
 

nieuwsoverzicht 2012-2013 

 
dinsdag 12 juni: Vandaag begon KV Mechelen, als eerste Belgische club, met de voorbereiding op het nieuwe 
seizoen. Harm van Veldhoven had een 19-koppige groep onder z’n hoede. Nieuwkomers Tomislav Pačovski, 
Steven De Petter en Joachim Van Damme maakten kennis met hun nieuwe ploegmaats. Ook Laurens Paulussen, 
die de vorige 2 seizoenen werd verhuurd aan KV Red Star Waasland-SK Beveren, maakte z’n opwachting. 
Verder waren ook Seth De Witte, Kenny Van Hoevelen, Boubacar Dialiba Diabang, Abdul-Yakuni Iddi, Kevin 
Vandenbergh, Wannes Van Tricht, David Destorme, Maxime Biset, Wouter Biebauw, Anthony Van Loo, Robin 
Henkens, Olivier Renard, Jonas Laureys, Alessandro Cordaro en Senad Karahmet van de partij. Boris Pandža, 
Bjarni Þór Viðarsson, Xavier Chen, Jaime Alfonso Ruiz en Liroy Zhairi vervoegen zich later bij de groep. 
 

 
 

Keeperstrainer Luc Duville neemt de groep op sleeptouw voor een paar rondjes. 
 

maandag 18 juni: KV Mechelen heeft zich versterkt met de Deen Mads Junker. Junker is een 31-jarige spits die 
overkomt van het Nederlandse SV Roda JC. De afgelopen 3 seizoenen scoorde hij 47 keer voor de club uit 
Kerkrade! Hij was transfervrij en bereikte met KV een overeenkomst voor 2 seizoenen. Voordien speelde hij 
o.a. voor SBV Vitesse Arnhem, FC Nordsjælland, Brøndby IF en Lyngby Boldklub. 
 

 
 

Mads Junker bij z’n vorige club, de Sportvereniging Recht Op Doel Af Juliana Combinatie uit Kerkrade. 



Behalve de transfer van Junker heeft KV Mechelen ook een overeenkomst met FC Groningen over een 
mogelijke transfer van aanvaller Nicklas Pedersen en middenvelder Thomas Enevoldsen. De onderhandelingen 
met beide spelers, net als Junker afkomstig uit Denemarken, zijn volop bezig. 
 

donderdag 21 juni: Vandaag kwam KV Mechelen ook tot een akkoord met Thomas Enevoldsen, een 24-jarige 
Deen die op verschillende aanvallende middenveldposities kan spelen. Hij voetbalde de afgelopen 3 seizoenen 
bij het Nederlandse FC Groningen en tekende bij Malinwa een contract voor 3 jaar. Eerder was hij actief voor 
Aalborg Boldspilklub en heeft tot nu tot 11 A-caps voor de nationale ploeg van Denemarken op z’n naam. 
Daarin scoorde hij één keer en nam in 2010 deel aan het WK in Zuid-Afrika. Maandag komt Enevoldsen, samen 
met de andere Deense aanwinst Mads Junker, in Mechelen aan en legt hij medische testen af. 
 

 
 

Thomas Enevoldsen in het shirt van FC Groningen en Denemarken. 
 

vrijdag 21 juni: Vandaag stelde KV Mechelen de nieuwe shirts voor. Na 4 jaar neemt Malinwa afscheid van 
Joma en zal het in Kappa-shirt gaan spelen. Naast de traditionele homeshirts met verticale strepen koos KV voor 
een witte en een zwarte uitvoering als tweede en derde tenue. 
 

 
 

Steven De Petter, Xavier Chen, Alessandro Cordaro en Wouter Biebauw showen de nieuwe shirts. 



zaterdag 23 juni: oefenwedstrijd K. Groen-Rood Katelijne  -  KV Mechelen   0-8 
KV Mechelen speelde vanavond haar eerste match van de voorbereiding. Op het veld van tweedeprovincialer 
GR Katelijne werd het 0-8. 
Al na tien minuten mocht Malinwa vieren. Nieuwkomer Steven De Petter kopte de eerste hoekschop van de 
partij tegen de touwen. De thuisploeg reageerde via een knap schot van Boujemaoui dat voorlangs ging. 
Aan de overzijde kreeg KVM nog kansen op een vroeg tweede doelpunt. De grootste kans versierde De Witte 
die - voor de gelegenheid uitgespeeld als centrale verdediger - op de lat kopte. Net voor het halfuur zorgde een 
nieuwe corner van Laureys voor paniek in de thuisdefensie. David Destorme tikte van dichtbij binnen. 
Voor de pauze kon Cordaro bijna de derde van de avond in het mandje leggen. De thuisgoalie redde echter de 
plaatsbal van de nummer 29 van Malinwa. 
Net na de rust moest een nagenoeg volledig vernieuwd KVM een strafschop toestaan. Nick De Loenen zette 
zich achter het leer, maar Pacovski redde de zestienmeter. Voor de bezoekers was het lang wachten op een kans 
in de tweede helft: Ruiz kopte een voorzet van Zhairi op het dak van het doel. 
Even later was het wel raak: een knappe actie en dito voorzet van Ruiz op rechts rondde Henkens fraai af. Ruiz 
had even later de vierde en vijfde moeten scoren, maar miste jammerlijk. 
Laurens Paulussen scoorde wel, net als Iddi die een perfect geschilderde voorzet van Van Loo binnenkopte. Van 
Tricht, Paulussen en Biset dikten in de slotfase nog aan tot 0-8. 
 

zondag 24 juni: oefenwedstrijd KSK Wavria  -  KV Mechelen 0-17 
KV Mechelen haalde vanavond uit tegen KSK Wavria. Eindstand: 0-17. 
Al na acht minuten zette Alessandro Cordaro een strafschop om. Luttele minuten later tikte Cordaro weer 
binnen na een flater van de thuisdoelman. Nog voor de twintigste minuut stond de forfaitscore al op het bord. 
Henkens - op een fraaie voorzet van Van Loo - en twee keer Iddi scoorden vlotjes. 
KV Mechelen hield zich niet in en de doelpunten bleven maar vallen. Maxime Biset zorgde na een hoekschop 
voor de zesde van de avond, Jaime Ruiz na een hattrick zelfs voor de nul-negen ruststand. 
Ook na de rust ging Malinwa door op haar elan. Wannes Van Tricht vond snel de weg naar het doel met het 
tiende doelpunt van de bezoekers. Kenny Van Hoevelen pikte ook zijn goaltje mee: hij kopte een hoekschop 
tegen de touwen.  
Kevin Vandenbergh en David Destorme zorgden vervolgens voor een monsterscore. Vandenbergh loerde op 
misverstanden in de thuisdefensie en liet de opgelegde kansen niet liggen: hij kroonde zich tot topschutter van 
de wedstrijd met vier doelpunten. Ook Destorme - twee goals - droeg zijn steentje tot de 0-17 eindstand bij. 
Woensdag oefent Malinwa opnieuw, dan op het veld van Rapid Leest. De aftrap is voorzien om 18u. 
 

maandag 25 juni: Vandaag stelde KV Mechelen haar inkomende transfers officieel voor aan de pers. Naast 
Steven De Petter, Tomislav Pačovski en Joachim Van Damme, die er al bijwaren vanaf de eerste trainingsdag, 
werden ook de Denen Junker en Enevoldsen voorgesteld. Beide spelers legden met succes hun medische testen 
af zodat ook hun transfer voor 100% rond is. Het duo gaat nog even naar huis om enkele praktische zaken te 
regelen en sluit normaliter vrijdagochtend bij de spelersgroep aan. 
 

dinsdag 26 juni: Zondagavond, na de oefenwedstrijd op K. Kampenhout SK, vertrekt Harm van Veldhoven met 
z’n groep voor een 3-daagste stage naar het Kempense Meerle. Tijdens het verblijf in de stille Kempen zullen 
fysieke inspanningen afgewisseld worden door teambuildingsactiviteiten. Op die manier krijgen de spelers de 
kans om elkaar beter te leren kennen. De ministage wordt woensdag afgesloten met een trainingspartij tegen K. 
Rupel Boom FC. 
 

woensdag 27 juni: oefenwedstrijd SK Rapid Leest  -  KV Mechelen   0-6 
KV Mechelen won haar derde oefenwedstrijd op het veld van Rapid Leest met nul-zes. 
Ook in haar derde match kwam Malinwa snel tot scoren. Kevin Vandenbergh prikte al snel twee goals binnen. 
Malinwa bleef kansen creëren via Destorme en Vandenbergh, maar het was tot na het halfuur wachten op 
nieuwe doelpunten.  
Eerst zorgde Alessandro Cordaro met een plaatsbal voor de derde van de avond en even later knikkerde 
Destorme binnen. Ondertussen profiteerde Vandenbergh van slecht uitverdedigen bij de thuisploeg om zijn 
derde doelpuntje tegen de touwen te werken. 
In een mindere tweede helft kon enkel Iddi de score verder uitdiepen. Malinwa kreeg nochtans enkele grote 
kansen: Ruiz miste tot twee maal toe en ook Zhairi kon - alleen voor de thuisdoelman - niet besluiten.  Nul-zes 
was de eindstand. 
 

donderdag 28 juni: De Mechelse gemeenteraad keurde dinsdag een deal goed om de gronden van het KVM-
stadion te verwerven van huidig eigenaar en investeringsmaatschappij Mitiska en zo de toekomst van KVM te 
vrijwaren. 
De stad Mechelen zal de gronden van het Argos Oil-stadion 'Achter de Kazerne' ruilen met Mitiska voor de 
gronden aan de lus van R6 aan de afrit van Mechelen-Noord, de locatie die enkele jaren geleden in beeld was 



voor de bouw van een volledig nieuw stadion. Na onderzoek bleek toen dat de gronden niet geschikt waren voor 
de bouw van een voetbaltempel. 
De gronden zijn wél geschikt voor enkele grote baanwinkels en daar heeft stadioneigenaar en 
investeringsmaatschappij interesse voor. De stad wil nu met een ruildeal de stadiongronden van Geelrood 
verwerven om deze dan aan KV Mechelen voor 99 jaar in erfpacht te geven. De deal is goedgekeurd onder de 
voorwaarde dat de bevoegde overheden ook toelaten om de gronden aan de R6 te laten bebouwen. 
“KVM zal jaarlijks een bepaald bedrag moeten betalen aan de stad en zo verdient Mechelen de ruil terug”, duidt 
voorzitter Johan Timmermans de constructie. “Met deze beslissing stelt de stad de toekomst van het Mechelse 
voetbal veilig: wij kunnen verbouwen, maar ook Racing krijgt een duwtje in de rug. Een deel van hun 
oefenvelden wordt immers ook door de stad aangekocht.” 
Opvallend is dat de constructie door de hele gemeenteraad, dus de meerderheid én de oppositie, werd 
goedgekeurd. “Een signaal dat er een breed draagvlak is om op deze manier ons voetbal, dat ook een belangrijke 
sociale rol in de stad speelt, te ondersteunen en vooral de toekomst volledig veilig te stellen.” 
KV Mechelen werkt ondertussen aan de plannen voor een gedeeltelijke renovatie van het stadion. “We werken 
momenteel aan de basisplannen en hopen in het tussenseizoen een eerste fase van verbouwingen aan de kant 
met Telenet te starten”, aldus Timmermans. “Uiteraard zullen we deze aftoetsen bij de Voetbalcel, de 
brandweer, de politie en de stad. Maar we willen bij de vernieuwing van het stadion ook de buurt, de supporters 
en de businesspartners zoveel mogelijk betrekken. ”Ook de staantribunes zullen volledig vernieuwd worden.’’ 
 

zaterdag 30 juni: Alessandro Cordaro verlengde z’n contract tot 2016. De Italo-Belg, die aan z’n tweede 
seizoen bij KV begint, werd vorig seizoen een vaste waarde op de rechterflank van KV Mechelen. 
 

zaterdag 30 juni: oefenwedstrijd Verbroedering Geel-Meerhout  -  KV Mechelen   2-3 
Malinwa won vanavond haar oefenwedstrijd tegen Verbroedering Geel-Meerhout met 2-3. 
KVM kwam tegen de derdeklasser al snel op voorsprong. Een voorzet van Cordaro kreeg de thuisdefensie niet 
weggewerkt en daar profiteerde Kevin Vandenbergh van. Hij tikte de nul-één binnen. Lang kon geelrood niet 
van de voorsprong genieten. Vitali Filho maakte immers even later de gelijkmaker. 
Voor het eerst deze voorbereiding moest KVM dus een doelpunt slikken, even later kwam het zelfs op 
achterstand. Vitali Filho werd mooi diepgestuurd en bediende Donkers: 2-1 was de ruststand. 
Na de pauze zetten de bezoekers orde op zaken. Via twee penalty's klommen ze voorbij Verbroedering Geel-
Meerhout. Cordaro, na een fout op Iddi, en Zhairi, na een fout op de doorgebroken Laureys, scoorden vanop de 
stip. Malinwa had nog kansen om aanspraak te maken op een vierde treffer, maar het bleef bij 2-3. 
 

zondag 1 juli: oefenwedstrijd K. Kampenhout – KV Mechelen   0-8 
KV Mechelen won met nul-acht van Kampenhout SK. 
Al na 15 minuten stond Malinwa nul-drie voor. Eerst belandde een mooie actie van Iddi op rechts bij de 
inlopende Henkens die simpel binnentikte. Xavier Chen lukte even later in zijn allereerste doelpunt voor 
geelrood in een officiële wedstrijd na een mooie slalom: 0-2. En nog voor het kwartier mocht Zhairi vanop de 
stip de derde tegen de netten trappen. 
Na een knappe dubbele één-twee tussen Zhairi en Vandenbergh mikte deze laatste de vierde naast de 
thuisdoelman. Vandenbergh zette op de counter op pass van Iddi ook de nul-vijf ruststand op het bord. 
In de tweede helft geraakte geelrood moeilijker op toerental. Pas na een reeks wissels - met het debuut van de 
twee nieuwkomers Enevoldsen en Junker - kon KVM weer scoren. Eerst werd een bal van De Petter nog van de 
lijn gered, maar tegen een kopstoot van Destorme kon de thuisdefensie niets doen. 
In de slotfase sloeg Malinwa terug toe: Cordaro zette voor, Junker kopte binnen. Diezelfde tandem deed het 
even later weer: Junker lobde ditmaal de thuisdoelman. 
 

maandag 2 juli: KVM werkte vandaag een eerste stagedag af in Meerle. Arbeid en ontspanning wisselden 
mekaar af. Na de winst op het veld van Kampenhout SK vertrok de spelerskern richting Kempen voor een 
driedaagse stage. Na een lichte hap konden de spelers 's avonds nog het laatste uur van de EK-finale zien op 
televisie. 
Deze voormiddag werd dan een eerste troepenschouwing gehouden op het oefenterrein van KFC Meerle. De 
spelersgroep werd in twee groepen verdeeld. Zo kregen de spelers die de laatste dagen dikwijls gespeeld hadden 
een lichter programma voorgeschoteld dan degene die minder wedstrijdminuten in de benen hadden. Dit was 
meteen ook de eerste training waar alle spelers voluit konden gaan. 
Na het middagmaal stond een teambuildingsactiviteit op het programma. De spelerskern werd in drie 
concurrerende groepen verdeeld waarna ze over het hele terrein een zestal opdrachten moesten uitvoeren. 
Wanneer ze deze succesvol afrondden, kregen ze materiaal mee om een vlot te bouwen. Met dat vlot moesten ze 
ten slotte een grote vijver over varen. Met de hulp van de zon werd dit een heel geslaagde namiddag en de 
perfecte manier om mekaar wat beter te leren kennen. 
Vanavond staat er nog een etentje op het programma en nadien krijgen de spelers rust. Morgen staan er twee 
trainingen geprogrammeerd. 



Verder legde KV Mechelen vandaag een nieuwe Deen vast. Na Thomas Enevoldsen en Mads Junker tekende 
ook Nicklas Pedersen een contract bij Geelrood, ééntje voor 3 seizoenen. Pedersen is een 24-jarige aanvaller die 
tijdens het gisteren afgelopen EK deel uitmaakte van de Deense selectie. Pedersen landde vanochtend na zijn 
vakantie. Hij legde meteen medische testen af en trok naar de stage in Meerle om kennis te maken met de A-
kern. Sinds 2009 speelde hij voor het Nederlandse FC Groningen. Daarvoor was hij actief voor Herfølge BK en 
FC Nordsjælland. Hij is de zoon van voormalig voetballer en huidig voetbaltrainer Jesper Pedersen. 
 

 
 

Nicklas Pedersen: bij FC Groningen en in het shirt van Denemarken, waarvoor hij tot nu toe 8 A-caps behaalde. 
 

dinsdag 3 juli: Na de gevarieerde en leuke dag van gisteren was het vandaag opnieuw alle hens aan dek voor de 
spelerskern. De technische staf had namelijk een dubbele training op het programma gezet. In de voormiddag 
was iedereen paraat. Na het middagmaal moest nieuwkomer Enevoldsen wel verstek geven wegens een 
verkoudheid.  
Pedersen tekende pas gisteren zijn contract, maar was vandaag meteen present op stage. Hij hield het nog wel 
bij individuele oefeningen met de kiné.  
Morgen komt er reeds een einde aan de ministage van Geelrood. In de voormiddag trainen van Veldhoven en de 
zijnen nog een laatste maal op het veld van KFC Meerle. In de namiddag staat er een videoanalyse van de 
voorbije oefenwedstrijden op het programma. Nadien trekt de spelersgroep richting Boom voor de volgende 
oefenpot 

 

woensdag 4 juli: oefenwedstrijd K. Rupel Boom FC  -  KV Mechelen   0-9 
Malinwa won vanavond met 0-9 op het veld van Rupel Boom. 
Na een driedaagse stage in Meerle moest Malinwa vanavond weer aan de bak, ditmaal tegen Rupel Boom. Of 
blauwzwart een echte waardemeter was, blijft natuurlijk de vraag, want binnen het halfuur wist geelrood al vier 
doelpunten te prikken. Cordaro opende al na een kleine tien minuten de score door de eerste Mechelse kans 
meteen te benutten. Even later bediende de bedrijvige flankspeler Henkens die voor een lege kooi maar binnen 
te prikken had.  
Geelrood speelde de bal vlot rond en zette de thuisdefensie goed onder druk. Ruiz, op aangeven van een 
storende De Petter, legde de derde Mechelse treffer in het mandje. Van Damme (op corner), Henkens (weer op 
voorzet van Cordaro) en Diabang pikten allen nog hun doelpunt mee. De thuisploeg dreigde enkel met een 
mooie krul tegen de paal. Zo bleef de 0-6 ruststand op het scorebord. 
De pauze had de thuisploeg duidelijk geen deugd gedaan, want al in de eerste minuut na de koffie nam 
Enevoldsen het Boomse cadeau in dank aan: 0-7. De Deense flankspeler herhaalde zijn kunstje nogmaals vlak 
voor het laatste fluitsignaal. Voordien knikkerde De Witte nog een corner van Van Tricht tegen de touwen en 
moest een gekwetste Iddi al na acht minuten (uit voorzorg) het veld verlaten. 
Malinwa blijft zo ongeslagen in haar voorbereidingscampagne. Zaterdag wacht de traditioneel gevaarlijke 
verplaatsing naar Heist on the hill. 
 

donderdag 5 juli:  Romeo Van Dessel verlaat KV Mechelen en gaat voor derdeklasser FC Verbroedering 
Dender EH voetballen. Vorig seizoen werd de verdediger uitgeleend aan R. Antwerp FC, deze keer is de 
transfer definitief. 
 

vrijdag 6 juli: Clint Alliet, vorig seizoen derde doelman bij KV Mechelen, is einde contract en verhuist naar 
derdeklasser FC Bleid-Molenbeek. Het is een ‘nieuwe’ club die vorige maand is ontstaan nadat 
vierdeprovincialer RWD Molenbeek 2003 het stamnummer van het failliete FC Bleid overnam. 
Verder is Malinwa vanaf vandaag officieel eigenaar van de gronden van Jeugdacademie. Bij de aankondiging 



van het akkoord over de gronden van het Argos Oil-stadion 'Achter de Kazerne' meldde KV Mechelen ook dat 
het een overeenkomst had om de jeugdvelden aan de Liersesteenweg zelf te verwerven. Die overdracht van 
gronden is nu helemaal afgehandeld. Vandaag ondertekende Geelrood immers de laatste documenten bij de 
notaris. Zo is KV Mechelen voortaan volledig eigenaar van het jeugdcomplex. 
 

zaterdag 7 juli: oefenwedstrijd KSK Heist  -  KV Mechelen   2-2 
KVM speelde 2-2 gelijk tegen tweedeklasser KSK Heist. 
Malinwa had snel op voorsprong kunnen komen via David Destorme. De Geelrode aanvaller mocht alleen op de 
thuisgoalie afgaan, maar plaatste het leer net naast. Malinwa kreeg even later het deksel op de neus nadat Criel 
op de counter alleen voor Pacovski op dook. De aanvaller - in een ver en jong verleden nog bij KVM - werkte 
puik af.  
KV Mechelen reageerde en het was Mads Junker die even later de gelijkmaker kon scoren. Een afstandsschot 
van Cordaro moest de thuisdoelman lossen, Junker klaarde in de rebound de klus. Vlak voor de pauze versierde 
Destorme weer een scoringskans. Een vrije trap van Cordaro knikkerde hij tegen de lat. Bij de rust stond het 1-1. 
In een gezapige tweede helft kopte invaller Vandenbergh op voorzet van de andere wissel, Henkens, KV 
Mechelen al snel op voorsprong. Malinwa kon echter de 1-2 niet vasthouden, want aan de overzijde mikte een 
ongedekte Webers de gelijkmaker tegen de netten. Beide elftallen hielden het op veel middenveldvoetbal en de 
kansen bleven dan ook schaars. 2-2 stond dan ook na negentig minuten op het scorebord. 
 

zondag 8 juli: oefenwedstrijd VC Rijmenam  -  KV Mechelen   0-12 
KV Mechelen won vanavond van VC Rijmenam. Eindstand: 0-12. 
KV Mechelen vond ook tegen de vierdeprovincialer snel de weg naar de netten. Het zou trouwens de avond 
worden van het duo Laureys-Diabang: deze laatste scoorde vier maal op aangeven van Laureys. Ook Laureys 
kon zijn goaltje meepikken in de tweede helft op aangeven van de Bosnische Senegalees. 
Al na vier minuten zorgde Diabang diep in de spits voor de openingstreffer. Twee minuten later deed Van Tricht 
met een afstandsknaller de lat trillen. Scoren kon Diabang wel opnieuw: nog voor het kwartier zorgde hij voor 
de nul-twee. 
Even viel de scoringsmachine van de bezoekers stil, maar Iddi zorgde met goals na het halfuur voor het derde en 
het vierde doelpunt van de avond. Nog voor de pauze maakten Diabang en Vidarsson er 0-6 van. 
Ook in de tweede helft duurde het niet lang of de nul-tien stond al op het bord. Op enkele minuten tijd scoorden 
achtereenvolgens Van Damme (kopbal), Laureys (op voorzet van Diabang) en Diabang (schot). Van Tricht 
mikte vanop de stip na een handsbal in de thuisdefensie de tiende van de avond binnen. 
In de slotfase diepte KVM de score nog uit. Vandenbergh en Diabang zetten de 0-12 eindstand op het bord. 
 

woensdag 11 juli: oefenwedstrijd KV Mechelen  -  Club Brugge KV   1-0 
De eerste echte test in de voorbereiding beëindigde Malinwa met een zege. Tegen Club Brugge werd het 1-0. 
Henkens scoorde het doelpunt. 
KVM kwam al snel op voorsprong. Eerst kopte De Petter een hoekschop nog over de kruising, maar na een 
knappe beweging van Junker rolde het leer voor de voeten van de doorgelopen Henkens. Hij zette oog in oog 
met doelman Dhoest de één-nul op het bord. Refaelov had intussen dé kans op een Brugs doelpunt: hij mikte 
aan de rand van de zestien in één tijd over. 
Malinwa had er duidelijk zin in en legde enkele leuke combinaties op de mat. Via Ruiz en Junker toonde 
geelrood zich nog gevaarlijk voor de kooi van Dhoest, maar een tweede scoren lukte niet. Club Brugge 
sprokkelde nauwelijks kansen bij elkaar. Eén keer vond Refaelov Vleminckx in het centrum. De ex-KVM’er 
kon echter niet voldoende kracht zetten achter zijn kopper om Renard te bedreigen. 
In de tweede helft kreeg Malinwa meteen mogelijkheden, maar de thuisploeg sprong te nonchalant om met de 
geboden ruimte. Club Brugge prikte via Bacca. Hij kapte zijn bewaker aan de zestienmeter uit, maar Renard 
redde puik. Even later moest Renard weer tussenbeide komen, nu na een voorzet-schot van Lestienne. 
KVM gaf weinig ruimte weg en probeerde via Iddi ook vooraan nog eens de bakens te verzetten. Een technisch 
hoogstaand nummertje van de ingevallen Iddi leverde bijna een doelpunt op. Doelman Dhoest zat er nog met 
een verdwaald lichaamsdeel bij. KVM kwam dichtbij de twee-nul, zeker toen Henkens een vrije trap op de 
kruising schilderde en De Petter een vrije trap van Iddi langs de lijn liet scheren.  
In slotfase krulde Lestienne nog het leer net voorbij de verste paal en pegelde Figueras vanop vrije trap over de 
staak, maar het bleef bij één-nul. Zo blijft KVM ongeslagen tijdens de voorbereiding. 
 

woensdag 11 juli: Vandaag liet de club aan Liroy Zhairi, Laurens Paulussen, Jonas Laureys en Bjarni Þór 
Viðarsson weten dat ze mogen uitkijken naar een andere club. Harm van Veldhoven wil de kern graag afslanken 
omdat hij 28 spelers te veel vindt om alles werkbaar te houden. Malinwa zal nu proberen om samen met de 
spelers naar een oplossing te zoeken. Zolang de vier spelers geen nieuwe club - al dan niet op uitleenbasis - 
hebben gevonden, blijven ze gewoon meetrainen met de A-kern. 
 



donderdag 12 juli: Wagensponsor Mazda overhandigde vandaag de sleutels van de nieuwe wagens voor de A-
kern. De spelers zullen dit jaar rondtoeren in een Mazda 6. Trainer Harm van Veldhoven krijgt een Mazda CX-7 
ter beschikking. Het is al voor het vierde opéénvolgende seizoen dat Mazda da auto’s voor Malinwa levert. 
 

vrijdag 13 juli: Nadat Kevin Geudens en Jonathan Wilmet eerder al naar KVC Westerlo verhuisden, gaat ook 
Jonas Laureys voor de Kempense tweedeklasser voetballen. De jonge linksbuiten wordt door Malinwa voor één 
seizoen uitgeleend. 
 

zaterdag 14 juli: oefenwedstrijd voor de Jumelage-schaal:  Helmond Sport  -  KV Mechelen   1-4 
KV Mechelen was vandaag te gast tijdens de fandag van de Nederlandse tweedeklasser Helmond Sport. KVM 
won met 1-4. 
KV Mechelen mocht op de fandag van Helmond Sport aantreden en was meteen bij de pinken. Al na zeven 
minuten stond geelrood 0-2 voor. Ruiz - op aangeven van Diabang aan de tweede paal en Diabang - in één tijd 
op een voorzet van Chen - zorgden snel voor doelpunten. 
Malinwa voetbalde dominant en rond het halfuur mocht Steven De Petter uithalen na een fraai één-tweetje met 
Ruiz. Hij prikte de derde Mechelse goal van de avond tegen de netten. 
In de tweede helft had Malinwa nog mogelijkheden via Henkens en Iddi, maar een extra doelpuntje kwam er 
niet meteen. Stilaan kwam er meer tegenstand van de thuisploeg. De Nederlanders scoorden de 1-3, maar verder 
dan de treffer van Thomas Kunc kwamen ze niet. 
In de slotfase kon Enevoldsen op aangeven van Vandenbergh nipt op de eigen helft de counter inzetten. De 
Deen bleef oog in oog met de thuisdoelman kalm en legde zo de 1-4 eindstand vast. 
 

maandag 16 juli: Vandaag hield Malinwa haar jaarlijkse fotosessie. Vidarsson, Paulussen en Zhairi staan niet 
op de ploegfoto omdat het trio mag uitkijken naar een andere club. 
 

 
 
woensdag 18 juli: oefenwedstrijd KV Mechelen  -  Al Shabab FC   0-1 
Malinwa oefende vanavond tegen Al Shabab. De ploeg van Michel Preud'homme won vanavond Achter de 
Kazerne met 0-1. Meteen het eerste verlies van Malinwa in de voorbereiding. 
De ploeg van KVM-icoon Michel Preud’homme tekende voor het eerste doelgevaar met een vrije trap op de 
paal. Geelrood was meteen wakker en even later testte Enevoldsen de vuisten van de bezoekende goalie. Veel 
middenveldspel kleurde het verdere verloop van de eerste helft tot het duo Enevoldsen-Junker de neus aan het 
venster stak. Op het halfuur bediende Junker zijn landgenoot Enevoldsen, maar het nummer vijftien stond nipt 
buitenspel waardoor een Mechelse voorsprong in de kiem werd gesmoord.  
Even later was het Junker die voor doelgevaar zorgde, maar zowel met de voet als met het hoofd lukte het de 
Deense spits niet om te scoren. De Petter sloot de eerste helft af met een prachtige volley die net over de 
kruising vloog. 
Na de pauze was het wachten op Mechels doelgevaar tot de avondwandeling van de ingevallen Ruiz. De 
Colombiaan slalomde zich een weg door de bezoekende defensie, maar zijn schot trof de buitenkant van de paal. 
De bezoekers hadden weinig moeite met het Mechels spel en prikten nog tweemaal gevaarlijk tegen, weliswaar 
zonder succes. 



Toch zat het venijn nog in de staart: De Witte trok aan de noodrem in de eigen zestien en het nummer 25 zette 
de strafschop feilloos om: 0-1. Meteen de eindstand in een al bij al sobere oefenwedstrijd. 
 

zaterdag 21 juli: Vandaag stond het eerste deel van het fanweekend van KV Mechelen op het programma. Om 
12u30 opende de poorten in het Argos Oil-stadion 'Achter de Kazerne' en startten de animaties. Rond 13u werd 
de ploegfoto ‘passie & strijd’ onthuld. Om 15u begon Mark Uytterhoeven met de spelersvoorstelling en 3 
kwartier later kon men in de grote tent naast het oefenveld terecht voor de handtekeningensessie van de A-kern.   
Verder was er zoals voorgaande jaren ook de mogelijkheid om een kijkje te nemen in het spelershome, de 
kleedkamers, de dug-outs, het bureel van de trainers en het medisch cabinet. 
Voor de kinderen waren er o.a. springkastelen, kermismolens en benji-trampolines voorzien. En wie met een 
mooie prijs naar huis wilde gaan, moest het kamelenkraam bezoeken. Al waren de traditionele kamelen ditmaal 
wel vervangen door renners. 
Wie het allemaal wat rustiger aan deed, kon plaatsnemen in de jaarlijkse cavabar. 
Morgenmiddag zal Springloaded de tweede dag van het fanweekend openen met een optreden voor de wedstrijd 
tegen Getafe. Even voordien kunnen de Geelrode fans deelnemen aan de spelerslunch, en ook na de wedstrijd 
zal Springloaded voor de nodige ambiance zorgen om het weekend af te sluiten. 
 

zondag 22 juli: oefenwedstrijd KV Mechelen – Getafe CF 3-0 
Malinwa won haar galawedstrijd tegen het Spaanse Getafe met 3-0. 
Vooraf werd Alessandro Cordaro door de Malinwa Kids Club gehuldigd voor z’n verkiezing tot beste speler van 
vorig seizoen. De jonge leden van de jeugdige supportersclub van KV Mechelen brachten vorig seizoen 
allemaal een stem uit en de Italo-Belg kwam als overwinnaar uit de bus. 
Verder maakte trainer Harm van Veldhoven bekend dat Xavier Chen de nieuwe kapitein van z’n elftal wordt.  
“Hij heeft enerzijds een belangrijke verdienste voor de club en anderzijds enkele uitgesproken kwaliteiten voor 
een kapitein”, zegt trainer Harm van Veldhoven.  “Bovendien kan hij door zijn perfecte tweetaligheid de hele 
groep meteen aanspreken.” In een eerste reactie liet de rechtsback van Malinwa, die vorig seizoen ook al vice-
aanvoerder was achter Julien Gorius, weten dat hij het een eer vindt om kapitein van KV Mechelen te zijn. 
In de galawedstrijd tegen Getafe verwende KVM al snel de vele duizenden opgekomen supporters. Al na 
veertien minuten stond geelrood twee-nul voor. Na een heerlijke ééntijdsactie van Enevoldsen lepelde Junker de 
bal vanop twintig meter over de uitgekomen Spaanse doelman. Toen Boris Pandza even later na een leuke 
aanval de tweede binnentikte, mocht geelrood alweer juichen. 
KV Mechelen behield de controle over de wedstrijd en zorgde voor verzorgd voetbal tegen de Spaanse 
eersteklasser. Getafe kon weinig klaarmaken tegen de georganiseerde en attent voetballende thuisploeg. Enkel 
op een schot van Adian Perez moest Renard uitkijken: hij redde met de vuisten. 
In de tweede helft wisselde Getafe volledig van elftal en KVM leek het even wat moeilijker te krijgen. Toch 
bleef het Spaanse doelgevaar beperkt: Rodriguez schoot een vrije trap binnen het doelkader, maar Renard redde. 
Dat deed hij ook met een parade toen hij een kopbal van de lijn haalde.  
KVM zelf prikte een paar keer tegen en toonde zich bijzonder efficiënt: op een perfect geschilderde vrije trap 
van Ghomsi kopte Cordaro raak. En zo maakte Malinwa één week voor de start van de competitie een geslaagde 
repetitie. Volgende week is het immers zo ver, dan wacht in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen Charleroi 
SC. 

 
 

Alessandro Cordaro met z’n karikatuur en Xavier Chen; de nieuwbakken Malinwa-kapitein. 



zondag 22 juli: Tijdens een persmoment op de fandag liet KV Mechelen weten dat de eerste stadionplannen in 
het najaar zullen worden voorgelegd aan de supporters, buurt en veiligheidsdiensten. 
Eerder deze maand raakte bekend dat de stad Mechelen eigenaar zal worden van de stadiongronden. Malinwa 
krijgt de gronden voor 99 jaar in erfpacht. Daardoor kan KV Mechelen dit seizoen werk maken van de 
verbouwing van het stadion. “We hebben de afgelopen weken verschillende architecten gesproken en gaan in 
zee met het architectenbureau dat ook het stadion van STVV aan het bouwen is”, lichtte voorzitter Johan 
Timmermans toe. 
“Het doel is om in september, oktober de eerste voorstellen aan de supporters, het buurtcomité en de 
veiligheidsdiensten voor te leggen voor bijkomende opmerkingen. We hanteren een strakke planning zodat we 
eind oktober de bouwaanvraag kunnen indienen.” 
Als alles loopt zoals het zou moeten lopen, gaat de eerste tribune net na de competitie – dus voor de play-offs – 
tegen de vlakte. “Indien we play-off 2 halen, wijken we uit naar een ander stadion om in te spelen. Dan starten 
we met vak D en de staantribunes H, I en J. Die tribunes willen we in een eerste fase volledig aanpakken. Het 
comfort voor de supporters moet gewoon zo snel mogelijk omhoog”, zei Timmermans voor de wedstrijd tegen 
Getafe. Begin volgend seizoen moet de eerste fase afgerond zijn. “Maar het is mogelijk dat we een aantal 
competitiewedstrijden volgend seizoen elders zullen moeten spelen.” 
Malinwa voorziet in het nieuwe stadion opnieuw staanplaatsen die mogelijk kunnen omgebouwd worden tot 
zitplaatsen bij een Europees avontuur. Verder liet Malinwa ook weten dat het haar budget dit jaar kon optrekken 
tot 8 miljoen euro. “We krijgen na al de seizoenen eerste klasse eindelijk de volledige pot aan tv-rechten en dat 
in combinatie met meer commerciële inkomsten en een deel van de uitgaande transfers van vorig seizoen 
hebben we voortaan een budget van 8 miljoen euro”, klonk het nog. 
 

maandag 23 juli: Laurens Paulussen trekt het trio Geudens-Wilmet-Laureys achterna naar KVC Westerlo. De 
vorige 2 seizoenen verhuurde Malinwa Paulussen aan KV Red Star Waasland-SK Beveren. Nu is de transfer 
naar de tweedeklasser uit de Stille Kempen definitief. 
 

dinsdag 24 juli: Dinsdagavond sloot de A-kern in het bijzijn van het bestuur de voorbereiding op het nieuwe 
seizoen af met een etentje op de Grote Markt van Mechelen. Op uitnodiging van het bestuur en het restaurant De 
Keizerin sloot de A-kern de voorbereiding helemaal af met een etentje. Op het menu stonden mosselen of steak.  
Vanaf donderdag is het weer bittere ernst, dan focust de groep zich helemaal op de eerste competitiewedstrijd, 
zaterdag, tegen Sporting du Pays de Charleroi. 
 

zaterdag 28 juli: eerste speeldag Jupiler Pro League =>  KV Mechelen  -  Sporting du Pays de Charleroi   4-2 
In haar openingswedstrijd van het seizoen won Malinwa met 4-2 van een mak R. Charleroi SC. 
In een leuke eerste helft zorgde Henkens voor de twee Mechelse doelpunten. Een vrije trap en een intikker 
zorgden voor de voorsprong, al had Kaya tussendoor de gelijkmaker op het bord gezet. KVM verdiende de 
voorsprong, maar moest blijven uitkijken, want net voor de rust kopte Kage nog op de paal. 
In de tweede helft stuikte het kaartenhuisje van de bezoekers echter helemaal in elkaar. Met fijn en besnaard 
voetbal diepte Malinwa de score uit. De Petter verzilverde tweemaal op aangeven van Henkens met het hoofd 
een plezierige voetbalavond. 
De eerste grote kans was van de bezoekers. Milicevic zwierde van iets voor de cornervlag voor doel, Pandza 
kopte net voor de aanstormende Fabris in hoekschop. Meteen aan de overzijde reageerde de enthousiaste 
thuisploeg. Enevoldsen ging na een defensief missertje aan de haal met het leer: hij mikte naast. De partij was 
aangenaam om volgen en ook op meer kansen was het niet lang wachten. Zo miste Kage aan het penaltypunt op 
een haar na de kans om een gevaarlijke voorzet tegen de touwen te schieten en knalde Enevoldsen van dichtbij 
op de lat.  
Henkens aan het feest 
Na een fout op Van Tricht net buiten de zestienmeter mocht Robin Henkens de score openen. Hij plaatste de bal 
net buiten bereik van doelman Baguette. KVM kon aan het feest, maar daar stak Kaya vrijwel meteen een stokje 
voor. De thuisploeg liet de nummer 24 van de Carolo’s alleen, Renard had geen schijn van kans. Maar op het 
halfuur klom geelrood weer op voorsprong. Fraai voetbal van Cordaro en Van Tricht lag aan de basis, Henkens 
stond op de juiste plek om z’n tweede van de avond te vieren.  
KVM voetbalde vlot en controleerde de wedstrijd, maar moest wel uitkijken naar de stevige tegenprikken van 
de bezoekers. Zo kopte Kage even voor de rust van ver tegen de paal. 2-1 bleef het echter bij de pauze. 
Enevoldsen zag Junker vertrekken, maar zijn kopbal werd met een ultieme reflex van goalie Baguette uit de 
netten gehouden. Junker toonde zich alomtegenwoordig en creëerde nog mogelijkheden op z’n eerste Malinwa-
goal. Alleen voor een uitgekomen Baguette kon hij echter niet besluiten om KVM al snel op de veilige 3-1 te 
zetten. Dat derde doelpunt viel even later wel. Hoekschopje Henkens, De Petter zette er perfect zijn hoofd tegen. 
Het leek o zo simpel, maar het was gewoon subliem uitgevoerd. 
KV Mechelen had in de tweede helft nauwelijks nog tegenstand van de zwakke Carolo’s en geelrood verzuimde 
niet de score uit te diepen. Cordaro had bijna al het doelpunt van het seizoen achter zijn naam. Na een 



hoekschop van Henkens pegelde Cordaro aan de rand van de zestien in één tijd op doel. Jammer genoeg speelde 
de lat spelbreker. 
Steven De Petter scoorde wel: op een vrije trap van, jawel, Henkens, knikte hij voorbij een kansloze Baguette 
binnen. Malinwa stond sterk te voetballen tegen weliswaar matige bezoekers en verdiende de ruime voorsprong, 
al had het in de slotfase toch nog moeten uitkijken. Milicevic zorgde na een botsing van Renard met Pandza 
voor de 4-2 en in de 5 minuten durende extra tijd zorgde Gnohere plotsklaps bijna nog voor een spannend slot. 
Renard redde met een handreflex op de lijn. Malinwa haalt zo de eerste driepunter van het seizoen binnen na een 
bijzonder leuke wedstrijd. 
 

zondag 29 juli: KV Mechelen zal dit seizoen op vraag van de nationale supportersfederatie van profclubs 
standaard ticketprijzen voor de bezoekers hanteren. “Zo kunnen KVM-supporters ook naar uitwedstrijden aan 
redelijke prijzen”, klinkt het. 
De nationale supportersfederatie van profclubs, SfP, vroeg aan alle eersteklassers om de ticketprijzen voor de 
bezoekersvakken te standaardiseren. Zo vraagt de SfP maximum 20 euro voor een zitplaats en 15 euro voor een 
staanplek als bezoekersprijzen te hanteren. KV Mechelen stapt alvast mee in dit verhaal en dat op vraag van de 
supportersraad en –federatie. 
“We zijn er van overtuigd dat de volledige voetbalbeleving er één is van thuis- en uitsupporters, die met respect 
voor elkaar de match beleven”, zegt Gert Van Dyck van de supportersraad. “Al jaren gaan er erg veel trouwe 
Malinwa-supporters op verplaatsing en door hun grote aantal krijgen ze meestal erg hoge ticketprijzen 
voorgeschoteld. En dat terwijl ze, in tegenstelling tot de thuisssupporters, één, vaak verplicht met de bus moeten 
reizen en, twee, zich nauwelijks in het stadion kunnen bewegen. De SfP wil dit nu aanpakken met 
standaardprijzen voor heel eerste klasse. KVM stapt mee in dit verhaal, op voorwaarde uiteraard dat ook de 
Mechelse supporters tijdens de uitwedstrijden maximum de afgesproken prijzen moeten betalen.” 
Bezoekende supporters zullen dus steeds aan uniforme en redelijke standaardprijzen binnen kunnen. Juridisch 
gezien mag een club echter zijn thuissupporters niet minder dan de bezoekende fans voor eenzelfde plaats 
aanrekenen. Daardoor zal een staanplaats in het Argos Oil-stadion 'Achter de Kazerne' voor niet-
risicowedstrijden voortaan 15 euro kosten. Voor risicowedstrijden, 5 per seizoen, blijft dat bij de prijs van vorig 
seizoen, zijnde 17 euro. Voor zitplaatsen verandert er niets. 
 

dinsdag 31 juli: KV Mechelen en Bjarni Þór Viðarsson ontbonden vandaag hun onderling contract. De 
IJslander kwam in 2010 over van KSV Roeselare maar kon zich onder trainer Marc Brys niet opwerpen tot 
basisspeler. Vorig seizoen was hij bijna heel het seizoen out met een blessure wat een geschil opleverde tussen 
de verzekering en KV Mechelen. Vidarsson kreeg in die periode door de club geen loon meer uitbetaald omdat 
KV betwiste dat hij de blessure had opgelopen in z’n Malinwa-periode. Tijdens de afgelopen voorbereiding 
kreeg de ex-Everton-speler te horen dat hij mocht uitkijken naar een andere club. Vandaag vonden beide 
partijen een regeling om het contract te ontbinden. 
 

woensdag 1 augustus: De transfer van Boris Pandža is nog niet helemaal afgerond. KV Mechelen heeft enkel 
mondelinge afspraken over een mogelijke transfer van centrale verdediger naar het Oekraïense Arsenal Kiyv en 
zelf moet hij nog medische testen afleggen. 
 

vrijdag 3 augustus: Bjarni Þór Viðarsson, wiens contract beging deze week werd ontbonden, heeft onderdak 
gevonden bij het Deense Silkeborg IF. 
 

zaterdag 4 augustus: tweede speeldag Jupiler Pro League =>  KV Red Star Waasland-SK Beveren – KVM  0-0 
KV Mechelen bleef steken op een nul-nul bij neo-eersteklasser Waasland-Beveren. Diabang en De Petter lieten 
het in de slotfase na om KVM alsnog de zege te schenken. 
Veel kansen bracht de partij niet, maar toch hadden Malinwa en Waasland-Beveren enkele stevige kansen op 
een doelpuntje. Enevoldsen, Junker en De Petter konden echter hun schoten niet kadreren, evenmin als 
Belhocine die voor de thuisploeg wél de lat trof. 
In een meer geanimeerde tweede helft liet KVM de thuisploeg komen, maar op de stevige tegenprikken 
verzamelde Malinwa voldoende kansen om meermaals te scoren. In de slotfase kreeg geelrood de 
mogelijkheden op een dienblaadje aangeboden, maar Ruiz, Diabang en De Petter geraakten niet voorbij 
Clepkens en het doelhout. 
Gesloten eerste helft 

De eerste helft zat lange tijd op slot, al versierde KVM wel de zeldzame kansen in de openingsfase. Thomas 
Enevoldsen zorgde voor dreiging door de uitgekomen doelman Clepkens bijna te verschalken. Het leer ging 
echter naast. Robin Henkens had even later op vrije trap ook Clepkens kunnen bedreigen, maar hij kon zijn 
nummertje van vorige week niet herhalen: de thuismuur stond pal. 
Malinwa kwam achterin nauwelijks in de problemen, maar toch zegevierde de thuisploeg bijna. Belhocine 
schilderde op het half uur een vrije trap op de lat en Ladrière liet centraal alleen aan het penaltypunt dé kans op 
de openingsgoal van de wedstrijd liggen. Die kon Junker even later ook achter zijn naam zetten toen hij van 



dichtbij een strakke voorzet van Cordaro centimeters naast plaatste. Ook een afstandsschot van De Petter – 
tegen een hangende thuisvoet in corner – raakte niet binnen het kader. 
Even Waasland-Beveren 
Waasland-Beveren probeerde in de tweede helft de bakens te verzetten en ontwikkelde druk, zij het steriele. 
Renard diende niet meteen tussenbeide te komen. KVM zakte in en kon haar spel maar moeilijk opdringen aan 
de thuisploeg. Toch had Van Tricht Malinwa op voorsprong moeten brengen. Eenzaam en alleen in de zestien 
draaide hij de bal over. Even leek KVM dan toch kansen te vergaren. Een fraaie actie van Van Tricht deed Chen 
voorbrengen – maar geen enkel geelrood shirt dook aan de tweede paal op. 
KV Mechelen zocht iets nadrukkelijker de thuiszestien. Zo trof Van Tricht de vuisten van Clepkens, ook 
Henkens vond even later de handschoenen van de oud-Racing-doelman. Maar het bleef nul-nul en in een 
spannende slotfase kon de partij plots alle kanten uit: de ingevallen Snelders testte een attente Renard en Cavens 
zwieperde een vrije trap over de Mechelse kooi. 
KVM grijpt zege niet 
De zege lag KVM alsnog voor het grijpen met enkele reuzekansen. Ruiz knalde van dichtbij via Clepkens tegen 
de paal en Diabang had de rebound er maar in te tikken. De lat en een teruggesnelde Beverse verdediger 
voorkwamen miraculeus een Mechelse zege. De paal behoedde de thuisploeg in de allerlaatste seconden weer 
van verder onheil. De Petter knikte een gemikte kopper in de korte hoek: maar het bleef bij nul-nul en daar kan 
KV Mechelen niet tevreden mee zijn. 
 

vrijdag 10 augustus: Malinwa kondigt volgende wedstrijdverschuivingen aan: de match op R. Standard de 
Liège wordt verplaatst naar zondag 26 augustus om 14u30 en de thuismatch tegen K. Beerschot AC van 1 
september wordt vervroegd van 20u naar 18u. 
 

zaterdag 11 augustus: derde speeldag Jupiler Pro League =>  KV Mechelen  -  Club Brugge KV   3-3 
In een spectaculaire wedstrijd vocht KVM zich tot drie keer toe terug naast Club Brugge. 
De wedstrijd startte goed met mogelijkheden aan beide zijden, al was het vooral Club Brugge dat even druk 
ontwikkelde. KVM hield alles goed gesloten en prikte af en toe stevig tegen. Net na het halfuur vielen de vier 
doelpunten. Op een moment dat KVM het evenwicht hersteld had, kon Refaelov de nul-één maken. Lang 
duurde de Brugse vreugde niet: Enevoldsen tikte enkele minuten later de 1-1 binnen. De bezoekers konden voor 
de pauze toch nog een keer scoren, maar ook die voorsprong maakte Malinwa ongedaan. Van Tricht zorgde met 
een magistraal doelpunt voor de 2-2 ruststand. 
In de tweede helft schilderde Van Tricht een bal tegen de staak en was het Club Brugge dat – via een strafschop 
na hands van De Witte – terug op voorsprong kwam. In het slotkwartier vocht Malinwa zich verdiend naast de 
bezoekers met een kopbaldoelpunt van De Petter. Biset en Akpala hadden nog kansen op de winninggoal, maar 
Kujovic en Renard hielden het op een toch wel spectaculair en genietbaar 3-3 gelijkspel. 
In de aanvangsfase kregen De Petter en Odjidja kansen vanuit de tweede lijn, maar beide spelers keilden 
onbesuisd over. Club ontwikkelde even meer druk via enkele inworpen en hoekschoppen, maar de Mechelse 
defensie verdedigde attent. 
Na een mistasten van Figueras stoof Cordaro weg: hij zette voor naar Enevoldsen die in één tijd z’n kans ging. 
De partij raakte even meer en meer in de greep van de organisaties van beide elftallen. Van Loo probeerde het 
nog van ver, maar over. 
Doelpuntenkwartier 
KV Mechelen kwam nauwelijks in de problemen tot uit het niets Refaelov toesloeg. Aan de rand van de zestien 
pegelde hij het leer tegen de netten – zij het na al dan niet hands. Ref Gumienny keurde het doelpunt goed en 
nul-één voor de bezoekers. Malinwa liet het mogelijke onrecht echter niet over haar komen, want het scoorde 
meteen aan de overzijde de gelijkmaker. Enevoldsen dook voor Kujovic op en tikte binnen. Ook De Witte had 
even later een sublieme kans: op een hoekschop van Henkens kopte hij van dichtbij over. 
Toch was het Club Brugge dat weer van een voorsprong mocht genieten. Refaelov hield Biset en Chen aan de 
praat en legde de bal tot bij Meunier af die het gaatje vond en Renard weer verschalkte. Maar nog voor de pauze 
zou geelrood weer langszij komen. Een knappe aanval met Junker in de hoofdrol eindigde bij Van Tricht die 
heerlijk met links hoog in het dak van het doel besloot. 2-2 is de ruststand. 
Opnieuw Refaelov 
Al snel in de tweede helft kon Van Tricht bijna opnieuw scoren. De Mechelse jongeling plaatste zijn schot tegen 
de staak. En dat zou bijzonder jammer blijken, want Club kreeg even later een penalty. Een schot van Tchité 
strandde tegen de arm van De Witte en Refaelov mocht de twee-drie binnentrappen. 
Malinwa diende zo nog maar eens te proberen een achterstand op te halen. Daarnaast was het ook uitkijken voor 
de tegenprikken van de bezoekers om niet meer schade op te lopen. Zo haalde Odjidja uit aan de rand van de 
zestien: Renard redde met de vuisten. Die redding moest de KVM-goalie wat later opnieuw uit zijn mouwen 
schudden na een knaller van Tchité. 
Malinwa knokt terug 
De thuisploeg zonk wat in en Van Veldhoven probeerde met een dubbele wissel nieuw aanvallend leven in de 



zoektocht naar de gelijkmaker te brengen. Destorme en Diabang kwamen erin en dat rendeerde. Op een voorzet 
van Cordaro klom De Petter hoger dan zijn bewaker: drie-drie. In de kluts stond geelrood even later bijna voor. 
Biset en De Petter konden echter niet besluiten. 
KVM vond nieuwe moed en nam het spel weer over. In een spannende slotfase kon het nog alle kanten uit. Eerst 
kopte Biset een vrije trap over en aan de overzijde scheerde een schot van Refaelov net niet de lat. Dé kans op 
de winninggoal had Akpala nog, maar Renard hield met een puike redding een meer dan verdiend punt in eigen 
huis. 
 

dinsdag 14 augustus: De transfer van Boris Pandža naar Arsenal Kiyv is nog niet in orde. Malinwa wacht nog 
steeds op de getekende documenten en een bankgarantie vanuit Oekraïne. “Maandag hebben we nog contact 
gehad met de club” zegt voorzitter Johan Timmermans. “Ze hebben ons beloofd deze week de aangepaste 
ondertekende documenten én een bankgarantie door te sturen. Voorlopig hebben we nog niets ontvangen. Het 
blijft dus afwachten. Gezien Pandža zelf nu niet op training is door interlandverplichtingen, stoort dit ons nog 
niet. Maar veel langer moet dit niet duren, we willen zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen.” 
Verder is de overgang van Wouter Biebauw naar Sporting du Pays de Charleroi definitief afgeblazen. KVM 
heeft niks meer gehoord van de club uit het zwarte land. 
 

woensdag 15 augustus: Beloftendoelman Arthur Hannes verhuist naar Club Brugge KV. De 18-jarige doelman 
tekende in Brugge een contract voor 2 seizoenen met 1 jaar optie. 
Later op de dag raakte ook bekend dat KV Mechelen de transfer van Boris Pandža naar Arsenal Kiyv definitief 
heeft afgeblazen. Maandag nam Arsenal Kiyv nochtans opnieuw contact op met KV Mechelen. “We hadden een 
akkoord, maar de aangepaste ondertekende documenten en de bankgarantie kregen we - ondanks beloften uit 
Oekraïne – niet”, zegt voorzitter Johan Timmermans. “Daarom blazen we de transfer nu af. We hebben nog een 
dag extra gewacht, maar nu moet het duidelijk zijn, Pandža vertrekt niet naar Kiev.” Donderdag keert Pandža 
terug van interland-verplichtingen met Bosnië-Herzegovina. 
 

zaterdag 18 augustus:  4de speeldag Jupiler Pro League => KSC Lokeren Oost-Vlaanderen - KV Mechelen  2-1 
Malinwa liep haar eerste nederlaag van het seizoen op. In Lokeren werd het 2-1 voor de thuisploeg. 
Na een kansarme eerste helft hingen de bordjes op nul-nul. Malinwa creëerde de meeste doelpogingen, maar 
ontsnapte op het einde van de eerste helft nog aan een achterstand. Benji De Ceulaer kon zich van truitje-trek 
van De Witte ontdoen en alleen op Renard afgaan, maar zijn bal strandde op de paal. 
In de tweede helft scoorde een vinniger Lokeren twee keer kort na elkaar. Maric en Harbaoui tikten KV 
Mechelen k.o. Een weinig geïnspireerd geelrood scoorde nog wel via Destorme, maar dat doelpunt viel te laat 
om alsnog aanspraak te maken op een punt. 
KV Mechelen prikte nochtans snel in de eerste helft. Junker lanceerde Enevoldsen die in het zijnet knalde. 
Geelrood nam van bij aanvang het balbezit voor zich en creëerde ook enkele kansen. Robin Henkens – vrije trap 
over – en Van Tricht – tot tweemaal toe aan schot in de zestien – hadden mogelijkheden om de score te openen. 
Nauwelijks kansen 
Malinwa ving de thuisploeg fijntjes op: Lokeren had geen antwoord op het tactische plaatje van de bezoekers en 
het duurde bijna tot aan het halfuur voor we de eerste thuiskans noteerden. De voor het eerst losgelaten De 
Ceulaer pegelde op doel, maar Renard ging goed plat. 
Peter Maes stuurde zijn neergezette organisatie bij en dat zorgde ervoor dat KVM vooraan minder ruimte kreeg. 
Het resultaat kon niet meteen boeien, want kansen vielen er nog nauwelijks. Een schuchtere poging van 
Enevoldsen en een stevige uithaal op een afvallende corner van Cordaro zorgden voor wat werk voor Copa in de 
slotfase van de eerste helft.  
Bijna De Ceulaer 

Toch was het Lokeren dat bijna met een voorsprong kon gaan rusten. De Ceulaer ontsnapte aan De Witte, zette 
Renard in de wind, maar mikte dé kans op de openingsgoal tegen de paal. Biset werkte de rebound voor 
Harbaoui weg. 
De tweede helft startte met meer aanvallende intenties. Lokeren-invaller Patosi maakte Malinwa meteen 
wakker: Renard redde met de vuisten. Op de counter had De Petter het openingsdoelpunt aan de voet, maar hij 
mikte zijn serieuze inspanning net naast. Wannes Van Tricht schilderde nog een vrije trap via Copa in 
hoekschop, maar KV Mechelen kon niet op tegen een steeds meer aandringende thuisploeg. 
Drie dolle Lokerse minuten 
Op drie minuten tijd vloerden de Waaslanders KVM vakkundig. Milos Maric profiteerde van een afgeweken 
voorzet om staalhard de één-nul tegen de touwen te schieten en even later kopte Harbaoui voorbij een kansloze 
Renard. 
Met Iddi en Destorme probeerde trainer Van Veldhoven terug vuur in het Mechelse elftal te krijgen. Maar de 
weerbaarheid van in de partij tegen Club Brugge kon KV Mechelen vandaag niet opbrengen. Daarvoor 
voetbalde stamnummer 25 niet fel en scherp genoeg. In het slot voerde KVM dan toch even de druk op. De 
aansluitingstreffer hadden Ruiz en Enevoldsen nog aan de voet, maar Copa redde knap. In de laatste seconden 



maakte Destorme er op vrije trap van Cordaro wel nog twee-één van, echter te laat om alsnog een punt uit de 
brand te slepen. Malinwa loopt zo tegen haar eerste nederlaag van het seizoen aan. 
 

donderdag 23 augustus: Het bestuur van KV Mechelen kondigt aan dat Eric Van Malderen vanaf 24 augustus 
zal optreden als veiligheidsverantwoordelijke van Malinwa. Van Malderen, die voordien reeds als adjunct in 
deze functie werkte, vervangt Peter Vanbeginne. In Beveren bekleedde hij deze functie ook al en was daar  zeer 
actief betrokken bij de verbouwingen aan de Freethiel! 
 

vrijdag 24 augustus: Kevin Vandenbergh verlaat KV Mechelen en gaat voor tweedeklasser KVC Westerlo 
voetballen. Na Geudens, Wilmet, Laureys en Paulussen is hij al de vijfde speler die tijdens deze transferperiode 
van Mechelen naar de Kempen verhuist! Vorig seizoen kwam de spits over van het gedegradeerde KAS Eupen.  
De zoon van ex-topschutter Erwin Vandenbergh speelde 28 officiële wedstrijden voor KV en maakt met deze 
overgang de cirkel rond. In 2002 verliet hij KVC Westerlo om via passages bij KRC Genk, FC Utrecht, KFC 
Germinal Beerschot Antwerpen en KAS Eupen bij KVM terecht te komen! 
 

zondag 26 augustus:  vijfde speeldag Jupiler Pro League =>  R. Standard de Liège  -  KV Mechelen   3-2 
Malinwa verloor met 3-2 op Sclessin. In een dol kwartier klom de thuisploeg op 3-0, maar het Deense duo van 
Malinwa milderde tot 3-2. 
In tegenstelling tot de voorbije weken moest Robin Henkens genoegen nemen met een plaats op de bank. 
Destorme nam zijn plek op het Mechelse middenveld in. Biset won de strijd voor de plek in de centrale 
verdediging ten nadele van de opgeviste Boris Pandza. 
De Rouches, die vorige week nog uithaalden op Charleroi (2-6), leken in de openingsminuten de lijn van vorige 
week te willen doortrekken. Geelrood had het knap lastig, maar zowel Buyens (Renard goed plat) als Bulot 
(gekraakt schot) konden Renard niet verschalken. Na een klein kwartier ging de Luikse storm liggen en 
probeerde Malinwa haar voet te zetten naast die van de thuisploeg. 
Gonzalez op de lat 
Halfweg de eerste helft schilderde een bedrijvige Seijas de bal op het hoofd van Gonzalez, maar de lat hield 
Malinwa van een achterstand. KV Mechelen probeerde wel en liet bij momenten aardige combinaties zien, maar 
tot concreet doelgevaar kwam het niet. 
Junker en Cordaro staken wel hun neus aan het venster, maar werden afgevlagd voor buitenspel. Vlak voor de 
koffie was Standard daar weer. Een prima aangesneden corner werd door kapitein Van Damme voorlangs 
gekopt. Geelrood mag dus zeker niet ontevreden zijn met de brilscore tijdens de rust. 
Gebrek aan efficiëntie breekt Geelrood zuur op 
De pauze kwam voor geelrood op het ideale moment en had duidelijk deugd gedaan, want Malinwa trok ten 
aanval. Destorme lanceerde Junker, maar die werd foutief gestopt door Ciman. De vrije trap krulde Van Tricht 
richting tweede paal, maar de afgeweken bal leverde enkel een corner op. Malinwa rook haar kans, maar Junker 
– weer hij – geraakte niet voorbij een attente Kawashima. 
De gemiste kansen braken geelrood zuur op, want bij haar eerste kans na de pauze was het meteen raak voor 
Standard: Buyens tikte een corner voorbij Renard. Malinwa helemaal van slag en net als vorige week werd de 
score vrijwel meteen verdubbeld. De aalvlugge Ezekiel liep goed in de rug van de Mechelse verdediging en liet 
Renard kansloos. Of 0-2 in twee minuten. 
Alsof dit niet voldoende was, kreeg de thuisploeg nog een penalty van de scheidsrechter. Die had handspel 
gezien van Van Loo in de eigen zestien. Gonzalez stelde niet teleur en zette de veilige 3-0 op het bord. 
Junker mildert tot 3-1 
KV Mechelen bleef echter niet bij de pakken zitten en begon terug beter te combineren. Na een mooie aanval 
schilderde Chen de bal op het hoofd van Junker die Kawashima het nakijken gaf. Meteen het eerste doelpunt 
voor de Deense spits in Mechelse loondienst. 
Tien minuten later leek geelrood ei zo na dichtbij de aansluitingstreffer. Cordaro bleef geloven in een verre 
voorzet en werd neergehaald door Kawashima. Scheidsrechter Colemonts wees naar de stip, maar keerde plots 
op zijn stappen terug tot groot ongenoegen van heel Malinwa. 
Enevoldsen zorgt voor 3-2 in de slotminuut 
Voor Standard leek de buit nu helemaal binnen, maar het venijn zat in de staart. Enevoldsen gaf Kawashima 
voor een tweede keer het nakijken in blessuretijd, maar verder kwam geelrood niet meer. Malinwa blijft zo 
steken op een één op negen en moet zaterdag op zoek naar een nieuwe driepunter tegen Beerschot AC. 
 

zaterdag 1 september:  zesde speeldag Jupiler Pro League =>  KV Mechelen  -  K. Beerschot AC   0-2 
KV Mechelen verloor vanavond haar derde thuiswedstrijd van het seizoen met 0-2 van Beerschot AC. 
KV Mechelen en Beerschot trapten in de late namiddag de vijfde speeldag op gang. Malinwa haalde tot dusver 
vijf punten uit vier wedstrijden en is aan een nieuwe driepunter toe. Na twee uitwedstrijden zonder punten moet 
de tweede seizoenszege dan maar in het eigen stadion vallen tegen Beerschot AC. De bezoekers uit Antwerpen 
stonden met vier punten uit evenveel wedstrijd amper één puntje achter geelrood in het klassement. Van 
Veldhoven wijzigde zijn typeploeg op één positie; centraal achterin maakte Maxime Biset plaats voor Boris 



Pandza. 
Pandza, die na de Ukraïnse transferperikelen zijn wederoptreden maakte, moest na amper vijf minuten al vol aan 
de bak om KV Mechelen van een vlugge achterstand te behoeden. Ondanks het Antwerps doelgevaar was het 
Malinwa dat het openingskwartier domineerde. Het Mechelse overwicht bracht echter geen doelpunten op. 
Junker en Destorme lieten enkele uitgelezen mogelijkheden op de 1-0 liggen. De bezoekers toonden zich net dat 
tikkeltje efficiënter. Welgeteld één scherpe counter was voldoende om de netten te doen trillen. Funso Ojo 
knikte aan de tweede bal het leer voorbij een kansloze Renard. 
De thuisploeg liet zich het tegendoelpunt niet aan het hart komen en bleef vol de kaart van de aanval trekken. 
Destorme klom een aantal keren boven iedereen uit om op doel te koppen maar steeds werd zijn bal door Stijnen 
alsnog van de lijn gehaald. Beerschot had het even knap lastig met de Mechelse aanvalsgolven maar herstelde 
naarmate de eerste helft vorderde toch het evenwicht. Stijn Wuytens had zowaar de 0-2 nog aan de voet, maar 
hij knalde de bal in het zijnet. KV Mechelen ging zo met een kleine achterstand de kleedkamers in. 
Van Veldhoven voerde tijdens de rust één wissel door. Anthony Van Loo mocht in de kleedkamers blijven, 
Ghomsi was zijn vervanger. De doorgevoerde wissel en de 0-1 achterstand konden KV Mechelen niet direct 
inspireren tot een bestorming van het doel van Stijn Stijnen. Beerschot controleerde zonder grote problemen de 
krappe voorsprong. De wedstrijd werd naarmate het uur dichterbij kwam slordiger. Beide ploegen hadden het 
lastig om de bal in de eigen rangen te houden. De Mechelse coach bracht met Robin Henkens vers bloed tussen 
de lijnen om de match open te breken. 
De laatste twintig minuten kreeg geelrood dan toch nog enkele goede kansen op de gelijkmaker. Mads Junker 
beleefde niet zijn meest gelukkige avond want hij kreeg geen enkele aangeboden kans tegen de touwen. De 
bezoekers mikten vol op de counter en haalden daar maximaal resultaat uit. Een eerste Antwerps doelpunt werd 
nog afgekeurd na buitenspel van Coulibaly. De tweede scherpe counter was wel raak. Losada joeg in de 
allerlaatste minuut de bal beheerst tegen de touwen. KV Mechelen ziet zo, voor de derde week op rij, de punten 
naar de tegenstander gaan. 
 

dinsdag 4 september: Vandaag werd in het bondsgebouw in Brussel geloot voor de beker van België. Voor KV 
Mechelen kwam er een verplaatsing naar derdeklasser Royale Entente Bertrigeoise uit de bus. Indien KV 
Mechelen de 1/16de finale van de Cofidis Cup overleeft, wacht een match op het veld van de winnaar tussen 
RSC Anderlecht en R. Boussu Dour Borinage. In een mogelijke kwartfinale komt de tegenstander uit het viertal 
K. Bocholter VV – KAA Gent / KSC Lokeren Oost-Vlaanderen – KFC Dessel Sport. 
 

maandag 10 september: Boris Pandža werd vandaag met succes geopereerd aan de knie. Nadat hij zijn voorste 
kruisband van zijn linkerknie afscheurde in de wedstrijd tegen K. Beerschot AC werd het snel duidelijk dat de 
Bosniër geopereerd moest worden. Vandaag ging Pandža onder het mes en die ingreep is succesvol verlopen.  
Deze week zal de medische staf, in samenspraak met de behandelende dokter, een plan van revalidatie opstellen.  
Sowieso staat Pandža voor een maandenlange afwezigheid. 
 

dinsdag 11 september: KV Mechelen is met R. Entente Betrigeoise overeengekomen om het bekerduel van 26 
september in het Argos Oil-stadion 'Achter de Kazerne' te spelen. De aftrap tegen de derdeklasser uit Bertrix is 
om 20u. 
 

donderdag 13 september: Sheldon Bateau tekende vandaag een contract voor één seizoen met optie voor een 
bijkomend jaar bij KV Mechelen.   
 

 
 



Bateau is een 21-jarige centrale verdediger uit Trinidad & Tobago. Hij was contractvrij zodat Malinwa hem na 
het beëindigen van de transferperiode kon binnenhalen. Bateau trainde sinds deze week mee en kon dus de 
technische staf overtuigen van zijn kwaliteiten. Vorig seizoen voetbalde Bateau in zijn vaderland bij San Juan 
Jabloteh FC. 
 

zaterdag 15 september: zevende speeldag Jupiler Pro League =>  KAA Gent  -  KV Mechelen   0-2 
KV Mechelen heeft AA Gent verslagen op de zevende speeldag. In het Jules Ottenstadion werd het 0-2. 
Harm Van Veldhoven voerde voor de verplaatsing tegen AA Gent al dan niet noodgedwongen heel wat wissels 
door in de basiself. Van Hoevelen, Henkens, Diabang en Pacovski kwamen aan de aftrap. Het duel in het Jules 
Ottenstadion was een treffen tussen de nummers 3 en 13 in het klassement. 
Gentse druk 
Beide ploegen begonnen fel aan de partij met kansen aan beide kanten. Gent zette meteen druk en Mboyo 
infiltreerd, maar Ghomsi wierp zich nog in de baan van het schot. KVM was niet onder de indruk en nam de bal 
over. Een echte doelkans kwam er niet, al was er wel appèl voor een strafschop nadat Chen tegen de grond ging 
binnen de baklijn. 
Na tien minuten was er een misverstand in de Gentse verdediging waardoor Cordaro met de bal aan de haal kon. 
Zijn doorsteekpass naar Junker was echter niet goed genoeg en Arzo kon de fout herstellen. 
De thuisploeg kwam dichtbij een openingstreffer met enkele kansen op rij. Pacovski stond telkens op de juiste 
plaats op de pogingen van Mboyo en Remacle. Vooral op het schot van de laatste toonde de Macedoniër zich 
paraat. Malinwa dreigde een paar keer vanop afstand via Destorme en Cordaro, maar de bal belandde niet tussen 
de palen. 
Onverwachte voorsprong 
Halfweg de tweede helft nam de druk van blauwwit toe. Mboyo en Remacle vonden elkaar opnieuw makkelijk. 
De Waal zette scherp voor doel en de spits miste van dichtbij zijn schot. Het aantal stilstaande fases aan Gentse 
zijde dikte intussen ook al flink aan, maar telkens konden de geelrode verdedigers de bal wegwerken. Naarmate 
de rust vorderde, maakte AA Gent steeds nadrukkelijker aanspraak op de voorsprong. Naast een tweevoudige 
schreeuw om een strafschop van het thuispubliek, werd Malinwa op eigen helft versmacht door de thuisploeg. 
Tegen alle verwachtingen was het toch KV Mechelen die tekende voor het slotakkoord van de eerste helft. 
Malinwa kon er nog eens uitkomen en plots viel de bal voor de voeten van Destorme die zo een reuzenkans 
kreeg voorgeschoteld. Alleen voor Padt strandde het leer echter tegen de paal. Kort daarna stond de onverhoopte 
voorsprong toch op het bord. Destorme maakte zijn misser goed en kopte de voorzet van de linkerflank tegen de 
netten. KVM mocht met een 0-1 voorsprong de rust in. 
Gent op zoek naar gelijkmaker 
AA Gent kreeg een dikke tien minuten de tijd om te bezinnen. In eerste instantie leek dat een goede zaak, want 
de thuisploeg ging op zoek naar de gelijkmaker, maar KVM hield makkelijk stand. Het waren zelfs de 
bezoekers die opnieuw voor vertwijfeling zorgen met prima kansen voor Cordaro. La Gantoise liet veel ruimte 
op het middenveld en KV Mechelen maakte daar gretig gebruik van om enkele counters op te zetten. Cordaro 
kreeg zelfs een bijna niet te missen mogelijkheid nadat hij helemaal alleen de bal kreeg bij een hoekschop, maar 
Padt redde de meubelen. Biset kwam te laat om de rebound binnen te tikken. 
De thuisploeg eiste het balbezit op en kreeg dat ook van geelrood. Veel gevaar leverde dat niet op.  
Rond de 65ste minuut mocht Robin Henkens een vrije trap nemen. Padt zag de bal naast krullen. AA Gent werd 
zenuwachtig en miste overzicht in de zone van de waarheid. Kwamen de Gentse aanvallers dan toch eens in 
stelling, kon Pacovski relatief makkelijk redding brengen. 
Cordaro beslissend 
Met de 0-1 op het bord bleef het een linke tussenstand. KV Mechelen leek alles onder controle te hebben, maar 
Gent bleef naar oplossingen zoeken. Vijf minuten voor tijd kreeg Robin Henkens een uitgelezen kans om de 
wedstrijd te beslissen, maar opnieuw was daar Sergio Padt die zijn ploeg nog levende hield. Luttele seconden 
later glipte Alessandro Cordaro door de buitenspelval. De Gentse verdediging was verbaasd en bleef staan, 
waardoor de Italobelg moederziel alleen op de doelman afging. De rechtervleugel bleef kalm en zette de 0-2 
eindstand op het bord. Malinwa behaalde zo de tweede overwinning van het seizoen en zorgt zo voor wat 
ademruimte in het klassement. 
 

woensdag 19 september: Liroy Zhairi, die voor het seizoen te horen kreeg dat hij mocht uitkijken naar een 
andere club, wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan het Israëlische Maccabi Haifa. Z’n nieuwe club 
bedong ook een aankoopoptie voor de middenvelder. 
 

zaterdag 22 september: achtste speeldag Jupiler Pro League =>  KV Mechelen  -  RAEC Mons   3-0 
KV Mechelen won vanavond simpel van RAEC Bergen. Diabang sloeg net voor en na de pauze toe. Na de drie-
nul van Henkens en het rood karton voor Nicaise lagen de bezoekers helemaal in de touwen. 
Malinwa kende tegen een stug Bergen een moeilijke eerste helft, maar prikte toch een aantal keer stevig tegen. 
Het leek lange tijd een net-niet scenario te worden: Cordaro mikte tweemaals centimeters naast en ook Diabang 



kon niet besluiten. Dat deed hij in de slotfase wel op aangeven van Destorme en zo kon KVM alsnog met een 
voorsprong rusten. 
Vlak na de pauze was Diabang daar weer met zijn snelle beentjes. Werner en de zijnen moesten zo nog meer in 
de achtervolging, maar werden in hun intenties helemaal gefnuikt toen Henkens op assist van, jawel, man van de 
match Diabang, heerlijk de drie-nul tegen de touwen prikte en Nicaise even later zijn tweede gele kaart pakte. 
Malinwa kruipt zo weer de middenmoot in na een deugddoende zes op zes. 
Gesloten organisaties 
Malinwa begon luttele seconden na de aftrap al met een enorme kans. Cordaro glipte op rechts door en had ei zo 
na de openingstreffer al aan de voet. Het leer rolde echter langs de verkeerde kant van de verste paal. 
De bezoekers waren niet naar Mechelen gekomen om de thuisploeg te laten combineren. De Draken hielden de 
linies dicht bij elkaar en wachtten op een foute Mechelse baltoets om te counteren. Malinwa zocht in de 
aanvangsfase geduldig naar een voetballende oplossing en dat vergde tijd. Toch kon Diabang door Destorme 
gelanceerd worden. De Bosnische Senegalees probeerde echter de teruggekeerde Timmermans nog uit te 
kappen, maar dat lukte niet – weg kans dus. 
Op kansen aan de overzijde was het even wachten en Pacovski moest nooit echt aan de bak. Jarju pegelde een 
afgeweken schot van Sapina over de kooi, Nicaise naast de staak. Geelrood leek even wat terrein prijs te geven, 
kwam net op tijd weer voor doelman Werner piepen. Zo kon Chen op aangeven van Destorme ontsnappen aan 
de Bergense bewaking, Cordaro mikte in de draai nipt naast. Even later kon opnieuw Cordaro uithalen, ver over. 
Diabang slaat toe 
Aan de overzijde versierde Van Imschoot een unieke kans op de eerste goal van de avond, zijn uithaal van in de 
zestien zoefde over. Ook Nong prikte even: de ex-KVM’er knikkerde een hoekschop over. Ondanks het 
organisatorische gespijker van de bezoekers wandelde Malinwa met een één-nul ruststand de kleedkamers in. 
Destorme knalde op doel, een spurtende Diabang tikte binnen. 
Meteen na de pauze moest Pacovski tussenbeide komen met de vuisten, Zola kreeg de rebound niet tussen de 
palen. Diabang scoorde wel aan de overzijde: hij ramde in de kluts een hangende voorzet van Cordaro hard 
tegen netten en zo kon KV Mechelen al snel met een iets veiligere twee-nul gaan voetballen. Junker zag enkele 
minuten later de drie-nul tegen de lat stranden, al vlagde de lijnrechter – onterecht – voor buitenspel. 
De thuisploeg sloeg de bezoekers snel K.O., want na de drie-nul van Henkens – wat een heerlijke goal – zakte 
het Bergense efltal in elkaar. RAEC diende al gauw de kelk tot de bodem te ledigen, want na twintig minuten in 
de tweede helft keek het niet alleen tegen drie goals aan, maar moest het ook met tien verder. Nicaise 
incasseerde zijn tweede gele kaart voor duwfout op Cordaro. 
Malinwa kon rustig achteruit leunen en wat tiktakvoetbal uitproberen. Destorme, Cordaro, Henkens en de 
ingevallen Van Tricht en Enevoldsen waren wel zeer dicht bij de vier-nul. Die gemiste kansen konden de pret 
op de tribunes niet drukken - de wave rolde vlotjes door het stadion - en terecht. Met een deugddoende zes op 
zes sluit geelrood immers weer aan bij de veilige middenmoot. 
 

woensdag 26 september: 1/16de finale beker van België ‘Cofidis cup’ =>  KVM – R. Entente Bertrigeoise  6-0 
KV Mechelen won overtuigend met 6-0 tegen derdeklasser Bertrix. David Destorme zette geelrood al na 12 
minuten op voorsprong en in de tweede helft klaarde KVM simpel de klus. 
Na de eerste helft stond het nog ‘maar’ één-nul in het Argosstadion Achter de Kazerne. David Destorme zorgde 
al snel voor wat gemoedsrust bij de thuisploeg, maar het lukte geelrood niet om nog te scoren voor de pauze. 
Na de rust klaarde Malinwa snel de klus. Van Damme, Cordaro, Enevoldsen (twee keer) en Pedersen blikten de 
derdeklasser in en zo stoot KVM een ronde verder. Dan speelt geelrood op het veld van RSC Anderlecht. 
KV Mechelen kreeg meteen een goede mogelijkheid. De Witte knalde een onrechtstreekse vrije trap in de muur 
na een terugspeelbal in de defensie van Bertrix. Toch slaagde Malinwa in haar opdracht om snel een doelpunt te 
scoren. Destorme knalde de rebound binnen nadat zijn kopbal tegen de paal botste. 
Bertrix reageerde en bijna profiteerde Thiam van een misverstandje tussen Biebauw en Biset aan de rand van de 
zestien, Biebauw redde echter met de voet. Malinwa moest uitkijken, want Bertrix kwam even later gevaarlijk 
voor de kooi van Biebauw. Een vrije trap van Lucas Plautz zoefde- gelukkig voor KVM - langs alles en 
iedereen. 
Goalie houdt Bertrix in de match 
KV Mechelen liet echter niet betijen en ging op zoek naar een tweede doelpunt. Chen dook in de zestien en 
haalde buitenkant voet uit: de bezoekende doelman redde met een tijgersprong. Diezelfde goalie was even later 
weer bij de pinken toen Destorme een bal in het hoekje plaatste. Net als de doelman speelde ook de lat 
spelbreker. Destorme kopte op de bovenkant van de lat. Een kopbal van Biset op voorzet van Chen ging ook 
niet tegen de touwen. 
Gezwind was het spel van geelrood niet altijd, maar toch had het voor de pauze kansen genoeg om de 
voorsprong uit te breiden. Een fraaie actie tussen Diabang en Henkens keilde die laatste in één tijd over. Ook 
een schot van Chen dat bezoekende doelman niet kon klemmen, rolde net niet over de lijn. En zo kon alles nog 
in de tweede helft. 
Bertrix breekt 



Destorme – op de doelman – en Van Damme – hard naast – probeerden het meteen in de tweede helft. Ook een 
snelle uitbraak met Diabang en Cordaro leverde geen tweede thuisdoelpunt op. Het was echter Joachim Van 
Damme die even later alle hoop bij de bezoekers wegnam met een rake kopper. KV Mechelen neep Bertrix 
vervolgens helemaal dood. Cordaro zette druk in de zestien, veroverde het leer en maakte knap af. Even later 
ontsnapte de net ingevallen Enevoldsen aan het oog van de bezoekende verdediging. Hij legde de vier-nul netjes 
in het mandje. 
Nog mooier was de pegel van Pedersen. De Deen – die al vroeg de geblesseerde Ruiz kwam vervangen – 
schilderde de bal naast de rechterstaak: 5-0. De bezoekers kregen in de slotfase nog een geschenkje van 
scheidsrechter Vanbecelaere. Na een onschuldig duel met Chen legde de man in het zwart de bal op de stip. 
Wanderson Da Silva trapte de eerredder echter hoog over. Het werd integendeel nog 6-0, een strakke uithaal van 
Enevoldsen zette de stevige eindcijfers op het bord. 
 

vrijdag 28 september: KV Mechelen laat weten dat het de abonnementenverkoop voor het huidige seizoen heeft 
afgesloten met 8 293 abonnees. Dat zijn er ietsje minder dan vorig seizoen, toen 8 706 supporters een 
seizoenskaart van Malinwa kochten. 
Verder heeft de kalendercommissie de data en aanvangsuren van de wedstrijden tot begin december vastgelegd.  
Voor KV Mechelen wijzigt er maar één duel. De thuismatch van 3 november tegen RSC Anderlecht wordt 
vervroegd van 20u naar 18u. 
 

 
 
zaterdag 29 september: tiende speeldag Jupiler Pro League =>  KRC Genk  -  KV Mechelen   2-1 
In Genk verloor Malinwa voor het eerst in vier weken: 2-1. KV gaf een vroege voorsprong nog voor de rust af, 
en zag De Ceulaer een kwartier voor tijd de winnende treffer netten. 
Na een stevige start van Racing Genk kon De Witte KV Mechelen onverwacht op voorsprong koppen op 
hoekschop: 0-1 na amper een kwartier. Opnieuw op corner moest Malinwa echter de gelijkmaker toestaan, via 
Vossen. 
In de tweede helft verwerd de partij tot een nerveus potje voetbal, met een belangrijke rol voor scheidsrechter 
Vervecken. KV Mechelen vergat te voetballen en De Ceulaer maakte de klus af voor de thuisploeg. Ghomsi 
keek uiteindelijk nog tegen een rode kaart aan. 
Twee corners, twee doelpunten 
In de Cristal Arena koos Harm Van Veldhoven voor het elftal dat zes op zes pakte tegen Gent en Bergen, maar 
die equipe had het de eerste tien minuten redelijk moeilijk: nog binnen de 600 seconden kregen ex-poulain 
Gorius (twee keer) en Buffel de kans om de thuisploeg snel op voorsprong te schieten. Zij faalden echter, en 
daar profiteerde De Witte van: de stevige stofzuiger kopte in de dertiende minuut een netjes aangesneden corner 
van Henkens voorbij Van Houdt. De lange goalie stond er bij en keek er naar: 0-1 – op een diefje, maar ideaal 
om de snedige start van de thuisploeg even af te breken. Acht minuten later sneed Junker door de blauw-witte 
defensie, maar de Deense spits rateerde de 0-2 middels een te onnauwkeurig lobballetje. 
Bijna even onverwacht als de 0-1 viel vlak voor het half uur ook de 1-1, opnieuw op corner. De tot dan tot 
foutloze Pacovski kon de hoekschop van Gorius niet klemmen, en daar haalde Vossen zijn voordeel uit. De 
Limburgse nummer negen ging voor een snelle rebound: de bordjes opnieuw in evenwicht. Ook in het aantal 
kansen bleef dat overwicht vervolgens aanwezig: eerst verdween een kopbal van De Ceulaer in de grijparmen 



van de Mechelse Macedoniër, even later miste van Hoevelen – eveneens met het hoofd – van dichtbij de 1-2 na 
een vrije trap van Henkens. 
De Ceulaer nekt Malinwa 
Na de pauze kregen de toeschouwers een zelfde spelbeeld: een snedig Genk, een terugplooiend Malinwa. 
Vossen en Koulibaly hadden al snel mooie mogelijkheden, maar konden het leer niet goed genoeg raken om het 
publiek richting vreugdedansjes te gidsen. De thuisploeg etaleerde ook daarna zijn dominantie, maar dat leverde 
Biset en co geen paniekaanvallen op. Het Mechelse kaartenaantal dikte – mede dankzij overdreven pijnkreten en 
gekronkel van de thuisspelers – ondertussen wel vlotjes aan, en ook Van Veldhoven werd plots op het matje 
geroepen door de ref. De T1 mocht om onduidelijke redenen op de tribune gaan zitten – vierde scheidsrechters 
dringen zich zo af en toe ook ’s graag op het voorplan. 
De minuten na Harms exit: veel gejoel buiten de lijnen, zenuwachtig voetbal erbinnen. Het was uiteindelijk De 
Ceulaer die al dat nerveuze gedoe uitbuitte. De vinnige thuisspits kreeg in de zestienmeter een typisch Gorius-
balletje voorgeschoteld en schoof het leer netjes naast Pacovski: 2-1, een kwartier voor tijd. Heel de tweede 
helft was Malinwa ondertussen amper nog tot aan het doel van Van Houdt geraakt, en ook na de inbreng van 
Enevoldsen (na het uur) en Pedersen en Van Tricht (na de 2-1) kwam daar weinig verandering in. 
Met het besef dat er iets moest gebeuren, trokken de geel-roden wel meer naar voren, echter zonder al te veel 
stootkracht. Genk op zijn beurt speelde rustig uit. Na een tweede gele kaart mocht Ghomsi uiteindelijk nog 
vroegtijdig gaan douchen: een zuur extraatje bovenop de 2-1 nederlaag. 
 

maandag 1 oktober: Trainer Harm van Veldhoven kreeg voor z’n verwijzing naar de tribune afgelopen zaterdag 
een minnelijke schikking van één speeldag schorsing voorgesteld. KV Mechelen aanvaardt dit niet en morgen 
komt de zaak voor het Sportcomité. 
 

dinsdag 2 oktober: Het Sportcomité bevestigde vandaag de schorsing van één speeldag voor trainer Harm van 
Veldhoven. Dat wil zeggen dat hij zaterdag tijdens de wedstrijd tegen KV Kortrijk niet mag plaatsnemen in de 
dug-out. 
Verder werd vandaag ook de zaak-Ghomsi behandeld. Op basis van de TV-beelden kreeg de linksback van 
Malinwa 4 weken schorsing voor z’n elleboogstoot op Jordan Remacle in het duel op KAA Gent. 
KV Mechelen wacht nu op de uitgeschreven motivatie van de Geschillencommissie en beslist nadien of het al 
dan niet in beroep gaat tegen de schorsingen van Ghomsi en van Veldhoven. 
 

woensdag 3 oktober: KV Mechelen gaat in beroep tegen de schorsingen van trainer van Veldhoven en Antonio 
Ghomsi. De beroepskamer van de Geschillencommissie zal vrijdag een definitief oordeel vellen over de straf 
voor Harm van Veldhoven. Wanneer het beroep van Ghomsi wordt behandeld is nog niet bekend. 
 

vrijdag 5 oktober: KV Mechelen ging samen met de supportersfederatie ‘Malinwa’ op zoek naar een nieuwe 
goaltune. Supporters mochten hun eigen voorkeur doorsturen en op basis van de ingestuurde songs werd een 
shortlist gemaakt. De shortlist bevatte 5 mogelijke keuzes, vandaag maakte de club bekend welk deuntje het 
haalde. De supporters kozen ervoor om geen muziek te draaien bij een doelpunt van Geelrood. ‘Geen tune’ 
kreeg 29,71% van de stemmen. De andere genomineerde deuntjes waren Liberté van Parla & Pardoux (26,21 
%), Highway to Hell van AC/DC (22,21%), Iens ne Kakker van Tom Kestens (13,17 %) en The Piranhas van 
Tom Hark (8,70 %). 
Vanmiddag om 13u bevestigde de beroepskamer van de Geschillencommissie de schorsing van één speeldag 
voor Harm van Veldhoven. Volgens de commissie had van Veldhoven tijdens de wedstrijd in Genk 
herhaaldelijk kritiek op de scheidsrechter, ook na aandringen van de vierde official om hiermee te stoppen. Dat 
wil zeggen dat de coach z’n team morgen tegen KV Kortrijk niet vanop de bank zal kunnen aansturen. 
 

zaterdag 6 oktober: tiende speeldag Jupiler Pro League =>  KV Mechelen  -  KV Kortrijk   0-2 
KV Mechelen verloor met nul-twee van KV Kortrijk. Boubacar Diabang werd in de eerste helft uitgesloten. 
Vlak voor de pauze kwam KVK op voorsprong via Chavarria. Nochtans kon de eerste helft alle kanten op, maar 
KVM werd in zijn aanvallende ambities gefnuikt door een rode kaart voor Diabang. 
Na een overtreding op Brecht Dejaegere opteerde scheidsrechter Bourdouxhe voor een rood karton en zo moest 
Malinwa nog meer dan een helft verder met tien tegen elf. Een moedig KVM trachtte nog de bakens te verzetten 
in de tweede helft, maar nam haar moment van de waarheid op de gelijkmaker niet. KV Kortrijk maakte het 
even later wel af na een verdedigende misser. Nfor lobte over Pacovski en zo verloor Malinwa met nul-twee. 
In een eerste helft die lang alle kanten uitkon, verzamelde beide ploegen enkele uitstekende mogelijkheden. Na 
goed uitverdedigen van gelegenheidslinksback Diabang rukten Junker en Enevoldsen op. Zij zetten Destorme 
scherp voor doel: zijn uithaal strandde op doelman Keet. Aan de overzijde zette even later Mulemo Chen in de 
wind. De inlopende Dejaegere knalde het leer van dichtbij over. Ook Junker kon de bal niet tegen de touwen 
krijgen toen hij na een misverstandje in de bezoekende defensie aan de zestien uithaalde, goalie Keet ging goed 
plat. 



Rood voor Diabang 
Verdedigend trok Malinwa haar streng: Diabang, de vervanger van de geschorste Antonio Ghomsi deed het 
bijzonder goed tot hij plots rood onder de neus geduwd kreeg. Zowel Dejaegere als Diabang gingen hoog naar 
de bal, maar Diabang kwam te laat. Het verdict was hard: rood. 
Malinwa moest dus snel met tien verder en Van Veldhoven haalde Junker naar de kant voor verdediger Bateau. 
KVM putte kracht uit de man-minder-situatie en stoof - even - naar voor. Cordaro en Chen misten precisie in 
hun laatste pass en zo kon Keet vrij rustig toekijken. Aan de overzijde lukte het de bezoekers wel om te scoren. 
Chavarria kon de rebound na een redding van Pacovski binnenkeilen en zo moest KVM met tien én met een nul-
één achterstand de kleedkamers in. Daar kon geelrood eigenlijk nog tevreden mee zijn, want Xavier Chen redde 
in de slotfase van de eerste time nog een bal van de lijn. 
Moedig KVM 
Malinwa eiste in de tweede helft het balbezit op en ging naarstig op zoek naar de gelijkmaker. Enevoldsen glipte 
weg van Zukanovic, maar knalde over terwijl Henkens een fraaie voorzet van Cordaro net naast kopte. Ook 
Cordaro zelf had beter kunnen doen met een afvallende hoekschop, want zijn schot zoefde over. 
Enevoldsen niet, Nfor wel 
Aan de overzijde probeerde Chavarria een strafschop te versieren na een duwtje van Chen, Bourdouxhe liet 
betijen. Een moedig geelrood bleef vooruit voetballen, maar kon op het moment van de waarheid niet toeslaan. 
Destorme schilderde de bal op doel, Keet redde knap. De rebound was voor Enevoldsen, maar hij deed het zijnet 
trillen. 
Ernest Nfor vond wel de weg naar het doel toen KVM hem na een Kortrijkzaanse aanval onbegrijpelijk centraal 
alleen liet. Hij verschalkte slim Pacovski en legde de partij in een definitieve plooi. Het bleef bij nul-twee, een 
knaller van Martin stuitte nog op de lat, en zo bleef een moedig geelrood met lege handen achter. 
 

maandag 8 oktober: Na de rode kaart van Diabang van afgelopen zaterdag tegen KV Kortrijk stelde het 
bondsparket maar liefst 3 speeldagen schorsing voor. Malinwa aanvaardt dit voorstel niet en vraagt de 
geschillencommissie om een uitspraak te doen. Die zitting staat morgen, dinsdag, gepland. 
Verder liet KV weten dat het contract van Wannes Van Tricht werd opengebroken. De jonge middenvelder 
kreeg een verbeterde versie dat hem tot 2016 bij Geelrood houdt. Het vorige contract liep tot 2015. 
 

dinsdag 9 oktober: Boubacar Dialiba Diabang kreeg vanmiddag van de Geschillencommissie twee speeldagen 
schorsing voor zijn rode kaart tegen KV Kortrijk. De commissie schroefde het voorstel tot minnelijke schikking 
van 3 schorsingsdagen dus met één speeldag terug. KV Mechelen beslist ten laatste woensdagochtend of het al 
dan niet in beroep gaat. 
 

woensdag 10 oktober: Malinwa besliste vanochtend in beroep te gaan tegen de schorsing van twee speeldagen 
die Boubacar Dialiba Diabang gisteren kreeg. De zaak zal vrijdag voorkomen. 
Deze namiddag mochten de leden van de Malinwa Kids Club trainen onder leiding van de spelers van de A-
kern. Na de training konden de jonge KVM-fans terecht bij hun idolen voor een babbeltje en een handtekening. 
 

vrijdag 12 oktober: Ook in beroep kreeg Boubacar Dialiba Diabang 2 schorsingsdagen voor z’n rode kaart tegen 
KV Kortrijk. De Bosnische Senegalees van Malinwa zal dus de matchen op Cercle Brugge KSV en tegen K. 
Lierse SK moeten missen. 
 

vrijdag 19 oktober: Antonio Ghomsi kreeg in beroep 3 speeldagen schorsing voor z’n elleboogstoot op het veld 
van KAA Gent. Op basis van de TV-beelden had de Kameroenese linksback van KVM eerst 4 speeldagen 
gekregen, in beroep is er dus ééntje afgegaan. Hij krijgt ook één speeldag voorwaardelijk. Indien Ghomsi een 
vergelijkbare overtreding zou maken binnen het komende jaar, dient hij nog één extra speeldag schorsing boven 
zijn dan te bepalen straf te verwachten. Hij moet ook een boete van 600 euro betalen. De schorsing gaat in vanaf 
maandag, wat betekent dat hij de wedstrijden tegen K. Lierse SK, op Oud-Heverlee Leuven en tegen RSC 
Anderlecht zal moeten missen. 
 

zaterdag 20 oktober: elfde speeldag Jupiler Pro League  =>  Cercle Brugge KSV  -  KV Mechelen   1-2 
Een efficiënt Malinwa won met 1-2 op het veld van Cercle Brugge. 
In een weinig beklijvende eerste helft hielden Cercle en KV Mechelen elkaar in evenwicht: 0-0 staat er bij de 
rust op het bord. Te weinig precisie en te weinig creativiteit in de zestienmeter zorgden voor nauwelijks kansen 
en een bijzonder matige vertoning. 
In een vinnigere tweede helft brak de partij wel open. Malinwa zorgde via een knap nummertje van Iddi voor de 
nul-één, maar een vergeten Gudjohnsen tikte even later de gelijkmaker simpel binnen. De wedstrijd kon alle 
kanten uit, maar het was KVM dat met de zege ging lopen. Pedersen kroonde zich tot matchwinnaar en daar 
konden een rode kaart voor Ghomsi en een bal op de lijn in de 95ste minuut niets meer aan veranderen. 
Malinwa bleef ook voor aanvang van de partij tegen Cercle niet van blessurepech gespaard. Junker viel tijdens 



de opwarming uit met een blessure aan de quadriceps, Nicklas Pedersen was zijn vervanger. Aan de overzijde 
startte Eidur Gudjohnsen voor het eerst in de basis. Veel viel er in de eerste twintig minuten niet te beleven: 
Destorme en Rudy waren het gevaarlijkst. Beide testten even de alertheid van beide goalies en mikten daarnaast 
een keertje naast. 
Weinig animo 

Op het halfuur glipte Pedersen door de buitenspelval. De Deen trachtte Verbist op het verkeerde been te zetten 
met een schot naar de korte hoek. De Cercle-goalie ging echter goed plat. Van puur voetbalplezier en heerlijke 
combinaties was nauwelijks sprake en dat zorgde voor een saaie eerste helft. 
Ook Cercle kon weinig klaarmaken in de zone van de waarheid. Van Eenoo zette de ‘grootste’ kans achter zijn 
naam: op een afleggertje van Gudjohnson krulde hij vanop twintig meter over de kooi van Pacovski. Aan de 
overzijde zorgde Cordaro in de extra tijd bijna nog voor een doelpunt, maar Verbist redde met de voet. Nul- nul 
dus bij de rust. 
Nummertje Iddi 
Het niveau en het aantal kansen moest in de tweede helft de hoogte in en het leek erop dat beide elftallen tijdens 
de rust die boodschap ingepeperd gekregen hadden. Malinwa moest zelfs uitkijken dat het niet meteen op 
achterstand kwam. Een vinnig Cercle trof via Portier op een hoekschop bijna raak. Chen kopte op de lijn het leer 
uit het doel. Geelrood reageerde meteen via Iddi. Hij dolde de thuisdefensie gek en liet Verbist het nakijken. 
Gudjohnsen vergeten 
Lang konden de bezoekers niet genieten van de voorsprong, bij de eerste mogelijkheid van de thuisploeg kon 
Gudjohnsen de gelijkmaker binnentikken. De IJslander werd bij een doorgekopte hoekschop volledig vergeten 
en zette simpel de 1-1 op het bord. Even later kon Iachtchouk bijna geklungel in de Mechelse verdediging 
afstraffen, maar de nummer 9 van groenzwart knalde in het zijnet. 
Efficiënt KVM bibberend naar het einde 
De partij leek even te kantelen in het voordeel van de thuisploeg, maar KVM prikte net op tijd én vooral 
efficiënt tegen. Nicklas Pedersen gaf doelman Verbist het nakijken na een uitstekende voorzet van Henkens. 
Geelrood aan het feest voor wat zeer belangrijke drie punten zouden kunnen zijn. 
In de slotfase moest Malinwa nog met tien verder toen, jawel, Antonio Ghomsi zijn tweede gele kaart kreeg. 
Onterecht als je het ons vraagt, het tijd winnen was van Iddi die het balletje liet liggen, maar scheidsrechter 
Smet haalde het rood boven. In de extra tijd was het pompen of verzuipen voor KVM, dat Rudy nog in het zijnet 
zag pegelen en invaller Bateau in de 95ste minuut een bal van de lijn zag halen. 
 

maandag 22 oktober: Het bestuur van KV Mechelen ondersteunt de boycot van de supportersfederatie van 
Malinwa om niet naar Oud-Heverlee Leuven af te reizen. 
Oud-Heverlee Leuven liet onlangs weten zich niet achter een afspraak te scharen die de overige 15 
eersteklasseclubs op vraag van de overkoepelende supportersfederatie wel steunden. Alle clubs hanteren immers 
maximumprijzen van 15 euro voor een staanplaats en 20 euro voor een zitplaats voor het bezoekersvak, op OHL 
na. 
Zo zou de KVM-aanhang voor de wedstrijd Oud-Heverlee Leuven - KV Mechelen van woensdag 31 oktober 25 
euro voor een zitplaats moeten betalen. De supportersfederatie van KV Mechelen, die een goede negentig 
procent van de uitsupporters vertegenwoordigt, besliste daarop om de wedstrijd te boycotten. KV Mechelen zal 
dus geen tickets verkopen voor deze wedstrijd. 
OHL vroeg intussen de toelating aan KV Mechelen om zelf tickets te mogen verkopen voor het bezoekersvak. 
“We hebben op een raad van bestuur alle standpunten naast elkaar gezet”, zegt KVM-voorzitter Johan 
Timmermans. “Het bestuur wil immers de goede relatie met eersteklasseclubs en dus zeker ook OHL niet op het 
spel zetten, maar we hebben ook oor naar de verzuchtingen van de eigen supporters.” 
Daarom besliste het KVM-bestuur om de supportersfederatie te volgen en om Oud-Heverlee Leuven geen 
toelating te geven voor de ticketverkoop voor het bezoekersvak. KV Mechelen betreurt dat er geen constructieve 
oplossing kon gevonden worden met OHL. Malinwa en de supportersfederatie vragen de KVM-supporters ook 
om de verplaatsing naar Leuven niet te maken. 
 

donderdag 25 oktober: De supportersfederatie roept om veiligheidsredenen op om de verplaatsing naar Leuven 
niet te maken. De wedstrijd zal immers, gratis, op groot scherm te zien zijn in het KVM-stadion. 
Gert Van Dyck, voorzitter van de supportersraad van KV Mechelen, geeft toelichting: “Het werd snel duidelijk 
dat OHL niet bereid was om iets te doen aan de prijzen. We willen vermijden dat supporters van KV naar de 
Oude Markt trekken, dit zou een te groot veiligheidsrisico inhouden. Daarom maken we alles klaar om de 
wedstrijd in het stadion van KV te kunnen volgen op een groot scherm van 27m².” 
Elke KVM-supporter is bij deze alvast uitgenodigd. Ondanks de kosten die deze organisatie met zich 
meebrengt, kan elke supporter gratis de uitzending bijwonen. 



Stefaan Leroux, voorzitter van de supportersfederatie: “Met het gratis maken van onze organisatie willen we een 
duidelijk signaal geven, niet alles moet om geld draaien, we doen dit weer gewoon zelf, symbolisch tien jaar 
nadat supporters de club hebben gered.” 
 

zaterdag 27 oktober: twaalfde speeldag Jupiler Pro League =>  KV Mechelen  -  K. Lierse SK   3-0 
Een dominant KVM won met drie-nul van een ongevaarlijk Lierse. 
Geelrood had de eerste helft – op een vijftal minuten rond het halfuur na – de partij onder controle. Zo scoorde 
Enevoldsen al snel en tikte Pedersen na wat steriele Lierse-druk de twee-nul binnen. KVM had de partij in een 
definitieve plooi moeten leggen vanop de stip, maar Cordaro mikte een altijd risicovolle Panenka tegen de lat. 
De tweede helft had veel minder om het lijf, maar het was wachten op de zekere drie-nul van Malinwa om het 
feest in het Argos Oil-stadion ‘Achter de Kazerne’ helemaal te laten losbarsten. Lierse was nauwelijks een 
bedreiging voor dit geel en rood en dat vertaalde zich dan ook in een simpele drie-nul. 
Vinnig begin 
Malinwa begon dus goed aan de derby in de eerste diepvriestemperaturen. Het zette meteen de bezoekers onder 
druk en dat leverde al na acht minuten een knap doelpunt op. Destorme zette een fraaie aanval voor, Enevoldsen 
knikte eenzaam en alleen centraal binnen. 
Lierse diende zich te weren en prikte even via Hazurov, maar Pacovski ging goed plat. De Pallieters probeerden 
even later op de counter opnieuw: Yasser haalde uit met een afzwaaiend schot. Het was echter Malinwa dat zich 
vinniger toonde en het dichtst bij een nieuw doelpunt kwam. Destorme stormde de zestien in, maar die koos in 
plaats van een stevige knaller voor een plaatsbal die zich net naast de staak krulde. Ook Biset kende pech toen 
hij het leer op een mooi aangesneden vrije trap van Henkens door zijn benen zag glippen. 
Pedersen doet het weer 
Geelrood liet zich rond het halfuur even wegdrukken door wat steriele Lierse pressie, maar meer dan wat hoge 
voorzetten zag Pacovski niet op zich afkomen. En toen sloeg een efficiënte Pedersen weer toe. Op een perfect 
draaiende voorzet van Cordaro dook de Deen naar de eerste paal: 2-0. Het zag er niet meteen naar uit dat 
Malinwa dit uit handen zou geven. KVM voetbalde met zichtbaar veel vertrouwen en liet het balletje vlot van 
voet tot voet gaan. 
KVM maakt het nog niet af 
Vlak voor de rust kon de thuisploeg het zelfs afmaken toen Cordaro neerging in de zestienmeter. Hij wou zelf de 
strafschop met een Panenka’tje omzetten, maar de lat was de spelbreker. De rebound kopte Cordaro wel binnen, 
maar een penalty onaangeraakt een tweede keer proberen binnen te tikken mag nu eenmaal niet en zo bleef het 
bij 2-0. 
Malinwa kreeg het in de beginfase van de tweede helft lastig om haar combinatiespel van de eerste helft uit te 
rollen: Lierse pakte even het middenveld voor zich, maar echte kansen volgden niet. Enkel na defensief geaarzel 
bij de thuisploeg moest Pacovski redding brengen. Chen moest de bal terugkoppen op zijn eigen doelman en 
Paco tikte over. Toch was het KVM dat de grootste kansen bleef creëren: Enevoldsen haalde uit aan de rand van 
de zestien, maar hij mikte voorlangs. Destorme kon even later centraal voor doelman Sels net niet bij de bal. 
3 punten veilig 
Lierse kon de poging tot druk – gelukkig voor een slordiger spelend KVM – niet aanhouden. Toch bleef het 
uitkijken voor een uit de lucht vallende aansluitingstreffer. Zo moest Pacovski redding brengen toen Menga 
oprukte en uithaalde. Geelrood vond voorin nog maar nauwelijks aansluiting. Waar het viertal Cordaro-
Enevoldsen-Destorme-Pedersen in de eerste helft voortdurend de bezoekende defensie geselde, lukte het maar 
niet om de veilige drie-nul te netten. 
Twaalf minuten voor affluiten lukte het stamnummer 25 toch: Enevoldsen profiteerde van een verdedigend 
missertje om Sels te omspelen en knap af te ronden. Drie-nul en daarmee plezierde Malinwa de thuissupporters 
met meer dan verdiende drie punten tegen streekgenoot Lierse. 
 

dinsdag 30 oktober  De data van de wedstrijden tot en met begin 2013 zijn vastgelegd door de 
kalendercommissie. Voor KV Mechelen wijzigen alleen twee aanvangsuren. De thuismatch van 15 december 
tegen R. Standard de Liège werd vervroegd naar 18u. Ook op tweede kerstdag wordt KVM-KAA Gent eerder 
afgetrapt, namelijk om 14u30. 
 

woensdag 31 oktober: dertiende speeldag Jupiler Pro League =>  Oud-Heverlee Leuven  -  KV Mechelen   3-1 
Malinwa verloor vanavond met 3-1 op het veld van OHL. 
De wedstrijd was eigenlijk nog niet begonnen of Malinwa keek al tegen een achterstand aan. Al in de eerste 
minuut kreeg OHL een vrije trap na een fout van Iddi. Ibou, de gouden stier van de JPL, schilderde de bal mooi 
op het hoofd van Pouga die meteen de thuisploeg op voorsprong bracht. Den Dreef meteen door het dolle heen. 
Ondanks de erg vroege achterstand leek geelrood niet echt aangeslagen en knokte zich in de wedstrijd. Op 
concreet doelgevaar was het echter wachten tot op het kwartier. Henkens vond Biset aan de eerste paal, maar het 
clubicoon was te verrast om af te werken. Enkele minuten later stak de thuisploeg weer de neus aan het venster: 



Van Goethem bediende de vrijstaande Pouga, maar ditmaal vond het nummer negen een attente Pacovski op 
zijn weg. Een eerste belangrijke redding van de Mechelse goalie. 
Malinwa bleef niet bij de pakken zitten en probeerde al combinerend het doel van Bailly te bestoken. Bateau 
vond Destorme aan de tweede paal die op zijn beurt de ingelopen Pedersen bediende, maar zonder succes. 
Pacovski pakt strafschop van Ibou 
Een gelijkmaker hing in de lucht toen Ibou plots de Mechelse zestien binnen dook. Chen haalde de ex-
Mechelaar al dan niet foutief neer en scheidsrechter Pots wees naar de stip. Ibou zette zich achter de bal, maar 
ook ditmaal stond Paco pal. 
In het slot van de eerste helft moest de Mechelse kapitein gekwetst het toneel verlaten met een blessure aan de 
bil. Bateau wisselde van flank en Diabang, terug uit schorsing, nam de linksachter voor zijn rekening. 
De tweede helft startte op het élan van de eerste helft: Malinwa het balbezit, de Leuvenaars loeren op de 
Mechelse fouten. Een tiental minuten na de pauze werd geelrood beloond voor het geleverde werk: Destorme 
haalde verwoestend uit en gaf Bailly het nakijken: 1-1 en de wedstrijd kon opnieuw beginnen. 
Lang kon Malinwa niet genieten van de gelijkmaker, want bij de eerste Leuvense kans was het meteen prijs. 
Chuka devieerde een doorsteekbal voorbij de verraste Pacovski. Malinwa terug naar af en even leek het 
helemaal einde verhaal: Ibou schilderde een prima vrije trap in het pak, maar zowel paal als lat hielden geelrood 
in de wedstrijd. 
Gelijkmaker Biset onterecht (?) afgekeurd 
Pech voor de thuisploeg, maar even later kreeg het wel de hulp van het scheidsrechterlijk trio. Biset trapte aan 
de tweede paal een vrije trap voorbij de Leuvense goalie, maar de lijnrechter stak in extremis zijn vlag de lucht 
in: goal afgekeurd tot woede van de Mechelse spelersgroep. Malinwa rook bloed en trok nu helemaal ten aanval: 
Cordaro haalde de trekker over, maar zijn schot vloog nipt naast de paal van een kansloze Bailly. 
Ibou krijgt tweede kans vanop de stip 
Terwijl Malinwa op zoek bleef naar een nieuwe gelijkmaker, werd het prompt de adem afgesneden. 
Scheidsrechter Tim Pots zag een fout van Diabang in de eigen zestien en kende OHL een nieuwe strafschop toe. 
Ibou nam het geschenk ditmaal wel in dank aan en besliste zo de partij vanop de stip. In het slot kreeg 
Enevoldsen nog een mooie kans om de score te milderen, maar een sterke Bailly hield de 3-1 eindstand op het 
scorebord. 
 

zaterdag 3 november: veertiende speeldag Jupiler Pro League =>  KV Mechelen  -  RSC Anderlecht   1-4 
Een fel gehavend KVM verloor met één-vier van RSC Anderlecht. De Sutter scoorde drie keer tegen een 
geelrood dat defensief op zijn limieten aanliep. Kouyaté en Pedersen waren de auteurs van de andere goals. 
Anderlecht startte gretig met Praet die op de paal trapte, maar nadien kon KVM het evenwicht herstellen. Dat 
leverde lang geen doelpunten op, noch aan geelrode noch aan paarswitte zijde. Tot twee flitsen en geaarzel in de 
thuisdefensie Malinwa nog voor de rust op een nul-twee achterstand zetten. De doelpunten van Kouyaté en De 
Sutter legden het niveauverschil achterin al pijnlijk bloot voor de rust. 
KV Mechelen had enkele kansen op de aansluitingstreffer, maar De Sutter nam al snel in het tweede helft alle 
hoop weg. De 1-3 van Pedersen viel te laat, daar konden een betwiste strafschopfase met Kljestan en de 1-4 in 
de laatste seconden niets meer aan veranderen. 
Stevige paarswitte start 
Het fel gehavende Malinwa ontsnapte aan een vroege achterstand toen Praet aan de zestien uithaalde. Gelukkig 
stond de staak op de juiste plaats. De bezoekers eisten meteen het balbezit op en kregen na vijf minuten al hun 
tweede grote kans. Bruno kon slecht uitverdedigen afstraffen, maar kraakte zijn schot. 
KVM probeerde langzaamaan al voetballend aan de Brusselse houdgreep te ontsnappen, maar paarswit hield 
achterin alle pionnetjes op z’n plaats. Eén keer lukte het Pedersen wel om wat ruimte te creëren. Hij twijfelde 
niet over de geboden en haalde van ver uit, net over het doel van Silvio Proto. 
Diezelfde Pedersen zette even voor het halfuur op zijn eentje de tegenaanval op. Proto moest de kopbal van de 
Deen op voorzet van Cordaro overtikken. 
Uitgeteld voor de rust 
KV Mechelen leek het evenwicht even te herstellen, maar net op dat moment liep de thuisploeg tegen een 
doelpunt aan. Eerst mikte de opgekomen Gillet nog naast en zag scheidsrechter Delferière geen graten in een 
strafschopfase met De Sutter en Van Hoevelen in een hoofdrol. Malinwa had de nul—nul op het bord kunnen 
houden tot aan de rust, maar een vinnige Jovanovic zag Kouyaté plots op links opduiken. Die rolde de slecht 
opgestelde geelrode achterlijn op en tikte even simpel binnen. 
Aan de overzijde reageerde KVM met een doelpunt van Cordaro, maar dat werd echter afgekeurd voor een 
eerdere fout van de nummer 29 van Malinwa. Net voor de pauze moest de gelegenheidsdefensie weer haar 
meerdere kennen in de bezoekende aanval: De Sutter tikte, randje buitenspel, binnen: 0-2. 
Enevoldsen en Pedersen dicht bij aansluitingstreffer 
De blessurepech bleef Malinwa achtervolgen, want Sheldon Bateau moest tijdens de rust in de kleedkamer 
blijven. Meteen na de pauze kreeg Enevoldsen een dot van een kans om de aansluitingstreffer op het bord te 



zetten. De Deen miste echter zijn – toegegeven – moeilijke controle. Die andere Deen, Nicklas Pedersen, stuitte 
enkele minuten later op een uitstekend duikende Proto om de 1-2 uit zijn touwen te houden. 
De Sutter geeft KVM mokerslag 
Nee, het zat KVM ook niet mee, zeker toen De Sutter aan de overzijde wél scoorde. Pacovski redde eerst nog, 
maar in de rebound scoorde De Sutter alsnog. Malinwa kopje onder dus en de thuisploeg ging een lange tweede 
helft tegemoet. RSCA kon immers rustig rondtikken in een verder weinig beklijvende wedstrijd. Pacovski 
bokste nog een krullende vrije trap van Jovanovic weg en zorgde dat de stand niet verder uitliep. 
Lange tijd viel er nauwelijks iets te beleven. Uit het niets profiteerde Pedersen even van een te korte kopbal van 
Kouyaté: hij schilderde echter in één tijd… naast. Ook Iddi kon op een zeldzaam moment in de bezoekende 
zestien doordringen, via de hand van Proto trilde het zijnet. 
Te late goal van Pedersen 
In de laatste tien minuten lukte het KVM wel om te scoren. Destorme bediende Pedersen die binnentikte. Het 
thuispubliek geloofde er weer in en even werd het warm voor de kooi van Proto. Zo schreeuwde KVM om een 
strafschop na een stevige tackle van Kljestan, maar scheidsrechter Delferière floot niet. 
Neen, het was niet vanavond dat Malinwa punten zou rapen. Daarvoor oogde het niet scherp genoeg, waren de 
automatismen niet in het ineengetimmerde elftal geslepen en was Anderlecht, bij monde van Tom De Sutter, té 
efficiënt. De 1-4 van, jawel, De Sutter in de slotfase was enkel nog voor de statistieken. 
 

zaterdag 10 november: vijftiende speeldag =>  SV Zulte-Waregem  -  KV Mechelen   1-1 
Op de laatste speeldag van de heenronde speelde KV Mechelen 1-1 gelijk op het veld van SV Zulte-Waregem. 
Malinwa werkte bijna de hele wedstrijd met tien af na een rode kaart voor Kenny Van Hoevelen. 
KV Mechelen kwam met mondjesmaat vanonder de zware blessurelast van de laatste weken. Voor de wedstrijd 
tegen SV Zulte-Waregem kon Harm Van Veldhoven opnieuw rekenen op Mads Junker, Sheldon Bateau en 
Maxime Biset. Die laatste neemt na schorsing zijn plaats in centraal achteraan. 
De thuisploeg was de verrassende leider in de Jupiler Pro League en kon zich in het geval van een overwinning 
tot herfstkampioen kronen. 
Rood voor Van Hoevelen 
Malinwa liet zich evenwel niet intimideren en zocht in de openingsminuten de aanval met Anthony Van Loo en 
Alessandro Cordaro. De kopbal van Pedersen belandde naast het doel van Sammy Bossut. 
Na zes minuten kreeg de wedstrijd een belangrijke wending. Joachim Van Damme leed balverlies op het 
middenveld en Kenny Van Hoevelen trok aan de noodrem. Scheidsrechter Boucaut oordeelde dat de verdediger 
de laatste man was en stuurde hem van het veld. KVM moest bijna een hele wedstrijd met 10 aan de bak. 
Zulte Waregem wilde niet overhaast op zoek gaan naar de openingstreffer. De thuisploeg bleef teruggrijpen naar 
de combinatie en zorgde met vlagen voor lichte paniek in de Mechelse verdediging. De pogingen van Leye en 
Delaplace gingen voorlangs, al scheelde het bij die laatste niet veel. 
Opportunist Pedersen 
KV Mechelen voetbalde vanuit een beduchte organisatie met Joachim Van Damme naast Maxime Biset en 
David Destorme als tweede controlerende middenvelder. Geelrood dacht vooral aan verdedigen, maar kwam er 
sporadisch uit. Daarbij trachtte de ploeg van Van Veldhoven voetballend op te schuiven.  
Bij Essevee mocht Berrier koppen ter hoogte van de kleine rechthoek, maar het werd nog steeds niet de eerste 
bal tussen de palen. 
Die eer was weggelegd voor Nicklas Pedersen. De Deen kreeg even wat ruimte na een duel en zorgde in zijn 
eentje als een donderslag bij heldere hemel voor de 0-1. De spits verschalkte Bossut met een verrassende 
schuiver in de linkerbenedenhoek. 
Enkele minuten later was er bijna een reuzenkans op de gelijkmaker, maar Leye had last van het natte veld en 
schoof weg, waardoor de bal maar voor het oprapen was voor Pacovski. KV Mechelen leidde zo bij de rust met 
0-1. 
Waregemse druk 
Dury greep meteen in met een tweede spits. Ivan Lendric kwam in de plaats van Trajkovski.  
Op het uur kwam SVZW steeds nadrukkelijker aandringen, terwijl KV Mechelen zich parkeerde rond de eigen 
zestien. Een Waregems schot week af op het been van een bezoeker en daardoor kreeg Delaplace de bal plots 
voor de voeten. Zijn schot hobbelde naast de verste paal buiten. Pacovski hield zijn ploeg ook nog eens overeind 
met een uitstekende parade na een vrije trap van Berrier. Aan de overkant had Bossut even moeite met een 
afgeweken schot van Robin Henkens. 
De thuisploeg begon nu stilaan met de kansen te morsen, al was er ook wat geluk aan Mechelse zijde mee 
gemoeid. Pacovski stak nog een handje toe door een onrechtstreekse vrije trap weg te geven binnen de eigen 
rechthoek. Concreet gevaar, maar zonder resultaat. Luttele seconden later redde Anthony Van Loo de 
gelijkmaker van de lijn. 
Malinwa wilde vooral rust brengen aan de bal. Iddi kon wel nog eens uithalen na een knappe actie, maar Bossut 
liet zich geen tweede keer kloppen. 
 



Hardbevochten punt 
Net op het moment dat geelrood wat ademruimte creëerde, werden er twee doelpunten van de thuisploeg 
afgekeurd, respectievelijk omwille van een fout op de doelman en buitenspel. De derde keer was scheepsrecht 
voor de competitieleider wanneer Leye werd aangespeeld in de zestien. De spits draaide goed weg van zijn 
verdediger en trapte de bal tegen de touwen. Deze keer telde het doelpunt wel en zo werd het 1-1 en stond KVM 
nog een zware slotfase te wachten. 
Essevee was nog een paar keer erg dicht bij de winning goal na een karrenvracht aan kansen. Lendric kopte 
tegen de lat en Van Loo moest een tweede keer redding brengen op de lijn. Malinwa was nu duidelijk tevreden 
met een hardbevochten punt. In de absolute slotminuut trilden de netten van Pacovski toch nog maar eens, maar 
Boucaut floot de goal af wegens buitenspel. KV Mechelen won zo een punt in het Regenboogstadion. 
 

dinsdag 13 november: Kenny Van Hoevelen kreeg van de Geschillencommissie één speeldag schorsing met 
uitstel en een boete van 100 euro opgelegd voor z’n rode kaart op SV Zulte-Waregem. De Mechelse verdediger 
dient deze schorsingsdag enkel uit te zitten als hij nog dit seizoen een rode kaart krijgt. 
 

zaterdag 17 november: zestiende speeldag Jupiler Pro League  =>  Sporting du Pays de Charleroi  -  KVM   1-1 
 

 
 

Sporting du Pays de Charleroi – KV Mechelen of Belgacom – Telenet. 
 

Charleroi SC en KV Mechelen deelden vanavond de punten. Het werd één – één. 
Een eerste helft waarin Kagé en Badibanga aan thuiszijde en Destorme aan bezoekende kant de grootste 
kanshebbers op een goaltje waren, leverde geen doelpunten op. Malinwa kwam in de tweede helft al snel op 
voorsprong dankzij het torinstinct van Pedersen, maar toonde zich te weinig om de score nog uit te diepen. Het 
was in tegendeel Charleroi SC dat via Rossini de – toegegeven verdiende gelijkmaker – scoorde. 
Daar bleef het bij al had geelrood met een knaller van Henkens in de slotfase nog op een diefje met de zege 
kunnen gaan lopen. 
Wakkere thuisploeg 
Tijdens het wedstrijdbegin ging het spel aardig over en weer, al was het vooral de thuisploeg die kansen 
verzamelde, en wát voor mogelijkheden. Kagé kreeg al snel een geschenkje aangeboden door doelman 
Pacovski. Die trapte een terugspeelbal tegen Kagé aan en redde even later alsnog de intikker van de nummer 
tien van de Zebra’s. 
Paco moest even later weer uitpakken met een knappe redding toen een afgeweken bal van Kaya in doel dreigde 
te belanden. 
Kansen aan beide zijden 
Bij de eerste kans van KVM had echter wel nul-één voor moeten staan: Destorme kreeg alle tijd en ruimte om af 
te ronden, maar mikte zwak met links op goalie Mandanda. Bijna kreeg Malinwa het deksel op de neus, want 
een kleine onachtzaamheid in de geelrode defensie luidde net niet een achterstand in. Badibanga kon eenzaam 



en alleen inkoppen, maar mikte tegen de staak. Ook de rebound deed de touwen niet trillen: Rossini keilde 
onbesuisd over. Aan de overzijde was Cordaro op de counter aan zet: Mandanda redde zijn krulbal met de 
vuisten. 
Het aanvalsgeweld van de thuisploeg minderde en KVM leek meer controle op de partij te verwerven. Een 
fraaie aanval opgezet door Pedersen eindigde bij Destorme die Mandanda op zijn weg vond. Toch was het nog 
uitkijken bij twee naastzoevende koppers van Rossini, maar het bleef bij nul-nul bij de rust. 
Vlugge Geelrode nul-één 
Vlak na de rust kwam Malinwa bij haar eerste uitbraak op voorsprong. Nicklas Pedersen kwam alleen voor 
Mandanda en rondde perfect af: 0-1. Het zou lange tijd bij de ene uitbraak blijven, want KVM liet de Carolo’s 
komen. 
Kagé ontsnapte aan het tot dan alziend oog van Ghomsi en knalde op de paal. Diezelfde Kagé mocht het 
seconden later nog eens proberen. Hij zette scherp in de zestien voor, maar geen been of voet van de Carolo’s 
dat het leer tegen de touwen kon deviëren. KVM kon na het doelpunt niet meer dreigen en het was de thuisploeg 
die het heft in handen nam. 
Na dom balverlies op het middenveld twintig minuten voor affluiten speelde Badibanga simpel de Mechelse 
verdediging uit elkaar. Rossini kon aan de tweede paal binnentikken. Geelrood maakte voorin nauwelijks nog 
iets klaar: de pogingen van Enevoldsen en Pedersen zag Mandanda rustig tegemoet. Aan de overzijde moest 
Pacovski kaarsjes branden: hij zag nogmaals een schot op de paal uiteenspatten. Kaya was ‘knaller’ met dienst. 
KV Mechelen moest haar egelstelling verlaten om alsnog drie punten te claimen. Tien minuten voor affluiten 
ontwikkelde het eindelijk opnieuw druk voorin. Een uitvallende bal nam Henkens perfect op de slof: Mandanda 
zweefde met een fantastische reflex het leer uit zijn doel. Ook de kopbal van Pedersen - voorlangs - leverde 
KVM geen drie punten op. 
 

donderdag 22 november:  
David Destorme verlengde 
z’n contract bij KV 
Mechelen met één seizoen. 
De overeenkomst met de 33-
jarige aanvallende 
middenvelder liep eind dit 
seizoen af, maar dat werd 
dus verlengd tot juni 2014.  
Destorme is sinds 2009 in 
dienst bij Malinwa en kwam 
tot nu toe tijdens 85 
competitiewedstrijden in 
actie, waarin hij 18 keer 
scoorde. Verder speelde hij 
ook 11 bekermatchen (3  
goals) en 16 duels in de 
play-offs (1 goal). 
Op de foto passeert hij z’n 
ex-ploegmaat Julien Gorius 
in de match van dit seizoen 
op KRC Genk.  
 

zaterdag 24 november: zeventiende speeldag Jupiler Pro League  => KVM – KV Red Star Waasland-SKB  0-1 
KV Mechelen kon tegen een efficiënt Waasland-Beveren geen punten thuishouden. Eén tegenprik via Lepoint 
zorgde voor het enige doelpunt van de wedstrijd. 
Bij de rust keek Malinwa al tegen de eindstand aan. Bij de enige uitgespeelde aanval van de bezoekers slikte 
geelrood een doelpunt van Lepoint. 
KV Mechelen vond verder geen gaatje in de bezoekende afweergordel – het miste slagkracht en precisie – en 
kende in de slotfase ook pech toen Coosemans met een ultieme redding een kopslag van Van Damme van de lijn 
redde. 
KV Mechelen controleerde het aanvangsbegin, echter zonder veel kansen te creëren. Malinwa moest zelfs 
opletten dat het niet op achterstand kwam bij een vrije trap van Wesley Sonck. De spits knalde van net buiten de 
zestien snoeihard naast de staak. 
Stugge Waaslanders 
Waasland-Beveren, met voor het eerst De Boeck aan de zijlijn, hield de linies dicht bij elkaar en dat zorgde voor 
weinig doelgevaar. De eerste poging tussen de palen van de thuisploeg kwam er pas na twintig minuten. 
Enevoldsen kopte via de grond zwak op doelman Coosemans. 



Nee, het zag er niet meteen naar uit dat het verdere verloop van de eerste helft beterschap zou brengen: daarvoor 
miste KVM (voorlopig?) de slagkracht om de bezoekende gordel te ontwrichten. 
Eén bezoekende aanval, één goal 

Aanvallend kwam Waasland-Beveren er helemaal niet aan te pas, tot net na het halfuur: Shish mocht ongemoeid 
zijn linkerflank aflopen en voorzetten. En daar stond Lepoint met zijn knikker voor de nul-één. Geelrood ging 
op zoek naar de gelijkmaker, maar de organisatie van De Boeck hield stand tot bij de rust. Daar kon een kopbal 
van Pedersen en een schot van Destorme in één tijd niets meer aan veranderen, althans voor de rust. 
De tweede helft begon niet echt bemoedigend voor de thuisploeg. Van Loo die net de geblesseerde Chen 
verving moest al na 3 minuten zelf gewisseld worden. Ondertussen zag Pacovski een Wase hoekschop net niet 
in zijn doel belanden. 
Waasland-Beveren overleeft 
Malinwa ging even drukken en dat resulteerde in kansen, maar geen doelpunt: een kopbal van Van Damme en 
een schot van Pedersen zoefden over en naast. Het leek echter een baalavond voor KVM te worden: het lukte de 
thuisploeg maar niet om Waasland-Beveren blijvend onder druk te zetten of met een creatieve ingeving zoek te 
spelen. 
Colin Coosemans beleefde een rustige avond en moest enkel zijn kunnen tonen op een schot van Cordaro. De 
gelijkmaker hing in de slotfase in de lucht, maar het doelpunt viel niet. Op een perfecte voorzet leek Junker te 
gaan scoren, maar hij kopte alsnog naast. Ook een schot in één tijd van de nummer 9 – naast en een kopbal van 
Van Damme – op Coosemans – vlogen in de extra tijd niet tegen de touwen. 
 

dinsdag 27 november: 1/8ste finale beker van België ‘Cofidis cup’ =>  RSC Anderlecht  -  KVM   2-0  (n.v.) 
Malinwa verloor vanavond met 2-0 op het veld van Anderlecht. Geelrood plooide pas in de tweede verlenging. 
Na de 0-1 nederlaag tegen rode lantaarn Waasland-Beveren voerde trainer Harm Van Veldhoven enkele 
wijzigingen door: Van Tricht en Bateau namen de plaatsen van Enevoldsen en Pedersen in. Van Loo verving de 
gekwetste Chen en Biebauw nam de plek onder de lat in. 
De thuisploeg, zonder het trio Bruno-Jovanovic-Mbokani, eiste meteen het balbezit op en drukte Malinwa terug 
op eigen helft. Toch was het wachten tot de achtste minuut voor het eerste doelgevaar: De Sutter kopte een 
voorzet van Safari tegen de paal. Een eerste verwittiging voor de jongens van Van Veldhoven. 
Kouyaté en De Sutter treffen doelkader 
Anderlecht drukte door en enkele minuten later toonde Kouyaté waarom trainer Van den Brom hem vanavond 
niet liet rusten: eerst dwong hij Biebauw tot een prima redding, even later kopte hij een nieuwe hoekschop op de 
bovenkant van de dwarsligger. 
Malinwa knokte zich in de wedstrijd, maar tot een echte kans was het wachten tot op het halfuur. Destorme zette 
zich goed door op de rechterflank en bediende een vrijstaande Iddi aan de tweede paal, maar de Ghanees schoof 
de bal langs de verkeerde kant van de paal over de achterlijn. 
Malinwa hield verder eenvoudig stand. Van Tricht tekende nog voor Mechels doelgevaar, maar zijn vrije trap 
vloog over de kooi van Kaminski. 
Biebauw betrouwbaar sluitstuk 
Na de koffie trok geelrood zich nog verder in haar egelstelling en liet Anderlecht komen. Toch leverde dat geen 
grote mogelijkheden op voor de thuisploeg. Eén keer redde Iddi met de voet op de lijn en op een poging van De 
Sutter redde Biebauw knap. 
Malinwa van haar kant trachtte snedig te prikken. Cordaro verscheen schuin voor Kaminski, maar de thuisgoalie 
redde met de voet. Ook de inbreng van het duo Jova-Dieu bracht geen beterschap voor de thuisploeg. Zo stond 
de beginscore ook nog na negentig minuten op het bord. 
Praet breekt de ban 
Terwijl de eerste verlenging een maat voor niets was, was het Anderlecht dat de beste kansen kreeg in de laatste 
vijftien minuten van de wedstrijd. Eerst redde Biebauw nog een individuele actie van Jovanovic, maar op een 
corner van Praet moest de Mechelse goalie zich toch gewonnen geven. Geelrood zette nog alles op alles met de 
inbreng van Junker, maar het was Mbokani die met een pareltje de wedstrijd in een beslissende plooi legde. 
Zo verlaat Malinwa het bekertoneel in de achtste finales, maar kan het met opgeheven hoofd het Astridpark 
verlaten. 
 

zaterdag 1 december: achttiende speeldag Jupiler Pro League Club Brugge KV – KV Mechelen  1-1 
KV Mechelen speelde op het veld van Club Brugge 1-1 gelijk. Vleminckx opende de score en Pedersen maakte 
gelijk. 
Olympia kreeg een stevig openingskwartier te zien met mogelijkheden aan beide kanten. Het was Club dat de 
debatten opende met druk naar voren, met als gevaarlijkste wapenfeit twee maal een schreeuw om een 
strafschop. Gumienny zag het twee keer goed en floot niet. 
Net als tegen RSCA begon Malinwa vanuit een stevige organisatie om er op de juiste momenten uit te komen. 
Cordaro kon dreigen na een hoekschop en Pedersen kreeg na een onderschepping plots veel ruimte om te 
schieten. Kujovic toonde zich tot twee keer toe paraat. 



Bij Club Brugge stond Bjorn Vleminckx diep in de spits en ook hij liet zich opmerken. De aanvaller baande zich 
met inzet een weg voorbij Biset en Van Hoevelen. Zijn schot werd gepareerd door Pacovski, die vlot tegen het 
moeilijk te bespelen veld ging. De doelman had daarvoor ook al een schot van Bacca hoognodig moeten 
afweren. 
Bijna Bateau 
Na de beginfase begon KV Mechelen de bal al iets kordater op te eisen en opnieuw zorgde dat bijna voor een 
doelpunt. Iddi draaide zich in de zestien knap vrij, maar miste de tweede baltoets, waardoor de schietkans 
verkeken was. 
De beste kans was er voor Sheldon Bateau, maar zijn kopbal botste over de kooi van Kujovic. 
Club stapelde de slordigheden op, maar kon toch nog eens gevaarlijk voor doel verschijnen. Bacca zag 
Lestienne de ruimte opzoeken en speelde gemeten in. Anthony Van Loo redde met een sliding de meubelen. 
De storm leek naar het einde van de eerste helft iets of wat te gaan liggen. De wedstrijd bleef leuk op en neer 
gaan, maar doelrijpe kansen waren er niet meer. Malinwa trok zo met een brilscore de kleedkamers in. 
Vleminckx beslissend 
De wedstrijd was nog maar net hervat wanneer de vele doelkansen van de eerste helft een vervolg kregen. Bjorn 
Vleminckx kon de bal meepikken voorbij een wegglijdende Biset en verschalkte vanuit een scherpe hoek 
Pacovski. 1-0 en blauwzwart startte zo met een voorsprong aan de tweede periode. 
Vijf minuten later maakte de thuisploeg het ook bijna af. Bacca glipte door de Mechelse buitenspelval en mocht 
alleen op de doelman af. De afwerking van de topschutter was niet perfect en Pacovski voorkwam de 2-0. 
Vleminckx was ook op defensief vlak van waarde voor de Bruggelingen. Een vrije trap van Henkens ging 
rechtstreeks op doel, maar de spits kopte de bal van de lijn. Club Brugge putte moed uit de voorsprong en 
trachtte de bezoekers onder druk te zetten. Malinwa bleef evenwel goed voetballen op zoek naar de gelijkmaker. 
Pedersen prikt 1-1 
Na 72 minuten kwam die er ook. KVM combineerde goed tussen een lakse Brugse verdediging. Enevoldsen zag 
Cordaro de zestien in duiken. De Italobelg draaide knap terug en bood Pedersen zijn zesde van het seizoen aan 
om zo de bordjes weer gelijk te hangen. 
Blauwzwart leek nu alle vertrouwen in eigen kunnen kwijt te zijn en begon nu ook cadeau’s – al dan niet door 
het slechte veld- weg te geven. Pedersen kreeg meerdere kansen om de 1-2 te maken, maar werd telkens geblokt 
door een verdedigend been.  
Even later was het aan de ingevallen Enevoldsen, maar ook hij kon de lage voorzet van Iddi niet binnentikken. 
De beste kansen waren voor de bezoekers die met veel inzet de thuisploeg onder druk zetten. 
De laatste minuten zette Club Brugge nog een slotoffensief in, maar dat mocht niet meer baten. Malinwa nam zo 
een verdiend puntje mee naar Mechelen. 
 

maandag 3 december: Vandaag bereikte ons het droevige nieuws dat Claire Malien op 18 november overleden 
is. Claire werd 68 en was sinds de transfer van Michel Preud’homme van Standard naar KV Mechelen supporter 
van Malinwa. Ze was vooral bekend om haar dagelijkse treinreis vanuit haar woonplaats Charleroi naar 
Mechelen om de trainingen te volgen. Op de officiële website van KV Mechelen leverde haar dat de bijnaam 
‘KVM-trainingswatcher’ op. Telkens bracht ze een zak vol kranten mee voor de spelers en stak ook een handje 
toe in het spelershome. 
 

  
 
Op de website van De Nieuwe Kantine, de supportersclub waar Claire was aangesloten, werd het verlies van 
deze bijzondere fan als volgt aangekondigd: 
 
 
 
 



CLAIRE, WE ZULLEN JE MISSEN!  

4 december 2012 |  | Author De Nieuwe Kantine  

 

Beste DNK’ers, 

 

Hetgeen maandag al gevreesd werd, heeft de gemeente van Charleroi me vandaag, 4 december, bevestigd:  

Claire Malien is op 19 november overleden. Ze is enkele dagen later in alle eenzaamheid begraven – alleen 

haar broer was op de kerkdienst aanwezig. 

Dat nieuws stemt ons bijzonder triest. 

 

KV Mechelen heeft zo haar fanatiekste en bijzonderste fan verloren. Claire maakte in de jaren tachtig samen 

met Michel Preud’homme de ‘overstap’ van Standard naar Malinwa. Haar ex-man was buschauffeur van de 

ploeg van Standard en raakte op die manier bevriend met Preud’homme. Toen de doelman in 1986 naar KV 

getransfereerd werd, kwam Claire mee en groeide uit tot een hartstochtelijk supporter van geel & rood. Toen 

Preud’homme in 1994 naar Benfica vertrok, bleef Claire gewoon supporter van KV en dat zou nooit meer 

veranderen. 

Integendeel, na haar pensioen – ze was lerares Nederlands in Charleroi – verhevigde haar KV-gevoel nog: elke 

dag nam ze in alle vroegte de trein van Charleroi naar Mechelen om de trainingen van haar geliefde club te 

volgen. Telkens kwam ze met twee zware zakken op de Malinwa aan, want ze kocht alle kranten voor de 

spelers. Tevens bracht ze vaak snoepgoed mee, wat niet altijd in de smaak van de trainers viel. Ze hielp mee 

het ontbijt klaar te zetten in het spelershome en als iemand een truitje wou laten signeren door de hele 

selectie, zorgde Claire ervoor dat geen enkele speler ontbrak. Het hoeft geen betoog dat ze bijzonder geliefd 

was bij de spelers. Voor Antonio Ghomsi verstopte ze altijd een krant in de frigo, zodat die toch altijd een 

exemplaar had. Met Bjorn Vleminckx en Julien Gorius bouwde ze een speciale band op: ook na hun vertrek bij 

KV ging ze hen regelmatig bekijken bij hun nieuwe clubs, respectievelijk NEC, Club Brugge en RC Genk. 

 

Tot vorig seizoen woonde ze ook alle matchen van KV bij. Soms moest ze heksentoeren uithalen om thuis te 

geraken na een verplaatsing: Claire vertelde me dat ze soms een deel van de nacht doorbracht op een bank in 

het station van Brussel Zuid, omdat ze ’s avonds laat geen aansluiting meer had naar Charleroi. ’s Morgens 

vroeg nam ze dan de eerste trein naar haar appartement in Marcinelle. De laatste jaren sliep ze na de 

verplaatsingen vaak in een klein hotelletje in Mechelen. Op de vraag waarom ze niet in Mechelen kwam 

wonen, antwoordde ze steevast: ‘Ik heb nog een zieke broer die ik moet verzorgen’. Bovendien speelde Claire 

als diepgelovige een actieve rol in haar parochie. 

 

Dit seizoen kwam ze iets minder op KV. Ze sukkelde met haar heup en kende nog andere 

gezondheidsproblemen. Toch leken die volledig voorbij, toen we haar enkele weken geleden een laatste keer 

zagen op Malinwa. In september amuseerde ze zich nog uitgebreid op de welkomstdrink van De Nieuwe 

Kantine in de Vijfhoek. Claire was de jongste jaren een actief en graag gezien lid van onze supportersclub. Ze 

was op alle activiteiten aanwezig en reed bijna altijd met onze bus mee op verplaatsing. Dan genoot ze met 

volle teugen en durfde ze zelfs weleens een pintje te veel drinken, wat soms voor hilarische momenten zorgde. 

Alleen als we, door een gebrek aan inschrijvingen, samenreden met een andere supportersclub, durfde ze 

weleens passen. “Dan verliezen we toch altijd”, zei ze dan. 

Ook dit seizoen betaalde ze nog 170 euro voor haar VIP-abonnement bij De Nieuwe Kantine. Omdat ze 

desondanks niet meer meereed met de bus, besliste het bestuur onlangs om dat geld terug te storten, omdat 

we wisten dat ze het niet breed had. Helaas heeft de dood dat voornemen ingehaald. Daarom zullen we haar 

VIP-geld gebruiken om Claire op gepaste wijze te eren op KV Mechelen. 

 

Claire, wij, en samen met ons de hele KV, zullen je missen en nooit vergeten wat je allemaal voor de club en de 

supportersclub gedaan hebt. Het spijt ons dat we niet op een betere manier afscheid hebben kunnen nemen, 

maar we weten zeker dat je als goede katholiek vanuit de hemel toekijkt. Dan zal je zien dat de KV-familie en 

De Nieuwe Kantine je altijd in het hart zullen dragen. Hopelijk zal je ook van daaruit kunnen zien hoe jouw 

geliefde Malinwa nog vaak zal winnen en hoe je chouchou’s Vleminckx en Gorius nog vele doelpunten zullen 

maken. 

 

Claire, un grand merci! 



zaterdag 8 december: negentiende speeldag Jupiler Pro League =>  KVM – KSC Lokeren Oost-Vlaand.   2-1 
KVM pakte drie belangrijke punten tegen Lokeren. Iddi en Henkens scoorden voor en na de rust, maar toch gaf 
Malinwa bijna nog de voorsprong uit handen. 
Na de pauze maakte Henkens er meteen twee-nul van. Malinwa liet zich onnodig door Lokeren in slaap wiegen 
en daardoor werd het in de slotfase nog spannend. Een vinnig ingevallen Milos Maric maakte het de thuisploeg 
nog knap lastig, maar de twee-één bleef op het bord. 
Malinwa versierde al in het openingskwartier een stevige kans: een uitstekend aangesneden voorzet van Cordaro 
knikte een inlopende De Petter recht op Copa. Ook een knaller van Pedersen had een vroeg doelpunt kunnen 
opleveren, maar zijn schot zoefde over. 
Aan de overzijde buitte de bezoekers bijna een missertje van Pacovski uit. Eerst belandde het leer nog tegen de 
lat, nadien moest kapitein met dienst, Maxime Biset, tweemaal op de lijn redden. 
Iddi tikt binnen 
Beide elftallen legden aangenaam voetbal op de mat en het was wachten tot er een doelpuntje zou vallen. 
Nicklas Pedersen was daar wel heel dichtbij toen hij een voorzet van Van Loo in één tijd tegen de paal keilde. 
Malinwa nam meer en meer de controle in de partij over en dat resulteerde in een goal van Iddi. 
Henkens plaatste de bal scherp voor en de Ghanees deed de touwen trillen. Bij dat doelpunt moest Iddi echter 
geblesseerd naar de kant nadat hij tegen de paal botste. Lokeren probeerde nog voor het rustsignaal de 
gelijkmaker te netten, maar de organisatie van KVM hield stand. 
Henkens meteen na de pauze 
Meteen na de pauze kwam Malinwa al op twee-nul. Een geweldige counter via Cordaro rondde Henkens op 
aangeven van een klaarkijkende De Petter enig mooi af. KV Mechelen kon zo in een zetel aan de tweede helft 
beginnen en dat liet zich ook merken in de resterende veertig minuten: Lokeren kreeg iets meer balbezit van de 
thuisploeg, maar ving daar lange tijd bitter weinig mee aan. 
Maar KVM liet zich in slaap wiegen en wat aandringen van Lokeren resulteerde in de aansluitingstreffer. Eerst 
mikte Patosi een vrije trap nog tegen de hand van Pacovoski, maar tegen een schot van Maric stond Paco 
machteloos. 
Dat was hij in de absolute slotfase ook op een vrije trap van diezelfde Maric, maar de lat bracht redding. Ook de 
allerlaatste poging van Maric ging niet tegen de netten: Pacovski pakte. Zo houdt geelrood drie belangrijke 
punten thuis. 
 

zaterdag 15 december: twintigste speeldag Jupiler Pro League =>  KV Mechelen – R. Standard de Liège   0-2 
KVM verloor kansloos met nul-twee van Standard. 
Pedersen had vlak voor de pauze nochtans de leuke eerste vijfenveertig minuten met een doelpunt kunnen 
bezegelen, maar miste alleen voor Kawashima het doelkader. Ezekiel scoorde wel met een stevige kopbal en zo 
stond geelrood nul-één achter bij de rust. 
Na de pauze domineerde Standard en raakte geelrood geen bal meer. Na een missertje van Pacovski zette 
Batshuayi de veilige nul-twee eindstand op het bord. 
Even thuisinitiatief 
Malinwa nam in het openingskwartier het initiatief en mocht al snel Kawashima bedreigen: Henkens plaatste 
een vrije trap net naast. Ook een afstandsschot van Cordaro zette de Japanse doelman aan het werk. 
Standard herstelde echter het evenwicht en was dichtbij het openingsdoelpunt toen een kopbal van Van Damme 
de netten leek te doen trillen. Pacovski pakte uit met een wereldredding. Geelrood en de bezoekers lieten het 
leer aardig op en neer gaan, af en toe afgewisseld met een pittig duel, maar tot vele kansen leidde dat niet in de 
eerste helft. 
Standard neemt z’n moment 
Al had Nicklas Pedersen vlak voor de pauze de één-nul moeten binnenleggen. Pedersen kon alleen op 
Kawashima afstevenen, maar keilde in één tijd hard naast. Aan de overzijde scoorde Ezekiel wat later wel, hij 
knikte op voorzet van Van Damme binnen. Malinwa miste hét moment om de score te openen, Standard greep 
de kans wel. Ruststand: 0-1. 
Het was uitkijken naar de reactie van de thuisploeg in de tweede helft, maar die bleef achterwege. Standard 
toonde zich plots oppermachtig en Kanu probeerde te profiteren van een geloste bal van Pacovski. De 
thuisgoalie hield in de scrimmage voor doel de nul-één op het bord. 
Nee, Malinwa kwam er helemaal niet meer aan te pas. De thuisploeg slaagde er nauwelijks in om de bal bij te 
houden, laat staan om Kawashima te bedreigen. Standard ving gedecideerd de Mechelse overhaast op en zou 
een rustige tweede helft tegemoet voetballen. 
Missertje Pacovski beslist 
Toch bleef met de krappe voorsprong van Standard nog veel mogelijk, maar toen Pacovski onnodig uitkwam op 
Ezekiel, kon Batshuayi simpel de nul-twee netten. Dat zou geelrood niet meer te boven komen. 
Integendeel, Standard was dichter bij een derde doelpunt dan KVM bij de eerredder. Zo ontsnapte Ezekiel op de 
counter en mikte hij ei zo na de derde bezoekende treffer van de avond tegen de touwen. Pacovski redde en dat 
deed hij even later bij een penalty van Yoni Buyens weer. 



 
dinsdag 18 december: KV Mechelen reageert verbaasd op de nieuwe dagvaarding van Antonio Ghomsi. De 
linksback moet immers opnieuw voor de rechtbank verschijnen. ‘We wachten het vonnis af’, klinkt het.  
Antonio Ghomsi moet op 14 januari opnieuw voor de rechtbank verschijnen nadat hij de voorwaarden na zijn 
veroordeling voor slagen aan zijn ex-vriendin schond. KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans  reageert 
verbaasd. ‘We wisten dit niet. Ghomsi bracht ons hier niet van op de hoogte.’ Voorlopig kan Malinwa niets 
anders doen dan afwachten. ‘De zaak speelt zich af in de privésfeer van de speler’, zegt Timmermans. ‘We gaan 
hem om uitleg vragen en wachten het vonnis af. Als dan blijkt dat ook de clubbelangen geschaad worden, zullen 
we bekijken of we een sanctie tegen hem nemen. Sowieso zijn we niet opgezet met deze zaak en hopen we dat 
Ghomsi tot inkeer komt.’ 
 

woensdag 19 december: Op vraag van haar aanhang trachtte KVM het aanvangsuur van de partij tegen KAA 
Gent te wijzigen, maar dat bleek niet meer mogelijk. 'Jammer, want een deel van onze supporters moet die dag 
werken', zegt Johan Timmermans. KV Mechelen vroeg onlangs aan de Pro League om de start van de wedstrijd 
tegen de Buffalo's te verplaatsen naar 's avonds. 'Tweede kerstdag is geen officiële feestdag. Een deel van onze 
supporters moet dan ook gewoon gaan werken', zegt KVM-voorzitter Johan Timmermans. 'Op vraag van onze 
supporters vroegen we de Pro League om later te kunnen starten. De Pro League stemde in, maar zij konden 
hierover niet meer alleen beslissen.  Verschillende betrokken partijen moesten immers hun toestemming geven. 
Jammer genoeg konden zij hun gemaakte afspraken en planning niet meer wijzigen.' Hierdoor zal de wedstrijd 
zoals gepland op 26 december om 14u30 starten. 'Dat is bijzonder sneu voor de mensen die dan moeten werken', 
vindt Timmermans. 'Jammer, want we hebben alles geprobeerd om 's avonds te kunnen voetballen.' 
 

zaterdag 22 december: 21ste speeldag Jupiler Pro League  =>  K. Beerschot AC – KV Mechelen 0-2 
KV Mechelen pakte drie belangrijke punten op het Kiel. Destorme, in de eerste helft, en Iddi op het einde 
legden de nul-twee vast. 
Malinwa controleerde de eerste helft en scoorde ook. Via een uithaal van David Destorme – opnieuw fit en in de 
basis – zette geelrood de verdiende nul-één op het bord. 
Die stand bleef lang op het bord tot Iddi na een knappe actie van Destorme vijf minuten voor tijd scoorde. 
Daarmee pakt KVM drie belangrijke punten en ontloopt het verder de onderste regionen van het klassement. 
Destorme scoort 
Tot aan het doelpunt creëerde KVM niet echt veel mogelijkheden, maar de bezoekende elf hadden de wedstrijd 
zonder problemen onder controle. 
Op een bijzonder zwaar veld was het vooral zwoegen en werken geblazen. Chen en Cordaro probeerden bij één 
van de weinige kansen Stijnen te verrassen, maar dat lukte niet. Toch mocht Malinwa aan het feest toen 
Destorme ruimte kreeg van de thuisdefensie en krachtig kon uithalen. 
Even Beerschot 
Beerschot herstelde nog voor de rust het evenwicht en kon een eerste keer echt dreigen via een afstandsschot 
van Ozturk. Diezelfde Ozturk zette zich even later door in de zestien en liet François koppen, maar zijn knikbal 
strandde naast. In de slotfase knalde Bravo een uitvallende bal nog op Pacovski, maar het bleef bij de nul-één 
ruststand. 
Bij aanvang van de tweede helft probeerde de thuisploeg geelrood op de eigen helft te houden. Dat lukte ook, 
maar het was wel KVM dat bij een snelle counter het gevaarlijkst was. Pedersen bereikte Iddi die vanuit een 
scherpe hoek naast besloot. 
Dayan mikte even later bijna de gelijkmaker tegen de touwen, maar Pacovski hield de nul op het bord. Aan de 
overzijde hield Stijnen dan weer zijn ploeg in de match. Zijn hand voorkwam een kopbalgoal van Destorme. 
Ondertussen had Ozturk al zijn tweede domme gele kaart gepakt en moest de thuisploeg met z’n tienen verder. 
Destorme matchwinnaar 
De nul-één bleef echter tot in de slotfase op het bord en zo bleef het spannend. Kopballen van Biset en 
Enevoldsen en een schot van De Witte gingen allemaal naast. 
Vijf minuten voor het einde viel de beslissing dan toch. Eerst hield Pacovski de ingevallen Veselinovic nog van 
de gelijkmaker en dat zou een belangrijke redding worden. Destorme draaide aan de overzijde fraai weg en 
omzeilde Stijnen, Iddi gleed in de modder het bevrijdende tweede doelpunt binnen. Aan de overzijde scoorde 
Dayan nog wel, maar het doelpunt werd - terecht - afgekeurd. 
 

zondag 23 december: KV Mechelen laat weten dat de A-kern van 5 tot en met 12 januari op winterstage gaat 
naar het Spaanse Murcia. Na de laatste match van 2012, woensdag tegen KAA Gent, krijgen de spelers enkele 
dagen vrij om daarna in Spanje het slot van de reguliere competitie voor te bereiden. 
 
woensdag 26 december: 22ste speeldag Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KAA Gent   1-0 
Malinwa won oververdiend van een mak AA Gent. Pedersen scoorde vroeg in de eerst helft en dat leverde de 
zege op. 



Malinwa kon al snel juichen na een doelpunt van Pedersen. KVM had de partij volledig onder controle tegen 
een ontstellend zwak KAA Gent, maar kon de score niet meer uitdiepen ondanks tal van kansen. 
Na het supportersprotest tegen het aanvangsuur van de wedstrijd mocht de KVM-aanhang als eerste aan het 
feest. Een klaarkijkende Destorme zag Pedersen diep duiken en schotelde de Deen de heerlijke één-nul voor. 
Veel kansen vielen er niet te noteren tijdens het gezapige kerstonderonsje tussen KVM en de Buffalo’s in de 
eerste helft. Daarvoor was Gent veel te mak en geelrood niet precies genoeg. Toch had De Witte de twee-nul 
aan de voet, maar Padt redde met een ultieme reflex. 
Geen tweede doelpunt 
Voor de rust doken de bezoekers dan toch even gevaarlijk op voor het thuisdoel. Bruls knalde op Pacovski. Op 
de daaropvolgende counter viel net niet de tweede KVM-goal. Iddi had het leer aan Pedersen moeten laten, 
maar ging voor eigen geluk. Zo bleef de krappe één-nul op het bord bij de rust. 
Bijna had Pedersen ook in de tweede helft een vroeg doelpunt beet. Een stevig schot strandde tegen de paal en 
even later ook eentje tegen de lat. Malinwa verdiende een tweede doelpuntje: het voetbalde georganiseerd, 
stevig in de duels en toonde bijwijlen leuke combinaties. Maar... Enevoldsen, Pedersen, Cordaro, ze kregen de 
bal er maar niet in. 
Kola dicht bij de één-één 
En zo bleef het uitkijken voor een zeldzame bezoekende tegenprik. Gent was echt nergens en kon pas in de 
slotfase echt aanspraak maken op de gelijkmaker. Mboyo, tot dan in de achterzak van Biset, ontsnapte even en 
mikte op Pacovski, de rebound van Kola strandde tegen de staak. 
Eén-nul bleef het en dat was oververdiend. Malinwa droeg dan maar meteen na de aftrap de zege op aan de 
meer dan waarschijnlijk vertrekkende kapitein, Xavier Chen. 
 

woensdag 26 december: Via de website laat KV Mechelen weten dat de transfer van Xavier Chen naar het 
Chinese Guizhou Renhe FC nog niet is afgerond  Daarvoor moeten nog enkele voorwaarden voldaan worden.  
“Zo hebben we een akkoord met de Chinese club”, zegt financieel directeur van KVM, Thierry Steemans.  
“Alleen is de overgang nog voorwaardelijk. Zo moeten we de betaling van de transfersom ontvangen hebben, 
dient Xavier Chen de Chinese nationaliteit te kunnen verwerven en moet hij slagen in de medische testen.” 
 
vrijdag 28 december:  Tijdens de 
Kerstactie van de Pro League werd 
het shirt van Xavier Chen voor 810 
euro geveild. De hele veiling bracht 
maar liefst 80.500 euro op voor SOS 
Kinderdorpen. Het populairste shirt 
van deze Kerstactie was dat van 
Dennis Praet van RSC Anderlecht.  
Het shirt klokte af op een bedrag van 
1460 euro. Jelle Vossen volgt op een 
tweede plaats, zijn shirt werd 
verkocht voor 1020 euro. De 810 
euro die werd geboden voor het 
truitje van de afscheidnemende 
Chen was goed voor de derde plaats. 
 

 

 
 

Xavier Chen nam tegen KAA Gent afscheid van het Malinwa-publiek. 
 

 



zaterdag 5 januari: Vanmorgen vertrok KV Mechelen op winterstage naar het Spaanse San Pedro Del Pinatar 
bij Murcia. De Malinwa-delegatie verblijft er tot en met volgende week zaterdag en zal in het hotel Mercure 
Thalasia logeren. In de namiddag stond er op de terreinen van het Pinatar Arena Football Complex meteen een 
eerste training op het programma. Maandag oefent KV tegen het Algerijnse Mouloudia Club d‘Alger en 
donderdag speelt de ploeg van Harm van Veldhoven tegen de Duitse topclub BV 09 Borussia Dortmund. 
 

zondag 6 januari: Na het vertrek van  Xavier Chen heeft Malinwa nu ook inkomende transfer gerealiseerd: 
Mats Rits komt over van het Nederlandse Ajax Amsterdam. De 19-jarige middenvelder heeft een overeenkomst 
voor een contract van 2,5 jaar bij Geelrood. Morgen ondergaat hij medische testen. Indien deze positief zijn, is 
de transfer definitief en trekt hij dinsdag naar Spanje om met de A-kern het tweede gedeelte van de competitie 
voor te bereiden. 
Op die winterstage kregen de spelers vandaag 2 trainingen voorgeschoteld. In de voormiddag werd er aan de 
basisconditie gewerkt met enkele duuroefeningen met de bal. 
Tijdens de namiddagtraining stond het afwerken op doel centraal, al werd de opbouw van de conditie nooit uit 
het oog verloren. Die wordt zelfs zeer nauwkeurig in de gaten gehouden door een polarsysteem zodat de 
hartslag live kan worden opgevolgd door physical coach Sven Swinnen. Dat is nuttig te noemen tijdens 
duuroefeningen. Zo raakt geen enkele speler overbelast. 
Intussen wordt op het Pinatar Arena Football Complex stilaan alles in gereedheid gebracht voor een eerste 
wedstrijd. De verantwoordelijken speelden snel in op de behoeften van de delegatie en voorzag meteen een 
drankkiosk waar zelfs versnaperingen kunnen worden verkregen.   
 

 
 

Mats Rits komt over van het Nederlandse Ajax Amsterdam. 
 

maandag 7 januari: oefenduel KV Mechelen  -  Mouloudia Club d’Alger   5-1 
KV Mechelen won vandaag het oefenduel tegen Mouloudia Club d'Alger met 5 – 1. 
KV Mechelen werkte de eerste oefenpartij op van de stage en dat tegen de Algerijnse club Mouloudia Club 
d'Alger. In de voormiddag werd er nog getraind op positiespel en schoten op doel en de wedstrijd werd dan ook 
opgevat als een doorgedreven tweede training. 
In tegenstelling tot eerder bericht ging de match niet om 18u, maar om 16u van start. Die wijziging werd ook 
voor de partij van donderdag tegen Dortmund doorgevoerd. 
KVM startte met een mix van jongens die de afgelopen weken aan de aftrap stonden en zij die zich mochten 
bewijzen. Onder andere het duo Pedersen-Junker was een opmerkelijke aanvalshoede.  
De eerste dreiging kwam van de Algerijnen. Biebauw reageerde alert op de verre vrije trap. 
In de openingsfase was er niet veel gevaar op te merken, eerder enkele slordigheden langs beide kanten. Net 
voor en net na de 25ste minuut nam Malinwa dan afstand na twee stilstaande fases en twee binnentikkers voor 
Mads Junker, die zo nog eens de weg naar de netten kon vinden. 
Vijf minuten later maakte Algers al de aansluitingstreffer, maar Junker deed zijn kunstje nog eens over. Ditmaal 
plaatste hij de bal knap van buiten de zestien in doel. Daarmee was de wedstrijd bij rust al gespeeld. 



Net als in elke oefenwedstrijd werd er veel gewisseld. Na rust bleven enkel Iddi en Van Hoevelen staan. Die 
laatste schoof naar de rechtsback. De wedstrijd werd steeds grimmiger met enkele venijnige overtredingen van 
Algerijnse kant. De scheidsrechter hield alles goed onder controle en er kon gewoon gevoetbald worden. Daar 
maakte de ingevallen Jordi Vanlerberghe gebruik van om zijn eerste doelpunt voor de A-kern binnen te koppen 
op voorzet van Senad Karahmet. De jongeling was uiteraard enorm tevreden met die goal. 
Seth De Witte kopte na een hoekschop nog de 1-5 eindstand tegen de touwen. Daarmee won KV Mechelen de 
oefenpartij en besloot het zo de derde stagedag. 
In België slaagde Mats Rits voor de medische testen en werd het contract ondertekent zodat de transfer nu voor 
100% in orde is. 
 

dinsdag 8 januari: De dag na de wedstrijd stonden er opnieuw twee oefensessies op het programma. In de 
voormiddag was er een uitgebreide opwarming met en zonder bal, gevolgd door partijtjes met kleine goaltjes. 
Daarbij werden verschillende looplijnen en tactische bewegingen geoefend. 
In de namiddag werd alles een stuk pittiger. Enkele jongens deden het rustiger aan: Pedersen, Junker en 
Cordaro. De laatste had wat last van de adductoren, bij de andere twee was het een voorzorgsmaatregel om wat 
overbelasting van enkele spieren tegen te gaan.  
De groep werd onderverdeeld in vier stukken voor een minicompetitie. Daarbij stond het afwerken op doel en 
uithouding centraal. Bij twee van de posten mochten de spelers aanleggen van aan de rand van de zestien, bij 
een derde post moesten ze de bal vanop voorzet met een volley in doel werken. De vierde post werd gebruikt 
om enkele fysiologische oefeningen te doen. 
Winnaar van de minicompetitie was het viertal Iddi, Karahmet, Enevoldsen en Van Damme. De doelmannen 
kregen dus een moeilijke namiddag voorgeschoteld. Ieder van hen werd ongeveer 500 keer onder vuur 
genomen. 
 

woensdag 9 januari: Dag 5 bevatte een relatief rustig programma. De ochtendtraining was meteen het debuut 
van Mats Rits in Geelrode kleuren. De middenvelder kwam de avond ervoor aan in het hotel en werd aan 
iedereen voorgesteld. Hij maakte alvast een fitte indruk en liet al redelijk wat van zijn kunnen zien tijdens een 
bijzondere matchvorm waar beide doelen in het midden van het veld stonden. Op die manier werd er op 
bepaalde posities getraind. ‘Het was een leuke training,’ zegt Rits, ‘net als ik gewend was in Nederland, was het 
veel met de bal oefenen en dat doet een voetballer toch het liefste. Ik hoop me nu zo snel mogelijk te integreren, 
maar het is alvast goed begonnen.’ 
De gebruikelijke rust tijdens de middag werd plots verstoord door een hevig rumoer in enkele van de 
slaapvertrekken. Enkele minuten later werd het weer stil, maar bij het vertrek naar de namiddagtraining werd 
duidelijk wat er precies was gebeurd. Enkele van de spelers die bekend staan om hun weelderige haarbos 
moesten het plots met heel wat minder doen. Joachim Van Damme, Steven De Petter, David Destorme, 
Anthony Van Loo en Robin Henkens vielen ten prooi van een tondeuse, gehanteerd door de iets meer ervaren 
geschorenen Seth De Witte, Wouter Biebauw en Kenny Van Hoevelen. Naar verluidt werden enkelen met man 
en macht overmeesterd totdat de schade onomkeerbaar was toegebracht en er niets anders op zat dan zich 
volledig over te geven. 
In de wandelgangen van het hotel wordt gefluisterd dat er mogelijk nog slachtoffers zullen vallen. Bij belofte 
Jordi Vanlerberghe is alvast de eerste schade al toegebracht. Het valt nog af te wachten of de kenmerkende 
krullen van Mats Rits meteen al in gevaar zouden komen. 
Wie er allicht niet moet vrezen is Olivier Renard. De doelman maakte zich erg duidelijk dat er ‘gewonden 
zouden vallen indien iemand een vinger raakte aan zijn haren’. Wordt (mogelijk) vervolgd. 
De namiddagtraining zelf ging er in een zeer ontspannen sfeertje aan toe. Nou ja... Assistent Patrick Van Houdt 
–die als scheidsrechter fungeerde- werd meerder malen belaagd tijdens de partijtjes tennisvoetbal. Referee zijn 
is echt wel een hondenjob.  
De uiteindelijke verliezers kregen een straf te verwerken. Het team van Renard, Vanlerberghe, Ghomsi, De 
Witte, Karahmet en Junker werd veroordeeld om enkele genadeloze schoten te ondergaan. De heren namen 
plaats in doel, om onder vuur te worden genomen door hun collega’s. Gelukkig was niet iedereen goed bij schot, 
maar Seth De Witte zal de kanonskogel van Sheldon Bateau nog wel even voelen. Ook Van Damme schoot er 
niet naast. 
De meeste schade werd er evenwel tijdens de partij toegebracht. Cordaro raakte Wouter Biebauw met de voet 
net naast het oog. Na de training stond dat al goed gezwollen, maar de doelman liep desalniettemin vrolijk terug 
naar het hotel. 
Vanavond staat er naar jaarlijkse gewoonte een quiz op het menu en morgen is er uiteraard het treffen met BV 
09 Borussia Dortmund. Goed nieuws voor zij die alles live willen volgen. Zelf kunnen we er niet voor zorgen, 
maar dankzij de Duitse topclub kan je de wedstrijd live bekijken op http://live.meinbvb.de/ 
De partij begint om 16u00. 
 
 



donderdag 10 januari:  oefenduel KV Mechelen  -  BV 09 Borussia Dortmund   0-1 
KV Mechelen verloor op winterstage van de Duitse kampioen en bekerwinnaar Borussia Dortmund. Mario 
Götze scoorde vanop de stip. 
KV Mechelen moest op winterstage haar meerdere kennen in Borussia Dortmund. Na 90 minuten voetbal 
eindigde de oefenpot op 1-0, na een doelpunt van Duits international Mario Götze. 
Goede organisatie 
Götze was niet de enige man met caps achter zijn naam. Beide ploegen kwamen met hun sterkste elftal aan de 
aftrap, wat vooral bij de Duitsers niet meteen werd verwacht. 
Malinwa liet het initiatief aan Dortmund en trachtte er scherp uit te komen bij de tegenaanval. Dat lukte een 
aantal keren bijna. Junker verschalkte een paar keer slim de buitenspelval, maar de verdediging keerde telkens 
goed op haar stappen terug. 
De geelzwarten probeerden vooral vanop afstand of met korte combinaties in de zestien. Telkens stond KVM 
goed als een blok in de weg. Na 17 minuten moest kapitein Maxime Biset uit voorzorg naar de kant, nadat hij 
iets voelde aan de bil. Eerder op de dag had de verdediger al iets gevoeld en er werd dus geen risico genomen. 
Van Damme kwam hem vervangen. 
De grootste kans aan Mechelse zijde was in de eerste helft voor Cordaro. Hij was sneller dan zijn verdediger op 
een lange bal en kwam alleen voor doel, maar draaide naar de verkeerde kant en weg was de kans. 0-0 bij de 
rust. 
Strafschop beslist wedstrijd 
In de tweede helft leek Dortmund het tempo even op te voeren. Dat resulteerde in heel wat overtredingen aan de 
rand van de zestien, zonder groot gevaar. 
Totdat Götze in de 70ste minuut het strafschopgebied binnen dribbelde en Van Damme net te laat was met zijn 
tackle. De scheidsrechter legde de bal op de stip en Götze zorgde zelf voor de 1-0 voorsprong. Pacovski kon dit 
seizoen een goed rapport voorleggen, maar bij deze zestienmeter moest hij zich toch gewonnen geven. 
Helemaal tegen de gang van het spel was het niet, maar toch was het KV Mechelen dat de beste kansen 
creëerde. Destorme zag zijn kopbal net naast gaan en vooral Enevoldsen zette zich knap door op rechts en 
omspeelde ook de doelman, maar het ontbrak hem precisie in de afwerking. 
Ten slotte debuteerde Mats Rits en scoorde hij ei zo na nog de gelijkmaker op aangeven van Diabang. De bal 
botste nog maar eens naast de paal. 
De wedstrijd eindigde zo met het kleinste verschil en Harm Van Veldhoven was trots op zijn jongens. ‘Als 
laatste oefenpartij van deze winterbreak hebben we laten zien dat we kunnen voetballen. Op deze manier 
verliezen is geen schande, alleen jammer dat we onze kansen niet afmaken, want dan hadden we echt kunnen 
stunten’, aldus de hoofdtrainer. 
 
 

 
 
 

 
De wedstrijd in het Pinatar Arena Football Complex werd gespeeld voor ongeveer 3 000 toeschouwers!  Het merendeel 
daar van waren locale voetballiefhebbers en Duitsers die in Spanje wonen.  Malinwa werd vertegenwoordigd door een 20-
tal fans die zich wel vocaal beter lieten horen dan de Borussia-fans! 



 
 

 
 

 
 
vrijdag 11 januari: Vandaag stond de laatste trainingsdag op Spaanse bodem op het programma. De jongens 
van Harm van Veldhoven trainden zowel in de voormiddag als in de namiddag een keer. ’s Avonds kreeg de 
spelersgroep de mogelijkheid van de trainersstaf om een avondje te gaan stappen. 
 

zaterdag 12 januari: De Malinwa-delegatie keerde vanmiddag na een intensieve trainingsweek terug van de 
winterstage in San Pedro Del Pinatar. Volgende week zaterdag herbegint KV Mechelen de competitie met een 
uitwedstrijd op het veld van RAEC Mons.   
 

woensdag 16 januari: Seth De Witte heeft z’n contract bij KV Mechelen verlengd tot en met 2017.  De 
verdedigende middenvelder, die sinds 2010 bij Malinwa voetbalt, had nog een contract bij Geelrood lopen tot 
2014. 
Verder nodigt de club via de website haar supporters uit voor een infoavond over de renovatie van het stadion.  
Deze zal op vrijdag 18 januari om 19u doorgaan in de Business Club. 
 



donderdag 17 januari: In aanloop naar de infoavond van morgen licht de website al een tipje van de sluier over 
de verbouwingen van het stadion. 18.500 plaatsen, 25 skyboxen, 2 volledig nieuwe tribunes met staan- én 
zitplaatsen en ruimtes voor vergaderingen, kinderopvang en een fitness center: KVM stelt vrijdag de eerste 
ontwerpen voor een vernieuwd stadion voor. De afgelopen maanden werd er achter de schermen druk gewerkt 
aan de verbouwingsplannen van het Argosstadion Achter de Kazerne. ‘Een comité met bestuurders en 
supportersraadleden samen met architect Robrecht Asnong en projectleider Geert De Maesschalck hebben de 
eerste plannen uitgewerkt’, zo licht commercieel directeur van KVM, Marc Faes toe. ‘We kunnen dus 
vrijdagavond de eerste voorlopige plannen aan onze supporters voorstellen en deze worden nadien met Telenet, 
de brandweer, de bouwdienst en de buurtcomités besproken en gefinaliseerd. We willen iedereen zoveel 
mogelijk betrekken bij de renovatie. Na hun feedback volgen de laatste aanpassingen en de aanvraag tot 
bouwvergunning.’   
Start pas volgend seizoen 

De verbouwing zal in verschillende fases moeten gebeuren. ‘Er zijn nog 2 opties. Ofwel verhuizen we een hele 
tijd om alles te verbouwen en voetballen we elders ofwel vervangen we één tribune tijdens het seizoen. Dat 
laatste draagt onze voorkeur weg, maar hierover moet nog samen met de supporters beslist worden. Hoe dan 
ook zal dit niet meer dit seizoen lukken. We hopen te verbouwen tijdens de seizoenen 2013-2014 en 2014-
2015.’  KVM heeft een budget van tien miljoen euro om de renovatie te realiseren. ‘Dat is een beperkt budget, 
maar we zullen ervoor zorgen dat we niet aan het sportieve raken. We beginnen immers ook met de tribunes die 
ons nadien meteen weer extra commerciële inkomsten zullen opleveren’, zegt Faes. 
De plannen 

Vrijdagavond stelt KVM de ontwerpen voor. ‘We voorzien een stadion met een aantal zeer grote 
multifunctionele ruimtes die tijdens de week kunnen uitgebaat worden’, zo gaat Marc Faes verder.  
‘Fase 1 en 2 houden het bouwen van nieuwe tribunes aan de Telenet-kant en de grote staantribunes in. Achter 
het doel komen beneden staanplaatsen met daarboven 25 skyboxen. Op een tweede niveau komen zitplaatsen 
die in de hoek doorlopen. Binnen voorzien we vergaderruimtes voor Telenet.'  
Langs de zijlijn blijven staanplaatsen met op de tweede ring zitplaatsen. Aan het bezoekersvak zal de tribune 
weer naar één niveau moeten gebracht worden. Alles zal overdekt worden en – belangrijk – iedereen zal dicht 
bij het veld kunnen blijven zitten. 
Kinderopvang en fitness center 

Het doel is om kantines, eetkraampjes en fanshop te integreren in de nieuwe staantribune. Mogelijk komt er een 
showroom voor commerciële partners, een fitness center dat voor iedereen toegankelijk is en wie weet wel een 
buurtwinkeltje. 'Ook willen we een kinderopvang tijdens de wedstrijden en de week.' 
‘Het businessgebouw en de hoofdtribune zullen in een latere fase aangepakt worden, maar gaan niet plat. Zo zal 
er tegen de hoofdtribune een nieuw gebouw geplaatst worden om ruimte te creëren voor de kleedkamers en 
bureaus.' De volledige renovatie moet er voor zorgen dat KVM 18.500 toeschouwers kan ontvangen en dat aan 
alle eisen van de FIFA voldaan wordt. 
Feedback van supporters en buurtcomités 

Wanneer de volledige verbouwing rond zal zijn, kan KVM nog niet kwijt. ‘We pinnen ons niet meer vast op een 
datum. We nemen nu de eerste stappen door de allereerste voorstellen aan de supporters en de buurtcomités te 
presenteren. We willen hun opmerkingen en feedback horen om dan weer verder te werken,’ aldus nog Faes. 
Iedereen kan de presentatie van de plannen vrijdagavond om 19u in de Business Club in de hoofdtribune van 
KVM bijwonen. Radio Reflex zendt de presentatie ook live uit via 104.8 fm in de regio Mechelen of via 
www.radioreflex.be. De plannen zelf kan je nadien ook op deze website raadplegen. 
 

vrijdag 18 januari: Na Seth De Witte heeft ook Sheldon Bateau deze week een contractverlenging getekend.  
De verdediger uit Trinidad & Tobago, die in september dit seizoen in Mechelen neerstreek, had een 
overeenkomst die aan het einde van dit seizoen afliep. Het nieuwe contract loopt tot 2015. 
Verder stelde KVM vanavond de eerste renovatieplannen van het stadion aan haar supporters voor. De komende 
week worden deze met supporters, Telenet en de buurtcomités verder verfijnd. 
 

 



 
 

 
 

 
 

Enkele foto’s van de renovatieplannen van het Argos Oil-stadion 'Achter de Kazerne'. 



zaterdag 19 januari: Via de website laat KV Mechelen weten dat de wedstrijd op RAEC Mons zeker doorgaat.  
Na een laatste keuring werd  het speelveld van het Stade Charles Tondreau bespeelbaar gevonden. Gezien de 
winterse weersomstandigheden vragen de Pro League en de clubs wel om tijdig naar het stadion te vertrekken. 
 

zaterdag 19 januari: drieëntwintigste speeldag Jupiler Pro League =>   RAEC Mons  -  KV Mechelen   2-3 
KVM won met 2-3 van Bergen. Een knotsgek openingsbegin was voldoende voor de drie punten. 
Na een knotsgek aanvangskwartier stond het al 1-3. Pedersen – tweemaal – en Iddi profiteerden van geklungel 
in de thuisdefensie om een bijzonder snelle 0-3 voorsprong uit te bouwen. Jarju milderde al snel met een 
kopbaldoelpunt na een vrije trap van Angeli en op het half uur zorgde Perbet weer voor een echte wedstrijd. 
KVM verloor immers haar greep op de partij en zo bleef het nog lang spannend. 
Knotsgek begin 

Bergen kwam nochtans met Nong als eerste piepen. Pacovski ging echter goed plat. Aan de overzijde had 
Cordaro de nul-één aan de voet, maar hij besloot té snel op Berthelin. Even later mocht geelrood wel aan het 
feest: Pedersen zette de verdediging van de Draken in de wind, nam de voorzet van Destorme aan en prikte 
beheerst binnen. 
Diezelfde Pedersen mocht luttele minuten later al de tweede van de avond tegen de touwen koppen nadat 
Destorme slecht uitverdedigen met zijn tweede assist bestrafte. En nog was het geklungel achterin niet voorbij. 
Iddi zette de onwaarschijnlijke nul-drie nog voor het kwartier op het bord. 
Toch liet KVM de thuisploeg opnieuw in de match komen. Eerst kopte Jarju binnen en nog voor de pauze zette 
Perbet de aansluitingstreffer op het bord. 
Spannende tweede helft 
Malinwa moest dus uitkijken dat het de vroege voorsprong niet helemaal uit handen zou geven. Le Postellec 
was vlak na de rust dichtbij de gelijkmaker, maar Pacovski redde subliem de harde kopper.  
KVM had het lastig om het spel over de middenlijn te verleggen en het leer in het eigen elftal te houden. De 
thuisploeg kende gelukkig pech bij de afwerking: Perbet en de ingevallen Chatelle hadden nochtans dé 
mogelijkheden op een doelpunt. Geelrood hield echter stand en graaide zo de drie punten mee. 
 

vrijdag 25 januari: KV Mechelen heeft zich versterkt met de 24-jarige Jerry Boachie-Vandam. Hij komt gratis 
over van het Franse Lille OSC. Boachie-Vandam is een Franse verdediger met Ghanese roots, hij kan zowel op 
de rechtsbackpositie als centraal in de verdediging spelen. Dit seizoen kwam hij in de Ligue 1 nauwelijks aan 
spelen toe, vorig jaar toen hij door Lille werd uitgeleend aan  SM Caen speelde hij 36 matchen. De transfer is 
pas officieel als Boachie-Vandam slaagt voor de medische testen, dan tekent hij een contract voor 3,5 jaar bij 
Malinwa. 
Verder liet KV ook weten dat de transfer van Xavier Chen bij China bijna afgerond is.   
Om de overgang van Xavier Chen naar het Chinese Guizhou Renhe definitief te maken, moesten drie 
voorwaarden voldaan worden. Ten eerste diende Xavier Chen te slagen in de medische keuring en ten tweede 
diende hij de Chinese identiteit te verwerven. Als laatste voorwaarde moest ook de transfersom volledig op de 
rekening van KVM gestort worden.   
Via de manager van Chen kreeg Malinwa te horen dat Chen zijn paspoort ondertussen ontving en dat hij ook 
zijn contract na geslaagde medische testen kon ondertekenen. Daarnaast stond het door Guizhou Renhe te 
betalen bedrag vandaag op de rekening van KVM. 
Enkele administratieve documenten moeten nu de transfer nog volledig maken. 'Zo moeten beide clubs nog een 
internationale transferovereenkomst ondertekenen', licht financieel directeur van KVM, Thierry Steemans toe. 
'Ook moeten we nog officieel via de Chinese club op de hoogte gebracht worden dat voor hen het verwerven 
van de Chinese identiteit helemaal is afgerond. Het ziet er echter naar uit dat de overgang bijna definitief is.' 
Xavier Chen werd gisteren nog door de supportersfederatie en de supportersclubs van Malinwa verkozen tot 
'Meest Verdienstelijke Speler van 2012'. 
 

zaterdag 26 januari: KV Mechelen laat weten dat de wedstrijd tegen KRC Genk van vanavond kan doorgaan.  
Door de sneeuwval en vriestemperaturen van de laatste dagen werd het speelveld rond 16u gekeurd en goed 
bevonden. 
 

zaterdag 26 januari: vierentwintigste speeldag Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KRC Genk   2-1 
KV Mechelen hield vandaag de drie punten thuis na een aangename wedstrijd met een dolle slotfase. 
Aangenaam openingskwartier 
Ruim tienduizend toeschouwers zagen een aangename openingsfase vol goede intenties van beide elftallen. 
KRC Genk stak -op een perfect bespeelbare grasmat- na twee minuten voor het eerst de neus aan het venster. 
Fernandez stuurde Buffel in de hoek. Zijn voorzet was echter net te hoog voor de aanstormende Vossen. Aan de 
overzijde kon Pedersen aanleggen van net buiten de zestien, maar zijn poging strandde op het been van een 
Genkse verdediger. Na tien minuten viel de eerste echte kans te noteren. De lage schuiver van een bedrijvige 
Vossen ging net naast de kooi van Pacovski. Nog voor het openingskwartier verstreken was, ging ook Thomas 
Buffel zijn kans. Na een mooie loopactie miste hij echter de scherpte om zijn schot binnen het kader te mikken. 



Plet vergeet te scoren 
De bal ging goed rond en het tempo lag vrij hoog, maar echte grote kansen bleven uit. Toen KV Mechelen net 
voor het halfuur iets nadrukkelijker richting Laszlo Köteles trok, liep het op een vlijmscherpe counter van de 
Limburgers. Vossen stuurde Glynor Plet alleen richting doel, maar de Nederlander miste de koelbloedigheid om 
het af te maken en een attente Pacovski kon het leer al bij al vrij gemakkelijk bemachtigen. 
Genkse druk zonder kansen 
Genk voelde dat de openingstreffer misschien wel in de lucht hing en het voerde de druk op. De thuisploeg 
kreeg het moeilijker om de bal in de ploeg te houden. De Genkse druk resulteerde echter niet in kansen en het 
einde van de eerste helft kwam stilaan in zicht. Vlak voor de pauze mocht David Destorme nog een vrije trap 
nemen. De bal belandde via de muur voor de voeten van Pedersen. De Deen haalde hard uit, maar Koulibaly 
stond in de weg en de brilscore aan de rust was een feit. 
Opnieuw Destorme en Pedersen 
Na de koffie was het geelrood dat meteen naar voor trok. Jeroen Simaeys trapte een voorzet van Iddi rakelings 
over zijn eigen lat en even later trapte Cordaro iets te vroeg op doel. Ook Iddi en De Petter raakten niet voorbij 
Köteles. Lang moest het thuispubliek echter niet wachten op de openingstreffer. Iddi speelde vanop de flank 
Destorme aan. Die legde de bal panklaar voor Pedersen. De Deen miste niet en de voorsprong was een feit. 
Mechelen snediger 
Een handvol minuten later had het twee-nul kunnen staan. Pedersen kwam na een één-twee met Cordaro 
opnieuw oog in oog te staan met Köteles, maar de Hongaar liet zich deze keer niet verschalken. Genk had het 
moeilijk met een gedreven KV. De vloeiende Limburgse combinaties van voor de rust kwamen er nu maar 
zelden uit. 
Been grijpt in 
Mario Been greep in door Benji De Ceulaer en Steven Joseph-Monrose in te brengen. De tijd begon te dringen 
voor zijn team en het thuispubliek was intussen al aan het nagelbijten gegaan. 
Gelijkmaker van Buffel 
In de 83e minuut bracht Thomas Buffel de bezoekers terug op gelijke hoogte. Hij werd met een hakje van Jelle 
Vossen alleen voor doel gebracht en faalde niet. Drie minuten voor affluiten hield Pacovski met een mooie 
redding Joseph-Monrose van de winnende treffer. Aan de overkant kwam Iddi net te laat om een schuiver van 
Henkens binnen te werken. 
Toch nog een driepunter 
Toen iedereen dacht dat de wedstrijd dan toch op een gelijkspel zou uitdraaien, dook Iddi de Genkse zestien in. 
Hij plaatste de bal mooi in doel en het stadion ontplofte. Het gejuich na de treffer van Iddi galmde nog na en het 
was ei zo na al twee-twee. Een sterk keepende Pacovski tikte de gelijkmaker echter over en de drie punten 
bleven na een beklijvende wedstrijd in Mechelen. 
 

maandag 28 januari: De komst van Jerry Boachie-Vandam die vrijdag werd aangekondigd, werd vandaag 
definitief bezegeld. De 24-jarige verdediger legde positieve medische testen af en zette nadien zijn handtekening 
onder een contract voor 3,5 seizoenen. 
 

donderdag 31 januari: Malinwa laat weten dat ten laatste zaterdagmiddag om 15 uur wordt beslist of de match 
op het veld van KV Kortrijk kan doorgaan. Het terrein van het Guldensporen-stadion werd de afgelopen dagen 
zodanig geteisterd door overvloedige regenval dat de bekerwedstrijd tot 2 maal toe moest uitgesteld worden. 
 

zaterdag 2 februari: Rond 14u25 kwam het bericht dat de wedstrijd tegen KV Kortrijk doorgaat. 
 

zaterdag 2 februari: 25ste speeldag Jupiler Pro League  =>  KV Kortrijk  -  KV Mechelen   2-1 
KVM verloor vanavond met 2-1 van KV Kortrijk. 
Een vroeg en een laat doelpunt in de eerste helft zorgden ervoor dat een efficiënt KVK twee-nul voor stond bij 
de pauze. Na zeven minuten kopte Mitrovic binnen, luttele seconden voor het rustsignaal kon Chavarria 
profiteren van een slapende KVM-defensie. En zo zette KV Kortrijk de enige kansen van de hele eerste helft om 
in twee doelpunten. 
In de tweede helft trok geelrood het spel naar zich toe, maar kansen versieren, nee, dat lukte nauwelijks. De 
ingevallen Mads Junker zorgde met de 2-1 nog voor twintig spannende slotminuten, maar KVM geraakte maar 
niet aan nieuwe kansen. Zo verloor geelrood een wedstrijd die het niet verdiende te verliezen. 
Snelle achterstand 
KV Mechelen keek snel tegen een achterstand aan. Bateau hing tegen de zijlijn aan de noodrem toen Chavarria 
alleen de zestien in dreigde te stormen en moest een vrije trap toelaten. Die knikkerde Mitrovic zowaar bij de 
eerste kans voor de thuisploeg tegen de touwen.  
Malinwa moest zich terug in de partij knokken, maar dat lukte op het modderige en drassige veld nauwelijks. 
Geelrood mocht het balbezit wel naar zich toetrekken, in de zone van de waarheid ving het daar bitter weinig 
mee aan. 
 



Efficiënt KVK 
Het was integendeel de thuisploeg die met haar tweede kans van de match bijna opnieuw scoorde. Chavarria 
mikte alleen voor Pacovski naast. De eerste helft blonk – mede door de staat van het veld – vooral uit in vele 
slechte passes en combinaties. Toch klommen de Kerels vlak voor de rust uit het niets nog op twee-nul. De 
bezoekende defensie stond te slapen en Chavarria tikte eenvoudig binnen. 
Ook in de tweede helft moest Malinwa uitkijken voor de tegenprikken via de vlugge Chavarria. Hij zette zich 
door, kwam oog in oog met Pacovski, maar die laatste keek en overwon met de voet. Even later kreeg Paco 
bijstand van de lat toen Chavarria Capon liet knallen vanaan de rand van de zestien. 
Junker geeft hoop 
En KVM? Dat bleef naarstig en met meer overleg dan in de eerste helft op zoek naar een grote kans in de 
zestien. Zo’n twintig minuten voor het einde viel de kans en het doelpunt uit de lucht. Junker kon – al dan niet 
buitenspel – alleen voor Keet opduiken en rondde fraai af: 2-1 en KVM kon hopen op de gelijkmaker. 
Chavarria had even later aan de overzijde echter de partij kunnen beslissen, het leer rolde centimeters langs de 
staak. Zo bleef het nog spannend in een wedstrijd die KVM eigenlijk niet had mogen verliezen, maar het 
uiteindelijk wel deed. Daar kon de vrije trap van Pedersen – over – niets meer aan veranderen. 
 

maandag 4 februari: Malinwa laat weten dat de transfer van Xavier Chen naar het Chinese Guizhou Renhe 
volledig is afgerond. Vandaag werden de laatste documenten door KVM en Chens nieuwe werkgever, Guizhou 
Renhe, in orde gebracht zodat de transfer nu definitief in kannen en kruiken is. Eerder slaagde Chen al voor de 
medische testen en verkreeg hij de Chinese identiteit. De afgesproken transfersom werd door Guizhou Renhe 
ruim een week geleden gestort. 
 

dinsdag 5 februari: Vanavond was KV Mechelen gastheer voor de U21 van België en Spanje, het ging om een 
oefeninterland tussen beide beloftenteams. Malinwa-speler Wannes Van Tricht, die deel uitmaakt van de kern 
van de Jonge Rode Duivels hersteld van griep en moest jammer genoeg forfait geven voor deze interland in 
‘zijn’ stadion. De wedstrijd, die op aardig wat belangstelling kon rekenen (circa 3 000 toeschouwers), eindigde 
op 1-1. AA-Gent-speler Hannes Vanderbruggen scoorde de gelijkmaker voor de ploeg van beloftencoach Johan 
Walem. 
 

zaterdag 9 februari: zesentwintigste speeldag Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen - Cercle Brugge KSV  2-0 
Malinwa zette Cercle Brugge vanavond in de tweede helft opzij. De Witte en Junker zorgden voor de 
thuisdoelpunten. 
Cercle Brugge probeerde de wedstrijd lam te leggen en op een eenzame counter tegen te prikken. Dat scenario 
werd in de eerste helft nagenoeg perfect uitgevoerd, alleen het Cercle-doelpunt viel niet. KVM kon daar in een 
matte eerste vijfenveertig minuten te weinig beweging, precisie en druk tegenover stellen. 
In de tweede helft lukte het de thuisploeg wel om combinatievoetbal te spelen en, te scoren. De Witte knalde 
een afvallende hoekschop binnen, Junker zorgde negen minuten voor tijd voor de veilige drie punten. 
Weinig beklijvende eerste helft 
Malinwa was dominant, maar kwam moeilijk aan kansen: een afstandsschot van Iddi, net over, deed Verbist 
even voor het halfuur van de grond gaan. Onoplettend verdedigen van de thuisploeg zorgde nog bijna voor een 
tegendoelpunt. Godée dook alleen voor Biebauw op, maar Biebje redde gevat. 0-0 bleef het bij de rust. 
De Witte breekt de ban 
In de tweede helft lukte het de thuisploeg wel om snel te scoren. Enevoldsen krulde een hoekschop op de paal, 
een dolgelukkige De Witte prikte de rebound binnen. Het vertrouwen bij KVM groeide, ook bij invaller Mats 
Rits die in één tijd in het zijnet uithaalde. 
Toch bleef het uitkijken achterin. Uchebo glipte door de buitenspelval, Biebauw redde man-tegen-man. Cercle 
moest komen en dat zorgde voor meer ruimte voor de Mechelse counters. Negen minuten voor affluiten zette 
Iddi Junker alleen voor Verbist, de Deen rondde koelbloedig af. Cercle k.o. zo leek, al krulde Van Eenoo nog 
een vrije trap tegen de lat. Zo knoopt Malinwa weer aan met een mooie collectieve driepunter en kijkt het weer 
lonkend naar boven in het klassement. 
 

zondag 10 februari: Ex-KVM’ers Pan Pierre Koulibaly en Frédéric Renotte pakten met Burkina Faso zilver op 
de African Cup of Nations. In het landenkampioenschap van Afrika werden zij met hun land groepswinnaar 
voor Nigeria, Zambia en Ethiopië. In de kwartfinales versloeg Burkina Faso Togo met 1-0 en in de halve finales 
versloeg het Ghana na strafschoppen. In de finale in Johannesburg was Nigeria echter te sterk, het won met 1-0.  
Koulibaly, die van januari 2011 tot januari 2012 bij Geelrood speelde, kreeg van z’n coach Paul Put geen 
speelminuten. Renotte was van 2006 tot 2010 physical coach bij Malinwa en zit momenteel in de trainersstaf 
van Burkina Faso. 
 

zaterdag 16  februari: zevenentwintigste speeldag Jupiler Pro League =>  K. Lierse SK  -  KV Mechelen   0-2 
KVM zette vanavond in de burenstrijd simpel Lierse opzij: Junker en De Petter zorgden voor de Mechelse 
doelpunten. 



KVM zat al snel op rozen na een leep kopbalgoaltje van Mads Junker. Malinwa zakte nadien wat terug, maar 
kende nauwelijks moeite met een allesbehalve scherp Lierse. Enkel een mooie kans - slap schot - van El Gabas 
had de gelijkmaker kunnen betekenen. 
Malinwa pakte de tweede helft slim aan en profiteerde via De Petter van een klutsbal achterin om de tweede van 
de avond te netten. 
Junker doet Geelrood feesten 

Er stond op het Lisp heel wat op het spel, zeker voor de thuisploeg die onder donkere degradatiewolken 
voetbalt. En KVM zette Lierse al snel op achtervolgen: na goed tien minuten kopte een fraai inlopende Junker 
een perfecte voorzet van Cordaro over de thuisgoalie. 
Lierse trok na de nul-één het spel meer naar zich toe, zonder echter veel dreiging te creëren. Een kopballetje van 
Pouga – over – en wat steriele stilstaande fases konden Wouter Biebauw enkel wat springwerk bezorgen. 
Malinwa verzuimde om een matig Lierse nog voor de pauze op nul-twee te zetten en zo bleef het uitkijken voor 
de zeldzame tegenprikken van de thuisploeg. El Gabas tekende voor de rust uit het niets wel voor een grote 
kans. Hij kon alleen voor Biebauw afdrukken, maar miste kracht. 
Slimme bezoekers doen zwak Lierse das om 
Bij de start van de tweede helft etaleerde de thuisploeg meer drang naar de gelijkmaker. KVM kreeg het 
moeilijk om een vlotte aanval in elkaar te knutselen, maar door een schrijnend gebrek aan slagkracht bij de 
thuisploeg overleefde Malinwa de poging tot druk. Meer zelfs, de bezoekers diepten de voorsprong uit via De 
Petter. Hij tikte een klutsbal in de zestien bij de Pallieters tegen de touwen. 
Malinwa verzuimde om de in de toegevoegde tijd nog wat doelpuntjes mee te pikken: Diabang, Junker en Rits, 
het derbyavondje van de thuisploeg had nog pijnlijker kunnen aflopen. KVM doet ondertussen weer een 
uitstekende zaak. 
 

zaterdag 23 februari: zevenentwintigste speeldag Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  –  OH Leuven   1-2 
KV Mechelen verloor een wedstrijd met twee gezichten met 1-2. De Witte scoorde in de eerste helft, maar 
Weuts en Chuka namen de zege mee naar Leuven. 
In een eerste helft met vooral éénrichtingsvoetbal van de thuisploeg kwam KVM nooit in de problemen. De één-
nul viel dan ook meer dan verdiend, net na het halfuur, toen een pegel van De Witte Bailly kansloos liet. 
Toch keerde het tij volledig in de tweede helft: OHL drong aan en vond de gelijkmaker via een vrije trap van 
Weuts. Malinwa dat amper nog een goede aanval in elkaar knutselde, incasseerde zelf nog de 1-2 via de 
vrijgelaten Chuka. 
De thuisploeg schoot goed uit de startblokken: het trok het spel naar zich toe en versierde tal van kansen. Rits – 
voor het eerst in de basis – zette zo Destorme alleen voor doelman Bailly, maar die laatste redde het schot. 
Even later had KVM moeten scoren: een bedrijvige en klaarkijkende Rits bood Cordaro de één-nul op een 
schoteltje aan, maar de lat speelde spelbreker. Destorme kopte de daaropvolgende corner nipt naast. 
Heerlijke De Witte 
OHL nam nauwelijks initiatief en vlak na het halfuur scoorde geelrood verdiend met een heerlijke uithaal. Het 
kanon van De Witte stond perfect afgesteld: Bailly zweefde in niemandsland terwijl zijn netten al trilden. 
Geelrood verliest grip 
De Leuvenaars poogden in de tweede helft meer druk op de thuisploeg uit te oefenen. Vanaudenaerde testte de 
sprongkracht van Pacovski en Robson gaf een stevige waarschuwing door op een vrije trap vanuit buitenspel te 
scoren. 
Malinwa slaagde er niet in om zichzelf terug te vinden en op een schitterend draaiende vrije schop van Weuts 
moest Pacovski zich gewonnen geven. 
KVM verloor de greep op het middenveld en maakte echt niets meer klaar. OHL kwam op een diefje zelfs op 
één-twee. Chuka profiteerde van te veel ruimte en legde netjes binnen. Aan de overzijde had Junker de 
gelijkmaker kunnen netten, de Deen joeg het leer echter over de kooi. En zo verloor Malinwa de laatste hoop op 
play-off 1 en de drie punten na een matige partij met twee gezichten. 
Na de wedstrijd trakteerde Malinwa z’n supporters op een happy hour om 10 jaar redding van de club te vieren.  
Dinsdag 26 februari is het immers tien jaar geleden dat stamnummer 25 door haar supporters gered werd.  De 
toenmalige medewerkers en spelers gingen in 2003 in Elewijt akkoord met het bedrag dat de Geelrode aanhang 
met allerhande acties had ingezameld.  Op die manier kon KV Mechelen met stamnummer 25 én een propere lei 
opnieuw in derde klasse beginnen. 
De supportersgroep 25/7 had hiervoor ook een TIFO georganiseerd met 3 grote spandoeken. 
 

 



 

 

 

 

 
 



dinsdag 5 maart: Vandaag maakte Carl Huybrechts bekend dat Dominicus ‘Rik’ De Saedeleer overleden is. De 
Saedeleer, die al op zondag 24 februari overleed maar in intieme kring werd begraven, werd 89. Hij speelde, op 
1 seizoen FC Tremelo na, heel z’n carrière voor RC Mechelen. Bij het grote publiek is hij echter bekend als 
voetbalcommentator. Z’n legendarische uitspraken tijdens wedstrijden van de Rode Duivels en 
Europabekermatchen van de Belgische ploegen behoren tot het collectieve geheugen van elke Belgische 
voetbalfan. Toen Malinwa in 1988 in Straatsburg de Europabeker voor Bekerwinnaars won tegen AFC Ajax 
becommentarieerde hij het laatste fluitsignaal van de Westduitse scheidsrechter Dieter Pauly met “En Pauly zegt 
dat het Mechelen is!‘ Na het WK van 1998 in Frankrijk ging De Saedeleer met pensioen. Begin vorig jaar, op 
het gala van de Gouden Schoen 2011, kreeg de ex-voetbalverslaggever een Lifetime Achievement-award van 
Mark Uytterhoeven en Carl Huybrechts. 
 

 
 

De Saedeleer blijft herinnerd omwille van 10-tallen legendarische uitspraken tijdens z’n commentaar. 
 

zaterdag 9 maart: negenentwintigste speeldag Jupiler Pro League  =>  RSC Anderlecht  -  KV Mechelen   1-0 
KVM verloor met één-nul van RSC Anderlecht. Tom De Sutter scoorde vlak na de pauze het enige doelpunt van 
de partij. 
Bij de pauze stond de beginscore nog op het bord. Paarswit bepaalde nochtans het richtingsverkeer en had het 
enkel aan zichzelf te danken dat de beginscore ook bij de rust nog op het bord stond. 
Vooral De Sutter kreeg tal van (kop)kansen, maar net als Wasilewski was het 'over of naast' wat de klok sloeg. 
Als RSCA dan toch binnen het kader knalde, stond Tome Pacovski pal. 
Een onzichtbaar Malinwa startte vinniger aan de tweede helft, maar kreeg wel snel een doelpunt te verwerken. 
De Sutter kon alleen voor Pacovski binnenknikken. KVM probeerde wel nog en kreeg kansen via Diabang en 
Cordaro, maar het bleef bij de één-nul. 
Moeilijke eerste helft 
Malinwa kreeg maar moeilijk greep op de partij. Jovanovic, Biglia en De Sutter zorgden in de aanvangsfases 
voor grote mogelijkheden voor de thuisploeg. 
Het leer passeerde Tome Pacovski niet en rond het halfuur liet paarswit zijn omknelling even wat losser. Kansen 
kon KVM daar niet uit puren en dus was het uitkijken of geelrood de rust zou halen met de brilscore. 
Tom De Sutter - in punt als vervanger van de geschorste Mbokani - was een constante dreiging voor de 
bezoekende defensie, ook net voor de pauze. Hij knikte echter tweemaal over, ook Kljestan vond de weg naar 
het doel niet: hij strandde op Paco. 
Op slag van rust versierde Rits een dot van een kans. Hij kwam als een duivel uit een doosje centraal opgedoken 
na een pass van Iddi: de bal stoof net naast de verkeerde kant van de staak. 
De Sutter wel aan het feest 
Na de pauze liet De Sutter de wenkende mogelijkheid niet liggen: hij kopte het leer buiten bereik van Pacovski. 
Malinwa- met Diabang in de plaats van Rits - was nochtans scherper uit de kleedkamer gekomen, maar moest 
dus meteen tegen een achterstand aankijken. 
Geelrood slaagde er nadien niet in om grote kansen bij elkaar te voetballen. Eentje had wel de gelijkmaker 
kunnen opleveren: de kopbal van Diabang mistte richting. 
De thuisploeg - waar Matias Suarez zijn rentree maakte - liet geelrood begaan en prikte enkele malen stevig 
tegen. Suarez, Kljestan en De Sutter vergaten de veilige twee-nul op het bord te zetten. Daardoor bleef er hoop 
in het bezoekende kamp, maar die bleek ijdel: 1-0 was de eindstand. 
 
 



zaterdag 16 maart: dertigste speeldag Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  SV Zulte-Waregem   2-3 
Malinwa verloor met 2-3 van Zulte Waregem: een goal met de hand van Conte bleek beslissend. 
Zulte Waregem kon al snel juichen via Jens Naessens. Een stevige tegenprik én tegentreffer zorgden dat 
Malinwa tijd nodig had om openingen te vinden. Gaandeweg herstelde KVM het evenwicht en zette het steeds 
meer druk op de organisatie van de bezoekers, maar tot een gelijkmaker kwam het in die eerste helft niet. 
In de tweede time deden de bezoekers dat nog eens over, dat snel scoren, via Trajkovski. De ingevallen Diabang 
kon meteen wel de Mechelse hoop levendig houden, maar toen Conte met de hand scoorde was de partij beslist. 
Junker kon nog milderen, maar een drie-drie zat er niet in. 
West-Vlamingen starten vinnig 

Malinwa kwam al snel op achterstand, via een lucky goal van Jens Naessens. De Fauw rolde op links de 
thuisdefensie op en via een afgeweken voorzet zorgde Naessens voor de nul-één. 
KVM vond niet meteen oplossingen voor het tactische spelletje van de bezoekers en het was dan ook lang 
wachten op de eerste kansen. Cordaro claimde een penalty – maar kreeg geel voor een schwalbe – Destorme en 
De Petter zagen Bossut redding brengen. 
Stilaan viel er meer ruimte en kansen, maar in de laatste pass ontbrak het geelrood aan precisie. Vlak voor de 
pauze kreeg Biset plots in de zestien een mooie mogelijkheid: hij knalde net over. Ook Junker en De Petter 
slaagden er niet in om de touwen te doen trillen. 
Maar ook in de tweede helft liet de thuisploeg zich vangen aan een snel doelpunt van de West-Vlamingen. 
Trajkovski kon eenzaam en alleen zijn landgenoot Pacovski verschalken: nul-twee. Malinwa nette nadien wel 
snel de aansluitingstreffer via de pas ingevallen Diabang. Junker ontsnapte op rechts en behield het overzicht 
voor de aanstormende Bosnische Senegalees. 
De hand van Conte 

Toch miste Malinwa punch om aanspraak te maken op de gelijkmaker. De bezoekers bleven zeer georganiseerd 
voetballen en kwamen nauwelijks voor Pacovski. Acht minuten voor tijd was de partij helemaal beslist. Conte 
zorgde met de hand voor een doelpunt dat goedgekeurd werd. 
Malinwa vocht zich weer in de partij: Junker tikte nog de 2-3 binnen, maar daar zou het bij blijven. Een kopbal 
van Bateau via de grond over was het laatste wapenfeit, al kreeg Pacovski na het laatste fluitsignaal nog een 
tweede gele kaart voor protest over het doelpunt met de hand van Conte. 
Door deze nederlaag eindigt KV op de achtste plaats. Daardoor komen de mannen van Harm van Veldhoven in 
groep B van play off 2 terecht. Daarin treffen ze Oud-Heverlee Leuven, Sporting du Pays de Charleroi en KV 
Red Star Waasland-SK Beveren. 
 

maandag 18 maart: Vandaag werd de kalender bekendgemaakt voor de play offs. KV Mechelen opent op 
zaterdag 30 maart met een thuisduel tegen Sporting du Pays de Charleroi. Een week later reist Malinwa naar de 
Freethiel voor een match tegen KV Red Star Waasland-SK Beveren. Daarna volgt een  dubbele confrontatie met 
Oud-Heverlee Leuven, een thuiswedstrijd tegen KV Red Star Waasland-SK Beveren en de poules van de PO’s 
worden afgesloten met een verplaatsing naar Sporting du Pays de Charleroi. Indien de troepen van Harm van 
Veldhoven hun groep kunnen winnen, wacht op 11 en 18 mei de winnaar van groep A. Als Geelrood ook daarin 
de beste is, speelt het op 23 en 26 mei tegen een club uit play off 1 om een ticket voor de Europa League. 
 

dinsdag 19 maart: Tomislav Pačovski kreeg een schorsing van 3 speeldagen opgelegd. Afgelopen zaterdag 
kreeg hij na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Nicolas Laforge een tweede gele kaart. Hierdoor was de 
Malinwa-goalie sowieso 1 duel geschorst. Laforge maakte echter een verslag op z’n reactie en daarvoor kreeg 
hij vanmiddag van de geschillencommissie een bijkomende schorsing van 2 speeldagen en 1 speeldag 
voorwaardelijk. 
 

zaterdag 23 maart:  Malinwa laat weten dat Abdul-Yakuni Iddi z’n contract verlengde tot 2015. De Ghanees, 
die ondertussen aan z’n zevende seizoen bij KV bezig is, had nog een contract tot het einde van dit seizoen met 
een optie voor een extra seizoen. Deze overeenkomst werd dus vervangen door ééntje dat hem tot 2015 aan 
Geelrood verbindt. Ondertussen speelde hij al meer dan 200 wedstrijden voor de club waarin hij 20 keer kon 
scoren, waarvan 119 matchen en 11 goals in competitie. 
 

zaterdag 30 maart: eerste speeldag play off 2 groep B =>  KV Mechelen - Sporting du Pays de Charleroi   0-0 
In de wedstrijd tussen KV Mechelen en RSC Charleroi stond na 90 minuten een scoreloze 0-0 op het scorebord. 
KV Mechelen mocht vanavond voor eigen volk poule B van Play-Off II op gang trappen tegen R. Charleroi SC. 
Door een hele resem geschorsten moest Van Veldhoven noodgedwongen ingrijpen in zijn basiselftal. 
Zo verschenen Biebauw, Van Damme, Vandam, Enevoldsen en Diabang op het terrein in plaats van op de bank. 
De talrijke wijzigingen resulteerden in afwachtend voetbal. Malinwa toonde zich zoekend naar het juiste ritme 
en de bezoekers uit Charleroi konden weinig weerwerk bieden. Op een eerste grote kans was het wachten tot op 
het half uur. Enevoldsen zette een snelle combinatie met Pedersen op richting doel. Het Deense onderonsje werd 
vroegtijdig afgestopt door de Waalse defensie. Destorme kreeg echter de kans om uit te halen op de uitvallende 
bal. Mandanda had de nodige moeite met de pegel van de Mechelse aanvaller. Aan de overzijde kon Charleroi 



enkel dreigen uit hoekschoppen en schoten uit de tweede lijn. Biebauw had weinig moeite met de nul te houden. 
Vlak voor de pauze roerden de Mechelse supporters zich na vermeend handspel. Luidkeels schreeuwden ze om 
een strafschop maar de scheidsrechter oordeelde daar anders over. De openingsscore was eveneens de stand aan 
de pauze na een aftastende openingshelft. 
Geelrood kwam beter uit de kleedkamer en toonde meteen drang naar voor. Na amper vijf minuten had 
Mandanda de nodige moeite met een poging van Destorme. De bal kwam pardoes in de voeten van Diabang die 
meteen uithaalde. Pedersen poogde de Waalse doelman te verschalken met een deviatie maar Mandanda kon de 
afgeweken bal makkelijk oprapen. KV Mechelen bleef druk zetten en kreeg dè kans op een doelpunt na een slim 
balletje achteruit van Diabang. De afgehaakte Pedersen plaatste het leer langs de verkeerde kant van de paal. 
Naarmate de tweede helft vorderde wisten de Zebra’s het evenwicht te herstellen. De aanwezige toeschouwers 
kregen een gezapig wedstrijdeinde voorgeschoteld waarin beide ploegen het spel beperkt hielden tot het 
middenveld. Charleroi had nog de beste kans via de ingevallen Houdret. Biebauw was kansloos maar zag de bal 
gelukkig voorlangs gaan. KV Mechelen begint zo met een 0-0 gelijkspel aan Play-Off II en staat nu voor twee 
opeenvolgende uitwedstrijden. 
 

woensdag 3 april: Maxime Biset heeft z’n contract verlengd tot 2016. De aanvoerder van Malinwa, die z’n 
vorige contract nog tot 2014 liep, is ondertussen al bezig aan z’n achtste seizoen in de A-kern van KV! 
 

zaterdag 6 april: 2de speeldag play off 2 groep B  =>  KV Red Star Waasland-SK Beveren - KV Mechelen  1-0 
Waasland-Beveren blijft het zwarte beest van KVM. Een doelpunt van Sonck net na de pauze besliste een 
magere partij playoffvoetbal. 
Malinwa slaagde er in de eerste helft niet in een zwakke thuisploeg bij de keel te grijpen en op achterstand te 
zetten. Nochtans had geelrood tijdens de eerste vijfenveertig minuten de partij onder controle, alleen kansen, tja, 
die bleven uiterst zeldzaam. 
Een vroeg doelpunt van Sonck in de tweede helft deed de partij echter uit het niets kantelen. Geelrood geraakte 
maar niet aan doelpogingen en ook toen Junker oog in oog met doelman Coosemans kwam te staan, ging het 
leer niet tegen de touwen. 
Makke eerste helft 
Enevoldsen haalde als eerste uit: zijn schot zoefde naast. Diezelfde Enevoldsen zorgde er met een ingestudeerde 
corner voor dat Pedersen kon knallen. Een bos van verdedigende benen versperde echter de weg naar een vroeg 
openingsdoelpunt. 
Aan de overzijde beleefde Biebauw een rustige eerste helft tegen oude ‘gloriën’ Cavens en Sonck. Jordan 
Remacle probeerde het even: zijn uithaal waaide ver van de kooi van Biebauw. Ondertussen slaagde KVM er 
niet in de thuisdefensie te ontgrendelen. Destorme claimde een penalty maar kreeg geel en een botsende pegel 
ruimde Coosemans op. Zo bleef het nul-nul bij de rust. 
Sonck doet KVM  blozen 
Na de pauze kreeg Malinwa meteen het deksel op de neus. Sonck kon in de zestien ongehinderd Biebauw 
verschalken. Even later mocht Sonck met een kopbal Biebauw doen wankelen, maar het leer belandde in de 
kluts uiteindelijk niet tegen de touwen. 
De bezoekers waren duidelijk van slag en het duurde lang voor Coosemans weer acties voor zijn neus zag 
opduiken. De ingevallen Diabang was de eerste die voor dreiging zorgde: hij knalde in één tijd naast.  
Tien minuten voor affluiten had Junker de gelijkmaker aan de voet. Alleen voor de Waasland-goalie dook hij 
pardoes op, maar Coosemans redde in twee keer. In de slotfase kreeg De Petter nog rood voor protest, maar aan 
de eindstand, één-nul, veranderde dat niets. 
 

dinsdag 9 april: Steven De Petter kreeg voor z’n rode kaart van afgelopen zaterdag een minnelijke schikking 
van 1 speeldag schorsing voorgesteld. Malinwa aanvaardt deze schorsing zodat de middenvelder komende 
zaterdag niet inzetbaar is voor de match op Oud-Heverlee Leuven. 
 

woensdag 10 april:  Vanmiddag organiseerde de Malinwa Kids Club voor haar leden een Meet & Greet met de 
spelers en staf van KV Mechelen. Na de training was er tijd voor foto’s en handtekeningen. Onder-voorzitter 
Silveer Dauwe zorgde voor koffiekoeken. 
Vandaag maakte KV Mechelen de  eerste 2 inkomende transfers voor het komende seizoen bekend. Glenn 
Claes, een 19-jarige middenvelder, komt over van K. Lierse SK en met de 17-jarige Sören Ihssen trok KV een 
doelman aan die dit seizoen actief was voor tweedeklasser R. White Star Woluwé FC. Beide spelers komen 
transfervrij over en tekenden een contract voor 2 seizoenen. Bij Claes is er ook een optie voor een derde seizoen 
in het contract voorzien. 
 
 
 
 
 
 



zaterdag 13 april: derde speeldag play off 2 groep B  =>  Oud-Heverlee Leuven  -  KV Mechelen   0-3 
Malinwa graaide in Leuven haar eerste zege van de play-offs mee. 
In een lange tijd weinig beklijvende eerste helft leken KVM en OHL bij de rust op een nul-nul af te stevenen. 
Toch kon KVM in het slot van de eerste helft nog tweemaal scoren. Het werkte via Van Damme en Pedersen 
aan honderd procent af. 
Even probeerde OHL nog om de zege van KVM af te snoepen, maar na een behoorlijke en beheerste tweede 
helft stak geelrood verdiend de drie punten op zak. Diabang legde in de slotfase nog de nul-drie vast. 
Malinwa nam de openingsfase voor zich, al leverde dat nauwelijks kansen op. Pandza, voor het eerst na lang 
blessureleed weer aan de aftrap, leverde een schuchtere kopbal af die naast vloog. De eerste helft raakte maar 
niet op dreef en ook OHL dat gaandeweg het evenwicht herstelde, blonk niet uit in creatieve nummertjes voor 
de kooi van Biebauw. 
Zo verwerd de eerste helft tot wat een traditioneel potje slordig playoff 2-voetbal leek te worden. 
Toch nog doelpunten 
Toch brak de partij helemaal open net voor de rust. Kenny Thompson zorgde in de 36ste minuut voor een eerste 
echte kans: zijn kopper vloog net over de dwarsligger. Pedersen kon even later aan de overzijde bijna een 
verdedigend missertje uitbuiten, maar zijn schuiver botste voorlangs. 
Toen Cordaro zich even later door de thuisdefensie wurmde, vond Van Damme de weg naar de netten. Slechts 
enkele minuten later kon Malinwa weer vieren: Rits gaf op de counter de perfecte assist aan Pedersen. De Deen 
liet doelman Bailly knap het nakijken. 
Beheerst KVM pakt de drie punten 

OHL kwam vinnig uit de kleedkamer en vond via Bjorn Ruytinx bijna de aansluitingstreffer. Zijn uithaal 
streelde de buitenkant van de paal. Aan de overzijde kopte De Witte in: Bailly redde met de hand. De tweede 
helft ging aardig op en neer. Zo belandde een vrije trap van Ibou in de kluts bijna in doel, maar de efficiëntie die 
de bezoekers net voor de pauze aan de dag legden, had OHL niet in huis. 
Terwijl KVM de controle over de wedstrijd heroverde, prikten Thompson en Chuka tegen. Beide heren stuitten 
echter op Biebauw en toen Cordaro Diabang de derde geelrode goal van de avond op een schoteltje aanleverde, 
waren de bezoekers zeker van hun eerste punten in de play-offs. 
 

zaterdag 20 april: vierde speeldag play off 2 groep B =>  KV Mechelen  -  Oud-Heverlee Leuven   1-5 
Malinwa verloor met 1-5 in eigen huis. Bij de rust stond het nochtans één-nul voor. 
Lange tijd viel er nochtans niets te beleven Achter de Kazerne, maar vlak voor de pauze opende KVM dan toch 
de score. De Witte zorgde met een kopbalgoal toch nog voor wat animo. 
Meer doelpunten vielen er in de tweede helft, maar een eerste thuiszege sinds 9 februari zat er voor KVM niet 
in. Het liet zich op een kwartier tijd op een één-vier achterstand zetten. Terwijl scheidsrechter Kamphuis lustig 
kaarten begon uit te delen en Ibou een penalty voorschotelde, liet de thuisploeg zich naar de slachtbank leiden. 
De één-vijf van Ibou in het slot maakte de afstraffing compleet. 
Makke eerste helft 

In een makke eerste helft konden Bailly en Biebauw nochtans lange tijd werkloos toekijken. Rits kon één van de 
weinige kansen achter zijn naam zetten: hij knalde een voorzet van Cordaro meteen op Bailly. 
Aan de overzijde dook Ibou een zeldzaam keertje de zestien in: Biebauw haalde het vallende leer net onder de 
lat vandaan. En dat leek het dan te zijn voor de pauze, maar Cordaro schilderde de één-nul op het hoofd van De 
Witte. Zo mocht KVM alsnog met een voorsprong de kleedkamer in. 
Snelle achterstand 
Malinwa kon echter niet lang op de voorsprong teren. Een fraaie actie rondde Rits op Bailly af, aan de overzijde 
mikte Mikulic in de kluts de gelijkmaker wél tegen de touwen. 
Pandza verkeek zich even later op een kopballetje van Van Goethem waardoor Cerigioni oog in oog met 
Biebauw kwam te staan. Biebje redde, maar zag even later toch zijn netten trillen na een penalty van Ibou. 
Scheidsrechter Kamphuis oordeelde streng: hij bestrafte immers een handsbal van de geduwde Van Damme met 
de strafschop en een tweede geel karton. 
Met het schaamrood op de wangen 
Dat zou het beginsignaal worden van een waar Leuvens doelpuntenfestival. KVM liet zichzelf twee keer koud 
pakken: via Robson en Cerigioni waaide de één-drie binnen, twee minuten later buitte Cerigioni een defensieve 
misser uit. Geelrood herstelde niet meer van deze klap – ondanks een rode kaart voor Gislason – en liep in de 
slotfase nog tegen de overdreven 1-5 van Ibou aan. 
 

zaterdag 27 april: vijfde speeldag play off 2 groep B => KVM  -  KV Red Star Waasland-SK Beveren   2-0 
KV Mechelen won met 2-0 van Waasland-Beveren. Sheldon Bateau scoorde twee keer. 
Malinwa had na het 1-5 verlies in eigen huis tegen OH Leuven wat recht te zetten, en deed dat tegen een 
defensief voetballend Waasland-Beveren. In de eerste helft bleven kansen lange tijd uit, maar vlak voor het 
rustsignaal troefde Bateau dan toch de Wase verdediging af. De verdediger vond met het hoofd een gaatje in het 
zeer verdedigende bezoekende blok. 



In de tweede helft kroonde Bateau zich tot matchwinnaar toen hij het Mechelse overwicht bekroonde met zijn 
tweede treffer van de avond en KVM een deugddoende thuiszege bezorgde. Door de overwinning komt 
Malinwa zelfs nog in aanmerking om door te stoten naar de finale van play-off 2. 
KV Mechelen begon gedreven aan de wedstrijd en kreeg via een fraaie actie tussen Pedersen en Cordaro de 
eerste kans. De kopbal van de Deen vloog net over. Toch had Biebauw even later met een vrije trap van 
Ladrière ook wat werk: met de vuisten haalde hij het leer onder de lat vandaan. 
Lang duurde de Mechelse dreiging niet, de partij strompelde nadien immers richting rust: Waasland-Beveren 
trok zich massaal terug, KVM miste creativiteit en precisie om het bezoekende defensieve radarwerk te 
ontwaren. Het elftal van De Boeck kreeg zelfs nog de grootste kans: Ivens besloot vanaan de penaltypunt in een 
bos van geelrode benen. 
Bateau verlost KVM 

In de slotfase van de eerste helft drukte geelrood alsnog. Eerst zoefde een uithaal van De Petter nog naast, maar 
een kopbal van Bateau ging wel tegen de touwen. KVM wou zich niet laten vangen aan het OHL-scenario van 
vorige week toen het ook met een doelpunt voorsprong ging rusten en uiteindelijk nog vijf goals incasseerde en 
drukte Waasland-Beveren in de tweede helft meteen tegen de eigen kooi. 
Cordaro, Rits en Pedersen probeerden, maar scoorden niet. D’Ulivo deed dat wel bijna voor KVM, Coosemans 
pakte uit met een karpersprong. Het was echter opnieuw Sheldon Bateau die zou scoren. Op een heerlijk 
aangesneden vrije trap van Cordaro mikte hij al even fijnbesnaard binnen. 
Geelrood speelde de wedstrijd zonder al te veel problemen uit en boekte zo een deugddoende thuisoverwinning. 
 

zaterdag 4 mei: zesde speeldag play off 2 groep B =>   Sporting du Pays de Charleroi  -  KV Mechelen   1-2 
Malinwa won vanavond met 1-2 op het veld van Sporting Charleroi. Helaas voor geelrood ging ook OHL met 
de drie punten aan de haal in het Waasland. Poulewinst OHL, game over KVM. 
Na de vele huldigingen bij de thuisploeg floot Vervecken de beslissende wedstrijd in POII op gang. De 
thuisploeg nam meteen het heft in handen zonder echt gevaarlijk te zijn. Het was wachten tot de negende minuut 
op het eerste doelgevaar: Rossini kopte centraal voor doel maar nipt over. Malinwa herstelde het evenwicht en 
hield de bal beter in de ploeg. Iets voor het half uur haalde Pedersen stevig uit tegen de handen van de Waalse 
verdediger. Geelrood schreeuwde om een strafschop, maar Peter Vervecken zag er geen graten in. 
KV Mechelen ging op haar elan door en het was Cordaro die de beste kans van de partij maar nipt over schoot. 
Ondertussen had het Mechelse centrale verdedigingsduo de handen meer dan vol met het duo Rossini-Pollet, 
maar de Mechelse defensie brak niet. 
Pedersen zorgt voor lekkere koffie 
Dat kon echter niet gezegd worden van de Waalse verdediging. Na een mooie center van Cordaro legde de 
vrijstaande Pedersen de 0-1 droog in het mandje. Malinwa op rozen. Charleroi antwoordde nog via de snelle 
Pollet, maar Rossini kon net niet bij de scherpe voorzet van het nummer tien. 
En dat de koffie had gesmaakt, werd meteen duidelijk. Beide ploegen trokken de kaart van de aanval en dat 
leverde een geanimeerde tweede helft op. Rossini opende het spektakel, maar liep zich vast op doelman 
Biebauw. Aan de overkant lieten Cordaro, Rits en Destorme enkele mooie kansen onbenut. Zeker de open kans 
van Rits, na een mooie Mechelse aanval, zal nog lang in de Mechelse kleedkamer nazinderen. 
Charleroi gooit roet in het eten 
En zoals steeds in het voetbal krijgt de ploeg die de kansen niet benut, het deksel op de neus. De ingevallen 
Thiaré bracht de thuisploeg langszij en verzuimde even later om de klus helemaal te klaren met een geplaatste 
kopbal op de lat. 'Dat kan ik beter', dacht Biset en kopte in de toegevoegde tijd de 1-2 eindstand tegen de netten. 
Een verdiende overwinning voor Malinwa, maar geen poulewinst in groep B. Zo eindigt KV Mechelen het 
seizoen met een overwinning, maar één met een zure nasmaak. 
 

vrijdag 10 mei: Vanavond vindt het hoogtepunt plaats van de vieringen van het zilveren jubileum van de 
Europabeker. 25 jaar geleden won stamnummer 25 in Straatsburg de Europese beker voor Bekerwinnaars. In de 
finale tegen AFC Ajax volstond een doelpunt van Piet den Boer om de cup mee naar Mechelen te nemen. 
Eergisteren al zond CANVAS hierover de documentaire ‘Volksclub wint Europacup’ uit. De 57 minuten durende 
documentaire is een werkstuk van de jonge mediagroep Nummer 10. Deze beelden werden ook vertoond in zaal 
Moonbeat in Mechelen waar op dinsdag, woensdag en donderdag telkens een unieke KV-avond werd 
georganiseerd. 
Dat Malinwa sinds 1988 nog altijd de laatste Belgische Europabekerwinnaar is, ging niet onopgemerkt voorbij. 
Afgelopen zondag waren matchwinnaar Piet den Boer en supporter Bertrand Peeters te gast in ‘de Zevende Dag’ 
en Sport/Voetbalmagazine pakte uit met een 24 pagina’s dikke bijlage. Verder kwam de Mechelse stunt uit het 
gezegende seizoen 1987-1988 ook aan bod in diverse andere dag- en weekbladen en op de radio. 
Vanavond werden de spelers, trainers en begeleiders van toen gehuldigd op het stadhuis, één voor één kregen ze 
een medaille. Nadien trok het gezelschap naar de Martinique, het restaurant waar ze ook 25 jaar geleden 
regelmatig te gast waren. 
Rond 23u30 arriveerde de Geelrode delegatie in het Congrescentrum Lamot waar 700 supporters hun helden 



opwachtte. Op een heuse gala-avond werd de Europabeker in stijl gevierd. Mark Uytterhoeven plukte er op het 
podium enkele oud-spelers uit voor een korte babbel over de tijd van toen. Onder andere ook mevrouw Cordier 
en broer Ludo van wijlen kapitein Lei Clijsters waren ook van de partij! 
Enkele seconden voor middernacht werd er afgeteld naar de historische datum 11 mei. Nadien ging het feest 
verder op de tonen van vele bekende liedjes van de jaren ’80. Het clublied, ‘we winnen de Cup’ en Kleine 
Jodeljongen ontbraken uiteraard niet! 
Tijdens het gala kon iedereen terecht in de Dijlezaal waar een ééndagsmuseum was ingericht met items uit 
diverse privécollecties die allemaal te maken hebben met de glorieuze bekercampagne van 1988. 
 

 
 

 
 
 



  
 

 
 



maandag 13 mei: KV Mechelen laat weten dat het contract van Joachim Van Damme met 2 seizoenen werd 
verlengd. Van Damme had nog een overeenkomst tot midden 2014, maar Geelrood bond de centrale 
verdediger/middenvelder langer aan zich. Van Damme kwam vorige zomer over van KV Red Star Waasland-
SK Beveren en speelde afgelopen seizoen 10 competitiewedstrijden voor Malinwa. 
 

dinsdag 14 mei: Vanmiddag gingen de spelers en trainersstaf als teambuilding vissen op forel. Het werd een 
succesvolle dag, iedereen kon iets aan z’n haak slagen. 
 

  
 

Boubacar Dialiba Diabang  en Steven De Petter halen hun vis binnen. 
 

donderdag 23 mei: Malinwa maakte vandaag een groot deel van het voorbereidingsschema van komende zomer 
bekend. Op maandag 17 juni hervat KV de trainingen. De eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen gaat 
door op zaterdag 22 juni, op het veld van VC Rijmenam. Daags nadien staat een match op K. Groen-Rood 
Katelijne op het programma. De meest tot verbeelding sprekende oefenwedstrijd is die tegen TSV Bayer 04 
Leverkusen. Malinwa gaat op woensdag 10 juli op bezoek bij de derde uit de Bundesliga. Ook op dindsag 16 
juli gaat KV internationaal: dan ontvangt de ploeg van Harm van Veldhoven het Hongaarse Újpesti FC. 
Het fanweekend wordt op 20 en 21 juli georganiseerd. De tegenstander waartegen KV ’s zondags zal oefenen is 
nog niet bekend. Een week later start de Jupiler Pro League. 
 

maandag 27 mei: Op het secretariaat is vandaag gestart met de abonnementsverkoop voor het komende seizoen 
2013-2014. 
 

maandag 3 juni: KV Mechelen liet vandaag weten dat er tijdens het volgende seizoen geen verbouwingen 
zullen plaatsvinden aan het Argos Oil-stadion 'Achter de Kazerne'. 
Enkele maanden geleden maakte KV Mechelen de eerste voorlopige plannen aan haar achterban, de stad en de 
buurtcomités bekend om vervolgens op consultatieronde te trekken en de plannen bij te sturen. 
Malinwa ging praten met haar supporters, de buurtcomités en de stad en overlegt nog steeds om de plannen te 
finaliseren. De onderhandelingen met aannemers worden stilaan definitief en ook het financiële plaatje zit in een 
volgende fase. 
Zo is het dossier voor de lening bij de Vlaamse regering volledig ingediend. Met de kandidaatstelling van België 
voor het WK 2018 opende de Vlaamse regering immers de mogelijkheid voor clubs om een uitgestelde lening te 
verkrijgen voor de vernieuwing van de infrastructuur. België liep het WK mis, maar de steun van de Vlaamse 
regering bleef wel gelden. 
Uit de gesprekken met de buurtcomités en de stad Mechelen kwam ook één heet hangijzer: de mobiliteit. 
Daarom werkt KVM momenteel aan een uitgebreid mobiliteitsplan in samenwerking met de stad. 



Het mobiliteitsplan moet er voor zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. “In samenwerking met het 
Lyceum zullen we een fietsenstalling met zo’n 500 plaatsen voorzien”, zegt commercieel directeur Marc Faes 
die het stadiondossier van nabij opvolgt. “Verder bekijken we met de stad wat de mogelijkheden zijn voor 
parkings in de buurt of de rand van de stad.” Belangrijk: het mobiliteitsplan moet helemaal goedgekeurd worden 
voor de bouwvergunning ingediend kan worden. 
Omdat het mobiliteitsplan én de lening van de Vlaamse regering volledig in orde moeten zijn voor de 
bouwvergunning wordt ingediend, mikt Malinwa niet meer op het komende seizoen om te verbouwen.  
“Om de hele administratieve molen te doorlopen, wordt verbouwen tijdens het komende seizoen te nipt.  
Daarom zeggen we ook: niemand zal tijdens het seizoen van plaats moeten veranderen. Er wordt zeker niet 
verbouwd dit seizoen. Wanneer wel, zal afhangen van hoe vlot de mobiliteitsplannen en vergunningen lopen.” 
Wat de jeugdacademie betreft: daarvoor had de club plannen om deze van locatie te veranderen. In de 
constructie die Malinwa voor ogen had, zou de stad de huidige jeugdgronden aan de Liersesteenweg kopen om 
een nieuw woonproject te realiseren. “We hebben echter vernomen dat dit niet voor de komende vijf jaar zal 
zijn”, zegt Marc Faes. “Dat is een duidelijk signaal, nu weten we dat we in de huidige jeugdinfrastructuur 
kunnen investeren en deze aanpassen waar nodig is.” 
 

zondag 9 juni: De Jupiler Pro League heeft in primeur 3 wedstrijden voor het nieuwe seizoen 2013-2014 
bekend gemaakt. Eén daarvan is de streekderby K. Lierse SK – KV Mechelen. Deze zal doorgaan op speeldag 
21 op donderdag 26 december. 
 

maandag 10 juni: De kalendercommissie van de Jupiler Pro League maakte vandaag de volledige kalender 
bekend. De troepen van Harm van Veldhoven beginnen op zondag 28 juli met een thuiswedstrijd tegen R. 
Standard de Liège. Daarna volgen 2 verplaatsingen: eerst trekt Geelrood naar KAA Gent, waar het de allereerste 
competitietegenstander zal zijn voor de Buffalo’s in hun gloednieuwe Ghelamco Arena. Een week later reist 
Malinwa naar het KV Red Star Waasland-SK Beveren van Glen De Boeck. De laatste match van de reguliere 
competie speelt KV thuis tegen Sporting du Pays de Charleroi, in het weekend van 15 maart. Een week eerder 
staat pas de terugmatch op R. Standard de Liège geprogrameerd. Een andere rare kronkel in de kalender zijn de 
duels tegen vice-kampioen SV Zulte-Waregem. Deze vinden plaats in november tijdens speeldagen 14 en 16.  
De play-offs starten in het weekend van 29 maart. 
 

donderdag 13 juni: Op zondag 21 juli speelt KV Mechelen ter gelegenheid van het fanweekend een 
galawedstrijd tegen FC Girondins de Bordeaux. De match tegen de Franse bekerwinnaar start om 18u30. 
 

maandag 17 juni: Vandaag begon KV Mechelen, om 14u30 op de Jeugdacademie, met de voorbereiding op het 
nieuwe seizoen. Trainer Harm van Veldhoven, die 24 spelers onder z’n hoede had, zag met Jonas Laureys en 
Liroy Zhairi twee oude bekenden terug, het duo was na uitleenbeurten terug present op KV, maar mag opnieuw 
uitkijken naar een andere club. Tomislav Pačovski en Nicklas Pedersen daarentegen waren er nog niet, deze 2 
spelers kregen omwille van hun interlands op het einde van vorig seizoen nog een weekje extra vakantie. Ook 
van de partij waren de 2 nieuwkomers Sören Ihssen en Glen Claes. Boris Pandža, wiens contract niet werd 
verlengd was er uiteraard ook niet, net zoals Jaime Alfonso Ruiz (ook einde contract) en Robin Henkens 
(transfer naar KV Red Star Waasland-SK Beveren). Waren wel aanwezig: Wouter Biebauw, Seth De Witte, 
Kenny Van Hoevelen, Sheldon Bateau, Boubacar Dialiba Diabang, Jerry Boachie-Vandam, Mads Junker, 
Abdul-Yakuni Iddi, Mats Rits, Steven De Petter, Wannes Van Tricht, Thomas Enevoldsen, Olivier Renard, 
Senad Karahmet, David Destorme, Maxime Biset, Joachim Van Damme, Anthony Van Loo, Glen Claes, 
Antonio Ghomsi  en Alessandro Cordaro, Sören Ihssen, Jonas Laureys en Liroy Zhari. 
 

 


