezoekers begonnen dan ook het 
gretigst aan de wedstrijd. Op het kwartier trapte Mrabti de 0-1 tegen de touwen, maar het feestje ging niet door wegens 
een voorafgaande overtreding van Souza. 
Daarna herstelde AA Gent het evenwicht, Kums zette Coucke aan het werk met een fameuze pegel. Bij de bezoekers bleef 
Mrabti de gevaarlijkste man, maar zijn inzet werd niet beloond: 0-0 halfweg. 
Na de pauze golfde de wedstrijd goed op en neer, maar het aantal kansen bleef beperkt. Cuypers en vooral Hairemans 
misten voor KV Mechelen, aan de overzijde tikte Coucke een vlam van Tissoudali over de lat. 
Een 0-0 leek in de maak, tot Kums een hoekschop op het hoofd van Okumu schilderde. De Keniaan deponeerde de bal 
netjes in de verste hoek en zette AA Gent zo op weg naar een tweede zege in deze Europe play-offs. KV Mechelen is 
alleen mathematisch nog niet uitgeteld voor Europees voetbal.  (wedstrijdverslag: Sporza) 
 

Zondag 8 mei:  Barrage beloften voor een plaats in tweede nationale  =>  KV Mechelen  -  Lierse Kempenzonen  4-0 
Na een korte studieronde neemt Malinwa al snel het heft in handen. Na 15 minuten resulteerde dit ook al meteen in de 
openingstreffer bij de eerste bal tussen de palen. Joseph Amuzu werd op een vrije trap van Jacobs alleen gelaten en kopte 
de bal overhoeks in de winkelhaak, 1-0. 
Vijf minuten later kwamen de Pallieters ook een eerste keer gevaarlijk dreigen. Beslan Sagov werd diep gestuurd en kon 
Paeshuyse uitkappen aan de rand van de 16. Tibo Jacobs was goed gevolgd en kon een 1 op 1 met Falchou in extremis 
vermijden. 
KV nam nu helemaal de bovenhand en kreeg via Amuzu en Robberechts nog enkele zeer goede kansen, maar de 
voorsprong nog voor de pauze verdubbelen zat er niet in. 
In de 54ste minuut was het dan toch zover. Een knappe combinatie van Robberechts en rechtsback Rottiers leidde tot een 
lage voorzet voor doel waar Frederic Soelle Soelle de bal er maar had in te tikken. 
De bezoekers wisten niet meer van welk hout nog pijlen te maken en in de 66ste minuut was de wedstrijd helemaal 
gespeeld. Linksback Jacobs kon de achterlijn halen en de bal tot bij Milan Robberechts brengen die Van Lommel, de Lierse 
doelman, bijna fusilleerde. 
De thuisploeg was zegezeker maar Lierse Kempenzonen moest de kelk nog tot op de bodem ledigen wanneer er in de 
83ste minuut een strafschop werd gefloten. Ngal’Ayel Mukau nam zijn verantwoordelijkheid en trapte de bal laag buiten 
het bereik van Van Lommel binnen. 
Malinwa wint de wedstrijd met 4-0 en heeft zo een ticket voor tweede nationale voor het seizoen 2022-2023 beet. In 
welke reeks en wie de tegenstanders zullen zijn, zal pas later bekend worden. 
Verder was er vandaag slecht nieuws voor Sandy Walsh.  De rechtsback van KV Mechelen liep gisteren in Gent een 
sleutelbeenbreuk op en is voor de rest van het seizoen out.  Verdere onderzoeken zullen uitwijzen of een operatie zich 
opdringt.   
 

Maandag 9 mei:  Nu het zeker is dat de beloften van KV Mechelen volgend seizoen in tweede nationale zullen aantreden, 
werd bekend gemaakt dat ze hun wedstrijden op het Sportdomein Het Breeven van KSV Bornem zullen afwerken.  De 
reeksindeling is nog niet bekend, maar aangezien onder andere traditieclubs als RC Mechelen, Berchem Sport en 
Eendracht Aalst ook in tweede nationale spelen, bestaat de kans dat voor sommige wedstrijden omwille van 
veiligheidsredenen zal uitgeweken worden naar het AFAS-stadion in Mechelen. 
 

Dinsdag 10 mei:  Speeldag 4 Europe play-offs Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KAA Gent  1-2 
KAA Gent zet een belangrijke stap richting groepswinst in de Europe Play-offs. Een slordige wedstrijd brak gedeeltelijk 
open na een doelpunt op hoekschop van Ngadeu.  
Een sterke Davy Roef deed zijn reputatie als penaltystopper alle eer aan door op slag van rust een penalty van Mrabti uit 
zijn doel te ranselen. Na de rust bleef Mechelen de betere ploeg en hadden ze ook de beste kansen. Vlak voor het ingaan 
van de blessuretijd beloonde de ingevallen Geoffry Hairemans toch nog zijn ploeg door een vrije trap knap over de muur 
in het doel te trappen. 
In de spectaculaire blessuretijd werd de match toch nog beslist in het voordeel van Gent. KV Mechelen ging voluit voor de 
overwinning en liet op die manier veel ruimte voor een snelle counter. Dat strafte een klinische Tissoudali genadeloos af. 
Op aangeven van De Sart werkte de Marokkaan het leer voorbij doelman Coucke.  (wedstrijdverslag: Sporza) 
 



Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal legde Thibaut Peyre een schorsing van 2 speeldagen + een geldboete van 1 
000 euro op voor z’n rode kaart van zaterdag op het veld van KAA Gent.  Daardoor mist de Franse verdediger van 
Malinwa de laatste 2 wedstrijden van het seizoen (op Sporting Charleroi en thuis tegen KRC Genk). 
 

Donderdag 12 mei:  Eleven Sports publiceerde vandaag 
het klassement op basis van de gemiddelde werkelijke 
speeltijd.  Daaruit blijkt dat de supporters van KV 
Mechelen het op één na minst aantal minuten voetbal 
zag.  In de wedstrijden van Malinwa rolde de bal 
gemiddeld slechts dik 52 minuten.  Tijdens de matchen 
van RSC Anderlecht, de leider van dit klassement, was 
de werkelijke speeltijd amper 7 minuten meer en dus 
ook nog minder dan een uur. 
Verder raakte vandaag bekend dat Maxime De Bie 
volgend seizoen voor Lierse Kempenzonen gaat 
voetballen.  De 21-jarige Belgische centrale verdediger, 
die de laatste 2 seizoenen door Malinwa werd 
uitgeleend aan de  Nederlandse zusterclub Helmond 
Sport, was einde contract bij KV en tekende voor 1 
seizoen bij de Pallieters. 
 

Zaterdag 14 mei:  Speeldag 5 Europe play-offs  => 
Sporting du Pays de Charleroi  -  KV Mechelen   3-2 
Het lijkt erop dat KV Mechelen als laatste in de Europe 
play-offs zal eindigen. In Charleroi gaf Engvall het 
startschot van een doelpuntrijke avond, maar het was   

uiteindelijk wél de thuisploeg die aan het langste eind trok: 3-2. 
Beide ploegen hadden op sportief vlak niets meer te winnen of verliezen. Dat zorgde voor veel wissels bij Malinwa – Bas 
Van den Eynden kreeg bijvoorbeeld zijn eerste basisplaats ooit – en vooral een entertainend spelbeeld. Iedereen kon vrij 
ten aanval trekken, verdedigen was eerder bijzaak. Achttien kansen vielen er op die manier te noteren in de eerste helft 
en na de pauze nog eens zestien. De 3-2-eindstand hoeft dan ook niet te verbazen.  
Vooral Gustav Engvall voelde zich als een vis in het water. De Zweedse spits stond pas voor de tweede keer in de basis dit 
seizoen en bedankte met evenveel doelpunten. De openingstreffer kopte hij na een corner van Hairemans netjes binnen 
aan de tweede paal. Hij sloot ook af met een binnentikkertje op assist van Cuypers. Eindelijk nog eens zijn naam op het 
scorebord. Dat was intussen alweer geleden van 3 augustus 2019.  
KV kreeg los van zijn goals nog leuke kansen. Shved probeerde het eens vanop zijn eigen helft maar mikte naast, Cuypers 
kon een lange solo voorbij vier man niet afwerken. Aan de overkant lukte dat Nkuba wél. Het jeugdproduct van Charleroi 
sneed vanop rechts vlotjes naar binnen en liet Thoelen kansloos met een heerlijke trap in de linkerbovenhoek, op dat 
moment de 1-1. Het begin van het einde.  
Charleroi sprong immers nog op en over Malinwa. Bayo, zo al de gevaarlijkste bij de Zebra’s, was de killer van dienst met 
twee goals op aangeven van Morioka. Tot afgrijzen van de Mechelaars was dat de eerste keer op een stilstaande fase, al 
voor de zoveelste keer dit seizoen. Zijn tweede werd aanvankelijk onterecht afgekeurd voor buitenspel, maar er was nog 
de VAR om dat foutje recht te zetten. De tegenprik van Engvall en een slotoffensiefje zonder nieuwe goals leverden geen 
punten meer op.  (wedstrijdverslag: Gazet van Antwerpen) 
 

Zondag 15 mei:  Wat al een tijdje in lucht hing, werd vandaag officeel bekend gemaakt: Wouter Vrancken verlaat KV 
Mechelen aan het einde van het seizoen.  De trainer ambieert na 4 seizoenen Malinwa een stap hogerop en de club 
engageert zich om mee te werken aan een overgang naar een andere club.  Vrancken, die een contract van onbepaalde 
duur had bij KVM, kwam in 2019 naar Mechelen en bracht de club terug van 1B naar 1A met winst in de beker van België 
als kers op de taart. In de daaropvolgende seizoenen maakte hij van de ploeg een stabiele subtopper waarmee hij vorig 
seizoen op 1 doelpunt van Europees voetbal strandde.  Meermaals werd de coach door pers, tegenstanders en supporters 
bewierookt voor het aantrekkelijke voetbal dat hij z’n ploeg op de mat liet brengen.  Een opvolger heeft KV nog niet, maar 
het staat vast dat een gelijkaardig profiel als dat van Vrancken bovenaan het verlanglijstje zal staan. 
 

Maandag 16 mei:  Joseph ‘Jojo’ Amuzu, zoon van oud-KVM-speler Theo en broer van huidig Anderlechts-speler Francis 
tekende vandaag z’n eerste profcontract uit z’n carrière.  De pijlsnelle aanvaller tekende een contract voor 2 seizoenen 
met een optie voor een extra jaar.  Het 17-jarige jeugdproduct draagt al sinds 2014 de kleuren van KVM en maakte dit 
seizoen de overstap van de U18 naar de beloften. 
 

Dinsdag 17 mei:  Naar aanleiding van het nakende vertrek van Wouter Vrancken lekte in de pers (sommige) namen uit 
van mogelijke opvolgers.  Jonas De Roeck, die met KVC Westerlo de titel pakte in eerste klasse B, verkoos het avontuur 
met de Westelse Kemphanen boven een verhuis naar Mechelen.  Verder bedankte naar verluid ook Jonas Ivens voor de 
job van hoofdtrainer bij Malinwa.  De oud-speler van KVM is reeds enkele jaren assistent van Philippe Clement en liet 
weten bij hun huidige club AS Monaco te willen blijven.  Tot slot mocht ook Carl Hoefkens, T2 bij kersvers landskampioen 
Club Brugge KV, geschrapt worden van het kandidatenlijstje. 



Volgens Gazet van Antwerpen schieten de Duitser Bernd Hollerbach (momenteel aan de slag bij STVV) en de Nederlander 
Danny Buijs (afscheidnemend coach bij FC Groningen) over op de shortlist van KV Mechelen. 
Verder verlengde Quinten Servranckx vandaag z’n contract bij geelrood met 1 seizoen met een optie voor een extra jaar.  
Servranckx, die al 12 jaar actief is voor KV, is een 18-jarige aanvallende middenvelder die wordt omschreven als een 
technisch vaardige speler met een grote actieradius. 
 

Woensdag 18 mei:  Vandaag stond er nog eens namiddag van de Malinwa Kids Club gepland.  Net voor het einde van het 
seizoen konden de jongste fans van KV Mechelen terecht in het AFAS-stadion voor selfies met, en handtekeningen van hun 
helden. 
Ook voor Maarten Van Campenhout was het een grote dag!  De 18-jarige verdedigende middenvelder, die al van 2014 op 
de Kleine Malinwa actief is, tekende z’n eerste profcontract.  Hij zette z’n handtekening onder een overeenkomst voor 2 
seizoenen met een optie voor een extra jaar.  Hij wordt gezien als een grote en sterke "6" met veel duelkracht. 
 

   
 

Drie dagen op rij tekende een beloftevolle speler een (nieuw) contract bij KVM:  Amuzu, Servranckx en Van Campenhout. 
 

Zaterdag 21 mei:  Speeldag 6 Europe play-offs  =>  KV Mechelen  -  KRC Genk   0-0 
KV Mechelen en Genk zijn na een aangename wedstrijd, waarin niets meer op het spel stond, blijven steken op een 0-0-
gelijkspel. Ondanks een karrenvracht aan kansen kwam Paul Onuachu niet tot scoren. Trainers Wouter Vrancken en 
Bernd Storck kregen zo niet het afscheid waar ze op gehoopt hadden. 
Genk nam de eerste helft voor haar rekening. Onuachu kreeg een vijftal grote kansen om de score te openen, maar 
Coucke verschalken lukte niet. Ook Paintsil liet meerdere kansen onbenut. 
Tien minuten voor de rust leek Onuachu dan toch te scoren. Aangever Ito stond echter buitenspel en zo kwam de 
verdiende Genkse voorsprong er niet voor de pauze. 
KV Mechelen tapte uit een ander vaatje na de rust. Schoofs mocht meteen ver oprukken en legde uiteindelijk af voor 
Kaya. De 36-jarige middenvelder die zijn laatste profwedstrijd speelde, raakte het leer niet goed en zag zijn poging naast 
vliegen. Iets voor het uur kreeg Kaya, die het niet droog hield, een applausvervanging. 
Genk reageerde met een knal van Preciado. Coucke had geen verhaal, maar Preciado trof de lat. Dat kan ik ook dacht 
Storm. Randje buitenspel sneed hij vanaf links naar binnen en haalde uit. Genk-doelman Leysen dankte de lat. Diezelfde 
Leysen had enkele minuten later een geweldige voetreflex in huis op een poging van Engvall. 
Twintig minuten voor affluiten dook Onuachu nog eens op voor het doel van KV Mechelen. De boomlange aanvaller kopte 
een prima voorzet van Ito onbegrijpelijk naast. Ook KV Mechelen kreeg nog twee grote kansen. Hairemans besloot 
voorlangs en Storm schoot in het zijnet. 
Wouter Vrancken sluit zo zijn succesvolle periode bij KV Mechelen af met een gelijkspel. Waar hij nu naartoe trekt, is nog 
niet bekend. Maar Genk zou aan de mouw trekken van Vrancken.  (wedstrijdverslag: Sporza) 
 

 



 

 

 

 

 
 

Na de wedstrijd werden de afscheidnemende trainer Wouter Vrancken en aanvoerder Onur Kaya in de bloemetjes gezet.  
Vrancken, die werd afgebeeld als een keizer en voor wie sfeergroep Vijfentwintig Zeven een mooie tifo had voorzien, gaf 
na de match in de middencirkel voor heel het stadion een emotionele afscheidsspeech.  
Behalve voor het afscheid van deze 2 heren kwam deze eindeseizoensmatch ook in het nieuws omdat verschillende 
supporters tijdens de match onwel werden.  Hieronder het artikel van maandag 23 mei uit Gazet van Antwerpen. 
 

 

 



Dinsdag 24 mei:  Rune Paeshuyse, de 20-jarige 
rechtsback die twee weken geleden op Sporting 
Charleroi z’n debuut maakte op het hoogste niveau, 
verlaat KV Mechelen en tekende een contract bij KAS 
Eupen.  Paeshuyse, die reeds 10 jaar op de 
jeugdacademie van Malinwa vertoefde, was einde 
contract bij KV waar hij voor 1 seizoen + optie voor een 
extra jaar kon bijtekenen.  Bij de Panda’s kreeg hij een 
contract van 3 jaar + een optie zodat hij voor een 
overstap naar de Oostkantons koos. 
 

Woensdag 25 mei:  Kobe Bohets (foto) tekende 
vandaag z’n eerste profcontract.  Bohets is een 19-
jarige centrale verdediger die gekent staat om z’n no-
nonsensestijl.  Hij bereikte met KV een overeenkomst 
voor 2 seizoenen met een optie op een derde.  

Verder verlengden de buren van Telenet hun partnership met KV Mechelen met 5 jaar.  Behalve de shirtsponsoring van 
het eerste elftal zal Telenet ook de jeugd- en damesploegen blijven ondersteunen.  Als het nieuwe contract in 2027 
afloopt, zullen KV Mechelen en Telenet gedurende 20 jaar samenwerken.  Hieronder een collage van de Telenet-logo’s op 
het merendeel van de shirts sinds 2007. 
 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    



    
    

    
    

    
 

Zaterdag 28 mei:  KV Mechelen bereikte vandaag met KRC Genk een akkoord voor de overgang van trainer Wouter 
Vrancken.  Na 4 seizoenen in Mechelen trekt de succescoach dus naar Limburg.  In z’n kielzog verhuizen ook ook 
assistenten Kevin Van Dessel en Glenn Vanryckeghem mee naar Genk.  Frederik Vanderbiest, Stefaan Pauwels en Steven 
Defour blijven wel op post in de Mechelse staf.  Malinwa verwacht volgende week een nieuwe hoofdtrainer voor te 
stellen.  Op 20 juni begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen. 
 

Maandag 30 
mei:  Vinicius 
de Souza 
Costa schopte 
het tot in het 
Pro League 
Team of the 
Seizoen  in 
FIFA22. 
Voor Nikola 
Storm was er 
dan weer een 
plaatsje in het 
Fantasy Pro 
League Team 
of the Season. 
Deniz Undav 
van Union 
werd daar 
Speler van het 
Seizoen.    
 

Woensdag 1 juni:  KV Mechelen stelde vandaag Danny Buijs 
voor als nieuwe hoofdtrainer.  De 39-jarige Nederlander, die 
Wouter Vrancken opvolgt, tekende een contract bij KV voor 
onbepaalde duur.  Buijs was de laatste 4 seizoenen coach van 
FC Groningen.  Van 2014 tot 2018 trainde hij SV Kozakken 
Boys, de amateurclub uit Werkendam waar hij voor het eerst 
in het trainersvak stapte.  Als speler was de Dordrechtse 
middenvelder actief voor Excelsior Rotterdam, FC Groningen, 
SC Feyenoord Rotterdam, ADO Den Haag, Kilmarnock FC, SV 
Kozakken Boys en VV Alblasserdam. 
Verder liet de club weten dat aan het einde van de 
voorrangsperiode reeds 7 500 supporters hun abonnement 
voor het komende seizoen hebben verlengd.  



Donderdag 2 juni:  Het team van greenkeepers legde vandaag een nieuwe grasmat in het AFAS-stadion.  Nadat de voorbije 
weken de nodige voorbereidingen werden getroffen (de toplaag werd verwijderd en meststoffen en zand werden 
toegevoegd om ten slotte alles te nivelleren), arriveerden gisteren de grasmatten die vandaag en morgen gelegd worden. 
De club kiest voor grasmatten.  Een duurdere optie dan het gekende inzaaien, maar in dit geval een betere optie omdat 
de periode waarbij je het gras niet mag betreden, aanzienlijk korter is.  “Van alle ploegen die play-offs speelden, waren 
wij de enige ploeg dat nog op 100% natuurlijk gras speelde. De periode tussen het einde van de play-offs en de start van 
de nieuwe competitie is niet ideaal voor het inzaaien, het gras moet immers kunnen groeien. Het leggen van matten is 
dan het beste alternatief,” aldus de greenkeepers. 
 

Vrijdag 3 juni:  KV Mechelen kreeg vandaag het nieuws medegedeeld dat jeugdacademie opnieuw het elite 1 label heeft 
verkregen.  De elite-jeugdteams (U11 t.e.m. U18) zullen zich dus opnieuw kunnen meten met de top van België. 
 

Dinsdag 14 juni:  Vanavond liep de voordeelperiode voor de abonnementenverkoop af.  Voor het vijfde seizoen op rij 
overschreed Malinwa de kaap van 10.000 abonnees.  Momenteel staat de teller op 10.549  stuks.  Daarvan zijn er 639 
nieuwe abonnementshouders.  5 072 supporters kochten een seizoenskaart voor een staanplaats.  Bijna 60% kocht zijn of 
haar abonnement online. 
Verder bereikten KV Mechelen en KAA Gent de voorbije dagen een akkoord rond de overgang van Hugo Cuypers van KVM 
naar Gent.  Het transferbedrag werd niet bekend gemaakt, Malinwa bedong wel een percentage op een eventuele 
doorverkoop.  De 25-jarige spits, die vorig jaar overkwam van het Griekse Olympiakos FC, scoorde bij Malinwa in 36 
wedstrijden 13 doelpunten. 
 

Woensdag 15 juni:  Een dag na de transfer van Cuypers tekende diens opvolger, Yonas Malede, een contract van 3 
seizoenen met een optie voor een extra jaar bij KV Mechelen.  De 22-jarige Israëlische spits komt over van KAA Gent en is 
na Eli Ohana en Liroy Zhairi de derde speler uit Israël die het geelrode shirt mag aantrekken.  Malede, die vorig jaar z’n 
debuut maakte bij de nationale ploeg van Israël speelde, vooraleer hij naar Gent kwam, voor Maccabi Netanya.  In 41 
matchen scoorde hij 2 goals voor de Buffalo’s. 
Verder werd het contract van Arno Valkenaers, dat midden 2023 zou aflopen, met één seizoen verlengd.  De jonge 
doelman keert terug na een uitleenbeurt aan KVV THES Sport uit Tessenderlo.  Voor William Togui, die terugkomt na een 
periode bij RWDM, wordt een oplossing gezocht.  Hij ligt nog 2 jaar onder contract maar er wordt in Mechelen niet meer 
gerekend op de Ivoriaanse spits.  Tot slot blijven Gaétan Bosiers, Jarno Lion en Jules Houttequiet een jaar langer aan de 
slag bij zusterclub Helmond Sport. 
 

Donderdag 16 juni:  Vandaag begon KV Mechelen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen 2022-2023.  De komende 
drie dagen ondergaan de spelers op verschillende locaties medische tests.  Zo vinden er enkele proeven op de club plaats, 
gaan de lactaattesten door bij Active Fysio & Sports, de praktijk van de Mechelse kinesisten Bart De Bruyn en Dieter 
Devaere, en wordt er in Leuven een bodyscan afgenomen.  De fysieke proeven gaan voorlopig nog door zonder nieuwe 
physical coach.  Sandy Walsh (Indonesië), Samuel Oum Gouet (Kameroen) en Kerim Mrabti (Zweden) krijgen nog vakantie 
na hun interlandverplichtingen.  Lucas Bijker (kruisbandblessure) revalideert nog. 
Verder maakte het Supportersorgaan het programma bekend voor het Fanweekend van 16 & 17 juli.  Op zaterdag 16 juli 
speelt Malinwa een galamatch tegen het Duitse VfL Wolfsburg van oud-KVM-speler Aster Vranckx en is er nadien in De 
Bunker (aan de togen onder vak F) een technofuif.  Op zondag staan onder andere volgende zaken te gebeuren: lunch 
met de spelers, open training, champagnebar, stadionrondleiding, tentoonstelling van het Malinwa Archief, Geel&Rood 
ontdekkingsruimte en is er een Mentalita Malinwa zone. 
 

Vrijdag 17 juni:  Tijdens de tweede dag van de medische testen werd ook de oefenkalender bekend gemaakt.  Maandag 
starten de veldtrainingen en op zaterdag 25 juni is er een eerste vriendschappelijke wedstrijd.  Om 15u30 speelt Malinwa 
in het Guldensporenstadion tegen KV Kortrijk.  Daarna volgt een stage in het Nederlandse Alkmaar, van 27 juni tot 2 juli.  
De stage wordt afgesloten met een wedstrijd op R. Antwerp FC (2 juli om 16u achter de gesloten deuren).  Daarna volgen 
ook nog KVM – Go Ahead Eagles (6/7 om 16u), KVM – Helmond Sport (9/7 om 11u), KVM – RWD Molenbeek (13/7 om 
16u), KVM – Fortuna Sittard (16/7 om 12u) en KVM – VfL Wolfsburg (16/7 om 16u).  Behalve de match tegen Wolfsburg, 
die als galamatch doorgaat tijdens het fanweekend van 16 en 17 juli in het AFAS-stadion, worden de thuiswedstrijden 
afgewerkt op de terreinen van KFC Katelijne-Waver.  Op 9 juli staat er om 16u ook nog een wedstrijd geprogrammeerd.  
De tegenstander hiervoor is nog niet bekend.  Waarschijnlijk gaat ook deze match door in het stadion. 
Verder realiseerde Malinwa ook een vierde inkomende transfer.  Ilyas Lefrancq keert terug naar Mechelen.  Lefrancq is 
een 18-jarige aanvallende middenvelder die vroeger ook al gedurende 2 seizoenen op de jeugd van KVM vertoefde 
vooraleer hij naar Oud-Heverlee Leuven trok.  Hij komt nu transfervrij over van de Leuvense fusieclub en tekende een 
contract voor 2 seizoenen met een optie voor een extra jaar bij Malinwa.  Op 2 april maakte hij z’n debuut in eerste klasse 
en op 26 april speelde hij met de U20 van Marokko z’n eerste interland.  Volgens sportief directeur Tom Caluwé kan hij 
zowel op de flank als op de nummer 10-positie uit de voeten en is hij sterk in de één-tegen-één. 
Tot slot heeft de De Pro League vandaag op de Algemene Vergadering het nieuwe competitieformat voor het seizoen 
2023-2024 goedgekeurd.  Dat lijkt erg goed op het huidige systeem, al wordt 1A wel teruggeschroefd van 18 naar 16 
teams.  Vanaf het seizoen 2023-2024 gaan we in 1e klasse A opnieuw van 18 naar 16 ploegen.  Hierdoor zijn er komend 
seizoen dus 3 dalers en 1 promovendus uit 1B. 
Daarna wordt er opnieuw volgens het "oude" systeem gevoetbald, waarbij play-off 1 uit 6 clubs bestaat die aan hun 
aparte competitie beginnen met de helft van de punten uit de reguliere competitie. 



Ook play-off 2 wordt weer in het leven geroepen, voor de nummers 7 tot 12.  Ook zij beginnen aan hun competitie na 
halvering van de punten.    
De laatste 4 teams ten slotte, spelen een nacompetitie om te bepalen wie naar 1B zakt.  De 2 teams die hierin laatste 
eindigen, dalen sowieso. Ook een derde team kan nog zakken, maar daarvoor is er nog een barrage met de nummer 3 uit 
1B nodig.  In de tweede divisie spelen 16 ploegen, waaronder een aantal U23-teams.  Die begint met een reguliere 
competitie die bestaat uit 30 speeldagen.  De 2 hoogst geklasseerde teams na het einde van de reguliere competitie 
stijgen rechtstreeks naar de Jupiler Pro League.  De nummers 3 tot en met 6 werken nog play-offs af volgens een 
knockoutsysteem.  De winnaar daarvan plaatst zich voor een barragewedstrijd tegen de tweede uit de play-downs van de 
Jupiler Pro League.  
De U23-teams worden beschouwd als gewone clubs en kunnen met andere woorden normaal degraderen en 
promoveren, op voorwaarde dat zij steeds één reeks lager spelen dan hun moederclub.  U23-teams kunnen niet 
promoveren naar de Jupiler Pro League en ook niet deelnemen aan de play-offs van de tweede Divisie.  Als een U23-team 
bij de eerste 6 zou eindigen, wordt dit team vervangen door de eerstvolgende klassieke club in het algemeen klassement. 
 

Maandag 20 juni:  Dries Wouters, die begin dit jaar voor een half seizoen werd gehuurd van FC Schalke 04, blijft bij KV 
Mechelen.  De 25-jarige verdediger/middenvelder wordt opnieuw gehuurd van de Duitse traditieclub.  Deze keer werd 
wel een aankoopoptie in de huurovereenkomst opgenomen.  Wouters onderging reeds z’n medische testen zodat hij 
meteen kon deelnemen aan de eerste veldtraining die vandaag op het programma stond.  
Kersvers hoofdtrainer Danny Buijs blies om 11u15 verzamelen op de jeugdacademie van Malinwa en legde er meteen de 
pees op. 
De internationals Kerim Mrabti, Samuel Oum Gouet en Sandy Walsh hervatten pas volgende week tijdens de stage in 
Alkmaar.  Verder ontbraken ook Milan Robberechts en Dirk Asare Junior omwille van examens en revalideert Lucas Bijker 
verder van z’n zware knieblessure.  Wel van de partij waren nieuwkomers Yonas Malede, Toon Raemaekers, Ilyas 
Lefrancq en Jorge Hernandez.  Ook Senne Ceulemans, die terugkeert van een uitleenbeurt aan KVV THES Sport, was van de 
partij, net zoals beloften Rayyane Falchou en Chris Kalulika.  Samen met Gaétan Coucke, Iebe Swers, Dries Wouters, 
Jannes Van Hecke, Geoffry Hairemans, Nikola Storm, Yannick Thoelen, Rob Schoofs, Alèc Van Hoorenbeeck, Gustav 
Engvall, Niklo Dailly, Dylan Dassy, Thibaut Peyre, Jordi Vanlerberghe, Senne Carleer, Marian Shved en Bas Van den Eynden 
zorgden zij ervoor dat Danny Buijs 24 spelers onder z’n hoede had tijdens z’n eerste training. 
’s Avonds maakte Malinwa ook nog nieuwe inkomende transfer bekend.  Dimitri Lavalée komt over van het Duitse 1.FSV 
Mainz 05.  Lavalée is een 25-jarige linkspoot wiens polyvalentie een enorme troef kan worden voor KV.  Volgens sportief 
directeur Tom Caluwé kan hij zowel als centrale verdediger uit de voeten als op de positie van verdedigende 
middenvelder.  Verder beschikt hij ook over veel voetballende kwaliteiten en loopvermogen.  Lavalée is een jeugdprodukt 
van R. Standard de Liège dat via een passage bij het Nederlandse MVV Maastricht z’n debuut maakte bij de Rouches.  In 
2020 versierde hij een transfer naar 1.FSV Mainz 05 dat hem sinds januari 2021 uitleende aan K. Sint-Truidense VV.  Bij de 
Kanaries kon hij het afgelopen anderhalf jaar ervaring opdoen in 44 wedstrijden.  Bij Malinwa tekende hij een contract 
voor 4 seizoenen. 
 

 
 

Een beeld uit de eerste groepstraining van het seizoen 2022-2023.                        © Achter de Kazerne: de hel van Malinwa. 


