
nieuwsoverzicht 2004-2005
 
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 gaan door op 27 november (thuis) en op 2 april (uit). 
 

Zaterdag 17 juli:  Wegens de hevige regenval werd de traditionele openingsmatch op het veld FC 
Nieuwendijk uitgesteld tot zondagmiddag 15u00. 
 

Zondag 18 juli:  oefenmatch: FC Nieuwendijk – KV Mechelen   0-2 
 

Woensdag 21 juli:  oefenmatch: KSK Heist  -  KV Mechelen   1-0 
 

Zaterdag 24 juli:  KV Mechelen  -  KFC Germinal Beerschot Antwerpen   1-2 
Vandaag zette Malinwa de poorten van het stadion voor iedereen open via de jaarlijkse fandag.  Vanaf 13u 
kon men terecht in het Scarlet-stadion “Achter de Kazerne” voor een hapje en een drankje.  Naast 
kinderanimatie waren er ook standen van merchandising en de supportersfederatie.  Er stond onder andere een 
wedstrijd geprogrammeerd tussen de supportersgroep Vak G Casuals en de Mechelse politie.  Na de 1-0-zege 
van de Casuals vorig seizoen, ging de wisselbeker nu naar de politie die het duel met 2-5 won.  Nadien werd 
de Damesploeg en de A-kern aan het publiek voorgesteld.  Omstreeks 18u30 landde een helikopter op het 
terrein met daarin o.a. voorzitter Johan Timmermans en vertegenwoordigers van shirtsponsor Scarlet en van 
de Britse investeringsgroep.  Scarlet blijft de komende seizoenen shirtsponsor van KVM, Tjeerd Van Sitteren 
tekende hiervoor een contract voor 3 seizoenen. 
Vlak voor de oefenwedstrijd tegen KFC Germinal Beerschot Antwerpen werd doelman Kurt Stoops gehuldigd 
als populairste speler van het seizoen 2003-2004.  Voor ongeveer 5 000 toeschouwers begon KV aan de eerste 
thuismatch van het seizoen.  Al in de 3’ kreeg Marko Vujic een uitstekende kans op de 1-0, maar Bram 
Verbist kon z’n schot stoppen.  Nadien was het GBA dat de wedstrijd in handen nam, maar Kurt Stoops hield 
met enkele mooie reddingen de nul op het bord.  Vlak voor de rust kon de Colombiaan Daniel Cruz toch 
scoren via een afgeweken bal.  Malinwa herbegon gretig na de pauze, een eerste schot van invaller Yve Thijs 
kende ook geen succes.  Toch waren het de bezoekers die verder uitliepen: toen Kurt Stoops niet aan een 
voorzet geraakte maakte Carlos het mooi af.  KV ging op zoek naar de aansluitingstreffer, met onder andere 
een kopbal van Geoffrey Peytier.  In de 57ste minuut kreeg invaller Felipe Alves de Souza een terechte rode 
kaart na een zware tackle op Marko Vujic, die geblesseerd het veld moest verlaten.  Geel-rood kwam meer en 
meer opzetten maar kopballen van Ewen Verheyden en Johan Verheyen leidden niet tot een doelpunt.  In de 
slotminuut scoorde Patrick Goots dan toch de verdiende Mechelse goal toen z’n poging via een GBA-speler in 
doel belandde. 
Na de wedstrijd hielden de spelers nog een signeersessie en de dag werd afgesloten met een spetterend 
vuurwerk. 
 

Maandag 26 juli:  De technische staf heeft beslist dat Marko Vujic mag blijven.  De Oostenrijkse spits is de 
eerste testspeler die via de Engelse samenwerking bij KV belandde.  Hij kreeg dus een positief rapport en mag 
dit seizoen voor KV Mechelen blijven spelen.  Morgen komt een tweede speler van de Engelse investeerders 
de A-kern vervoegen.  Het gaat om Musa Abubakar, een 24-jarige Nigeriaanse middenvelder.  Hij speelde de 
afgelopen seizoenen bij de Nigeriaanse topclub Enyimba International FC, waarmee hij 3x kampioen werd en 
vorig seizoen de Afrikaanse Champions League won.  Abubakar verzamelde tot nu een 30-tal caps 
 

Woensdag 28 juli:  oefenmatch:  KV Mechelen  -  FC Molenbeek Brussels Strombeek   1-4 
 

Donderdag 30 juli:  oefenmatch:  K. Kontich FC  -  KV Mechelen   1-4 
 

Zondag 1 augustus:  KV Mechelen  -  KFC Verbroedering Geel   1-2 
 



Maandag 2 augustus:  White Star Woluwé FC, volgend week-end tegenstander van KVM in de Beker van 
België, verkoopt z’n thuisvoordeel aan Malinwa.  Daardoor wordt de wedstrijd op zaterdag (20u00) gespeeld 
in plaats van op zondag.  Er raakte ook bekend dat er een nieuwe speler vanuit de Stellar Group-stal op komst 
is.  Het gaat om de Nigeriaanse middenvelder Japhet Dooyum Imadu (° 24 november 1980).  Hij speelde in 
Nigeria voor Bendel Insurance FC en is net als Musa Abubakar international.  Verder liet Malinwa weten, niet 
meer te rekenen op de komst van Rodney Van Engel.  De Surinaamse spits testte vorig seizoen bij KV en 
kreeg een contract aangeboden op voorwaarde dat hij zich tot Nederlander naturaliseerde.  Hiervoor reisde 
Van Engel terug naar z’n geboorteland, maar keerde tot op heden niet terug. 
 

Zaterdag 7 augustus:   beker van België:  KV Mechelen  -  White Star Woluwé FC   0-2 
 

Maandag 9 augustus:  Sinds vanmorgen traint Japhet Dooyum Imadu mee met KVM.  De Nigeriaanse 
middenvelder die vrijdag in Mechelen aankwam zal de komende weken in de oefenwedstrijden getest worden. 
 

Woensdag 11 augustus:   oefenmatch:  K. Kampenhout SK  -  KV Mechelen   1-3 
 

Vrijdag 13 augustus:  Vandaag tekende Marko Vujic, Musa Abubakar en Uzoma Igwe een contract voor 1 
seizoen bij geel-rood.  Vujic en Abubakar komen via de Britse Stellar Group bij KV terecht, Igwe niet, maar 
zijn komst zal ook door Britten gefinancierd worden 
 

Zondag 15 augustus:  oefenmatch:  KSV Oudenaarde  –  KV Mechelen   0-1 
 

Woensdag 18 augustus:  oefenmatch:  KVC Willebroek-Meerhof  -  KV Mechelen   1-2 
 

Vrijdag 20 augustus:  Malinwa laat weten dat het tester Japhet Dooyum Imadu heeft doorgestuurd omdat er 
reeds voldoende verdedigende middenvelders in de kern zitten.  Voor de linksbackpositie zou Michaël Ekong 
op komst zijn.  Het is een Nigeriaanse verdediger die ook via de Britse investeerders naar KV komt. 
 

Zaterdag 21 augustus:  oefenmatch:  Tempo Overijse – KVM   0-7 
 

Dinsdag 24 augustus:  Vandaag overhandigde Vertommen Cars NV uit Boortmeerbeek drie wagens aan KV 
Mechelen.  Twee ervan zijn voor het trainersduo Rik Vande Velde en Zivica Kanacki, die volgens hun 
contract recht hebben op een auto.  Het zijn wagens van het merk Mercedes. 
 

Zaterdag 28 augustus:  eerste speeldag competitie derde nationale A:  KVM – KFC Evergem-Center   4-1 
 

Maandag 30 augustus:  Uzoma Igwe reist nog even terug naar Nigeria om alle nodige papieren in orde te 
laten maken voor z’n overgang naar KVM.  Michael Ekong wordt binnenkort in Mechelen verwacht.  Zijn 
komst heeft vertraging omdat zijn ouders, wegens zijn jonge leeftijd, toestemming moeten geven voor de 
overgang.   
 

Donderdag 2 september:  Vanaf vandaag zijn de 3 nieuwkomers Vujic, Musa en Igwe speelgerechtigd voor 
KVM.  Hun spelerslicentie is toegekomen zodat ze dus inzetbaar zijn voor de komende competitiewedstrijd op 
K. Racing Waregem.  Vujic is echter nog herstellende van z’n blessure en Igwe keert pas na het weekend 
terug van z’n geboorteland. 
 

Vrijdag 3 september:  KVM start binnenkort met een voetbalploeg voor gehandicapte supporters.  De 
zogenaamde G-ploeg komt er na een initiatief van supportersclub Yellow Red Army on Wheels.  G-voetbal 
wordt met 7 tegen 7 gespeeld op een verkleind terrein.   
 

Zondag 5 september:  tweede speeldag:  K. Racing Waregem – KVM  3-1 
 

Dinsdag 7 september:  Vanaf vandaag traint de Braziliaan Dajo Da Silva mee met de A-kern.  Da Silva is een 
20-jarige linksback die afkomstig is van Sao Paulo en gedurende enkele weken zal testen bij Malinwa. 
 

Woensdag 8 september:  Vandaag wordt Jeroen Coppens geopereerd aan de knie.  Na slecht neerkomen in de 
openingsmatch tegen KFC Evergem-Center liep hij een ernstige blessure op.  Er wacht hem nu een lange 
revalidatieperiode.  Trainer Rik Vande Velde hoopt na Nieuwjaar terug beroep te kunnen doen op de 
Limburger. 
 

Vrijdag 10 september:  Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de Europese voetbalbond “UEFA” krijgt 
elke europabekerwinnaar een trofee.  Door de winst in Europa Cup II in 1988 valt KV Mechelen dus ook dit 
jaar in de prijzen.   
Het secretariaat van KV liet weten dat er op dit moment 2 509 abonnement verkocht zijn.  Dat zijn er 
ongeveer tweehonderd meer dan vorig seizoen. 
 

Zaterdag 11 september:  derde speeldag: KVM  -  FC Nieuwkerken-Sint-Niklaas   4-0 



Maandag 13 september:  De Braziliaanse testspeler Dajo Da Silva werd door de technische staf te licht 
bevonden en doorgestuurd. 
 

Vrijdag 17 september:  Vandaag vond de eerste van 3 video-avonden over 100 jaar KV Mechelen plaats.  Het 
was Mark Uytterhoeven die in de business-seats van het Scarlet-stadion commentaar gaf bij de beelden van de 
periode 1940-1982.  Verschillende spelers uit die periode waren aanwezig om enkele woordjes toe lichten aan 
het prachtige beeldmateriaal van vroeger. 
 

Zaterdag 18 september:  vierde speeldag:  Verbroedering Denderhoutem  –  KVM   2-1 
 

Woensdag 22 september:  Vandaag organiseerde de Supportersraad een nieuwe infovergadering.  Eerst gaf 
KUL-student Simon Anthonis een woordje uitleg over z’n enquête die hij hield bij de supporters tijdens de 
laatste fandag.  Nadien stelde Christophe Dobbelaere “Century 21”, een nieuwe business-partner van KV, 
voor.  Daarna volgde een dubbelinterview met trainer Rik Vande Velde en technisch directeur Fi Van Hoof.  
Hiervoor konden de supporters zelf vragen stellen.  De avond werd afgesloten met een vragenuurtje voor de 
andere aanwezige bestuurslui. 
 

Vrijdag 24 september:  Ook de tweede video-avond die KVM hield werd een succes.  Deze keer was het Luc 
Verschueren die de beelden uit de succesperiode met John Cordier aan elkaar praatte.  Onder andere ex-
spelers Erwin Koeman, Piet den Boer en Wilfried Dommicent gaven uitleg bij de topperiode van de club. 
Vandaag raakte ook bekend dat KV van de UEFA een nieuwe replicabeker heeft ontvangen.  De replica van 
de gewonnen Europacup in 1988 is in de loop van de jaren verloren geraakt en naar aanleiding van de 
tentoonstelling “100 jaar Malinwa” bestelde de club een nieuwe replica. 
 

Zaterdag 25 september:  vijfde speeldag:  KSK Maldegem  -  KVM   0-0 
 

Zaterdag 2 oktober:  zesde speeldag:  KVM  -  FC Denderleeuw   1-1 
 

Woensdag 6 oktober:  Vandaag verscheen KVM voor het Sportcomité om zich te verantwoorden voor het 
gedrag van de supporters tijdens de thuiswedstrijd van 11 september tegen FC Nieuwkerken-Sint-Niklaas.  
Toen werden de scheids- en lijnrechters bekogeld met o.a. drankbekertjes en muntstukken.  Malinwa kwam er 
goed van af en kreeg een boete van 250 euro.  Ook de rode kaart van Johan Verheyen FC Nieuwkerken-Sint-
Niklaas werd vandaag behandeld: de linksback moet 2 speeldagen aan de kant blijven. 
 

Donderdag 7 oktober:  Vandaag besliste de politiediensten tijdens een veiligheidsvergadering in het KVM-
stadion dat de derby tegen KRC Mechelen, moet verschoven worden van zaterdag 27 naar zondag 28 
november.  De wedstrijd wordt om 14u00 afgetrapt. 
 

Vrijdag 8 oktober:  Vanavond sloot KVM met een derde voorstelling de reeks video-avonden af.  Dirk Van de 
Sande presenteerde de beelden die over de periode Willy Van den Wijngaert, de vereffenings- en 
reddingsperiode handelde.  Onder andere Jan Verlinden, Steven De Pauw, Kurt Stoops en Jeroen Coppens 
kwamen een woordje uitleg verschaffen.  De beelden van de 3 video-avonden werden samen met nog vele 
andere beelden gebundeld in een elf uur durende DVD-box. 
 

Zondag 10 oktober:  zevende speeldag:  K. Standaard Wetteren  -  KVM   0-3 
 

Donderdag 14 oktober:  Vandaag werd de tentoonstelling “Geschiedenis van de Eeuweling” officieel geopend 
en voorgesteld aan de pers.  Ex-KVM-doelman Ivan Willockx knipte plechtig het lint door.  De 
tentoonstelling loopt tot en met 1 november en staat opgesteld in zaal Straatsburg van de Business-seats in het 
Scarlet-stadion. 
 

Zaterdag 16 oktober:  Vanavond werd een delegatie van KV Mechelen ontvangen op het stadhuis voor de 
huldiging voor het 100-jarig bestaan.  Onder leiding van de Supportersharmonie trokken de supporters daarna 
in een stoet van de Grote Markt naar het Scarlet-stadion "Achter de Kazerne".  Naar aanleiding van de 
festiviteiten kregen vrouwen gratis toegang.  Het bleek een geslaagde actie, want het leverde tussen de 500 en 
de 1 000 supporters extra op.  Vlak voor de wedstrijd tegen Sporting West Ingelmunster-Harelbeke werd de 
Speler van de Eeuw bekend gemaakt.  Het was Michel Preud’homme die de meeste stemmen achter z’n naam 
kreeg. 
 

Zaterdag 16 oktober:  achtste speeldag:  KVM  -  Sporting West Ingelmunster-Harelbeke   2-1 
 

Woensdag 20 oktober:  Vandaag brachten de spelers onder leiding van Rik Vande Velde en Zivica Kanacki 
een bezoekje aan de tentoonstelling “Geschiedenis van de Eeuweling”. 
 

Zondag 24 oktober:  negende speeldag:  KSK Wevelgem City  -  KVM   3-2 
 



Zondag 31 oktober:  tiende speeldag:  KVM  -  Torhout 1992 KM   2-0 
Vandaag hielden enkele supporters een geldinzameling om tijdens de komende derby van zondag 28 
november een mooie sfeeractie op touw de zetten.  Ze haalden welgeteld 432 euro rond. 
Op Canvas werd vanmiddag anderhalfuur besteed aan “100 jaar KV Mechelen”.  Het was presentator Stef 
Wijnants die met studiogast Mark Uytterhoeven commentaar gaf bij de beelden. 
 

Zondag 7 november:  elfde speeldag:  KFC Evergem-Center  -  KV Mechelen   1-5 
 

Dinsdag 9 november:  In de media verschijnen berichten dat eersteklasser FC Molenbeek Brussels Strombeek 
interesse heeft in Patrick Goots.  De Mechelse spits laat direct verstaan dat er van een vertrek naar de 
noodlijdende club uit de hoofdstad geen sprake is.   
 

Woensdag 10 november:  De voorverkoop voor de derby van 28 november loopt als een trein.  Het 
secretariaat laat weten dat er geen zitplaatsen meer verkrijgbaar zijn en dat ook de vakken I en J uitverkocht 
zijn. 
 

Donderdag 11 november:  Century 21 groep Dobbelaere wordt shirtsponsor van de G-voetbalploeg van KV 
Mechelen.  De groep heeft een overeenkomst voor drie jaar met het gehandicapte voetbalteam van Malinwa. 
 

Zondag 14 november:  twaalfde speeldag:  KV Turnhout  -  KV Mechelen   2-1 
De boete die KVM haar spelers oplegde, indien er tegen Torhout 1992 KM, KFC Evergem-Center en KV 
Turnhout geen 7 punten werden gehaald, moet niet betaald worden.  Dit deelde voorzitter Johan Timmermans 
aan de spelersgroep na de verloren wedstrijd in Turnhout mee, omdat de nederlaag niet te wijten was aan een 
gebrek aan inzet. 
 

Woensdag 17 november:  KV Mechelen laat weten dat er in de regio Zemst oplichters aan het werk zijn.  Ze 
verkopen  taarten en valse steunkaarten ten voordele van de jeugd van Malinwa.  KVM waarschuwt dat de 
verkoper(s) niets met de club te maken heeft/hebben. 
 

Donderdag 18 november:  In de voormiddag wordt beslist de oefenwedstrijd van ’s avonds tegen KV 
Ourodenberg Aarschot af te gelasten.  Na de hevige regenval wil men het speelveld sparen voor de derby van 
28 november. 
 

Zondag 21 november:  De regionale zender RTV gaat de stadsderby van komende zondag live uitzenden. 
 

Zondag 28 november:  dertiende speeldag:  KV Mechelen  -  KRC Mechelen   2-2 
Door de enorme belangstelling voor de derby was deze wedstrijd op commercieel gebied een voltreffer. 
In de rand van de wedstrijd raakt bekend dat de Engelse investeerders bij Malinwa blijven.  Technisch 
Directeur Fi Van Hoof mag uitkijken naar 4 versterkingen die gefinancierd zullen worden door de Stellar 
Group. 
 

Zaterdag 4 december:  Om het 100-jarig bestaan van de club in stijl te vieren organiseerde KVM vandaag een 
galabal.  Het bal ging door in De Lemenhoek in Onze-Lieve-Vrouw Waver. 
 

Zondag 5 december:  veertiende speeldag:  KSV Bornem  -  KV Mechelen   1-2 
 

Maandag 6 december:  Vanaf vandaag test Andrej Pecnik bij Malinwa.  Pecnik is een 23-jarige Sloveen die 
op de linkerflank kan uitgespeeld worden.  Hij komt van de Sloveense eersteklasser CNC Publikum en mag 
zich gedurende een week bewijzen in de kern van geel-rood. 
 

Zaterdag 11 december:  vijftiende speeldag:  KV Mechelen  -  R. Cappellen FC   0-1 
De A-ploeg van het KVM-damesteam speelde ook haar competitiewedstrijd in het Scarlet-stadion.  De ploeg 
van trainer Birger De Schoenmaeker, die om 17u45 aftrapte, won met ruime 14-0-cijfers tegen Horendonk en 
blijft uiteraard op kop van het klassement. 
Vlak vóór de aftrap van de mannenwedstrijd werd het jubileumboek “100 jaar KVM, 100 jaar emotie” 
voorgesteld aan pers en supporters.  Het was huidig voorzitter Johan Timmermans die John Cordier postuum 
het eerste boek overhandigde. 
 

Maandag 13 december:  Na de slechte sportieve resultaten hield Malinwa vanavond een vergadering om de 
eerste seizoenshelft te evalueren.  Trainer Rik Vande Velde, die zwaar ter discussie stond, behoudt ook na 
deze vergadering het vertrouwen van het bestuur.  Er werden wel gesprekken gepland tussen o.a. technisch 
directeur Fi Van Hoof, voorzitter Johan Timmermans, spelers en trainers. 
 

Dinsdag 14 december:  oefenmatch:  KV Mechelen  -  KFC Katelijne   2-5 
 
 
 



Vrijdag 17 december:  Ook dit jaar zal KVM met een stand aanwezig zijn op de Kerstmarkt in Mechelen.  
Gedurende 3 dagen (17, 18 en 19 december) verkoopt de club er verschillende gadgets (jubileumboek, DVD, 
tassen, glazen, …) en kan men er ook terecht voor een hartverwarmend glaasje jenever of warme 
chocolademelk. 
 

Zondag 19 december:  zestiende speeldag:  K. Lyra TSV  -  KV Mechelen   2-5 
 

Donderdag 30 december:  Na een kleine pauze heeft KVM gisteren de trainingen hervat.  Ook op 
oudejaarsdag wordt er getraind. 
 

Zaterdag 1 januari:  In zijn nieuwjaarsboodschap vraagt voorzitter Johan Timmermans om ook in 2005 als 
één blok achter de ploeg te gaan staan.  Verder bedankt hij alle medewerkers en vrijwilligers die de club 
draaiende houden, blikte hij terug op de festiviteiten rond 100 jaar KVM en hoopt uiteraard dat de ploeg in de 
tweede seizoenshelft de promotie naar tweede nationale kan bewerkstelligen. 
 

Maandag 3 januari:  De technische staf laat weten dat Kurt Van de Paar niet naar KV Mechelen gaat.  De ex-
speler van o.a. RSC Anderlecht, FC Twente en Trabzonspor maakte vorig seizoen vol bij tweedeklasser K. 
Patro Maasmechelen, maar was sinds dit seizoen op zoek naar een andere werkgever.  Hij testte o.a. bij het 
Nederlandse De Graafschap en speelde onlangs mee met de Mechelse invallers maar komt dus niet naar 
Malinwa. 
 

Woensdag 5 januari:  Na enkele berichten in de media bevestigde KV Mechelen gisteren dat Bart Van 
Zundert tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van KFC Germinal Beerschot Antwerpen.  Van Zundert 
is een 24-jarige centrale middenvelder of verdediger die dit seizoen weinig speelkansen kreeg van GBA-coach 
Marc Brys.  Voordien speelde hij bij de jeugd van Zandvliet, verhuisde in 1997 naar KFC Germinal Ekeren en 
bleef buiten een jaartje KFC Verbroedering Geel tot nu bij de fusieclub KFC Germinal Beerschot Antwerpen. 
Zaterdag komt ook een 20-jarige Braziliaan de kern van KV vervoegen.  Het gaat om linkerfankspeler Luiz 
Carlos de Brida Junior van Figueirense, een Braziliaanse eersteklasser.  Hij komt via de Britse samenwerking 
naar KV en tekent waarschijnlijk volgende week een contract voor KV. 
Beide nieuwe spelers worden gefinancierd door de Britten.  Verder laat KV weten dat Osman Semih Serbest, 
ondanks intresse uit Turkije, tot het einde van het seizoen blijft. 
 

Zaterdag 8 januari:  zeventiende speeldag:  KV Mechelen  -  K. Racing Waregem   4-1 
 

Zondag 9 januari:  Vandaag vertrokken de spelers op oefenstage naar de Belgische kust.  De groep logeert in 
Brugge en traint op de terreinen van eersteprovincialer R. Knokke FC. 
 

Maandag 10 januari:  Cercle Brugge KSV  -  KV Mechelen   2-1 
 

Dinsdag 11 januari:  Vandaag hield trainer Rik Vande Velde het bij een lichte training op het strand van 
Knokke.  Na de middag maakte de ploeg een strandwandeling in Blankenberge en bezocht het Pub Lord 
Nelson.  Het café aan de badstad wordt uitgebaat door Malinwasupporters. 
 

Donderdag 13 januari:  Na een laatste training in de voormiddag keerde de selectie deze namiddag terug naar 
Mechelen.  De zieke Tom Peeters, sportleraar Kurt Stoops en studenten Steven De Pauw en Simon Valgaerts 
hadden het oefenkamp al eerder verlaten. 
 

Zondag 16 januari:  achttiende speeldag:  FC Nieuwkerken Sint-Niklaas  -  KV Mechelen   2-2 
 

Maandag 17 januari:  Vandaag bereikte KVM een overeenkomst met Kenny Rucquoy.  De 19-jarige 
linkspoot trainde al enkele weken bij Malinwa en komt de linkerflank versterken.  Hij is afkomstig van K. 
Lierse SK en blijft tot het einde van het seizoen. 
 

Dinsdag 18 januari:  Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Supportersfederatie kreeg Tom Peeters de 
trofee voor Meest Verdienstelijkste speler van het jaar 2004. 
 

Donderdag 20 januari:  Nieuwkomer Luiz Carlos De Brida Júnior is voor de komende competitiewedstrijd 
tegen Verbroedering Denderhoutem speelgerechtigd.  De 20-jarige Braziliaan is sinds 2 weken in Mechelen en 
kreeg nu z’n spelerslicentie van de K.B.V.B. 
 

Vrijdag 21 januari:  Deze week onderging de A-kern in het sportcomplex van de VUB fysieke testen. Net 
zoals in juli werden deze testen afgenomen onder leiding van dokter Luk Buyse.  Wanneer alle resultaten zijn 
geannaliseerd kan trainer Rik Vande Velde zijn trainingen met hartslagmeters hierop afstellen. 
De zaak-Denderhoutem werd vandaag uitgesteld tot 11 februari.  Eerder was Verbroedering Denderhoutem 
punten kwijtgespeeld omdat het Jean-Paul Kielo Lezi en Henri Munyaneza opstelden zonder dat deze een 



arbeidsvergunning hadden.  Verbroedering ging in beroep en omdat het vandaag met nieuwe argumenten over 
de brug kwam, werd de zaak uitgesteld. 
 

Zaterdag 22 januari:  Negentiende speeldag:  KV Mechelen  -  Verbroedering Denderhoutem   1-1 
 

Maandag 24 januari:  Na onderling overleg hebben KV Mechelen en trainer Rik Vande Velde hun 
samenwerking stopgezet.  Vande Velde, wiens contract nog tot het einde van volgend seizoen liep, had te 
kennen gegeven na dit seizoen te willen vertrekken.  Daardoor besliste het Malinwa-bestuur om de 
samenwerking onmiddellijk te stoppen.  Zivica Kanacki neemt voorlopig de taken van hoofdtrainer over. 
 

Donderdag 27 januari:  Steven Ribus keert terug naar KV Mechelen.  De linksbuiten was bij KAA Gent op 
een zijspoor beland en mocht er gratis weg.  Gent had Ribus eind 2002 ook al gratis weggeplukt bij KVM, dat 
toen in vereffening was.  Hij blijft tot het einde van het seizoen. 
 

Vrijdag 28 januari:  Vandaag tekende ook Wesley Vanbelle een contract  bij KVM.  De jonge 
linkerflankspeler, die z’n jeugdopleiding bij Malinwa genoot, kreeg dit seizoen af en toe z’n kans en wist zo 
een basisplaats af te dwingen.  Vanbelle tekende voor anderhalf seizoen. 
 

Zondag 30 januari:  Twintigste speeldag:  KV Mechelen  -  KSK Maldegem   4-1 
 

Maandag 31 januari:  Gisterenavond besliste de Raad van Bestuur dat Zivica Kanacki hoofdtrainer blijft tot 
aan het einde van dit seizoen.  Hij krijgt voorrang op Peter Shirtliff.  De Brit werd door de investeerders 
voorgesteld, maar KV koos voor Kanacki omdat die de club, de spelers en de reeks goed kent. 
 

Dinsdag 1 februari:  KV laat weten dat Marko Vujic de club heeft verlaten.  De Oostenrijkse spits die via de 
Britse samenwerking naar Malinwa kwam, mistte door een blessure de competitiestart en kwam nadien nooit 
in de ploeg.  Na een half seizoen met enkele invalbeurten verhuist hij terug naar Oostenrijk waar hij voor 
LASK Linz gaat spelen. 
 

Woensdag 2 februari:  Vanavond hield de Voetbalcel van Binnenlandse zaken een open vergadering voor de 
supporters van KVM.  Enkele sprekers van de Voetbalcel zelf en Steven Demey van de Mechelse politie 
hadden het over de werking van de voetbalcel en het optreden van de politie tijdens de voetbalwedstrijd.  
Achteraf gingen zij in discussie met de supporters die heel kritische vragen te stellen hadden. 
Er raakte ook bekend dat de derby omwille van veiligheidsredenen verplaatst wordt van zaterdag 2 april naar 
zondag 3 april.  De match begint dan om 15u00 en de voorverkoop start op 28 februari. 
 

Donderdag 3 februari:  Yves Cloots wordt de nieuwe hulptrainer van KVM.  Hij zal Zivica Kanacki 
assisteren bij de begeleiding van de A-kern.  Cloots speelde zelf o.a. tot in vierde nationale voor SC 
Wolvertem en was onder andere trainer bij SC Wolvertem en K. Londerzeel SK. 
Vanavond hield Malinwa een nieuwjaarsreceptie voor alle medewerkers.  Voorzitter Johan Timmermans 
nodigde de verschillende medewerkers uit in de business-seats en bedankte iedereen voor hun arbeid.  Het 
waren dit keer de spelers van de A-kern die de medewerkers bedienden met broodjes. 
 

Vrijdag 4 februari:  Vanavond organiseerde de “Cel 100 jaar KVM” The Thin Yellow-red Line.  Een kwis 
met 100 vragen over 100 jaar Malinwa.  Mark Uytterhoeven en Rob Vanoudenhoven waren de presentators 
van de kwis die werd opgesteld door Tine Vos.  Winnaars werden de mannen van Perfect, voor de Nieuwe 
Kantine en KVM-Side. 
 

Maandag 7 februari:  oefenmatch:  KV Mechelen  -  KV Ourodenberg Aarschot   3-1 
 

Zaterdag 12 februari:  éénentwintigste speeldag:  KV Mechelen  -  K. Standaard Wetteren   3-1 
 

Maandag 14 februari:  Vandaag nam Malinwa contact op met Sporting West Ingelmunster-Harelbeke  om de 
ticketprijzen voor het komende duel te bespreken.  Vele KV-fans uitten hun ongenoegen omdat voor zowel 
staan- als zitplaatsen 15 euro moest neergeteld worden.  Sporting West Ingelmunster-Harelbeke liet de prijs 
van de staanplaatsen zakken tot 10 euro. 
 

Zaterdag 19 februari:  Vandaag behaalden de Dames A van KV Mechelen de titel in derde provinciale A.  Na 
een 9-0-zege tegen Achterbroek B kan de ploeg van trainers Birger De Schoenmaeker en Stef Casteels niet 
meer worden bijgehaald door eerste achtervolger Loenhout A.  Het team dat dit seizoen voor het eerst in 
competitie aantrad bezit na 22 speeldagen nog steeds het maximum van de punten en heeft een fenomenaal 
doelpuntensaldo van 191 tegen 11. 
 

Zondag 20 februari:  22ste speeldag:  Sporting West Ingelmunster-Harelbeke  -  KV Mechelen  uitgesteld 
 
 
 



Dinsdag 22 februari:  De uitgestelde wedstrijd van tegen Sporting West Ingelmunster-Harelbeke wordt op 
zondag 6 maart gespeeld.  De aftrap is om 15u00 en de tickets blijven geldig. 
 

Zaterdag 26 februari:  drieëntwintigste speeldag:  KV Mechelen  -  KSK Wevelgem City   3-0 
 

Maandag 28 februari:  Ten voordele van de “To Walk Again Foundation” werd een door KVM-spelers 
gehandtekende bal geveild.  Via de website van eBay kon men online bieden op de bal en na elf dagen leverde 
dat 401 euro op voor de organisatie van Marc Herremans. 
 

Dinsdag 1 maart:  Vandaag startte op Malinwa de voorverkoop voor de derby van zondag 3 april op het veld 
van RC Mechelen.  Tijdens deze eerste verkoopdag bracht het secretariaat al 750 tickets aan de man. 
 

Woensdag 2 maart:  Ook voor de vierde derby in 2 seizoenen is de interesse groot.  Na 2 dagen voorverkoop 
werden al 1 400 kaarten verkocht aan Malinwasupporters. 
 

Donderdag 3 maart:  De inhaalwedstrijd voor komende zondag op Sporting West Ingelmunster-Harelbeke 
werd vandaag opnieuw uitgesteld.  Omwille van de weersomstandigheden besliste de KBVB een algemene 
afgelasting voor het komende weekend. 
 

Vrijdag 4 maart:  In de zaak-Denderhoutem mogen de Oost-Vlamingen hun punten behouden.  Na een klacht 
van KSK Maldegem werd vastgesteld dat in het begin van de competitie niet alle documenten en 
vergunningen van  Jean-Paul Kielo-Lezi in orde waren.  Denderhoutem verloor al haar punten van de matchen 
waarin Kielo-Lezi aantrad, maar kreeg in hoger beroep gelijk en mag z’n punten behouden. 
De tot tweemaal toe uitgestelde match Sporting West Ingelmunster-Harelbeke-KVM staat nu geprogrammeerd 
op vrijdag 25 maart om 20u30. 
 

Woensdag 9 maart:  De revalidatie van Jeroen Coppens loopt op z’n einde.  De middenvelder die begin dit 
seizoen uitviel hervatte ondertussen de groepstrainingen. 
 

Donderdag 10 maart:  Patrick Goots verlengde vanmiddag z’n contract bij KVM met één seizoen.  De 
topschutter voelt zich goed bij Malinwa en kwam snel tot een overeenkomst om volgend seizoen zowel in 
tweede als in derde nationale voor geel-rood te willen spelen. 
 

Zaterdag 12 maart:  vierentwintigste speeldag:  Torhout 1992 KM  -  KV Mechelen   2-1 
 

Maandag 14 maart:  Vandaag bereikte KVM een akkoord met Vincent Van Trier.  De 22-jarige doelman 
komt over van vierdeklassers KVC Willebroek-Meerhof en tekende een contract voor 2 seizoenen. 
 

Zaterdag 19 maart:  vijfentwintigste speeldag:  KV Mechelen  -  KV Turnhout   3-1 
 

Vrijdag 25 maart:  inhaalmatch:  Sporting West Ingelmunster-Harelbeke  -  KV Mechelen   1-2 
 

Dinsdag 29 maart:  Malinwa liet weten dat het reeds enkele verkennende gesprekken voerde met SC 
Feyenoord in verband met een sportieve samenwerking.  De Nederlandse topclub zou dan enkele spelers bij 
KVM laten spelen.  Voorzitter Johan Timmermans verklaarde dat de samenwerking louter sportief zou zijn, er 
is nog niets concreets beslist. 
De sportieve staf maakte ook al het oefenschema voor volgend seizoen bekend.  De trainingen starten op 11 
juli en traditiegetrouw wordt de eerste wedstrijd op het veld van buur FC Nieuwendijk gespeeld (16 juli).  
Verder zijn er onder andere voorbereidingswedstrijden tegen KFC Germinal Beerschot Antwerpen, KVC 
Westerlo, KV Kortrijk en KFC Verbroedering Geel. 
 

Donderdag 31 maart:  Steven Ribus en Patrick Kanene-Manzene verlengden hun contract bij KV Mechelen 
met 1 seizoen. 
 

Vrijdag 1 april:  Simon Valgaerts verkast naar vierdeklasser K. Kampenhout SK.  De aanvaller tekende bij de 
club van trainer Alex Czerniatynski een contract voor één seizoen.  Hij komt er verschillende ex-KV-spelers 
tegen. 
Na doelman Vincent Van Trier realiseerde KV een tweede transfer voor volgend seizoen:  de 22-jarige Kenny 
Van Hoevelen komt over van tweedeklasser K. Patro Maasmechelen en tekende een verbintenis voor 2 
seizoenen.  Eerder speelde de centrale verdediger voor VC Langdorp, KVC Westerlo en de nationale 
beloftenploeg. 
De reservenderby op de Kleine Malinwa werd door KV met 3-2 gewonnen. 
 

Zondag 3 april:  zesentwintigste speeldag:  KRC Mechelen  -  KV Mechelen   stopgezet na 79’ bij 0-2-stand 
 
 



Woensdag 6 april:  Alfons Antoine Nlandu-Masunda tekende een contract voor 2 seizoenen bij Malinwa.  De 
23-jarige verdediger, die geboren werd in Antwerpen, komt over van White Star Woluwé FC, de Brusselse 
club uit derde nationale B, die KVM dit seizoen uitschakelde in de Beker van België. 
Na de rellen, die Racing-supporters afgelopen zondag veroorzaakten tijdens de derby tegen KV, 
verontschuldigde Racing-voorzitter Joël Hendrickx zich vandaag bij KVM.  In een open brief uitte hij zijn 
ongenoegen tegenover het hooliganisme.  Malinwa aanvaardde de excuses. 
 

Zaterdag 9 april:  zevenentwintigste speeldag:  KV Mechelen  -  KSV Bornem   4-1 
Na de wedstrijd verkocht KV alle kaarten voor het uitduel van 24 april op het veld van R. Cappellen FC. 
 

maandag 11 april:  R. Cappellen FC liet weten aan KVM 850 extra kaarten te bezorgen voor de topper van 23 
april. 
 

dinsdag 12 april:  Vandaag verkocht het secretariaat van KV Mechelen de laatste tickets voor R. Cappellen 
FC-KV Mechelen.  Vanaf 11u stonden de eerste supporters aan te schuiven aan het secretariaat, dat pas om 
14u00 zou opengaan.  De belangstelling was zo groot dat op een kwartier al de tickets de deur uit waren. 
 

woensdag 13 april:  De KBVB besliste vanmiddag dat KVM de stilgelegde wedstrijd van op KRC Mechelen 
met 0-5-forfaitcijfers wint.  Racing-supporters zorgden toen voor rellen zodat de scheidsrechter de wedstrijd 
na 72’ moest stopzetten.  KRC Mechelen kreeg  een boete van 500 euro. 
 

zondag 17 april:  achtentwintigste speeldag:  FC Denderleeuw  -  KV Mechelen   1-3 
 

dinsdag 19 april:  De topper van komende zondag op het veld van achtervolger R. Cappellen FC wordt in het 
Scarlet-stadion Achter de Kazerne live uitgezonden op een groot scherm.  Hiervoor bereikte KV een akkoord 
met de KBVB.  Op de regionale zenders RTV en ATV wordt de match in uitgesteld relais uitgezonden.  De 
deuren gaan om 14u00 open en de inkom bedraagt 5 euro. 
 

vrijdag 22 april:  In een open brief van voorzitter Johan Timmermans roept hij op om van de uiterst 
belangrijke wedstrijd tegen R. Cappellen FC één groot voetbalfeest te maken. 
 

zaterdag 23 april:  Vandaag hield de damesploeg van KV Mechelen haar kampioenenfuif. 
 

zondag 24 april:  negenentwintigste speeldag:  R. Cappellen FC  -  KV Mechelen   3-2 
 

maandag 25 april:  Vandaag realiseerde KVM een nieuwe transfer voor het volgende seizoen.  Pieter 
Crabeels, momenteel actief bij tweedeklasser KMSK Deinze, tekende een contract voor 2 seizoenen.  De 22-
jarige Crabeels is woonachtig in Mechelen en kan op de linkerflank uitgespeeld worden.   
 

dinsdag 26 april:  Ondanks de nederlaag bij R. Cappellen FC loopt de ticketverkoop voor de laatste match 
tegen K. Lyra TSV vlot.  De zitplaatsen voor de vakken A en B en de staanplaatsen in vak I zijn bijna 
uitverkocht. 
 

Zondag 1 mei:  dertigste speeldag: KVM kampioen: KV Mechelen – K. Lyra TSV   4-0 
 

Woensdag 4 mei:  vriendschappelijke wedstrijd:  KV Bonheiden – KV Mechelen   0-7 
 

Zaterdag 7 mei:  De A-ploeg van de dames van KV Mechelen promoveren naar tweede provinciale.  In het 
eerste seizoen dat de dames in competitie uitkwamen waren zij al enkele weken kampioen,  maar wegens 
herschikkingen in de reeksindelingen moest KV in een testwedstrijd tegen KFC Meer uitmaken wie er uit 
derde provinciale mag promoveren.  In deze testwedstrijd op het veld van K. Massenhoven VC wonnen de 
KVM-dames met 2-4.  Lies De Backer tekende voor de 4 Malinwa-goals. 
 

Zondag 8 mei:  Galamatch:  KV Mechelen  -  KVSK United Overpelt-Lommel   2-1 
 

Maandag 9 mei:  De Nekker wordt commerciële partner van KVM.  De Nekker is een provinciaal Sport- en 
recreatiecentrum waar de houders van een KVM-abonnement alle activiteiten vanaf  nu gratis kunnen 
bijwonen.  
 

Woensdag 11 mei:  oefenwedstrijd:  K. Londerzeel SK  -  KV Mechelen   1-3 
Vandaag tekende Bart Van Zundert een nieuw contract bij Malinwa.  De verdediger die sinds de winterstop 
werd uitgeleend door KFC Germinal Beerschot Antwerpen tekende voor 2 seizoenen bij.  Vandaag raakte ook 
bekend dat Dirk Huysmans naar K. Lyra TSV verkast. 
 

Donderdag 12 mei:  De technische staf van Malinwa is volop bezig de kern voor volgend seizoen samen te 
stellen.  Vandaag tekenden opnieuw 4 spelers voor één seizoen bij KVM:  Steven De Pauw blijft dan 



uiteindelijk toch bij KV, ook Tom Verelst verlengde z’n verblijf in Mechelen en Maxime Biset en Filip 
Steylemans komen over van de B-kern. 
 

Vrijdag 13 mei:  Vandaag sloot de spelersgroep het seizoen definitief af met een laatste training.  KV 
Mechelen wil iedereen bedanken die afgelopen seizoen meewerkte aan de promotie naar tweede afdeling. 
 

Zaterdag 14 mei:   Volgende week woensdag worden de haarlokken van trainer Zivica Kanacki geveild.  
Kanacki beloofde, als KVM de titel haalde, zijn haar te laten knippen.  De opbrengst gaat naar de 
jeugdwerking. 
 

Donderdag 19 mei:  KV Mechelen verkreeg vandaag van de Voetbalbond de nodige licentie om in tweede 
nationale te spelen.  Enkele weken geleden leverde KV zijn licentiedossier binnen en vandaag boog de 
Voetbalbond zich over deze dossiers. 
Vandaag vergaderde de Raad van Bestuur van KVM met het oog op volgend seizoen.  Het 
samenwerkingsakkoord met SC Feyenoord werd voorgesteld.  Het gaat om een voorlopig ontwerp tot 
samenwerking dat pas later definitief wordt getekend als het ganse bestuur van de club akkoord gaat met alle 
voorwaarden.  Indien de deal doorgaat speelt Denis Masina volgend seizoen bij KVM.  De aanvaller uit 
Swaziland werd afgelopen seizoen door de nederlandse topclub uitgeleend aan VC Eendracht Aalst 2002.  
Verder vergaderde de Raad van Bestuur ook over het budget voor volgend seizoen.  Dat zal 1,5 miljoen euro 
bedragen (exclusief de jeugdwerking).  Jan Van Asbroeck werd aangesteld als clubcoördinator.  Hij is lid van 
het Dagelijkse bestuur en van de Raad van Bestuur en zal de schakel worden tussen de verschillende groepen 
die de club leiden. 
Het oefenprogramma voor volgend seizoen werd ook bekend gemaakt.  De trainingen worden op woensdag 6 
juli terug aangevat.  De openingsmatch wordt gespeeld op zaterdag 16 mei om 18u00 tegen K. Groen-Rood 
Katelijne, de fusieclub van FC Nieuwendijk en KSV Pasbrug.  Een week later houdt KVM z’n jaarlijkse 
fandag, dan wordt er tegen KVC Westerlo geoefend.  Verder zijn er oefenwedstrijd tegen Leest SK, KFC 
Germinal Beerschot Antwerpen, KV Kortrijk, KFC Verbroedering Geel,  KVC Willebroek-Meerhof en K. 
Kampenhout SK.  Op woensdag 31 mei wordt de eerste speeldag in tweede nationale gespeeld. 
 

Vrijdag 20 mei:  Tom Peeters en Jeroen Coppens spelen ook volgend seizoen voor geel-rood.  Beide 
middenvelders verlengden hun verbintenis met één seizoen. 
 

Maandag 23 mei:  KV Mechelen laat weten dat Scarlet ook de volgende 2 seizoenen hoofdsponsor blijft.  
Scarlet is de derdegrootste telecomoperator in België. 
 

Donderdag 26 mei:  De oefenwedstrijd tegen KFC Verbroedering Geel gaat niet door.  De Kempenaars lieten 
weten liever niet tegen andere tweedeklassers te sparren.  In de plaats van deze wedstrijd speelt KV een 
vriendschappelijk duel tegen KRC Mechelen.  De derby wordt op zondag 31 juli in het Oscar Van Kesbeeck-
stadion gespeeld, die dag houdt Racing zijn jaarlijkse fandag. 
 

Maandag 6 juni:  KV Mechelen laat weten dat de onderhandelingen in verband met de samenwerking met SC 
Feyenoord in een laatste fase gekomen zijn.  Het bestuur van KVM wil nog enkele aanpassingen in het 
samenwerkingscontract.  Als de Rotterdamse club deze goedkeurt staat niets de samenwerking nog in de weg. 
 

Donderdag 9 juni:  Omwille van organisatorische problemen tijdens de vakantieperiode, beslisten beide clubs 
om de oefenwedstrijd tussen Racing en KV Mechelen af te gelasten. 
 

Maandag 20 juni:  De afgelaste oefenwedstrijd tegen KRC Mechelen wordt vervangen door een duel tegen 
neo-eersteklasser KSV Roeselare.  De eindrondewinnaar van tweede klasse komt op zaterdag 30 juli naar het 
Scarlet-stadion in Mechelen. 
 

Dinsdag 21 juni:  Vanmiddag ondertekenden KV Mechelen en SC Feyenoord een samenwerkingsakkoord.  
De gesprekken over een sportieve samenwerking met de Rotterdamse topsclub liepen al enkele maanden en 
werden vandaag afgerond.  Feyenoord zal 4 spelers uitlenen aan KVM.  Akwasi Nana Asare (verdediger van 
18) en Dennis Masina (22-jarige aanvaller) tekenden reeds een contract voor KVM.  In de loop van de 
voorbereiding zal Feyenoord nog een aanvaller en een middenvelder leveren.  Ook de nieuwe trainer van 
Malinwa komt via de Nederlandse club.  Het gaat om André Wetzel, een 43-jarige Nederlander uit Den Haag, 
die vorig seizoen Al Jazeera coachte.  De lonen van spelers en trainer worden door Feyenoord betaald, alleen 
de premies zijn voor de rekening van KVM. 
Vanaf vandaag werd ook gestart met de abonnementenverkoop. 
 

Donderdag 30 juni:  Doelman Yannick Dierick komt over van K. Lierse SK.  De 20-jarige Dierick moet 
concurreren met Verelst en Van Trier om onder lat te mogen, want Kurt Stoops verlaat de club. 


