nieuwsoverzicht 2003-2004
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.
Maandag 14 juli: Vanmorgen hervatte KV Mechelen de trainingen. Hoofdtrainer Alex Czerniatynski trok met z’n
assistent Zivica Kanacki en doelwachterstrainer Guido Troch met 24 spelers naar de jeugdvelden voor de eerste
oefensessie. De 19 spelers van de A-kern waren allemaal present. Met hen trainden de jongeren Peter De Pauw,
Volkan Serbest, Maarten Vandenbosch en Matthias Verhaegen. Ook Nasser Abdellah traint mee om eventueel bij
de A-kern aan te sluiten en ook een spelerscontract te tekenen. Malinwa is nog steeds op zoek naar een bijkomende
spits en verwacht deze week enkele spelers die voor deze positie komen testen.
Zaterdag 19 juli: Eerste oefenwedstrijd: FC Nieuwendijk – KVM 0-5
Voor de traditionele eerste oefenwedstrijd bij buur Nieuwendijk kwamen meer dan 1 000 toeschouwers opdagen.
De Engelse tester Christopher Thompson nam 2 treffers voor z’n rekening.
Maandag 21 juli: Oefenwedstrijd: K. Kampenhout SK - KVM 1-1
In de tweede helft kon KV via Ersin Mehmedovic de 1-0-achterstand goedmaken. Tien minuten voor tijd mistte
Simon Valgaerts een strafschop. Tester Christopher Thompson werd doorgestuurd.
Woensdag 23 juli: Oefenwedstrijd: KFC Schoten SK - KVM 1-1
Voor de 2de keer op rij kon Malinwa niet winnen van een eerste-provincialer. Ook tegen Schoten werd een spits
getest: Fabio Da Silva (vorig seizoen actief bij derdeklasser ROC Charleroi-Marchienne). Hij scoorde na 10’ het
enige KV-doelpunt van de wedstrijd.
Zondag 27 juli: Oefenwedstrijd: KVM – Beitar Jeruzalem 0-2
Het “nieuwe” KV Mechelen is er niet in geslaagd z’n eerste thuiswedstrijd van het seizoen te winnen. KV verloor
met 0-2 tegen het Beitar Jeruzalem van ex-KVM-ster Eli Ohana. Beide doelpunten werden in de laatste 30’
gescoord door Moshe Biton.
Woensdag 30 juli: KV-voorzitter Johan Timmermans, Racing-voorzitter Marcel Leemans en burgemeester Koen
Anciaux hebben besloten om voor de komende derby van 27 september de supporters een optocht te laten houden
van de Grote Markt naar het Oscar Vankesbeeck-stadion. Beide supportersclans zouden begeleid worden door de
harmonie van Mechelse lokale politie.
Woensdag 30 juli: Oefenduel: K. Kontich FC - KVM 1-2
Yves Nkokolo bracht KV met een mooi gekruist schot op voorsprong. Vlak na de rust kon de bevorderingsclub
direct tegenscoren. Toen de Kontich-doelman een kopbal van Osman Serbest losliet kon Bart Vandepoel de
winninggoal binnentikken.
Zaterdag 2 augustus: Fandag met oefenduel KVM – R. Standard de Liège 0-4
Vandaag organiseerde die supportersraad van KV Mechelen een fandag voor de Malinwa-aanhang. Om 15u00
gingen de deuren open en kon men onder een bloedhete zon genieten van diverse animatiestandjes. Voor de
kinderen was er o.a. gratis Cola Cola, grime en een springkasteel. Club 25 hield opendeur en de
Supportersfederatie en de Ultras Giallo Rosso hadden ook een stand. De mensen van de merchandising
presenteerden hun nieuwe gamma KVM-artikelen. Rond 16u30 werden de supporters op de hoofdtribune verwacht
voor de spelersvoorstelling. Daarna was het jeugdvoorzitter Manu Verreth die de Jeugdacademie voorstelde. De
jongste leden van de club mochten een training afwerken op het A-veld. Ondertussen mocht de DJ van dienst om
het half uur een abonnement verloten. Voor de wedstrijd werden Michel Preud’homme en Dimitri Habran
gehuldigd. Standard nam de match direct in handen en leidde nog voor de rust met 0-4. Het klasseverschil tussen
een belgische topclub, wiens competitie volgende week start, en KV, dat slechts 3 weken voorbereiding in de benen
heeft, was te groot. Na o.a. aarzelingen bij de Malinwaverdedigers konden de Standard-aanvallers te gemakkelijk
scoren. Walasiak, Oussalah en 2x Kaklamanos waren de schutters van dienst. In de 2de helft deed Standard het
rustiger; Moreira trapte na een mooie actie nog op de lat, maar de stand bleef 0-4, want ook Malinwa kreeg geen
open kansen meer. Na de wedstrijd werden de 4 000 aanwezigen nog uitgenodigd voor een party Achter de
Kazerne, waarop de spelers nog een handtekeningensessie hielden. Rond 24u werd de party stopgezet en kon
Malinwa terugblikken op een geslaagde fandag. De supporters toonden dat KV ook in derde klasse op hun steun

kan rekenen en als trainer Alex Czerniatynski z’n ploeg nog kan laten draaien is het “nieuw” KV Mechelen klaar
voor het komende seizoen.
Dinsdag 5 augustus: Oefenduel: K. Rupel-Boom FC - KVM 0-0
Malinwa kon ook in z’n zevende oefenduel niet overtuigen. Opnieuw kon een eerste-provinciale club de nul
houden tegen KV. Bij KV Mechelen testte de nederlandse spits Cornelius Prein en werd Frédéric Belucci
uitgesloten. Geel-rood trof wel 4 keer het doelkader maar ook Rupel-Boom kreeg goede scoringskansen. Hopelijk
krijgt trainer Czernia tegen de competitiestart z’n elftal op de rails.
Vrijdag 8 augustus: Oefenduel: KVM - KFC Verbroedering Geel 0-1
Ook in de derde thuiswedstrijd van het seizoen kon KVM niet scoren. Na een goede start van Malinwa was het
Geel dat in de 27’ gevleid op voorsprong kwam. Het team van Czerniatynski kon deze achterstand niet meer goed
maken en Geel kon z’n voorsprong niet verder uitdiepen zodat het 0-1 bleef voor de tweedeklasser.
Dinsdag 12 augustus: Testspeler Nacer Abdellah heeft vandaag een contact gekregen. De polyvalente
Marokkaan, die al de ganse voorbereiding met KVM meetrainde, kreeg door sportief directeur Fi Van Hoof een
contract voor 1 seizoen aangeboden.
Woensdag 13 augustus: Na een vergadering tussen het bestuur en de technische staf werd besloten om de
hulptrainer Zivica Kanacki op gelijke hoogte te plaatsen van Alex Czerniatynski. Kanacki krijgt de
eindverantwoordelijkheid op vlak van ploegopstelling en tactische beslissingen. Deze wijziging werd doorgevoerd
na de magere resultaten in de voorbereidingscampagne van KVM, waarin de ploeg nooit in een vast spelsysteem
voetbalde.
Oefenduel: K. Rumstse SK - KVM 1-7
In het laatste oefenduel voor de eerste wedstrijd met inzet (bekermatch tegen KSC Grimbergen) vond Malinwa de
weg naar het doel. Na een moeizame eerste helft, die met verschillende invallers werd afgewerkt, kon KV toch
ruim afstand nemen van de derdeprovincialer. Schutter van dienst was Sébastien Grégoire, die 5 keer wist te
scoren.
Zaterdag 16 augustus: 4de ronde Beker van België: KVM - KSC Grimbergen 2-0
Maandag 17 augustus: Vanuit het stadsbestuur laat KVM weten dat de geplande derby-optocht niet doorgaat.
Enkele weken geleden besloten beide voorzitters om de supporters van Racing en KV voor de derby van 27
september samen vanop de Grote Markt naar het Oscar Van Kesbeeck-stadion te laten wandelen. Dit initiatief
werd totaal niet gesteund door beide supportersverenigingen en dus wijselijk afgeblazen.
Woensdag 20 augustus: Oefenduel: SK Peulis - KVM 0-5
Voor deze laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding speelde Malinwa, met het oog op de bekerpartij tegen
Walhain, met een reserven-elftal. Goas Lopez, Verhaegen en Desarano zorgden voor de 0-3-ruststand.
Vanderheyden en Vandenkerckhoven zetten de forfaitscore op het bord.
Zaterdag 23 augustus: 5de ronde Beker van België: KVM – R. Wallonia Walhain Chaumont-Gistoux 1-1 (3-4)
Dinsdag 26 augustus: De Raad van Bestuur van KV Mechelen heeft vanavond beslist om klacht neer te leggen bij
de Voetbalbond voor de (cruciale) fout die scheidsrechter Philip Vermeire maakte aan het einde van de
bekerwedstrijd KVM-Walhain.
Malinwa liet ook weten dat het naast Jeroen Coppens ook nog Ben Van Briel gaat huren van KRC Genk. De 21jarige verdediger komt voor 2 seizoenen naar KV Mechelen.
Zaterdag 30 augustus: Openingmatch competitie derde nationale A: KV Turnhout - KV Mechelen 2-0
Zaterdag 6 september: tweede speeldag: KV Mechelen - K. Lyra TSV 1-1
Woensdag 10 september: Vandaag werden Bart Vandepoel en Christian Landu-Tubi in Luik geopereerd aan de
voet. Beide spelers geraakten tijdens het competitieduel tegen Lyra geblesseerd en zijn vermoedelijk een 7-tal
weken onbeschikbaar.
Donderdag 11 september: KV Mechelen gaat Bimbo Fatokun testen. De spits, die vroeger nog voor Antwerp
speelde, traint vanaf vandaag mee. Als hij op training voldoet mag hij zich bewijzen tijdens de wedstrijd van de
reserven.
Zondag 15 september: derde speeldag KSK Wevelgem City - KV Mechelen 1-1
Donderdag 18 september: Hoofdsponsor Scarlet heeft z’n naam verbonden aan het stadion van KV Mechelen.
Voortaan speelt Malinwa z’n wedstrijden dus in het Scarlet-stadion “Achter de Kazerne”.

Vrijdag 19 september: Vandaag tekende de Jean-Jacques Missé Missé een contract voor 1 jaar. De Kameroenese
spits scoorde vorig seizoen 18 keer voor KV Oostende, maar kon dit seizoen niet meer terecht bij de kustploeg. De
35-jarige Missé Missé zal via externe sponsoring betaald worden.
Zaterdag 20 september: vierde speeldag: KV Mechelen - KAC Olen 0-0
Dinsdag 23 september: KVM laat weten dat het Sportcomité van de Belgische Voetbalbond de klacht van KV
omtrent de bekermatch tegen Walhain heeft verworpen.
Vrijdag 26 september: De reserven van KV wonnen hun derby tegen Racing met 2-1. Na een vroege achterstand
kon Malinwa na de rust gelijkmaken via een own-doelpunt. Toen het spel even stil lag, wegens het uitvallen van 2
lichtmasten, scoorde Frédéric Bellucci na de herneming via een afgeweken afstandschot de 2-1.
Vanavond om 20u kreeg KVM van de KBVB te horen dat nieuwkomer Jean-Jacques Missé Missé speelgerechtigd
is voor Malinwa.
Zaterdag 27 september: vijfde speeldag: KRC Mechelen - KV Mechelen 1-2
Dinsdag 30 september: Oefenwedstrijd: KV Mechelen – Spelers zonder Grenzen 2-0
Vandaag oefende KVM tegen de spelers die zonder ploeg zitten. In dit team o.a. ex-KVM-spelers Theophilus
Amuzu en Ngom Ousmane Camara. Al na 2 minuten werd een bezoeker uitgesloten voor licht handsspel. Maarten
Tordoir scoorde rond het kwartier 2 keer. Het werden metteen de 2 enige doelpunten van de wedstrijd die werd
kapotgefloten door een zwakleidende scheidsrechter.
Zaterdag 4 oktober: zesde speeldag: KV Mechelen – KV Red Star Waasland 0-1
Na de prachtige derby-zege van vorige week heeft KVM deze lijn niet kunnen doortrekken. Malinwa leedt tegen
Waasland z’n eerste thuisnederlaag van het seizoen. KV controlleerde de wedstrijd zonder echt open kansen te
creeëren. Toen die er in de tweede helft wel kwamen, maar werden gemist, kreeg het team van Kanacki en Czernia
het deksel op de neus: doelman Stoops beging een strafschopfout op Julius Conteh en Hervé Van Overtvelt zette de
elfmeter feilloos om.
Zondag 5 oktober: Vandaag werd hoofdtrainer Zivica Kanacki opgenomen in het ziekenhuis. Dit omwille van
problemen met z’n longen. Alex Czerniatynski neemt voorlopig de trainingen over.
Maandag 6 oktober: Ex-KV speler Juma Mossi heeft zichzelf aangeboden om opnieuw voor Malinwa te komen
spelen. De 30-jarige aanvaller zit momenteel zonder club en gaat zich tot belg laten naturaliseren om zo geen
duurder loon als buitenlands voetballer te moeten ontvangen. Eerst moet hij de technische staf nog overtuigen van
z’n kwaliteiten.
Dinsdag 7 oktober: Zivica Kanacki is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij bleek een longontsteking te hebben
opgelopen. Ondertussen moet hij het nog rustig aan doen en blijft Alex Czerniatynski aan het roer van het ploeg.
Zondag 12 oktober: zevende speeldag: KV Mechelen – KV Kortrijk 0-0
Zaterdag 18 oktober: achtste speeldag: Torhout 1992 KM – KV Mechelen 1-1
Woensdag 22 oktober: Manu Verreth heeft ontslag genomen als jeugdvoorzitter van KV Mechelen. Hij wil meer
tijd maken voor z’n familie en zich terug meer toeleggen op het acteerwerk.
Zaterdag 25 oktober: negende speeldag: KV Mechelen - Thor Kokerij Meldert 3-0
Zondag 2 november: Tijdens de nacht van zaterdag op zondag heeft er een klein brandje gewoed in het stadion
van KVM. Het was trainer Zivica Kanacki die zondagmorgen de ontdekking deed. Een verwarmingstoestel dat
was blijven opstaan zorgde voor grote schade in het materiaalhok, spelershome, kleedkamers en de gangen onder
de hoofdtribune. Vele voetbalschoenen, voetballen, beenbeschermers en ander trainingsmateriaal werden door de
brand vernield. Voor de wedstrijd van ’s namiddags tegen Bornem moesten de spelers in allerijl naar sponsor
United Brands nieuwe voetbalschoenen gaan uitkiezen.
Zondag 2 november: tiende speeldag: KSV Bornem - KV Mechelen 0-1
Maandag 3 november: Juma Mossi en Tom Peeters testen de komende maanden bij KV Mechelen. De 2 spelers
waren in het verleden al actief voor KVM en proberen zich nu in de gunst te spelen van de technische staf.
Dinsdag 4 november: KV Mechelen bevestigd dat de wedstrijd van het komend week-end tegen R. Cappellen FC
gewoon kan doorgaan in het Scarlet-stadion “Achter de Kazerne”. Na de vernielingen die de brand van afgelopen
zondag aanrichtte in de kleedkamers van catacomben van het stadion was het in eerste instantie niet zeker dat de
wedstrijd kon gespeeld. Malinwa garandeerd dat alles tegen zaterdag in orde zal zijn om de wedstrijd goed te
organiseren.
Zaterdag 8 november: elfde speeldag: KV Mechelen – R. Cappellen FC 1-1

Zaterdag 15 november: Op een vergadering werd vandaag een nieuw jeugdbestuur samengesteld. Vanaf heden
staat Marc Goos aan het hoofd van “de Kleine KV”. Guy Van Herp wordt ondervoorzitter en Zivica Kanacki blijft
aan het hoofd van het sportieve. Op de Beeck staat in voor het commerciële gedeelte en Philemon Peeters vervult
de administratieve taken. Vanaf vanaf werd het jeugdbestuur ook opgenomen in het Algemeen bestuur van KVM.
Vrijdag 21 november: Tom Peeters en Geoffrey Peytier trainen na enkele omzwervingen bij andere clubs terug bij
Malinwa. Beide spelers die vroeger al voor Malinwa actief waren hebben nog geen nieuw contract. Als ze de
technische staf kunnen overtuigen van hun meerwaarde, komen ze tijdens de winsterstop in aanmerking voor een
nieuw contract bij KV Mechelen.
Zondag 23 november: twaalfde speeldag: KSK Maldegem - KV Mechelen 0-0
Zondag 30 november: dertiende speeldag: FC Nieuwkerken-Sint-Niklaas - KV Mechelen 0-0
Donderdag 4 december: Jean-Jacques Missé Missé krijgt van de technische staf een boete omdat hij 2x ontwettig
afwezig bleef. Vorige week vrijdag was hij niet op de afspraak met kinesist Jan De Cleyn en ’s zaterdag kwam hij
niet opdagen voor de laatste training voor de wedstrijd op Nieuwkerken. Pas op maandag verscheen de
Kameroener terug op de club.
Zaterdag 6 december: veertiende speeldag: KV Mechelen - K. Standaard Wetteren 1-1
Dinsdag 9 december: Nacer Abdellah speelt niet meer voor KVM. Toen hij niet werd geselecteerd voor het eerste
elftal, weigerde hij met de reserven aan te treden in Wetteren. Sinds dat de sportieve staf van Malinwa hem
vertelde deze houding niet te pikken, heeft hij zich niet meer aangeboden op KV.
Zaterdag 13 december: vijftiende speeldag: KV Mechelen - KV Turnhout 2-2
Donderdag 18 december: Vandaag stelde de cel “100 jaar KVM” het programma voor om het jubileum van
Malinwa te vieren. In 2004 wordt de geschiedenis van geel-rood gebundeld in een boek, video en DVD. Verder
zullen er o.a. tentoonstellingen, een gala-bal, video- en quizavonden worden georganiseerd.
Zaterdag 20 december: zestiende speeldag: KV Mechelen - K. Berchem Sport 2-0
Maandag 22 december: Geoffrey Peytier is terug officieel speler van KVM. De verdediger die tussen 1997 en
2001 al voor Malinwa speelde, trainde sinds november mee met de A-kern en kreeg een contract tot het einde van
het seizoen.
Woensdag 24 december: Na Geoffrey Peytier keert ook Tom Peeters terug naar Malinwa. Hij stond sinds 1997 in
de eerste ploeg bij KV en verhuisde in 2000 naar het Engelse Sunderland. Na vorig seizoen had de middenvelder
geen club meer en net zoals Peytier trainde hij sinds november terug bij Mechelen. Ook de verbintenis van Peeters
loopt tot juni 2004.
Maandag 29 december: KV Mechelen heeft met Rodney Van Engel een nieuwe spits aangetrokken. Van Engel is
een 24-jarige Surinamer die van VV Capelle komt, een club uit de hoogste amateurklasse in Nederland. De spits
testte al enkele weken bij de reserven. Daar scoorde hij geregeld zodat de Technische staf hem een contract tot het
einde van het seizoen aanbood.
Vrijdag 2 januari: Vandaag werd beslist om de oefenwedstrijd van morgen tegen KFC Germinal Beerschot
Antwerpen af te gelasten omwille van de sneeuwval.
Zondag 4 januari: De –11-jarigen van KV Mechelen hebben vandaag de JAKO-cup gewonnen. Ze versloegen in
de finale van het zaalvoetbal-tornooi in het Azelhof in Lier hun leeftijdsgenoten van KFC Olympia Wilrijk met 2-5.
Zondag 4 januari: Vanavond vertrok een 22-koppige spelersgroep met de technische staf naar de kust op
oefenkamp. Malinwa verblijft drie dagen in Brugge en zal 5 keer trainen op de terreinen van K. Knokke FC. Naast
een bowling-avond en een bezoekje aan het IJssculptuurfestival staat er ook een vriendeschappelijke wedstrijd
tegen KEG Gistel op het programma.
Dinsdag 6 januari: Oefenduel: KEG Gistel - KV Mechelen 1-0
In een matige wedstrijd verloor KVM met het kleinste verschil van de vierdeklasser, waar ex-KVM-speler Tony
Eecloo geblesseerd naast de kant bleef. Bij Malinwa vierden Geoffrey Peytier en Tom Peeters hun wederoptreden
en maakte nieuwkomer Rodney Van Engel z’n debuut in de hoofdmacht van geel-rood. Het tegendoelpunt werd al
vóór de rust gescoord. KV kon dit niet meer rechtzetten, ook niet toen de Gistel-doelman werd uitgesloten.
Zondag 11 januari: zeventiende speeldag: K. Lyra TSV - KV Mechelen 0-2
Donderdag 15 januari: Osman Semih Serbest werd vanavond op de nieuwjaarsreceptie van de Supportersfederatie
verkozen tot “Verdienstelijkste speler van het Jaar 2003”. De komst van 2 nieuwe spelers werd daar ook bekend
gemaakt. Het gaat om Saïd Makasi en Laurent Longrie. Beide spelers, respectievelijk spits en middenvelder,

worden tot het einde van het seizoen gehuurd van tweedeklasser FC Molenbeek-Brussels-Strombeek. Longrie is
inzetbaar vanaf de match tegen AC Olen, Makasi neemt momenteel met Rwanda deel aan de Africa Cup.
Zaterdag 17 januari: achttiende speeldag: KV Mechelen - KSK Wevelgem City 3-0
Vrijdag 23 januari: KV Mechelen laat weten dat er voor de derby van 1 februari tegen KRC Mechelen nog 1 000
kaarten beschikbaar zijn. Alle zitplaatsen zijn reeds uitverkocht, ook de staanplaatsen voor vakken H en I zijn
reeds volzet. Vanavond werd Mark Uytterhoeven door het Koninklijk Verbond der Mechelse Geburenkringen
gehuldigd als “Verdienstelijke Mechelaar 2003”. Hij dankt zijn verkiezing aan de inzet waarmee hij KV Mechelen
van de ondergang redde.
Zondag 25 januari: negentiende speeldag: KAC Olen - KV Mechelen 0-4
Zondag 1 februari: twintigste speeldag: KV Mechelen - KRC Mechelen 0-1
Dinsdag 3 februari: Zivica Kanacki heeft laten weten volgend seizoen niet meer als hoofdtrainer te willen
fungeren binnen KVM. De ex-Joegoslaaf, die een contract heeft van 5 seizoenen, wil zich terug meer concentreren
op de “Kleine Malinwa”. Of het contract van Alex Czerniatynski wordt verlengd en hij een nieuwe kans krijgt als
hoofdtrainer moet komende maanden duidelijk worden.
Vrijdag 6 februari: Vanavond werd in het Cultuurcentrum in Mechelen de tentoonstelling “100 jaar derby RacingMalinwa” geopend. Beide clubs en hun supporters leenden prachtige verzamelstukken uit aan de tentoonstelling:
er zijn o.a. massa’s foto’s, shirts, wimpels, sjaals, en vele andere dingen te bewonderen op de expo, die nog tot 28
maart loopt.
Zondag 8 februari: éénentwintigste speeldag: KV Red Star Waasland - KV Mechelen 2-2
Zaterdag 14 februari: tweeëntwintigste speeldag: KV Mechelen - Torhout 1992 KM 1-1
Zondag 22 februari: Dit week-end stond de drieëntwintigste speeldag in derde nationale A op het programma.
Omwille van het carnaval in het naburige Aalst werd de wedstrijd van KVM op Thor Kokerij Meldert verplaatst
naar zondag 7 maart.
Dinsdag 24 februari: Het bestuur van KV is klaar met z’n licentie-aanvraag voor tweede nationale. Of Malinwa
de licentie zal nodig hebben is, door haar huidige plaats in het klassement, onwaarschijnlijk. Maar KVM maakt er
een erezaak van, aan te tonen dat KV Mechelen volledig in orde is.
Woensdag 25 februari: Na een lange periode van geruchten bij supporters en roddels in de pers, stelde KV
Mechelen vandaag de transfer van Patrick Goots officieel voor. De goalgetter die momenteel aan z’n 5de seizoen
bij R. Antwerp FC bezig is, tekende een contract voor 1 seizoen. De 37-jarige spits uit Dessel, die in iets meer dan
370 matchen in eerste klasse meer dan 150 keer scoorde, beloofde Malinwa volgend seizoen 25 doelpunten te
maken.
Donderdag 26 februari: Vandaag, één jaar na het “verdrag van Elewijt”, hield de supportersraad een
infovergadering. Verschillende sprekers, waaronder Chris Deprez, Mark Uytterhoeven en voorzitter Johan
Timmerman lichtten de toenmalige en huidige situatie van KVM toe, en blikten samen met de talrijk opgekomen
supporters vooruit naar volgend seizoen.
Vrijdag 27 februari: Wegens de hevige sneeuwval van deze morgen wordt de ganse vierentwintigste speeldag van
derde nationale afgelast. KV Mechelen – KSV Bornem ook, en dus blijft het elftal van Zivica Kanacki twee weken
na elkaar zonder competitieduel.
Maandag 1 maart: Vandaag liet voorzitter Johan Timmermans aan assistent-trainer Alex Czerniatynski weten dat
zijn contract in juni niet zal worden verlengd. Czernia was sinds 2000 in dienst bij geel-rood: eerst als jeugdtrainer,
nadien als assistent van Stéphane Demol en na de vereffening in december 2002 kreeg hij z’n kans als hoofdtrainer.
In de voorbereiding van dit seizoen werd hij, toen het bestuur koos voor Zivica Kanacki, opnieuw hulptrainer.
Voor volgend seizoen wil Malinwa met een propere lei starten: er zal een totaal nieuwe trainersstaf worden
aangeworven, die in staat moet zijn met aanvallend voetbal resoluut voor de titel te gaan.
Zaterdag 6 maart: Vandaag organiseerde Jong KV in de Nieuwe stadsfeestzaal in Mechelen “Jong KV swingt”.
De Magical Flying Thunderbirds komen als hoofdact optreden en de avond wordt afgesloten met een spetterende
fuif.
Zondag 7 maart: drieëntwintigste speeldag: Thor Kokerij Meldert - KV Mechelen 1-2
Woensdag 10 maart: Vandaag raakt bekend dat een groep Engelse investeren KV Mechelen zo snel mogelijk
terug naar eerste nationale zou willen helpen. Een eerste gesprek, tussen Francis Van Campenhout en de Engelsen
vond reeds plaats. Wat de investeerders juist van plan zijn, is nog niet duidelijk. Een volledige overname ziet KV
Mechelen niet zitten, want Malinwa mag z’n eigenheid niet verliezen.

Zondag 14 maart: vijfentwintigste speeldag: KV Kortrijk - KV Mechelen 1-3
Dinsdag 16 maart: Vandaag verscheen op de website een artikel over een nieuwe boysband: 5 spelers van KV
namen in het kader van “100 jaar KV Mechelen” een CD-single op. Kurt Stoops (Kurtje), Jan Verlinden (Jakke),
Tom Peeters (Crazy Tommy), Ben Van Briel (Benny-Boy, Jeroen Coppens (Jerrie) en Geoffrey Peytier (Jeff) zijn
de BB-1904-bandleden die hun zangtalenten in de opnamestudios toonden.
Woensdag 17 maart: Vanavond had het KVM-bestuur een nieuw gesprek met de Engelse investeerders. De
onderhandelingen verlieten vlot. Zo hadden de Britten niets tegen de Mechelse eisen: de club bewaart haar
eigenheid, blijf schuldenvrij en Fi Van Hoof blijft de sportieve baas. Er wordt ook aan een oplossing gewerkt,
zodat KV niet in de problemen komt als de Britten ermee stoppen, en Malinwa dan zonder spelers zou vallen.
Volgende week zaterdag komt de Algemene Vergadering van KV Mechelen bijeen om te stemmen of er door
wordt gegaan met deze piste.
Zaterdag 20 maart: vierentwintigste speeldag: KV Mechelen – KSV Bornem 6-3
Woensdag 24 maart: De KBVB heeft de klacht van KRC Mechelen tegen KV Mechelen ongegrond verklaard. Na
de derby van september op Racing Mechelen vroeg Racing 8000 € schadevergoeding voor vernielingen die
Malinwasupporters zouden hebben aangericht aan het Oscar Van Kesbeeck-stadion. De Voetbalbond oordeelde dat
het stadion ook vóór de wedstrijd gebreken kende en dus Racing zelf niet volledig in orde was.
Zaterdag 27 maart: Deze voormiddag werd tijdens de Algemene Vergadering van KV Mechelen unamiem beslist
om verder te onderhandelen met het Engelse makelaarsbureau Stellar Group. Naast de 4 eisen die KV al eerder op
tafel legde, kwamen er tijdens de vergadering nog 4 punten naar boven waaraan moet voldaan worden om met de
Engelsen in zee te gaan: Ten eerste moet de herkomst van hun geld gekend worden. Ten tweede moeten zij een
bankwaarborg voor de contracten van de spelers kunnen voorleggen. 33% van de spelers van de A-kern voor
volgend seizoen moeten Belg zijn. Tijdens de winterstop mogen er maximaal 3 basisspelers getransfereerd worden
en voorzitter Johan Timmerman moet een vetorecht krijgen in belangrijke beslissingen in verband met de werking
van de club.
Zaterdag 27 maart: zesentwintigste speeldag: KV Mechelen - KSK Maldegem 2-0
Woensdag 31 maart: Vanmiddag stelde KV Mechelen haar nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen voor: Rik
Van De Velde. De 40-jarige tra iner is momenteel assistent van Emilio Ferrera bij Lierse. Er werd verwacht dat hij
daar volgend seizoen eerste trainer zou worden, omdat Ferrera en Lierse uit elkaar gaan, maar vandaag tekende hij
voor 2 seizoenen bij KVM. Als speler was Van De Velde actief voor KSV Waregem, SC Wielsbeke, Vigor
Wuitens Hamme en Racing Waregem. Bij die laatste club begon hij z’n trainerscarrière toen hij als speler-trainer
fungeerde. Nadien coachte hij achtereenvolgens KSV Waregem, KSK Ronse en KSV Ingelmunster. Via de stage
van de Pro License-trainerscursus kwam hij bij Lierse terecht.
Zaterdag 3 april: zevenentwintigste speeldag: R. Cappellen FC - KV Mechelen 0-1
Zaterdag 10 april: Oefenwedstrijd: KV Bonheiden – KV Mechelen 3-4
In een oefenwedstrijd ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Bonheidense club won KVM met 3-4. Nadat
Malinwa al snel op achterstand kwam, maakten Tom Peeters en Ben Van Briel deze achterstand ongedaan. Nog
vóór de rust scoorde Bonheiden 2 keer zodat de tweede provincialer terug op voorsprong klom. In de tweede helft
gaf trainer Zivica Kanacki enkele jongeren speelgelegenheid. Het was invaller Christian Landu-Tubi die met 2
doelpunten toch nog voor de Mechelse zege zorgde.
Woensdag 13 april: Geoffrey Peytier en Tom Peeters tekenden als eersten een contractverlenging. Beide spelers
tekenden tijdens de winterstop een contract tot het einde van dit seizoen en zullen dus ook volgend seizoen voor
Malinwa spelen.
Er raakte ook bekend dat stadiondirecteur Francis Van Campenhout in het ziekenhuis werd opgenomen wegens
hartklachten. Hij zal een zware hartoperatie moeten ondergaan.
Zondag 18 april: achtentwintigste speeldag: K. Standaard Wetteren - KV Mechelen 1-1
Woensdag 21 april: Het Sportcomité van de Voetbalbond besliste vanavond dat FC Nieuwkerken-Sint-Niklaas 27
wedstrijden met een 5-0-forfaitscore verliest omdat Rachid Allachi niet over de vereiste spelerslicentie beschikt.
Deze spelerslicentie is sinds dit seizoen ook in derde klasse verplicht voor elke niet EU-contractspeler en moet vóór
het seizoen aangevraagd worden bij de Bond. De Wase club verliest dus alle wedstrijden waarin Allachi stond
opgesteld. Alleen het punt dat tegen R. Cappellen FC werd behaald mag Nieuwkerken behouden, toen was Allachi
geelgeschorst. Deze forfaitscore schudt heel het klassement door elkaar, maar omdat Nieuwkerken in beroep gaat
tegen deze beslissing wordt het klassement voorlopig niet aangepast.
Zondag 25 april: negenentwintigste speeldag: KV Mechelen – FC Nieuwkerken-Sint-Niklaas 1-1

Zondag 2 mei: dertigste (laatste) speeldag: K. Berchem Sport - KV Mechelen 1-3
Zondag 4 mei: Oefenduel: KV Mechelen - Regio Kempen 2-1
Vanavond sloot Malinwa het seizoen af met een vriendschappelijk duel tegen een Kempense selectie van derde- en
vierdeklassespelers. KV begon de wedstrijd met 5 testspelers: verdedigers Johan Verheyen en Maxime Mare en de
aanvallers Robert Sulieman, Mamadou Kone en Abdoulay Diop. In de eerste helft werden er slechts enkele halve
kansen genoteerd. Na de rust kwam KV op voorsprong door een goal van Sulieman. Binnen de minuut maakte
Zinho Chergui met een mooie lob gelijk, maar het was dezelfde Sulieman die op het uur voor de 2-1 eindstand
zorgde.
Vrijdag 7 mei: Vandaag bereikte KVM een principieel akkoord met het Britse Stellar Group. Voorzitter Johan
Timmermans tekende het contract onder voorbehoud, omdat de Algemene Vergadering van KV Mechelen nog z’n
goedkeuring moet geven. Omdat alle voorwaarden van Malinwa door de Britten werden aanvaard, zal de
Algemene Vergadering waarschijnlijk z’n toestemming geven om met Stellar Group in zee te gaan. Dan kan
Technisch Directeur Fi Van Hoof beginnen bouwen aan een ploeg die volgend jaar voor de titel moet gaan in derde
nationale.
Zaterdag 8 mei: Naar aanleiding van het honderdjarig bestaan organiseerde KV Mechelen een “Malinwa-Babeverkiezing”. Winnares werd de 25-jarige Loes Artoos uit Boortmeerbeek. Ze voetbalt bij de pas opgerichte
damesploeg van KVM en wint behalve een trofee en een waardebon voor de fanshop nog een etentje met 2
Malinwa-spelers naar keuze.
Vrijdag 14 mei: Het Sportcomité van de Voetbalbond besliste vandaag dat Thor Kokerij Meldert en FC
Nieuwkerken Sint-Niklaas hun eerder ontnomen punten mogen behouden. Eind vorige maand werden al hun
punten ontnomen van de wedstrijden waarin zij niet EU-spelers zonder nodige licentie opstelden. In beroep kregen
beide clubs dus hun punten terug, ze moeten wel een boete betalen. Daardoor krijgt FC Nieuwkerken Sint-Niklaas
wel 2 punten extra, omdat Torhout 1992 KM een geschorste speler opstelde in de match FC Nieuwkerken SintNiklaas - Torhout 1992 KM (1-1).
Maandag 17 mei: KV Mechelen heeft zich versterkt met linksachter Johan Verheyen, een 20-jarige Limburger die
het afgelopen seizoen voor het Nederlandse M.V.V. speelde. Hij tekende een contract voor 1 seizoen met een optie
voor een tweede. Ook Ben Van Briel zal volgend seizoen de kleuren van Malinwa blijven verdedigen. Dit seizoen
werd de verdediger uitgeleend door KRC Genk, hij tekende voor 2 seizoenen.
Donderdag 20 mei: Vandaag nam Patrick Goots afscheid van R. Antwerp FC. De spits die vijf jaar voor de oudste
club van het land speelde, zal volgend seizoen de kleuren van Malinwa verdedigen. Op de Bosuil werd een
galamatch georganiseerd tussen het huidige Antwerp, dat pas naar tweede nationale degradeerde, en een door
Goots zelf gekozen selectie. Onder andere Jan Verlinden, Tom Peeters, Geoffrey Peytier en Steven De Pauw
namen deel aan de afscheidswedstrijd, waarin ook Goots’ zoontje Kilian mocht meespelen.
Zondag 23 mei: Malinwa heeft dit week-end een akkoord bereikt met 4 spelers. Het gaat om Dirk Huysmans, Bert
Dhont (beide KFC Germinal Beerschot Antwerpen), Ewen Verheyden (FC Molenbeek Brussels Strombeek) en
Tom Verelst (KAC Olen). Huysmans kan op de linksbuitenpositie uitgespeeld worden en tekende voor 2
seizoenen. Bert Dhont is een verdedigende middenvelder die 3 seizoenen voor geel-rood gaat spelen. De derde
aanwinst, Ewen Verheyden, die met Brussels kampioen werd in tweede nationale, blijft 2 jaar op KV en is een
aanvallende middenvelder. Tom Verelst gaat invallersdoelman Job Sueters vervangen die de club verlaat. Verelst
komt over van het gedegradeerde KAC Olen en was vroeger reeds actief in de jeugd van KV Mechelen.
Dinsdag 25 mei: Vanavond hield de Supportersfederatie haar eindeseizoensvergadering. Voorzitter Johan
Timmermans bevestigde daar de komst van de 4 nieuwe spelers en dat Malinwa volgend seizoen resoluut voor de
titel gaat. De nieuwe trainer Rik Vande Velde gaf ook een woordje uitleg over hoe hij bij KV Mechelen terecht
kwam. Men liet ook weten dat de fandag op zaterdag 24 juli zal doorgaan. Die dag wordt dan afgesloten met een
oefenwedstrijd tegen KFC Germinal Beerschot Antwerpen.
Woensdag 26 mei: Na de transfers van afgelopen week-end gaf KVM z’n voorlopig kern voor volgend seizoen
vrij. Heel wat spelers verlaten de club: de huurlingen Xavier Asselborn, Sébastien Grégoire, Frédéric Bellucci,
Christian Landu-Tubi, Bart Vandepoel (R. Standard de Liège), Saïdi Makasi, Laurent Longrie (FC Molenbeek
Brussels Strombeek) en Ersin Mehmedovic (KAA Gent) keren terug naar hun moederclub. Ook volgende spelers
slaan elders hun tenten op: Roman Vonasek, Jean-Jacques Missé Missé, Bernard Morreel, Laurent Straetmans, Job
Sueters, Maarten Tordoir, Yves Nkokolo, Claude Vanderheyde en Matthias Verhaegen. Voorlopig bestaat de Akern uit 16 spelers: doelmannen Stoops, Verelst en Tanghe, verdedigers Osman Serbest, Verlinden, Peytier, Van
Briel en Verheyen, middenvelders Coppens, Peeters, Steven De Pauw, Dhont en Verheyden, aanvallers Huysmans,
Goots en Valgaerts. Derde doelman Jonas Tanghe speelde tot vorig seizoen in de jeugd van KVM, en keert na een
jaartje KFC Germinal Beerschot Antwerpen terug naar z’n vertrouwde club. Met Robert Sulieman, een Afrikaanse

aanvaller die o.a. in de wedstrijd tegen Regio Kempen testte, wordt nog onderhandeld en ook over de toekomst van
Volkan Serbest wordt nog gepraat.
Donderdag 27 mei: Vandaag tekende een Mechelse delegatie met onder andere voorzitter Johan Timmermans het
akkoord met de Britse Stellar Group. Enige voorwaarde is dat de Algemene Vergadering van KV Mechelen
akkoord gaat met het definitieve samenwerkingsverbond. Stellar Group gaat nu bekijken welke spelers het kan
leveren. Malinwa gaf de voorkeur aan een bijkomende spits, een aanvallende middenvelder, een verdedigende
middenvelder, een flankspeler en een polyvalente verdediger. Rond begin juni worden 5 spelers aan KVM
voorgesteld en kan de club beslissen of ze hen kan gebruiken.
Donderdag 11 juni: De Voetbalbond maakte vandaag de nieuwe reeksindeling voor derde nationale bekend. KV
Mechelen blijft in derde A onderverdeeld met de clubs uit Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen. De vraag van
KV Mechelen om tegen de Waalse en Brabantse clubs te mogen uitkomen werd dus niet aanvaard. De nieuwe
tegenstanders zijn: FC Denderleeuw en Sporting West Ingelmunster-Harelbeke (gedegradeerd uit tweede
nationale), K. Racing Waregem (kampioen bevordering A), Verbroedering Denderhoutem (kampioen bevordering
B), KFC Evergem-Center (winnaar eindronde bevordering). Verdwenen uit de reeks: kampioen KV Red Star
Waasland, eindrondewinnaar KV Kortrijk en degradanten KAC Olen, K. Berchem Sport en Thor Kokerij Meldert.
Woensdag 17 juni: Vandaag tekende de 27-jarige middenvelder Yve Thijs een contract voor 2 seizoenen bij
KVM. Thijs komt over van de kampioen in tweede nationale: FC Molenbeek Brussels Strombeek, waarvoor hij 6
keer scoorde. Daarvoor was hij actief voor KFC Verbroedering Geel, KFC Dessel Sport, K. Heusden-Zolder, KSK
Kermt en Vigor Beringen. Dit is de laatste transfer die Malinwa voor eigen rekening doet. De Stellar Group zal
nog een vijftal spelers toevoegen aan de kern. Op maandag 28 juni wordt op een buitengewone Algemene
Vergadering definitief beslist over de Stellar Group.
Donderdag 18 juni: In het Bondsgebouw werd vandaag geloot voor de eerste vijf ronden van de Beker van België.
KV komt in de derde ronde in het tornooi en ontmoet dan de winnaar van de volgende duels: White Star Woluwé
FC / VK Linden - KVC Willebroek-Meerhof / FC Schepdaal. Als zowel KV al Racing Mechelen tot in de vijfde
ronde geraken spelen beide Mechelse ploegen tegen elkaar om een plaatsje tussen de eersteklassers in de zestiende
finales.
Zaterdag 10 juli: Vandaag arriveerde Marko Vujic in Mechelen. Vujic is de eerste speler die via de Stellar Group
naar KV komt. Het is een Oostenrijkse spits van Joegoslavische afkomst die vorig seizoen bij derdeklasser FC
Blau-Weiss Linz speelde, waarvoor hij 16 keer scoorde. Voldoet de aanvaller, die tevens belofteninternational is,
tijdens de voorbereidingsperiode niet aan de eisen van de Technische Staf, kan hij nog altijd worden doorgestuurd.
Later worden er op Malinwa nog spelers van de Stellar Group verwacht.
Maandag 12 juli: Vanmorgen startte KV met de voorbereiding op het komende seizoen. Trainer Rik Van de
Velde blies verzamelen op de terreinen van de Jeugdacademie. Er verschenen 23 spelers op deze eerste training:
de negen nieuwkomers Patrick Goots, Dirk Huysmans, Bert Dhont, Yve Thijs, Ewen Verheyden, Johan Verheyen,
Marko Vujic, Tom Verelst en Jonas Tanghe. Negen blijvers: Kurt Stoops, Jan Verlinden, Tom Peeters, Geoffrey
Peytier, Jeroen Coppens, Ben Van Briel, Osman Semih Serbest, Simon Valgaerts en Steven De Pauw. Deze 18
werden aangevuld met 3 jongeren: Wesley Van Belle, Kevin Somers en Miguel Solis Sanchez.
Dinsdag 13 juli: Vandaag werd de competitiekalender voor derde nationale vrijgegeven. Malinwa opent het
seizoen met een thuismatch tegen KFC Evergem-Center. Ook de eerste uitmatch is tegen een promovendus uit
vierde nationale: K. Racing Waregem. Op 1 mei wordt het seizoen afgesloten met een wedstrijd tegen K. Lyra
TSV. De stadsderby’s tegen Racing gaan door op 27 november (thuis) en op 2 april (uit).

