nieuwsoverzicht 2002-2003

Zaterdag 1 juni: Transfernieuws: Mike De Koninck, een 19-jarige speler uit de reserven, verhuist volgend
seizoen naar kersvers derdeklasser K. 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 zo de meest geschikte trainer te kiezen.
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 Wijck naar voren als grootste kanshebbers.
Vrijdag 21 juni: In tegenstelling tot 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 exinternational die al eerder KFC Turnhout en KFC Verbroedering Geel coachte, tekende een contract voor één
seizoen met optie voor een tweede. Alex Czerniatynski wordt zijn assistent.
Maandag 24 juni: Vandaag hervatte KV Mechelen de trainingen voor het het nieuwe seizoen. Rory
Hegelmeers werd door kersvers trainer Stéphane Demol direct uit de B-kern gevist. Tijdens de voorbereiding
maakt ook Nelson Akwari deel uit van de Mechelse spelersgroep. De 21-jarige Amerikaan (aanvoerder van de
Amerikaanse Beloftenploeg) test voor een periode bij KV voor een plaatsje in de verdediging.
Woensdag 26 juni: Eddy Dierickx heeft een akkoord bereikt met de ambitieuse tweedeklasser RCS Visétois. De
ex-STVV'er kwam vorig seizoen in de Mechelse C-kern terecht en werd toen uitgeleend aan KSK Kermt-Hasselt.
Zaterdag 29 juni: De eerste oefenwedstrijd op het veld van buur FC Nieuwendijk werd gewonnen met 0-3.
Maandag 1 juli: Vandaag melden de kranten dat Rudi Smidts, die eind mei afscheid nam van het topvoetbal,
speler-trainer wordt van KFC Schoten SK. De 38-jarige verdediger, die 33 keer voor de Rode Duivels speelde en
in meer dan 500 matchen in eerste klasse aantrad, tekende een contract voor 1 jaar bij de Antwerpse club.
Woensdag 3 juli: Oefenduel: KFC Herent – KV Mechelen 0-11
Zaterdag 6 juli: Oefenduel: FC Walem – KV Mechelen 1-6
Zondag 7 juli: KV Mechelen speelt ter gelegenheid van de fandag van SC Rot-Weiß Oberhausen een oefenwedstrijd bij de Duitse tweedeklasser. Malinwa treedt aan met spelers uit de B-kern, aangevuld met testspelers en
met enkele jongeren uit de A-kern. De match eindigde op 1-1.
Woensdag 10 juli: Oefenduel: KSV Bornem – KV Mechelen 0-2
Donderdag 11 juli: Tijdens een persconferentie heeft KV Mechelen Luc Verheyen voorgesteld als Algemeen
Directeur. Hij moet Geert Lermyte opvolgen. Lermyte werd ontslagen door voorzitter Willy Van den Wijngaert
omdat hij er niet in slaagde de nodige sponsors binnen te halen. Verheyen, die eerder voor KFC Germinal Ekeren,
KFC Germinal Beerschot Antwerpen en R. Cappellen FC werkte, tekende een contract voor 1 jaar, met een optie
voor nog 2 jaar.
Zaterdag 13 juli: KV Mechelen verliest na een zwakke wedstrijd met 4-3 op het veld van eersteprovincialer KSK
Heist.
Zondag 14 juli: Malinwa vertrekt met 24 spelers op oefenkamp naar het Nederlandse Gieten. Tony Eecloo en
Rory Hegelmeers, die met de Nationale Ploeg –19 hun EK voorbereiden, zijn er niet bij. Wel van de partij zijn de
testers Nelson Akwari en Dennis Van de Ree. De Nederlander Van de Ree is een 23-jarige verdediger die van FC
Utrecht komt. Vrijdag komt de delegatie terug.

Woensdag 17 juli: Uit vrees voor problemen met de “supporters” van FC Den Haag wordt de oefenwedstrijd van
morgen vervangen door een duel tegen Coevorde, een club uit de Nederlandse tweede klasse-amateurs. De match
gaat door op het terrein van VV Gieten, waar Malinwa de ganse week op stage is.
Donderdag 18 juli: KV Mechelen wint de wedstrijd tegen Coevorde met 0-12.
Vrijdag 19 juli: Ian Claes gaat naar de nieuwe fusieclub Oud-Heverlee-Leuven. De 21-jarige aanvaller, die vorig
seizoen 3 matchen speelde voor het eerste elftal van KV en voor dit seizoen in de B-kern terecht kwam, tekende
voor 1 seizoen bij de derdeklasser.
Vrijdag 19 juli: Op de terugweg van het oefenkamp in Gieten sluit KVM de stage af met een goede wedstrijd bij
RKC Waalwijk. Na een erg sterke wedstrijd van geel-rood wordt de Nederlandse ereklasser met 1-4 verslagen.
Toeschouwer van deze wedstrijd was Ronildo Pereira de Freitas Tininho. De 24-jarige Braziliaanse middenvelder
traint vanaf maandag mee met KV Mechelen. Tininho, die o.a. 3 seizoenen voor Feyenoord speelde, moet nog een
medische keuring ondergaan en daarna wordt er gepraat over een contract. Hij kan transfervrij vertrekken bij z’n
club Portuguesa.
Zondag 21 juli: Net als vorig jaar speelt KV Mechelen in z’n voorbereiding een oefenduel tegen de Turkse
eersteklasser MKE Akaragücü SK. Het duel van vandaag eindigde op 2-2.
Maandag 22 juli: Vandaag bleek dat de blessure die Sammy Greven gisteren tegen Ankaragücü opliep,
ernstige gevolgen heeft. Greven moet een operatie ondergaan en is 2 à 3 maanden buiten strijd.
Woensdag 24 juli: Vandaag hield KV Mechelen een Malinwa-dag en een KV-business-night. De fandag
werd georgniseerd door verschillende supportersclubs die met allerlei leuke kraampjes voor een soort vlaamse
kermis zorgde Achter de Kazerne. Voor de business-night werden alle handelszaken uit Mechelen uitgenodigd,
met de bedoeling om commerciële contacten te leggen tussen de bedrijven en de club. Het oefenduel tegen
RAJA Casablanca van trainer Walter Meeuws eindigde op 2-2.
Zaterdag 27 juli: In een oefenduel tegen KV Turnhout, ex-club van trainer Stéphane Demol, speelde Malinwa 0-0.
Woensdag 31 juli: Voor het derde opeenvolgende jaar speelt KV een voorbereidingswedstrijd tegen eerste
provincialer K. Kampenhout SK, Mechelen won met 1-4.
Donderdag 1 augustus: KV Mechelen rondde vandaag 2 transfers af. De Ghanese verdediger, George Blay,
komt over van R. Standard de Liège. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen. Hamad Ndikumana, ook een
verdediger en ex-Turnhout en ex-Anderlecht, wordt voor 1 seizoen gehuurd van KAA Gent
Vrijdag 2 augustus: Vanavond werd de vriendschappelijke wedstrijd tegen RBC uit Roosendaal gewonnen
met 1-3. Nieuwkomers George Blay en Hamad Ndikumana debuteerden voor KV Mechelen.
Zondag 4 augustus: Een veredel B-elftal wint de vriendschappelijke partij tegen tweedeklasser KSV Roeselare
met 0-2.
Maandag 5 augustus: Dave de Jong werd vandaag aan de meniscus geopereerd, hierdoor mist hij zeker de
competitiestart. De revalidatie duurt tussen de 3 en de 6 weken.
Woensdag 7 augustus: Na een gesprek tussen voorzitter Willy Van den Wijngaert en technisch directeur Aad
de Mos over de toekomst van KV Mechelen werd duidelijk dat er bij KV geen plaats meer is voor een technisch
directeur. Het contract van de nederlander weegt te zwaar op het budget van Malinwa en er werd overeengekomen
om de samenwerking stop te zetten.
Vrijdag 9 augustus: Aad de Mos, die het toch oneens is over z’n ontslag, laat via de pers weten dat hij
gerechtelijke stappen gaat ondernemen tegen Willy Van den Wijngaert en Luc Verheyen. In de vooravond gaf KV
Mechelen een persconferentie om één en ander duidelijk te stellen over het ontslag van Aad de Mos. De Mos die
zelf aanwezig was, weigerde z’n ontslagbrief van de deurwaarder in ontvangst te nemen en werd nadien de
toegang tot het stadion verboden. Er werd ook meegedeeld dat trainer Stéphane Demol pas vandaag z’n contract
ondertekende; Demol verbindt zich aan KV voor 2 seizoenen.
Vrijdag 9 augustus: Tijdens de rust van de reservenwedstrijd op Charleroi (1-3 gewonnen) wordt Mathieu
Boots geselecteerd om morgen met het eerste elftal mee te spelen. De nederlander die nog onder contract ligt tot
2004, maar verleden seizoen naar de B-kern werd verwezen, moet het elftal achteraan gaan versterken. Door
schorsingen en blessures kwam de KV-verdediging krap te zitten in spelers.
Zaterdag 10 augustus: KVM start competitie goed: het verslaat Charleroi met 1-0 na een goede wedstrijd
KV Mechelen moest tegen de Zebra's uit Charleroi de wei in voor de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen.
KVM begon met een gezonde dosis agressiviteit en drukte de Waalse bezoekers de eerste tien minuten tegen het
eigen doel. Toch was het Charleroi dat de eerste kansen kon versieren. Kolotilko zette Ivan Willockx voor het eerst

aan het werk. De KV-goalie haalde het schot prachtig uit de rechterhoek. Even later kon Steven Ribus alleen
doorgaan na een prachtige aanval, maar Istvan Dudas hield zijn netten proper. KVM bepaalde het spel en Charleroi
kon daar nauwelijks iets tegenover stellen. Malinwa, met de heropgeviste Boots en Leemans in de ploeg, kon
echter niet scoren en bij de rust bleef de beginscore bewaard. Charleroi kwam met goede intenties uit de
kleedkamer, maar moest duidelijk het onderspit delven tegen een strijdlustig KVM. Na 57 minuten kon BoekaLisasi de 1-0 scoren op aangeven van Steven Ribus. KV ging door op zijn elan en slechts twee minuten later kon de
bezoekende keeper maar net een kopbal van Eric Viscaal tegenhouden. De Zebra's gingen op zoek naar de
gelijkmaker, maar de KVM-defensie vormde een vast blok. Toch raakten de bezoekers eenmaal door de
verdediging, maar Dieter Dever kon de bal in extremis nog van de lijn wegwerken. De ingevallen Nijs schoot tien
minuten voor affluiten net naast en een minuutje later schoot de doorgebroken Boeka-Lisasi centimeters naast de
goal van Dudas. De Maneblussers speelden de wedstrijd professioneel uit en de eerste drie punten van het seizoen
zijn een feit na een aangename partij voetbal.
Dinsdag 13 augustus: Na z’n goede prestatie tegen Charleroi mag Mathieu Boots alvast blijven meetrainen met de
A-kern.
Zaterdag 17 augustus: Na een verdienstelijke partij verliest KVM met te zware 4-1-cijfers op Anderlecht
Onder een stralende zon trapte KV de wedstrijd af om 20.03u. Stefaan Demol had 1 wijziging doorgevoerd in de
ploeg die vorige week Charleroi op de knieën had gekregen. George Blay nam de plaats in van Olaf Vandael.
De studieronde werd meteen overgeslagen. Zowel KV als Anderlecht trokken meteen richting doel. Met voor beide
ploegen enkele kansjes, via De Bilde en Mornar voor Anderlecht en tweemaal Luis Guadelupe voor KV. Maar het
lichte overwicht voor Anderlecht werd in de 15' beloond met een kopbaldoelpunt van Mornar op voorzet van De
Bilde. 5 Minuten later was het Kolar die weer vrij op de flank een voorzet mocht geven. Ditmaal was De Bilde,
weeral met het hoofd, de afwerker. KV reageerde furieus. Het schot van Ribus en de vrije trap van Kubik misten
nog doel. Maar op de 29' was het wel raak. Na een doorbraak op de rechterflank van Boeka kwam de bal voor doel
waar Eric Viscaal de 2-1 op het bord zette. Het spel bleef vlot en snel op en neer gaan, en de wedstrijd was perfect
in evenwicht. Dever belette De Bilde de 3-1 te netten. Maar in de 40' kwam die er dan toch. Een voorzet van rechts
werd door Baseggio binnengewerkt. Even voor halftime moest De Wilde nog een mooie vrije trap van Kubik uit
zijn doel ranselen. De rust ging in na een zeer genietbare eerste helft met 3-1.
De kansen in het eerste kwartier na de rust waren vrijwel allemaal voor KV. Een kopbal van de ingevallen Van
Galen, een mooi schot van Ribus en Dever die juist niet goed bij de bal kon, hadden de 3-2 aan de voet. Maar weer
was het Anderlecht dat scoorde. Seol knalde loepzuiver in de winkelhaak na een mooie individuele actie. De match
was gespeeld. Maar ook nu bleef de wedstrijd zeer genietbaar met kansen aan beide zijden. Het talrijk opgekomen
Anderlecht "publiek", zowat 23 500, en de 1 000 Mechelse "supporters" genoten zichtbaar. Ondanks kansen voor
De Bilde, Seol, Viscaal (2x) en Hegelmeers op de paal, bleef de 4-1 op het bord. De verdiende overwinning voor
Anderlecht, doet niets af aan de verdienste van KV, dat de partij open aanpakte en met opgeheven hoofd het CvdS
stadion mocht verlaten. Met dit voetbal mag KV in deze eerste klasse nooit in degradatiegevaar komen.
Zondag 18 augustus: In het voetbalprogramma Sunday Insite, van het nederlandse RTL5 maakt Aad de Mos
bekend dat hij KV Mechelen wil overnemen.
Maandag 19 augustus: Tijdens een persconferentie stelt Algemeen Directeur Luc Verheyen KV “Mechelen” leeft
voor. Het is een actie die KV Mechelen op 5 weken tijd 2,5 miljoen euro moet opleveren om de club opnieuw
gezond te maken en zich met een degelijk financieel fundament te wapenen voor de komende seizoenen. De actie
start tijdens de volgende thuiswedstrijd tegen Bergen en eindigt op vrijdag 4 oktober met een slotgala in de
Nekkerhal. In de actie staat Mechelen centraal: gans de stad Mechelen wordt gemobiliseerd om de club te steunen.
De scholen, middenstanders en gans de bedrijfswereld zal worden ingeschakeld. Ook op de supporters wordt erg
gerekend: zij kunnen dit seizoen co-sponsor worden als ze erin slagen 30 000 stickers van de actie te verkopen.
Dinsdag 20 augustus: Vandaag betaalde KVM de achterstallige spelerslonen van de maand juni.
Woensdag 21 augustus: Als KVM een lening wil aangaan zal de stad Mechelen zich borg stellen voor een
bedrag van 867 627 euro. Op deze manier wil de stad de actie KV “Mechelen” leeft steunen.
Donderdag 22 augustus: Theophilus Amuzu is minstens een maand out nadat hij op training een voetbreuk
opliep. Er werd ook bekend dat Patrick Massant, werkzaam op het secretariaat van KV, werd ontslagen. Hij werd
binnengehaald door het duo de Mos-Lermyte.
Zaterdag 24 augustus: KVM komt op de 3de speeldag niet verder dan 0-0 tegen een verdedigend Mons.
Voor de wedstrijd sprak Algemeen Directeur Luc Verheyen de supporters toe en gaf hij meer inlichtingen over het
project KV "Mechelen" leeft dat vandaag van start ging. Ook de spelers wilden de actie een geslaagde avond
bezorgen. Malinwa startte gretig, maar tot echte doelkansen kwam het niet tot de 14de minuut. Boeka-Lisasi werd
alleen diep gestuurd, maar Kris Van de Putte lag in zijn weg. KV Mechelen drukte RAEC Mons op de eigen helft.
Echte doelkansen waren echter schaars. De enige echte mogelijkheid tot scoren was er toen Luis Guadelupe net na

het halfuur op de lat kopte. Even later haalde scheidsrechter Benoit Struys de woede van het thuispubliek op de hals
door een duwfout op Guadelupe in het penaltygebied niet te bestraffen. De Waalse bezoekers konden daar, buiten
een flauw schotje van Pascal Devreese, niets tegenover stellen. 0-0 bij de rust na een aangename eerste helft.
In de tweede helft was het nog een tijdlang zoeken en tasten voor beide ploegen. Boeka-Lisasi was de eerste die
kon dreigen, maar zijn schot ging net naast. Het spel werd evenwichtiger. Ivan Willockx mocht zich gelukkig
prijzen dat Joly de bal van op de middencirkel niet in doel kreeg na een fout uitkomen van de KV-goalie. In
diezelfde minuut kon Guadelupe zich doorzetten, maar zijn bal strandde centimeters naast de paal. Het defensief
ingestelde Mons kwam nu meer uit zijn schelp. De ingevallen Tarik Kharif rolde de KVM-verdediging op, maar
zijn schot ging een klein metertje over. Malinwa ging nog naarstig op zoek naar de winninggoal, maar slaagde daar
door het verdedigende werk van de Walen niet in. Voor KVM zat er meer in, maar het positieve spel van de ploeg
mag de achterban geruststellen: dit Malinwa heeft wel degelijk iets in zijn mars.
Vrijdag 30 augustus: Peter Meeusen, de rechtsachter die in het tussenseizoen naar de B-kern werd verwezen,
verhuist met onmiddellijke ingang naar derdeklasser K. Berchem Sport. Hij tekende er een contract voor 1 seizoen.
Zaterdag 31 augustus: Ook in de 2de uitmatch verliest KV met te zware cijfers bij een titelkandidaat
Na Anderlecht moest KV voor zijn tweede verplaatsing van het seizoen naar die andere titelkandidaat, namelijk
Club Brugge! Trainer Stéphane Demol verkoos Martijn Van Galen boven Ken Leemans in de basiself. Dosunmu
startte op de bank.
De match start meteen vinnig met Club Brugge het meeste in balbezit, maar toch is de eerste kans voor KV. In de
derde minuut wordt een schotje van Boeka afgeblokt in hoekschop. Maar dan is het voorlopig al Brugge wat de
klok slaat. Een paar halve kansjes met als gevaarlijkste wapenfeit een kopbal die in hoekschop wordt verwerkt.
Maar op de 16' is het dan toch raak. Een voorzet van rechts gaat voorlangs buiten. Als alle KV-fans bekomen zijn
van het gevaar, gaat tot eenieders verbazing de bal plots op de stip. De TV-beelden zullen moeten uitmaken wat er
juist is gebeurd. Timmy Simons laat de kans niet liggen en stuurt de 1-0 voorbij Willockx. Brugge blijft het spel
beheersen, maar toch pikt KV zijn kansjes mee. Tweemaal Ribus en Boeka komen dicht bij de gelijkmaker. Maar
in de 25' wederom verbazing bij de KV supporters. De 4de scheidsrechter wenkt de referee en die geeft rood aan
Guadalupe. Terecht? Wederom, zullen we straks naar het televisietoestel moeten kijken, want in diezelfde fase ging
alle aandacht naar Viscaal die de bal vanuit vermeend buitenspel in de netten werkte. Dus i.p.v. 1-1 bleef het 1-0 en
KV verder met 10!
Het laatste kwartier van de eerste helft dreigt KV te verzuipen. Er komen kansen voor Brugge via schoten van
Verheyen en Englebert. Een attente Willockx moet ingrijpen. Toch maakt Brugge er nog 2-0 van voor de rust. Een
scrimmage voor het doel wordt afgewerkt door Mendoza.
In de tweede helft zet trainer Demol alles op alles. Hij neemt verdediger Boots uit de ploeg en posteert Hegelmeers
op de rechterflank. Achteraan wordt er man tegen man gespeeld.
Nu is de eerste kans voor Brugge. Mendoza stuurt de bal voorlangs. Op de 57' denkt KV gelijk te kunnen komen.
Maar het geraakt niet verder dan…de paal. Bij Brugge komt Smolders voor Verheyen en bij KV is het Dosunmu
die een bleke Van Galen komt vervangen. Deze laatste wissel heeft bijna direct succes! Tosin gaat razendsnel door
het centrum en na een dubbelpas met Boeka besluit hij juist naast. Prachtige actie! Even later schiet ook
Hegelmeers juist naast. Rond de 70' maakt Stoica zijn debuut bij Brugge. En ook hij heeft bijna direct succes. Maar
ook zijn schot spat uiteen op de paal. KV blijft vrank en vrij de aanval spelen met 10 spelers. Kubik en Viscaal
komen nog het dichtste bij de 2-1. Maar zover komt het niet. Stoica en Smolders vellen in de slotminuten een veel
te zwaar verdict voor een zeer moedig spelend KV. De eindstand wordt dan ook 4-0. Verdiende overwinning voor
Brugge. Maar toch hadden we het gevoel dat er meer inzat. Om iets te rapen zou KVM toch best scoren…
Dinsdag 3 september: Omdat de spelers voor de maanden juli en augustus nog niet betaald werden, trainden ze
vandaag niet. Volgens woordvoerder Ivan Willockx wilde de spelersgroep een duidelijk signaal stellen aan het
bestuur dat het zo niet langer kan blijven duren.
Woensdag 4 september: Vandaag kregen de spelers een voorschot op hun loon voor de maanden juli en augustus
op hun rekening gestort.
Woensdag 4 september: Vanavond werd in het bondsgebouw ook geloot voor de 1/16de finales van de Beker van
België. Voor het eerst ging het om een geleide loting. De 14 overgebleven clubs uit de eerste 5 ronden werden
samen met de 2 stijgers uit 2de klasse in een urne gestopt en werden sowieso tegen een eersteklasser uitgeloot.
Samen met Bergen kon Malinwa dus als enige eersteklasser tegen een andere eersteklasser uitkomen. Voor KV
kwam Lierse uit de urne. Interessant gegeven: beide clubs speelden in het verleden nog nooit tegen elkaar voor de
beker en zullen elkaar in november dus voor het eerst treffen in het bekertornooi.

Donderdag 5 september: Vandaag stelde KV Mechelen z’n nieuwe shirtsponsor voor: het gaat om Avaya, een

Amerikaans bedrijf dat communicatiesystemen en software installeert bij bedrijven, overheidsinstellingen en
andere organisaties.
Vrijdag 6 september: Het geplandde oefenduel tegen Vida Kinshasa is afgelast. De Congolesen geraakten
omwille van visumproblemen niet in België.
Woensdag 11 september: Vandaag berichten de Vlaamse dagbladen dat een breuk tussen Algemeen directeur Luc
Verheyen en Willy Van den Wijngaert onafwendbaar lijkt. Volgens de voorzitter moeit Verheyen zicht te veel met
de commerciële structuur van de club. Nadat Stéphane Demol vorige week de transfer van Ode Thompson afwees
ligt Verheyen ook met de trainersstaf in de clinch.
Zaterdag 14 september: Mechelen verliest het streekderby van Lierse met 0-2
In deze geladen derby begon Lierse het beste aan de partij. Het drukte KVM tegen het eigen doel, maar tot grote
kansen kwam het niet. Toch was het Malinwa dat de eerste grote kans versierde. Viscaal haalde hard uit, maar
Lierse-goalie Yves Van der Straeten kon de bal in hoekschop deviëren. KVM had het knap lastig met de snedige
Huysegems. Schoten van Kone en Mitu gingen naast. Vlak voor de rust kreeg Lukasz Kubik een open doelkans,
maar de Pool mikte tegen de deklat. Op de tegenstoot kreeg KV Mechelen het deksel op de neus. Stein Huysegems
schoot de bal onder Kevin Begois, die de voorkeur gekregen had op Willockx. Een koude douche voor KV bij de
rust.
Na de rust moest Begois al vlug in actie komen. Hij kon de bal nog in hoekschop duwen. Lierse dicteerde het
spelbeeld. Voor KV Mechelen was het helemaal afgelopen toen De Roeck een hoekschop binnenkopte aan de
eerste paal. Voor KVM was het kalf verdronken. Verder dan een schot van Dosunmu kwam geel-rood niet meer.
Lierse had het overwicht op het middenveld en had nog de kans om 0-3 vóór te komen, maar Huysegems verknalde
de kans. 0-2 dus en voor KV Mechelen wacht nog een spannende week.
Zondag 15 september: Omdat de spelers, op een voorschot van 1 000 euro na, nog niet betaald zijn voor de
maanden juli en augustus, weigerden ze vanochtend te trainen.
Maandag 16 september: Willy Van den Wijngaert vertelde de spelers vanmiddag dat hij de lonen van juli en
augustus op korte termijn (onmiddellijk) niet volledig kan betalen. De voorzitter kon hen met de inkomsten van
KVM-Lierse enkel een tweede voorschot aanbieden en zei dat de rest pas binnen enkele weken zou volgen, omdat
dan pas de onderhandelingen met buitenlandse investeerders zouden afgerond zijn. Na een vergadering met de
spelersvakbond Sporta beslistte de ganse spelersgroep unaniem om verder te blijven staken zolang de lonen niet
betaald zijn. Voor de tweede dag op rij moest Stéphane Demol dus geen training geven. De eerstvolgende
wedstrijd, uit bij S.T.V.V., zouden de spelers wel willen afwerken.
In de vooravond werd ook Algemeen Directeur Luc Verheyen ontslagen. Het ontslag kwam niet onverwacht
omdat hij sinds ruim een week in ruzie leefde met de voorzitter. Verheyen, die pas sinds 11 juli in dienst was en op
korte tijd veel goed werk realiseerde bij KV, werd officieel ontslagen omdat hij niet aanwezig was op de businessnight voor de Mechelse bedrijven, die hij zelf organiseerde in het kader van de actie KV “Mechelen”
leeft.
Het stadsbestuur van Mechelen liet vandaag weten dat het toch geen borg zal staan voor KV Mechelen, dit omdat
de club zich steeds op een negatieve manier in de media laat komen.
Woensdag 18 september: De inbeslagname, waarvoor een deurwaarder was langsgeweest, kon op het nippertje
vermeden worden. Vandaag liet KV Mechelen weten dat het een volledige persstop houdt. Niemand van het
personeel mag nog interviews geven, behalve Stéphane Demol die het dan alleen over het sportieve mag hebben.
Donderdag 19 september: Vandaag werd Dieter Dever geopereerd. De vijs, die z’n vijfde voetbeentje moest
ondersteunen, werd uit z’n voet verwijderd omdat hij er te veel last van kreeg. Dever zal minstens 3 weken
onbeschikbaar zijn.
Vrijdag 20 september: Met het oog op de wedstrijd van morgen tegen Sint-Truinden trainde KV vandaag voor
het eerst deze week in groep. Vandaag werden ook de lonen voor de maand juli gestort.
Zaterdag 21 september: Malinwa lijdt zware nederlaag op Sint-Truiden: 5-1
Na een stakingsweek trad KV Mechelen aan tegen en in Sint-Truiden. Malinwa startte vinnig en zette de thuisploeg
de eerste tien minuten vast. Toch maakte Bram Vangeel op de eerste tegenval van Sint-Truiden de 1-0. Bij KV
gingen de kopjes al naar beneden. STVV speelde het spelletje goed mee. KV wou wel, maar kon niet. Van de tien
goede openingsminuten schoot nog maar weinig over. Net voor het halfuur maakte ex-KVMspeler Désiré
Mbonabucya de 2-0 op een snelle counter van de Kanaries. Nog geen twee minuten later stond diezelfde
Mbonabucya helemaal alleen in het strafschopgebied. Hij schoot de bal naast Kevin Begois tegen de netten. Bij de
rust was het kalf voor de Maneblussers al verdronken.
Stéphane Demol liet na de rust drie nieuwe spelers starten: Dosunmu, Boeka-Lisasi en Eecloo. Die laatste werd nog
in extremis bij de selectie gevoegd toen Eric Viscaal op eigen verzoek wegens familiale redenen niet meeging. De

drie wissels lieten zich vlug gevoelen. Geel-rood drukte STVV op de eigen helft en scoorde via Boeka-Lisasi. De
Kanaries lieten zich een beetje indommelen en even later kreeg Steven Ribus een dot van een kans om de
aansluitingstreffer de scoren. De bal ging echter centimeters voorlangs. Net voor de zeventigste minuut was alle
hoop op een punt weg. Een lichte fout van Mathieu Boots op Marcos Perreira werd bestraft met een penalty. Ouwe
getrouwe Danny Boffin schoot de bal vanop de penaltystip hard binnen. KVM probeerde nog, maar was (mentaal)
niet sterk genoeg om verder te komen. In tegendeel, het was Sint-Truiden dat nog verder uitliep. Een schot van de
ingevallen Mitrovic werd door Wouter Vrancken in doel verlengd. 5-1 dus, zware cijfers voor een moedig maar
onmondig Malinwa.
Donderdag 26 september: Vandaag kregen de spelers bezoek van een vrouwelijke supporter die hen een financieel
ruggesteuntje kwam brengen. De dame had 2 500 euro bij.
Zondag 29 september: KVM kan thuis alweer niet winnen: het verliest met 2-3 van Lokeren
Malinwa moest vandaag de wei in tegen het tweede geklasseerde Lokeren SNW. Malinwa was agressief van start
gegaan, maar had moeite met het Lokerse spel. Kimoto kreeg na een klein kwartier de mogelijkheid om Lokeren op
voorsprong te schieten, maar zijn schot mislukte compleet. KVM kon voor het eerst dreigen met een vrije trap van
Ribus op Dabanovic. Scheidsrechter Ver Eecke had moeite om de wedstrijd met een agressief spelend Malinwa in
goede banen te leiden. De wedstrijd ging goed over een weer met doelkansen aan beide kanten. Voor KV kreeg
Boeka-Lisasi, ex-Lokeren, een dot van een kans, maar de Congolees verzuimde het af te maken. Drie minuten voor
rust duwde Conte Ribus tegen de reclamepanelen. Ver Eecke twijfelde geen seconde en trok terecht de rode kaart.
Net voor het rustsignaal beoordeelde Kevin Begois een hoge bal verkeerd en Bangoura profiteerde van zijn fout: 01. KVM kreeg wéér het deksel op de neus vlak voor rust.
Met Dosunmu in de ploeg ten nadele van Ken Leemans probeerde trainer Demol meer gewicht in de aanval te
brengen. Dat wierp zijn vruchten af, want na 10 minuten spelen in de tweede helft maakte Steven Ribus er op
aangeven van Guadalupe 1-1 van. Nog geen drie minuten later was geel-rood weer op achtervolgen aangewezen.
Bangoura maakte de 1-2. Malinwa was weer van de kaart en had vooral op het middenveld moeite met de tien
Lokenaren. Toch kreeg KV de mogelijkheid om langszij te komen. Guadalupe stond alleen voor doel, maar de
Peruaan mikte via Dabanovic op de deklat. Ook Sammy Greven kreeg de rode kaart nadat hij de doorgebroken
Vonasek onderuit haalde. Drie minuten voor het einde was het helemaal over en out voor KVM toen Runar
Kristinsson de 1-3 tegen de netten prikte. In de slotminuut kon Tosin Dosunmu na een fout van Dabanovic nog
milderen tot 2-3, maar verder kwam KV niet meer na een ontgoochelende prestatie.
Dinsdag 1 oktober: In de pers verschijnen berichten dat Marcelo Torcida KV Mechelen gaat sponsoren. Torcida
is een ex-topzwemmer die een voetbalschool heeft in Paraguay. Andere berichten vermelden dat het slechts om
een samenwerkingsverband voor de jeugd zou gaan. Volgens KV zouden er wel enkele “grote” sponsorcontracten
getekend zijn, maar alles kan pas binnenkort bekend gemaakt worden.
Vrijdag 4 oktober: Omdat KV Mechelen al enkele maanden de leasingfirma van de wagens niet betaalde, werden
de BMW’s vandaag opgehaald. KV zorgde voor andere auto’s (Renault Clio en Peugeot 206), zodat dat de spelers
toch niet te voet moesten gaan.
Zaterdag 5 oktober: KV behaalt z’n eerste punt buitenshuis: 2-2 op Germinal Beerschot
Door dit gelijke spel is Germinal Beerschot een jaar ongeslagen in eigen stadion. Nochtans lag een overwinning
van KVM binnen het bereik. GBA kwam na 24’ op voorsprong: Kwame Quansah legde de bal af voor Dirk
Huysmans die met het 200ste doelpunt in de nog jonge geschiedenis van de fusieclub de 1-0 binnentrapte. Na een
half uur spelen redt Bram Verbist een kopbal van Boeka-Lisasi, maar Tosin Dosunmu staat op de goede plaats om
de rebound binnen te werken: 1-1. Enkele minuten later strandt een mooie aanval van GBA op de paal. Vijf
minuten vóór de rust komt GBA dan toch terug op voorsprong: Paul Kpala krult een vrije trap over de muur en
voorbij Ivan Willockx.
Na de rust is de eerste kans opnieuw voor de thuisploeg, maar Kpaka besluit op de goed uitgekomen Willockx. Na
een kwartier moet ook Bram Verbist plat: hij werkt een schot van Kubik in hoekschop. Onder impuls van de
ingevallen Rory Hegelmeers komt Malinwa meer en meer opzetten. Na 63’ stuurt de invaller Dosunmu weg en die
schiet vanuit een scherpe hoek de gelijkmaker hard binnen. GBA plooit terug KV gaat volop voor de 3 punten.
Tien minuten voor tijd komt krijgt Boeka-Lisasi de beste kans op de 2-3, maar via de onderkant van de lat kan
Verbist de poging onschadelijk maken, zodat het 2-2 blijft.
Zondag 6 oktober: Vandaag werd de KV “Mechelen” Leeft-actie officieel afgesloten met een “Vlaamse kermis”
Achter de Kazerne. De Jeugdacademie organiseerde naast een gesponsorde wandeltocht o.a. nog een barbecue en
als slot werd onder de stickerverkopers een wagen verloot.
Maandag 7 oktober: Dieter Dever geraakt maar niet hersteld van z’n voetbeenbreuk en moet terug onder het mes.
De verdediger zal out zijn tot na de winterstop.
Donderdag 10 oktober: Malinwa wint een oefenduel tegen derdeklasser Oud-Heverlee Leuven met 2-4.

Woensdag 16 oktober: Tijdens de Algemene Vergadering van de vzw KV Mechelen stelde voorzitter Willy Van
den Wijngaert z’n financieringsplan voor. Omdat alles nog niet in orde was met de Paraguayaanse investeerders
vroeg de voorzitter nog 14 dagen uitstel om het plan te beoordelen.
Woensdag 16 oktober: Stéphane Demol mag zich vanaf 1/11 tot en met 28/11 niet in de neutrale zone begeven.
Dit is de sanctie die hem werd opgelegd, nadat hij tijdens KVM-Lokeren naar de tribune werd verwezen.
Zaterdag 19 oktober: KVM scoort z’n tweede “driepunter” van het seizoen: 5-1 tegen Lommelse SK
De tweede overwinning van het seizoen was voor Malinwa meteen goed voor 5 doelpunten “Achter de Kazerne”.
Lommel begon erg verdedigend aan de wedstrijd. Pas toen doelman Volders na 24’ een voorzet van Ndikumana
loste, kon Viscaal profiteren en stond het 1-0. Enkele minuten voor de rust verdubbelt Jean-Paul Boeka-Lisasi de
score: hij kopt een voorzet van Steven Ribus binnen. Kort daarna maakte Tosin Dosunmu er bijna 3-0 van, maar
zijn schot gaat rakelings naast. Tien minuten na de pauze komen de bezoekers even terug in de wedstrijd wanneer
Stijn Haelderman er met een afstandschot 2-1 van maakt. KV herstelt zich snel van deze tegengoal en 10 minuten
na deze aansluitingstreffer stuurt George Blay Dosunmu weg, wiens lage voorzet door Boeka-Lisasi wordt
binnengeschoven. Tien minuten voor het einde pikt uitblinker Dosunmu op aangeven van Dave de Jong ook z’n
doelpunt mee. Sammy Greven maakt het feest compleet, wanneer hij een voorzet van invaller Marco Nijs voorbij
Volders kopt.
Woendag 23 oktober: Werner Nees, krijgt opnieuw een contract bij KVM. Nees, die vroeger al werkzaam was op
KV is vertrouwensman van Marc Van den Wijngaert en krijgt nu een mandaat om een sponsorplan uit te voeren.
Maandag 28 oktober: Boeka bezorgt Mechelen met z’n 5de competitietreffer een punt op La Lou
Na het gelijkspel op GBA pakt KVM opnieuw een puntje op verplaatsing. De eerste kans was voor de thuisploeg:
het schot van Frédéric Tilmant vliegt over. Daarna neemt KV de wedstrijd stevig in handen. Een eerste Mechelse
kans, na een kwartier spelen, is voor Dosunmu; maar Van Steenberghe plukt een gemaakt doelpunt. Vijf minuten
later ligt de doelman opnieuw in de weg op een nieuwe kans voor Boeka-Lisasi. Vlak daarna kijgt Steven Ribus
een reuzekans, maar alweer redt de Van Steenberghe de meubelen voor de Wolven. Ook KV-doelman Ivan
Willockx moet aan het werk op een vrije trap van Tilmant. Iets voor het half uur wordt er dan toch gescoord:
Boeka-Lisasi onderschept een te korte terugspeelbal van Didier Ernst en legt de bal binnen. Nog vóór de rust kan
La Louvière gelijkmaken: na een licht toegekende vrije trap kan Tilmant van dichtbij scoren. Na de pauze begint
LaLou het best, maar de kansen van Klukowski, Arts, Thompson en Haydock gaan niet binnen. Malinwa komt
terug beter in de wedstrijd maar kan nog maar één kans versieren: Lukasz Kubik speelde zich mooi vrij, maar z’n
schot ging voorlangs. In de slotfase besloot Tilmant van kortbij nog in de handen van Willockx die zo het puntje
voor geel-rood vasthield.
Donderdag 31 oktober: Ook vandaag werden de spelers niet betaald voor de maanden augustus, september en
oktober. Hierdoor kunnen de spelers hun vrijheid aanvragen bij de voetbalbond, op voorwaarde dat ze een nieuwe
club hebben. De spelers staakten vandaag opnieuw door niet te trainen en overwogen om aanstaande zondag het
ook niet in actie te komen voor het competitieduel tegen KSK Beveren.
Donderdag 31 oktober: Vandaag werd Luis Guadalupe geopereerd aan z’n enkel. De Peruviaan is minstens 3
maanden buitenstrijd.
Zaterdag 2 november: Vanmorgen besliste de spelersgroep om te trainen en om toch aan te treden in de match van
morgen tegen Beveren. Ze vonden het nodig om hun conditie op peil te houden en ze wilden ook de supporters niet
vergeten. Intussen duikt ook Cornelis Veenbrink op Achter de Kazerne. Een Nederlands adviseur die voor Van
den Wijngaert een financieel plan zou uitwerken. Hij stelde reeds voor dat een privépersoon het stadion zou
overnemen en tegen gunstige voorwaarden zou verhuren aan de club. Ook Aad de Mos zou nog steeds klaarstaan
om KVM over te nemen. Dinsdag 5 november zou de vzw een nieuwe Algemene Vergadering plannen. Verwacht
wordt dat voorzitter Willy Van den Wijngaert dan wordt weggestemd.
Zondag 3 november: KV Mechelen verliest met 0-2 van degradatiekandidaat Beveren
Een kwartier voor de match bezette een groep supporters de hoofdtribune om hun ongenoegen te uiten tegen het
KV-bestuur. Ook na de match werd dat gedaan, het veld werd bestormd en dé slogan die overal werd geroepen en
getoond was: “Wij hebben schijt aan het beleid”.
De match zelf begon het best voor Beveren met na 5’ een hard schot van Steven Wostijn, dat door Ivan Willockx in
hoekschop word getikt. Vijf minuten later komt Van Oekelen net te laat om een voorzet van diezelfde Wostijn
binnen te duwen. Na een kwartier komt KV even dreigen, maar de poging van Eric Viscaal zoeft over. Op het half
uur kopt Boeka-Lisasi een corner van Viscaal goed in, maar Graham Stack weert opnieuw in hoekschop. Enkele
minuten later heeft Stack geen problemen met een schot van Ribus. Een paar minuten vóór de rust komt Beveren
terug opzetten en dat resulteert in de 0-1: Touré breekt door aan de rechterkant en diens voorzet wordt door Wostijn
binnengelegd. Vlak voor de rust lopen de bezoekers zelfs uit tot 0-2 wanneer uitblinker Touré een voorzet van

Wostijn voorbij Willockx kopt. Na de rust is Malinwa niet in staat Beveren te verontrusten. De bezoekers
controleren en geel-rood komt slechts sporadisch in buurt van doelman Stack. In de 55’ redt hij een afstandschot
van Eric Viscaal van hoekschop. Tien minuten verder schiet Viscaal opnieuw op Stack, deze keer komt de bal in
de voeten van Tosin Dosunmu, maar de Nigeriaan kan niet afwerken. Bij KVM is het nu duidelijk dat de financiële
perikelen ook zwaar beginnen te wegen op de sportieve prestaties.
Maandag 4 november: Vandaag kregen de spelers te horen dat ze ook de nieuwe huurwagens moeten inleveren.
De huurprijs was niet betaald omdat de inkomsten van de match tegen Beveren direct waren aangeslagen.
Dinsdag 5 november: Willy Van den Wijngaert laat op de Algemene Vergadering via z’n advocaat Jef Hamels
weten dat hij ontslag neemt als voorzitter van KV Mechelen. Ook Rosie Ovaere trekt zich terug uit de club. De
v.z.w. KV Mechelen richt een werkgroep op om de club te redden. Dit gebeurt veelal onder leiding van
woordvoerder Johan Willemen en Francis Van Campenhout. Johan Willemen liet ook weten samen met Ward
Deboeck, Bert Verdoodt en Marc Van den Wijngaert de dagelijks leiding van de club waar te nemen.
Vrijdag 8 november: Vandaag hebben 3 spelers hun ontslag ingediend bij KV Mechelen: Dieter Dever, Jean-Paul
Boeka-Lisasi en Tosin Dosunmu. Dever zou naar KAA Gent verhuizen, de nieuwe clubs van de 2 spitsen die
Malinwa verlaten zijn nog niet bekend. Doordat trainer Stéphane Demol in z’n aanvalslinie ook al de
geblesseerden Moucas en Guadalupe moet missen, wordt Sören Hermansen heropgevist uit de B-kern.
Zaterdag 9 november: KV verliest opnieuw een zespuntenmatch tegen een andere degradatiekandidaat
De wedstrijd in "'t Kuipke" was voor beide ploegen van groot belang. Zowel Westel als KV kunnen de punten zeer
goed gebruiken.
Bij KV Mechelen was de voorbereiding weer niet ideaal. De extra sportieve problemen van de club raken maar niet
opgelost en daarbij komt nu ook dat bij een aantal spelers het geduld op is. Enkelen onder hen verkiezen om andere
oorden op te zoeken. Onder de afhakers is de ganse voorlijn van KV, namelijk Tosin Dosunmu en Jean-Paul
Boeka-Lisasi. Trainer Demol moest daarenboven ook nog de schorsing van Diallo opvangen. Geen gemakkelijke,
en in de wedstrijd zou blijken, een onmogelijke opdracht.
Daar waar het achteraan nog vrij vlot verliep, KV gaf amper kansen weg, was het vooraan huilen met de pet op.
Niet dat we de jongens vooraan veel konden verwijten. Zowel Marco Nijs als Eric Viscaal kan men bezwaarlijk
echte spitsen noemen. Mechelen speculeerde op een punt en hoopte stilletjes op meer. Maar helaas, het werd een
simpele en verdiende overwinning voor Westerlo.
Gedurende bijna de ganse wedstrijd was Westel het meest in balbezit. De weinige kansen die werden gecreëerd,
waren voor de thuisploeg: in de eerste helft wel geteld 2 voor Westerlo en slechts eentje voor KV. Een corner werd
ingekopt en van de lijn gekeerd door een Westel-verdediger. De 0-0 bij de rust was volgens het aantal kansen nog
billijk te noemen, al had Westerlo voortdurend balbezit.
De tweede helft bracht hetzelfde spelpeil. En laat ons duidelijk zijn, dat peil was laag, zeer laag. Nadat Ndikumana
eerst nog een voorzet in extremis in corner had gekopt, was het in de 55' dan toch raak. Delen kreeg de bal
aangespeeld centraal voor het doel en knalde, ondanks het handje van Willockx, in het doel. Trainer Demol
reageerde door 2 verse krachten in te brengen. Amuzu en Hermanssen kwamen voor Boots en Leemans. Maar het
kalf was al lang verdronken. KV kon geen enkele kans afdwingen in de ganse tweede helft, een schot van de Jong
buiten beschouwing gelaten. Toen "publiekslieveling" Toni Brogno na dom balverlies van Ndikumana en een assist
van Jef Delen, er 2-0 van maakte, maakten nog weinige Mechelse supporters zich illusies op enig puntengewin.
Maar ondanks de sportieve beslommeringen steuden ze luidkeels de ganse ploeg, de volle 90 minuten. Maar na
deze wedstrijd wordt het wel heel erg moeilijk voor KV, want Malinwa is ondertussen op een degradatieplaats
verzeild.
Maandag 11 november: Vandaag liet Tosin Dosunmu weten dat hij terugkomt op z’n beslissing om KVM te
verlaten en zal z’n contract met Malinwa dus toch uitdienen. Sammy Greven, die ook van plan was Mechelen te
verlaten, liet weten dat hij ook nog blijft. Ondertussen is er ook een voorschot op de lonen van augustus gestort.
Dinsdag 12 november: De vzw KV Mechelen verlengde vandaag het mandaat van de werkgroep van Johan
Willemen om een financieel plan uit te werken. De gesprekken met de mensen van de groep rond Aad de Mos
leverde niets concreet op. Marc Van den Wijngaert en Werner Nees hebben zich ondertussen ook teruggetrokken
uit KV Mechelen.
Vrijdag 15 november: De spelers en jeugdtrainers kregen vandaag een voorschot van EUR 1000 op hun
achterstallige lonen: om de bekermatch tegen Lierse met een positief gevoel te kunnen aanvatten, aldus
woordvoerder Johan Willemen.
Zaterdag 16 november: Beker van België: KV sneuvelt na verdienstelijk weerwerk met 1-0 in Lierse
Lierse-KV Mechelen, het blijft een geladen wedstrijd. Aan Lierse-kant is het dé derby, aan de kant van Malinwa is
het zowat de beste vervanging zolang de buren van Racing niet wat hoger klimmen. Doe er nog de factor Ferrera

bij en je wist dat het een hete avond ging worden in het Herman Van der Poorten-stadion. Veel volk, veel sfeer vooral in de bezoekersvakken dan toch - maar helaas amper een match.
Dat Malinwa vrij behoudend zou spelen, werd al duidelijk bij de ploegopstelling. Dosunmu alleen in de spits, met
Viscaal erachter. Stephane Demol leek zijn huiswerk alvast goed gemaakt te hebben, want al
snel werd duidelijk dat Lierse enkel kan dreigen als het daar ook de ruimte voor krijgt. Geel-zwart voetbalde amper
een kans bij elkaar in de eerste helft. Eerlijk is eerlijk echter, ook Malinwa bakte er op
aanvallend vlak weinig van in de eerste helft. Het hanteerde iets te vaak de lange bal, waardoor Dosunmu vaak
tegen een overmacht aan verdedigers kwam te staan. De kansen waren dan ook schaars in de eerste helft: Ribus kon
bijna profiteren van een slechte terugspeelbal en Lierse dreigde even na een ingestudeerd nummertje bij een vrije
trap. De talrijk opgekomen supporters warmden zich dan maar aan wat in brand gestoken snippers. De tweede helft
was van betere kwaliteit. Lierse drukte het eerste kwartier en Mechelen profiteerde van de gekregen ruimte om
scherp te counteren.
Dat leverde enkele kansen op aan beide kanten: Willockx keerde een afstandsschot van Fasotte en Imschoot schoot
een bal hoog over, aan de andere kant moest Van der Straeten zich rekken om nog bij een knappe boogbal van
Viscaal te kunnen en besloot Dosunmu te zwak op doel. Na dat eerste kwartier herstelde Malinwa een beetje het
evenwicht en leken we op verlengingen af te stevenen. Helaas besliste de ingevallen Frigard daar anders over, toen
hij op het halfuur erin slaagde een hoekschop tegen de netten te knikken. Mechelen ging nog op jacht naar de
gelijkmaker, maar Greven trapte de beste Mechelse kans over doel, nadat eerder al Dosunmu en Hermansen hadden
geprobeerd Van der Straeten van dichtbij te verschalken. Lierse gaat dus een ronde verder na een ontzettend saaie
wedstrijd. Voor Malinwa zit het bekeravontuur erop.
Donderdag 21 november: Vandaag ontvingen de spelers en trainers nieuwe wagens. Deze worden gesponsord
door de firma NETnet, een telecomoperator die kostenbesparende telefoondiensten aanbiedt aan zowel
privépersonen als aan bedrijven. NETnet en KV Mechelen starten ook een actie waarbij voor elke nieuwe
inschrijving bij NETnet die langs KVM loopt er 20 euro naar de club gaat. Krijgt NETnet 20 000 nieuwe klanten
via Malinwa, dan ontvangt de club zelfs 1 000 000 euro sponsoring.
Vrijdag 21 november: Vanavond heeft het Uitvoerend Comité van de KBVB beslist dat Dieter Dever en JeanPaul Boeka-Lisasi naar een andere club kunnen verhuizen. Beide spelers hadden hun vrijheid aangevraagd omdat
Malinwa met een serieuse loonachterstand kampt. Boeka gaat voor Chaleroi spelen en Dever verhuist naar het
Ottenstadion van AA Gent.
Zaterdag 22 november: Zwaarste nederlaag uit Malinwageschiedenis: 9-0-vernedering op Racing Genk
Wie naar het Fenixstadion trekt, weet dat er sowieso een moeilijke wedstrijd wacht. Maar de afstraffing die KV er
kreeg was toch nog pijnlijker dan iemand had kunnen voorspellen. Killer van dienst was gouden schoen Wesley
Sonck die liefst zes keer de weg naar de netten vond. Intussen is het wel duidelijk dat de spelersgroep - en zeker
enkele spelers daarin - de mentale kracht missen om de extra-sportieve
problemen nog langer naast zich neer te leggen. Het is dan ook hoog tijd dat er een extra-sportieve oplossing komt,
wil men de degradatie ontlopen.
Het had nochtans een leuke avond kunnen worden in het Fenixstadion. Want na amper tien minuten had Malinwa
al twee huizenhoge kansen versierd. Het was enkel pech en een uitstekende doelman Moons die de kampioen toen
van een vroege achterstand behoedden. Toen even later echter een afgeweken bal in de voeten van Kevin
Vandenbergh belandde, stond het 1-0. Vanaf dan was het duidelijk dat KV nog een zware avond wachtte. De
passing werd onverzorgder en bij enkele spelers was de motivatie - misschien deels begrijpelijk, maar toch - ver te
zoeken. Toen Wesley Sonck er even later op strafschop 2-0 van maakte, was KV helemaal het noorden kwijt. Nog
voor de rust prikte de topschutter van vorig jaar er nog twee doelpunten bij. Met vier-nul de rust in dus, en weinig
hoop op beterschap.
En inderdaad, de tweede helft was amper op gang gebracht of opnieuw Sonck bracht de score op 5-0. Daarna nam
Racing Genk wat gas terug en raakte Malinwa nog aan enkele goede kansen om de eer te redden. Helaas werd vaak
onnauwkeurig of overhaast besloten en was Jan Moons in een topdag. Naar het einde toe ging Genk opnieuw meer
drukken, wat nog resulteerde in vier treffers die Sonck en Vandenbergh mooi gelijk onder elkaar verdeelden. Voor
Malinwa een beschamende uitslag die tot nadenken stemt. Hopelijk weet trainer Demol de spelers tegen de
volgende thuiswedstrijd opnieuw te motiveren en hebben de spelers zelf genoeg eergevoel om deze schande recht
te zetten.
Vrijdag 29 november: De groep rond Aad de Mos laat in een persbericht weten, dat ze zich terug trekken uit de
ganse zaak en dus niet zullen investeren in KV Mechelen
Zaterdag 30 november: Tijdens een nieuwe vergadering van het crisiscomité van KVM wordt beslist om nog
een week te wachten met een definitieve beslissing over de toekomst van de club.

Zaterdag 30 november: Sportief eerherstel: Gelijkspel tegen Standard
KV Mechelen had iets recht te zetten tegenover het eigen publiek en begon gemotiveerd aan de partij. Viscaal werd
al in de eerste minuut afgeblokt. Standard gaf meteen een antwoord via Moreira die ver overschoot. Even later
kopte Turaci tegen de paal. Standard Luik drukte Malinwa terug op eigen helft en kwam goed weg toen Vandooren
op Begois schoot en de omhaal van Aarst centimeters naast ging. KV kreeg weinig greep op het middenveld tijdens
de eerste twintig minuten. Een hard werkende Dosunmu schoot op het halfuur naast en KV kwam weer terug in de
wedstrijd. Echte grote kansen kreeg KV niet meer in een behoorlijke eerste helft.
Standard Luik drukte in het begin van de tweede helft KVM op de eigen helft. Drie minuten na de pauze kreeg
Enakarhire een tweede gele kaart en moesten de Rouches met tien verder. Het verschil was in het spelpeil amper te
merken, in tegendeel, Moreira kreeg een pracht van een kans, maar mikte net naast. Drie minuten later was het de
bedrijvige Moreira die scoorde. Malinwa maakte vijf minuten later al de gelijkmaker via Kubik. Hegelmeers viel
dan in voor de Jong en bracht nog gevaar voor het Luikse doel. Net voor het einde lobte Hegelmeers doelman
Carini, maar Standardverdediger Turaci kopte de bal van de lijn. Een billijk gelijkspel dus na een leuke wedstrijd al
had er voor KVM misschien meer in gezeten.
Maandag 2 december: Omdat er discussie onstond over het feit dat de spelers al dan niet meer verzekerd
zouden zijn hebben ze vandaag niet getraind. Volgens woordvoerder Johan Willemen berust alles op een
misverstand.
Maandag 2 december: Ivan Willockx heeft z’n aanvoerdersband ingeleverd, hij stapt ook uit de spelersraad.
De doelman die zaterdag opnieuw op de bank werd gezet heeft deze beslissing genomen omdat sommige mensen
binnen de club z’n werk als spreekbuis voor de spelersgroep niet apprecieerden. Eric Viscaal is nu de nieuwe
kapitein.
Zaterdag 7 december: Vandaag besliste de Algemene Vergadering onder leiding van Johan Willemen dat de
vzw KV Mechelen vrijwillig in vereffening gaat. De Brusselse advocaat Joan Dubaere werd aangesteld als
vereffenaar. Hij begint vanaf maandag aan de taak om na te gaan of er nog een toekomst is voor de voetbalclub
met stamnummer 25. De wedstrijd van morgen tegen KAA Gent wordt in ieder geval nog wel afgewerkt, wat de
spelers zelf al zeker wilden doen voor de supporters.
Zondag 8 december: KV verliest met 2-0 in Gent, spelers nemen emotioneel afscheid van trieste fans.
De uitslag van de partij was voor de vele meegereisde Malinwa-supporters voor één keer echter van minder belang.
De meesten onder hen waren in Gent om hun team een hart onder de riem te steken en de buitenwereld te laten zien
dat hun steun aan de club onvoorwaardelijk is en blijft. Het werd uiteindelijk een heel geladen en emotionele
wedstrijd. Vooraf werd Eric Viscaal gehuldigd door Sfeer.KOM, de sfeerorganisatie van de Buffalo's, en kregen de
meegereisde KV-fans op vraag van de stadionspeaker een hartverwarmend applaus van de aanwezige Gent-fans.
Een blijk van respect van de ene traditierijke club voor de andere en een gebaar dat we heel erg kunnen waarderen.
De wedstrijd zelf dan: de eerste helft verliep eerder gelijkopgaand, al had Malinwa de betere kansen. Gent had het
duidelijk moeilijk met het gezond agressieve spel van Malinwa en leek niet meteen een antwoord te vinden op het
eentijdsvoetbal dat KV soms op de mat toverde. De eerste goeie kans kwam er toen een jagende Dosunmu Geri
Cipi tot een onorthodoxe terugspeelbal dwong die maar net over de lat van het eigen doel ging. Even later knalde
Van Galen een tweede kans net over de lat van Frederic Herpoel. Malinwa bleef aandringen, maar een afstandschot
van De Jong werd afgeblokt en de beste kans van de eerste helft - een schot van Amuzu - ging over de lat. Gent kon
er enkel een zwakke trap van Machethe tegenover stellen. Helaas liet Alexandros Kaklamanos in de laatste vijf
minuten van de eerste helft blijken dat hij niet voor niets bij de topspitsen in België gerekend moet worden: eerst
nam hij een bal aan in de zestien en knalde hem in de draai voorbij Begois (1-0) en amper twee minuten later raakte
hij even los van bewaker Diallo om de bal meteen binnen te knikken (2-0). Malinwa moest dus de rust in met een
toch wel onverdiende 2-0 achterstand.
Na de rust probeerde Malinwa nog wat aan die achterstand te doen, maar de ingevallen Hermansen en Hegelmeers
slaagden er niet echt in om Frederic Herpoel te bedreigen. Viscaal vermaakte het publiek met enkele mooie
nummertjes, maar het gevaar kwam toch meer en meer van de Buffalo's: eerst moest Begois ingrijpen bij een harde
vrije trap, daarna hield hij tot twee keer toe Kaklamanos van een derde doelpunt. Aan de andere kant was Van
Galen nog even kort bij de aansluitingstreffer. Toen Ndikumana met een tweede gele kaart het veld uit moest, was
echter duidelijk dat KV in zijn mogelijk laatste match geen punten zou sprokkelen. De verdediging en Begois
wisten de Gentse druk echter te weerstaan. Een voorzet van Nijs in de extra tijd landde nog op de lat, maar de stand
bleef onveranderd. Al bij al een verdiende overwinning voor een nochtans niet indrukwekkend Gent.
Na de wedstrijd bleven de meegereisde Malinwa-fans nog een uur lang massaal in het stadion voor een uitgebreid
afscheid van hun club en hun spelers. Die zorgden nog voor een laatste kippenvelmoment toen ze vlak voor hun
vertrek nog één keer hand in hand de supporters kwamen groeten. Niet enkel bij de supporters vloeiden tranen, ook
Sammy Greven, Steven Ribus en enkele andere spelers hadden het moeilijk. Bedankt jongens, bedankt Malinwa,
hopelijk tot gauw!

Maandag 9 december: Vandaag heeft vereffenaar Joan Dubaere al het personeel van de club ontslagen, het gaat
om de 35 contractspelers, 5 fulltime-trainers en 9 vaste medewerkers. De eerstvolgende wedstrijd (zaterdag
aanstaande thuis tegen Antwerp) wil Dubaere laten uitstellen. Vandaag werd ook een nieuwe werkgroep
samengesteld: alle leden van deze werkgroep hebben maar één doel: KV Mechelen redden van de schrapping. De
leiding van de groep is in handen van advocaat Johan Timmermans. Naast hem zitten ook nog jeugdcoördinator
Zivica Kanacki, ex-crisismanager Sonia Hinninck en haar man, physical trainer Jan Van Winckel, Sammy Greven
en zijn vrouw, Silvain Dauwe, Corneel Van der Poel en Maurice Verheyden in de werkgroep. Ook de
supportersfederatie, het webteam en het internet-forum zijn vertegenwoordigd met respectievelijk Ludo
Nauwelaerts, Stefaan Leroux (kv_stefke), Jeroen Gobin (kv_fan), Davy Vandevinne (Davy), Roger Baerten
(Roger) en Koen Torfs (Stanley Brookes). Gisteren zegde ook Mark Uytterhoeven zijn steun toe aan de werkgroep.
Hij zal dus mee de schouders zetten onder dit initiatief en allicht het gezicht worden van de werkgroep naar de
media toe.De trainers van de “Jeugdacademie KVM” lieten al weten dat ze dit seizoen gratis willen blijver verder
werken.
Dinsdag 10 december: De werkgroep gaat proberen om het duel tegen Antwerp toch te laten doorgaan.
Woensdag 11 december: De nieuwe werkgroep heeft al één doel kunnen realiseren: ze hebben met vereffenaar
Joan Dubaere een akkoord bereikt om de 2 resterende wedstrijden vóór de winsterstop alsnog te spelen. Het gaat
om de thuiswedstrijd van komende zaterdag tegen Antwerp en de match op Moeskroen. Er wordt nu gepraat met
de spelers om na te gaan wie bereidt is om een minimumcontract te tekenen. Naast de enkele spelers van de A-kern
waarvan verwacht wordt dat ze tekenen, gaat de nieuwe ploeg bestaan uit jongeren.
Donderdag 12 december: Vandaag werd officieel bekend gemaakt dat de wedstrijd tegen Antwerp wel zeker
doorgaat. KV Mechelen beschikt terug over een ploeg. Alex Czerniatynski wordt de nieuwe trainer, Stéphane
Demol bedankte voor deze job omdat de huidige ambities van KV Mechelen niet stroken met die van Demol.
Czerniatynski zal worden bijgestaan door jeugdcoördinator Zivica Kanacki en sportief adviseur Fi Van Hoof.
Mark Uytterhoeven, Fi Van Hoof en Piet den Boer hebben vandaag ook een rekening geopend waarop de
supporters geld kunnen storten. De 3 initiatiefnemers van deze actie stellen voor dat elke supporter 1000 EUR
stort. Als 2 500 fans dit doen, is er genoeg geld om het stamnummer en het patrimonium van de club over te
nemen.
De wordt de Mark-Piet-Fi-actie genoemd. Het bedrag zou rond de jaarwisseling beschikbaar moeten zijn.
Naast deze actie worden er door de supporters nog andere acties gepland. De meest opvallende is de Mars van de
Hoop. Supporter Patrick De Cleyn roept alle supporters en symphatisanten van Malinwa op, om zaterdag vóór de
wedstrijd een mars te houden vanuit het centrum van Mechelen naar het stadion.
Vrijdag 13 december: Vanmiddag werd er voor het eerst getraind door de “nieuwe” ploeg. De training werd
geleid door Alex Czerniatynski en Zivica Kanacki. De nieuwe ploeg bestaat uit 20 spelers: aanvoerder Eric
Viscaal, doelmannen Ivan Willockx, Job Sueters en Kersten Lauwereys, Sammy Greven, Dave de Jong, Maarten
Tordoir, Steven De Pauw, Sven Doms, Osman Semih Serbest, Mathieu Boots, Olaf Vandael, Marco Nijs, Kevin
Aertbeliën, Simon Valgaerts, Martijn Van Galen, Tony Eecloo, Claude Vanderheyde, Yves Nkokolo en de 16jarige Bram Criel. Of zij allemaal een minimumcontract kregen en tekenden is niet duidelijk, want Job Sueters zou
bijvoorbeeld alleen maar mee trainen.
Zaterdag 14 december: Vanavond vond in Mechelen de “Mars van de Hoop” plaats, duizenden Malinwaaanhangers en andere voetbalsupporters verzamelden om 18u00 op de Botermarkt om van daaruit naar het KVMstadion te trekken. Naast KV-fans waren ook de supporters van andere clubs talrijk aanwezig. Gans de
voetbalwereld steunt stamnummer 25 en ziet de club niet graag verdwijnen. Er kwam een delegatie van het
Nederlandse Roda JC, om Mechelen te steunen en ook van andere Belgische clubs waren er fans
vertegenwoordigd.
Zaterdag 14 december: Piepjong elftal van “Czernia” verdient beter dan 0-2-nederlaag tegen Antwerp
Malinwa startte met een onuitgegeven elftal en met enkel jongeren uit de B-kern op de bank. KV begon wel
enthousiast onder impuls van het thuispubliek. Antwerp FC domineerde echter en kwam reeds vroeg op voorsprong
via Patrick "Boem Boem" Goots. Hij had geen meelijden met het zwaar lijdende Malinwa en schoot de Great Old
op voorsprong. KVM probeerde iets terug te doen via Eric Viscaal die vlak op Antwerp-goalie Feys schoot.
Antwerp FC kreeg nog enkele kansen door toedoen van Goots en Mussa, maar kon tegen het jonge KV niet veel
extra's brengen. Bij de rust stond het dus 0-1.
Na de pauze lieten de rood-witten uit Antwerpen Malinwa komen en KV begon zowaar druk uit te oefenen. De
ingevallen 16-jarige Bram Criel kreeg een unieke gelegenheid, maar Yves Feys lag in de weg. In diezelfde minuut
kon ook Martijn Van Galen de gelijkmaker tegen de netten prikken, maar de bal ging langs de verkeerde kant van
de paal. Antwerp loerde op de counter, maar Mussa en Nielsen schoten naast. KVM speelde zeer goed naar de
omstandigheden en dat zette de vele rood-gele supporters aan tot prachtige gezangen. Een minuut in de
toegevoegde tijd kreeg Sammy Greven voor een betwistbare overtreding een tweede keer geel en op aangeven van

de grensrechter moest ook Imagbudu met rood naar de kleedkamer. De vrije trap die op deze fase volgde werd door
Arkadiusz Kubik, broer van Lukasz, binnengekruld. 0-2, een onverdiende winst, want het strijdvaardig KV mocht
aanspraak maken op een gelijkspel.
Vrijdag 20 december: Vandaag maakte Mark Uytterhoeven, Piet den Boer en Fi Van Hoof voor het eerst het
bedrag bekend dat op “hun” rekening stond. Er werd ondertussen EUR 210 000 gestort. Uiteraard zijn ze daarmee
nog ver van het doel verwijderd, maar het 3-tal is toch erg optimistisch voor de toekomst.
Zaterdag 21 december: Ondanks 3-1 verlies in Moeskroen weer een goede partij van Malinwa
Onder het oog van nagenoeg 2000 meegereisde KVM-supporters begon Malinwa met een zeer jonge defensie aan
de wedstrijd. De Pauw, Doms, Serbest en Tordoir bevolkten door de schorsing van Greven de Mechelse
verdediging. KV werd in de beginfase zwaar op de proef gesteld door Excelsior Moeskroen en kwam zelfs al na
zeven minuten op achterstand. Steve Dugardein kon de 1-0 makkelijk inschieten. KV had het vrij lastig om eruit te
komen. Een zwakke kopbal van Valgaerts was de eerste poging op doel van geel-rood. Les Hurlus hadden het
overwicht, maar maakten de kansen niet af. Bij de Maneblussers werd een schot van Maarten Tordoir door een
Moeskroens been afgeblokt. Vlak voor de pauze glipte Dugardein door de buitenspelval en hij trapte simpel zijn
tweede van de avond tegen de netten. Met een 2-0 achterstand ging KV Mechelen dus de rust in.
KVM probeerde na de pauze meer balvastheid in zijn spel te krijgen, maar dat lukte nauwelijks. Moeskroen kwam
dikwijls gevaarlijk dicht bij het doel van Ivan Willockx. Die kwam enkele malen mooi uit zijn doel en voorkwam
een grotere voorsprong voor de Henegouwers. Excelsior Moeskroen kreeg in de 66ste minuut een terechte penalty,
maar Geoffrey Claeys kon een goed keepende Willockx niet omzeilen. KV putte moed uit deze gemiste strafschop
en elf minuten voor tijd kreeg Eric Viscaal een vrijgeleide van de Moeskroen-defensie. De Nederlander lobte de bal
mooi over Franky Vandendriessche. Het eerste doelpunt na de vereffening was een feit. De vreugde bij supporters
en spelers was dan ook zeer groot en Malinwa ging nu op zoek naar de gelijkmaker. Martijn Van Galen was daar
plotseling heel dichtbij. De Nederlander kon zich van zijn bewaker losrukken en alleen op Vandendriessche afgaan,
maar hij schoot op de Moeskroendoelman. In de blessuretijd floot scheidsrechter Luc Wouters een duidelijke fout
op Sven Doms niet waardoor Asanda Sishuba de 3-1 kon binnenschieten. Voor Malinwa zat er net zoals vorige
week tegen Antwerp een gelijkspel in, maar weer was het geluk niet aan KVM's zijde. De supporters lieten het niet
aan hun hart komen en bleven net zoals op Gent nog een goed halfuur na het eindsignaal hun ploeg aanmoedigen.
Hopelijk tot volgend jaar KV!
Maandag 23 december: Vandaag werd Kevin Aertbeliën aan de knie geopereerd. Het jonge talent van KV is
één de spelers die in de nieuwe ploeg terecht kwam en zaterdag na de rust z’n debuut mocht maken in eerste klasse.
Jammergenoeg duurde dit debuut maar 12 minuten en blesseerde Aertbeliën zich ernstig aan meniscus en
kruisbanden. Hierdoor moet hij noodgedwongen een kruis maken over het lopende seizoen.
Dinsdag 24 december: Vandaag stelde de werkgroep de “Nacht van Malinwa” voor: Op 10 januari organiseren
zij een grootse fuif, met verschillende optredens, in de Nekkerhal in Mechelen.
Zaterdag 28 december: Ondertussen draait de transfersmolen op volle toeren. Verschillende spelers hebben reeds
een nieuwe werkgever gevonden: Steven Ribus (KAA Gent), Theophilus Amuzu (Verbroedering Denderhoutem),
Louceny Doumbouya (Verbroedering Denderhoutem), Tosin Dosunmu (KVC Westerlo), Tony Eecloo (KEG
Gistel), Lukasz Kubik (R. Excelsior Mouscron). Eerder al hadden Dieter Dever (KAA Gent) en Jean-Paul BoekaLisasi (Sporting du Pays de Charleroi) elders onderdak gevonden. Andere spelers zijn volop aan het soliciteren bij
andere (buitenlandse) clubs.Ondertussen is het Fi Van Hoof die volop werkt om na nieuwjaar een degelijk elftal
tussen de lijnen te brengen. Hij kreeg o.a. beloften van de jongeren dat ze het seizoen bij KV Mechelen afmaken.
Want na de berichten, die door leden van de werkgroep de wereld worden ingestuurd, lijkt het er sterk op dat
stamnummer 25 het seizoen kan uitdoen in eerste klasse.
Zondag 29 december: Vandaag werd tijdens de “Christmas Horsejumping” in de Nekkerhal in Mechelen een
veulen geveild ten voordele van de actie Marc-Piet-Fi. Het leverde Malinwa EUR 7 500 op. Ondertussen lopen er
ook diverse acties voor KV van supporters en verenigingen: zaalvoetbaltornooi, kalenderverkoop, sponsortochten
naar de basiliek van Scherpenheuvel en KVM-stadion, kerstloop, merchandising KVM-artikelen, drank- en
eetstanden op diverse (kerst)markten, … En er zijn ook verschillende horecazaken die een bepaald bedrag per
consumatie afstaan aan de actie. Ondanks het feit dat het beoogde bedrag nog niet op de rekening van Mark-Piet-Fi
staat, lieten zij toch weten dat ze met de actie doorgaan. 31 december is niet langer de deadline die eerder voorop
werd gesteld.
Zaterdag 4 januari: Vandaag hervatte KV Mechelen de trainingen. Trainer Alex Czerniatynski kreeg 9 spelers op
training: Steven De Pauw, Sven Doms, Bram Criel, Osman Serbest, Job Sueters, Maarten Tordoir, Claude
Vanderheyde, Simon Valgaerts en Kersten Lauwerys. Omdat de spelers niet verzekerd waren, hield de groep het
bij een minder risicovolle looptraining. Yves Nkokolo ontbrak nog omdat z’n papieren nog niet in orde waren.

Ondertussen vonden nog verscheidene spelers een nieuwe club: Kevin Begois en Ken Leemans trekken naar het
Nederlanse Kerkrade waar ze voor Roda JC zullen spelen, het trio Willockx, Vandael en Greven gaat naar de
ambiteuse tweedeklasser KFC Strombeek en Rory Hegelmeers verhuist naar competitierevelatie K. Sint-Truidense
VV. Marco Nijs, die ging testen bij het Portugese Madeira, gaf te kennen dat hij waarschijnlijk het seizoen wil
uitdoen bij Malinwa. De nederlanders Dave de Jong en Martijn Van Galen beslissen pas na een gesprek met
vereffenaar Joan Dubaere. Fi Van Hoof blijft werken aan de komst van nieuwe spelers: verschillende clubs bieden
hun overtollige spelers aan.
Maandag 6 januari: Vereffenaar Joan Dubaere maakte bekend dat KV Mechelen, zonder extra financiële
tegenslagen, het seizoen kan uitspelen. Hiervoor heeft hij een budget samengesteld. Het licht staat dus op groen
om de spelers een minimum aan te bieden. Dit is een contract tot het einde van het seizoen, maar met de
ontbindende voorwaarde dat het contract vervalt als KVM geschrapt wordt. Dave de Jong en Martijn Van Galen
lieten intussen weten dat ze niet ingaan op dit voorstel. Fi Van Hoof is in onderhandeling met technisch directeur
van Standard: Michel Preud'Homme. De luikse club zou bereidt zijn een 5-tal spelers tot het einde van het seizoen
ter beschikking van Malinwa te stellen. Ook K. Sporting Lokeren St-Niklaas Waasland zou naar verluid enkele
spelers willen afstaan.
Dinsdag 7 januari: Vandaag tekenden 10 spelers van KV Mechelen het minimumcontract. Het gaat om Bram
Criel, Steven De Pauw, Sven Doms, Kersten Lauwerys, Marco Nijs, Osman Semih Serbest, Job Sueters, Maarten
Tordoir, Simon Valgaerts en Claude Vanderheyde. Ze deden dat samen met de eerste echte nieuwkomer in de
selectie: David Crv. De middenvelder van R. Excelsior Mouscron wordt dus gehuurd tot het einde van het
seizoen.
Woensdag 8 januari: Vandaag werd tijdens een vergadering van de werkgroep de vzw “Red KV” opgericht.
Deze vzw moest er komen om rechtsgeldig te zijn in onderhandelingen met bedrijven. Ze dient enkel om de
periode tot de overname te overbruggen. Er zetelen 14 personen in de vzw: voorzitter Mark Uytterhoeven, Fi Van
Hoof, Piet den Boer, Johan Timmermans, Sonia Hinninck, Silveer Dauwe, Jan Van Asbroeck, Leo Wezembeek,
Thierry Lammar, Ludo Nauwelaerts, Dirk Van de Sande, Manu Verreth, Thierry Steemans en Zivica Kanacki.
Donderdag 9 januari: Fi Van Hoof kwam vandaag tot een akkoord met 5 spelers van Standard. Zij tekenden
het minimumcontract bij Malinwa: Dimitri Habran, Mohamed El Yamani, Sébastien Grégoire, Antonio Caramazza
en Xavier Asselborn. Alle nieuwe spelers die speelgerechtigd willen zijn voor de eerste wedstrijd van de
terugronde, moesten vandaag hun contract tekenen. Dus met deze 5 Standardjongeren, David Crv en de 10
overgebleven KV-spelers (Criel, De Pauw, Doms, Lauwerys, Nijs, Serbest, Sueters, Tordoir, Valgaerts en
Vanderheyde), beschikt trainer Alex Czerniatynski over een 16-koppige selectie om op zondag 19 januari naar
Charleroi af te reizen.
In de loop van de dag raakte ook bekend dat Eric Viscaal voor vierdeklasser Dilbeek Sport gaat spelen. Na z’n
sportieve loopbaan bij de Branbantse club krijgt de ex-international er een job aangeboden.
Vrijdag 10 januari: Vanavond organiseert de werkgroep van KV Mechelen “De Nacht van Malinwa”. Het
betreft een fuif in de Nekkerhal in Mechelen met optredens van Gunther Neefs, Sam Gooris, Boogie Boy,
Dynamite, Acapulco en een verrassingsact. Van de website van Burnley FC vernamen we ook dat Drissa Diallo
voor deze engelse club gaat spelen. De ex-KV-verdediger zou morgen al z’n debuut maken in de First Division
voor de match tegen Ipswich Town.
Zaterdag 11 januari: Na een eerste schatting heeft de Nacht van Malinwa ongeveer 40 000 euro opgeleverd voor
de actie Mark-Piet-Fi
Dinsdag 14 januari: Vanavond speelde KVM voor meer dan 1 000 toeschouwers een oefenduel tegen
derdeklasser K. Lyra TSV. Habran, Caramazza, El Yamani, Grégoire en Crv maakten hun debuut bij KV in de
eerste wedstrijd van het jaar van het Nieuwe KV Mechelen. Debutant Sébastien Grégoire zorgde met z’n doelpunt
in de eerste helft voor de 1-0-overwinning. Fi Van Hoof heeft een mondeling akkoord met 2 verdedigers van K.
Sp. Lokeren SNW. Het gaat om Steven De Geest en de Kroaat Alen Mrzlecki. Van Hoof blijft nog onderhandelen
met andere spelers, waaronder Kevin Franck. Een jonge Belg, die bij de B-kern van Real Madrid CF speelt.
Zaterdag 18 januari: Steven De Geest en Alen Mrzlecki van K. Sporting Lokeren St-Niklaas Waasland zouden
voorlopig toch niet naar Malinwa komen. Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht wil dat KV eerste de achterstallige
transferprijs van Jean-Paul Boeka-Lisasi betaalt.
Zondag 19 januari: Moedig KV onderuit in Charleroi, hield stand tot rode kaart
De eerste wedstrijd na de winterstop werd afgesloten met een 3-0 verliesscore op het veld van Sporting Charleroi.
Verrassend was dit niet. KV bracht een ploeg op de been die buiten keeper Habran (27) en middenvelder Crv (25)
niet hoger reikte dan…20 jaar. Komt daarbij nog dat de spelers elkaar pas sinds enkele weken kennen. M.a.w. een
quasi onmogelijke opdracht om iets te rapen op Mambour.

Toch begon de wedstrijd met een eerste kans voor KV. Gregoire schoot van op rechts goed in, maar Charleroi
doelman Laquait kon nog net in hoekschop werken. Even voordien had Sven Doms een betwistbare gele kaart
gekregen. Ondertussen bleef de match beperkt tot middenveldspel. Enkele kopballen van Charleroi gingen naast of
werden gepakt door Habran. Op de 24 minuut kantelde de wedstrijd echter. Een Charleroi aanval door het centrum
werd door Sven Doms foutief afgestopt. Ditmaal een terechte, jammer genoeg 2de, gele kaart. KV verder met 10,
en dit was er duidelijk teveel aan. Charleroi nam het heft in handen. Habran redde nog op een schot van Dufer,
maar tegen de kopbal van de volledig ongedekte Defays was hij kansloos, 1-0.
De ganse tweede helft was een logisch vervolg van het laatste kwartier van de eerste helft. De jonge KV bende
verdedigde zich met veel overgave, maar de Charleroi verdediging kwam zelden of nooit in gevaar. Charleroi kon
zonder imponeren een paar kansjes bij elkaar voetballen. Twee ervan resulteerden nog in een doelpunt. Boeka, juist
hij, stond op de juiste plaats om een afgeweerd schot van Eduardo in doel te deponeren, en 3 minuten voor tijd
maakte de ingevallen Digregorio er nog overdreven 3-0 van.
Nog te vermelden valt de invalbeurt van de 16-jarigen, Tuteleers en Criel in de tweede helft. De gemiddelde leeftijd
van de ploeg op dat moment bedroeg juist geteld 19.8! Een record in eerste klasse misschien?
Maandag 20 januari: Nadat eerst de transfers van de Lokerenspelers afsprongen, gaat ook de overgang van
Kevin Franck niet door. De jeugdspeler van Real Madrid tekende een contract bij tweedeklasser FC Denderleeuw.
Dinsdag 21 januari: Vandaag deed de werkgroep bij vereffenaar Joan Dubaere een bod op het stamnummer
van KV Mechelen. Het bod bestaat uit het geld dat door de supporters is gestort en uit engagementen die ze hebben
met verschillende bedrijven. Later zou dan een bod komen op het patrimonium van de club. De werkgroep zou
ondertussen ook een oplossing hebben om de problemen rond de transferprijs van Boeka-Lisasi op te lossen. Het
zou om extern geld gaan, zodat men geen geld moet gebruiken van rekening Red KV. Hierdoor wordt de weg
vrijgemaakt voor spelers van K. Sporting Lokeren St-Niklaas Waasland die tot het einde van het seizoen voor
KVM willen voetballen.
Zaterdag 25 januari: KVM biedt de supporters een prachtige match ondanks 0-2-verlies tegen RSCA
Voor de eerste thuismatch na de winterstop tegen het Anderlecht van Hugo Broos waren Marco Nijs en Sven Doms
geschorst. De centrale verdediger werd vervangen door Xavier Asselborn, die van Standard werd overgenomen.
RSC Anderlecht probeerde in de prille aanvangsfase het spel naar zich toe te trekken. Malinwa was een beetje
onder de indruk, maar kon paars-wit redelijk goed opvangen. Steven De Pauw moest al na acht minuten naar de
kant met een blessure. In zijn plaats kwam de zestienjarige Bram Criel. Na een goed kwartier groeide het
vertrouwen bij de thuisploeg en dat resulteerde in enkele mooie acties op het middenveld. Het eerste schot tussen
de palen was van Antonio Caramazza die de bal recht op Anderlecht-doelman Zitka schoot. Anderlecht antwoordde
meteen via Nenad Jestrovic, maar de spits lobte de bal over het doel van Habran. KV deed verrassend goed mee
geholpen door een zwak Anderlecht. De jonge garde van Czerniatynski mocht beginnen dromen om met een
gelijkspel de rust in te gaan, maar dat was zonder Walter Baseggio gerekend. Acht minuten voor de pauze schoot
hij de bal tegen de netten. 0-1 bij de rust na een leuke eerste helft met een fris spelend KVM.
Na de rust trok Sporting het laken naar zich toe, maar zonder veel overgave. KV Mechelen hield stand en
verdedigde efficiënt. KV-goalie Dimitri Habran zou vanaf dan een hoofdrol opeisen. Hij hield KV in de wedstrijd
en hield ballen van Jestrovic, De Bilde en Seol met klasse uit zijn doel. Anderlecht kreeg de kansen om de
voorsprong uit te diepen, maar benutte de verschillende mogelijkheden niet. Malinwa zat door zijn fysieke krachten
heen en mocht zich gelukkig prijzen dat een vlam van Yves Vanderhaeghe op de lat uiteenspatte. Met nog drie
minuten extra tijd versierde rood-geel een corner. KV zette alles op alles en ook keeper Habran stond in het
strafschopgebied. De hoekschop leidde echter tot niets. Seol kon op een leeg doel afstormen en de bal simpel
binnenleggen. 0-2 in blessuretijd zou ook de eindstand worden na een prachtige prestatie van KV. Met deze jonge
bende kan KV nog een leuke toekomst beleven.
Maandag 27 januari: Vandaag voegden zich 2 nieuwe spelers bij de groep: het gaat om de verdedigers Alen
Mrzlecki en Steven De Geest. Beide spelers komen over van K. Sporting Lokeren St-Niklaas Waasland.
Dinsdag 28 januari: KV Mechelen had een akkoord met Jurgen Vandeurzen om op amateurbasis het seizoen
uit te doen bij Malinwa, maar verveffenaar Joan Dubaere gaf geen toestemming voor de transfer. Vandeurzen
speelde voorheen o.a. bij KFC Turnhout en het engelse Stoke City en wilde zich bij KV terug in de kijker spelen.
Woensdag 29 januari: Vandaag kreeg de werkgroep bericht van vereffenaar Joan Dubaere dat het gedane bod
op het stamnummer onvoldoende is. De werkgroep zal zich nu beraden over een hoger bod. Er zal niet hoger
geboden worden dan de financiële middelen die ter beschikking zijn.
Donderdag 30 januari: De voetbalbond besliste vandaag om alle wedstrijden van het komende week-end af te
gelasten. Door de vriestemperaturen en de sneeuwval zijn de velden onbespeelbaar geworden. RAEC Mons- KV
Mechelen vindt waarschijnlijk plaats in het week-end van 12 en 13 april.

Vrijdag 31 janauri: Vandaag, op de laatste dag van de winsterse transferperiode, realiseerde sportief Directeur Fi
Van Hoof een laatste transfer. Jeroen Coppens, een 20-jarige middenvelder, wordt gratis gehuurd van
landskampioen KRC Genk. Malinwa wilde ook Trésor Botuly Empoke huren, maar ondanks het feit dat de speler
zelf graag wilde komen, weigerde het Liersebestuur de Franse aanvaller een transfer.
Woensdag 5 februari: De vzw Red-KV heeft vandaag 8 500 euro bondschulden betaald. Het was een vonnis
dat moest betaald worden om directe schrapping te vermijden. Het betrof enkele rekeningen aan de bond en
schulden aan voormalig KV-manager Guido Mallants. Het bericht dat in de pers verscheen, dat Mechelen nog
350000 euro aan het Turkse Besiktas JK moet voor de transfer Van José Del Solar bleek achteraf vals alarm. Dit
probleem zou rond april-mei van vorig jaar opgelost zijn toen KVM z’n licentie verkreeg voor eerste klasse. Exvoorzitter Willy Van den Wijngaert schreef hiervoor toen een onvoorwaardelijk cheque uit.
Zaterdag 8 februari: KV in 5’ uitgetelt en afgemaakt door competitieleider Club Brugge
KVM startte met de intentie om het tegen de leider uit Brugge even goed te doen als tegen Anderlecht. Geel-rood
begon met veel enthousiasme aan de partij en dat vertaalde zich meteen in een kans voor El Yamani. De
Egyptenaar kopte een hoekschop van Grégoire een klein metertje over het doel. Club zette meteen orde op zaken en
zocht geduldig naar een eerste kans. Englebert plaatste de bal echter net naast. KV probeerde wel, maar het was
zoals te verwachten Club die het laken naar zich toe trok. Toch stond na 20 minuten nog steeds de brilscore op het
bord. Malinwa kon nog dreigen met een scherpe hoekschop van Grégoire die net voorlangs ging. Wat daarna zou
volgen werd een echt doelpuntenfestival aan Brugse zijde. Het jeugdige KV hield 24 minuten stand totdat Sandy
Martens de 0-1 mooi binnenschoot. Dit was het signaal voor de Club-spelers om door te gaan. Nog geen zes
minuten later stond het 0-4. Gert Verheyen mocht de tweede en de vierde goal voor Club op zijn rekening schrijven
en Olivier De Cock maakte een knap doelpunt vanuit een vrije trap. Toen Sven Doms de bal met de hand uit het
doel hield was het voor KV helemaal gedaan. Penalty en rood voor de jonge verdediger. Gouden Schoen Timmy
Simons zette de strafschop om. Mentaal was KV Mechelen nu helemaal gekraakt en het stond bovendien nog meer
dan 50 minuten met tien op het plein. Vlak voor rust maakte Martens zijn tweede van de avond. 0-6 bij de rust.
In de tweede helft was het enkel eenrichtingsvoetbal. KV was fysiek en mentaal niet meer opgewassen tegen 11
frisspelende Bruggelingen. Gert Verheyen kreeg de kans op 0-7, maar Habran pakte mooi. Op de 65ste minuut was
het dan toch zo ver. Sandy Martens legde de zevende Club-goal makkelijk binnen op aangeven van de ingevallen
Smolders. Malinwa kwam er helemaal niet meer aan te pas. De ingevallen Stoica schoot in één tijd op Habran,
Smolders en nogmaals Stoica plaatsten even later allebei de bal twee keer net naast. KV stond op dat moment nog
maar met 9 spelers op het veld. Grégoire moest met krampen naar de kant en de drie wissels waren opgebruikt.
Drie minuten voor affluiten dikte Smolders de score nog aan tot 0-8. Een pijnlijke nederlaag voor de moedige KVspelers die van het publiek toch een staande ovatie kregen. De supporters van KV Mechelen toonden nogmaals hoe
het echte voetbal in elkaar zit: emotie, sfeer en vooral...plezier. Dat er bij een 0-7 achterstand een wave door het
stadion rolde en iedereen de ploeg de hele match steunde, sterkt de overtuiging dat dit KV Mechelen niet kan
verdwijnen.
Woensdag 12 februari: Tijdens een vergadering tussen de ex-spelers en ex-werknemers van KVM enerzijds en
de spelersvakbond Sporta werd aan een nieuw voorstel van de overnamegroep rond Uytterhoeven en Timmermans
voorgesteld aan de ex-spelers en ex-werknemers. Dit voorstel werd niet aanvaard, maar volgens Sporta gaan de
onderhandelingen de goeie kant op en blijft er nog ruimte voor verdere onderhandelingen. Er werd een nieuwe
afspraak gemaakt voor een vergadering op 26 februari.
Donderdag 13 februari: Ondertussen vonden nog enkele ex-KV-spelers een nieuwe club: Christos Moucas
vindt bij Dilbeek Sport Eric Viscaal terug en Sören Hermansen gaat naar het IJslandse Throttur Reykjavik.
Mathieu Boots gaat op avontuur en tekende bij de Japanse tweedeklasser Yokohama FC.
Zaterdag 15 februari: Malinwa verliest verdienstellijk met 3-0 bij een controllerend Lierse
Bij KV Mechelen koos Alex Czerniatynski voor een ietwat andere ploeg dan tegen Brugge. Vijf nieuwe gezichten
aan de aftrap op het Lisp, maar dat was op het veld niet te merken. De automatismen lijken er stilaan in te sluipen
bij de Mechelse noodploeg en het eerste kwartier was dan ook gelijkopgaand. Lierse kreeg geen poot aan de grond
en de verdediging moest enkel halve kansjes toestaan aan de geel-zwarte spitsen. De beste kans was zelfs nog voor
KV, maar El Yamani kon een voorzet van op links net niet in doel werken. In de achttiende minuut kwam Lierse
ietwat gevleid op voorsprong toen Aruna Kone na een mooie actie de bal opzij kon leggen voor Stein Huysegems
die maar simpel binnen te leggen had. Daarna beperkte Lierse zich tot het controleren van de wedstrijd en
probeerde Mechelen op zoek te gaan naar de tegentreffer. Helaas bleken El Yamani en Criel soms moeilijk te
bereiken en bleven veel aanvallen dan ook steken op het middenveld. Aan de andere kant laat Aruna Kone zich
nogmaals opmerken met een mooi schot dat door Habran gekeerd wordt, maar meer dan die kans krijgt ook Lierse
niet. In de tweede helft toont Mechelen zich meteen feller op het veld, al is de eerste kans toch nog voor
Schaessens, die zijn schot gekeerd ziet. Daarna steekt Mechelen de neus aan het venster met een kans voor El
Yamani en een mooie solo-actie van David Crv, die echter te lang twijfelde om af te drukken en de kans zo zag

stranden in de Lierse-verdediging. Ook een vrije trap vlakbij de 16 levert geen doelrijpe kans op. Midden in de
tweede helft komt Lierse dan met een gelukje en een beetje tegen de gang van het spel in aan een tweede doelpunt.
Kone besluit op Habran, maar de terugstuiterende bal raakt hem vol in het gezicht en hobbelt in doel. Kone tegen
de vlakte, maar wel 2-0 voor Lierse. De Mechelse jongeren krijgen duidelijk een mentale klap en moeten het laatste
kwartier het spel een beetje ondergaan, wat nog leidt tot een derde doelpunt van Karel Snoeckx. Een terechte zege
van een matig Lierse. Aan Mechelse kant willen we vooral het goede halfuur in de tweede helft onthouden waarin
bleek dat de ploeg op elkaar ingespeeld raakt. Met STVV passeert volgende week de laatste ploeg uit de top 4.
Misschien kan dan - of zeker in de meer haalbare matchen daarna - aan het halen van punten gedacht worden.
Zaterdag 23 februari: Eerste punt voor het “nieuwe” KV Mechelen: 0-0 tegen S.T.V.V.
Met Bram Criel, Jeroen Coppens en Sebastien Grégoire in de basis kreeg KV een iets aanvallender tintje. Toch was
het Sint-Truiden dat de eerste reuzekans kreeg. De kopbal van Mbonabucya werd door KVM-doelman Dimitri
Habran prachtig uit de linkerhoek van het doel gehaald. Een kleine vijf minuten later vloog een schot van STVV
nipt over het KV-doel. Malinwa deed goed mee, maar kon niet echt dreigen. Een poging van Crv vanuit de tweede
lijn belandde in de handen van Belic. KV kon aanspraak maken op een penalty, maar scheidsrechter Flament
wuifde het protest tot tweemaal toe weg. Even later kregen de Kanaries een vrije trap die door Boffin tegen de paal
werd getrapt. Het sein voor KVM om ook ten aanval te trekken. Een kopbal van Criel en een schot van Caramazza
gingen naast de goal van Dusan Belic. KV begon te beseffen dat er iets te rapen viel. Sebastien Grégoire schoot à la
Van Basten vanuit een scherpe hoek. Zijn bal ging echter centimeters over de linkerwinkelhaak. STVV loerde op
de counter en kon bijna op voorsprong komen door Danny Boffin, maar het doelhout stond hem voor de tweede
keer in de weg. Voor het eerst in de terugronde was de beginscore ook bij de rust op het bord blijven staan. 0-0 dus
na een aangename eerste helft.
Na de pauze leek het er aanvankelijk op dat de Maneblussers zouden buigen. STVV begon te drukken, maar echte
grote kansen kreeg het niet. De bedrijvige Marcos Pereira had last met de ingevallen Valgaerts en ook de rest van
de KVM-verdediging deed het zo goed als subliem. Malinwa verdedigde nu enkel de nul-nul. Net na de 60ste
minuut ontsnapte KV Mechelen tweemaal aan een achterstand. Eerst vloog een kopbal net over het doel van
Habran en daarna kon Valgaerts met het hoofd van de lijn redden. Naarmate de tweede helft vorderde groeide bij
de KV-aanhang het geloof dat er een punt inzat en misschien zelfs meer. Want toen El Yamani vier minuten voor
de reglementaire negentig zich door de verdediging van de Kanaries dribbelde, belandde zijn schot op de deklat. In
de drie minuten toegevoegde tijd was het nog bibberen voor de hoekschoppen van Danny Boffin, maar uiteindelijk
was het eerste punt voor het jonge KVM binnen. Een verdiend punt op basis van de wilskracht en het uitermate
goede verdedigen. En liet de defensie een steek vallen, dan stond daar nog steeds Dimitri Habran die zich mateloos
populair aan het maken is bij het geel-rode legioen. Een eerste succesje dus voor de jonge garde van KV. Hopelijk
mag het feest woensdag na de belangrijke vergadering met de ex-spelers worden verder gezet.
Woensdag 26 februari: Deze dag gaat de geschiedenis in als de “overlevingsdag” van stamnummer 25. Vanavond
gingen in een ultieme vergadering de ex-spelers en ex-werknemers akkoord met het percentage van hun achtstallige
lonen dat ze uitbetaald zullen krijgen. De werkgroep van KVM kon deze mensen ongeveer 16 à 17 % van hun
achterstallen aanbieden en dit werd door de mensen van Sporta voorgesteld aan de ex-KV’ers. De vergadering die
in Elewijt plaatsvond en om 18u00 begon, werd door enkele honderden supporters buiten op de parking gevolgd.
Samen met de supporters die in de kantine in Mechelen zaten werd het voor hun een lange en bange avond. Iets
voor 22u00 kwam het verlossende nieuws dat KV Mechelen kan blijven bestaan. Het was Eric Viscaal die met de
woorden “jullie kunnen jullie cluppie behouden” voor een enorme vreugde-explosie bezorgde. Het goede nieuws
werd door de Malinwasupporters gevierd alsof er een nieuwe titel behaald werd.
Donderdag 27 februari: Vandaag werd door de vzw Red KV het overnamedossier binnengedaan bij de KBVB.
Nadat gisteren alle ex-spelers en ex-werknemers akkoord gingen, was Hamad Ndikumana uiteindelijk niet akkoord
met het voorstel. Volgens vereffenaar Joan Dubaere zou dit geen probleem opleveren omdat hij de schadeclaim
van de AA Gent-spelers betwist. De volledige procedure voor de overname zal enkele weken in beslag
nemen vooraleer alles definitief rond is.
Zondag 2 maart: KV Mechelen kansloos onderuit tegen sterk Sporting Lokeren SNW: 5-0
KV begon met de intensie om aan de feestelijke week een vervolg te breien op het drassige veld van Lokeren
SNW. Malinwa werd echter bij de vierde uit de stand meteen met de rug tegen de muur gezet toen De Beule alleen
op Habran afging. Gelukkig voor KV stond Habran in de modder goed te keepen. Toch werd het al zeer vroeg 1-0
voor Lokeren. Kristinsson trapte een vrije schop door het muurtje voorbij een uitglijdende Habran. De veer was bij
geel-rood meteen gebroken en Lokeren was gewoon een klasse beter. Enkel Steven De Geest kon in de eerste
dertig minuten dreigen met een kopbal die naast ging. Na zowat een halfuur spelen, floot scheidsrechter Paul
Wuyts een onterechte penalty voor Lokeren SNW. Gretarsson zette de strafschop zonder problemen om en Lokeren
stond op een 2-0 voorsprong. Even later onthield scheidsrechter Wuyts Lokeren van een (dit keer) terechte
strafschop toen Baldvinsson tegen de grond werd gewerkt. Met een 2-0 stand gingen beide ploegen kletsnat naar de
kleedkamers.

Na de rust ging Lokeren door op zijn elan. Al na zeven minuten in de tweede helft keek KVM tegen een 4-0
achterstand aan. Eerst Gretarsson en later De Beule maakten KV helemaal af. Toen Crv zijn tweede gele kaart van
de namiddag kreeg, mocht geel-rood nog een goed halfuur met tien verder. Lokeren drukte Malinwa tegen het
eigen doel, maar vond op zijn weg steeds een secure Dimitri Habran die zich weer in de kijker speelde. KV kon
enkel via Marco Nijs dreigen. Zijn schot ging via Dabanovic in corner. Acht minuten voor het einde van de partij
was het dan toch nog eens raak voor de Wase club. Sambegou Bangoura maakte knap de vijfde treffer voor
Lokeren dat een klasse te hoog was voor een onmondig, maar verdienstelijk strijdend KV Mechelen.
Zaterdag 8 maart: “Nieuw” KV Mechelen behaalt eerste overwinning: 2-0 tegen G.B.A.
Voor de wedstrijd hield Mark Uytterhoeven een bedankingsfeest voor de supporters. Verschillende oud-spelers
kwamen begeleid door het clublied de supporters groeten. Ivan Willockx, Sammy Greven en Olaf Vandael die op
hetzelfde moment moesten spelen met Strombeek, bedankten de supporters in een videoboodschap. Gunther Neefs
zong voor de ex-spelers "You're so beautiful" en mocht even later nog eens het plein op met het alom gekende
"You'll never walk alone". Na het vuurwerk en de taart voor de verjaardag van een verraste Mark Uytterhoeven kon
de wedstrijd beginnen.
KVM begon zonder de geschorste David Crv aan de partij. Osman Serbest was terug fit en stond meteen weer aan
de aftrap. KV begon zoals elke week met veel enthousiasme en dat leverde kansen op voor Nijs, Doms en El
Yamani. Hun pogingen gingen echter niet ver over het doel van Bram Verbist. De wedstrijd ging goed over en
weer en Malinwa kon zich dankzij de deklat behoeden van een vroege achterstand. Een vrije trap van Germinal
Beerschot belandde namelijk op de lat. Het duurde nog een kwartier tot de echte volgende kans, maar saai was het
zeker en vast niet. KV combineerde bij momenten fraai op het middenveld en GBA moest de jonge garde van
Czerniatynski met fouten afstoppen. In de 25ste minuut joeg Marco Nijs de bal vanop 30 meter in de
linkerbenedenhoek, maar Bram Verbist kon de bal nog mooi in hoekschop werken. De daaropvolgende corner
belandde net naast het GBA-doel. De Ratten van het Kiel antwoordden even later met de doorgebroken Kpaka,
maar wie anders dan Dimitri Habran hield de bal uit het doel. 0-0 bij de rust na een evenwichtige eerste helft met
licht voordeel voor KV Mechelen.
GBA probeerde KV na de rust tegen het eigen doel te drukken en dat leek de eerste tien minuten na de pauze te
lukken. Geel-rood verdedigde echter ijzersterk. Onder de aanmoedigingen van de twaalfde man werd KVM naar
voren geduwd. Caramazza kreeg twee maal in dezelfde minuut de kans om de eerste treffer na Nieuwjaar te maken,
maar eerst schoot hij naast en even later kopte hij alleen voor Verbist de bal op de GBA-goalie. Germinal
Beerschot reageerde en toen Maarten Tordoir een GBA-speler in het strafschopgebied neerhaalde floot
scheidsrechter Petitjean terecht een penalty. Kpaka plaatste de bal, maar een prachtige Habran hield de bal uit zijn
doel. Achter de Kazerne ontplofte en stuwde zijn spelers nog meer vooruit. Vijf minuten later was het dan toch
raak. Na een geharrewar in het doelgebied van Germinal Beerschot kon Sebastien Grégoire de bal dan toch over de
doellijn tikken. De jongelingen op het veld en op de bank, de trainersstaf en het geel-rode legioen gingen alsof het
een kampioensviering betrof uit de bol. GBA was aangeslagen, maar probeerde iets aan de scheve situatie te doen.
KVM stond echter gedisciplineerd te verdedigen, maar kwam toch goed weg toen Kpaka alleen in het
zestienmetergebied nipt over schoot. Twee minuten voor tijd maakte El Yamani het helemaal af: met een mooie
lobbal ging de 2-0 tegen de netten. Een mooiere bedanking voor de supporters en ex-werknemers die de laatste
weken en maanden zoveel inspanningen trotseerden, konden de jongens op het plein niet geven.
Woensdag 12 maart: Vandaag vormde de vzw rond Mark Uytterhoeven en Johan Timmermans een voorlopig
bestuur. Hierin zetelen: Johan Timmermans, Francis Van Campenhout, Thierry Steemans, Silveer Dauwe, Fi Van
Hoof en nog iemand van de Commerciële cel. Dit bestuur wil gaan werken met een budget van 1 miljoen euro.
Ondertussen werkt Fi Van Hoof volop aan het team dat volgend seizoen in derde klasse moet starten.
Vrijdag 14 maart: Ondertussen zijn de jeugdspelers van de Jeugdacademie van KV Mechelen erg gegeerd
door binnen- en buitenlandse clubs. Wekelijks worden de wedstrijden van Malinwa gevolgd door talrijke scouts.
Een rechtstreeks gevolg hiervan is de transfer van Michael Van Geele naar Middlesbrough FC. De 16-jarige
middenvelder verhuist direct naar de Engelse club. Alexis Kubilskis gaat voor Nottingham Forest spelen.
Zaterdag 15 maart: KV verliest met 4-1 op het veld van Lommel
Met Lommel tegenover zich moest KV het veld op tegen een club met dezelfde problemen. Voor de wedstrijd
liepen vele KV-supporters mee in de mars naar het stadion van Lommel om hun solidariteit te betuigen met de
Noord-Limburgers. De wedstrijd zelf begon met gelijkopgaand spel al nam Lommel reeds vlug de overhand. KV
stond niet echt overtuigend te verdedigen en moest cash betalen toen Dokic zich doorheen de geel-rode defensie
wurmde en met een mooi schot Habran te grazen nam. Malinwa kon niet echt dreigen, het was integendeel Lommel
dat de meeste kansen kreeg. Bij de rust stond het nog "maar" 1-0 voor de thuisploeg.
Na de pauze greep KV Lommel enthousiast naar de keel, maar dit was echter voor maar eventjes. De groen-witten
konden de voorsprong verder uitbouwen via een goal van weeral Dokic die Tankary en Dekelver perfect verving in
de spits. Trainer Alex Czerniatynski reageerde daarop met de inbreng van Bram Criel. Laatstgenoemde bracht iets
meer aanvalsdrift in de rangen van KV, maar toch was het Lommel SK dat een derde keer scoorde. Stijn

Haeldermans maakte er 3-0 van. Malinwa kon dan toch nog scoren via Marco Nijs die de bal heerlijk mooi in de
linkerbovenhoek bombardeerde. Maar het kalf was reeds verdronken, zeker nadat Valenta er drie minuten voor tijd
nog 4-1 van maakte. Vlak na het affluiten van de wedstrijden bestormden de supporters van beide ploegen het
terrein en verbroederden ze. Nooit geziene taferelen tijdens een competitiematch in eerste klasse. Beide
supporterskernen die elkaar steunden en samen de sfeer bepaalden: voetbal een feest!
Donderdag 20 maart: Onder leiding van Mark Uytterhoeven vergaderde de supportersfederatie met de
afgevaardigden van de diverse supportersclubs over de manier waarop de supporters inspraak gaan krijgen in het
bestuur van het “nieuwe” KV Mechelen. In Uytterhoeven’s voorstel is er in de Raad van Beheer plaats voor 2
supporters. Dat betekent dat 1/3de van de mandaten in supportershanden ligt.
Zondag 23 maart: 0-1-nederlaag tegen La Louvière
In een zonovergoten Achter de Kazerne speelde KV Mechelen tegen de elfde uit de stand, La Louvière. En dit
zonder Simon Valgaerts die geelgeschorst was. De wedstrijd ging in de aanvangsfase goed op en neer zonder echt
grote kansen. Maar de wedstrijd stokte en kabbelde langzaam verder naar de rust. Marco Nijs kogelde de bal vanop
twintig meter prachtig naar de linkerbovenhoek, maar Jan Van Steenberghe haalde de bal in extremis nog onder de
lat vandaan. Voorts was er weinig te beleven in een pot rasecht zondagmiddagvoetbal.
Na de rust maakte Malinwa nog minder klaar dan voor de pauze. La Louvière zette iets meer druk en dat
resulteerde in enkele povere pogingen. Elf minuten in de tweede helft kon Davy Cooreman vrij uithalen vanop 20
meter en belandde de bal enig mooi achter Dimitri Habran. 0-1, niet onverdiend voor de Wolven op basis van het
spelbeeld in de tweede helft. KVM probeerde wat terug te doen, maar geraakte niet verder dan de secure groenwitte verdediging. Twaalf minuten voor tijd kreeg Peter Odemwingie een rode kaart van scheidsrechter Flament
voor een aanslag op Asselborn. Geel-rood kon echter buiten enkele hoekschoppen nog weinig dreigen en ook de
drie minuten extra tijd hielpen de Maneblussers niet. Het werd dus een 0-1 overwinning voor La Louvière na een
saaie wedstrijd.
Maandag 24 maart: Vandaag keurde de Controlecommissie van de Belgische Voetbalbond de overdracht
van het stamnummer van KV Mechelen goed. Vereffenaar Joan Dubaere en Johan Timmermans gingen hierover
uitleg verschaffen aan deze commissie die dus een positief advies zal geven aan de KBVB. Dan wordt de vzw
Yellow-Red-KV eigenaar van stamnummer 25 en kan KV Mechelen volgend seizoen in de derde nationale
afdeling starten. Malinwa begint de competitie met 9 minpunten. Deze sanctie werd opgelegd omdat KV na de
vereffening alleen de bondsschulden betaalde, dit zou anders tot oneerlijke concurrentie met de andere
derdeklassers leiden.
Woensdag 26 maart: Oefenduel: KVM – K. Kontich FC 6-1
Er raakte bekend dat Manu Verreth voorzitter van de Jeugdacademie is geworden.
Donderdag 27 maart: KFC Germinal Beerschot Antwerpen legt klacht neer tegen KV Mechelen. Op 8 maart
versloeg KVM GBA en de Antwerpse club wil nu de punten via de groene tafel terugwinnen omdat KV Mechelen
geen 20 spelers onder contract zou hebben. Twintig contractspelers hebben is één van de voorwaarden om een
licentie voor eerste klasse te krijgen.
Donderdag 3 april: Alex Czerniatynski blijft ook volgend seizoen bij KV Mechelen. Hij bereikte met Fi Van
Hoof een overeenkomst om een contract te tekenen van één seizoen + een optie van 1 seizoen extra. Steven De
Pauw is de eerste speler waarmee Fi Van Hoof een overkomst bereikte om volgend seizoen de kleuren van KV te
verdedigen.
Zaterdag 5 april: Opnieuw zware nederlaag: 6-0 tegen SK Beveren
Op het veld van Beveren kwam KV Mechelen al snel achter. Nog geen twee minuten waren voorbij of Arsène Né
kopte de bal over Dimitri Habran. Voor Malinwa kon de wedstrijd niet slechter beginnen en het was meteen op
achtervolgen aangewezen. Geel-rood kon echter niet veel terugdoen. Het ontbeerde KV aan zuivere passing en
creativiteit. De Waaslanders wachtten rustig af en dicteerden het spel. Op de tweede stilstaande fase voor doel liet
de jonge verdediging van KV zich weer vangen door Né. De Ivoriaan kon de bal ongehinderd in de
linkerbenedenhoek voorbij een hulpeloze Habran koppen. KVM was gewoon te zwak voor een goed georganiseerd
Beveren om kansen af te dwingen. Na een uitermate zwakke eerste helft mochten de jongens van Czerniatynski
gaan bekomen in de kleedkamers en de nodige peptalk aanhoren.
In de aanvangsfase van de tweede helft probeerde Malinwa iets terug te doen, maar Beveren anticipeerde hierop
zeer goed. Echte dreiging van KV kwam er nooit. Het was helemaal afgelopen voor de Maneblussers toen Sanogo
profiteerde van een fout van Steven De Geest en alleen op Habran mocht afstevenen. Sanogo plaatste de bal mooi
in het doel en het stond 3-0. Beveren speelde op bepaalde ogenblikken KVM van het kastje naar de muur en menig
geel-rood verdediger stond op losse benen. Steven Wostijn kon vijf minuten na de drie-nul de vierde treffer van de
avond tegen de netten schieten. Toen Zézeto een knappe actie in één tijd binnenschoot werd de forfaitscore bereikt.
Maar de lijdensweg was voor KV nog niet afgelopen. Vijf minuten voor affluiten kreeg KSK Beveren een terechte

strafschop en werd de eindscore op het bord gezet: 6-0 door Yapi Yapo. Het enige hoogtepunt van de wedstrijd
voor de KVM-supporters was meer dan waarschijnlijk het vervroegd aanzetten van de muziek en opkomen van de
cheerleaders terwijl de wedstrijd nog bezig was. Een hilarisch stukje op de Belgische voetbalvelden, maar jammer
genoeg was dit het enige moment voor KV om te lachen. Het is duidelijk dat de jonge garde vermoeid is na het
spelen van reeds 12 eersteklassewedstrijden, maar niemand mag vergeten dat het zonder hen onmogelijk was om de
competitie verder af te maken en KV van schrapping te behoeden. Volgende week wacht met RAEC Mons een te
duchten tegenstander met een goede thuisreputatie.
Woensdag 9 april: Vandaag speelde KV Mechelen een benefietwedstrijd tegen de ex-spelers van KV. De
opbrengst gaat naar de 53 werknemers van Malinwa die op 26 februari het “Akkoord van Elewijt” ondertekenden.
De wedstrijd eindigde op 3-3. Dit duel werd voorafgegaan door een wedstrijd tussen de Vak G Casuals en de
Mechelse politie. In dat duel wisten de KV supporters hun tegenstanders te verslaan met 1-0.
Donderdag 10 april: Vandaag werden de laatste leden verkozen voor de supportersraad. Hierin zetelen in
totaal 9 personen waarvan 2 personen terecht komen in de Raad van Bestuur van KV Mechelen. Volgende mensen
zitten in de supportersraad: Johan Callaerts, Francis Goossens, Birger De Schoenmaeker, Gi De Belder, Francis De
Groen, Karel Keuleers, Ludo Nauwelaerts, Benny Torfs en Kurt Waeben.
Zaterdag 12 april: Vandaag keurde het Uitvoerende Comité van KBVB de overdracht van stamnummer 25
officieel goed. De vzw Yellow Red KV heeft dus eindelijk het stamnummer in eigen handen. Voorzitter van deze
vzw is Mark Uytterhoeven. Hierdoor is hij dus ook voorzitter van KV Mechelen. Op de Algemene Vergadering
van binnenkort moet er een nieuw bestuur worden samengesteld. Johan Timmermans zou de enige kandidaat
zijn om de plaats van voorzitter in te vullen.
Zondag 13 april: Inhaalmatch: 2-0 verloren tegen RAEC Mons
KVM-trainer Alex Czerniatynski werd voor de wedstrijd door de Waalse pers gehuldigd als Sportpersoonlijkheid
van het Jaar.
Door de hoge prijzen zakten ongewoon weinig Mechelaars af naar het Tondreaustadion. De wedstrijd startte pas na
een studieronde van een tiental minuten. RAEC Mons dreigde af en toe gevaarlijk via de rechterflank, maar kon
Habran niet echt verontrusten. KV Mechelen had na de wanprestatie op Beveren iets recht te zetten en dat was
duidelijk te zien aan de inzet waarmee de meeste spelers stonden te spelen. Er werd geknokt voor elke bal en
RAEC Mons had het moeilijk met de vinnige KV-spelers. Na 25 minuten was het dan toch raak voor de thuisploeg.
Topscorer Cédric Roussel legde de bal netjes in het KVM-doel. 1-0 en Malinwa was op achtervolgen aangewezen.
KV Mechelen antwoordde twee maal via Marco Nijs, maar Mons-doelman Van de Putte was attent. Bij de rust
mocht RAEC Mons een beetje gevleid met voorsprong de kleedkamers in.
Met de inbreng van Baita zorgde Marc Grosjean voor wat meer diepgang bij de Henegouwers. Malinwa moest het
spel ondergaan en kreeg in de eerste twintig minuten van de tweede helft maar weinig voet aan de grond op de
Bergense mat. Gelukkig voor KV stond er nog steeds een goed keepende Habran in het doel. Op nog geen tien
minuten tijd haalde de KV-goalie drie wereldsaves boven om Baudry, Roussel en Ciobotariu van een doelpunt te
houden. Geel-rood kreeg door de reddingen van Dimitri Habran meer moed en probeerde in de laatste helft van de
match nog op zoek te gaan naar de gelijkmaker. De ingevallen Maarten Tordoir was daar nog dichtbij, maar zijn
prachtig vluchtschot ging net over. Even later besliste Gorniak met een voorzet-schot dan toch de wedstrijd. Zijn
bal waaide over Habran in het doel en de eindscore stond op het bord: 2-0. Malinwa liet vandaag wel zien dat het
tot meer in staat is dan de afgelopen weken. Met de komst van VC Westerlo volgende week thuis mag KVM hopen
op nog eens een puntje.
Maandag 14 april: Osman Semih Serbest heeft aan Fi Van Hoof laten weten dat hij ook volgend seizoen voor KV
Mechelen blijft spelen.
Dinsdag 15 april: Na Serbest hebben ook Maarten Tordoir en Sven Doms hun ja-woord gegeven om een contract
voor 2 seizoenen te tekenen bij Malinwa.
Donderdag 17 april: Vandaag praatte Fi Van Hoof nog met enkele jongeren over hun toekomst bij Malinwa.
Kersten Lauwerys, Job Sueters en Yves Nkokolo blijven waarschijnlijk. Simon Valgaerts vroeg nog bedenktijd.
De onderhandelingen met Michel Preud'Homme om ook volgend seizoen spelers te lenen van R. Standard de Liège
zijn ook volop aan de gang.
Zaterdag 19 april: 0-4-nederlaag tegen KVC Westerlo
Tegen KVC Westerlo mocht Malinwa op een puntje hopen. De partij startte evenwichtig, maar bij momenten werd
er hard gebikkeld op het veld. De Kempenaars hadden last met de jonge garde van Czerniatynski die met Mrzlecki
startte in de plaats van Tordoir. Al na twee minuten moest Sébastien Grégoire van het veld af nadat hij zich
misstapte. Maarten Tordoir viel in en mocht dan toch nog 88 minuten meespelen. Malinwa probeerde het
verdedigend ingestelde Westel te ontwrichten, maar dat lukte nauwelijks. Schoten van Nijs en Coppens gingen net
over. De partij werd bitsiger: Frank Dauwen aan Westelse en Yves Nkokolo aan Mechelse zijde werden er de

eerste slachtoffers van. Zij kregen de eerste twee gele kaarten. In een vrij inspiratieloze wedstrijd bleef de
beginscore bij de rust logischerwijs behouden.
Na de rust bracht Jan Ceulemans Toni Brogno in ten nadele van Marc Wagemakers en speelde met drie spitsen.
Westerlo probeerde de druk op te voeren en al na acht minuten na de pauze was het zover: Alen Mrzlecki maakte
ongelukkig een own-goal op een voorzet van David Paas. Even later kreeg Yves Nkokolo zijn tweede gele kaart
van de wedstrijd waardoor hij mocht gaan douchen. KV Mechelen werd enkele minuten later helemaal uitgeteld
toen Tosin Dosunmu de 0-2 nette na een mooie en vlotte aanval van KVC Westerlo. De Nigeriaan kreeg er van het
KVM-publiek een applausje bij. Mede door het enthousiasme van de thuisaanhang werd Geel-rood naar voor
gestuwd, maar op enkele schaarse kansjes na moest Bart Deelkens zich niet bedreigd voelen. Acht minuten voor
affluiten was het helemaal over en out toen Paas de derde van de avond voor Westerlo scoorde. In blessuretijd kon
David Paas de overdreven vierde goal binnenschieten. Al bij al een te zwaar verdict voor een hart strijdend
Malinwa dat haar toekomstig voorzitter Johan Timmermans geen verjaardagscadeau kon geven.
Zondag 20 april: Voor Sebastien Grégoire zit het seizoen erop. De jonge speler, die van Standard wordt gehuurd,
blesseerde zich gisteren tegen Westerlo al na enkele minuten aan de voet en is voor de rest van het seizoen out.
Donderdag 24 april: Vanavond vergaderde de vzw Red KV over de leiding van het “nieuwe” KV Mechelen.
Er werd een Raad van bestuur en een Dagelijks bestuur voor KV Mechelen gekozen. Johan Timmermans is de
nieuwe voorzitter van KV Mechelen. De naam van de vzw werd gewijzigd in Yellow Red KV. De nieuwe vzw
bestaat, naast enkele nieuwe personen, uit de 14 mensen die de oude vzw Red KV oprichtten en uit de 9 personen
die onlangs zijn verkozen voor de supportersraad: Roger Baeten, Koen Caers, Patrick De Cleyn, Pit Desmet, Marc
Faes en Rudy Geens, Francis Jannes, Alfons Lauwens, Bert Schaapherders, Koen Torfs, Corneel Van Der Poel,
Gilbert Van Ostaede, Maurice Verheyden, Rita Verlinden (vzw Red KV), Johan Callaerts, Guy De Belder, Francis
De Groen, Francis Goossens, Birger De Schoenmaecker, Karel Ceuleers, Ludo Nauwelaerts, Benny Torfs en Kurt
Waeben. Later worden ook Jan De Craen, Francis Van Campenhout en Christian Deprez aan de vzw toegevoegd.
In de Raad van bestuur zetelen volgende personen: Ludo Nauwelaerts, Guy De Belder, Benny Torfs, Kurt Waeben
(vanuit de supportersraad), Jan Van Asbroeck, Thierry Steemans, Alfons Lauwens (voor de financiële controle),
Manu Verreth (als voorzitter van de Jeugdacademie), Marc Faes (van de commerciële cel) en voorzitter Johan
Timmermans.
De dagelijkse leiding van de club ligt in handen van: voorzitter Johan Timmermans, eerste ondervoorzitter Alfons
Lauwens, tweede ondervoorzitter Silveer Dauwe, financieel directeur Thierry Steemans, stadiondirecteur Francis
Van Campenhout, sportief directeur Fi Van Hoof en commercieel directeur Koen Torfs.
Zaterdag 26 april: Sportief directeur Fi Van Hoof werd met stressverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis.
Binnen enkele dagen zou hij terug aan de slag kunnen.
Zaterdag 26 april: KV verliest met 2-6 van uittredend landskampioen KRC Genk
Met KRC Genk kwam de aftredende landskampioen Achter de Kazerne. Malinwa startte zonder El Yamani die met
de nationale ploeg weg is en met Simon Valgaerts in de spits. Marco Nijs speelde op de ongewone linksback achter
Maarten Tordoir. Bij Genk zaten Moons, Soley, Sonck en Beslija op de bank. Al na een kleine drie minuten spelen
was KVM op achtervolgen aangewezen. Dagano maakte de 0-1. Geel-rood reageerde meteen en drukte Genk op de
eigen helft. Caramazza dribbelde zich fraai doorheen de blauw-witte defensie, maar vond Schollen op zijn weg.
Een ongeïnspireerd KRC Genk liet KV begaan. Op de 24ste minuut maakte Simon Valgaerts dan toch de
gelijkmaker. Op een corner van Nijs schoot hij de bal knap in doel. De Limburgers werden op slag wakker en drie
minuten later stond Malinwa weer achter. Daerden mocht door de KV-verdediging wandelen en schoot te
gemakkelijk de 1-2 voorbij Habran. Even later legde scheidsrechter Vandevelde de bal op de stip. Moumou Dagano
kreeg de bal echter niet voorbij een knap keepende Habran. KV counterde dan via Nijs die de bal slechts
centimeters naast het doel van Schollen schoot. Drie minuten voor rust konden de troepen van Sef Vergoossen de
voorspong verder uitbreiden na een fel betwistbaar doelpunt. Kevin Vandenbergh legde de bal vanuit offside in de
netten. Maar nog was het doelpuntenfestival niet voorbij. KV Mechelen kon zijn tweede van de avond via Marco
Nijs maken. Vlak voor rust stond het dus 2-3 na een zeer goede eerste helft.
Na de rust had Malinwa moeite met het spel van KRC Genk dat de Maneblussers wegdrukte. 18 minuten spelen in
de tweede helft volstonden om KV helemaal uit te tellen. Eerst Vandenbergh en dan Dagano konden de bal voorbij
Habran krijgen. Geel-rood kreeg geen vat op het spel en van al het goede van de eerste periode bleef niet veel meer
over. Thomas Chatelle, ex-KV, gaf het genadeschot door de 2-6 binnen te schieten. KV Mechelen werd in de
tweede helft overspeeld door KRC Genk dat duidelijk een donderpreek had gekregen tijdens de rust. Malinwa
bewees vanavond nogmaals, vooral dan in de eerste helft, dat het meer in zijn mars heeft dan velen wel denken.
Maandag 27 april: In het week-end raakte bekend dat Bram Criel en Kevin Aertbeliën KV Mechelen verlaten.
Criel verhuist naar KRC Genk en Aertbeliën tekende een contract bij derderklasser K. Lyra TSV.

Vrijdag 2 mei: Simon Valgaerts, Xavier Asselborn, Sébastien Grégoire en Jeroen Coppens hebben Fi Van Hoof
laten weten dat ze ook volgend seizoen bij KV blijven. Sven Doms daarentegen heeft met onmiddellijke ingang
z’n ontslag gegeven.
Zaterdag 3 mei: Malinwa sleept punt weg bij “moederclub” Standard: 0-0
Tegen een mak Standard heeft een vechtend KV z'n vijfde punt sinds de winterstop behaald. In de eerste helft is
Standard duidelijk de betere ploeg. Na 10 minuten is er al een uitstekende Habran nodig om een afstandschot van
Walasiak uit de hoek van het doel te ranselen. Twee minuten later krijgt KV z'n eerste kans van de avond. Een
diepe bal van Nijs brengt Caramazza alleen voor doel. Hij moet echter te ver uitwijken om te kunnen scoren.
Hierna neemt Standard de wedstrijd in handen, maar veel doelgevaar kunnen de Luikenaars niet creëren. In de
38ste minuut is er nog eens een kans voor KV. Tordoir schiet de bal voorlangs. Vlak voor rust loopt Moreira door
de Mechelse buitenspelval. Hij tikt de bal over Habran, maar doet dit zo onhandig dat hij te ver moet uitwijken.
In de tweede helft houdt de Mechelse verdediging vrij makkelijk stand. Na vijf minuten kopt Aarst van dichtbij op
Habran. Daarna proberen ze het bij Standard vanop afstand, zonder al te veel gevaar. Het is Serbest die het Habran
nog knap lastig maakt door de bal terug te spelen. Habran slaat de bal vanonder de deklat in hoekschop. In de 24ste
minuut na de pauze haalt Valgaerts hard uit, maar Carini tikt de bal op de deklat. Standard is nog een keer
gevaarlijk als Walasiak alleen voor doel komt, maar Habran houdt in z'n persoonlijk stijl de nul op het bord.
Maandag 5 mei: Vandaag tekende Bart Vandepoel een contract bij KV Mechelen. Vandepoel is een verdediger
die via het samenwerkingscontract met R. Standard de Liège wordt gehuurd van de Luikse club. Verder liet de
club nog weten dat ze zich bij het Sportcomité van de Voetbalbond gaat verweren tegen de sanctie van negen
minpunten waarmee KV het volgende seizoen zal moeten starten. Deze regel dient om de derdeklassers eerlijker te
kunnen concurreren met de eersteklassers die zonder licentie ineens naar derde klasse wordt verwezen. KV
Mechelen haalt aan dat men het volgend seizoen vanop nul begint met bijna uitsluitend nieuwe spelers.
Donderdag 8 mei: Omdat KV Mechelen de laatste weken enkele keren negatief in nieuws kwam door
supportersgeweld heeft de club op een vergadering met de supportersraad en de politie van Mechelen beslist om
tijdens de laatste wedstrijden van dit seizoen een nultolerantie in te voeren.
Zaterdag 10 mei: KVM stunt door 2de zege: 1-0 tegen ploeg-in-vorm AA Gent
Malinwa mocht de wei in tegen een KAA Gent dat 18 op 18 haalde. Bij de Buffalo's stond ex-KVM'er Ndikumana
in basis. Dieter Dever zat op de bank en Steven Ribus geschorst in de tribune. De Oost-Vlamingen kregen meteen
via Alexandros Kaklamanos een enorme kans om de score te openen. De Griek schoot echter onbesuisd over. KV
reageerde goed en probeerde Gent op de eigen helft te drukken. Echte kansen leverde dat niet op tot Marco Nijs in
de twaalfde minuut een vrije trap mocht nemen. De blauw-witte muur stond niet goed opgesteld en Nijs profiteerde
daarvan met een hard schot in de rechtbenedenhoek. 1-0 en KV Mechelen voor het eerst sinds de wedstrijd tegen
GBA weer op voorsprong. Het spel ging goed over en weer al hadden de Buffalo's het soms moeilijk tegen een
vinnig KV. 25 minuten waren we ver toen Machete een vrijgeleide kreeg van de thuisdefensie. Hij plaatste de bal
echter naast het doel van Habran. Geel-rood reageerde, maar de bal werd door Peeters van de lijn weggehaald. Vlak
voor rust deed Mrzlecki hem dit na toen Gunther Schepens bijna scoorde. 1-0 bij de rust na een goede eerste helft.
Na de koffiepauze had Malinwa het aanvankelijk lastig met de Gentenaars die duidelijk een donderpreek hadden
gekregen. Het vuur in de Gentse rangen doofde echter snel toen Adjaoud rood kreeg voor een revanche op Nijs.
Even later haalde Simon Valgaerts van dichtbij snoeiend hard uit, maar de jonge spits schoot voorlangs. KVM
haalde bij momenten knap voetbal boven en streed voor de tweede zege uit de terugronde. De bezoekers kregen het
duidelijk op hun heupen en bakten er aanvallend weinig van. Malinwa probeerde zo goed mogelijk te verdedigen
en op de counter de tweede goal te maken. Valgaerts was aardig op weg naar Herpoel toen Peeters hem met een
duw onderuit haalde. Scheidsrechter Yves Marchand twijfelde niet en Gent moest de laatste tien minuten nog met
negen verder. Buiten een kopbal van Ndikumana over het Mechelse doel kon Gent niet echt meer dreigen. De
tweede zege na de vereffening was hiermee een feit en dat werd nog lang gevierd Achter de Kazerne.
Zondag 11 mei: Vandaag, dag op dag, is het vijftien jaar geleden dat KV Mechelen de Europse beker voor
Bekerwinnaars won. Het was op een woensdagavond toen KV in Straatsburg door een kopbalgoal van Piet den
Boer met 1-0 won van Ajax Amsterdam. KV Mechelen is daarmee de laatste belgische club en samen met RSC
Anderlecht de enige die een Europabeker wist te behalen. Gisteren waren enkele spelers van die gouden periode
aanwezig tijdens KVM-Gent en vandaag werd op verschillende TV-stations aandacht geschonken aan dit
hoogtepunt in de geschiedenis van KV Mechelen. Ook diverse dag- en weekbladen berichtten afgelopen dagen
over dé wedstrijd van de eeuw van KV. Conclusie: Malinwa is een blijft een club met traditie!
Maandag 12 mei: Vandaag rondde KV nog enkele transfers af. De 33-jarige doelman Kurt Stoops wordt van R.
Cappellen FC overgenomen. Hij tekende een 2-jarig contract. Van Standard komt aanvaller Christian Landutubi
voor één seizoen naar KV Mechelen. Ondertussen zijn ook de contracten van Sébastien Grégoire en Xavier
Asselborn in orde. Er wordt nog gepraat met Simon Valgaerts, Yves Nkokolo en Claude Vanderheyde. Mogelijk

komt met Frédéric Bellucci nog een speler van Standard de Mechelse rangen vervoegen. Malinwa laat ook nog
weten dat volgend seizoen de thuiswedstrijden ’s zaterdags zullen doorgaan, zoals nu het geval is.
Woensdag 14 mei: Hamad Ndikumana heeft laten weten dat hij het Elewijt-akkoord van 26 februari dan toch niet
wil tekenen. Via dat akkoord gaven de ex-spelers en ex-werknemers groen licht voor de overdracht van het
stamnummer van KV Mechelen en dus voor het verderbestaan van de club. Ondanks de weigering van
Ndikumana, die enkele weken geleden liet verstaan wel te willen tekenen, komt het voorbestaan van Malinwa niet
in het gedrang.
Donderdag 15 mei: Frédéric Bellucci wordt voor 1 seizoen gehuurd van R. Standard de Liège. Bellucci is
een 19-jarige verdediger. KV Mechelen bereikte ook een akkoord met Simon Valgaerts, Job Sueters en Yves
Nkokolo.
Vrijdag 16 mei: KV verliest (voorlopig) laatste uitwedstrijd in eerste klasse met 2-0 op Antwerp
Voor de wedstrijd werd Malinwa-trainer Alex Czerniatynski in de bloemetjes gezet. Jammer genoeg zag hij drie
minuten later dat Tony Sergeant de eerste kans van de wedstrijd voorbij Habran kopte. KV Mechelen keek alweer
vroeg op tegen een achterstand. Maar het was de thuisploeg die voor het meeste gevaar bleef zorgen. De Great Old,
dat zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen speelde, was het meest geïnspireerd. De jonge garde van "Czernia" en
"Kani" kon in het eerste half uur maar weinig terugdoen. Net voor rust kreeg Snelders een reuzekans om de krappe
voorsprong om te zetten in een 2-0 stand. De jonge aanvaller verkwanselde echter vakkundig de kans voor Antwerp
om de stand uit te diepen. Het bleef bij een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg na een saaie en tempoloze eerste
helft.
Na de pauze kwam Malinwa met veel aanvallender intenties uit de kleedkamer. De druk die KV een klein
kwartiertje kon aanhouden resulteerde echter niet in de gelijkmaker. Met Yattara en Hussein voor Snelders en
Goots kantelde de wedstrijd weer in het voordeel van Antwerp. De vinnige aanvallers dolden met de KVverdediging. Gelukkig stond er weer een secure Dimitri Habran die erger voorkwam. De KV-goalie pakte maar
liefst vier keer uit met saves met gevaar op eigen leven. KVM probeerde ondertussen wel nog om een punt uit de
brand te slepen. Osman Serbest was daar nog dichtbij toen zijn schot op het doel van Yves Feys in het zijnet
belandde. Het tweede doelpunt van de avond viel dan toch, maar aan de overkant. De ingevallen Antwerpsmaakmaker Yattara schoot de bal tien minuten voor affluiten in de verste hoek. Net als in de heenwedstrijd werd
het 2-0 in het voordeel van Antwerp FC. De wedstrijd kreeg zelfs een gevolg op de tribunes. Beide
supporterslegioenen bleven nog een hele tijd zingend en dansend op de Bosuil. Voor Malinwa was dit de
(voorlopig) laatste uitwedstrijd in eerste klasse, maar stamnummer 25 krijgt een afscheid in schoonheid. Volgende
week tijdens de laatste match thuis tegen Moeskroen moet de kers op de taart volgen.
Zaterdag 17 mei: Het bestuur van KV Mechelen pakt voor de wedstrijd van volgende week tegen Moeskroen uit
met een gezinsactie. Elke KV-supporter met fankaart of abonnement kan in voorverkoop een gratis ticket afhalen
voor zijn/haar partner. Deze actie staat in het kader van de (voorlopig) laatste wedstrijd van Malinwa in eerste
klasse.
Woensdag 21 mei: KV Mechelen heeft een samenwerkingsakkoord afgesloten met KSC Mechelen. De
samenwerking betreft de jeugdwerking. Van de voetbalbond kregen beide clubs de toelating om spelers jonger dan
18 jaar volgend seizoen voor zowel Sporting als voor KV te laten spelen. Ook de accomodaties kunnen onderling
gebruikt worden.
Donderdag 22 mei: In Mechelen wordt alles in gereedheid gebracht om de (voorlopig) laatste match van KV
Mechelen in eerste klasse feestend af te sluiten. Er staan verschillende activiteiten, vóór, tijdens en na de wedstrijd
op het programma.
Vrijdag 23 mei: Deze namiddag tekenden Roman Vonasek (34 jaar) en Ersin Mehmedovic (22 jaar) een contract
voor één seizoen bij KVM. Vonasek, een Tsjechische middenvelder, werd dit seizoen met Cercle Brugge KSV
kampioen in tweede klasse, hij werd door de Bruggelingen gehuurd van K. Sporting Lokeren St-Niklaas Waasland.
Mehmedovic, eveneens middenvelder, kwam in 2002 van Joegoslavië naar ons land om voor KAA Gent te spelen.
Bij de Bufallo’s kreeg hij maar weinig speelkansen en wordt nu verhuurd aan Malinwa.
Zaterdag 24 mei: Vandaag ondertekende Alex Czerniatynski z’n 1-jarig contract als hoofdtrainer van KVM.
Zaterdag 24 mei: Malinwa langs de grote poort uit 1ste klasse: 3-2-zege tegen Moeskroen
KV Mechelen speelde zijn laatste wedstrijd in eerste klasse voor minstens de komende twee, drie jaar. En dat
hadden de spelers van Malinwa goed begrepen. Al na tien minuten stond Malinwa op voorsprong. Steven De Pauw
mocht alleen op Franky Vandendriessche afgaan en maakte het knap af. Moeskroen kon daar weinig tegenover
stellen al speelde KV ook niet zijn beste wedstrijd. Toch kende KVM de nodige portie geluk toen Steven De Pauw
een voorzet-schot in doel zag belanden. 2-0 en het perfecte scenario voor de Maneblussers. Excelsior probeerde via
Kubik, ex-KV, tegen te prikken. Zijn vrije trap ging net naast. 2-0 bij de rust en Malinwa op rozen.

Moeskroen dat barslecht voor de dag kwam, had tijdens de rust een donderpreek van Staelens gekregen en
probeerde meer druk uit te oefenen. Dat leverde in eerste instantie weinig op wegens een secure KV-defensie. Het
was integendeel Malinwa dat kon dreigen via een kopbal van Serbest die op de lat strandde. KVM had reeds het
beste van zichzelf gegeven en was zichtbaar moe. Moeskroen drukte even door en behaalde meteen succes. Via de
ingevallen Chantry en nog geen twee minuten later via Bakadal. KV verloor op twee minuten zijn voorsprong. Tien
minuten voor tijd kreeg Gregoire rood voor natrappen op Nkokolo. Moeskroen moest met tien man verder en dat
bleek voor hen de doodsteek te zijn. Malinwa loerde op de counter en in de slotfase kon Simon Valgaerts
verlossing brengen voor een brandend Achter de Kazerne. De 3-2 werd bijna nog 4-2, maar El Yamani
verkwanselde vakkundig de niet te missen kans. Na het fluitsignaal kregen de spelers hun verdiende ereronde en
begon het feest. Bij deze eindigde het seizoen voor KV Mechelen in schoonheid na een seizoen vol spanning,
verdriet en vreugde. Bedankt KV, bedankt supporters!
Maandag 26 mei: Bernard Morreel en Nacer Abdellah komen naar KV Mechelen. Morreel, die tijdens het seizoen
van KFC Lommelse SK naar Oud-Heverlee Leuven overstapte, tekende een contract voor 2 seizoenen. Abdellah,
die vroeger al actief was voor KV, bood zichzelf aan en gaat meetrainen met de selectie. Voorlopig heeft hij geen
contract. Vanavond werden op de Voetbalbond de reeksen voor Derde nationale voor volgend seizoen voorgesteld.
KV Mechelen zit in de A-reeks met alleen maar clubs uit de provincies Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen.
Dit zijn Malinwa’s tegenstanders: K. Berchem Sport, KSV Bornem, K. Lyra TSV, R. Cappellen FC, KRC
Mechelen, KAC Olen, KV Turnhout, KV Red Star Waasland, FC Nieuwkerken, Thor Kokerij Meldert, KSK
Maldegem, KV Kortrijk, K. Standaard Wetteren, Torhout 1992 KM en KSK Wevelgem City. Op Oud-HeverleeLeuven na, kreeg KV alle tegenstanders die het aangevraagd had.
Woensdag 28 mei: Bert Tuteleers, de jonge verdediger die tegen Moeskroen z’n debuut maakte in de basis van
KVM verhuist naar KFC Germinal Beerschot Antwerpen. Hij zal er in de beloftenkern terechtkomen.
Woensdag 4 juni: Vandaag tekenden Maarten Tordoir en Laurent Straetmans hun contract bij KV Mechelen.
Straetmans is een doelman die het laatste seizoen zonder club zat en in mei bij de reserven kwam testen. Tordoir
had al eerder een mondelinge overeenkomst, vanavond werden de laatste details afgerond.
Zaterdag 7 juni: Jan Verlinden speelt de komende 3 seizoenen terug voor KV Mechelen. De 26-jarige verdediger
die tussen 1997 en 1999 al in het eerste elftal van Malinwa speelde, bereikte vandaag een nieuwe overeenkomst
met zijn eerste club. Hij verdedigde ondertussen de kleuren van FC Twente, K. Lierse SK en KSC Eendracht
Aalst.
Zaterdag 14 juni: Vandaag organiseerde KV Mechelen haar eerste opkuisactie in het stadion. Omdat KV geen
vaste medewerkers meer in dienst heeft om het stadion te onderhouden, werd een beroep gedaan op de supporters.
Donderdag 19 juni: Vandaag tekende Jan Verlinden zijn 3-jarig contract. De overeenkomst die hij eerder had met
KVM kon nu pas getekend worden omdat Verlinden met vakantie was.
Donderdag 26 juni: KV Mechelen laat weten toch geen actie te ondernemen tegen de 9 strafpunten waarmee het
de competitie moet beginnen. Navraag bij de Voetbalbond wees uit dat deze straf definitief is. Beroep zou zinloos
zijn. Ook werd bekend gemaakt dat Alfons Lauwens (eerste ondervoorzitter en lid van de commerciële en
fininciële cel) om persoonlijke redenen ontslag nam uit de Raad van Bestuur. Hij zou zijn functie binnen de club
niet goed genoeg kunnen combineren met z’n dagelijkse job.
Vrijdag 27 juni: De officiële website van KV Mechelen, www.kvmechelen.be, is door de bezoekers van PC
Magazine uitgeroepen tot tweedebeste website in de categorie sport. Het webteam van Malinwa moest enkel
Sport.be laten voorgaan.
Dinsdag 1 juli: Vandaag overleed op 84-jarige leeftijd oud-Malinwaspeler Henri Coppens. Coppens (° 30 oktober
1918) maakte in de jaren veertig deel uit van het FC Malinois dat toen 3 keer landskampioen werd. Samen met
Bert Decleyn en Torke Lemberechts stond hij in de aanval van geel-rood. “Rik” speelde tussen 1945 en 1949 ook
voor de Rode Duivels, hij verzamelde 19 A-caps waarin hij 4 scoorde.
Dinsdag 8 juli: Vandaag werd de kalender van Derde klasse bekend gemaakt. KV Mechelen opent de competitie
op het veld van KV Turnhout. De eerste thuismatch is tegen K. Lyra TSV en de derby tegen Racing Mechelen
wordt op 27 september gespeeld. De competitie begint het laatste weekend van augustus.

