
nieuwsoverzicht 2001-2002 
 
Maandag 2 juli: Lukasz Kubik komt naar KV Mechelen, de Poolse middenvelder speelde afgelopen 3  
 seizoenen voor KRC Harelbeke, het huidige KRC Zuid-West-Vlaanderen. 
 

Dindag 3 juli: Jean-Paul Boeka-Lisasi (K. Sp. Lokeren SNW) komt naar Mechelen, de Congolese spits  
 was sinds 1996 actief voor Lokeren. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan KVC  
 Westerlo, waarvoor hij 12 keer scoorde in 30 competitieduels. 
 KV Mechelen hervatte vandaag de trainingen met 21 man. 
 

Zaterdag 7 juli: KV Mechelen wint de traditionele oefenmatch op Nieuwendijk met 0-4. 
Woensdag 11 juli: Oefenmatch: KFC Herent - KVM 0-9 
Zaterdag 14 juli: Oefenmatch: KSK Heist - KVM 1-5 
Maandag 16 juli: Oefenmatch: Odoorn (Nederland) – KVM 0-14 
Dinsdag 17 juli: Oefenmatch: Zwartemeer (Nederland) – KVM 0-6 
Woensdag 18 juli: Oefenmatch: BV Veendam (Nederland) – KVM 2-2 
Donderdag 19 juli: C-kern begint ook terug met trainingen 
Vrijdag 20 juli: Oefenmatch: FC Emmen (Nederland) – KVM 2-2 
Zaterdag 21 juli: Oefenmatch: N.E.C. (Nederland) – KVM 1-0 
 

Maandag 23 juli: Ian Claes (SC Heerenveen) tekent een contract bij KV Mechelen.  De jonge aanvaller  
 was al enkele keren jeugdinternational en begon z’n carrière bij K. Sint-Truidense VV. 
 

Dinsdag 24 juli: Oefenmatch: KVV Vorselaar – KVM 1-5 
Woensdag 25 juli: Oefenmatch: FC Zwarte Duivels Oud-Heverlee KVM 0-3 
Zaterdag 28 juli: Oefenmatch: KVM – MKE Ankaragücü Kulübü (Turkije) 2-1 
Woensdag 1 augustus: Oefenmatch: FC Den Bosch (Nederland) – KVM 4-2 
 

Zaterdag 4 augustus: Tornooi: Heracles Almelo (Nederland) – KVM 0-0 (Pen: 4-4) 
 Tornooi: FC Twente (Nederland) – KVM 1-2 (Pen: 5-3) 
 KV Mechelen wint Driehoekstornooi in Beckum (Enschede, Nederland), omdat de  
 Mechelse delegatie bij de bekeruitreiking al vertrokken was nemen meegereisde fans de  
 beker maar al te graag in ontvangst. 
FOTO: Het beeld van de Mechelse oefencampagne, de fans nemen de beker zelf in ontvangst ! 
 



Maandag 6 augustus: Reservedoelman Johnny Lebegge verhuist naar KVC Willebroek-Meerhof.  De jonge  
 keeper was afgelopen jaren doublure voor Ivan Willockx, vorig seizoen verdedigde hij  
 12 keer het doel van het eerste elftal. 
 

Dinsdag 7 augustus: Op een persconferentie stelt KV Mechelen het nieuwe elftal voor. 
 

Vrijdag 10 augustus: In een oefenduel tegen Real Zaragosa houdt KVM de Spaanse eersteklasser op een  
 knappe 2-2, Ribus en Boeka-Lisasi zorgden voor de Mechelse goals. 
 

Zaterdag 11 augustus: Oefenmatch:  K. Kampenhout SK – KVM 3-1 
 

Maandag 13 augustus: KVV Overpelt Fabriek vraagt KV Mechelen om het bekerduel van aanstaande  
 zaterdag in Achter de Kazerne te laten doorgaan en niet in Overpelt.  Beide clubs  
 komen direct tot een akkoord, maar omdat het Sportcomité van K.B.V.B. deze  
 beslissing niet voor donderdag kan goedkeuren moet de match toch in Overpelt  
 doorgaan. 
 

Donderdag 16 augustus: Karel Pinxten, burgemeester van Overpelt, heeft beslist dat de wedstrijd achter  
 gesloten deuren moet gespeelt moet worden.  Dit omwille van  
 veiligheidsredenen omdat het stadion van KVV Overpelt Fabriek niet  
 goedgekeurd werd om een Ligaclub te ontvangen. 
 

Vrijdag 17 augustus: KV-supporters starten een petitie tegen het amateurisme van de Belgische 
 Voetbalbond en burgermeester Pinxten en roept alle supporters op, om in  
 Overpelt wreedzaam te gaan protesteren tegen de bond. 
 

Zaterdag 18 augustus: Moeizame bekerwinst tegen Overpelt in match zonder KV-fans in stadion 
 Om 20u00 werd deze bizarre bekerwedstrijd op gang gefloten.  Enkel de pers,  
 scheidsrechters en 45 leden van elke club werden in het stadion toegelaten.   
 Buiten het stadion volgenden een 200-tal Malinwasupporters de wedstrijd.  Ze  
 stonden in een bos dat uitgaf op ongeveer 1/4de van het speelveld.  Ook sportief  
 kende KV Mechelen problemen met Overpelt, na 20’ leidde de ex-club van Olaf  
 Vandael met 2-0.  Door doelpunten van Ribus (5’ voor de rust) en Hegelmeers  
 (10’ na de rust) kwam de stand in evenwicht en er moesten verleningen gespeeld 
 worden.  Hierin kwamen de limburgers al snel op voorsprong, maar in een dolle  
 slotfase wist het team van Barry Hulshoff zich toch plaatsen voor de volgende  
 bekerronde.  “Helden” van dienst waren Martijn Van Galen, die gelijkmaker  
 scoorde, en Eric Viscaal die voor de winninggoal tekende. 
 

Woensdag 22 augustus: Start competitie:  RCS Visétois – KV Mechelen   0-3 
 Op deze woensdagavond om 18u30 begon KV Mechelen als superfavoriet aan de  
 competitie in tweede klasse.  Langs de ene kant zou KV over z’n tegenstanders moeten  
 walsen, maar daar tegenover staat dat die telkens een muur van verdedigers zullen  
 opstellen tegen de Mechelse aanvalsgolven.  In Wezet liep het aanvankelijk ook niet  
 van een leien dakje. Na amper 5 minuten moest Dever al een bal van de lijn keren.  Tien 
 minuten voor de rust kwam KV dan toch op voorsprong:  na een mooie actie van  
 Hegelmeers beging Tihon een strafschopfout op de Mechelaar en Boeka-Lisasi scoorde  
 vanop de stip z’n eerste competitiedoelpunt voor KV Mechelen.  Vlak voor rust miste  
 Dever nog een mooie kans op de 0-2 zodat we met het kleinste verschil gingen rusten.   
 Na de pauze scoorde Boeka-Lisasi, na een mooie ren, al snel de 0-2. Een kwartier voor  
 tijd maakte Martijn Van Galen er met een heerlijke stiftbal 0-3 van. 
 

Zaterdag 25 augustus: Verbroedering Geel schakeld Malinwa uit voor de beker 
 In hun tweede bekermatch van het seizoen is KV Mechelen meteen uitgeschakeld.  Na  
 120’ zenuwachtige minuten moesten strafschoppen beslissen over wie mocht verder  
 bekeren.  Dat Malinwa het niet makkelijk zou krijgen met z’n titelconcurrent bleek al na  
 tien minuten toen KV goed wegkwam: Yve Thijs miste voor Geel in deze beginfase een  
 strafschop.  Vijf minuten later mikte Rodic de bal voorbij Willockx op de verste paal.   
 KV kon de eerste helft niet echt dreigen, na de pauze kwam Mechelen iets beter uit de  
 verf maar Boeka-Lisasi wist niet te scoren.  Mechelen werd nog het gevaarlijkst toen  
 Andy Stroy via het been van Mathieu Boots maar nipt naast z’n eigen doel trapte.  In de  
 verleningen kreeg Boeka-Lisasi nog een unieke kans maar trapte voorlangs.  Yve Thijs  
 schoot nog op de paal maar ook Geel kon in de extra speeltijd niet meer scoren en er  
 moesten dus strafschoppen genomen worden.  Toen het 2-2 stond, trapte Boeka-Lisasi  



 de derde penalty voor KV op de paal.  Nadien miste er niemand meer en het was de  
 Braziliaan Castilho die voor Verbroedering de beslissende elfmeter binnentrapte. 
 

Woensdag 29 augustus: Tweede competitiespeeldag:  KV Mechelen – Heusden-Zolder  2-0 
De eerste thuismatch van het seizoen voor KVM en de 5200 toeschouwers zagen dat het 
niet goed was. Malinwa speelde te doorzichtig en met weinig overtuiging. De eerste 
minuut kreeg Van Galen wel een kopbalkans, maar dat was geen voorbode van wat nog 
moest komen. Heusden-Zolder speculeerde duidelijk op de counter en liet het balbezit 
in de eerste helft dan ook aan de thuisploeg. Rory Hegelmeers zorgde voor een schot dat 
op de Heusdenkeeper eindigde en op de 22ste minuut schoot Meeusen net naast op een 
corner van Ribus. Dan moeten we al naar de 43ste minuut voor nieuw doelgevaar en 
ook meteen het eerste doelpunt. Van Galen kopte een voorzet van Camara door en 
Boeka-Lisasi kopte feilloos binnen. 1-0 vlak voor de rust, beter kon natuurlijk niet. 
KVM zorgde de laatste twee minuten van de eerste helft voor nog wat druk, maar de 
Heusdense netten bleven verder ongeschonden. In het begin van de tweede helft speelde 
KV te veel achteruit en liet het Heusden-Zolder dan ook komen. Dat zorgde op de 49ste 
minuut al voor gevaar, want na een gemiste bal van Rudi Smidts, die de voorkeur kreeg 
op Olaf Vandael, werd er naast gekopt door een Heusdenaar. KVM kreeg nog twee 
grote kansen, eerst langs Hegelmeers die op de keeper schoot en eventjes later via Ribus 
die de bal eerst op de keeper zag belanden en in de herneming zijn bal van de lijn zag 
gekeerd worden. Na 10 minuten gaf Boots een te korte terugspeelbal naar Willockx. 
Mac Donald zat er goed tussen, omzeilde Willockx nog voor de zestien meter, maar 
plaatste dan de bal ombegrijpelijk naast. Het KVM-publiek begon te morren, want KV 
speelde te nonchalant en leed op het middenveld te veel balverlies. Willockx pakte nog 
een knal van ex-STVV'er Patrick Teppers. Dan gooide Hulshoff twee nieuwe krachten 
in de strijd, Vandael (voor een fletse Boots) en Kubik (voor een goede,maar vermoeide 
Hegelmeers). Kubik gaf meteen zijn visitekaartje af. In vier minuten schoot hij twee 
keer vanop zo'n twintig meter, maar eerst ging de bal naast en bij de tweede poging 
stond keeper Vercruysse in de weg. KVM kwam dan toch nog in de slotfase een paar 
keer naar voren. Zo mikte Van Galen voorlangs en schoot Ribus een mooie voorzet van 
Kubik de tribune in. In de 83ste minuut brak Ribus snel door op rechts en schilderde de 
bal mooi op het hoofd van Boeka-Lisasi die binnenkopte: 2-0. KVM kwam dan nog 
twee keer gevaarlijk dicht bij de 3-0, maar zowel Van Galen als de doorgebroken 
Boeka-Lisasi schoten van dichtbij op de goed keepende Vercruysse. Conclusie: deze 
wedstrijd was niet het aanschouwen waard, maar KVM pakte toch de drie punten. 
Slecht spelen en winnen, je moet het toch ook maar doen. 

 

Zaterdag 1 september: Negen op negen in de competitie na krappe zege tegen Patro Maasmechelen 
 KV Mechelen speelde vanavond tegen Patro Maasmechelen, vorig seizoen nog 

Maasland. KVM had echter geen moeite met de Limburgers. Na een drietal minuten 
kreeg Boeka-Lisasi 2 keer de kans Malinwa op voorsprong te schieten, maar de eerste 
poging werd van buiten de zestien net naast geschoten en op de voorzet van Kubik 
mikte "Boeka" onbegrijpelijk over. Tien minuten later kon de Congolees weer alleen op 
doel afgaan, maar zijn schot ging andermaal naast. Patro Maasmechelen kon daar alleen 
een schotje tegenover stellen dat Willockx moeiteloos pakte. 21 minuten waren er 
gespeeld toen Martijn Van Galen langs de rechterflank zijn mannetje voorbijging en de 
bal, tot grote verbazing van alle toeschouwers, over de doelman tegen de netten prikte. 
De goal kwam letterlijk uit de lucht gevallen. Enkele minuten later gaf Kubik een mooie 
scherpe voorzet, maar iedereen miste de bal. Een schot op het halfuur van Patro ging 
over en naast. KVM, met Vandael in de plaats van Boots en Kubik i.p.v. Hegelmeers, 
draaide goed en kwam dus zonder vervangingen uit de kleedkamer. De partij werd 
bitsiger en de scheidsrechter had de match niet meer in de hand. Een counter van 
Maasmechelen werd voorlangs buiten geschoten. Dat was de enige noemenswaardige 
kans van Patro in de tweede helft. Malinwa daarentegen zette, onder invloed van het 
thuispubliek, druk op de ketel en dat resulteerde in schoten van Kubik en Boeka-Lisasi. 
Een kopbal van Diallo op een corner van Ribus zeilde net naast het doel. Net voor de 
75ste minuut zette Boeka-Lisasi voor naar de ingevallen Hegelmeers, die deze 
reuzekans verkwanselde door over te schieten. "Boeka" keeg nog enkele kansen, maar 
het was zijn dagje niet. Ook Eric Viscaal mocht van trainer Hulshoff even meedoen. De 
Nederlander kapte zich in de grote rechthoek vrij, maar had pech met de afwerking: de 



bal ging net over. Het laatste wapenfeit van de wedstrijd was een schot van Boeka-
Lisasi vanop 20meter. De keeper van Patro stond echter in de weg. 1-0 winst dus, 
verdiend, maar KVM had meer moeten scoren, gezien de reuzekansen die het kreeg. 
Goede prestatie dus van de geel-rode, maar volgende week zal het ongetwijfeld andere 
koek zijn in Roeselare. 

 

Zaterdag 1 september: Vanaf vandaag speelt KV Mechelen met Peugeot als rugsponsor. 
 

Vrijdag 7 september: Technisch directeur Aad de Mos tekent een contract voor onbepaalde duur. 
 

Zondag 9 september Roeselare-KVM 0-0: Eerste puntverlies in de competitie, toch alleen leider 
 Voor de vierde opeenvolgende keer hield de Mechelse verdediging de nul op het bord,  
 maar omdat er aanvallend te weinig werd gebracht moest geel-rood tevreden zijn met  
 een gelijkspel.  Door het verlies van Bergen komt Mechelen, ondanks deze 0-0, toch  
 alleen aan de leiding.  Op het doorregende speelveld was Mechelen het eerst gevaarlijk:  
 na een hoekschop moest D’Hooghe een schot van ex-Roeselarespeler Dieter Dever van  
 de lijn halen.  Iets voor het half uur schoot Boeka-Lisasi over.  Even later kwam beste  
 kans van de wedstrijd, maar Willockx gleed goed in de voeten van de diepgestuurde  
 Yachou.  Net voor rust ging een laag schot van Olaf Vandael nog nipt naast.  In de  
 tweede helft waren er maar 2 kansen te noteren: een schot van Ribus werd gestopt door  
 doelman Begeyn en in de slotfase ging een vrije trap van Vanderbiest rakelings over. 
 

Zaterdag 15 september: KVM-Cercle 2-0: Boeka scoort 2 keer, Willockx stopt strafschop 
Na een minuut stilte die door alle aanwezigen in het stadion werd gerespecteerd voor de 
slachtoffers na de recente terroristische aanslagen in Amerika, kon men de match 
aanvatten. KV Mechelen verscheen aanvallend aan de aftrap met Eric Viscaal in steun 
van Jean-Paul Boeka-Lisasi en Martijn Van Galen. Slachtoffers van dit aanvallend spel 
waren Rudi Smidts (vervangen door Vandael) en Camara (op zijn plaats speelde Boots). 
KV begon goed aan de wedstrijd met enkele kansen voor Ribus en Boots. Na de eerste 
tien minuten liet Malinwa het spel een beetje meer aan Cercle over, maar grote dreiging 
kwam er uit Brugse hoek niet. Vanaf de 20ste minuut zou KV een resem van kansen 
krijgen, maar de doorgebroken Meeusen schoot op doelman Sengier en een kopbal van 
Dever werd van de lijn weggehaald. Een aantal minuutjes later misten ook Ribus en 
weer Dever nog 2 grote kansen. Op een tegenaanval van Cercle werd Polo Nzuzi 
onderuit gehaald in het strafschopgebied. Een terechte penalty gegeven door 
scheidsrechter Struys. Kanu stond oog in oog met Willockx die de zestienmeter uit zijn 
doel in corner ranselde. Even later zette Ribus scherp voor waarna Boeka-Lisasi de 1-0 
binnentikte. 36 minuten waren voorbij getikt. Nog geen vier minuten later schoof 
"Boeka" een bal onder Sengier nadat de groen-zwarte keeper een vrijetrap van Kubik 
had moeten lossen. Met 2-0 gingen we dus de rust in. Na de rust veel minder flitsende 
aanvallen van KVM dat er nog nauwelijks uitkwam. Alleen Ribus had de 3-0 in de 
53ste minuut aan de voet, maar hij trapte de assist van Viscaal hoog over doel, de 
tribune in. Cercle had het meeste balbezit, maar tot uitgesproken kansen leidde dit niet. 
Willockx had alleen moeite met een hard schot vanop 20 meter. Eén van de weinigen, 
maar ongetwijfeld de mooiste aanval van de tweede helft werd door Boeka-Lisasi met 
een omhaal naast geschoten. Cercle wou wel, maar kon niet. Enkel de ingevallen David 
Avonture kon nog twee kansjes afdwingen. De hevige regenval was het enige 
spraakmakende voorval in de laatste minuten van de wedstrijd, waardoor scheidsrechter 
Struys het niet verder nodig vond om de gehele extra tijd (3minuten) af te werken. KV 
Mechelen wint zo zijn derde thuismatch van het seizoen. Opvallend is toch ook dat de 
KVM-defensie nog geen enkele treffer tegen kreeg en man van de match Ivan Willockx 
heeft daarin toch een groot aandeel. 13 op 15, een geslaagde start van de titelfavoriet. 

 

Zondag 23 september KV wint weer, alleen Ingelmunster blijft in het spoor van de leider 
 Denderleeuw-KVM:  Een op papier lastige partij werd door Mechelen zonder al te veel  
 problemen gewonnen met 0-2.  Schutter van dienst was uitblinker Eric Viscaal die beide  
 goals voor z’n rekening nam, ééntje voor de rust een ééntje erna.  Malinwa kwam na  
 een goed kwartier op voorsprong nadat de eerste halve kans voor Denderleeuw was  
 geweest.  Tien minuten voor de rust schoot Kubik een vrije trap tegen de onderkant van  
 de lat, de rebound van Martijn Van Galen werd van de lijn gekeerd.  Even later schoot  
 Van Galen nog naast en miste Pacquet nog een goede kans voor Denderleeuw, zodat er  
 met een 0-1-stand voor rust werd gefloten.  In de tweede helft kon het elftal van  



 aanvoerder Ivan Willockx de wedstrijd controlleren, zeker nadat het na een uur spelen  
 op 0-2 was gekomen.  Na deze zege telt KVM in het klassement één punt meer dan  
 Ingelmunster.  Op de volgende speeldag staat met KV Mechelen-KSV Ingelmunster dus  
 een echte topper geprogrameerd Achter de Kazerne.   Op de derde in het klassement,  
 Dessel Sport, heeft KV al 5 punten voorsprong.  Verbroedering Geel, dat bij de  
 outsiders voor promotie werd gerekend, presteert tot nu toe ondermaats en sprokkelde  
 nog maar 6 punten. 
 

Maandag 24 september: De medische staf van KV stelt vast dat Eric Viscaal tijdens het duel tegen Denderleeuw  
 een meniscusblessure opliep, hierdoor mist de Nederlander sowieso de topper tegen  
 Ingelmunster. 
 

Zaterdag 29 september: Simpele 3-0-zege tegen Ingelmunster, uitblinker Kubik heeft voet in 3 goals 
De verrassende topper in tweede klasse tussen KV Mechelen en SV Ingelmunster begon 
goed voor de Mechelaars. Na nog geen drie minuten spelen knalde Kubik van net buiten 
het strafschopgebied de bal tegen de netten. Ingelmunster werd plotseling klaarwakker 
en probeerde KVM terug te drukken op de eigen helft. Tot echte uitgesproken kansen 
leidde dit niet. Weinig kansen, maar Ingelmunster was technisch de betere ploeg op dat 
moment. Op het halfuur werd Steven Ribus getorpedeerd in de zestienmeter en de goed 
fluitende Paul Allaerts legde de bal op de stip. Boeka-Lisasi trapte echter binnen het 
bereik van keeper Deldaele die de bal mooi in corner devieerde. De daaropvolgende 
hoekschop werd door Drissa Diallo een metertje over het doel gekopt. Met 1-0 gingen 
we de rust in en Malinwa mocht daarmee zeer tevreden zijn. De tweede helft was 
stukken beter met tal van kansen voor beide ploegen. KVM had wel de betere 
mogelijkheden en na 49 minuten werd een voorzet van Kubik in het eigen doel 
gedevieerd door Kurt Plyson. Ingelmunster mocht van KV oprukken totaan de zestien 
meter, maar eens daar gekomen werden de meeste ballen weggekegeld. En als de rood-
gelen uit West-Vlaanderen dan toch door de KVM-defensie geraakten dan stond daar 
nog altijd een zeer goed keepende Willockx. Nadat Kubik een schot vanop 20 meter net 
naast schoot, begonnen de Mechelse fans de Mexican wave in te zetten. Blijkbaar 
inspireerde dit ook de mannen op het veld, want zowel KV als Ingelmunster kregen 
enkele fraaie kansen. Even voor de 65ste minuut strandde een schot van Ingelmunster 
op de lat. Mechelen reageerde, weer via Kubik, die vanop 20 meter weer net naast 
schoot. Het was echt wel het avondje van de Pool, want zijn vrije trap ging drie minuten 
voor tijd binnen. Achter De Kazerne bruiste en wave en gezangen werden meermaals in 
gang gezet. Ingelmunster kreeg in de slotfase nog de kans op een eerredder, maar de 
West-Vlamingen schoten naast. Al bij al een verdiende zege van KV Mechelen, maar 
Ingelmunster was wel een kwade klant, meer dan de uitslag doet vermoeden. Vanavond 
was het weer echt de "Hel van Malinwa" daar Achter De Kazerne. 
 

Vrijdag 5 oktober: De Profliga van de Belgische Voetbalbond heeft met voldoening kennis genomen van  
 de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel.  Die rechtbank stelde Joao  
 Elias in z’n proces tegen KV Mechelen in ongelijk nadat hij via de wet van 1978 de  
 club wilde verlaten. 
 

Zaterdag 6 oktober: KV blijft na 0-1 op Dessel ook achtste match zonder tegendoelpunt 
In een partijtje watervoetbal behaalde Malinwa zijn zevende overwinning van het 
seizoen. Dessel Sport verdiende echter meer, want meerdere malen werd Willockx op 
de proef gesteld door Mateso. Ook een vrije schop net voor rust van Asare werd door 
Willockx goed gepakt. KV Mechelen speelde een zwakke eerste helft met maar weinig 
vernoemenswaardige kansen. Een schotje van Dieter Dever gemakkelijk gepakt door 
Swinnen en een kopbal van Van Steenberghe net voor rust zorgde voor wat KV-gevaar. 
Met 0-0 de rust in en daar mochten beide ploegen vrede meenemen. Dessel bleef in de 
aanvangsfase van de tweede helft de betere ploeg tot een hoekschop getrapt door Kubik 
werd binnengekopt door Drissa Diallo. Wie dacht dat de rood-gelen nu echt vertrokken 
waren, kwam bedrogen uit. Op een hoekschop van (weer) Kubik kopte Dever op een 
Desselspeler die de bal van de lijn weghaalde. Maar na deze 5 minuten pressing van 
KV, kon Dessel weer zijn stempel op de wedstrijd drukken. De ingekomen Eshun (ex-
Lommel) kreeg twee mooie kansen maar miste telkens; naast en op doelman Willockx. 
Met nog een kwartier te spelen op de klok schoot Heylen naar de winkelhaak, maar 
Willockx hield de bal met een mooie save uit het doel. Het bleef nog warm voor het 
Mechelse doel, maar de onverdiende 3 punten bleven in geel-rode handen. Dat het er 



stevig aan toe ging op het veld werd bewezen door Peter Meeusen, hij verloor immers 
een deel van zijn tand na een elleboogstoot. Ondanks het slechte spel werd er toch 
gewonnen en daarmee was ook trainer Hulshoff blij mee. Als volgende week Ronse, 
momenteel 8ste met 12 punten, opzij wordt gezet in eigen huis dan lonkt voor KVM de 
eerste periodetitel. Al moet men dit jaar natuurlijk meer behalen dan deze periodetitel. 
 

Zaterdag 13 oktober: KV Mechelen wint na 3-1-zege tegen Ronse het eerste periodekampioenschap 
KV Mechelen heeft de periodetitel beet na een 3-1 winst tegen SK Ronse. Beide 
ploegen lieten de supporters goed voetbal zien. KVM had de meeste kansen, maar 
benutte er slechts weinige van. Na vier minuten aftasten kregen we een eerste schot op 
doel. Keeper Luc Paul pakte de bal van Eric Viscaal in twee keer. Ronse liet zich echter 
niet doen en een vrije schop werd door Willockx gepakt. Daarna zouden enkele minuten 
volgen met mooie kansen voor Kubik, Viscaal en Meeusen. Nog geen twee minuten 
later moest Willockx tussenbeide komen, weer na een vrije trap. Aan de overkant kreeg 
ook Malinwa een vrije trap vanop 25 meter toegekend. Ribus knalde de bal via de paal 
tegen de netten. Even later zou een schot van Van Galen voorlangs gaan. Het 
doelkansenfestival was nog lang niet voorbij. Na enkele corners waar 2 schoten van 
Viscaal werden afgeblokt en kopballen van Dever en Meeusen overgingen, kreeg 
Boeka-Lisasi een reuzekans, maar hij mistte onbegrijpelijk de bal. Net voor rusten kreeg 
de vinnige thuisploeg nog een mooie kans via Ribus, maar hij was te verrast om de bal 
van dichtbij in het doel te trappen. KV begon laks en nonchalant aan de tweede helft en 
dat resulteerde in een tegengoal van de doorgebroken Conteh (vorig seizoen spelend bij 
Racing Mechelen). Willockx mocht zich voor het eerst dit seizoen omdraaien. Malinwa 
moest nu tonen dat het de leidersplaats meer dan waard was en koos voluit voor de 
aanval. Van Galen (2 keer) en Boeka-Lisasi glipten allebei in nog geen drie minuten 
door de buitenspelval, maar konden het niet afmaken. Rond de 64ste minuut was het 
dan toch raak. Boeka-Lisasi scoorde op aangeven van Ribus. Ronse liet zich ook niet 
onbetuigd en de KV-defensie, zonder de geblesseerde Drissa Diallo, had het knap lastig 
met de vinnige en dribbelvaardige Conteh. Willockx hield deze Conteh knap van een 
tweede doelpunt. SK Ronse kwam nog enkel keren dreigen, maar met wat geluk konden 
Willockx en co verhinderen dat Ronse de gelijkmaker scoorde. Vier minuten voor tijd 
besliste Boots, die Ribus verving, de wedstrijd met een knal van net buiten het 
strafschopgebied. 3-1, over en out voor Ronse, al bedreigde een goed ingevallen 
Christophe Dhont nog twee keer Ivan Willockx. Verder is ook de zeer knappe prestatie 
van Ronse-verdediger Emilieu Mendy het vermelden waard. Het bleef 3-1 en de eerste 
periodetitel is dus voor Mechelen en dat werd alvast uitbundig gevierd daar Achter de 
Kazerne. De spelers mochten na een ereronde te hebben gemaakt, pluchen KVM-
beertjes in het publiek gooien als dank voor de steun die zij van de talrijke supporters 
tot nu toe hebben gekregen. Een zeer geslaagd charmeoffensief van voorzitter Willy 
Van den Wijngaert en zijn vrouw Rosy die mee de supporters kwamen groeten. KVM 
blijft de ongeslagen leider in tweede met vier punten voorsprong op Ingelmunster dat 
met 1-2 won op het veld van buur Roeselare. 
 

Zondag 21 oktober: Laatste speeldag 1ste Periode:  RFC de Liège – KVM  1-3, 4 punten voorsprong 
KV startte met een afwachtende opstelling aan de wedstrijd. Viscaal bleef op de bank 
ten voordele van Boots, Diallo nam zijn vertrouwde positie naast Dever terug in.  
Vandael werd blijkbaar de eerste tegengoal tegen Ronse aangewreven zodat Smidts 
startte op de linksachter. Malinwa begon goed aan de wedstrijd. Al na een kleine 10' 
kon Kubik een voorzet van Ribus aan de tweede paal krachtig binnenkoppen, maar de 
bal werd op de lijn gered. Enkele minuten later werd een voorzet van dezelfde Ribus 
door een Luikse verdediger met de hand gepareerd: penalty! De eerste indruk was dat 
dit een heel goedkope strafschop was, namelijk een aangeschoten bal. De TV-beelden 
later op de avond bewezen echter het gelijk van Ancion. Van Galen nam zijn 
verantwoordelijkheid en trapte met veel lef de bal in het midden van het doel: 0-1.  Een 
gevleide voorsprong, want Luik was tot dan zeker niet de mindere in het spel. Nog geen 
minuut later hingen de bordjes weer gelijk. Een voorzet vanop links werd door Pieroni, 
die sneller op de bal was dan Dever, in doel verlengd: 1-1. Van dan af nam Luik 
resoluut het heft in handen. Vooral op het middenveld acteerden ze gretiger en waren 
constant sneller op de bal. Luid aangemoedigd door hun enthousiaste aanhang konden 
ze enkele kleine kansen creëren. Malinwa stelde daar niets meer tegenover. Opluchting 



alom toen Willockx een kopbal van ... Diallo net over kon tikken. Net voor rusten 
appelleerde Luik een strafschop toen, de verder knap spelende, Dever al dan niet een 
fout nodig had om een Luikse aanvaller de weg naar doel te versperren. Rusten met 1-1 
en daar waren vooral de Mechelse fans het gelukkigst mee. 
Na de koffie zagen we een heel ander KV. Van Galen mocht terug wat dieper spelen en 
het middenveld werd terug in handen genomen. KV ging aanvallen! Meteen resulteerde 
dit in enkele kansen. Van Galen miste onbegrijpelijk alleen voor de Luikse keeper zijn 
kopbal. Even later stond hij opnieuw oog in oog met de Luikse goalie, maar hij miste 
zijn schot. Doch de intenties van onzer dapperen waren merkbaar, het overwicht werd te 
groot voor de mannen van Luik. De in de eerste periode onzichtbare Boeka legde even 
later de 1-2 panklaar voor Martijn, die zijn tweede van de namiddag simpel kon 
binnenleggen. Dolle vreugde natuurlijk bij het 'yellow-red army' dat zich weer positief 
liet opmerken. Nog wat later buitte Boeka een counter perfect uit. Twee verdedigers in 
de wind en diagonaal voorbij de keeper: 1-3 en boeken toe voor Luik. Wat volgde was 
een uitbundig Mechels feestje dat tot op Sclessin moet te horen geweest zijn. Malinwa 
liet zien dat een half uurtje het gaspedaal induwen volstond om een toch sterke 
tegenstander als Luik kansloos te laten. Wie houdt ons nog tegen? 
 

Zaterdag 27 oktober: KVM-Deinze 2-0: Malinwa wint weer simpel en houdt opnieuw de nul op het bord 
Malinwa mocht in principe geen problemen ondervinden met SK Deinze, de 13de uit de 
stand. KV kwam al vroeg op voorsprong na een kopbalgoal van de Nederlander Martijn 
Van Galen die zijn vijfde treffer liet optekenen. Wie een doelpuntenkermis had 
verwacht, zat goed mis, want KV liet de Deinzenaars komen. Het tempo op de mat lag 
te laag waardoor geel-rood de goed georganiseerde verdediging van Deinze niet 
ontgrendeld kreeg. Een goal van Deinze werd afgekeurd na een duwfout op Ivan 
Willockx. Tegen de rust aan kreeg de bezoekende ploeg nog enkele mooie kansen. Zo 
tipte Willockx een vrije schop van Vincent Varache over zijn doel. Die laatste minuten 
van de eerste helft drukte Deinze Mechelen zelfs tegen het eigen doel. Gelukkig zonder 
nare gevolgen. De eerste helft was zeer zwak. Na de rust kon Malinwa zijn spel aan de 
tegenstander wat opdringen, maar tot vele kansen leidde dit niet. Schoten van Kubik en 
Van Galen gingen allebei nipt naast het doel van Mario David. Het was in tegendeel 
Deinze dat de kans kreeg op de gelijkmaker toen het oog in oog met Willockx kwam te 
staan, maar de KVM-goalie redde met de voet. Op een echt uitgespeelde KV-kans 
moesten we wachten tot 74ste minuut. Ribus kreeg de bal alleen voor doel op het hoofd, 
maar hij plaatste de bal centimeters naast de linkerpaal. Het tempo lag nu wat hoger en 
daardoor kwam Deinze nog maar weinig in het spel voor. Toch kregen de Oost-
Vlamingen nog een vrije schop vanop 20 meter. De vrije trap strandde in het muurtje. 
KV counterde nog enkele keren gevat. Eerst miste Viscaal, die niet in de basis stond, 
aan de rechterpaal, maar in de 92ste minuut kon de goed ingevallen Rory Hegelmeers 
aan diezelfde paal toch de 2-0 binnentikken. Opdracht volbracht dus, maar het spelpeil 
was vooral in de eerste helft van bedroevend niveau. Volgende week zal in het verre 
Virton, waarvoor overigens al meer dan de helft van de beschikbare plaatsen verkocht 
zijn, ongetwijfeld uit een ander vaatje moeten getapt worden. 
 

Zondag 28 oktober: Middenvelder Geert Thijs, sinds mei 2001 in de C-kern, gaat voor de limburgse  
 derdeklasser K. Bocholter VV spelen. 
 

Vrijdag 2 november: Eddy Dierickx, ook lid van de Mechelse C-kern, wordt tot het einde van het seizoen  
 verhuurd aan derdeklasser Kermt-Hasselt. 
 

Zaterdag 3 november: KV wint in het verre Virton en heeft al 10 punten voorsprong op Ingelmunster 
Virton ging het felst van start en probeerde blijkbaar een vroeg doelpunt te forceren. Bij 
KV zat de lange busreis misschien nog in de benen, want in de beginfase konden ze 
daar niet veel tegenover stellen. De eerste 20 minuten werd het spel gekenmerkt door 
veel foute passes en misverstanden. Gaandeweg werd KV wel de betere ploeg, maar tot 
echt uitgespeelde kansen leidde dit niet. In de 24ste minuut mocht Dieter Dever vrij 
inkoppen na een corner, maar de bal ging net naast de eerste paal buiten. Net voor de 
rust kreeg Amuzu nog een mooie kans, maar hij schoot iets te onbesuisd over het doel.  
Tijdens de rust werd een wat bleke Boeka-Lisasi vervangen door Marco Nijs, en dat 
bleek een goede zet. De eerste 5 minuten was nog een vervolg van de eerste helft, maar 
daarna begon het te beteren. Eerst kreeg Van Galen een schietkans, maar zijn schot 
werd gestopt door de doelman. Even later was het toch raak. Via een aantal 



tussenstationnetjes kwam de bal aan de linkerkant bij Nijs, die van net in het 
strafschopgebied mooi in de korte hoek binnenschoot. Zowel hijzelf als de supporters 
twijfelden zelfs even of de bal niet in het zijnet was gegaan. Een paar minuten later 
werd Viscaal door diezelfde Nijs in de diepte gestuurd, maar een verdediger van Virton 
kon nog terugkeren en werkte Viscaal al dan niet foutief tegen de grond. Halverwege de 
tweede helft kreeg Nijs de bal weer op links. Vanop de achterlijn zette hij de bal laag 
voor doel richting Viscaal, die heel simpel de 0-2 kon binnentikken. Tussendoor 
volgden nog enkele tegenprikken van Virton, maar de KV-defensie en Willockx waren 
steeds attent. In de 83ste minuut werd het nog 0-3 toen Amuzu zich centraal mooi 
doorzette en de bal naaste de doelman in doel prikte. Een minuut later kreeg de net 
ingevallen Claes nog de kans op de 0-4, maar hij besloot op de voeten van de doelman.  
Net zoals in Luik speelde KV een betere tweede dan eerste helft en bewijst het dat 
indien het even het gaspedaal indrukt, de meeste ploegen moeten passen.  

 

Maandag 4 november: Sinds vandaag traint Sören Hermansen terug mee met de A-kern.  De Deense aanvaller  
 was vorig seizoen naar de C-kern verbannen.  Om het vertrek van Jean-Paul Boeka- 
 Lisasi op te vangen (Boeka neemt met z’n land deel aan de Afrika Cup) was KV op  
 zoek naar een extra spits.  Eerst werd gedacht aan Koen Schockaert van Club Brugge  
 KV, maar KV Mechelen koos met Hermansen voor de goedkoopste oplossing.  Sören  
 voetbalde zich de laatste weken in de kijker door met beloften en reserven 6 keer te  
 scoren in 2 wedstrijden. 
 

Dinsdag 5 november: Dieter Dever is opgeroepen voor het Nationale Beloftenelftal.  De “jonge Rode  
 Duivels” spelen vrijdag aanstaande een EK-kwalificatieduel tegen Zweden.  Hierdoor  
 mist Dieter de competitiematch van Mechelen tegen Strombeek. 
 

Vrijdag 7 november: Eerste puntverlies van KV in eigen stadion: 1-1 tegen Strombeek 
KV Mechelen trad met een ongewone veldbezetting aan. Zo bleven Viscaal en Camara 
op de bank en kwamen Hegelmeers, Amuzu, Smidts en Nijs aan de aftrap. Ribus, 
Meeusen en Dever waren er niet bij. Malinwa speelde onverzorgd en inspiratieloos 
voetbal. Het was Strombeek dat KVM tegen eigen doel drukte in de beginfase. Na zo'n 
9 minuten spelen was het al raak. Berthe scoorde de openingstreffer voor Strombeek. 
KV liep achter de feiten aan, maar kon in de 16de minuut ook scoren via Van Galen. 
Keeper Engelborghs kreeg het schot van Van Galen niet onder controle en na wat 
duwwerk kreeg de Nederlander de bal toch tegen de netten. Scheidsrechter Flament 
keurde het doelpunt goed: 1-1 dus. Wie dacht dat dit het sein was voor Mechelen om het 
Strombeekse doel te bestormen, kwam bedrogen uit. Het slome spel en de slechte 
passing deden menig KV-supporter grijze haren krijgen. De spelers liepen verloren in 
hun eigen systeem en vooral op het middenveld ontbrak het Malinwa aan voetballend 
vermogen. Net voor en net na het halfuur kregen de bezoekers twee vrije trappen vanop 
20 meter. De eerste werd door Willockx uit de kruising gehaald en de tweede vrije 
schop vloog een metertje over het Mechelse doel. Aan de overkant kopte Van Galen 
nog op de Strombeekse goalie.  Ook na de rust werd KVM op bepaalde momenten, 
vooral dan op het middenveld, overspeeld door de Brusselaars. Maar toch kon de niet-
overtuigende thuisploeg aan enkele kansen geraken. Zo plaatste Nijs een voorzet 
voorlangs en kwam Van Galen oog in oog met Engelborghs, maar de lange Nederlander 
schoot onbezonnen over. De enige kans voor Strombeek in die tweede helft werd door 
een attente Willockx mooi gepakt. Met de inbreng van Viscaal en Camara probeerde 
Hulshoff het slechte spelpeil wat op te krikken, maar de Strombeekse muur hield stand. 
In de 75 ste minuut moesten de bezoekers nog met 10 verder na een rode kaart. 
Malinwa bleef aandringen op de winninggoal, maar deed dat met te weinig overleg en te 
weinig flankenspel. Twee minuten voor tijd kreeg de ingevallen Viscaal nog dé 
mogelijkheid om de overwinning Achter De Kazerne te houden, maar Engelborghs 
pakte de geplaatste bal mooi. Het eerste puntenverlies thuis is dus een feit en dat werd 
in het Strombeekse kamp (terecht) gevierd. Vraag is dat trainer Hulshoff zich niet een 
beetje heeft verkeken op de goede prestaties van Nijs en Amuzu in Virton en daardoor 
gevestigde waarden zoals Eric Viscaal en NGom Camara, die nochtans voor zijn gele 
schorsing de sterke man was bij KV, op de bank plaatste. Ook een spelsysteem was ver 
te zoeken in deze zeer zwakke match. Zo belandt KVM (eventjes?) weer met beide 
voeten op de grond. 
 

 



Zondag 18 november: KVM wint voor de tweede opeenvolgende keer niet: 1-1 in Heusden-Zolder 
Het Heusdense Belfortstadion was voor de partij tegen de ongeslagen leider volledig 
volgelopen. Na een lange studieronde krijgt Slegers na 25 minuten de eerste kans. De 
kopbal mist echter de goede richting.10 minuten voor rust is het opnieuw Steven 
Slegers die slechts enkele centimeters te kort komt om een veel enthousiastere 
thuisploeg op voorsprong te brengen. Malinwa speelt afwachtend, geeft veel te veel 
ruimte weg tussen de linies en stapelt de slordige passes op. Waarschijnlijk is de slechte 
staat van het terrein hier niet vreemd aan. 5 minuten voor rust wordt een voorzet van 
Viscaal door Van Galen op de bovenkant van de dwarsligger gekopt. Dat is het beste 
wapenfeit van een ontstellend zwak Mechelen in de eerste helft. Op slag van rust komt 
Heusden-Zolder toch nog op voorsprong als de ingevallen Mohamed Barka (ex-KAA 
Gent) de hoekschop van Teppers (ex STVV) binnenschuift. 1- 0  is meteen de ruststand. 

 KVM staat volledig terecht in het krijt. Trainer Hulshoff beseft dat het zo niet verder  
 kan en laat de barslechte Boots in de kleedkamer ten voordele van 'joker' Marco Nijs. 
 Net als in Virton zal blijken dat dit een gouden wissel is... 

De tweede helft is nog maar net begonnen als Viscaal aflegt voor Nijs, die onhoudbaar 
onder doelman Vercruysse binnentrapt.  De beste kansen in de tweede helft zijn voor 
KV Mechelen dat sneller en beter combineert en met meer inzet is beginnen te spelen.  
Een bedrijvige Nijs, heer en meester op zijn linkerflank, bedient de ook al ingevallen 
Hermansen die een fractie van een seconde te laat komt om Malinwa op voorsprong te 
tikken. 10 minuten voor tijd zorgt alweer Nijs voor gevaar. De Heusdense goalie ranselt 
met veel moeite zijn knap schot onder de lat vandaan. Ook Willockx moet in de slotfase 
nog zijn kunnen tonen om een schot te pareren.  Het is echter Kubik die in de 
slotminuut Malinwa een onverdiende overwinning kan bezorgen. De Pool ziet echter 
zijn kopbal, op voorzet van Nijs, net naast de verkeerde kant van de paal buitenrollen. 
Beide ploegen moeten zich verzoenen met een terechte puntendeling na een 
ontgoochelende wedstrijd.  

 

Zondag 25 november: Na een zwakke vertoning komt KV niet verder dan 0-0 op het veld van Tienen 
Al wie na de slechte prestatie van vorige week een klinkende revanche verwachtte tegen 
bescheiden degradatiekandidaat Tienen kwam bedrogen uit. Tienen begon zelfs het 
sterkst aan de partij en dreigde tweemaal met een afstandsschot, zonder verder gevaar.  
KV ging verder op zijn elan van de laatste weken, traag in de opbouw, slordig, 
ongeïnspireerd en ongemotiveerd spelend. Tienen viel terug op een degelijke 
organisatie 'met zijn tienen achter de bal' en speelde met veel inzet. Grootste slachtoffer 
hiervan was de supporter die verder niets te zien kreeg in deze ondermaatse eerste helft. 
De leider had zelfs geen kans die naam waardig, kunnen creeëren.  
Malinwa kwam met goede intenties uit de kleedkamer. Al in de eerste minuut kon 
Marco Nijs gevaarlijk uithalen. De Tiense keeper, hier voor het eerst in actie, had veel 
moeite om het schot onschadelijk te maken. De roodgele discipelen van trainer Hulshoff 
drongen nog even verder aan, maar verder dan enkele hoekschoppen kwamen ze niet. 
De partij verwaterde en het niveau zakte na zo'n 10 minuten terug af naar dat van de 
eerste helft. Mede doordat Tienen zich ging beperken tot het spelen van afbraakvoetbal 
en de 'nuttige overtreding' niet schuwde.   
Tekenend voor het huidige spelpeil van Malinwa was misschien de prestatie van 
goaltjesdief Boeka-Lisasi.  Daar waar hij tot voor enkele weken recht op zijn doel 
afging, legde hij vandaag steevast zijn balletje breed ook al stond hij oog in oog met de 
Tiense keeper. 
Verder geen noemenswaardige feiten in deze slaapverwekkende partij die zich naar het 
einde sleepte. Ref Ancion verloste de toeschouwers na 90 minuten, met een logische 0-0 
stand, uit hun lijden. Door een groot deel van de Mechelse aanhang werd trainer 
Hulshoff op de korrel genomen. Al mag in deze de verantwoordelijkheid van de spelers 
niet over het hoofd gezien worden!   

 

Maandag 26 november: Vandaag worden de details van de transfer van Wim Ferket afgehandeld.  De jonge  
 doelman uit de C-kern verhuist naar KFC Turnhout. 
 

Donderdag 29 november: Marc Van den Wijngaert stapt op als jeugdvoorzitter en bestuurslid van KV Mechelen.  
Dit omdat hij het niet eens was met sommige beslissingen van het KV-bestuurd 

 

Zaterdag 1 december: Vandaag tekende Daniel Camus een contract voor R. Charleroi SC tot het einde van het 
seizoen. De middenvelder uit de C-kern verlaat KV zonder transfervergoedering. 



Zaterdag 1 december: KV-motor stokt: KVM – Verbroedering Geel 1-1 
Veel sfeer voor de wedstrijd zodat iedere KV-supporter een even mooi antwoord op het 
veld van de spelers verwachtte. KV Mechelen begon aan de opdracht tegen "zwarte 
beest" Geel met zowel Van Galen, Boeka-Lisasi als Viscaal in de ploeg. Malinwa begon 
dus met aanvallende intenties, maar werd al na negen minuten spelen koud gepakt toen 
een vrije trap van Van Geneugden gewoon binnenwaaide. Net daarvoor had Drissa 
Diallo voorlangs gekopt op een corner van Steven Ribus. Malinwa was even het 
noorden kwijt en eventjes later moest Willockx een poging van Geelse zijde in corner 
werken. Aan de overzijde kregen zowel Van Galen als Viscaal de mogelijkheid om KV 
op 1-1 te brengen, maar beide heren zagen hun bal verdwijnen naast de linkerpaal. De 
wedstrijd die goed over en weer ging, werd wat bitsiger en scheidsrechter Blareau had 
moeite om de partij in handen te houden. De verdediging van Malinwa was in de eerste 
helft niet in staat om de Geelse spitsen vast te zetten. In tegendeel, Ivan Willockx moest 
in nog 4 minuten drie saves verrichten. Gelukkig dat de Mechelse goalie in goede doen 
is dit seizoen. Vijf minuten voor de pauze kon Ribus tot in het strafschopgebied 
doorgaan, maar hij besloot vanuit een scherpe hoek in het zijnet. Maar het was slechts 
uitstel, want even later kon Viscaal alleen op Schuermans afgaan en de Nederlander 
maakte de klus mooi af met een lobje. 1-1 was de ruststand.Na de rust kwam Matthieu 
Boots in voor de geblesseerde Diallo. Vandael mocht dan op de linksback gaan spelen 
terwijl veteraan Smidts naast Dever kon gaan plaatsvatten. KV werd meteen wakker 
geschud. Verbroedering glipte door de buitenspelval, maar Willockx pakte mooi. Vanaf 
het kwartier kon het festival aan gemiste kansen beginnen met in de hoofdrol Martijn 
Van Galen. Eerst mocht de boomlange spits alleen op doel af, later kopte hij net 
voorlangs. De Nederlander schoot dan nog eens vanop 20meter op doel, maar 
Schuermans pakte. Even later kon Van Galen de bal alleenstaand in doel koppen, maar 
de bal verdween nog nipt langs de paal. De bezoekers kwamen minder en minder in het 
hoofdstuk voor, want KVM begon de wedstrijd te domineren. Achterin werd er beter 
gespeeld en met Boots op het middenveld werden meer ballen gerecupereerd. Viscaal 
kon nog voor de winnende treffer zorgen met een vrije trap, maar de bal week af en 
verdween net over het Geelse doel. Al bij al was dit een leuke pot voetbal, maar enkel 
het resultaat was wat teleurstellend. Geel-rood verdiende meer, maar bleef steken op het 
vierde gelijkspel op rij. Het gevoel dat er meer inzat is groot, maar het goede nieuws is 
dat er beterschap is in het spelpeil, want dat was de afgelopen weken bedroevig laag. 
Volgende week moet Malinwa naar Zuid-West Vlaanderen, het tweede deel van het 
moeilijk drieluik. Hopelijk kan KV daar nog eens aanknopen met de overwinning. 

 

Zondag 9 december: 1-1 tegen Zuid-West-Vlaanderen: het vijfde opeenvolgende gelijkspel 
De talrijk meegereisde supporters die hoopten dat KV Mechelen na de goede prestatie 
tegen Geel opnieuw op de goede weg was, kwamen bedrogen uit. Malinwa speelde te 
traag en met te weinig diepgang om de thuisdefensie te verontrusten. Op de eerste kans 
voor KV was het wachten tot in de 27ste minuut, toen Van Galen de voorzet van 
Hermansen hoog over het doel devieerde. De wedstrijd kabbelde rustig voort en wat 
niemand eigenlijk verwachtte, gebeurde dan toch: net voor de rust werd Ribus diep 
gestuurd en zijn voorzet werd aan de tweede paal door Hermansen binnengetikt, 0-1 een 
gevleide voorsprong. Vlak daarna kreeg Van Galen nog een mooie kans, maar zijn 
kopbal ging voorlangs.  
De tweede helft bracht geen verbetering in het spelpeil. Zuid-West speelde veel 
snediger en versierde enkele mooie kansen. Het enige opgemerkte KV-feit was de rode 
kaart voor Ribus. Nadat hij een gele kaart had gekregen voor een onnodige tackle op de 
helft van de tegenstrever, bleef hij protesteren tegen de scheidsrechter Vandevenne. Een 
logische rode kaart was het gevolg en Mechelen moest met 10 verder. De spelers van 
Zuid-West roken hun kans en werden even later voor hun inspanningen beloond, Matas 
trapte de verdiende gelijkmaker voorbij Willockx. KVM kon daar niks meer tegenover 
stellen en mocht nog blij zijn dat de 1-1 op het bord bleef. Vijfde gelijkspel op rij dus 
voor de leider die achtervolger Ingelmunster steeds dichterbij ziet komen. De West-
Vlamingen hebben met een wedstrijd minder gespeeld 5 punten achterstand. Als 
Ingelmunster zijn inhaalpartij dus wint, komt het op slechts 2 punten van de 
gedoodverfde titelkandidaat. De titelstrijd kan nog spannend worden. 

   

Maandag 10 december: De technische staf beslist om Steven Ribus een boete op te leggen voor z’n domme rode 
kaart die hij opliep tegen KRC Zuid-West-Vlaanderen. 



 

Zaterdag 15 december: Eerste nederlaag voor KVM:  2-3 verlies tegen Bergen 
Het was koud Achter De Kazerne en wie hoopte snel opgewarmd te worden door vlotte 
en mooie acties op het veld, mocht zijn illusies snel opbergen. KVM stond in de 
aanvangsfase als een kudde lammen op het gladde veld. Er werd veel te laks gespeeld 
en Mons drukte zijn stempel op de wedstrijd. Na 10 minuten spelen werden de 
toeschouwers opgeschrikt uit hun winterslaap door een goal van Mons. Afwerker van 
dienst was Londo. Malinwa was, zoals dikwijls de laatste weken, op achtervolgen 
aangewezen. KV drukte dan even, maar speelde geen enkel kans bijeen tot de 24ste 
minuut Dieter Dever een metertje over het doel van Delwarte kopte. Mons dreigde 
daarna nog, maar Willockx behoedde de Maneblussers voor een tweede tegentreffer. 
Net als tegen Zuid-West was daar dan plotseling Sören Hermansen. Hij tikte de bal over 
de lijn en Malinwa kreeg de goal door de grensrechter toegewezen. 1-1 bij de rust, KV 
stond gevleid langszij. Na de pauze kwamen de KV-spelers scherper het veld op, maar 
het spel was nog niet van leidersniveau. Geel-rood zakte terug en na acht minuten in de 
tweede helft kon Diallo nog maar net een omhaal van Mons van de lijn halen. Maar het 
was slechts uitstel, want op de 61ste minuut kon Herman na een scherpe counter Mons 
weer op voorsprong schieten. Toen N’Gom Camara zijn kunnen op doel liet zien, moest 
Delwarte de bal in hoekschop zweven. Voor de rest was het bibberen van de kou. 
Malinwa speelde beter georganiseerd dan voor de rust, maar werd op de counter 
dikwijls weggespeeld. Een bedrijvige Nijs, zowat de beste KV-man op het veld, zorgde 
voor dreigende voorzetten, maar echt groot gevaar volgde er niet uit. Na 70 minuten 
was de 2-2 wel een feit. Verdediger Dieter Dever kopte de bal in een boogje over de 
keeper en scoorde daarmee zijn eerste goal van het seizoen. Maar daarna was het langs 
KV's kant, op een vrije trap van Viscaal die een metertje over ging na, gedaan en Mons 
ging, op weeral een vlijmscherpe counter, met de drie punten verdiend lopen. Pascal 
Devreese was de killer die KV met lege handen achterliet. Hij kwam alleen voor 
Willockx en schoot hard in het doel. KVM was daarna niet meer in staat om nog voor 
de 3-3 te gaan. Het was integendeel Mons dat nog eens kwam dreigen. Het was vandaag 
huilen met de pet op en de KV-supporters riepen "Hulshoff buiten". Spandoeken 
moesten hun getier kracht bijzetten. Tientallen minuten na de match weergalmde in de 
straten rondom het stadion "We willen Hulshoff zien". De supporters verzamelden voor 
het spelershome en riepen Hulshoff buiten. Of het KV-bestuur hier oren gaat naar 
hebben, weten we pas over enkele dagen. Het zal er nog een warme avond geworden 
zijn, daar Achter De Kazerne. 

 

Zondag 16 december: KV Mechelen ontslaat trainer Barry Hulshoff.  Het bestuur nam deze beslissing onder 
druk van de supporters en van de slechte resultaten van de laatste weken.  Volgens het 
bestuurd was de relatie trainer-spelers niet meer optimaal en na een resem van 
gelijkespelen was de nederlaag tegen Bergen de druppel die de emmer deed overlopen.  
De Nederlander volgde vorig seizoen (januari 2001) in volle degradatiestrijd Valère 
Billen op, maar slaagde er niet in om KV Mechelen in Eerste klasse te houden.  
Hulshoff had een contract tot het einde van dit seizoen maar kon in Tweede klasse met 
KV Mechelen nooit het voetbal brengen dat van een titelfavoriet als KV kon verwacht 
worden.  Voorlopig wordt nog geen nieuwe hoofdtrainer aangesteld en neemt Fi Van 
Hoof deze functie waar.  Een taak als depanneur die hij vroeger ook al uitvoerde bij 
Malinwa. 

 

Maandag 17 december: Na Sören Hermansen is ook Sammy Greven terug in de A-kern opgekomen.  De 
brabantse verdediger-middenvelder was in de C-kern beland, maar kon na intresses van 
onder andere Sparta Rotterdam en FC Saarbrücken nergens onderdak vinden. 

 

Zaterdag 22 december: Volgens Gazet van Antwerpen gaat KV Mechelen “Achter de Kazerne” tegen volgend 
seizoen een themacafé bouwen. 

 

Zaterdag 22 december: KV kan eindelijk weer winnen:  2-0 tegen Visétois 
De trainerswissel heeft het vertrouwen van de supporters weer wat opgekrikt en de 
nieuwe trainer Fi Van Hoof stelde een ploeg op die KV Mechelen niet (meer) gewoon 
was. Steven Ribus vatte post op de linksback met voor hem Marco Nijs. Hermansen 
mocht naast Boeka-Lisasi starten met Van Galen in de rug. Viscaal, Kubik, Boots en 
Smidts zaten op de bank terwijl "nieuweling" Sammy Greven meteen in de basis mocht 
starten. Het besneeuwde veld maakte combinatievoetbal over de grond onmogelijk en 



het spel was niet echt van een hoog niveau. De toeschouwers zagen Visé na één minuut 
een vrije trap nemen die door Willockx gepakt werd. Het eerste kansje van de partij 
voor KVM was een kopbal van Dieter Dever die naast ging. Na dertien minuten was 
daar dan goaltjesdief Sören Hermansen. Keeper Xhardez haalde eerst nog wel de bal net 
buiten de zestien voor de voeten van Boeka-Lisasi weg, maar de Deense spits was goed 
gevolgd en legde de 1-0 vast na een mooie goal. Visé had wel op het meeste balbezit, 
maar echt gevaar kwam er niet. Het was echter de thuisploeg die een vijftal kansen 
versierde in een tiental minuten. Hermansen mocht doorgaan en kwam alleen voor 
Xhardez. De Visé-keeper kon de bal nog deviëren, maar de bal leek in het doel te gaan. 
Seynhaeve (ex-Moeskroen) kon de oranje bal nog in extremis wegwerken. Even later 
ging een voorzet van Nijs bijna binnen, maar Xhardez redde nog puik. De 1-0 
voorsprong bij de rust was een beetje gevleid, al had Malinwa wel de beste en meeste 
kansen gehad. Geen wijzingen na de rust, ook niet in het spelbeeld. In de beginfase van 
die tweede helft redde Willockx KVM van de 1-1 door de doorgebroken Lebe van een 
doelpunt te houden. Een minuutje later gaf een goed spelende Greven een vrije trap die 
een meter of twee over het doel van Xhardez ging. De wedstrijd kabbelde dan rustig 
verder. KV Mechelen had duidelijk last van de sneeuw, want de passing was 
ondermaats. In de 73ste minuut kon Nijs alleen op doel afgaan, maar hij knalde de bal 
in het zijnet in plaats van af te leggen voor de betere geplaatste Boeka-Lisasi. Naar het 
einde van de wedstrijd toe, begon KV beter te spelen. Resultaat daarvan was de tweede 
goal van de avond voor Hermansen. Hij kopte vrijstaand een voorzet van de ingevallen 
Kubik binnen. De buit was binnen voor de Maneblussers al moest Willockx zich reppen 
om een schot van Moyanga te pakken. In de slotfase kreeg rood-geel nog een viertal 
kansen om de score verder uit te diepen, maar Kubik (3 keer) en weeral Hermansen (1 
keer) misten voor doel. Zo kon men Achter De Kazerne weer de smaak van de 
overwinning proeven. Een verdiende overwinning voor KV Mechelen waar Greven en 
Hermansen de uitblinkers waren. Hopelijk krijgt Fi Van Hoof de ploeg na de winterstop 
nog wat meer op elkaar ingespeeld zodat er weer volop aan de titel kan gedacht worden. 

 

Zaterdag 5 januari: Vandaag vertrekt Jean-Paul Boeka-Lisasi naar z’n vaderland om deel te nemen aan het 
Afrikaanse landenkampioenschap, hij zal er de kleuren van de Democratische 
Republiek Congo verdedigen.  

 

Maandag 7 januari: KV Mechelen verliest in Blankenberge een oefenmatch tegen Standard met 4-0 
 

Vrijdag 11 januari: Na een gesprek met voorzitter Willy Van den Wijngaert besliste Fi Van Hoof om tot het 
einde van het seizoen aan te blijven als hoofdtrainer. 

 

Vrijdag 11 januari: Louceny “Lucky” Doumbouya speelt vanaf volgend seizoen voor KV.  De 18-jarige 
aanvaller is momenteel nog actief bij vierdeklasser KVC Willebroek-Meerhof.maar 
betrekt al wel een appartement van KV Mechelen. 

 
 

Zaterdag 12 januari: De Algemene Vergadering van KV Mechelen heeft het financiële herstelplan van 
voorzitter Willy Van den Wijngaert goedgekeurd.  Van den Wijngaert heeft een 
constructie uitgewerkt waarin z’n bedrijf Bofin Biscuits de club een lening toestaat 
zodat KV Mechelen nadien financieel onafhankelijk wordt. 

 

Zaterdag 12 januari: Eerste partij na de winsterstop wordt vlot gewonnen: 0-3 op Patro Maasmechelen 
KV Mechelen opende het jaar 2002 mooi met een 0-3 overwinning. Nochtans begon 
Malinwa slordig aan de partij. Maasmechelen mocht teveel oprukken en al na vier 
minuten moest Ivan Willockx ingrijpen. Hij haalde de bal uit de voeten van een 
doorgebroken Limburger. Voorts was het armoe troef in het Patro-stadion. KVM 
stapelde in die beginfase de slordige passes op. Maar na een moeilijke 20 minuten kon 
Malinwa eindelijk vat krijgen op het spel. Een schot van Greven ging nog net naast, 
maar even later was het al raak. Martijn Van Galen rondde een actie van Nijs mooi af 
met een technisch hoogstandje. De bal verdween met een lobje over de thuiskeeper. 
KVM geraakte gelanceerd en een tiental minuten later scoorde Marco Nijs de 0-2. Het 
enige dat Patro Maasmechelen, ondanks dat het soms overwicht had op het middenveld, 
hier tegenover kon stellen waren enkele schoten van uit de tweede lijn die dan nog ver 
naast vlogen. Malinwa mocht de rust in met een mooie 0-2 stand op het bord. In de 
openingsfase van de tweede helft drong Maasmechelen eventjes aan, maar de 
Limburgers miste een unieke kans op de aansluitingstreffer. Rood-geel had nog geen 
enkele kans versierd in die tweede helft toen Sören Hermansen zich kon doorzetten in 



het strafschopgebied en er beheerst 0-3 van maakte. Voor de Deen zijn vijfde goal in 
vier wedstrijden. De partij verwaterde nadien, maar dat lieten de bezoekende fans niet 
aan hun hart komen. In de 77ste minuut was er even een zucht van opluchting in het 
bezoekende vak toen doelman Willockx uitschoof op een terugspeelbal van Diallo. 
Bijna had de Guineër zijn doelman gedribbeld, maar hij kon nog op het nippertje de bal 
in corner werken. De slotfase zou nog een festival aan gemiste kansen worden voor de 
Maneblussers. Zowel de ingevallen Viscaal en Eecloo kregen de bal er net niet in. De 
eindscore had nog veel groter kunnen zijn, maar al bij al mag KV Mechelen tevreden 
zijn met het geleverde spel. Een goede start dus in de laatste race voor de promotie naar 
eerste klasse. Achtervolger Ingelmunster won zijn partij nipt van Geel zodat de West-
Vlamingen met een match minder gespeeld op vier punten blijven hangen. 

 

Dinsdag 15 januari: KV Mechelen doekt de C-kern op. Na Kenny Verhoeven, Johan Bal en Luis Guadalupe 
trainen voortaan ook Benjamin Debusschere, Geoffrey Peytier, Johan Darcon en Dieter 
Vandenbroeck mee met de B-kern. 

 Ook werd bekend dat Johan Willemen na onderlinge samenspraak en in alle 
vriendschap opstapt uit het Mechelse bestuur, dit wegens tijdsgebrek. 

 

Dinsdag 15 januari: Ex-Malinwa-speler Jean Dockx is overleden.  Vanochtend stierf de hoofdscout van RSC 
Anderlecht op 60-jarige leeftijd ten gevolge van een hartaderbreuk.  Hij verdediger tot 
1965 de kleuren van FC Malinois en speelde o.a. 35 keer met de Rode Duivels. 

 

Woensdag 16 januari: Rory Hegelmeers en Tony Eecloo zijn geselecteerd om met de Nationale Ploeg van –
19-jarigen deel te nemen aan een stage in Cyprus van 21 t.e.m. 24 januari. 

 

Zaterdag 19 januari: Opnieuw maar 1 punt: KV Mechelen – KSV Roeselare 2-2 
Het eerste puntenverlies onder Fi Van Hoof is een feit. KV Mechelen speelde in 
extremis nog gelijk tegen SV Roeselare, de ex-club van Dieter Dever. Malinwa begon 
slordig en met weinig inzet aan de partij en Roeselare was baas op het middenveld. Na 
vijf minuten moest KV-goalie Ivan Willockx een schot van Gregory Nuyttens in 
hoekschop werken. Mechelen werd overlopen en de balsterke Manasseh deed de 
defensie van de Maneblussers wankelen. Groot gevaar kwam er uit de West-Vlaamse 
dreiging niet, al moest Van Galen Willockx twee keer bijspringen om de 0-0 stand op 
het bord te houden. Het eerste wapenfeit langs Mechelse zijde kwam pas na 20 minuten. 
Sören Hermansen besloot een mooi één-tweetje met Sammy Greven net naast. 
Roeselare was nadien vooral gevaarlijk op de counter. Net voor de pauze noteerden we 
de beste aanval van de eerste helft. Weer was het Hermansen die op een prachtige 
voorzet van Nijs in één tijd naast schoot. De eindstand van de heenwedstrijd was de 
ruststand Achter De Kazerne. Tony Eecloo mocht aan de tweede helft beginnen in 
plaats van de ondermaats presterende Smidts. Maar Malinwa was vlug op achtervolgen 
aangewezen, want na nog geen minuut spelen prikte D'Hooge de 0-1 tegen de netten. 
KV Mechelen reageerde via een kopbal van de mee opgerukte Drissa Diallo. De 
Guineër mikte echter te hoog. Even later was het dan toch raak. Na een fout op Tony 
Eecloo, borstelde de Pool Lukasz Kubik de bal enig mooi in de linkerhoek van het doel. 
KVM onderging niet langer het spel en domineerde meer en meer. Zo kregen 
Hermansen en Nijs nog unieke kansen om Geel-rood op voorsprong te schieten, maar 
de goede organisatie van de bezoekers verhinderde telkens op het laatste nippertje een 
doelpunt. Het spel verwaterde, maar vier minuten voor tijd schrokken de toeschouwers 
nog eens wakker. Een goed spelende Sammy Greven werd neergehaald in het 
strafschopgebied en de nogal wisselvallig leidende scheidsrechter Quaranta legde de bal 
op de stip. Eric Viscaal zette de penalty goed om en KV leek op de drie punten af te 
stevenen. Maar dat was niet zonder de scheidsrechter gerekend. De 4 wissels waren 
blijkbaar voldoende om 95 minuten lang te spelen. In de 94ste minuut kwam Roeselare 
nog langszij dankzij een onoplettendheid van Drissa Diallo. KV Mechelen heeft 
voorlopig 5 punten voorsprong op SV Ingelmunster dat nog twee wedstrijden moet 
spelen. Als de West-Vlamingen deze winnen dan komt Malinwa voor het eerst dit 
seizoen op de tweede plaats terecht. De topper binnen drie weken in Ingelmunster zal 
dus meer dan waarschijnlijk bepalend worden voor de rest van de titelstrijd. 

 

Dinsdag 23 januari: Mechelen is in rouw: John Cordier is overleden, hij werd 60 jaar en stierf aan de 
gevolgen van een hersenbloeding.  De laatste jaren was de erevoorzitter van KV 
Mechelen o.a. actief als Schepen van veiligheid in Mechelen, maar voor de KV-



supporters is en blijft hij de voorzitter die met KV Mechelen eind de jaren ’80 de 
grootste successen uit de geschiedenis van de club boekte.  Onder zijn leiding veroverde 
Malinwa achtereenvolgens de Belgische Beker, de Europese Beker voor Bekerwinnaars, 
de Europese Supercup en een vierde Belgische landstitel. 

 

Zaterdag 26 januari: Luis Guadalupe traint voor het eerste sinds z’n verwijzing naar de C-kern terug met de 
A-kern.  De Peruaan werd heropgevist uit de B-kern nadat Fi Van Hoof door een 
blessure van Sören Hermansen naast Boeka-Lisasi weer een spits zag verdwijnen. 

 

Zondag 27 januari: Cercle-KVM 1-1: Na zege tegen Bergen nadert Ingelmunster tot op 3 punten 
Net voor de match werd er een minuut stilte gehouden voor de overleden ex-voorzitter 
John Cordier. Een beklijvend moment waarbij alle KV-supporters een zwart papier naar 
boven hielden. Een veertig meter lang spandoek was een eerbetoon voor de man die KV 
Mechelen bekend maakte in heel Europa. Tot slot werd op het einde van de minuut 
stilte "Merci Cordier" ingezet zodat de geel-rode fans afscheid namen van hun ere-
voorzitter. De wedstrijd zelf dan. KV Mechelen kwam zoals verwacht aan de aftrap met 
Guadelupe en Eecloo. Camara en Viscaal zaten op de bank. Cercle Brugge kon nog de 
tweede periodetitel binnenhalen als het vandaag won van KVM en het de uitgestelde 
wedstrijd tegen KRC Zuid-West zou winnen. De Bruggelingen speelden vrank en vrij 
en KVM had duidelijk last met de groen-zwarten. Cercle had meer balbezit, maar echte 
dreiging kwam er niet uit voort. Malinwa speelde slordig, stapelde de foute passes op en 
kon Cercle niet van de bal zetten. De bedrijvige Christina bracht Meeusen dikwijls in 
verlegenheid, maar de mooie Cercle-acties kregen nooit een vervolg voor het Mechelse 
doel. Maar vlak voor rust rolde Christina simpel de verdediging van Malinwa op en 
Nzuzi kon de 1-0 gemakkelijk binnentikken. De score was op dat moment 
gerechtvaardigd, want KV liet (weeral) een belabberde indruk. 1-0 bij de rust na een 
voor KV barslechte helft zonder enig vernoemenswaardige kans. Met Viscaal in de 
ploeg voor de onzichtbare Eecloo vatte Malinwa de tweede helft aan. Toch duurde het 
tot de 59ste minuut vooraleer KV aan zijn eerste kans kwam. Greven zette de bal met 
zijn borst net naast na een voorzet van Nijs. Mechelen speelde vinniger en na de 
mooiste aanval van de wedstrijd stond het 1-1 door een kopbalgoal van Van Galen. De 
voorzet werd door Nijs perfect op het hoofd van de Nederlander geschilderd. Nog geen 
minuut later redde de deklat KV van een nieuwe achterstand. Er werd weer wat meer 
gevoetbald op het drassige plein van het Jan Breydelstadion. Een vrije trap van Kubik in 
86ste minuut werd door Sengier uit de kruising geranseld. Dat Mechelen meer zal 
moeten doen om kampioen te spelen is wel duidelijk, want eerste achtervolger 
Ingelmunster won van Bergen en kan naast KV komen als het zijn uitgestelde partij 
wint.  

 

Dinsdag 28 januari: De controleurs van de licentiecommissie hebben vanavond het stadion goedgekeurd 
voor het eersteklasse.  “Achter de Kazerne” voldeed aan alle eisen. 

 

Woensdag 30 januari:  Onder aanwezigheid van o.a. Michel Preud'Homme, Lei Clijsters, Piet den Boer en de 
huidige KVM-selectie is John Cordier begraven.  Jeugdspelers van KV Mechelen 
vormden een erehaag. 

 

Zaterdag 2 februari: Pas in de slotfase gaat KV over Denderleeuw: 2-1 
Na een minuut stilte voor de overleden ere-voorzitter John Cordier begon de 
leidersploeg de belangrijke thuiswedstrijd tegen FC Denderleeuw met Eric Viscaal en 
NGom Camara in de basis. KV begon met meer agressie aan de partij dan in de vorige 
matchen. Denderleeuw had in de beginfase last met de gezonde dosis inzet die bij de 
Maneblussers aanwezig was. Toch geraakte Malinwa in het eerste kwartier niet verder 
dan één klein kansje voor Hermansen. Naar mate de eerste helft vorderde kreeg KV het 
moeilijker om een poot aan de grond te krijgen op het middenveld. De ploeg van trainer 
Dennis Asselman speelde het spelletje perfect mee. Toch kon de sterk spelende 
Mouloua Nijs niet afhouden van twee schoten op doel. Keeper De Schrijver hield met 
veel moeite zijn netten leeg. De eerste aanval van Denderleeuw was meteen raak. 
Vladan Devic kapte zich vrij en schoot van net buiten de zestien de bal enig mooi via de 
paal voorbij Willockx. KVM kreeg net zoals de vorige weken het deksel op de neus. 
Weer was het vertrouwen bij de thuisploeg zoek en verwaterde de eerste helft. In de 
tweede helft bleek al snel dat Denderleeuw zijn voorsprong wou verdedigen. Mechelen 
drukte en kreeg twee kansen in de 48ste minuut. Zo schoot Diallo een omhaal recht op 



De Schrijver en pegelde Nijs een bal op de vuisten van de Oost-Vlaamse doelman. KV 
had behoorlijk wat last met het slopen van de Denderleeuwse muur en dit leidde tot heel 
wat gemor bij het thuispubliek. Malinwa kende ook geen geluk. Zo werd een kopbal 
van Diallo door een blauw-zwarte speler van de lijn gehaald. Even later kreeg Verroken 
een reuzekans na een foute pass van de nochtans goed spelende Dever, maar de bal ging 
centimeters naast de rechterpaal. Het antwoord van de geel-roden volgde meteen. 
Viscaal knalde de bal echter in het zijnet. Na 75 minuten spelen viel de gelijkmaker 
letterlijk uit de lucht. Marco Nijs scoorde met een voorzet-schot van ver op de 
linkerflank. Denderleeuw moest nu wel terug gaan aanvallen en dat leverde wat meer 
ruimte op voor KVM. Vijf minuten na de 1-1 stond het al 2-1 via Eric Viscaal die alleen 
voor De Schrijver kwam en de bal mooi in doel plaatste. Denderleeuw ging nog volop 
in de aanval, maar kreeg geen echte kans meer. KV Mechelen behaalt hiermee een 
broodnodige overwinning om het mentale vlak van de spelers te versterken voor de 
topper van volgende week zaterdag tegen Ingelmunster. 

 

Donderdag 7 februari: Naar aanleiding van enkele krantenberichten bevestigt Aad de Mos dat de spelerslonen 
wel degelijk zijn betaald. 

 

Zaterdag 9 februari: Topper op Ingelmunster wordt verloren met 2-1, KV telt 2 punten voorsprong 
Vele fans van beide geel-rode ploegen waren afgezakt naar het Gemeentelijk 
Sportstadion van Ingelmunster voor dé topper van tweede klasse. Ingelmunster begon 
het best aan de partij en probeerde Malinwa onder druk te zetten. Zo kreeg SVI al na 
twee minuten een grote kans die voorlangs verdween. KVM begon na tien minuten toch 
stilaan het spel naar zijn hand te zetten. Bij momenten speelden de Maneblussers goed 
en verzorgd voetbal. Het spel verliep goed op en neer, zodat de toeschouwers konden 
genieten van een aangename topper. Toch duurde het tot de 19de minuut voor Mechelen 
aan een eerste kans geraakte. De mooi getrapte hoekschop van Viscaal werd door Dever 
over gekopt. Diezelfde Dever en Viscaal schreven ook de tweede actie op hun naam, 
maar weer zeilde de kopbal van de verdediger over. De bedrijvige Guadelupe op de 
rechterflank was een kwelling voor de defensie van Ingelmunster. Vlak voor rust kapte 
Eric Viscaal zich mooi vrij, maar zijn schot werd door Deldaele uit het doel gehouden. 
En de best spelende ploeg kreeg twee minuten voor rust het deksel op de neus toen 
Vincent Six er met een tikkeltje geluk 1-0 van maakte. De assist was van de sterk 
spelende Touré, die net daarvoor Ribus in de wind had gezet met een technisch 
nummertje. Een ongelukkige en onverdiende achterstand voor Malinwa dat net zoals de 
vorige weken bij de rust op achtervolgen was aangewezen. KVM wist wat het te doen 
stond: zoeken achter de gelijkmaker. Maar na een snel genomen vrije trap van 
Ingelmunster tikte Touré de 2-0 binnen. Willockx redde nog eerst, maar de zwarte parel 
van de West-Vlamingen scoorde toch. Één onoplettendheid van Steven Ribus was 
genoeg om de achterstand te verdubbelen. Mechelen trok nu de partij naar zich toe. 
Guadelupe was een constante bedreiging, maar werd om de haverklap foutief gestopt. 
Na wat geharrewar kreeg Guadelupe een gele kaart wegens duwen. De wedstrijd werd 
nog bitsiger en de Peruaan werd nog steeds onderuit gestampt alsof het een sport op 
zich was. Mechelen drukte Ingelmunster tegen het eigen doel en toen een verloren bal 
bij Marco Nijs belandde, schudde Nijs een wereldgoal uit zijn schoenen. Vanuit een 
zeer scherpe hoek knalde hij de bal hoog in het doel. KV Mechelen vond daar opnieuw 
inspiratie in en met de steun van het Mechelse legioen ging KVM op zoek naar de 
gelijkmaker. Lukasz Kubik was dicht bij die 2-2, maar Deldaele redde prachtig de 
poging van de Pool. Dat er nog een goaltje zat aan te komen was duidelijk. Maar dat 
was zonder Luc Huyghe gerekend. De al zo belaagde man gaf Luis Guadelupe zijn 
tweede gele kaart na een licht contact. De Peruaan wist niet waar hij het had, net zoals 
de helft van het stadion. KVM moest nog een kwartier met tien verder zodat het 
spelbeeld plotseling veranderde. Ingelmunster counterde nog scherp, maar Mechelen-
goalie Willockx pakte de bal mooi. KV verloor dus drie kostbare punten in een 
wedstrijd waar de uitsluiting van Guadelupe het keerpunt was. Spijtig dat deze wedstrijd 
nu met verlies moest eindigen nu KVM eindelijk weer eens goed speelde. Een 
puntendeling zou zeker en vast gerechtvaardigd geweest zijn, maar Luc Huyghe besliste 
anders over de wedstrijd.  

 

Maandag 11 februari: Dieter Dever is door beloftencoach Jean-François de Sart opgeroepen voor de 
oefeninterland van woensdag tegen de Nationale Beloften van Frankrijk. 

 



Zaterdag 16 februari: Invaller Van Galen kopt bij 1ste balcontact KV in het einde voorbij Dessel 
KV Mechelen mocht geen steek laten vallen, maar toch bleek de derde in de stand een 
zeer taaie brok. In een wedstrijd die traag op gang kwam, kwam het eerste schot van 
N’Gom Camara. Even later gaf Dessel een tegenantwoord, maar de bal werd mooi door 
Willockx uit doel gehouden. De wedstrijd kabbelde voort met veel slordigheden aan 
Mechelse zijde. De enkele schoten van Kubik en Nijs toonden een gebrek aan 
zelfvertrouwen en agressiviteit. Van de mooie combinaties die op Ingelmunster te 
aanschouwen waren, kwam niets meer in huis. Dessel sport speelde vlot mee en had het 
overwicht op het middenveld. De toeschouwers werden plotseling wakkergeschud toen 
Lukasz Kubik alleen voor keeper Heilmann kwam. De Pool plaatste de bal mooi naast 
de Desselse goalie, maar de paal stond in de weg. De groen-witten van hun kant kregen 
op slag van rust een dot van een kans, maar de bal werd onbesuisd overgekopt. Een 
scoreloze 0-0 stond bij de rust op het bord. De tweede helft was zelfs nog saaier dan de 
eerste. Tussen het Mechelse middenveld en de aanval gaapte soms een gat van wel 30 
meter. Boeka-Lisasi stond eenzaam voorin in de aanvangsfase van die tweede helft en 
probeerde het dan maar op zijn eentje. Vanop zo'n 25 meter knalde hij de bal op 
Heilmann die in twee keer pakte. Dessel speelde vrank en vrij mee, maar tot echte 
kansen leidde dit niet. KV ging op zoek naar de openingsgoal, maar buiten een schotje 
van Drissa Diallo geraakte geel-rood niet. Veel middenveldspel viel er Achter De 
Kazerne te bewonderen. Al is bewonderen een groot woord. Bij gebrek aan inspiratie 
om de Desselse muur te slopen gooide Fi Van Hoof Amuzu, Hermansen en Van Galen 
in de strijd. Die laatste stond nog geen 2 seconden op het veld toen hij een corner 
binnenkopte. Net als in de heenronde won KVM dus met het kleinste verschil en net als 
in de heenronde was het onverdiend. Matchwinnaar Van Galen mocht feestvieren net 
zoals de fans die bij het omroepen van de eindstand Patro Maasmechelen - SV 
Ingelmunster (1-1) de juichkreten lanceerden. 

 

Woensdag 20 februari: In een artikel van Voetbalmagazine haalt Marc Van den Wijngaert zwaar uit naar het 
duo Lermyte-De Mos.  Volgens hem spelen zij met het geld vader Willy Van den 
Wijngaert en z’n bedrijf Bofin Biscuits. 

 

Vrijdag 22 februari: Vanochtend was Rudi Smidts betrokken in een verkeersongeval op de A12 in Kontich.  
Smidts’ wagen was totaal vernield, gelukkig raakte de ex-Rode Duivel niet gewond. 

 

Zondag 24 februari: Ronse-KVM 1-4, door draw van Ingelmunster loopt KV terug uit tot 6 punten 
KVM startte zonder Van Galen en Viscaal en met Boeka-Lisasi en Guadelupe. Ronse 
was de betere ploeg in de eerste helft, maar voor de eerste kans moesten de naar 
schatting 2500 toeschouwers 26 minuten lang wachten. Maar de eerste poging op doel, 
was ook meteen raak. Marco Nijs schoot op “zijn Nijs” de bal vanop 20 meter in de 
rechterbenedenhoek. Mechelen onverdiend op voorsprong en Ronse ging dan ook op 
zoek naar de gelijkmaker. Toch kreeg KVM door de mee opgerukte Peter Meeusen een 
mooie kans om de score nog op te drijven. De verdediger schoot echter voorlangs. De 
vinnige Conteh zette Ribus regelmatig in de wind, maar tot groot doelgevaar had dat 
nog niet geleid. Tot Flament een mooie assist van diezelfde Conteh, trouwens ex-
Racing Mechelen, in de 40ste minuut binnentikte. SK Ronse dat het beste voetbal op de 
mat bracht, kwam verdiend langzij en 1-1 was ook de ruststand. Dat Malinwa uit een 
ander vaatje moest gaan tappen, stond buiten kijf. Fi Van Hoof wisselde de 
tegenvallende Camara voor Van Galen en dit wierp zeven minuten na de rust zijn 
vruchten af. Guadelupe kon alleen op Ronsekeeper Paul afgaan en plaatste de bal mooi 
in doel. Nog geen vijf minuten later kreeg ook Boeka-Lisasi een vrijgeleide van de 
Ronsedefensie en ook de Congolees klaarde de klus. KV Mechelen controleerde nu de 
wedstrijd moeiteloos al moest Willockx zijn kunnen nog eens tonen op een schot van 
Conteh. In de 73ste minuut ging Guadelupe weer op wandel in de het strafschopgebied 
van Ronse. De Peruaan besloot echter in het zijnet. Maar dit was slechts uitstel van 
executie, want een minuutje later lobde Boeka-Lisasi zijn tweede over Paul: 1-4 en het 
bij momenten goed voetballende Ronse ging kopje onder. De score had zelfs nog groter 
kunnen zijn, maar de ingevallen Eric Viscaal had vast medelijden met de Henegouwers 
toen hij alleen voor het Ronsedoel de bal onbegrijpelijk over trapte. De partij 
verwaterde en het enige hoogtepunt was de twee minuten lange afwezigheid van de 
lijnrechter. Wegens een onbekende reden (sanitaire stop?) ging de man van het veld. De 
match werd even later weer hervat, maar scheidsrechter Romain begreep dat het geen 



zin meer had om extra tijd bij te tellen en floot de wedstrijd na 90 minuten af. Een 
goede zaak voor KVM dat nu zes punten voorsprong telt op Ingelmunster dat wel nog 
een match te spelen heeft. 

 

Dinsdag 26 februari: Voorzitter Willy Van den Wijngaert heeft vandaag alle openstaande rekeningen betaald.  
Het betrof o.a. de RSZ, bedrijfsvoorheffing, pensioenfonds en tekengelden van spelers.  
Volgens sommige media ging het over 1,75 miljoen euro.  Hierdoor bezit Malinwa alle 
nodige attesten om bij het licentiedossier te voegen. Volgens KV Mechelen is nu alles 
in orde om de broodnodige licentie te halen. De licentieaanvragen van de eerste en 
tweedeklassers moet ten laatste op vrijdag 1 maart binnen zijn op de voetbalbond. 

 

Zaterdag 2 maart: KV terug op dreef: mooie 5-2-overwinning tegen Luik 
Tegen de tweede ploeg van Luik zou een beslissing in de titelstrijd vallen, zo zei Fi Van 
Hoof na de wedstrijd tegen Ronse. Laat ons hopen dat dit ook geval gaat zijn, want KV 
behaalde een 5-2 overwinning tegen een moedig RFC Liège. Voor de aftrap werd 
voorzitter Willy Van den Wijngaert in de bloemetjes gezet voor al zijn (financiële) 
inspanningen en het daarmee verbonden behalen van de licentie. Ook de spelers wilden 
de voorzitter een overwinning cadeau doen, want de vlam zat meteen in de pan. Na drie 
minuten al geraakte Boeka-Lisasi los van zijn bewaker en voorbij de keeper, maar de 
bal werd in extremis door een Luikse voet weggehaald. Vijf minuten later had ook 
Dieter Dever pech toen hij zijn kopbal van de doellijn gekeerd zag. De toeschouwers 
kregen een aangename partij te zien met van beide ploegen goed voetbal. Malinwa 
bracht veel eentijdsvoetbal en dit leidde dan ook tot resultaat. Jean-Paul Boeka-Lisasi 
schoot de 1-0 hoog in het doel binnen na geharrewar voor het Luikse doel. Vijf minuten 
later was de Congolees er opnieuw. Hij maakte er alleen voor Telemans 2-0 van. Het 
festival was nog lang niet voorbij. Lukasz Kubik knalde de bal na slecht verdedigen van 
RFC Liège in het doel. Luik dat aardig meevoetbalde kreeg zijn eerste kans pas net na 
het half uur. Doelman Ivan Willockx duwde de bal echter mooi in hoekschop. Met de 
strijdvaardige Guadelupe, de nuttige Van Galen en de goedspelende Eecloo op de 
linksback werd er meer dan goed voetbal gebracht. En dan was er natuurlijk nog Boeka-
Lisasi die er met een prachtige omhaal van net buiten het strafschopgebied 4-0 van 
maakte. De derde goal van de herboren aanvaller. De Luikenaars lieten de moed niet 
zakken en zochten naar hun eerste treffer. Eerst kopte Berrocal een dot van een kans 
voorlangs en even later werd een corner rechtsreeks op de doellat getrapt. Vlak voor 
rust viel dan toch de Luikse goal na een vrije trap van Miceli. 4-1 bij de rust na een zeer 
goede eerste helft. KVM kwam een beetje nonchalant uit de kleedkamers, maar de 
eerste speldenprik van de Maneblussers in de tweede helft was ook meteen raak. Weeral 
Boeka-Lisasi tikte een geloste bal van keeper Telemans op een hard schot van Van 
Galen, in het lege doel. Marco Nijs soliciteerde ook nog voor een doelpuntje, maar eerst 
ging zijn vrije trap naast en een minuut later schoot hij op de paal. De partij verwaterde 
dan helemaal. Mechelen deed niet meer de moeite om naar voren te stormen en dat 
kwam hen nog op een tweede tegengoal te staan. Nico Curto kreeg terecht applaus van 
de KV-fans na een mooie lobbal over Willockx. Meteen het laatste wapenfeit van de 
wedstrijd die al bij de rust gespeeld was. Voorzitter Van den Wijngaert kreeg vele 
felicitaties van de supporters en kon meejuichen toen de eindstand van Cercle Brugge-
SV Ingelmunster werd medegedeeld. Ingelmunster verloor namelijk met zware 5-1 
cijfers. KV Mechelen heeft nu negen punten voorsprong op de West-Vlamingen die wel 
met een match minder gespeeld nog een grote inspanning gaan moeten leveren om dit 
KV van de titel te houden. 

 

Vrijdag 8 maart: Na een lange en zware revalidatie van een operatie aan de lies en buikspieren deed Dave 
de Jong vanavond z’n wederoptreden in de reservenwedstrijd tegen KMSK Deinze 

 

Zaterdag 9 maart: KV Mechelen komt niet verder dan 0-0 in Deinze, behoudt wel 9 punten voor 
KVM verloor op het veld van Deinze twee punten in de strijd om de titel. Malinwa 
kreeg toch de eerste kans van de wedstrijd, maar Dever kopte een hoekschop 
centimeters over de lat. Op het kwartier was de verdediger er opnieuw, maar zijn kopbal 
werd van de lijn weggehaald. Martijn Van Galen kreeg de "rebound" niet voorbij David. 
Mechelen had het overwicht kwa balbezit op het middenveld, maar tot kansen leidde dit 
niet. Integendeel KV moest zelfs oppassen voor de vinnige counters van Deinze, al 
kwam de thuisploeg nooit echt dreigend voor Willockx. De enige kans (?) werd nog 
gemist na een compleet mistrappen van een Deinzenaar. De eerste helft kon niet boeien, 



al had Van Galen de partij toch een beetje kleur kunnen geven met een doelpuntje. Eerst 
ging zijn afstandsschot net naast en vlak voor rust kopte de lange Nederlander over. Fi 
Van Hoof had veel werk voor de boeg tijdens de rust. Maar wie een nieuw en wakker 
KV had verwacht, kwam bedrogen uit. De kansen waren nog schaarser dan in de eerste 
helft. Nijs schoot de eerste doelpoging tien minuten na de rust een metertje over. KVM 
speelde inspiratieloos voetbal en kon de goed georganiseerde thuisdefensie niet 
ontgrendelen. Boeka-Lisasi zat in de achterzak van de Deinzeverdedigers en zonder de 
geblesseerde Guadelupe konden de Maneblussers geen druk zetten. De vorig jaar bij 
vele supporters verguisde Peruaan, begint zich stilaan tot een onmisbare pion in de 
ploeg te ontpoppen. Zonder hem was de balvastheid voorin weg. Zijn vervanger 
Hegelmeers speelde een onzichtbare partij, maar dat kunnen we van bijna heel de ploeg 
zeggen. Enkel Diallo en Dever hielden het achterin redelijk goed gesloten, maar bij 
beiden ontbrak het uitvoetballen. Naar het einde toe kreeg KVM de tweede kans van de 
hele tweede helft: Ribus zag zijn voorzet echter door iedereen gemist worden. Mechelen 
moest nog oppassen voor de scherpe counters van Deinze. Vooral Tim Boydens maakte 
menig KVM-verdediger het leven zuur. Deinze probeerde met enkele hoekschoppen 
Mechelen onder druk te zetten, maar de Mechelse verdedigers waren alert en 
voorkwamen dat Deinze nog met de drie punten zou gaan lopen. De saaie partij waarin 
alleen de supporters het goede weer maakten, verdiende ook geen winnaar. Gelukkig 
voor KV speelde ook Ingelmunster 0-0 gelijk zodat alles bovenaan hetzelfde blijft.  

 

Dinsdag 12 maart: De wereldvoetbalbond FIFA heeft KV Mechelen veroordeelt tot de betaling van  
 250 000 euro voor de transfer van Luis Guadalupe. De peruaan kwam in de zomer van 

2000 van Universitario de Lima over naar Mechelen. Die club club trok naar de FIFA 
omdat het betwist dat KV Mechelen het volledige transferbedrag van 373 000 euro 
betaalde 

 

Woensdag 13 maart: In een oefenmatch Achter de Kazerne tegen de Nationale Ploeg van de –20-jarigen 
verliest KV Mechelen met 0-2. 

 

Donderdag 14 maart: Voormalig KV-trainer Ernst Künnecke is op 64-jarige leeftijd overleden aan een 
slepende ziekte.  Tussen 15-1-1985 en 1-02-1986 leidde de Duitser het eerste elftal van 
KV Mechelen.  Daarnaast was hij België nog werkzaam voor Patro Eisden, FC 
Winterslag, THOR Waterschei, KRC Genk, RC Mechelen en Lierse. 

 

Zondag 17 maart: Eerste achtervolger KSV Ingelmunster wint z’n inhaalduel op Tienen, zodat  KV 
Mechelen met 6 punten meer dan de West-vlamingen de eindefase van de competitie 
inzet.  

 

Dinsdag 19 maart: Vanmiddag kwam het nieuws van KV Mechelen dat Emilio Ferrera trainer wordt voor 
volgend seizoen.  De trainer van spaanse afkomst is momenteel coach van RWD 
Molenbeek en tekende Achter de Kazerne een contract voor 2 seizoenen. De 34-jarige 
Ferrera maakte vooral naam in de trainerswereld door met erg beperkte middelen 
degelijke resultaten neer te zetten met z’n 2 laatste clubs KSK Beveren en RWDM. 

 

Vrijdag 22 maart: Vanochtend heeft Dieter Dever op training een middenvoetsbeentje gebroken.  Hierdoor  
 is de “rots in de branding” van de Mechelse verdediging out voor de rest van het  
 seizoen. 
 

Zaterdag 23 maart: Een groep supporters organiseerde voor de wedstrijd tegen Virton de actie “Euro’s voor  
 Willy”.  Ze vroegen de fans bij het betreden van het stadion één euro af te staan voor  
 voorzitter Willy Van den Wijngaert.  Met het geld willen ze hem tijdens de laatste  
 thuismatch tegen KRC Zuid-West-Vlaanderen met een mooi cadeua verrassen en  
 bedanken voor al z’n inspanningen die al deed om Malinwa in leven te houden.  De  
 actie werd een groot succes: er werd 7 674 euro ingezameld. 
 

Zaterdag 23 maart: Blamage voor KV Mechelen: 0-2 verlies van rode lantaarn Excelsior Virton 
Normaal gezien mocht KV geen steek laten vallen thuis tegen de rode lantaarn Virton. 
Dieter Dever zat in de tribune met een voetblessure en Sammy Greven mocht centraal 
achterin gaan plaatsnemen. Camara begon dan weer op de plaats van controlerende 
middenvelder. Mechelen begon goed aan de partij met kansen voor Nijs, Van Galen en 
Diallo. De drie plaatsten de bal telkens net naast. Malinwa liet dan het tempo zakken en 
Virton dat in de aanvangsfase zeer pover voor de dag kwam, kreeg greep op het 
middenveld. Een scherpe counter van de bezoekers uit het verre Virton was zelfs bijna 



raak. Ivan Willockx moest zijn kunnen tonen en zweefde de geplaatste bal mooi uit zijn 
doel. KV dat slordig speelde kwam niet meer voor het doel van Gomez. Malinwa 
gebruikte teveel de lange bal en geraakte nauwelijks nog aan het strafschopgebied. Een 
scoreloos gelijkspel dus bij de rust. KVM had dus nog iets goed te maken in de tweede 
helft, maar het werd zelfs nog erger. Een inspiratieloos Mechelen werd door Virton 
goed opgevangen. De zo onmisbare Guadelupe speelde een zwakke wedstrijd, al kon hij 
KV op voorsprong brengen. Zijn kopbal op een inzenden van Nijs ging echter een 
metertje over. Virton van zijn kant liet zich zeker niet onbetuigd. Het kwam beter uit de 
verf dan in de eerste 45 minuten. Zo moest KV-goalie Willockx een schot van Mukengé 
uit zijn doel houden. Twee minuten later kreeg Nijs nog een kans, maar zijn schot ging 
vanuit een scherpe hoek centimeters voorlangs. Aan de overkant kende ook Virton pech 
met de afwerking. Voor KV Mechelen begon de tijd te dringen, maar de club van 
voorzitter Van den Wijngaert kon de bal niet in de eigen rangen houden. Het werd zelfs 
nog erger toen Virton de KV-defensie van het kastje naar de muur speelde en Sammy 
Greven onder druk van Mukengé in eigen doel trapte. Malinwa had nog een kwartier 
om orde op zaken te stellen. Maar blijkbaar zaten de spelers met hun gedachten ergens 
ver weg, want de wil om te winnen was ver te zoeken. Vijf minuten voor tijd gaf de 
Luxemburgse ploeg KVM de genadeslag. Weer was er Mukengé die na een scherpe 
counter de 0-2 binnentikte. Éen ding is zeker, indien KV Mechelen zo verder blijft 
morsen met punten kan het nog wel eens heel spannend worden om het zo begeerde 
ticket naar eerste klasse te pakken te krijgen. Ingelmunster speelde 1-1 gelijk in 
Heusden-Zolder en staat nu op vijf punten van KV net zoals RAEC Mons dat met 1-0 
van Tienen won. Het enige hoogtepunt van de avond was de 7670 euro die werden 
ingezameld voor een cadeau voor de voorzitter. De KV-supporters bewezen hiermee dat 
ze de financiële inspanningen van Willy Van den Wijngaert wel degelijk appreciëren. 
Hopelijk werkt het team op het veld ook nog mee om de voorzitter tijdens de laatste 
thuismatch tegen KRC Zuid-West Vlaanderen extra in de bloemetjes te zetten. 

 

Dinsdag 26 maart: Malinwa behaald een 1-1-gelijkspel in een vriedschappelijk duel tegen Club Brugge. 
 

Donderdag 28 maart: Voorzitter Willy Van den Wijngaert en technisch Directeur Aad de Mos hebben de  
 spelers vandaag op hun plichten gewezen na de wanprestatie van afgelopen weekend  
 tegen Virton. 
 

Zaterdag 30 maart: KV Mechelen is nog niet helemaal zeker van zijn licentie voor eerste klasse.  Vandaag  
 moest KVM op de Voetbalbond enkele punten het hun licentiedossier komen toelichten.   
 KV moest zich verantwoorden in twee hangende zaken.  Eerst is er de uitspraak van de  
 FIFA dat Mechelen nog een deel van het transferbedrag van Luis Guadalupe moet  
 betalen aan diens oude club Universitario de Lima.  In deze zaak ging Malinwa in  
 beroep.  Daarnaast zou KV nog 75 000 euro moeten betalen aan Sven Vandenbroeck.  
 De middenvelder trok in 2000 naar Roda JC en had contractueel recht op een  
 percentage van het transferbedrag.  Ook dit geschil komt voor de rechtbank.  KVM 
 worstelt ook met de zaak-Del Solar.  De Peruaan kwam net als Guadalupe in de zomer  
 van 2000 naar Mechelen.  Z’n vorige club Besiktas JK eist nu nog een transferbedrag.   
 Voor de licentiecommissie moet manager Geert Lermyte nu kunnen bewijzen dat ook  
 dit geval in betwisting is.  Daardoor moet Mechelen nog even afwachten i.v.m. hun  
 licentie. 
 

Dinsdag 2 april: KV Mechelen verslaat in een oefenwedstrijd buur Nieuwendijk met 3-0. 
 

Woensdag 3 april: Geert Lermyte heeft vandaag alle nodige documenten binnengebracht bij de  
 licentiecommissie.  Volgens de KV-manager zou alles nu in orde moeten zijn. 
 

Zondag 7 april: KV sleept in slotfase punt weg in Strombeek, nog 3 punten voorsprong 
 Malinwa mocht geen puntenverlies meer leiden in de strijd om de titel en begon goed  
 aan de wedstrijd. KV drukte Strombeek tegen het eigen doel en verzamelde in de eerste  
 vijf minuten al vier hoekschoppen. De eerste echte kans kreeg rood-geel na vier  
 minuten toen een vrije trap van Steven Ribus die in extremis toch speelklaar geraakte,  
 een metertje over het doel van Engelborghs vloog. Eventjes later kreeg Boeka-Lisasi dé  
 kans op de 0-1, maar de Congolees plaatste de bal op de Strombeekse keeper. 
 Strombeek had daar nog niets tegenover kunnen stellen. Mathias Van Steenberghe  
 kreeg nog eens een kans in de basiself en kon zelfs enkel keren dreigen, maar telkens  
 ging de bal naast. KFC Strombeek kwam wat beter in de wedstrijd en dreigde met  



 enkele scherpe voorzetten die echter geen vervolg kregen. Iets na het half uur vond de  
 beste actie van de hele match plaats. Eric Viscaal besloot op Engelborghs na een knappe  
 één-twee met Steven Ribus. De rebound werd echter onbegrijpelijk gemist door Van  
 Steenberghe die naast de bal trapte. KV kreeg dan nog enkele kansjes via Guadelupe,  
 maar eerst plaatste de Peruaan de bal in het zijnet en even later kopte hij de bal net over.  
 0-0 bij de rust. KV Mechelen moest het dan maar in de tweede helft zien af te maken,  
 maar het was de thuisploeg die met een vrije trap op de lat het eerst gevaarlijk was. De  
 Maneblussers speelden telkens de lange bal waardoor het middenveld overgeslagen  
 werd. Strombeek verdedigde zich met alles wat het in huis had. Na 58 minuten spelen  
 schoot Guadelupe vanop zo'n 20 meter op de deklat, maar het was echter aan de  
 overkant dat de goal viel. Keita maakte er na een dubieuze fout op Diallo 1-0 van.  
 Mechelen moest nu naar voren stormen waardoor een groots offensief voor de  
 resterende 20 minuten het gevolg was. Dave De Jong had echter geen geluk bij de  
 afwerking. Op drie minuten tijd kreeg de Nederlander drie kansen, maar de lat en  
 Engelborghs stonden in de weg. Ook Boeka-Lisasi kende pech toen hij zijn bal op de  
 paal zag stranden. Twee minuten in de blessuretijd kreeg KFC Strombeek de kans om  
 de leider helemaal af te maken, maar een attente Willockx lag in de weg. Een klein  
 minuutje later kreeg KVM zelfs de kans om in extremis nog een zuur verdiend punt uit  
 de brand te slepen toen in het geharrewar een rood-gele speler werd neergehaald in de  
 zestienmeter. Scheidsrechter Flament wees naar de stip en Van Galen zette de penalty  
 feilloos om. KVM liet het afweten in de afwerking en mag zich opmaken voor een wel  
 zeer spannend slot om de titel. Bergen en Ingelmunster staan nog slechts drie punten  
 achter Malinwa en Bergen-KVM staat op de laatste speeldag voorgeschoteld. 
 

Maandag 8 april: KV Mechelen heeft een tweede transfer afgerond voor volgend seizoen.  Tossin  
 Dosunmu, topschutter in derde klasse, is momenteel door RWD Molenbeek uitgeleend  
 aan Verbroedering Denderhoutem dat z’n optie niet lichtte zodat hij als vrije  speler weg  
 kon.  De 21-jarige Nigeriaan tekende voor 3 seizoenen. 
 

Zaterdag 13 april: Malinwa buigt tegen Tienen in een dol slotkwartier 0-1-achterstand om 
 Malinwa mocht geen steek laten vallen tegen de suikerploeg die ondertussen al naar de  
 laatste plaats was gezakt. KVM kwam krampachtig uit de startblokken en kreeg al na  
 acht minuten het deksel op de neus. Walraevens kon ongehinderd de bal over Ivan  
 Willockx lobben. Rood-geel was net zoals de voorbije weken weer op achtervolgen   
 aangewezen. De Mechelaars konden pas na een half uur het middenveld in handen  
 nemen. Dit leverde dan ook meteen enkele mooie kansen op, maar de lat en de Tiense  
 keeper Vranckx stonden in de weg. Ook Sammy Greven kreeg de kans om de bordjes  
 weer in evenwicht te hangen, maar de middenvelder besloot ver over. Mechelen kende  
 vooral pech bij de afwerking in een behoorlijke eerste helft. Het moest dan ook in de  
 tweede speelperiode gebeuren. KV drukte Tienen in het eigen strafschopgebied, maar  
 grote kansen volgden hieruit niet. De mannen van trainer Johan Froment hielden het  
 achterin goed gesloten en vingen de stormloop van de Maneblussers aanvankelijk goed  
 op. KVK Tienen kende echter pech toen Gunther Grammet tegen zijn tweede gele kaart  
 aanliep en de suikerploeg met tien man nog een moeilijke 20 minuten tegemoet moest.  
 Vanaf dan kreeg Mechelen meer voet aan de grond in de zone van de waarheid met de  
 ingevallen Van Galen in een hoofdrol. Zo zette de boomlange Nederlander prachtig  
 voor bij de kopstoot van Guadelupe die de 1-1 langs Vranckx kopte. De thuisploeg leek  
 bevrijd en ging naarstig op zoek naar de winninggoal. Martijn Van Galen kon even later  
 de 2-1 tegen de Tiense netten koppen. En nog was het niet gedaan. Twee minuten na de  
 2-1 kreeg Mechelen een penalty van scheidsrechter Wuyts wegens een handsbal. Eric  
 Viscaal nam zijn verantwoordelijkheid en zette de strafschop feilloos om: 3-1 en  
 wedstrijd gespeeld. Mechelen controleerde voorts de partij en kon dan ook verdiend de  
 3 punten thuis houden. En dat was nodig zo bleek later, want zowel RAEC Mons als  
 KSV Ingelmunster wonnen hun wedstrijden en blijven op drie punten van leider KVM. 
 

Maandag 15 april: KV Mechelen moet vandaag opnieuw naar de Voetbalbond om extra uitleg te 
 verschaffen omtrent hun licentiedossier.  Het verdict valt, net zoals voor de andere  
 tweedeklassers die nog niet zeker zijn, nu zaterdag. 
 

Vrijdag 19 april: Dankzij een 2-0-overwinning tegen Verbroedering Geel zijn de reserven vanavond  
 kampioen geworden. 
 



Zaterdag 20 april: Deze namiddag rond 17u00 is het nieuws vanuit Brussel gekomen dat KV Mechelen 
 geen licentie krijgt om in het seizoen 2002-2003 aan te treden in 1ste of 2de nationale.   
 Dit betekent dat Malinwa volgend seizoen naar Derde klasse moet.  Dit slechte nieuws  
 is een enorme klap voor de ganse Mechelse entourage, spelers, trainers en supporters  
 vernamen allemaal het nieuws onderweg naar de wedstrijd in Geel.  In het centrum van  
 Geel ontstonden voor de match rellen tussen aanhangers van bij clubs. 
 

Zaterdag 20 april: Ondanks licentieprobleem zetten spelers prachtprestatie neer in Geel 
 De wedstrijd begon iets later doordat enkele geel-rode supporters het veld opliepen  

nadat de burgemeester van Geel zo mooi verklaarde dat Geel wel zijn licentie had 
gekregen. Ook bij de spelers was de ontnuchtering hard te merken. KVM voetbalde 
weinig kansen bij elkaar en gaf Geel te veel ruimte weg. Ook de thuisploeg kon niet 
bekoren en de logische ruststand was dan ook 0-0.  

 Wie ook in de tweede helft een teneergeslagen Mechelse ploeg had verwacht, trok grote  
 ogen toen KVM een wilskracht toonde die nog maar zelden dit seizoen tentoon werd  
 gespreid. De Maneblussers namen het heft in handen en drukten Geel op de eigen helft.  
 Van Galen kreeg twee mooie kopkansen, maar eerst pakte Schuermans de bal en even  
 later kopte een Geelse verdediger de bal van de lijn. Ook Boeka-Lisasi kende geen  
 succes. Keeper Schuermans hield een prachtige kopstoot van de Congolees schitterend  
 uit zijn doel. Maar even later kon Van Galen zijn twaalfde van het seizoen  
 binnenkoppen. Malinwa liet KFCV Geel dan iets meer in de wedstrijd komen, maar de  
 Kempenaars mochten slechts tot aan de zestienmeter komen. Geel kon dan ook geen  
 kansen versieren. Het was integendeel KV dat de score nog kon opdrijven. Viscaal,  
 Boeka-Lisasi en Meeusen kenden echter pech bij de afwerking. KVM won verdiend en  
 de vreugde bij de spelers was zeer groot. De spelers toonden vandaag de supporters dat  
 ook zij zullen strijden tot de laatste snik en nu RAEC Mons verloren heeft en  
 Ingelmunster op drie punten staat, kan KV volgende week kampioen spelen tegen KRC  
 Zuid-West indien het wint en de SV Ingelmunster verliest. 
 

Maandag 22 april: KV Mechelen ging vandaag officieel in beroep tegen de licentieweigering. 
 Slechts 2 dagen na de licentieweigering ontstaan er vanuit de supporters verschillende  
 ludieke acties om hun favoriete club te steunen en te protesteren tegen de negatieve  
 beslissing van de licentiecommissie. Er worden stickers en affiches met slogans gedrukt  
 en er werd een oproep gedaan om heel Mechelen geel en rood te kleuren.  Zo werd  
 onder andere een immense geel-rode-vlag met tekst “Malinwa Forever” en “You’ll  
 never walk alone” aan het stadion opgehangen.  De fanatiekste supporters blijven op de  
 club slapen om hun vlag te bewaken. Er werd ook een petitie gestart en er zijn plannen  
 om zondag een optocht van het centrum naar het stadion.  
 

Woensdag 24 april: Vanavond is KRC Zuid-West-Vlaanderen in vereffening gegaan.  Daardoor geeft de  
 club forfait voor z’n laatste 2 competitieduels, tegen KV Mechelen en K. Patro  
 Maasmechelen.  Als KSV Ingelmunster zondag niet wint tegen Deinze is Malinwa  
 kampioen en dan is het alleen nog bang afwachten of de licentie alsnog behaald wordt.   
 De geplandde activiteiten voor zondag gaan gewoon door.  Naast de acties i.v.m. de  
 licentieweigering wordt zondag ook voorzitter Willy Van den Wijngaert in de  
 bloemmetjes gezet.  Dan worden de cadeaus overhandigd die door de actie “Euro’s voor  
 Willy” werden gekocht.  In plaats van de competitiewedstrijd tegen Zuid-West worden  
 er 2 kleine wedstrijdjes van 45 minuten georganiseerd.  De eerste match wordt tegen FC  
 Katelijne gespeeld en in het tweede duel neemt de ploeg van Fi Van Hoof het op tegen  
 ex-KV-spelers die in 1988 de Europa-cup wonnen. 
 

Vrijdag 26 april: Het Beroepscomité van de licentiecommissie vergadert volgende week vrijdag 3 mei  
 om 16u00 over de licentie-aanvraag van KV Mechelen. 
 Vanavond heeft het Uitvoerend Comité van de Voetbalbond ook beslist dat KRC Zuid- 
 West-Vlaanderen enkel de laatste 2 matchen met forfaitcijfers verliest.  Even was aan  
 de orde dat de club een algemeen forfait opgelegd kreeg, gelukkig gebeurde dit niet  
 want dan zou door de klassementswijziging Ingelmunster inlopen op KV Mechelen. 
 

Zaterdag 27 april: Vanuit de supporters werd er vandaag Achter de Kazerne een fandag georganisseerd. 
 Vanaf 14u00 waren de fans welkom voor het hapje en een drankje, er werd ook voor 
 
 



 passende muziek gezorgd.  Om 20u00 vond dan apotheose van de dag plaats: op de  
 staantribune werd in de vakken I en J een kaarswake gehouden met meer dan 1 000  
 theelichtjes. 
 

Zondag 28 april: Vanmiddag om 13u00 verzamelden enkele duizenden in een geel en rood getooide 
Malinwa-supporters aan het Klakkenhuis aan de Grote Markt om vandaar naar het 
stadion te trekken en te prosteren tegen de licentieweigering.  Omstreeks kwart voor 
drie werd de finale ingezet van de actie “Euro’s voor Willy”.  Het stadion was 
ondertussen helemaal geel-rood gekleurd omdat elke supporter een naargelang z’n 
plaats in de tribune een geel of rood  regenjasje had gekregen.  Toen Willy en Rosy het 
veld betraden werden ze overladen met de cadeaus: een supergrote KV-teddybeer, 
fotokaders met de mooiste herinneringen op Malinwa en een GPS-systeem voor z’n 
Jaguar.  Tijdens de galamatchen tegen Katelijne en het KVM ‘88-elftal was het 
uitkijken naar het resultaat van KSV Ingelmunster-KMSK Deinze.  Lange tijd zag het 
ernaar uit dat KV kampioen ging worden, maar een kwartier voor tijd wist Ingelmunster 
toch te scoren.  Hierdoor moet KV Mechelen volgende week zelf de beslissing forceren 
in Bergen.  Hopelijk is tegen dan ook de licentie binnen zodat het feest kan beginnen. 

FOTO’S: Malinwa klaar voor de optocht    Willy & Rosy worden gehuldigd 
 

 
 

Maandag 29 april: Vanmorgen werden op een uur tijd alle 1500 beschikbare tickets voor de match RAEC  
 Mons-KV Mechelen verkocht.  In deze laatste wedstrijd van de competitie heeft  
 Malinwa aan één punt voldoende om de titel te pakken en daar wil iedereen natuurlijk  
 bij zijn.  Sommige supporters stonden dezemorgen al erg vroeg aan de stadionpoorten  
 om zeker een ticket te kunnen bemachtigen.  KV moest vele fans teleurgesteld zonder  
 ticket naar huis sturen. 
 

Woensdag 1 mei: Emilio Ferrera heeft z’n ontslag aangeboden bij KV Mechelen.  In maart tekende de  
 Spaanse Belg een 2-jarigcontract als hoofdtrainer van Malinwa, maar wil dit nu nog  
 voor z’n eerste werkdag terug verbreken.  De huidige coach van RWDM dat z’n  
 vertrouwen in KV Mechelen totaal geschonden is omdat KV bij de  
 contractbesprekingen geen woord repte over eventuele licentieproblemen. 
 

Donderdag 2 mei: Vanmorgen zijn er 500 extra kaarten verkocht voor de match in Bergen.  Opnieuw  
 waren ze in een mum van tijd aan de man gebracht en waren vele supporters al erg  
 vroeg op post. 
 

Vrijdag 3 mei: Vanmiddag om 16u00 verzamelden de KV-fans in het stadion om samen de uitspraak  
 van de Beroepscommissie van de Voetbalbond af te wachten.  Die commissie startte  
 rond dat tijdstip de vergadering om te beslissen of KV Mechelen al dan niet een licentie  
 verkrijgt.  Rond 19u30 kwam manager Geert Lermyte het bondsgebouw buiten met het  
 verlossende nieuws dat KV de licentie verkregen heeft.  Achter de Kazerne volgde na  
 de bekendmaking een nooit geziene vreugde-explosie.  Het eerste feest van het week- 
 end was meteen een feit, zondag moeten de spelers met de titel voor de kers op taart  
 zorgen. 
 

Zondag 5 mei: KV Mechelen kampioen en promoveert terug naar Eerste Klasse !!! 
 KV Mechelen kon met minstens een gelijkspel op Mons de titel binnenhalen en deed  
 dat ook. Al na 6 minuten kreeg KV een penalty nadat keeper Delwarte Viscaal onderuit  
 schoffelde. De Nederlander nam zelf zijn verantwoordelijkheid en zette KV al vroeg op  
 rozen. De vreugde was echter van korte duur, want even later strafte wie anders dan  



 Pascal Devreese geklungel in de Mechelse verdediging af. Na zowat twintig minuten  
 spelen kon Petit de Henegouwers zelf op voorsprong brengen na een mistasten van  
 kapitein Ivan Willockx. Nog was het doelpuntenfestival niet ten einde. In de 25ste  
 minuut kon Steven Ribus de 2-2 op het bord zetten. De Maneblussers waren terug op  
 kampioenenschema en toen ze tijdens de rust vernamen dat achtervolger Ingelmunster  
 al 4-0 achter stond, werd het feest. Na de rust speelde KVM ontspannen en zorgde voor  
 de meeste dreiging. Martijn Van Galen geraakte echter niet voorbij keeper Delwarte en  
 ook de vrije trappen van De Jong kenden geen succes. Het spel verwaterde letterlijk en  
 figuurlijk. KV was toch zo goed als zeker van de kampioenentitel dankzij het zware  
 verlies van Ingelmunster dat zelfs een late tegentreffer van Mons geen verschil zou  
 uitmaken. De supporters mochten het veld op en bedankten de voorzitter en zijn vrouw  
 voor de zoveelste maal. De opdracht is geslaagd na een lang en zwaar seizoen: KV  
 Mechelen speelt volgend jaar weer in eerste klasse. 
 Ook achter de Kazerne barste het feest los, daar hadden de vele supporters die geen  
 toegangskaartje hadden kunnen bemachtigen zich verzameld.  Toen de spelers  
 arriveerden kon het pas allemaal echt beginnen.  Spelers, supporters en bestuurslui  
 gingen uit de bol op allerlei muziek. Het werd een totaal volksfeest dat tot in de vroege  
 uurtjes duurde. 
FOTO’S: De “kampioenen” groeten de uitzinnige fans (onder). Feestende supporters (onder) 
 

 
 



Dinsdag 9 mei: Het bondsparket gaat een onderzoek instellen of KV Mechelen betrokken is geweest in  
 een poging tot omkoping.  Voorzitter Willy Van den Wijngaert verklaarde vorige week  
 dat Bart De Bruyne hem onder valse naam had benadert om wedstrijden om te kopen.   
 Omdat de club dit niet schriftelijk meldde aan de Voetbalbond riskeert KV nu een  
 boete. 
 

Woensdag 8 mei: Vanavond organiseerde het Mechelse stadsbestuur een kampioenenviering.  Aan de 
 IJzerenleen nabij de Grote Markt werd een podium gebouwd waar de ganse entourage  
 van KV Mechelen werd gehuldigd.  Opnieuw maakten duizenden uitzinninge fans er  
 een prachtig feest van. 
 

FOTO’S: De KV-entourage op het podium tijdens huliging op de IJzerenleen. (boven) 
 De supporters die er weer een grandioos feest van maakten. (onder) 

 
 



Vrijdag 10 mei: Geoffrey Peytier gaat vanaf volgend seizoen voor Antwerp spelen.  De centrale 
 verdediger zat bij KVM op een dood spoor nadat hij vorig jaar naar de C-kern werd  
 verwezen. 
 

Donderdag 16 mei: Voorzitter Willy Van den Wijngaert werd vandaag wegens oververmoeidheid uit  
 voorzorg opgenomen in het ziekenhuis.  Na enkele dagen zou hij het ziekenhuis al  
 mogen verlaten. 
 

Maandag 20 mei: KV Mechelen heeft een proces aangespannen tegen Emilio Ferrera wegens 
 contractbreukt.  Ferrera tekende eerst een contract voor KVM maar verbrak dat nadien  
 en tekende inmiddels voor Lierse. 
 

Dinsdag 21mei: Vandaag heeft Rudi Smidts definitief een punt gezet achter z’n actieve voetbalcarrière.   
 KV Mechelen maakte er een mooie avond van.  In een galamatch speelde Malinwa  
 tegen een team dat bestond uit spelers die Rudi Smidts zelf koos, allemaal spelers  
 waarmee hij samen voetbalde in z’n lange carrière bij Antwerp FC, Sporting Charleroi  
 en Germinal Beerschot Antwerpen.  Op het einde van de wedstrijd mocht Smidts z’n  
 carrière afsluiten door een strafschop om te zetten en kreeg hij van iedereen een  
 welverdiende staande ovatie, vooral de talrijk opgekomen Antwerp-fans waren blij dat  
 ze “hun” speler konden uitwuiven.  De opbrengst van de avond gaat naar een kunstveld  
 voor de jeugd. 
 

FOTO’S: Smidts tijdens één van ererondes.(boven). Rudi klaar voor z’n laatste wedstrijd (onder) 
 KV nam vandaag ook afscheid van Ngom Camara (onder rechts) 
 

 

 
 



Donderdag 23 mei: Vandaag heeft technisch directeur aan 7 speler meegedeeld dat ze de club moeten  
 verlaten.  Mathieu Boots, Davy Davids, Sören Hermansen, Peter Meeusen en Matthias  
 Van Steenberghe moeten KV definitief verlaten.  Ian Claes, Rory Hegelmeers en Kenny  
 Verhoeven mogen enkel op huurbasis weg.  Christophe Geebelen (afgelopen seizoen  
 uitgeleend aan Verbroedering Geel) en Eddy Dierickx (uitgeleend aan Kermt-Hasselt)  
 moeten ook net zoals Johan Bal vertrekken. 
 

Woensdag 29 mei: Vandaag en morgen staat KV Mechelen met een stand op de Business-to-Business Days  
 in Nekkerhal. 
 

Donderdag 30 mei: Uiteindelijk heeft KV Mechelen dan toch een akkoord bereikt met Maes Pils over de  
 bouw van het themacafé.  Volgende week zouden de werken moet aanvangen en alles  
 zou moeten klaar zijn tegen de start van het nieuwe voetbalseizoen. 
 

Donderdag 30 mei: Vanavond heeft ook Royal Albert Elisabeth Club de Mons de promotie naar Eerste  
 Klasse afgedwongen.  Het won z’n laatste wedstrijd in de eindronde van Tweede Klasse  
 tegen concurrent KSV Ingelmunster en mag dus mee met kampioen KV Mechelen naar  
 de hoogste afdeling. 
 

Zaterdag 1 juni: Transfernieuws:  Mike De Koninck, 19-jarige spelers uit de reserven verhuist volgend  
 seizoen naar kersvers derderklasse Berchem Sport.  Verder maakt KV bekent dat  
 jeugdspeler Steven De Pauw een contract tekende en volgend seizoen deel uitmaakt van  
 de A-kern. 
 

Woensdag 5 juni: Technisch directeur Aad de Mos liet weten dat KVM 4 trainers selecteerde uit de lange  
 lijst van kandidaattrainers.  Het gaat om Stéphane Demol, Eli Ohana, René  
 Vandereycken en Dennis Van Wijck.  Met deze 4 wordt binnenkort gepraat om er zo de  
 meeste geschikte trainer uit te halen. 
 

Vrijdag 7 juni: René Vandereycken heeft Aad de Mos laten weten geen kandidaat-trainer meer te zijn. 
 

Zaterdag 15 juni: Volgens de Vlaamse kranten maken ook de ex-KV-spelers Erwin Koeman en René  
 Eykelkamp kans op de functie van hoofdtrainer.  Beide zijn in Nederland actief als  
 assistenttrainer bij respectievelijk PSV en Go Ahead Eagles. 
 

Woensdag 19 juni: Aad de Mos laat weten dat KV Mechelen maandag de voorbereiding op het nieuwe  
 seizoen zal starten zonder hoofdtrainer.  Dan kan ook Emilio Ferrera in gebreke gesteld  
 worden wegens contractbreuk.  De trainingen zullen voorlopig geleid worden door  
 conditietrainer Jan Van Winckel.  Nadat ook Erwin Koeman en René Eykelkamp te  
 kennen hebben gegeven dat ze geen coach van Malinwa willen worden, komen  
 Stéphane Demol en Dennis Van Wijk naar voren als grootste kanshebbers. 
 

Vrijdag 21 juni: Tot in tegenstelling van de eerdere berichten werd vandaag toch al bekend gemaakt wie  
 de nieuwe hoofdtrainer van KV Mechelen is.  De keuze is op Stéphane Demol gevallen.   
 De 36-jarige ex-international die al eerder KFC Turnhout en KFC Verbroedering Geel  
 coache, tekende een contract voor één seizoen met optie voor een tweede. 


