nieuwsoverzicht 2005-2006
woensdag 6 juli: Vandaag begon Malinwa aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Samen met de
talrijk opgekomen supporters verwelkomde trainer André Wetzel maar liefst 11 nieuwe gezichten.
Vincent Van Trier, Yannick Dierick, Kenny Van Hoevelen, Pieter Crabeels, Antoine Alfons Nlandu-Masunda,
Dennis Mcebo Masina, Nana Akwasi Asare kwamen over van een andere club. Filip Steylemans, Maxime
Biset, Emmanuel Bansah Young en Francis Engmann speelden reeds bij de reserven van KV en werden naar
de A-kern gepromoveerd. Engmann en Bansah zijn allebei afkomstig uit Ghana en tekenden een éénjarig
contract bij KV. Voor de rest waren ook Jeroen Coppens, Steven De Pauw, Bert Dhont, Patrick KaneneManzene, Tom Peeters, Steven Ribus, Yve Thijs, Ben Van Briel, Bart Van Zundert, Wesley Vanbelle, Tom
Verelst en Ewen Verheyden present op het oefenveld van de Kleine Malinwa. Patrick Goots was nog met
vakantie en de geblesseerde Jan Verlinden beperkte zich tot een fietstochtje.
In de loop van de voorbereiding worden er via de samenwerking met SC Feyenoord nog 2 spelers van de
Nederlandse club verwacht.
donderdag 7 juli: Vandaag ging op het secretariaat het 1 500ste abonnement over de toonbank. De verkoop
loopt erg vlot en KVM wil uiteraard meer abonnementen verkopen dan vorig seizoen.
dinsdag 12 juli: Vandaag werden de nieuwe wedstrijdshirts geleverd. KV Mechelen speelt het komende
seizoen in uitrustingen van Nike. De homeshirts zijn traditiegetrouw rood-geel gestreept. De reservetruitjes
zijn deze keer in het blauw in plaats van de witte van vorige jaren.
zaterdag 16 juli: oefenwedstrijd K. Groen Rood Katelijne – KV Mechelen 0-7
Een zwoel weertje, een aangename pot voetbal en een pak supporters die zich na twee maanden van
onthouding weer kunnen verdiepen in Malinwa: naar aloude gewoonte was de oefenwedstrijd tegen GroenRood Katelijne weer een fijne bedoening.
KV Mechelen speelde een sterke eerste helft waarin het doorlopend de baas was – al resulteerde dat niet
meteen in een pak kansen. Op het eerste gevaar was het wachten tot de negende minuut, toen Patrick Goots de
bal hoog over doel joeg. Na twaalf minuten spelen mocht diezelfde Goots een corner trappen. Bart Van
Zundert frommelde de bal in de goal en tekende zo voor de allereerste officiële treffer van Malinwa dit
seizoen. Een schotje van Pieter Crabeels even later en een scrimmage voor doel leverden dan weer geen
resultaat op voor KV. Op het half uur haalde Yve Thijs stevig uit. Zijn loeier spatte uiteen op de dwarslat. In
de rebound kon Dennis Masina –die overigens een meer dan behoorlijke indruk naliet- niets aan met de bal.
Vijfendertig minuten waren er gespeeld toen Bert Dhont een voorzet op het hoofd van Tom Peeters mikte.
Peeters kopte goed, maar doelman Gregoire Vanderidt reageerde attent. Nauwelijks twee minuten later was
het wel raak. Thijs speelde Goots de bal toe en die maakte van dichtbij de 0-2. Een schot van Thijs meteen
daarna zeilde voorlangs. Drie minuten voor de rust liet Steven De Pauw zich nog opmerken. Hij zette zich
door en werkte vervolgens beheerst af: 0-3.
Trainer André Wetzel liet KV met een integraal vernieuwd elftal aan de tweede helft beginnen. Die tweede
helft begon flauwtjes, maar ontpopte zich gaandeweg tot een aangename pot voetbal. In de drieënvijftigste
minuut waagde Ewen Verheyden een schot, maar Vanderidt was bij de les. Even later werd Verheyden gelegd
in het strafschopgebied. Penalty dus, maar Steven Ribus zag zijn bal gepareerd door de keeper. Kansjes voor
Francis Engmann en Emmanuel Bansah leverden niets op. In de drieënzestigste minuut kwam Filip
Steylemans alleen voor Vanderidt, maar die pakte uit met een fraaie redding. Enkele minuten later besloot
Engmann over na een voorzet van Steylemans. Ook een poging van Jeroen Coppens belandde niet binnen het
doelkader. Met nog een kwartier te gaan liet de alleen voor de doelman gekomen Ribus zich in extremis nog
de bal ontfutselen. Een minuut later lukte Bansah echter wél de 0-4. Daarmee was het nog niet gedaan, want
nadat Verheyden eerst knap werk leverde op het middenveld, rondde Steylemans gezwind af: 0-5. Al had de
stadionomroepster dat anders gezien, en moest ze dus een "terechtzetting" doen… Steylemans tekende vijf
minuten later ook voor de 0-6. Tussendoor was een schot van Coppens voorlangs gegaan. De eindstand werd
door Wesley Van Belle op de bordjes gezet. Hij haalde uit en via een tussenstation belandde de bal in doel: 07. Pogingen van Engmann –samen met Steylemans de revelatie van deze eerste oefenmatch- en Coppens
veranderden niets meer aan die stand.
Een prima KV Mechelen dus, al was het van meet af aan duidelijk dat Groen-Rood Katelijne voor weinig
weerwerk kon zorgen.

zondag 17 juli: oefenwedstrijd SK Rapid Leest – KV Mechelen 0-9
KV Mechelen zette zondag eersteprovincialer SK Rapid Leest vlotjes opzij. Malinwa trof maar liefst negen
keer raak.
Bij de rust stond een nog eerder bescheiden 0-3 stand op het bord. Vroeg in de wedstrijd lukte Yve Thijs de 01. Na twintig minuten liet Patrick Goots nog eens een fraai kunstje zien. Hij borstelde een vrije trap netjes in
de bovenhoek: 0-2. Vijf minuten later kopte Bert Dhont aan de tweede paal de 0-3 binnen.
Na de rust drukte Malinwa het gaspedaal steviger in. De bedrijvige Dennis Masina werd in de
negenenveertigste minuut gehaakt in het strafschopgebied en Thijs trapte de penalty droogjes binnen.
Vierenzestig minuten waren er gespeeld toen Steven De Pauw vanuit de tweede lijn de bal vol op de slof nam.
Het resultaat? Een doelpunt dat de Leuvenaar gerust mag inkaderen, boven z’n bed hangen en elke dag
afstoffen: 0-5. In dezelfde minuut verstuurde Patrick Kanene de bal naar Masina. Die moest ver uitwijken,
maar slaagde er desondanks nog in om de bal in doel te plaatsen. Amper twee minuten later zagen we net het
omgekeerde scenario: Masina leverde de bal in bij Kanene, die niet aarzelde: 0-7. En nog was het niet gedaan.
Met nog acht minuten te spelen, belandde de bal via Steylemans en Kanene bij Francis Engmann. De
twintigjarige Ghanees rondde proper af. Vijf minuten later was hij overigens al opnieuw aan het feest. Op
passing van Maxime Biset zette hij de 0-9 eindstand op het bord.
KV Mechelen kan terugblikken op een doelpuntenrijke tweedaagse. Het speelde fris en complexloos, maar
kreeg ook niet bepaald af te rekenen met stugge tegenstanders. Na deze week, met wedstrijden tegen
eersteklassers Germinal Beerschot en Westerlo, zullen de KV-supporters al heel wat wijzer zijn.
woensdag 20 juli 2005: oefenwedstrijd KV Mechelen – KFC Germinal Beerschot Antwerpen 0-3
De oefenpot tegen Germinal Beerschot kondigde zich aan als een eerste echte test voor KV Mechelen. GBA
won vorig jaar immers de Beker van België en zit op kruissnelheid in de voorbereiding op de competitie in
eerste klasse.
Het was dan ook een zelfbewust en goed georganiseerd GBA waartegen Malinwa moest optornen. De
fusieploeg speelde net dat tikkeltje sneller en slimmer, en strafte elk foutje bloedserieus af. Het werd
uiteindelijk 0-3: een terechte uitslag, al dient gezegd dat geelrood zich niet als een mak lammetje naar de
slachtbank liet leiden.
Het eerste gevaar kwam van de thuisploeg. Yve Thijs kwam na een mooie pass van Bert Dhont aan de bal en
had zelf zijn kans kunnen gaan, maar verkoos om het leder door te tikken naar Patrick Goots. De GBAdefensie kon de bal echter in corner caprioleren. In de tiende minuut van de wedstrijd betoverde Dennis
Masina het publiek met een fijnzinnige dribbel op de rechterflank –het zou niet de laatste zijn, zo bleek latermaar centraal was niemand gevolgd en dus leverde zijn voorzet geen noemenswaardig gevaar op. Na twaalf
minuten liet GBA zich een eerste keer opmerken, en meteen was het raak. Na een aanval van de
Antwerpenaren ontstond een misverstand tussen doelman Tom Verelst en Ben Van Briel, waarna die laatste
de bal ietwat knullig in eigen doel kopte: 0-1. Een flinke opdoffer voor een enthousiast gestart KV Mechelen.
Na de tegengoal slaagde Malinwa er niet meer in om met hetzelfde elan tegengas te geven. Germinal
Beerschot drukte, al slaagde het er niet in om kansen te creëren. KV probeerde wel degelijk om het spel van
de eersteklasser te ontregelen en zichzelf een weg naar voor te combineren, maar de aansluiting met de spitsen
verliep stroef. Zo strooide Masina gul met pijlsnelle dribbels en trachtte Dhont een en ander te dirigeren vanuit
het middenveld, maar hun ballen raakten moeilijk bij de spitsen. De 2400 toeschouwers zagen dus een eerste
helft die arm was aan kansen maar desalniettemin, dankzij het heen en weer meanderende spel, best
aangenaam om volgen.
Aan het eind ervan kwam er overigens toch nog spektakel. Eerst slaagde Christian Nkongue er niet in om een
dot van een kans voor GBA te verzilveren, maar even later belandde een afgeweken vrije trap van Mario
Cvitamovic in doel: 0-2. Met nog vier minuten te gaan in de eerste helft besloot Mohammed Messoudi van
dichtbij op Verelst. De laatste kans was nog voor Malinwa. Kenny Van Hoevelen bezorgde de bal aan Masina,
die prompt voorzette. Goots nam het leder in één tijd op de slof, maar zijn pegel, onderweg nog aangeraakt
door een Antwerps been, suisde rakelings naast.
In de tweede helft verwaterde het spel wat. GBA speelde minder secuur en KV gaf nooit de indruk iets te
kunnen verhelpen aan de achterstand. Na tweeënvijftig minuten spelen werd een vrije trap van Goots door
doelman Luciano Da Silva in hoekschop geduwd. Diezelfde Goots liet even later een voorlangs zeilende
voorzet noteren. Voor GBA probeerde de ingekomen Chanda Boyd iets te forceren, maar zijn schotje
genereerde geen gevaar. In de zevenenvijftigste minuut was de bekerwinnaar wél succesvol. Boyd zette voor
en Karel Snoeckx kopte resoluut binnen: 0-3.
De wedstrijd hobbelde vervolgens richting einde. Met nog een goed kwartier te spelen leek Masina even voor
dreiging te zullen zorgen, maar hij moest te ver uitwijken naar rechts en zijn schot belandde dus niet binnen
het doelkader. In de slotfase noteerden we nog een schot van Steven De Pauw dat onklaar gemaakt werd door

Da Silva én een knappe reactie van Verelst toen die Alexis Kubilskis alleen voor zich zag opduiken. De
allerlaatste poging mocht Thijs op zijn conto schrijven, maar ook hij raakte niet voorbij Da Silva en zo bleef
het 0-3. Billijke uitslag, leerrijke match.
vrijdag 22 juli: KV versterkt zich met Ajsel Kujovic. De jonge Zweedse aanvaller transfereert van
Landskrona BoIS naar SC Feyenoord. De jeugdinternational tekende voor 4 seizoenen bij de Rotterdamse
club die hem voor 1 seizoen uitleent aan KV. Malinwa bevestigde vandaag ook dat het op vrijdag 5 augustus
een extra oefenduel speelt op het veld van de ADO Den Haag.
Verder werd aanvoerder Bert Dhont vandaag voor de derde keer vader. Na Laure en Luna werd het een derde
dochter voor het gezin Dhont: Camille.
zaterdag 23 juli: Vandaag hield KVM z’n jaarlijkse fandag. Om 13u opende Malinwa de deuren voor het
grote publiek. Om 14u speelden de dames een wedstrijd tegen Antwerp FC en daarna werd de jeugdacademie
voorgesteld. Ondertussen kon men in het stadion zelf terecht voor een rondleiding in het spelershome, de
kleedkamers, het trainersbureau en het medische kabinet. Naast de verscheidene eetstandjes hadden ook o.a.
het merchandisingteam en de supportersfederatie een tent opgezet. Toen de klok 17u30 aanwees werd de Akern gepresenteerd aan de supporters. Na de wedstrijd tegen Westerlo kon men bij die spelers terecht voor
een praatje en handtekeningen. De party die toen opgangkwam werd afgesloten met een spetterend vuurwerk.
oefenwedstrijd KV Mechelen – KVC Westerlo 2-3
KV Mechelen verloor de vriendschappelijke wedstrijd tegen eersteklasser KVC Westerlo in extremis met 2-3.
Dennis Masina moest vanuit de tribune geblesseerd toekijken. Ribus, Coppens en Verheyden verschenen in
tegenstelling tot woensdag tegen GBA wel meteen aan de aftrap. Crabeels begon op de bank.
KV Mechelen begon sterk aan de partij en zorgde voor het eerste gevaar. Na vijf minuten kon Goots alleen op
Westelkeeper Bourdon afgaan, maar Patje 'Boem Boem' week teveel naar links uit om Westerlo op
achterstand te schieten. De bezoekers reageerden meteen aan de overkant met een vrijetrap die Verelst knap
pareerde. De rebound van Jeffrey Atuka ging net over. Twee minuten later kon Steven De Pauw, Steven Ribus
knap vrijspelen. Die zette zich door en passte perfect naar Goots die de bordjes op 1-0 zette. KV Mechelen
domineerde in de aanvangsfase en creëerde de meeste kansen. Toch kwam Westerlo meer opzetten en net na
het kwartier stond het weer gelijk. Joël Tchami glipte door de buitenspelval en maakte er beheerst 1-1 van.
Even later stond het al bijna 1-2, maar Verelst voorkwam meer onheil. De kansenstorm ging vervolgens even
liggen al bleef het spelbeeld bekoren. Rond het halfuur haalde de defensie van Westerlo de doorgebroken
Ribus neer op het randje van het strafschopgebied. Scheidsrechter Jordens legde de bal buiten de zestien. De
daaropvolgende vrijeschop schilderde Goots meteen richting doel, maar een attente Bourdon haalde de bal nog
net uit de linkerbenedenhoek. 38 minuten ver bracht Ivan Lisnic de Kempenaars op voorsprong. Hij kopte na
een defensieve fout probleemloos binnen. Malinwa probeerde nog, maar Van Zundert en De Pauw besloten
beiden over. Net voor de pauze kreeg Westerlo nog een dot van een kans toen Bernt Evens een vrijetrap op de
lat plaatste. 1-2 na een aangename eerste helft waarin KV Mechelen gelijke tred hield met de bezoekers.
De tweede helft bood lang niet wat de eerste kon aanbieden. De eerste twintig minuten bleven nagenoeg
kansloos. KV Mechelen kwam minder in het spel voor dan in de eerste vijfenveertig minuten, maar ook de
bezoekers maakten voor het doel van Verelst niet veel klaar. Pas 25 minuten na de rust noteerden we de eerste
kans. De ingevallen Engmann bezorgde Malinwa de gelijkmaker na een knappe voorzet van Yve Thijs.
Westerlo probeerde een antwoord te bieden, maar de bedrijvige Atuka kon Verelst niet bedreigen. Ook Jef
Delen die plotseling alleen voor de jonge Malinwadoelman verscheen, geraakte niet voorbij Verelst. De
oefenpot leek op een billijk gelijkspel af te stevenen, maar vijf minuten voor tijd viel er nog een goaltje uit de
lucht. Mario Verheyen kon ongehinderd een voorzet van Tom Van Imschoot binnenkoppen. 2-3 verlies dus
voor KV Mechelen na een meer dan verdienstelijke wedstrijd.
Vandaag hield KV ook een persconferentie. Voorzitter Johan Timmermans verklaarde dat geel-rood in
tweede klasse, zoals gepland, op schema zit om terug naar eerste klasse te stijgen. De grootste betrachting dit
seizoen is terug eigenaar worden van het stadion, dat nog in handen is van vereffenaar Joan Dubaere. Nadien
lichte technisch directeur de transferpolitiek toe en kwam ook trainer André Wetzel aan het woord.
maandag 25 juli: Vandaag werd in het Scarlet-stadion “Achter de Kazerne” gestart met de afbraak van de
hekken. Het gaat enkel om de hekken aan de kant van het thuispubliek en voorlopig blijven de palen staan.
Na de proefperiode, die in oktober afloopt, wordt de situatie geëvalueerd en worden die palen misschien ook
verwijderd. Supporters die zich eraan wagen het veld te betreden worden bestraft met een boete van 2 500
euro en een stadionverbod van 2 jaar.
woensdag 27 juli: oefenwedstrijd KV Kortrijk – KV Mechelen 2-1
KV Mechelen moest de wei in tegen collega-tweedeklasser KV Kortrijk en maakte een slechte beurt. In een
kwaliteitsarme match werd het 2-1.

Malinwa leek nochtans snedig te beginnen. Patrick Goots kon in de beginfase tot twee keer toe voorzetten
vanop rechts, maar telkens werd de bal in corner verwerkt. Aan de overkant was het wel meteen raak. Na
twaalf minuten spelen kopte Christian Landu Tubi (ex-KVM overigens) van dichtbij de 1-0 op het bord. Even
later konden de West-Vlamingen weer dreigen. Brecht Verbrugghe haalde stevig uit, maar zijn schot suisde
net over en naast. In de zeventiende minuut zette Malinwa de scheve situatie recht. Eerst was een schot van
Goots nog gepareerd door doelman Chris Van De Putte, maar uit de daaropvolgende hoekschop kon Steven
Ribus (op pass van Bert Dhont) scoren: 1-1. Meteen ook het laatste wapenfeit van Mechelen in de eerste
helft... Geelrood speelde ongeïnspireerd en kwam er nauwelijks uit. Ook Kortrijk speelde allesbehalve
academisch, maar was wel gevaarlijk. Zo moesten in de zevenentwintigste minuut eerst Vincent Van Trier en
meteen daaropvolgend de centraal uitgespeelde Kenny Van Hoevelen pogingen van Kortrijk verijdelen. Op
het half uur belandde een schot van Xavier Chen naast. Eén minuut later zetten de West-Vlamingen voor
vanop links. De volledig vrijstaande Tom Aelbrecht aarzelde niet en trof van dichtbij raak: 2-1. Een schot van
Miguel Capilla in de achtendertigste minuut ging over, en was meteen ook de laatste vermeldenswaardige
actie uit de eerste helft.
De tweede helft leverde geen beterschap op. In de beginfase werd nog even gehoopt op een ommekeer Malinwa leek merkelijk bitsiger en gretiger uit de kleedkamer te zijn gekomen. Die indruk was echter van
korte duur. Geelrood herviel al snel in het lethargische spel uit de eerste helft. De verdediging acteerde
onzeker, er werden weinig duels gewonnen en op frisse combinaties werden de supporters evenmin
getrakteerd. Voor Kortrijk noteerden we nog een schot van Capilla waarop Van Trier attent was ('75) en een
poging van Jordan De Smet, die alleen voor de keeper gekomen de bal naast plaatste (77'). KV Mechelen
kreeg slechts één doelrijpe kans. In de slotfase gooideWesley Van Belle de bal voor doel, Maxime Biset kopte
over.
Een teleurstellend Malinwa kon dus niets klaarmaken tegen een al evenmin op hoog niveau voetballend
Kortrijk. Als excuus kan geelrood inroepen dat het wegens blessures niet met de sterkste elf aan de aftrap kon
komen. Dat impliceert jammer genoeg ook dat de jongens die daardoor hun kans kregen deze niet gegrepen
hebben...
Voor de oefenwedstrijd op Den Haag wordt een buscombi voorzien. Dat wil zeggen dat de 600 tickets die de
KV-supporters ter beschikking krijgen alleen verkocht worden aan supportersclubs die een bus inleggen.
donderdag 28 juli: ADO Den Haag heeft de ticketregeling voor de oefenmatch aangepast. Er worden wel
wagens toegelaten, maar tickets voor passagiers van personenauto’s kosten 5 euro meer. Verder moeten alle
bussen en auto’s in collonne naar Den Haag afreizen en krijgt elke bus 2 stewards mee. In Den Haag zelf zal
streng opgetreden worden tegen drankgebruik. Dronken supporters worden niet toegelaten.
vrijdag 29 juli: Volgend week komt Milan Berck Beelenkamp testen bij KV. Berck Beelenkamp is een
Nederlandse verdediger die vorig seizoen bij De Graafschap speelde. Voorheen was hij o.a. actief bij AFC
Ajax, Volendam en Genua. Ajsel Kujovic, die via SC Feyenoord naar KV zou komen, twijfelt nog over een
transfer naar Mechelen. Daarom wil hij eerst komen kijken waar hij terecht komt en zal hij de oefenmatch
tegen KSV Roeselare bijwonen.
Na verschillende vergaderingen tussen de veiligheidsdiensten uit Den Haag en Mechelen werd de
oefenwedstrijd van 5 augustus afgelast. Officieel omdat de match toch niet zou passen in de voorbereiding
van beide clubs, maar naar verluid zou de politie van Den Haag aangedrongen hebben om de match niet te
laten doorgaan.
zaterdag 30 juli: oefenwedstrijd KV Mechelen – KSV Roeselare 2-3
In de vriendschappelijke wedstrijd tegen kersvers eersteklasser KSV Roeselare verloor Malinwa onverdiend
met 2-3.
De Nederlandse tester Milan Berck Beelenkamp startte op de rechtsachter en diep in de spits mocht Crabeels
de geblesseerde Goots vervangen. Beide ploegen begonnen afwachtend aan de partij. Het eerste gevaar kwam
er van bezoekende kant. Wagneau Eloi flirtte na acht minuten met de buitenspelval, maar stuitte op een attente
Tom Verelst. KV Mechelen reageerde even later met een mooie actie via Berck Beelenkamp en De Pauw die
uiteindelijk bij Thys belandde. Door een aarzeling in de Roeselaarse defensie kon Thys bijna tot scoren
komen, maar de bal hobbelde echter naast. Tien minuten later stond de West-Vlaamse verdediging weer weg
te dromen bij de ondergaande zon toen De Pauw zich zonder veel problemen kon doorzetten in de
zestienmeter. Zijn voorzet verdween evenwel tussen alles en iedereen. Aan de overzijde liet ook de
Malinwadefensie steken vallen. Zo kreeg Sebastien Dufoor een zee van ruimte om aan te leggen. Hij zag zijn
schot echter tegen de paal stranden. Veel kansen kregen de 1428 opgekomen toeschouwers niet te zien. KV
Mechelen voetbalde niet slecht, maar kon aanvallend en verdedigend weinig klaarmaken. Een schot van De
Pauw vanuit de tweede lijn vloog acht minuten voor de pauze over het doel van Jurgen Sierens. Ook KSV

Roeselare dat volgend weekend in eerste klasse de competitie aanvangt op het veld van Sint-Truiden kon
weinig dreigen. Toch scoorden de West-Vlamingen even voor de pauze toen de doorgebroken Dufoor Eloi
kon bedienen die makkelijk de 0-1 in de netten legde. Dat was meteen ook de ruststand na een zwakke eerste
helft.
Trainer André Wetzel liet Van Belle en Asare bij de rust in de kleedkamers voor Biset en Engmann. De
tweede helft was nog geen twee minuten op gang gefloten of KVM keek bijna tegen een 0-2 achterstand aan.
Van Hoevelen keerde het schot van Maxime Annys van de lijn. De thuisploeg probeerde vervolgens Sierens te
bedreigen en dat lukte ook, maar Thys geraakte niet voorbij de West-Vlaamse goalie. Vijf minuten later was
het dan toch raak. Na aandringen van Engmann bij de onzekere Sierens kon Thys de verdiende gelijkmaker
simpel op de bordjes zetten. Malinwa speelde beter dan in de eerste vijfenveertig minuten, maar tot echt grote
kansen leidde dat niet. Een kopbal van Thys en een verdwaald schot van de ingevallen Verheyden waren de
enige vernoemenswaardige kansjes in twintig minuten. De slotfase van de match daarentegen zou meer
spektakel opleveren. Zo schoot de goed ingevallen Engmann vanop links voorlangs. Roeselare dat de gehele
tweede helft nauwelijks aan het doel van Verelst was geraakt, kreeg nu plots wél kansen. Eloi bleef een
bedreiging voor Verelst. Eerst kopte hij nog over, maar luttele minuten later kon hij ongehinderd de 1-2
binnenkoppen. Net als tegen Westerlo vorige week liet KVM zich dus verrassen in de staart van de wedstrijd.
Dit keer reageerden de Maneblussers wel nog. Engmann dropte de bal vanop vrijetrap in de zestienmeter en
daar verdween de bal in de kluts voorbij Sierens. Het verdiende gelijkspel stond op bord, maar niet voor lang.
Net na het aftrappen kon Bas Vervaeke ongehinderd inlopen op een mooie voorzet vanop links en droogweg
de 2-3 binnentorpederen. 2-3 verlies dus voor Malinwa na een behoorlijke wedstrijd waar enkel op het einde
animo inzat.
woensdag 3 augustus: oefenduel KV Willebroek-Meerhof – KV Mechelen 1-5
Malinwa zette op een vrij kordate manier neo-derdeklasser Willebroek-Meerhof opzij. In een wedstrijd waarin
vooral het zinderende spel van tester Harduzi Labinot opviel, werd het uiteindelijk 1-5.
In de beginfase kon Willebroek nog enigszins gelijke tred houden met KV. Het spel golfde aangenaam heen
en weer, al bleven de toeschouwers verstoken van uitgespeelde kansen. De twaalfde minuut bracht wel
opwinding. Thuisdoelman Johnny Lebegge (tevens ex-KV) moest ver uitkomen om de Zweedse tester Asjel
Kujovic af te stoppen. De bal belandde bij Francis Engmann die de situatie goed inschatte en van buiten de
grote rechthoek de bal in het lege doel joeg: 0-1. Willebroek reageerde prompt. Tommy Meire passte naar
Peter Smolders en die knalde vanop links de gelijkmaker knap binnen. In de negentiende minuut kwam
Kujovic in balbezit na een aardige 1-2 van Engmann en Yve Thijs, maar het schot van de Zweed zoefde over.
Even later verstuurde Thijs een knappe lange bal naar Steven Ribus, die op zijn beurt Engmann aanspeelde.
De poging van de sympathieke Ghanees werd echter onschadelijk gemaakt door Lebegge. KV nam het heft
steviger in handen en teerde vooral op een sterk middenveld. Opvallend was de glansprestatie van de
negentienjarige tester Labinot: creativiteit, vista en klasse te over, en bovendien een haarfijne lange pass in de
voeten.
Kansen voor KV kwamen er nog in de eindfase van de eerste helft. Na veertig minuten spelen werd een
hoekschop van Thijs doorgespeeld naar Bert Dhont die van dichtbij raak trof: 1-2. Meteen daarop zette Thijs
Kujovic alleen voor de keeper, maar de Zweed reageerde bepaald knullig: weg kans. Vervolgens was het aan
Ribus om het te proberen – zijn lob raakte niet binnen het doelkader. In de laatste minuut van de eerste periode
mocht Thijs nog een corner trappen. Labinot verkreeg de bal maar kon te weinig kracht achter zijn schot
zetten.
Na de rust bleven Labinot en Kujovic –die in tegenstelling tot zijn landgenoot eerder flauw acteerde- in de
kleedkamer. In hun plaats mochten Tom Peeters en Pieter Crabeels opdraven. Malinwa bleef op het elan van
de eerste helft doorgaan en dat resulteerde in een eerste kans in de achtenvijftigste minuut. Na een fraaie rush
werd Milan Beelenkamp –die zijn prima optreden tegen Roeselare probleemloos bevestigde- net buiten de
zestien foutief gestopt. Een alweer bijzonder hard werkende Thijs plaatste de vrije trap net naast. Vervolgens
was Willebroek toch tot driemaal toe gevaarlijk. Eerst ging Vincent Van Trier goed plat op een uithaal van
Kristof De Voeght en nauwelijks twee minuten later safede de ex-goalie van Willebroek een bal uit de
winkelhaak. In de vijfenzestigste minuut benutte de thuisploeg een lichte aarzeling in de KV-defensie, maar
opnieuw was Van Trier attent.
Na de kansen voor Willebroek ging Malinwa weer geconcentreerder spelen. Dat resulteerde in een mooi
uitgesponnen actie in de achtenzestigste minuut. Het was Thijs die de actie maakte, Engmann die de bal voor
de goal gooide, Crabeels die subtiel doortikte en tenslotte Ribus die resoluut afwerkte: 1-3. Toen Meire even
later een stevige fout op Ribus maakte, werd de Willebroekspeler met een rood karton bedacht. Eerder had
ook Carl Meseure het trouwens al flink aan de stok gehad met de Mechelse linksbuiten.
Het laatste kwartier was haast integraal voor geelrood. Eerst nam Engmann een bal in één tijd over de slof

(over het doel), vervolgens was er de ingekomen Maxime Biset die zijn kopbal (op voorzet van Thijs) in de
handen van Lebegge zag eindigen. In de zesenzeventigste minuut mocht de gretig spelende Peeters alleen op
de thuisgoalie af. De middenvelder bleef beheerst en werkte netjes af: 1-4. Met nog acht minuten te spelen
probeerde Thijs het vanop rechts. Ondanks de relatief scherpe hoek deed ook hij de netten trillen: 1-5. In de
slotfase veroorzaakte Dhont nog een penalty. Pascal Van Der Gucht trapte, maar Van Trier dook naar de
goede hoek en pakte de strafschop knap.
Het bleef dus 1-5 na een sterke collectieve prestatie. Toch was tester Labinot gespreksonderwerp numero uno
na de wedstrijd. Diens achteloze klasse was immers niemand ontgaan…
vrijdag 5 augustus: In de nacht van woensdag op donderdag werd er in het stadion van KV ingebroken. De
dieven forceerden het slot en stalen op 3 verschillende plaatsen in de kantines. In totaal werden er 43 vaten
bier gestolen, ter waarde van 6 200 euro.
Deze namiddag tekende Milan Berck Beelenkamp een contract van één seizoen met een optie voor een
tweede. De 27-jarige Nederlander, die de laatste weken kwam testen bij KV, kan op de rechtsbackpositie en
op het middenveld uitgespeeld worden. Vorig seizoen was hij actief voor De Graafschap. Voordien speelde
Beelenkamp achtereenvolgens voor Zandvoortmeeuwen, AFC Ajax, FC Volendam en Genoa 1893.
zondag 7 augustus: Volgend weekend bekert KVM tegen vierdeklasser KVV Eendracht Aalter. De ploeg
van trainer Kenneth Brylle versloeg vandaag SK Lebeke-Aalst met 1-3.
dinsdag 9 augustus: De Zweden Ajsel Kujovic en Harbuzi Labinot komen niet naar Mechelen. Beide spelers
testten de laatste weken bij geel-rood en zouden door Feyenoord uitgeleend worden aan KV, maar het duo liet
weten liever in Rotterdam te blijven.
woensdag 10 augustus: oefenwedstrijd K. Kampenhout SK - KV Mechelen 0-5
Malinwa won haar laatste oefenmatch met 0-5. Tegen vierdeklasser SK Kampenhout kon KV vooral in de
tweede helft overtuigen.
De traditionele oefenwedstrijd tegen Kampenhout is steevast een weerzien met enkele ex-KV’ers. Dat was
ook dit jaar niet anders. Zo is Alex Czerniatynski er trainer en trekken o.a. Simon Valgaerts, Job Sueters,
Kenny Verhoeven, Daniël Goas Lopes en Sam Vermeulen het shirt van de vierdeklasser aan.
Kampenhout speelde overigens maar bleekjes. In de eerste helft diende het zich te beperken tot verdedigen.
Malinwa pakte het vrij bedachtzaam aan, maar oogstte door een teveel aan inefficiënte lange ballen niet altijd
resultaat. In de twaalfde minuut kon Steven Ribus niet profiteren van mistasten van goalie Pieter Verheyden,
en even later serveerde Patrick Goots een mooie kans aan Tom Peeters, maar die besloot naast. Na een goed
kwartier spelen tekende Wesley Van Belle voor een fraaie voorzet. Voor Steven De Pauw kwam de bal nét
iets te moeilijk om zijn kopbal richting te kunnen geven. Opwinding in de eenentwintigste minuut: op voorzet
van Kenny Van Hoevelen kopte Ewen Verheyden het leder op de lat. Even daarvoor had Peeters nog een schot
uit de tweede lijn naast zien gaan. In de negenentwintigste minuut opende KV dan toch de score. In eerste
instantie stuitte Goots van dichtbij op de thuisdefensie, maar de bal stuiterde richting Verheyden, die niet
twijfelde: 0-1. Diezelfde Verheyden had drie minuten later minder succes met een poging vanuit de tweede
lijn. KV-keeper Tom Verelst werd nauwelijks aan het werk gezet. Een schotje van Valgaerts bracht hem niet
in de problemen. Met nog vijf minuten te gaan in de eerste periode werd het publiek getrakteerd op een
klasseflits van de onweerstaanbare Francis Engmann. Vanuit een wel bijzonder scherpe hoek slaagde hij erin
om de doelman te verschalken vanop links: 0-2, meteen ook de ruststand.
Geelrood begon snedig aan de tweede helft. Eerst bezorgde Peeters de bal aan Goots, die in één tijd naast
besloot. Vervolgens lokte Goots een penalty uit die hij ook zelf trapte. De ingekomen Sueters pareerde de
strafschop, maar in de herneming lukte de Mechelse goalgetter dan toch de 0-3. Sueters leek overigens aan een
puike invalbeurt begonnen. Zo was hij even later attent op een voorzet van Goots. Maar toen hij in de
vijfenvijftigste minuut ver uitkwam, raakte hij geblesseerd na een contact met Ribus. De keeper werd op een
brancard van het veld gedragen. Vlak voor het bewuste contact had Ribus de bal nog naar links kunnen spelen.
Daar stond Ewen Verheyden en die scoorde de 0-4. Een prima acterend KV besteedde veel aandacht aan de
opbouw en liet de bal geconcentreerd rondgaan. Van Hoevelen ontpopte zich tot een betrouwbaar baken in de
verdediging en de ingevallen Dennis Masina zorgde voor creativiteit op de rechterflank. Dé uitblinker was
echter Verheyden, die met veel lef speelde en voortdurend op een hoog niveau stond te voetballen. Hij zette
ook de eindstand op de bordjes door in de drieënzestigste minuut een assist van Masina in doel te verwerken:
0-5. De match hobbelde vrij aangenaam verder met nog enkele kleine kansjes. Echt gevaar kwam er alleen
nog van Engmann, die in de achtenzeventigste minuut alleen op de keeper af mocht, maar zich verslikte in zijn
enthousiasme. Ook Valgaerts kwam voor Kampenhout nog oog in oog met Verelst, maar die liet zich niet
ringeloren.

Malinwa speelde misschien niet met dezelfde schwung als tegen Willebroek-Meerhof, het toonde zich erg
gretig en stond bovendien als een hecht ogend team op het veld. Dat moet voldoende zijn om een bekerdebacle als dat van vorig jaar te vermijden.
Het secretariaat liet weten dat KV momenteel de kaap van 2 400 abonnementen heeft behaald. Met nog 3
weken te gaan voor de competitiestart gaat Malinwa waarschijnlijk meer abonnees hebben dan vorig seizoen.
zaterdag 13 augustus: beker van België KV Mechelen – KVV Eendracht Aalter 2-1
Malinwa won met 2-1 van vierdeklasser KVV Eendracht Aalter en bekert een ronde verder.
Trainer André Wetzel koos verrassend voor Vincent Trier in het doel boven Tom Verelst. Ben Van Briel en
Kenny Van Hoevelen bevolkten de achterhoede. Steven De Pauw startte op de rechtsachter met voor hem
Dennis Masina. In de spits bleef Yve Thys uit voorzorg op de bank ten voordele van Ewen Verheyden die zijn
glansprestatie op Kampenhout beloond zag met een basisplaats. KV Mechelen begon goed tegen de
vierdeklasser. Al na twee minuten kon Ribus van een defensieve flater profiteren. Zijn aflegger werd echter
door Verheyen voor de neus van de aanstormende Goots van de lijn weggehaald. Malinwa was meteen baas
en dat vertaalde zich ook in meerdere kansen. De speelse Masina zette zich door op rechts, zette vervolgens
enig mooi voor naar Ribus die de bezoekende doelman Morthier op zijn weg vond. Luttele seconden verder
was het weer alarm voor de Aalterse kooi. Ribus had een goede voorzet in huis voor Goots die echter een
kapbeweging teveel nodig had om af te werken. Ook wat later kende Patje Boem Boem weinig succes. Zijn
kopbal belandde over het doel van Morthier. Het spel van KV Mechelen was allesbehalve schitterend, maar
toch kreeg de thuisploeg voldoende kansen op de openingstreffer. Tweemaal na elkaar kende Van Briel geen
succes met zijn kopballen. Net voor het halfuur was het dan toch raak. Na een knappe inspanning van Ribus
schilderde Verheyden de bal op het hoofd van Goots die de 1-0 hard binnenkopte. KVVE Aalter stelde daar
weinig of niets tegenover, maar op een zeldzame tegenprik maakten de Oost-Vlamingen Vincent Trier weer
wakker. Vincent Varache kende pech toen Vincent Van Trier in extremis de bal uit de winkelhaak ranselde.
Malinwa reageerde via Verheyden die op Morthier strandde. In de laatste minuut voor het rustsignaal vertrok
een gretige Masina op de eigen helft als een trein richting het doel van Morthier. De man uit Swaziland legde
net voor de zestienmeter perfect af naar Ribus die voorlangs schoot. Een verdiende 1-0 bij de rust na een
eerste helft waarin KVM nooit kon schitteren, maar wel genoeg mogelijkheden kreeg om te scoren.
KVVE Aalter had tijdens de rust blijkbaar een donderpreek gekregen van Kenneth Larsen-Brylle, want in de
eerste twee minuten van de tweede helft versierde het een paar mooie kansen. Eerst moest Van Trier een bal
van Varache in corner werken en even later bracht de deklat redding bij een afstandschot van De Caluwé. Het
enthousiaste Aalter drong nog meer aan en in 54ste minuut stond het zowaar 1-1. Filip Demeyer kreeg van de
Mechelse defensie te veel ruimte en knalde genadeloos de gelijkmaker in de winkelhaak. Lang zou de vreugde
bij de bezoekers niet duren, want onder impuls van het thuispubliek zocht en vond KV Mechelen al vlug de
netten van doelman Morthier. Masina kroonde zich tot man van de match na een nummertje in de Aalterse
zestienmeter. De kleine en fijn ogende Masina legde de bal perfect voor de voeten van Goots die zijn tweede
van de avond binnenschoot. Malinwa ging door en nog geen minuut later zagen de 2300 toeschouwers een
mooi schot van Verheyden op de lat belanden. De rebound van Masina was geen probleem voor Morthier. Het
tempo van de match steeg en dat leverde een korte periode van spektakel op. Vlak na de kans van Verheyden
zoefde aan de overkant een schot van Varache rakelings naast. Goots flirtte vervolgens met de 3-1, maar de
goaltjesdief verkwanselde de kans. De kansenstorm kreeg jammer genoeg geen gevolg. Voor Malinwa was het
zelfs nog bibberen tot het einde. De bezoekers haalden in de slotfase het betere middenveldspel boven, maar
ondanks de dreiging die in de lucht hing, kon Aalter geen kansen meer afdwingen die Van Trier in
verlegenheid brachten. Kortom, de 2-1 overwinning was verdiend, maar zonder glans. Volgende week bekert
KV Mechelen thuis verder tegen de winnaar van het duel FC Bleid – KSK Tongeren dat morgenmiddag
plaatsvindt.
zondag 14 augustus: De volgende bekerronde komt KVM uit tegen KSK Tongeren. De Limburgers
versloegen deze namiddag FC Bleid met 0-3. Bij Tongeren treft KV Johan Verheyen, de linksachter die vorig
seizoen voor Malinwa speelde.
vrijdag 19 augustus: Nana Asare keert terug naar SC Feyenoord. De Ghanees sukkelde al enkele weken met
de knie en na een consultatie bij dokter Martens bleek dat deze geopereerd moet worden. Asare zal minstens
enkele maanden out zijn en zal in Rotterdam revalideren. Mogelijk leent de Nederlandse club een andere
speler uit.
Verder raakte bekend dat Dennis Masina vader is geworden. Zijn vrouw die in Swaziland woont, beviel van
een dochtertje Mbali.

zaterdag 20 augustus: beker van België KV Mechelen – K. Sportklub Tongeren 2-1
Een eerste helft waarin een ontstellend zwak KV haar eigen bekerambities teniet leek te doen, en een betere
tweede helft waarin vooral op wilskracht de meubelen gered werden: ziedaar in een notendop KV Mechelen –
KSK Tongeren.
Tongeren heet een titelkandidaat in derde klasse te zijn en acteerde daar ook naar in de eerste helft. De
Limburgers kwamen Malinwa met open vizier tegemoet en ontwikkelden vrank en vrij hun spel. KV
daarentegen speelde wel erg bleekjes. De Mechelse defensie –op een degelijke Kenny Van Hoevelen na- leek
wel rillerig van angst te zijn, en het middenveld liet vooral slordig balverlies noteren. Yve Thijs moest al te
vaak diep terugzakken – ook al niet bevorderlijk voor het door trainer André Wetzel geambieerde dwingende
spel. Een festival van slechte passes, misverstanden en halfslachtige acties was het resultaat. Een doelpunt van
de bezoekers hing dan ook in de lucht, en in in de tweeëntwintigste minuut was het zover, toen Kris Rouvrois
vanop rechts een vrije trap in het strafschopgebied mocht gooien. De KV-verdediging wilde de buitenspelval
toepassen, maar Ben Van Briel was blijven staan. Marwan El Barham zei eerst beleefd dank u en kopte
vervolgens de bal voorbij een kansloze Tom Verelst: 0-1. Daarvoor was Tongeren ook al enkele keren
gevaarlijk geweest. Zo moest Verelst in de beginfase een schot van El Barham in hoekschop zweven en zag
Wilfried Delbroek zijn poging naast de muit van de Mechelse goalie belanden. Ondanks het lamentabele spel
liet ook Malinwa enkele kansen optekenen. Na goed een kwartier spelen moest doelman Davy Bertjens alles
uit de kast halen op een schot van Thijs na voorbereidend werk van Patrick Goots en een minuut later
probeerde diezelfde Goots het tevergeefs zelf. In de vijfentwintigste minuut maakte een bal van Rouvrois vrij
onverwacht kennis met de paal, de daaropvolgende poging van Kevin Cossalter zeilde over. Goots besloot een
zeldzame mooie Mechelse actie op Bertjens en ook Thijs zette de bezoekende goalie nog aan het werk, maar
laat dat vooral niet de indruk wekken dat Malinwa Tongeren kon imponeren. Het laatste opwindende standje
uit de eerste periode werd aan het publiek gepresenteerd door de Limburgers: Cossalter waagde zijn kans,
maar Verelst liet zich niet verschalken.Toen scheidsrechter Christophe Delacour het sein voor rust uit zijn
fluitje toverde, zat er voor de Malinwasupporters weinig anders op dan zorgelijk fronsen.
Tijdens de rust diepte Wetzel de nodige peptalk op, en dat bleek te renderen in de tweede helft. Geelrood
kwam merkelijk scherper uit de kleedkamers en nam de wedstrijd langzaam maar zeker in handen. Een ware
metamorfose was het echter niet – daarvoor zaten er nog teveel slordigheden in het spel. Tongeren trok zich
wat terug en ging ook potiger spelen, waarbij de enkels van Dennis Masina een geliefkoosd doelwit waren. In
de vijfenvijftigste minuut solliciteerde Goots voor een penalty, maar de ref kende die terecht niet toe. Het
frissere spel van KV resulteerde niet meteen in huizenhoge kansen, en dat noopte Wetzel tot twee op het eerste
zicht vrij gedurfde vervangingen. Tom Peeters en de vermoeide Goots werden naar de kant gehaald en in hun
plaats mochten Maxime Biset en Patrick Kanene opdraven. Twee wissels die de afloop van de match grondig
zouden bepalen, zo bleek. Er kwam immers meer lijn in het spel van KV, en met nog twaalf minuten te gaan
probeerde Bert Dhont het. Zijn schot werd gepareerd, maar na wat geharrewar kwam Biset in schietpositie. De
jonge middenvelder aarzelde niet en schoot de gelijkmaker op de bordjes. Erop en erover, redeneerde
Malinwa, en onder leiding van een dol de loopgraven induikelende Dhont zette geelrood alles op alles. Wetzel
stuurde zijn troepen resoluut naar voren en liet de defensie man op man spelen. Na zevenendertig minuten
besloot Verelst om de “keeperskwestie” nog wat ingewikkelder te maken door op een schitterende manier de
bal uit de voeten van de doorgebroken Cossalter te redden. De tegenaanval werd wel succesvol afgerond. Via
een aantal tussenstations belandde het leder bij Thijs, die het doelpunt van de kwalificatie aantekende: 2-1.
Cossalter probeerde het nog voor Tongeren, maar Verelst was duidelijk niet van plan zich nog te laten vloeren.
In de laatste minuut van de wedstrijd werd een vrije schop van de alweer erg aanwezige Ewen Verheyden
verlengd, waarna Dhont er zijn voet tegen zette. De bal zoefde voorlangs en zo bleef het dus 2-1.
KV Mechelen – KSK Tongeren was een wedstrijd waar nog flink wat over gepalaverd kan worden. Het fletse
en weinig geïnspireerde spel uit de eerste helft kan onmogelijk genegeerd worden, al pleit het dan weer voor
geelrood dat het in de tweede periode haar mentale weerbaarheid en haar fysische sterkte etaleerde. Finale
conclusie is in ieder geval dat Malinwa verder doorstoot in de beker, en dat was toch ook alweer een hele poos
geleden.
De eerste uitwedstrijd van de competitie op het veld van R. Excelsior Virton is verplaatst van zondag 4 naar
zaterdag 3 september.
De damesploeg van KVM zorgde voor een absolute primeur: het won met de hoogste score ooit in het
belgische vrouwenvoetbal. In de beker van Antwerpen versloegen de Malinwa-dames SK Berlaar met 50-1.
In de media werd ruim aandacht besteed aan deze stunt.
zondag 21 augustus: In de vijfde ronde van de beker van België ontmoet KV Mechelen RAEC Mons. De
Waalse club die vorig seizoen uit eerste nationale tuimelde won vandaag met 4-0 van eersteprovincialer RCS

Brainois. Malinwa en Mons bereikten reeds een overeenkomst om de wedstrijd op vrijdagavond te spelen.
De voetbalbond moet deze verschuiving nog goedkeuren.
maandag 22 augustus: Deze week komen er 3 spelers testen bij KV. Het gaat om de Ghanese middenvelder
Mohammed Abubakari (19 jaar) en 2 Hongaarse spitsen: Szoke Janos (19 jaar) en Bozori Balasz (23 jaar).
donderdag 25 augustus: Vanavond organiseerde KVM een nieuwe infovergadering. Dirk Van Sande opende
en lichtte de pasopgericht communicatiecel toe. Nadien gaf Rudi Nees een woordje uitleg over de
supportersactie die door Centea-Fidea wordt opgezet.
Hoofdtrainer André Wetzel was het langst aan het woord. Hij had het onder andere over de spelstijl: thuis
gaat hij proberen aanvallender te spelen dan uit. De kans dat het team nog versterkt wordt is erg klein, maar
moest er zich nog een mogelijkheid aanbieden zal KV die piste bekijken liet Wetzel nog weten.
Aan het einde werd er ook weer gepraat over het stadion. Malinwa deed reeds een bod van 800 000 euro,
maar kreeg nog geen antwoord van de hypotheekhouders. Jan Van Asbroeck, die zich het laatste jaar inwerkte
in het stadiondossier, benadrukte dat er de eerste 5 jaar geen probleem is om in het huidige stadion te blijven
spelen.
Vandaag zend Radio Reflex de eerste aflevering uit van Radio Malinwa. De Mechelse lokale radio staat een
uur zendtijd af voor het project van Bertrand Peeters. In het programma zullen telkens enkele vaste items aan
bod komen zoals: de supporter van de week, de totto en de KV-kadee. Verder licht ook een speler van de Akern zijn favoriete muziekkeuze toe. Radio Reflex is te beluisteren op 104,8 FM en op internet via
www.radiomalinwa.be.
vrijdag 26 augustus: beker van België: RAEC Mons - KV Mechelen 3-1
Wie opwinding en euforie ambieert, kon vrijdagavond maar beter niet in Bergen vertoeven. Raec Mons – KV
Mechelen werd een wel erg fletse bekerpartij.
Bergen deed Malinwa al meteen achter de feiten aan lopen. In de zesde minuut kon Tom Verelst een corner
onvoldoende ontzetten en joeg Robert Szczot de bal vervolgens tegen de netten: 1-0. KV was onder de indruk
van de vroege optater en kwam pas na een kwartier enigszins in de match. Toch stond het niet op niveau te
voetballen. Het middenveld verloor het merendeel van de debatten, de laatste pass was vaak onzuiver en in de
duels toonde geelrood zich eerder mak. Ook Bergen toverde geen van levenslust bruisend spel op de grasmat.
Het vertrouwde op haar moeilijk te ontregelen defensie, waarin vooral de vaardige Daré Nibombe opviel. De
wedstrijd kreunde onder een gebrek aan kansen. Op het einde van de eerste helft lanceerde Wesley Van Belle
Patrick Goots. Omdat er niemand voor doel was probeerde Goots het zelf, maar zonder succes. Even later kon
Ben Van Briel koppen, maar zijn bal raakte niet binnen het doelkader. In de tweede helft had Verelst geen
moeite met twee schotjes van de thuisploeg en kon zijn collega Cédric Berthélin een voorzet van Goots
makkelijk plukken. In de zevenenzestigste minuut veegde Van Belle een bal weg van de lijn, vier minuten
later belandde een kopbal van Stéphane Calcé naast. Trainer André Wetzel had ondertussen Patrick Kanene en
Maxime Biset ingebracht en liet KV dus net als tegen KSK Tongeren man op man spelen achteraan. De druk
op de defensie werd dan ook groter, en met nog een kwartier te gaan kon de alleen doorgebroken Alessandro
Cordaro Verelst verschalken: 2-0. Het was het begin voor het enige handvol boeiende minuten dat deze match
telde. Malinwa kon immers meteen tegenscoren, en wel via Goots. De hoop laaide dus even op bij KV, maar
Stéphane Thys drukte die hoop al even snel weer de kop in. Hij liet een minuut later immers de 3-1 optekenen
en signeerde zo ook het definitieve doodsvonnis voor geelrood.
De verhoopte confrontatie met een eersteklasser komt er dus ook dit jaar niet. Alle aandacht gaat nu naar de
competitie, die woensdag al aanvangt met de partij tegen Union.
zaterdag 27 augustus: Al voor de derde keer dit seizoen werd er een kindje geboren binnen de KV-kern. Na
Masina en Dhont was het deze keer de beurt aan Jan Verlinden. De 28-jarige verdediger zag vannacht zijn
eerste dochtertje geboren worden. Het luistert naar de naam Sara-Marie.
zondag 28 augustus: Vanmiddag is Philemon “Mon” Peeters na een slepende ziekte overleden. De 72-jarige
Peeters was jarenlang afgevaardigde van het eerste elftal van Malinwa en was de laatste jaren penningmeester
van de jeugdacademie. De uitvaartplechtigheid zal vrijdag plaatsvinden en voor de wedstrijd van woensdag
tegen R. Union Saint-Gilloise zal een minuut stilde gehouden worden. De spelers zullen dan ook een
rouwband dragen.
dinsdag 30 augustus: Vlak voor het einde van de transferperiode en het begin van de competitie haalde KVM
Daniel Camus terug naar Mechelen. De ondertussen 34-jarige middenvelder die tussen 1999 en 2001 al voor
Malinwa speelde, tekende, na omzwervingen bij R. Charleroi SC, SV Waldhof, RAA Louvièroise en KSK

Ronse, een contract voor 1 seizoen met optie voor een tweede.
Eén dag voor de start van de competitie telde KVM 2 640 abonneehouders. Dit zijn er meer dan vorig
seizoen, toen 2 551 supporters een abonnement hadden.
woensdag 31 augustus: eerste speeldag KV Mechelen – R. Union Saint-Gilloise 1-1
Tegen Royale Union Saint-Gilloise speelde KV Mechelen teleurstellend 1-1 gelijk. En dat terwijl Union meer
dan 45 minuten met tien man stond na een rode kaart.
Voor aanvang van de partij nam Malinwa één minuut stilte in acht voor de overleden Philemon Peeters,
gewezen ploegafgevaardigde van de A-kern. De spelers van de thuisploeg speelden de hele wedstrijd met
rouwbandjes.
KV Mechelen startte met de uit schorsing teruggekeerde Milan Berck Beelenkamp op de rechtsachter en de uit
blessure kerende Bert Dhont en Steven Ribus op het middenveld. Francis Engmann zat voor het eerst op de
bank. Malinwa begon met veel inzet aan de wedstrijd. Nog geen twee minuten ver kreeg de bezoekende
doelman Thierry Coppens een eerste verwittiging van Goots, zij het vanuit buitenspel, die de bal net voorbij
het doelkader jaagde. Aanvankelijk leek Union SG wat onder de indruk van de ruim 6000 aanwezigen in het
Scarletstadion Achter de Kazerne, maar de Brusselse club herstelde vrij vlug het evenwicht. Beide ploegen
konden echter nauwelijks dreigen. Het was wachten tot de 18de minuut voor het eerste echte schot. Dat kwam
er via Yve Thijs die vanop links keeper Coppens aan het werk zette. Even later probeerde Patrick Goots het na
een verre inworp van Berck Beelenkamp, maar zijn bal zoefde voorlangs. Union SG stelde daar enkel een
kopbal van Eric Bongumba tegenover. Dat was het voor wat het aantal kansen in de eerste 43 minuten betrof.
De wedstrijd was niet onaardig om volgen, maar beide ploegen lieten het in de zone van de waarheid afweten.
Tot net voor rust Bert Dhont zich vrijdraaide en in het strafschopgebied werd neergehaald. Scheidsrechter
Gumienny wees meteen naar de stip. Patrick Goots klaarde de klus en zette op die manier de 1-0 voorsprong
op het scorebord. Lang duurde de blijdschap niet in het Mechelse kamp. Seconden na de aftrap van Union SG
moest Tom Verelst zich omdraaien om de gelijkmaker van Bongumba uit de netten te halen. Een stuntelige
concentratiefout in de defensie van KV Mechelen zorgde ervoor dat de 1-1 een feit was. Maar ook de vreugde
van Bongumba kende abrupt een einde toen hij na het doelpunt de supporters op de hoofdtribune ostentatief
uitdaagde. Bongumba had het eerder al minutenlang aan de stok gehad met de thuisverdediging en had zich
daarbij de woede van het thuispubliek op de hals gehaald. Gumienny trok meteen rood waardoor Union met
tien kwam te staan. Met nog één minuut te spelen leek de rust weergekeerd op het veld, maar dat was buiten
de scheidsrechter gerekend. Gumienny trok alle aandacht naar zich toe door op een aanvallende fase van KV
Mechelen af te fluiten terwijl Van Briel met het hoofd scoorde. Het doelpunt telde dus niet meer, want het
werd één seconde na het rustsignaal gemaakt. In deze chaotisch eindigende eerste helft bleven de bordjes dus
hangen op 1-1.
Nog 45 minuten moest Union SG met zijn tienen verder. KV Mechelen domineerde de volledige beginfase
van de tweede helft, maar de kansen bleven net als in de eerste helft uit. Een corner van de ingevallen
Engmann op het hoofd van Van Zundert ging na zowat zestig minuten over de kooi van Union-goalie
Coppens. De bezoekers streden met veel inzet en dat leverde ook voor hen een gelijkaardige kans op.
Nathaniël Scozzari kopte voor de Brusselaars over. Even later moest Gumienny even het spel stilleggen nadat
vier door de warmte op hol geslagen watersproeiers plots duchtig in het rond sproeiden. Het euvel was vrij
snel van de baan en KV Mechelen moest weer naar de orde van de dag. En dat was nog steeds op zoek gaan
naar de tweede goal van de avond. Malinwa had het knap lastig met de tien sterk verdedigende bezoekers, die
er af en toe zelfs nog vinnig uitkwamen. Keromest knalde nog een afstandschot op Verelst. Onder impuls van
het thuispubliek konden de Maneblussers dan toch wat druk ontwikkelen. Jammer genoeg voor KV Mechelen
kenden Verheyden en Goots pech bij de afwerking. Ook de dribbelvaardige Masina en Thijs konden de netten
niet laten trillen. Tien minuten voor tijd kon Yve Thijs dan toch door de buitenspelval glippen en de bal over
doelman Coppens stiften. De bal leek in het lege doel te belanden en deed dat ook, maar na een lichte tik van
Engmann die buitenspel stond. De jonge Engmann was iets te opportunistisch en zorgde voor een anti-climax
waarbij het doelpunt terecht afgekeurd werd. De veer was gebroken bij Malinwa en de thuisploeg kon in de
laatste tien minuten niet meer dreigen.
KV Mechelen moet dus genoegen nemen met één puntje na een behoorlijke wedstrijd waarin het desondanks
zeer weinig kansen kon bijeenvoetballen.
donderdag 1 september: De enkelblessure van Bart Van Zundert blijft zorgen baren. Van Zundert dient
geopereerd te worden en is vermoedelijk gans de heenronde out.
zaterdag 3 september: tweede speeldag R. Excelsior Virton - KV Mechelen 1-0
Malinwa verloor in Virton met 1-0 en behaalt zo slechts één op zes.

De eerste kans van de wedstrijd was voor de thuisploeg. Een schot van Cedric Bockhorni werd in corner
verwerkt. Na tien minuten mocht Francis Engmann vanop rechts een vrije trap nemen. Virtonkeeper Olivier
Werner kon de bal wegboksen. Op het kwartier bracht Tom Verelst redding op een vrije schop van Bockhorni.
KV reageerde via Ive Thijs. Hij werd door Ewen Verheyden het straatje in gestuurd, maar de defensie van
Virton liet hem niet betijen. In de vierentwintigste minuut leverde een vrije trap van opnieuw Thijs niets op en
even later vond Verheyden de thuisgoalie op zijn weg. Met nog zeven minuten te spelen in een bijzonder
matige eerste helft mocht Cedric Clerck een corner trappen. Gelukkig voor KV kon Wesley Van Belle de bal
wegkoppen bij de eerste paal. Even later belandde een vrije trap van diezelfde Clerck bij Steve Gusmin. Die
twijfelde niet en joeg de bal vanuit de tweede lijn binnen: 1-0. Doelman Werner loste in de vijfenveertigste
minuut nog een vrije schop van Engmann, maar Malinwa kon niet profiteren.
Opvallend: de thuisploeg kwam wel zeer behouden aan de aftrap en had slechts één mannetje voorin. Malinwa
wist zich duidelijk geen raad met het potige spel van de thuisploeg. Het probeerde wel om geduldig de
opbouw te verzorgen, maar de interactie tussen middenveld en spitsen verliep erg stroef. Eindeloos breien en
te weinig uitgespeelde kansen waren het resultaat.
In de tweede helft tapte KV uit een ander vaatje. Het speelde merkelijk gebetener en slaagde erin om druk te
zetten. Een afstandsschot van de ingekomen Steven De Pauw leverde niets op, netzomin als een vrije trap van
Thijs. Met nog achttien minuten te spelen bracht trainer André Wetzel de op de bank gestarte Patrick Goots in.
Achteraan werd weer man op man gespeeld en Malinwa ging resoluut in de aanval. Toen Matthieu Godart ook
nog zijn tweede gele kaart kreeg en geelrood dus met een mannetje meer kwam te staan, leek het erop dat de
Virtondefensie definitief zou bezwijken. Niets van dat echter: Mechelen voetbalde heel wat kansen bij elkaar,
maar kreeg de bal niet in de netten. Goots stormde drie keer op de keeper af, maar ook hij trof niet raak.
Het bleef 1-0 en zo is de competitiestart dus mislukt voor KV Mechelen. De degelijke vertoning van geelrood
in de tweede helft ten spijt blijft Malinwa achter met één op zes.
vrijdag 6 september: Steven Ribus zal een 3-tal weken onbeschikbaar zijn wegens een blessure aan de
harmstrings. Hierdoor zal de linksbuiten al zeker de wedstrijd tegen Mons en Geel moete missen. Verder laat
het secretariaat weten dat er 2 880 abonnementen aan de man zijn gebracht. Daarmee scoort KV merkelijk
beter dan vorig seizoen toen men strandde op 2 551. Sinds de vereffening is dit een clubrecord.
donderdag 8 september: Bij KVM test sinds deze week de 29-jarige Nederlander Hilmi Michi. Michi is een
aanvaller van Turkse afkomst en speelde vorig seizoen voor De Graafschap. Voorheen speelde hij voor FC Den
Bosch, Eindhoven VV en MSV Duisburg, maar heeft voor dit seizoen nog geen club
vrijdag 9 september: Nadat de wedstrijd op KFC Verbroedering Geel eerst werd verschoven van zondag 18
september naar zaterdag 17 september 18u00, is nu ook de aftrap gewijzigd. De match vangt pas om 20u00
aan.
zaterdag 10 september: derde speeldag KV Mechelen - RAEC Mons 1-2
KV Mechelen verloor vandaag tegen titelfavoriet RAEC Mons met 1-2.
Trainer André Wetzel posteerde nieuwkomer Daniël Camus meteen in de basis. Patrick Goots zat voor de
tweede week op rij op de bank. Malinwa begon goed tegen de topfavoriet uit de reeks. Met veel inzet
probeerde KV Mechelen de Waalse defensie te ontwrichten, maar zonder veel succes. De kansen volgden niet.
Ook de bezoekers stelden daar weinig doelpogingen tegenover om niet te zeggen niets. Het spelniveau was
niet slecht, maar verder dan het middenveld geraakten beide clubs niet.
Het duurde tot de 25ste minuut voor Malinwa een eerste kansje kon bijeenvoetballen. Het zwakke kopballetje
van Thys belandde meters naast de kooi van de werkloze Cédric Berthelin. Twee minuten later kende RAEC
Mons meer geluk toen Stephane Calce door de buitenspelval glipte en droogweg de bal door de benen van
Verelst binnenlegde. Even later was Calce daar opnieuw. Hij schudde vanop 25 meter een prachtige lob uit
zijn voeten. Verelst was geklopt, maar had de paal aan zijn zij. Lang zou het niet meer duren voor Calce weer
van zich liet horen. Zonder enige geelrode verdedigende tegenstand kon de nummer 11 van Mons de bal over
een veruitgekomen Verelst lobben. KV Mechelen kon daar niets tegenover stellen. Een kopbal van De Pauw
vloog even later in de striemende regen naast. Een efficiënt Mons zette een kansenloze thuisploeg 0-2 achter
bij de rust.
KVM werd meteen na het fluitsignaal van scheidsrechter Petitjean wakkergeschud. De bedrijvige Calce rolde
de slapende KVM-defensie moeiteloos op om uiteindelijk de vuisten van de in extremis reddende Verelst te
vinden. Malinwa stelde daar bitter weinig tegenover. Een pegel van aanwinst Camus vanop 25 meter vloog
rakelings naast het doel van Berthelin. De 6100 toeschouwers kregen maar weinig te zien. Inzet ten over, maar
in de aanvalslinie draaide het bij Malinwa vierkant. In de zestigste minuut greep trainer Wetzel in en mocht
Goots invallen voor de moegestreden Camus. Maar ook dat leverde niet meteen kansen op. Een voorzet van

Dhont in de 70ste minuut die de lat streelde, was het enige vermeldenswaardige. Het ontbrak de thuisploeg
aan het nodige pit om een kans bijeen te voetballen. Maar ook Mons bakte er nog weinig van. Verelst had
geen moeite om het gekraakte schot van Rabesandratana onschadelijk te maken. Even later probeerde de
ingevallen Engmann aan de overzijde, maar zijn schot strandde naast. De wedstrijd leek dood te bloeden tot
Masina zich mooi kon doorzetten op links. Zijn voorzet belandde bij wie anders dan Patje 'Boem Boem' Goots
die de aansluitingstreffer zeven minuten voor het einde binnenknalde. KV Mechelen geloofde plots weer in de
gelijkmaker, maar kon Berthelin uiteindelijk niet meer bedreigen.
Malinwa blijft zo met een 1 op 9 steken na een wedstrijd waarin het amper zes kansen kon forceren, gezegd
zijnde dat de bezoekers uit Mons wel heel efficiënt afwerkten.
dinsdag 13 september: Pieter Crabeels, die al geruime tijd met de buikspieren sukkelt, zal een operatie
moeten ondergaan. De linksbuiten is hierdoor voor lange tijd onbeschikbaar
woensdag 14 september: Na de 1 op 9 van de competitiestart hadden voorzitter Johan Timmermans en trainer
André Wetzel vandaag een onderhoud. Daaruit bleek dat bestuur, spelers, trainer en technische staf nog steeds
op dezelfde lijn zitten.
zaterdag 17 september: vierde speeldag KFC Verbroedering Geel - KV Mechelen 1-2
Het was alweer een typische Malinwaweek geweest: wat commotie, wat besognes en vooral veel druk
gediscussieer. De wedstrijd tegen Geel werd dan ook voorbereid in een vrij nerveuze sfeer.
Bovendien nam trainer André Wetzel enkele opmerkelijke beslissing bij het uittekenen van zijn basiselftal
voor het treffen met de de club uit de Kempen. Zo kreeg Vincent Van Trier in doel de voorkeur op Tom
Verelst, werd Bert Dhont naast Ben Van Briel in de verdediging geposteerd én stond Patrick Goots aan de
aftrap.
Na een inleidende studieronde staken beide ploegen hun neus even aan het venster. Goots opende met een
voorzet vanop rechts, maar thuisdoelman Steven Olieslagers kwam gepast tussen. Met goed vijf minuten
gespeeld reageerde de Mechelse defensie bepaald onzeker op een Geelse aanval. De bal belandde uiteindelijk
bij Vincent Van Diepenbeeck die het vanop afstand probeerde. Het schot belandde niet tussen de palen. Ook
Kevin Geudens waagde zijn kans bij de thuisploeg, maar zijn schotje zorgde evenmin voor gevaar. In de
dertiende minuut werd een corner van een gretig ogende Goots doorgekopt, maar aan de tweede paal was
niemand gevolgd. Beide ploegen waren duidelijk met niet mis te verstane ambities aan de aftrap gekomen en
dat resulteerde in robuust en inzetrijk voetbal.
Malinwa nam de eerste vijfentwintig minuten voor haar rekening zonder evenwel een resem kansen te creëren
– daarvoor verliep de omschakeling van middenveld naar aanval te stroef en was er vooraan te weinig
originaliteit. Geel probeerde in het tweede deel van de eerste helft het evenwicht te herstellen en kreeg na
vijfentwintig minuten een dot van een kans. Jeroen Mellemans zette Antonio Caramazza (ex-KV) alleen voor
Van Trier, maar de Mechelse goalie ging gevat in de voeten. In de drieëndertigste minuut kon KV weer even
dreigen, via een kopbal van Van Briel na een vrije trap van Goots. Dat was overigens een constante in de
eerste helft: het merendeel van het reële doelgevaar kwam voort uit stilstaande fases. In de negendertigste
minuut kwam geelrood goed weg toen Dennis Masina een stevige kopbal van Ibrahima Thian van de lijn
haalde. Ook Robbie Dello zorgde nog even voor opwinding toen hij in de laatste minuut van de eerste periode
mooi op doel schoot. Zijn poging belandde naast, meteen ook de laatste kans in een eerste helft waarin KV het
grootste deel van de tijd licht overwicht kon claimen.
Het was daarentegen de thuisploeg die onmiskenbaar het snedigst uit de kleedkamer kwam na de rust. In een
geanimeerd openingskwartier probeerde het Malinwa het mes op de keel te zetten. Een schot van Thiam uit de
tweede lijn genereerde nog niet zoveel gevaar, maar toen Robby Van de Weyer even later op aangeven van
Caramazza alleen voor Van Trier verscheen, hield de geelrode aanhang enkele tellen de adem in. Gelukkig
reageerde de Mechelse keeper alweer adequaat. Nauwelijks een minuut later was een interventie van Van
Trier opnieuw hoogstnodig. Van de Weyer haalde stevig uit met een vrije trap, de vingertoppen van Van Trier
verhinderden de 1-0. KV scheen daar weinig tegenover te kunnen stellen. Goots zette voor, De Pauw kopte
naast. Geel bleef assertief spelen op de Mechelse helft en op het kwartier werd het beloond met de
openingstreffer. Op aangeven van Sidi Farssi kopte de bedrijvige Thiam de 1-0 tegen de netten. Geelrood leek
aangeslagen, maar toen zes minuten later Yve Thijs Goots de diepte instuurde, bleef de Mechelse spits
koelbloedig en verschalkte hij keeper Olieslagers: 1-1.
Na de gelijkmaker van KV verschrompelde het niveau van de match. Geel kon uit haar overwicht geen
doelrijpe kansen meer puren. Bij beide teams sputterde de motor in de slotfase. De wil was er nog wel, de
kracht ontbrak. Het leek erop dat de wedstrijd gestaag naar het einde hobbelde, richting een billijk gelijkspel.
Op één minuut van het einde gebeurde echter toch wat geen enkele Malinwasupporter nog durfde verhopen.
Masina trapte vanop rechts een gemeten voorzet, die perfect aangesneden werd door Goots. De geprikkelde

goalgetter maakte zijn naam waar en trapte de 2-1 op de bordjes én de geelrode aanhang het delirium in.
KV Mechelen realiseerde zo haar eerste overwinning van het seizoen. Lichtjes gevleid, jazeker, maar daar
maalde geen Mechelse fan om. De overwinning werd somptueus gevierd door de spelers en de alweer massaal
meegereisde aanhang. Neen, academisch voetbal toverde Malinwa vooralsnog niet op de mat. Neen, één
zwaluw maakt de lente niet. Maar ja: in Geel was te zien hoe inzet loont. Is met deze zege de aanzet gegeven
voor het verdrijven van de zurige smaak die de povere competitiestart had nagelaten?
zaterdag 24 september: zesde speeldag KMSK Deinze - KV Mechelen 0-3
Malinwa won in Deinze met 0-3 en behaalt zo zes op zes.
Deinze zorgde voor de eerste dreiging. Een schot van Louis-Charles Lambin in de openingsminuut werd in
corner verwerkt. Diezelfde Lambin probeerde het enkele minuten later vanop afstand, zonder succes evenwel.
Een vrije trap van Mathieu De Jonckheere in de elfde minuut betekende geen uitdaging voor Vincent Van
Trier. De thuisploeg kon licht overwicht claimen in de beginfase, maar Malinwa herstelde het evenwicht vrij
snel. Steven De Pauw –regelmatig switchend van flank met Dennis Masina- liet zich opmerken met een fraaie
stifter, maar de paal stond een vroege openingstreffer in de weg. In de zeventiende minuut lieten De Pauw en
Patrick Goots een fijne 1-2 noteren. De Pauw werd foutief afgestopt, de daaropvolgende vrije schop van Ive
Thijs belandde in de muur. Aan de overkant kon de goed uitgekomen Van Trier de bal wegboksen voor de
neus van Lambin. Met zo’n twintig minuten gespeeld ging KV resoluut de boventoon voeren. Op het half uur
verstuurde Tom Peeters een slimme lange bal naar Goots die zonder aarzelen afdrukte, maar doelman Nicolas
Denys savede het schot in hoekschop. Vier minuten later dook Goots opnieuw op, als een duivel uit een
doosje. Hij mikte zijn schot succesvol voorbij de keeper en lukte zo in zijn vijfde treffer dit seizoen: 0-1.
Deinze verbleekte wat en kon alleen nog dreigen via een vrije trap van Stefan Van Dender. Even voor rust
schudde Masina op links nog een mooie actie en dito voorzet uit z’n mouw. Thijs kon echter onvoldoende
kracht achter zijn kopbal zetten. Een gretig ogend Malinwa kon zodoende de rust in met een 0-1 voorsprong.
Na de koffie ging KV in eerste instantie op hetzelfde elan verder. Goots waagde nog ’s zijn kans na een
preciese pass van Thijs, maar de hoek bleek te scherp. In de vierenvijftigste minuut bleef de bal hangen na een
hoekschop. Thijs haalde uit vanuit de tweede lijn maar zag zijn schot gekraakt. Op het uur imponeerde Van
Trier met een heerlijke save op een over de muur geschilderde vrije schop van Deinze. KV plooide terug en
probeerde de thuisploeg op te vangen op de eigen helft, waarbij dient vermeld dat zowel Bert Dhont als Ben
Van Briel een prima wedstrijd speelden in het hart van de defensie. Deinze ging verwoed op zoek naar de
gelijkmaker maar creëerde daarvoor te weinig uitgepuurde kansen. Het occasionele gevaar kwam vooral via
vrije trappen. Het was integendeel Malinwa dat een dot van een kans kreeg. In de tweeënzeventigste minuut
mocht Goots, die even later vervangen zou worden door Ewen Verheyden, een vrije trap nemen. Dhont nam
de bal op de slof maar had geen geluk: het leder streelde de lat. Met nog een goeie tien minuten te gaan deed
een heet standje voor het eigen doel iedere Malinwafan naar adem snakken.
In de slotfase kon KV haar supporters dan toch nog op een ruimere score trakteren. Van Trier toonde zich in
de vijfentachtigste minuut paraat op een vrije trap van de thuisploeg, en nog in dezelfde minuut kon Thijs aan
de overkant dreigen. Zijn bal werd gepareerd en vervolgens lokte de doorgelopen Peeters een penalty uit.
Thijs nam zonder dralen zijn verantwoordelijkheid en trapte Malinwa naar een veilige voorsprong: 0-2. Het
werd zelfs nog 0-3 op een haast identieke manier. In de laatste minuut werd Masina neergelegd in het
strafschopgebied en mikte Thijs vervolgens opnieuw een penalty in doel.
Duidelijke cijfers dus, verdiende -zij het licht gevleide- cijfers ook. Achteraan klopte het helemaal bij KV, op
het middenveld zorgde Peeters voor voldoende diepgang en vooraan speelde Thijs een dijk van een wedstrijd.
Na de mislukte competitiestart lijkt KV Mechelen opnieuw in staat om haar supporters ongeremd plezier te
schenken.
maandag 26 september: Vanavond werd op een algemene vergadering statutair vastgelegd dat KV Mechelen
in een verticaal gestreept shirt in geel-rood dient te spelen. Het voorstel kwam van de supportersraad en wordt
nu aan het artikel 11 bis van de statuten van Yellow-Red KV Mechelen toegevoegd.
dinsdag 27 september: Jonas Vandermarliere test vandaag tijdens de beloftenwedstrijd tegen FC Molenbeek
Brussels Strombeek, een match in het kader van de Voskescup. Vandermarliere is een 19-jarige
jeugdinternational die momenteel in de B-kern van RSC Anderlecht zit. Het is de bedoeling dat hij 2 weken
meetraint met KV en ook met de reserven wedstrijden speelt. Daarna zal de technische staf beslissen of een
transfer wenselijk is. Indien dat het geval is kan de overgang in januari doorgaan, wanneer de transferperiode
terug open is.
zaterdag 1 oktober: vijfde speeldag KV Mechelen - KV Oostende 0-2
KV Mechelen verloor met 0-2 van KV Oostende. Alle doelpunten vielen in de eerste helft.

Voor aanvang van de partij gaf de wedstrijdsponsor, de firma Verstraeten uit Eppegem, de aftrap. Een
opvallende aanwezige op de tribune was de ambassadeur van Swaziland. Hij woonde de wedstrijd bij omdat
KVM-aanvaller Dennis Masina de enige voetballer uit Swaziland is die in Europa voetbalt.
André Wetzel moest noodgedwongen wijzigingen doorvoeren in de defensie. Van Briel viel op de
donderdagtraining uit en werd centraal in de verdediging vervangen door Kenny Van Hoevelen. Masina bleek
duidelijk geïnspireerd door het hoge bezoek. Al in de eerste minuut toverde hij een nummertje uit zijn voeten
op links. Zijn voorzet bereikte De Pauw die in het zestienmetergebied draaide en voorlangs schoot. KV
Oostende reageerde pas na acht minuten met een eerste schotje van Kevin Amond dat ver naast terechtkwam.
Even later was de kustploeg daar weer. Van Trier kon nog net bij een voorzet van Yannick Kamaman. De
uitvallende bal keilde Colonnette over. Het spel ging goed op en neer en ook Malinwa creëerde kansen.
Masina knalde vanop 25 meter hard op doel, maar doelman Thieren was bij de pinken. Twintig minuten ver,
kende KVM pech toen een kopbal van Van Hoevelen na een puike actie van Goots tegen de deklat
uiteenspatte. Aan de overkant stelde Colonnette Van Trier op de proef. De jonge doelman van Malinwa kon
nog net met de vingertippen de bal uit de hoek duwen. De daaropvolgende corner ging langs alles en iedereen.
Uiteindelijk kopte Stassin makkelijk binnen. KV Mechelen leek wat van slag en in de verdediging draaide het
vierkant. Twee minuten na de openingsgoal kon de bedrijvige Colonnette die voor het eerst aan de aftrap
verscheen de 0-2 op het bord zetten. De Mechelse verdediging stond erbij en keek ernaar. Het goed
georganiseerde Oostende kwam opnieuw twee minuten later bijna op 0-3. Van Trier kon met het hoofd de bal
net voor het strafschopgebied wegkoppen voor een aanstormende Colonnette. Tien minuten voor de rust kreeg
KV Oostende een vrije trap na een fout van Peeters net buiten de zestien. Kamaman schoot echter ver over. 02 bij de rust na een eerste helft waaraan KV Mechelen goed begonnen was, maar op twee minuten uitgeteld
werd door een efficiënte kustploeg.
Bij de rust liet Wetzel Camus aan de kant voor Francis Engmann. Dhont schoof een rij vooruit, De Pauw
mocht naast Goots in de spits en vanachter opteerde Wetzel voor een driemansverdediging. Via een snelle
actie van Masina kon De Pauw in stelling gebracht worden, maar echt gevaar kwam er niet. KV Mechelen
drukte in de aanvangsfase Oostende tegen het eigen doel, maar grote mogelijkheden kwamen daar niet uit. KV
Oostende loerde enkel nog op een toevallige counter. Anthony Portier schoot over en naast. Malinwa kende
pech met de afwerking. Een vrije trap van Goots ging door het muurtje, maar de Decaesstecker die de
geblesseerde Thieren verving, kon redding brengen. Even later was Goots daar opnieuw. Zijn voorzet bereikte
Bert Dhont die niet voorbij de secuur Oostendse verdediging geraakte. De druk van de thuisploeg verminderde
en KV Oostende kon er nog eens uitkomen. Kevin Amond kon alleen op Van Trier afgaan en de winst
definitief vastleggen, maar Van Trier redde knap.
In de slotminuten kon KVM geen kansen meer afdwingen. Goots probeerde nog een penalty te versieren, maar
de goed leidende scheidsrechter Jerome Efong Nzolo wees niet naar de stip. Na een behoorlijke wedstrijd
waarbij KV Mechelen vooral veel pech kende in de zone van de waarheid gingen de drie punten naar de
kustploeg die dankzij een goede organisatie in de tweede helft overeind bleef.
vrijdag 7 oktober: Doelman Vincent Van Trier sukkelt met een peesontsteking aan het scheenbeen, hij moet
een 10-tal dagen in het gips.
zondag 9 oktober: zevende speeldag KV Mechelen - KSK Ronse 2-2
Malinwa speelde 2-2 gelijk tegen KSK Ronse na een geanimeerde wedstrijd waarin KV Mechelen een resem
kansen verzuimde af te maken.
KV Mechelen ging tegen KSK Ronse op zoek naar de eerste thuisoverwinning van het seizoen. In de goal
verving Tom Verelst de geblesseerde Vincent Van Trier. In de openingsfase tastten beide ploegen rustig af,
Malinwa was vooral op de helft van de bezoekers terug te vinden, maar kansen volgden nog niet. Pas tien
minuten ver werd de eigenlijke aftrap van de partij gegeven toen de eerste van een resem kansen zou volgen.
Van Briel stond plots alleen in de zestienmeter. Goots stond buitenspel waardoor de KVM-verdediger zelf
moest schieten. Zijn schot belandde in de handen van Ronse-doelman Paul. Nog in dezelfde minuut kon
Betremieux alleen doorgaan na een foutje van Bert Dhont. De bezoekende spits mikte echter centimeters
naast. Goots probeerde het daarop aan de overkant. Hij schoot in één tijd in het zijnet. Ook een schot van Thys
belandde even later in de tribune. KSK Ronse kon daar weinig tegenover stellen, al was El Kamchaf dicht bij
de openingstreffer. Zijn knappe afstandschot ging over. KV Mechelen kwam er combinerend het beste uit.
Toen de bezoekende defensie de bal niet wegkreeg, kon De Pauw het leer in de voeten van Dhont lepelen. De
aanvoerder stond oog in oog met Paul en werkte beheerst af. De 1-0 stond nog maar enkele minuten op het
scorebord toen Patrick Goots de bal na een slim pasje van Thys kreeg aangespeeld. De topschutter van
Malinwa kende geen succes. Doelman Paul kon er nog net met de vingertoppen bij waardoor de bal net naast
het doel verzeilde. KV Mechelen speelde goed, maar kende pech bij de afwerking. Na een rommelig standje
vlak bij doel, konden noch De Pauw, noch Masina de geruststellende 2-0 op het bord zetten. Ook het schot

van Goots op aangeven van Masina ging niet tegen de netten. Paul pakte in twee keer. Het tempo ging daarna
wat liggen, maar de mogelijkheden bleven voor Malinwa. Na een snelle actie op het middenveld kon
Beelenkamp voorzetten naar Masina die naast besloot. Ook een soloactie van De Pauw door de defensie,
zorgde niet voor de verdiende 2-0. Zijn bal ging centimeters voorlangs. Het bleef dus bij 1-0 na een eerste
helft waarin KV Mechelen slechts 1 van de vele kansen kon verzilveren tegen een onmondig KSK Ronse.
De bezoekers hadden tijdens de rust blijkbaar een donderpreek van trainer Urbain gekregen, want ze gingen
snedig van start. Een nummertje van Ferreira in het strafschopgebied belandde uiteindelijk bij Dubart die
overschoot. Betremieux probeerde even later opnieuw voor Ronse, maar strandde op een klaarkijkende
Verelst. Malinwa was even onder de indruk van het blauwrode geweld, maar ging vervolgens naarstig op zoek
naar de tweede goal. Steven De Pauw kon helemaal alleen op Paul afgaan na knap tackle-werk van Patrick
Goots. Keeper Paul redde nog knap en ook in de rebound kreeg De Pauw de bal niet tegen de touwen. Het spel
ging snel, maar was niet altijd even secuur. De gemiste kansen uit de eerste helft zouden de thuisploeg nog
zuur opbreken toen Ferreira zich mooi vrijspeelde op links en droogweg de gelijkmaker scoorde.
Malinwa was van slag en KSK Ronse probeerde van de Mechelse domper te profiteren. Verelst was bij de
pinken bij een schot van, weeral, Ferreira. De eerste echte tegenprik van KVM na de 1-1, was meteen raak.
Net als bij het eerste doelpunt kregen de bezoekers de bal niet weggewerkt. Dhont profiteerde weer van de
defensieve fout, maar geraakte niet voorbij Paul. Masina kon de uitvallende bal wel binnenwerken. 2-1 en KV
Mechelen verdiend weer op voorsprong. Onder impuls van het thuispubliek ging KVM door op zijn elan. Een
mooie één-twee tussen Masina en de ingevallen Ribus zette Peeters in schietstelling. De middenvelder besloot
echter over. Even later was Masina daar weer. Nadat hij een hoge bal prachtig aannam, zette hij zich op
snelheid door. Zijn voorzet bereikte Goots net niet. Diezelfde Goots probeerde het even later vanop 30 meter,
zonder succes. De Mechelse storm ging in de slotfase liggen. Een onoplettendheid in de KVM-defensie zorgde
ervoor dat Dhont aan de noodrem moest trekken door een doorgebroken Ronse-spits neer te halen.
Scheidsrechter Michiels trok terecht rood. Malinwa moest nog minstens twaalf minuten met tien verder.
Enkele minuten verder, ontsnapten de Maneblussers aan de gelijkmaker toen de ingevallen Nouhass
centimeters naast het doel van Verelst schoot. Uiteindelijk kreeg de tienkoppige thuisploeg nog het deksel op
de neus door vier minuten voor affluiten Hernout een vrijgeleide te geven op links. Hernout knalde bal
onhoudbaar binnen. 2-2 dus en KV Mechelen probeerde nog om de 3-2 op het bord te zetten. Verheyden kon
twee unieke kansen niet benutten en zo eindigde de match op 2-2. Weer kon Malinwa geen thuisoverwinning
behalen en dit keer nochtans in een wedstrijd die al voor de rust gespeeld had moeten zijn. Volgende week
wacht geelrood de uitwedstrijd op KFC Vigor Wuitens Hamme.
donderdag 13 oktober: Vandaag overleed oud-speler Léopold Rits. Hij werd geboren op 3 december 1955 en
werd dus net geen 50 jaar. Rits kwam, nadat hij alle jeugdreeksen had doorlopen, op 17-jarige leeftijd in het
eerste elftal van Malinwa. Hij speelde tot 1979 voor KV.
zondag 16 oktober: achtste speeldag KFC Vigor Wuitens Hamme - KV Mechelen 0-2
Malinwa maakte de kansen af in Hamme, en dat is meteen het cruciale verschil met de vorige partij. Geelrood
won met 0-2 en bevestigt zo haar prima uitreputatie.
KV zorgde voor het eerste gevaar. Patrick Goots zwiepte een vrije trap in het pak, waar de bal door de
thuisdefensie werd weggekopt. Hamme counterde meteen via Koen Versyp die door de buitenspelval glipte.
Alleen voor doelman Tom Verelst leek hij de openingstreffer aan de voet te hebben, maar Bert Dhont kwam in
extremis gevat tussen. Met zo'n tien minuten gespeeld haalde Thierry Flies uit, maar zijn poging genereerde
geen gevaar. In de veertiende minuut bezorgde een misverstand tussen Verelst en Milan Berck Beelenkamp
KV gelukkig geen averij. Malinwa begon zich vervolgens meer te manifesteren en dreigde via een schotje van
Dennis Masina en een bal van Goots (na een erg fraaie combinatie waar Beelenkamp, Yve Thijs en Steven De
Pauw bij betrokken waren). In de drieëntwintigste minuut had Verelst weinig moeite met een kopbal van
Flies, even later kon de jonge doelman wél zijn kunnen tonen op een gevaarlijke vrije trap van diezelfde Flies.
De verdediging van Hamme liet het in de tweeëndertigste minuut even afweten, en dat bracht het leder bij De
Pauw. Goots solliciteerde naar de bal, maar De Pauw besloot het zelf te proberen. Een subliem afstandsschot
dat onhoudbaar tegen de netten vloog was het resultaat: 0-1. Even later was KV weer aan zet: Wesley Van
Belle passte slim naar Goots, die naast besloot. Met nog zes minuten te gaan in de eerste periode mocht Goots
een hoekschop trappen. Een overigens erg secuur spelende Ben Van Briel zette er zijn hak tegen, waarna de
bal bij Thijs belandde. De Limburger knalde promt de 0-2 op de bordjes. Hamme kon daar weinig tegenover
stellen, al was het vlak voor rust nog wel één keer bijzonder gevaarlijk. Jonathan Butera schilderde een vrije
schop op het hoofd van Kevin Pinson, die zijn kopbal vervolgens op de deklat zag uiteenspatten.
Malinwa kon dus de rust in met een 0-2 voorsprong. Die was verdiend te noemen, al betekent dat niet dat KV
wondermooi voetbal op de mat legde. Het speelde degelijk, zonder evenwel te excelleren. Van Briel en Dhont

hielden het achteraan goed gesloten, De Pauw zorgde voor creativiteit op de flank.
In het prille begin van de tweede helft was Hamme erg dicht bij de aansluitingstreffer, toen Van Briel een bal
van Flies van de lijn moest halen. Even later verraste Thomas De Meyer met een imponerend schot, Verelst
reageerde met een superieure save. In de vierenzestigste minuut trakteerde Goots het publiek op een mooi
nummertje, maar zijn voorzet richting Thijs werd onderschept door thuisdoelman Nico Baert. Ook een voorzet
van Masina leverde niets op: zowel Van Briel als de ingekomen Steven Ribus gingen naar de bal - zonder
resultaat. De tweede helft kreunde zich naar haar einde. Hamme gooide alles in de strijd om een spectaculaire
ommekeer te bewerkstelligen, maar kon nooit echt een vuist maken tegen een KV dat rustig de wedstrijd
uittikte. Nog één keer zorgde de thuisploeg voor reëel gevaar, maar Verelst hield met een alweer erg knappe
save op een vrije schop van Marko Petrovic de nul op het bord.
Het bleef 0-2 en zo kan de rust in het KV-huishouden weer (even) terugkeren. Erg lang zal het geleverde spel
niet in de herinnering blijven hangen, maar belangrijk is wel dat KV er dit keer wél in slaagde om efficiënt te
voetballen.
maandag 17 oktober: Vandaag werd KVM op de voetbalbond gehuldigd voor z’n 100-jarig lidmaatschap bij
de K.B.V.B. Vorig jaar vierde KVM z’n 100ste verjaardag en dit jaar is het 100 jaar geleden dat het
toenmalige FC Malinois zich aansloot bij de Voetbalbond. Onder de aanwezigheid van Sepp Blatter, de
voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA, doorliep belgisch bondsvoorzitter Jan Peeters de hele geschiedenis
van KV Mechelen. De aanwezige bestuursleden van Malinwa luisterden trots naar de fraaie huldigingspeech.
Voorzitter Johan Timmermans werd op het podium geroepen en kreeg een mooie trofee overhandigd.
woensdag 19 oktober: Wesley Vanbelle is opgeroepen voor de nationale ploeg onder 20 jaar. De 19-jarige
linksachter van KV Mechelen wordt op woensdag 26 oktober verwacht op de terreinen van SC Wolvertem,
voor een training met de jonge Rode Duivels.
zaterdag 22 oktober: negende speeldag KV Mechelen - AFC Tubize 2-1
Vóór de wedstrijd droeg het dagelijkse bestuur de trofee die KVM kreeg van de KBVB voor het 100-jarig
bestaan op aan de supporters.
Malinwa won met 2-1 van AFC Tubize. Patrick Goots scoorde twee keer, waarna Fernandez elf minuten voor
de reglementaire speeltijd de aansluitingstreffer binnenlobde en KVM nog een hete slotfase voorschotelde.
Voor aanvang van de match hield KV Mechelen één minuut stilte voor de pas overleden oud-speler Paul Rits.
André Wetzel moest noodgedwongen door de blessure van Berck Beelenkamp wijzigingen doorvoeren in de
verdediging. Kenny Van Hoevelen verving de Nederlander op de rechtsachter. Na vijf minuten probeerde
Fernandez een eerste keer. Zijn harde schot belandde naast de kooi van Verelst. In de aanvangsfase hadden de
bezoekers duidelijk het overwicht, maar dit konden ze niet omzetten in kansen. Pas na een kwartier geraakte
KVM er na een misrekening van doelman Wauthy uit. Een diepe bal van Camus geraakte uiteindelijk bij
Goots die een metertje over schoot. KV Mechelen kwam er geleidelijk aan meer uit, maar Masina noch Thys
konden Wauthy bedreigen. Pas na het halfuur creëerden beide ploegen meer doelpogingen. Een klutsbal voor
het doel van Tubize geraakte bij geen enkele Mechelaar, maar even later kenden de Maneblussers wel succes.
Een niet aflatende Goots kon zich vrijdraaien en droogweg de 1-0 binnenleggen. KV Mechelen leek na het
doelpunt gelanceerd, al had het wel geluk dat Buelinckx een voorzet van Fernandez niet voorbij Verelst kopte.
Vijf minuten voor de rust toverde Yve Thys een prachtig hakje op de mat richting Masina die op snelheid de
linkerflank afrende. Goots nam de voorzet van de aanvaller uit Swaziland in één tijd op de slof, maar schoot
net naast de kruising. Een minuutje later kon Goots De Pauw bereiken doorheen het centrum, maar de
Mechelaar richtte recht op Wauthy. Seconden voor het rustsignaal legde Thys bijna de 2-0 binnen, maar
Nicolas Flammini redde in extremis van de lijn. 1-0 bij de rust dus na een leuk slotkwartier van de eerste helft.
Beide ploegen kwamen zonder vervangingen uit de kleedkamer. Goots stuurde meteen een verwittiging
richting de Waalse bezoekers in de vorm van een harde vrijetrap. Wauthy redde knap. Tubize reageerde via
Fernandez die naast besloot. Aan de overkant moest Wauthy zich rekken op een afstandsschot van Thys. De
Tubizedoelman redde met de vingertoppen. Malinwa drukte Tubize in de aanvangsfase zelfs tegen het eigen
doel. In de 54ste minuut ging Masina door in het zestienmetergebied. Neels legde hem neer en scheidsrechter
Hutsebaut wees terecht naar de stip. Goots zette zich achter de bal en maakte zijn tweede van de avond. Even
later was Goots daar opnieuw met een vrijeschop die in het zijnet belandde. Het was blijkbaar het dagje van
Patrick 'Boem Boem' Goots, want de bedrijvige topschutter van KVM kapte zich op zo'n 20 meter van het
bezoekende doel vrij en schoot staalhard. Wauthy bracht redding met de vuisten. Ook de snedig ingevallen
Ribus probeerde, maar zag zijn schot overvliegen. KV Mechelen domineerde en bracht leuk voetbal. Even
kwam Tubize nog opzetten. Nadir Sbaa zag zijn bal in twee keer gepakt door Tom Verelst.
De ploeg van trainer Enzo Scifo begon stilaan wat meer balbezit op te eisen, maar kon daaruit geen grote
kansen puren. Elf minuten voor het einde van de reglementaire speeltijd viel de aansluitings dan ook letterlijk

en figuurlijk uit de lucht. De vinnige Fernandez lobde vanop zowat 25 meter een aan de grond genagelde
Verelst. 2-1 dus en Malinwa vreesde voor een herhaling van het scenario van de vorige thuiswedstrijd tegen
KSK Ronse toen een 2-0 voorsprong in extremis nog uit handen werd gegeven. Goots en De Pauw konden de
geruststellende 3-1 niet op het bord zetten en ook Peeters kende tot tweemaal toe pech bij de afwerking. In de
laatste minuut werd het nog heet voor het doel van Verelst. Twee opeenvolgende hoekschoppen van Tubize
konden worden afgeweerd door de KVM-verdediging. Scheidsrechter Hutsebaut kende om onbekende
redenen vijf minuten extra tijd toe, waardoor de bezoekers nog tweemaal konden dreigen. In de 92ste minuut
belandde de bal via een Mechels been in het zijnet en nog twee minuten later schoot Stilmant Tubize bijna
naar een punt, maar zijn bal ging centimeters naast de rechterstaak.
2-1 bleef het dus na een goede, kansrijke partij van Malinwa waarin het in de slotfase nog onnodig spannend
werd. Volgende week wacht de moeilijke verplaatsing naar KFC Dessel Sport dat mogelijk nog voor de
eersteperiodetitel kan spelen.
vrijdag 28 oktober: Bert Dhont heeft voor z’n rode kaart tegen KSK Ronse 2 weken schorsing gekregen. KV
gaat tegen deze minnelijke schikking van de K.B.V.B. in beroep. De uitspraak valt volgende week donderdag.
zondag 30 oktober: tiende speeldag KFC Dessel Sport - KV Mechelen 1-0
KV moest naar Dessel, waar het bij wijze van spreken in de achtertuin van spits Patrick Goots speelde.
KV-trainer André Wetzel moest noodgedwongen zijn elftal wijzigen door de blessures van Ive Thijs en Milan
Berck Beelenkamp en de schorsing van Daniël Camus. Kenny Van Hoevelen werd na zijn puike prestatie van
vorige week opnieuw als rechtsachter uitgespeeld, Jeroen Coppens werd voor de verdediging geposteerd. Op
de flanken switchten Steven De Pauw en Dennis Masina. Ewen Verheyden kwam in de plaats van Thijs.
Dessel, dat nog uitzicht had op de periodetitel, kreeg de eerste kans van de wedstrijd. Aschwin Christina glipte
door de buitenspelval en penetreerde het Mechelse strafschopgebied. Tom Verelst bleef echter koelbloedig en
ging goed plat. Even later stond de Mechelse goalie opnieuw pal, dit keer op een vrije trap van Georgica
Vamesu. Malinwa dreigde via Masina die een fraaie actie op rechts opzette. Goots probeerde de bal in één
keer te pakken, zonder succes evenwel. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht in de beginfase, maar KV
kwam te bleek voor de dag in de zone van de waarheid.
Dat bleek een euvel dat geelrood de hele wedstrijd met zich mee zou dragen. Mechelen voetbalde wel goed
georganiseerd maar kwam niet tot kansen. Een afstandsschot van Coppens werd nog beroerd door Goots,
keeper Davy Heilmann pakte zonder moeite. In de drieëntwintigste minuut leidde slecht uitverdedigen van de
KV-defensie tot een goeie mogelijkheid voor de thuisploeg. Philip Piedfort probeerde het vanop rechts met
een listige bal, de vingertoppen van Verelst voorkwamen verder onheil.
De eerste helft ontpopte zich tot een weinig begeesterend kijkstuk. Onder een fleurige herfstzon lag het tempo
eerder laag. Het spel was bij momenten vrij rommelig en de ruimte werd door beide teams te weinig benut. Op
de eerste grote kans voor Malinwa was het wachten tot de vierendertigste minuut. Goots schilderde een vrije
trap vanop rechts op het hoofd van Ben Van Briel. De centrale verdediger kopte naar de hoek maar Heilmann
oogstte applaus met een attente redding. Bij Dessel dwong Christina twee flauwe kansjes af. De eerste periode
hobbelde gestaag naar haar einde. Met nog twee minuten te gaan sorteerde KV dan toch nog wat opwinding.
Masina legde de bal af naar Goots die zich vervolgens door de thuisdefensie wrikte en De Pauw aanspeelde.
De keeper legde zich goed in de baan van diens schot. Een vluchtschot van Wouter Vosters tenslotte leverde
niets op en was meteen het laatste wapenfeit uit een magere eerste helft.
KV leek met goede intenties uit de kleedkamer gekomen te zijn. Al snel sneed De Pauw vanop links naar
binnen. Net buiten de zestien werd hij foutief afgestopt. Goots tekende voor de vrije trap, Heilmann ging
prima plat. Een schotje van Masina, ook nog in de beginfase van de tweede helft, genereerde geen gevaar.
Malinwa zette een offensiefje op waarbij de impulsen vooral van links kwamen en Dessel leek even naar adem
te moeten happen. De thuisploeg moest verschillende corners toestaan, maar die werden onvoldoende benut
door KV – een pijnpunt dat niet nieuw is. Al snel verwaterde het spel echter opnieuw. Dessel speelde nooit
met het elan van een potentiële periodekampioen, Malinwa was wel de betere ploeg en won uiteindelijk de
slag om het middenveld, maar miste vooraan de inspiratie en de creativiteit om kansen te creëren. Thuistrainer
Yves Serneels zag hoe Mechelen defensief van langsom meer risico’s ging nemen en droeg zijn troepen op om
de counter te loeren. De juiste aanpak, zo zou blijken. Een poging vanuit de tweede lijn van Alafu Bula Bula
en een kopbal van Gideon Imagbudu leverden nog niets op, maar in de achtenzeventigste minuut benutte Bula
Bula optimaal de ruimte en werkte hij, eens verschenen voor Verelst, meedogenloos af: 1-0. Een ijskoude
douche dus voor KV, dat de fut niet meer had om een fameus slotoffensief in te zetten. André Wetzel
probeerde met Steven Ribus en Patrick Kanene wat offensieve scherpte toe te voegen, maar ook zij konden het
tij niet keren. Het was Dessel dat nog tot twee keer toe kon dreigen op de counter. Bula Bula ging na
balverlies in het middenveld vliegensvlug aan de haal met het leder, drukte af en zag vervolgens zijn schot
over gaan. Een vrije schop van Gerd Heylen werd knap gepareerd door Verelst. In de allerlaatste minuut was

Bert Dhont nog dichtbij de gelijkmaker, maar voor de Mechelse aanhang was het al lang duidelijk: de bal zou
er niet ingaan tegen Dessel.
Na de twee zeges van de afgelopen weken staat KV Mechelen dus weer met de beide voetjes op de grond. Het
etaleerde wel meer klasse dan Dessel Sport en er waren best enkele lichtpuntjes –Wesley Van Belle die steeds
nadrukkelijker in zijn rol groeit bijvoorbeeld, en de gretigheid van De Pauw in de tweede helft-, maar het
ontbeerde scherpte vooraan. Wie geen kansen creëert, kan geen wedstrijd winnen: het is een simpele maar o
zo rake voetbalwaarheid. Malinwa boekte geen succes in een 0-0 wedstrijd die op 1-0 eindigde.
donderdag 3 november: Het sportcomité sprak vanmiddag 1 speeldag schorsing uit voor Bert Dhont. De
Mechelse aanvoerder kreeg van de K.B.V.B. een minnelijke schikking van 2 weken voor z’n rode kaart tegen
KSK Ronse, maar in beroep besloot het sportcomité van de Belgische Voetbalbond om Dhont slechts één
speeldag te straffen.
zaterdag 5 november: elfde speeldag KV Mechelen - R. Antwerp FC 0-1
In een snedige klassieker tegen R. Antwerp FC verloor KV Mechelen met het kleinste verschil. In de 23ste
minuut scoorde Goran Stankovski de enige treffer van de avond.
De wedstrijd begon met een tiental minuutjes vertraging omdat één van de supportersbussen van de 'Great
Old' in een ongeval betrokken was. Trainer Wetzel moest enkele wijzigingen doorvoeren in vergelijking met
de match in Dessel. Berck Beelenkamp nam na zijn blessure zijn plaats op rechts weer in en de geblesseerde
Thys werd vervangen door Verheyden. Voor een goedgevuld huis zette Patrick Goots meteen keeper Ristovic,
die de voorkeur kreeg op Ivan Willockx, aan het werk. De Antwerp-keeper was bij zijn eerste balcontact goed
bij te pinken. In de aanvagsfase namen de bezoekers het heft in handen. Biga was dicht bij de openingstreffer,
maar zijn harde kopbal scheerde net niet de lat. Vijf minuten later kreeg Lukanovic de 0-1 op een schoteltje
aangeboden, maar hij schoot van dichtbij naast de rechterpaal. KV Mechelen stelde daar de eerste twintig
minuten welgeteld één kans tegenover. Goots kon zich knap op rechts doorzetten en voorzetten tot bij Ewen
Verheyden die echter te zwak op Ristovic besloot. Malinwa creëerde weinig kansen in een partij waarin het
spel voortdurend verstoord werd door een opeenstapeling van fouten. 23 minuten ver kon Stankovski een
corner in twee keer voorbij Verelst tikken. 0-1 na een hoekschop die door de KVM-defensie te gemakkelijk
werd toegestaan. KV Mechelen reageerde meteen via Goots die net voor het zestienmetergebied zich
vrijdraaide en uit stand hard op de vingertoppen van Ristovic schoot. Malinwa kon drukken via een aantal
vrije trappen, maar het kon de bezoekende doelman niet bedreigen. R. Antwerp FC kwam er bij momenten
nog snedig en agressief uit. Zo redde Dhont in extremis nog een bal van de doorgebroken Lukanovic. Ook
verdedigend stond de 'Great Old' op scherp. Mohammed Cissé schuifelde tot ergenis van het hele Mechelse
publiek Masina meermaals onderuit. Uiteindelijk kreeg de verdediger een geel karton onder de neus geduwd
van scheidsrechter Van de Velde.
Vier minuten voor affluiten van de eerste helft kreeg Malinwa de zoveelste vrijetrap toegewezen. Goots zette
zich achter de bal en kende pech toen die tegen de paal uiteenspatte. De thuisploeg verdiende een gelijkspel,
maar mocht zich gelukkig prijzen dat de Antwerpenaren de counters niet voldoende benutten. 0-1 bij de rust
na een pittige eerste helft.
Wetzel liet bij de rust Verheyden in de kleedkamer voor Ribus. Effect had dat niet meteen, want het waren
integendeel de bezoekers die kansen verzilverden. Verelst moest zijn kunnen tonen op een vrijetrap van
Gunter Verjans en even later zoefde een kopballetje van Kevin Jansen naast. KV Mechelen plaatste
daartegenover een counter met Goots die zich moeizaam kon doorzetten tot in de grote rechthoek waar hij
gestuit werd door 2 Antwerp-verdedigers. Scheidsrechter Van de Velde zag er ondanks het protest van de
thuisploeg geen graten in en liet doorspelen. Even later was Goots daar opnieuw. Dit keer schotelde hij de bal
voor aan Steven De Pauw die hoog over knalde. Aan de overzijde probeerde Tomsin het met een
afstandsschot waar Verelst het knap lastig mee had.
Malinwa mocht dan wel het meeste balbezit hebben, kansen kwamen er niet. De Maneblussers waren niet
opgewassen tegen het verdedigende werk van de bezoekers die met tien achter de bal kropen. KVM geraakte
niet meer voorbij de Antwerpse verdedigingslinie waardoor het met het kleinste verschil van stamnummer 1
verloor. Nochtans verdiende de thuisploeg wel een puntje, maar de echte grote kansen ontbraken in deze
overigens sfeervolle wedstrijd.
woensdag 9 november: KV Mechelen heeft enkele jeugdspelers preventief geschorst wegens sterke
vermoedens dat enkele 14- en 15-jarigen softdrugs gebruikten. Na klachten van medespelers, ouders en
begeleiders besliste de jeugdafdeling om een klacht in te dienen bij het parket. Met deze maatregel wil KV
Mechelen zich profileren als een voorbeeldclub waarin drugs absoluut niet worden getolereerd.

vrijdag 11 november: oefenwedstrijd K. Kontich FC - KV Mechelen 0-3
Om het competitieloos weekend te overbruggen werd een oefenwedstrijd ingelast tegen Kontich, de eerste
periodekampioen uit vierde klasse B.
Trainer André Wetzel liet met Antoine Nlandu, Maxime Biset en Patrick Kanene enkele jongens aan de aftrap
komen die totnogtoe weinig speelgelegenheid kregen. De eerste helft oogde behoorlijk. Malinwa slaagde erin
om druk uit te oefenen, hield de bal goed in de ploeg en zocht naar de combinatie. Vooral onder impuls van
een beweeglijk middenveld werd Kontich in de tang genomen. Toch resulteerde dat niet in een stortvloed aan
kansen. Na vijf minuten werd een kopbal van Tom Peeters -op aangeven van Ewen Verheyden- in corner
verwerkt. In de veertiende minuut was het raak: Verheyden speelde Kanene aan die prompt de 0-1 tegen de
netten joeg. De mee opgerukte Ben Van Briel kopte in de tweeëntwintigste minuut na een lange pass van
Steven Ribus naar doel, keeper Youri De Wilde was bij de pinken. Op het half uur creërde de thuisploeg een
geschikte mogelijkheid. Tim De Roy schoof de bal voor doel, Glenn Van Hoogten kon er vervolgens net niet
bij. KV dreigde nog in de slotfase van de eerste periode. Kanene infiltreerde in het strafschopgebied en passte
op Peeters, die zijn poging in hoekschop getikt zag.
Na de rust kregen Izea Ngadrira en Francis Engmann hun kans. De wedstrijd verwaterde echter tot een slechts
matig interessant kijkstuk. Het tempo zakte en veel inspiratie viel er bij de beide teams niet meer te bespeuren.
Pas na 67 minuten spelen zorgde Engmann voor wat dreiging. De Wilde bokste zijn bal weg, en ook Ribus
kwam vervolgens niet tot scoren. Met nog een kwartier te gaan lieten Kanene en Peeters een geslaagde 1-2
noteren, de doelman kwam echter attent tussen. Een minuut later lanceerde Jeroen Coppens een knappe
voorzet vanop links, die door Kanene droog werd binnengekopt: 0-2. De wedstrijd hobbelde gezapig naar het
einde, met nog voor elke ploeg een schotje vanuit de tweede lijn dat niets opbracht. In de voorlaatste minuut
kon Malinwa de score dan toch nog uitdiepen. Peeters zette zich mooi door en passte naar rechts, richting
Verheyden. Die schoot met succes op doel en tekende zo voor de eindstand -0-3- van een al bij al vrij flauwe
oefenwedstrijd.
zaterdag 19 november: Naar aanleiding van z’n uitspraken in Gazet van Antwerpen werd Antoine NlanduMasunda door de sportieve leiding één week geschorst. De centrale verdediger bekloeg zich in het interview
over de weinige speelkansen die hij tot nu toe had gekregen.
zondag 20 november: twaalfde speeldag KV Kortrijk - KV Mechelen 3-0
Trainer André Wetzel moest met een vertimmerde ploeg naar Kortrijk om er de mini-crisette die in het
Mechelse huishouden was ontstaan na de nederlagen tegen Dessel en Antwerp te bezweren.
Centraal in de verdediging werd de geschorste Bert Dhont vervangen door Kenny Van Hoevelen en door de
blessure van Dennis Masina verhuisde Steven De Pauw naar de rechterflank. Daardoor kwam Steven Ribus
aan de aftrap – hij moest op links voor de offensieve injecties zorgen. Yve Thijs nam zijn plekje op de
nummer 10 opnieuw in na zijn blessure, in doel kreeg Vincent Van Trier de voorkeur op Tom Verelst.
Beide ploegen namen hun tijd voor een studieronde. De eerste uitgesproken kans van de wedstrijd was voor
Malinwa. In de negende minuut ging Tom Peeters aan de haal. Zijn voorzet vanop links werd door De Pauw
op de slof genomen, de bal ging over. Een minuut later werkte geelrood zich in de penarie door te kort
terugspelen op Van Trier. De bal bleef hangen en kwam via enkele tussenstations voor de voeten van Daniël
Calvo gerold, waarna die onbesuisd over schoot. De thuisploeg was met veel elan op het veld gekomen en
speelde goed georganiseerd. Dat maakte dat het voor Mechelen moeilijk aanspeelpunten vinden was. In de
dertiende minuut bereikte Patrick Goots toch Ribus met een slim passje. De linksbuiten ging prompt neer in de
zestien meter, maar scheidsrechter Benoni Burie wees terecht niet naar de stip. Een aardige 1-2 van Goots en
Wesley Van Belle op links leverde niets op aangezien niemand in het centrum gevolgd was.
Het was echter Kortrijk dat het merendeel van het initiatief nam en Malinwa steeds resoluter op de eigen helft
drong. Bij Kortrijks balbezit plooide Mechelen wel erg massaal terug, waardoor het er offensief nauwelijks
uitkwam. Christian Landu Tubi, enkele seizoenen geleden nog in geelrood shirt, speelde de Mechelse defensie
consequent uit verband. Dat resulteerde in enkele open kansen voor de thuisploeg. Eerst kwam Miguel Capilla
alleen voor de doelman. Hij speelde Landu Tubi aan – gelukkig voor Malinwa kon Van Hoevelen de bal in
extremis in hoekschop verwerken. Amper een minuut later was Kortrijk alweer daar: een bal van Capilla aaide
de lat. Geelrood hapte amechtig naar adem en begon steeds krampachtiger te verdedigen. In de
negenentwintigste minuut gebeurde dan wat er al langer zat aan te komen: Ivica Jarakovic bekroonde een
fraaie actie met Landu Tubi in de hoofdrol met de 1-0. Kortrijk bleef ook na de openingstreffer zonder
complexen met geelrood dollen. Landu Tubi, snel als het licht, vond blindelings Capilla die zijn poging door
Van Trier onschadelijk gemaakt zag. Met nog een kwartier te spelen kreeg Landu Tubi alleen voor doel de bal
toegespeeld van Jarakovic. De ex-KV’er aarzelde niet en schoot de 2-0 op het bord. De malaise was meteen
compleet bij Malinwa dat zich plots tot onvervalst frustratievoetbal bekeerde – drie onnodige gele kaarten

(voor Goots, Daniël Camus en Ribus) waren het resultaat.
Thijs bleef na de koffie in de kleedkamer. Maxime Biset, al enkele weken flink op dreef bij de reserven,
mocht in zijn plaats het midenveld versterken. Een drastische verandering in het spelbeeld genereerde dat
echter niet. Kortrijk creëerde opnieuw de eerste kansen en vatte de tweede helft aan met dezelfde
bevlogenheid die KVM in de eerste periode al de mond snoerde. Na tien minuten slaagde Malinwa er dan toch
in om iets hoger te gaan spelen. De thuisploeg bleef echter rustig en met veel zelfvertrouwen voetballen. Het
geelrode offensiefje, dat even snel als het gekomen was weer wegdeemsterde, leverde slechts één doelrijpe
kans op - Goots had in de achtenvijftigste minuut de aansluitingstreffer op het oog, maar zijn bal werd voor de
lijn gekeerd door de thuisdefensie.
Inspiratie en creativiteit waren ver te zoeken bij KV Mechelen -zeker in het offensieve compartiment-, iets
waaraan trainer André Wetzel probeerde te verhelpen door Patrick Kanene in te brengen voor Ribus. Het
spreekwoordelijke kalf was echter al lang verdronken. De thuisploeg milderde het tempo wel maar behield
zonder problemen de greep op de wedstrijd. Malinwa kreeg geen voet aan de grond op het middenveld en de
verdediging bleef zich verslikken in de ingenieuze dribbels en de keurige combinaties van de Kortrijkse
voorlinie.
Jimmy Hempte liftte de bal over de Malinwadefensie in de negenenzestigste minuut, waardoor Capilla oog in
oog met Van Trier kwam te staan. De Mechelse goalie voorkwam met een attente tussenkomst verder kwaad.
Ook in het laatste kwartier bleef Kortrijk baas. Hempte knalde een vrije trap op de vuisten van Van Trier,
Jarakovic liet nog een schot noteren dat een metertje naast zeilde. In de eenentachtigste minuut mocht Landu
Tubi alleen op doel afstormen. Van Trier zag zich genoodzaakt tot net buiten zijn strafschopgebied uit te
komen en legde de doorgebroken Kortrijkspeler neer. Een rode kaart voor de Mechelse keeper was het
logische gevolg. Camus werd opgeofferd voor Verelst, die zich al meteen moest omdraaien. Jarakovic joeg de
vrije trap immers magistraal in de winkelhaak en tekende zo voor de eindcijfers: 3-0.
KV Kortrijk –dat door de overwinning op een met KVSK United gedeelde eerste plaats komt- bood in deze
wedstrijd alles wat KV Mechelen ontbeerde: onverholen spelplezier, speelse variatie en een organisatie die er
stond. Malinwa speelde onbeholpen en besluiteloos en droop dan ook af met de staart tussen de benen. De
Mechelse spionkop twijfelde tussen niet-begrijpen en verontwaardiging en roerde zich voor het eerst dit
seizoen expliciet tegen trainer Wetzel. Van een crisis gewagen is dan ook weinig overdreven. Het na de titel
van vorig jaar opgebouwde enthousiasme en krediet lijkt opgesoupeerd bij Malinwa en langzaam maar zeker
dreigen de donkere regionen van het klassement. De winter mag dan geruisloos zijn intrede doen, het worden
ongetwijfeld weer warme weken Achter de Kazerne…
maandag 21 november: Vanmorgen bood trainer André Wetzel z’n ontslag aan. Het KVM-bestuur
aanvaardde dit en beide partijen kwamen tot een akkoord om uit elkaar te gaan. Assistent-trainer Zivica
Kanacki neemt voorlopig de taak van hoofdcoach waar.
Verder liet Malinwa vandaag weten dat Wesley Vanbelle en Patrick Kanene-Manzene een contract tekenden
dat hen 3 jaar bij aan de club verbindt.
dinsdag 22 november: Zivica Kanacki bereikte vandaag met KVM een overeenkomst om de functie van
hooftrainer uit te oefenen tot 2007. Jan Van Winckel, enkele seizoenen geleden al actief voor KVM, zal de
taak van assistent-trainer waarnemen.
Vandaag bevestigde de club ook dat KV op zondag 8 januari deelneemt aan de Fieldturf Tarkett Flanders
Soccer Cup. Het gaat om een indoortornooi op een kunstgrasveld van 52 bij 32 meter. Het tornooi gaat door
in de Topsporthal Vlaanderen in Gent. De andere deelnemers aan het proftornooi zijn: KAA Gent, KSK
Beveren, KSV Roeselare, Cercle Brugge KSV en SV Zulte-Waregem dat vorig seizoen als tweedeklasser
zegevierde.
donderdag 24 november: Ewen Verheyden werd vandaag vader. De middenvelder van Malinwa is papa van
een zoontje dat luistert naar de naam Coby.
zaterdag 26 november: Wegens de onbespeelbaarheid van het terrein omwille van sneeuwval besliste de
KBVB deze voormiddag om de wedstrijden van dit weekend in tweede nationale af te gelasten. Dus ook de
wedstrijd KAS Eupen – KVM moet naar een latere datum worden verschoven.
donderdag 1 december: De G-ploeg zal vanaf 1 januari 2006 officieel deel uitmaken van de club. De ploeg
van KV-supporters met een handicap werd vorig seizoen opgericht door de mensen van de supportersclub
Yellow-Red Army on Wheels wordt dan ook lid van KBVB.
zaterdag 3 december: veertiende speeldag KV Mechelen - Oud-Heverlee Leuven 1-1
KV Mechelen speelde 1-1 gelijk tegen Oud-Heverlee Leuven. Na veertien minuten kopte Ribus de 1-0 al
tegen de netten, maar zelfs na de uitsluiting van Leuvenaar De Falco in de eerste helft, slikte KVM in de

slotfase de 1-1.
Met het nieuwe trainersduo op de bank werden de elf Maneblussers op het veld duidelijk herschikt. Dhont
schoof terug een rij naar voor naast Camus. Van Hoevelen mocht daarom centraal achterin postvatten naast
Van Briel. Door de blessure van Masina startte ook Ribus in de basis, De Pauw moest zich tevreden stellen
met een plaatsje op de bank.
In de aanvangsfase was het vooral OHL dat de plak zwaaide. Met fris en attractief voetbal bedreigden de
Leuvenaars Van Trier tot driemaal toe. De grootste kans was voor Bjorn Ruytinx die van dichtbij over schoot.
Even later moest Van Trier zijn kunnen tonen op een schot van weer Ruytinx. KV Mechelen kon daar geen
grote mogelijkheden tegenover zetten, al probeerde het vooral op de counter te prikken. De eerste echte grote
kans voor de thuisploeg kwam er via Goots. Patje 'Boem Boem' zette zich door op rechts en zette prachtig
voor in de loop van Peeters. Die stuitte op de voet van Berghmans. Goots mocht vervolgens weer voorzetten
en deed dat voortreffelijk tot bij Ribus die droog de 1-0 tegen de netten kopte. Zeven minuten later scoorde
Ribus bijna opnieuw toen zijn vrijetrap net naast de verkeerde kant van de paal belandde. 28 minuten ver,
tackelde De Falco Ribus zwaar waardoor deze zijn tweede gele kaart van de avond onder zijn neus zag
verschijnen. OH Leuven moest dus nog meer dan 60 minuten met tien man verder. Ondanks de numerieke
minderheid voetbalde OHL nog goed mee. De meest gevaarlijke man van de bezoekers was zonder twijfel
Samuel Remy. Een kopbal van de Leuvense nummer 8 ging naast en ook bij zijn vrijetrap kende Remy pech
toen hij op de vuisten van Van Trier stuitte. 1-0 was de ruststand.
Malinwa kwam strijdvaardig uit de kleedkamers. Nog geen zestig seconden na het fluitsignaal van Allaerts
knalde Thys staalhard op doelman Berghmans die mooi redde. Ook Van Trier moest aandachtig zijn op een
schot van Remy en een hoekschop toestaan. Malinwa voetbalde in de tweede helft veel kansen bij elkaar, al
was de afwerking ondermaats. Van Briel zag zijn schot op een vrijeschop van Goots gedevieerd over het doel
door Geert Coninx. De uitvallende bal na de hoekschop belandde in de voeten van Thys die vanuit de tweede
lijn net over het doel van Berghmans schoot. Nog in diezelfde minuut omzeilde Goots de bezoekende keeper,
zijn voorzet-schot ging echter voorlangs. Vervolgens was het de beurt aan Peeters die tot tweemaal toe slecht
afwerkte. Malinwa kreeg voldoende mogelijkheden om de klus te klaren, maar de 2-0 kwam er niet.
Rond de 63ste minuut kon Oud-Heverlee Leuven dankzij balverlies van Camus haar eerste kans van de
tweede vijfenveertig minuten verzilveren. Remy ging met de bal aan de haal en schoot vanop 20 meter over.
Aan de overzijde kon Goots de bevrijdende tweede treffer maar niet scoren en ook Thys geraakte niet voorbij
Berghmans. Oud-Heverlee Leuven putte moed uit de gemiste mogelijkheden van de Maneblussers en kwam er
de laatste tien minuten steeds meer uit. Voor de 6700 aanwezigen werd het nog spannend. De ingekomen
Wouter Maes kopte net naast. Even later kreeg KV Mechelen het deksel op de neus toen El Abbadi alleen
voor Van Trier verscheen en mooi afrondde. Malinwa reageerde meteen via Peeters en Dhont die de 2-1 tegen
de touwen legde, maar de goal werd voor buitenspel afgekeurd. Aan de overzijde was Remy ook dichtbij de
winnende treffer, maar zijn lange-afstandsschot vanop zowat 35 meter spatte uiteen op de lat.
De veer was gebroken bij Malinwa en een slotoffensief van KVM kwam er dan ook niet. Ondanks de vele
mogelijkheden in de tweede helft moest KV Mechelen toch de 1-1 toestaan, waardoor de Maneblussers de
overwinning weer niet konden thuishouden.
woensdag 7 december: Vanaf vandaag begint de technische staf extra training voor de jongeren uit de Akern. Dit initiatief kadert in het doorstromingsproject waar de club mee bezig is. Ook vaste waren als Wesley
Vanbelle, Steven De Pauw en Kenny Van Hoevelen zullen een intensievere begeleiding krijgen.
donderdag 8 december: Vincent Van Trier werd voor z’n rode kaart op het veld van KV Kortrijk voor één
speeldag geschorst. Kanacki zal geen beroep kunnen doen op de doelman voor de thuiswedstrijd van 7 januari
tegen KVSK United Overpelt-Lommel.
zaterdag 10 december: vijftiende speeldag KV Red Star Waasland - KV Mechelen 1-1
Met een onuitgegeven elftal ging Malinwa tegen Red Star Waasland op zoek naar de drie punten.
Vooral de defensie was grondig hertimmerd. Na maanden van blessureleed maakten zowel Jan Verlinden als
Bart Van Zundert hun rentree. Ook Jeroen Coppens kwam aan de aftrap – hij verving de geschorste Steven
Ribus.
De thuisploeg zorgde voor de eerste dreiging. Na een aarzeling in de KV-verdediging besloot Kristof Arys
voorlangs. Malinwa reageerde meteen via Daniël Camus, die zijn afstandsschot gestopt zag door doelman
Tom Hofman. Een poging van Patrick Goots in de elfde minuut (op voorzet van Wesley Vanbelle) werd in
hoekschop verwerkt. Even later toverde Waasland een frisse combinatie op de mat. De daaruitvolgende
voorzet werd secuur onderschept door KV-keeper Vincent Van Trier. Met een kwartier gespeeld werd Camus
op zo'n dertig meter van doel foutief afgestopt. Goots probeerde één van z'n kanonschoten uit, zijn vrije trap
ging slechts nipt naast. Ook de thuisploeg kon even voor dreiging zorgen via een vrije trap – het schot van

Steve Stas week af en zeilde naast.
Beide ploegen etaleerden hun offensieve intenties in het openingskwartier en hielden elkaar min of meer in
evenwicht. Het zelfvertrouwen van KV groeide echter zienderogen, en in de loop van de eerste helft nam
geelrood dan ook het voortouw. Malinwa probeerde verzorgd te voetballen en investeerde in de combinaties.
Bovendien leek hét manco van enkele weken geleden -een gebrek aan winnersmentaliteit- weggegomd. Op
inzet en motivatie viel immers nauwelijks wat af te dingen. Toch resulteerde het degelijke spel van KV niet in
een resem kansen. Waasland hield de boel immers goed gesloten en speculeerde op een snelle uitbraak. Bij
Malinwa tekende Yve Thijs nog voor de grootste kans. Op tien minuten van de rust bekroonde hij een fraaie
collectieve actie met een goed schot vanuit de tweede lijn dat evenwel net naast ging. Aan het end van de
periode kwam de thuisploeg er twee keer goed uit. Eerst verkwanselde Christian Van Hoeylandt een mooi
uitgespeelde kans door al te onbesuisd naast de muit van Van Trier te schieten, nauwelijks een minuut later
belandde een voorzet-schot op het dak van het doel.
Waasland stond na de koffie met merkelijk meer offensieve dadendrang op het veld dan in de eerste helft.
Anouar Bousfia mikte een hard afstandsschot enkele meters naast. KV counterde echter gevat. Coppens
schilderde een piekfijne voorzet richting tweede paal, waar Steven De Pauw goed gevolgd was en de 0-1
droog binnenkopte. Waar Waasland sowieso al met meer elan uit de kleedkamer gekomen was, koos het nu
noodgedwongen resoluut voor de aanval. Bousfia probeerde met een lange bal Arys te bereiken, maar Van
Trier had de situatie goed ingeschat en graaide het leder weg voor de aanstormende spits. Het betekende
evenwel slechts uitstel van executie voor Mechelen. In de zevenenvijftigste minuut toonde de thuisploeg zich
immers wél efficiënt: Van Hoeylandt gaf de assist en Arys zette vervolgens de netten bol: 1-1. Even later
probeerde Kristof De Witte een lob, maar Van Trier voorkwam met één hand een tweede tegendoelpunt. De
wedstrijd brak helemaal open en beide teams gingen verwoed voor de drie punten. Camus waagde zijn kans
maar schoot naast, De Pauw stak door naar Patrick Kanene (ondertussen ingekomen voor een hinkende Goots)
maar die kon net niet bij de bal. Aan de overkant toonde Van Trier zich attent op een uithaal van Stas. De
Mechelse goalie blesseerde zich echter bij die actie en moest vervangen worden door Tom Verelst. Een 1-2
tussen Kanene en Tom Peeters oogde veelbelovend, maar Peeters werd vakkundig neergelegd net buiten het
strafschopgebied. Thijs nam de vrije schop voor zijn rekening maar besloot in de muur.
Het slotkwartier was helemaal voor Waasland. De Mechelse defensie kwam steeds pregnanter onder druk te
staan maar bleef overeind. Een heet standje voor KV-doel waarbij de bal maar niet ontzet raakte liep op een
sisser af voor de thuisploeg. Een vrije trap vanop links van Abou Keita zorgde voor meer paniek: Arys kopte
prima, Verelst weerde af, en in de rebound haalde Van Zundert de bal van de lijn. Ook David Vandecauter
achtte zijn moment gekomen – hij onderscheidde zich met een knap schot uit de tweede lijn dat naast vloog.
Malinwa had wat moeite om onder het slotoffensief van de thuisploeg uit te komen en fixeerde zich op het
behoud van de 1-1. Alleen Camus leek een minuut voor affluiten nog voor gevaar te zullen zorgen, maar zijn
voorzet werd door Hofman in corner geduwd. De allerlaatste kans van de wedstrijd was nog voor Waasland.
Arys pegelde op de vuisten van Verelst, de rebound werd door de ingekomen Bjorn Derycke over gekeild.
Met dit gelijkspel koopt KV Mechelen weinig in het klassement. Desondanks mogen de positieve punten best
aangestipt: Malinwa maakt merkelijk progressie en lijkt zichzelf langzaam maar zeker uit een stevige dip los
te weken. Wordt de geelrode aanhang -die in Waasland weer massaal én luidruchtig aanwezig was- volgende
zaterdag tegen Beringen Heusen-Zolder op een deugddoende uitoverwinning getrakteerd?
maandag 12 december: Wegens z’n blessure die hij opliep in Waasland zal Vincent Van Trier onbeschikbaar
zijn van de eerstkomende wedstrijd op K. Beringen Heusden-Zolder. De doelman moet nog op
ziekenhuisbezoek om de exacte diagnose vast te stellen. Ook Patrick Goots is door een contractuur onzeker
voor de match in Beringen.
dinsdag 13 december: Voor het indoortornooi in Gent van 8 januari werd KVM uitgeloot in een poule met
KSK Beveren en KAA Gent.
woensdag 14 december: Dennis Yuki Masina Mcebo kreeg van de club toestemming om vandaag al af te
reizen naar z’n geboorteland Swaziland. Wegens een spierscheur kan de vinnige vleugelspeler niet meer in
actie komen dit jaar en profiteert van deze situatie om een beetje langer bij z’n familie te vertoeven voor de
feestdagen. Hij kreeg van de technische staf een individueel programma mee.
vrijdag 16 december: KV Mechelen gaat tijdens de winterstop op zoek naar clubs die Joël Izea Ngadrira
Mabundu, Antoine Nlandu-Masunda en Francis Engmann willen huren voor de terugronde. Het 3-tal komt
niet aan spelen toe en moet het stellen met de wedstrijden van reserven. Om hun ontwikkeling niet af te
remmen zal KVM dus in overleg met de spelers een club uit derde of vierde nationale zoeken waar ze toch
wedstrijdritme kunnen opdoen in competitieverband. In dat geval zullen hun prestaties uiteraard op de voet
gevolgd worden.

Vanavond, en ook morgen en zondag, zal de supportersfederatie aanwezig zijn op de Mechelse kerstmarkt.
Voor het derde jaar oprij kunt u bij het Malinwa-standje terecht voor o.a. jenever, glühwein, warme
chocolademelk en gadgets uit de KVM-shop.
zaterdag 17 december: zestiende speeldag K. Beringen Heusden-Zolder - KV Mechelen 2-1
Een hopeloos onmondig KV Mechelen verloor met 2-1 van Beringen Heusden-Zolder en gaat de winterstop in
op een beschamende zeventiende plaats.
Crisis bij Malinwa, jazeker. Na twee partijen waarin voorzichtige beterschap zichtbaar was, werd geelrood in
Beringen brutaal met de neus op de feiten gedrukt. KV leverde een wel erg povere prestatie af en kreeg dan
ook waar het recht op had: een plaatsje in de donkerste kelders van het klassement.
In de eerste helft speelde Malinwa nog enigszins op niveau. Het zocht naar de actie, maar kwam er te weinig
uit. De bal bleef vaak hangen op het druk bevolkte middenveld, waar een potig duel werd uitgevochten. De
aansluiting naar Yve Thijs (die de geblesseerde Patrick Goots verving in de spits) verliep stroef en veel kansen
werden er dan ook niet gecreëerd. In de achtste minuut besloot Thijs iets te gemakkelijk op doelman Yves
Lenaerts. Daarvoor had de thuisploeg al voor de eerste dreiging gezorgd. Vedran Pelic kwam na een fraaie
collectieve actie alleen voor Tom Verelst, de Mechelse keeper redde de meubelen. Een poging vanop afstand
van Agustin Lopez leverde niets op. Na zestien minuten leek een voorzet van BHZ vanop links weinig gevaar
te genereren. Dat was evenwel buiten Pelic gerekend. De spits leek uit het niets op te duiken en kopte de bal
simpel over Verelst in de verste hoek: 1-0. Malinwa kon echter vrijwel meteen tegenprikken. Wesley Van
Belle zette voor, Ben Van Briel kopte door en Tom Peeters nam de bal indrukwekkend op de slof. Lenaerts
maakte geen schijn van kans op de pegel van Peeters en zo was de gelijkmaker een feit. Even later was de
middenvelder opnieuw gevaarlijk: hij dwong Lenaerts tot een knappe save op een vrije trap.
In de tweede helft schakelde Malinwa in eerste instantie een versnelling hoger. Toen Rachid Tibari dan ook
nog eens zijn tweede gele kaart pakte en BHZ dus met tien kwam te staan, leek een bijzonder mooi scenario in
de maak voor KV. Het draaide echter anders uit... Op het uur kopte Pelic een voorzet van Marc Eberie immers
loepzuiver binnen: 2-1. Malinwa was ondertussen vrolijk aan het klungelen geslagen. Het acteerde onrustig en
gecrispeerd en speelde de defensie van BHZ, die elk potentieel gevaar vakkundig ontmijnde, geen enkele keer
uit verband. Trainer Zivica Kanacki bracht Patrick Kanene in voor Bert Dhont en Jeroen Coppens voor Steven
De Pauw en schoof Bart Van Zundert een rijtje naar voor, maar al snel werd duidelijk dat ook taktische
wijzigingen KV niet zouden genezen. Het technisch deficit van geelrood was ronduit onrustwekkend, de
communicatie op het veld lamentabel en de creativiteit ver zoek. Niemand kon of wilde een leidersrol opeisen
en dat had zo zijn gevolgen: de flanken werden te weinig benut en er werd veelvuldig uit positie gelopen.
Malinwa maakte een onbeholpen indruk en creëerde dan ook geen kansen. Alleen Van Zundert leek in de
laatste minuut even op weg naar de gelijkmaker.
KV belandt dus op een degradatieplaats – simpelweg omdat het tekortschiet. Voor de supporters is het een
bittere pil om slikken. Na negentig minuten droop de Malinwa-aanhang verbitterd af, verdriet bevechtend en
woede verbijtend, vijftien euro en een pak illusies armer.
vrijdag 23 december: Osman Semih Serbest tekende vandaag een contract tot het einde van het seizoen. De
verdediger met Turkse roots verliet eind vorig seizoen Malinwa om in Turkije te gaan voetballen, maar vond
daar geen geschikte club. Verder liet KVM weten dat Antoine Nlandu-Masunda tot het einde van het seizoen
wordt uitgeleend aan Hoogstraten VV. De verdediger werd afgelopen zomer weggehaald bij White Star
Woluwé FC, maar geraakte niet aan een basisplaats en mag nu matchritme gaan opdoen bij HVV, dat
momenteel vijftiende staat geklasseerd in vierde nationale C.
dinsdag 27 december: KVM werd door vereffenaar Joan Dubaere op de hoogte gebracht van het feit dat de
firma van ex-voorzitter Willy Vanden Wijngaert, Bofin Biscuits, een bod van 3,25 miljoen euro heeft
uitgebracht op de gronden van het Scarlet-stadion en de jeugdacademie. Dubaere heeft aan Bofin reeds om
toelichting gevraagd omdat hij enkel beschikt over de grond waarop het stadion staat.
donderdag 29 december: Nana Akwasi Asare is sneller hersteld van z’n knieblessure dan verwacht. De
verdediger die van Antwerp was overgekomen liep in de voorbereiding een zware knieblessure op, maar de
revalidatie verliep onverhoopt vlot. Ook Dennis Yuki Masina Mcebo kende geen hinder bij het afwerken van
het individuele trainingsprogramma dat hij meekreeg naar z’n geboorteland Swaziland.
In de media verschijnt het bericht dat Jean-Marie Dedecker het plan heeft om in 2008 in Mechelen een
multifunctioneel stadion neer te poten waar zowal KV als RC Mechelen in zouden spelen. Bij het ganse
project zou ook een sporthal en een commercieel centrum gebouwd worden. Op 8 januari worden
verschillende betrokken partijnen hierover gehoord tijdens een vergadering in Brussel.
maandag 3 januari: Malinwa hervatte met het oog op de terugronde de trainingen. Pieter Crabeels kamp met
overbelasting en Vincent Van Trier heeft last van een knieblessure. Yannick Dierick blesseerde zich aan de

teen, maar kan donderdag al terug aanpikken. Voor de rest is iedereen fit. Maxime Biset concentreert zich
momenteel op z’n examens en traint niet mee met de A-kern. KV heeft in januari een druk programma met 3
competitiewedstrijden en de Flanders Soccer Cup tussen 7 en 15 januari.
zaterdag 7 januari: zeventiende speeldag KV Mechelen – KVSK United Overpelt-Lommel 2-2
KV Mechelen speelde 2-2 gelijk tegen leider KVSK United. In een goede tweede helft kwam Malinwa via
Dhont en Van Briel tot op een twee-nul voorsprong, maar in de slotfase liet het een stunt alsnog uit handen
glippen.
Masina keerde terug uit blessure en kreeg meteen een basisplaats. Ribus verschoof een rij naar achter en moest
als linksback aan de slag waardoor Vanbelle op de bank terechtkwam.
De staartploeg tegen de leider, zo werd de wedstrijd vooraf getypeerd. KV Mechelen moest punten pakken om
uit de onderste regionen van het klassement weg te komen, KVSK United om de eerste plaats te behouden.
KVSK United leek het meest fris uit de winterstop gekomen en tikte in de aanvangsfase vlot rond. Malinwa
had het lastig om de goede combinaties aan elkaar te rijgen, maar toch was het de thuisploeg die na 10
minuten een eerste doelkans bij elkaar voetbalde. Goots maakte de actie op rechts en zette voor tot bij de
vinnige Masina die de bal niet voldoende kon beroeren om doelman Boyen te verrassen. Even later mocht
Tom Peeters een hoekschop trappen. De bal belandde via het hoofd van Mbemba terug bij Peeters die in één
tijd keihard op de vuisten van Boyen schoot. De bezoekers reageerden via een hakje van Haagdoren naar
Thompson in de zestienmeter van Malinwa. Van Briel was nog net op tijd om Thompson het scoren te
beletten. De eerste 30 minuten stelden bitter weinig voor. De enkele schotjes van Thijs die te zwak of ver over
het doel vlogen, konden de 6100 niet verwarmen. Pas in de laatste tien minuten van de eerste helft, duwden
beide ploegen het tempo naar omhoog. Maar de pogingen van Dhont en Haagdoren lieten de brilscore niet van
het scorebord verdwijnen. 0-0 dus bij de rust na een matige eerste helft.
KV Mechelen waarschuwde de Limburgse doelman al meteen na de koffiepauze met een schotje van Masina.
Aan de overzijde had Verelst het knap lastig met een pegel van Heymans. Een minuutje later kon ook
Scheelen de Mechelse doelman niet verschalken. Malinwa reageerde haast meteen via een vrijetrap van Goots
die de hoofden van Dhont en Thijs net niet bereikte. De uitvallende bal nam Goots dan maar zelf op de slof.
De bal zoefde rakelings over. Even later mocht Goots het nog eens proberen en dit keer was het wel raak.
'Patje Boem Boem' schilderde zijn vrijeschop enig mooi op het hoofd van Dhont die de 1-0 tegen de netten
kopte. En nog was het vrijetrapuurtje van Goots niet ten einde. Drie minuten na de openingstreffer knalde de
39-jarige spits vanop een nagenoeg identieke plek als bij het doelpunt de bal tegen de rechterpaal. Bij de
tweede voorzet kon Van Briel droogweg de 2-0 binnenkoppen. KVSK United liet de kopjes echter niet hangen
en ging meteen op zoek naar de aansluitingstreffer. Haagdoren ging neer in de zestienmeter, maar
scheidsrechter Tim Pots zag geen fout.
69 minuten ver schitterde Goots nogmaals. Hij schoot de bal vanop rechts in één tijd op doel. Boyen redde
puik met de vingertoppen. Beide ploegen dommelden vervolgens in en het was wachten tot 11 minuten voor
affluiten op een nieuwe kans. Thompson glipte doorheen de KVM-verdediging, maar met een tijgersprong
verijdelde Verelst de 2-1. Een minuut later kwam die er toch nadat Heymans doorheen het centrum mocht
oprukken en een vrijstaande Haagdoren in de linkerbenedenhoek knalde. De spanning was weer terug in de
wedstrijd en dat vertaalde zich in tien boeiende slotminuten. Thompson kapte zich vrij, maar stuitte weer op
een attente Malinwa-doelman. In de tegenaanval kreeg Goots dé kans van de wedstrijd om de eerste zege van
KV Mechelen sinds 22 oktober 2005 veilig te stellen. Keeper Boyen redde het schot van de op hem
afstormende Goots nog net. Eén minuut voor de reglementaire speeltijd afliep, kreeg de thuisploeg via Van
Hoevelen nogmaals een unieke mogelijkheid om de 3-1 op het bord te zetten, maar ook hij miste. En wie het
niet afmaakt, krijgt het deksel op de neus, zo wil het cliché. Haagdoren mocht in de allerlaatse minuut van de
partij vanop 30-35 meter een vrijetrap voor het doel van KVM gooien. Verelst verkeek zich op de hoge bal en
tot ieders verbazing viel de bal in de verste hoek van het doel. KV Mechelen bleef voor de zoveelste maal dit
seizoen met een kater achter ondanks een zeer goede prestatie in de tweede helft. Deze week wachten de
Maneblussers nog twee belangrijke wedstrijden op het veld van KAS Eupen en R. Union SG om eindelijk nog
eens met de overwinning aan te knopen.
zondag 8 januari: Vandaag trad KVM aan in de derde editie van de Flanders Soccers Cup. In de Topsporthal
Vlaanderen in Gent zat Malinwa in een poule met KSK Beveren en KAA Gent. Tegen de Waaslanders werd
ruim gewonnen met 8-3. Tegen de Buffalo’s van Georges Leekens won KV met 4-2. Daardoor werd
Mechelen groepswinnaar en kwam het in de halve finale uit tegen Cercle Brugge KSV. Hier bleek de
eersteklasser een maatje te groot: 4-12. In de finale versloeg Cercle Brugge KSV uiteindelijk KAA Gent met
2-8. Darko Pivaljevic van Cercle werd met 11 goals topschutter van het tornooi, Yve Thijs eindigde als 2de in
dit klassement met 7 treffers. Mbark Boussouffa (KAA Gent) werd door pers en trainers boven Darko
Pivaljevic en Ludwin Van Nieuwenhuyse (SV Zulte-Waregem) verkozen als beste speler van het tornooi.

woensdag 11 januari: inhaalwedstrijd dertiende speeldag KAS Eupen – KV Mechelen 1-1
In wat stilaan betiteld kan worden als “het Mechels kwartiertje” verspeelde Malinwa op het veld van Eupen
opnieuw de zege. Het werd 1-1.
Wedstrijden van KV Mechelen lijken dit seizoen volgens een pijnlijk voorspelbaar scenario te verlopen.
Malinwa komt op voorsprong, heeft de drie punten binnen handbereik, maar slikt in de slotfase, wanneer de
organisatie plotsklaps wegvalt, één of meer knullige tegengoals.
Het was niet anders in de eerder wegens sneeuw uitgestelde partij op het veld van KAS Eupen. Na vijfendertig
minuten in de eerste helft bracht Dennis Masina geelrood op 0-1, maar in de slotfase profiteerde Guillaume
Gillet van een individuele fout om de late gelijkmaker aan te tekenen.
Het openingskwartier van de wedstrijd werd voornamelijk getekend door het veld, dat er in erbarmelijke staat
bij lag. Op het gladde en modderige terrein moest er vooral gebikkeld worden, en diende de verdediging gezien de onvoorspelbaar capriolerende bal- met de nodige omzichtigheid te voetballen. Flitsend
combinatievoetbal over de grond was alvast onmogelijk, iets wat bijvoorbeeld Masina een hele wedstrijd
parten zou spelen. Eupen ontwikkelde zich tot de meest aanwezige ploeg in die eerste vijftien minuten, KV
beperkte zich tot aftasten. Toch was de grootste kans in de beginfase voor de bezoekers. Kenny Van Hoevelen
beantwoordde een hoekschop van Tom Peeters met een stevige kopbal die tegen de lat spatte. Eupen voetbalde
enkele kansjes bij elkaar, maar trof niet raak.
In de loop van de eerste helft ging Malinwa meer op haar strepen staan. Net als tegen KVSK United vertrok
het vanuit een intelligentie organisatie. Van Hoevelen en Ben Van Briel acteerden sober en uitermate
betrouwbaar en hielden de Eupense voorlinie prima in de tang. Voor de verdediging stonden Bart Van Zundert
en Bert Dhont. Vaak knapten zij het eerste defensieve werk al op, om vervolgens ook voor de omschakeling te
zorgen. Vervolgens liep het echter fout. In het offensieve compartiment was KV onvoldoende aanspeelbaar,
wat resulteerde in slechts een minimum aan mogelijkheden. Masina, die op rechts startte maar algauw naar de
linkerflank verkaste, kon zoals aangegeven nooit zijn spel ontwikkelen, en aan de andere kant liep Yve Thijs
voor twee, zonder evenwel resultaat te sorteren. Centraal kon Goots geen verlengstuk breien aan zijn goeie
prestatie van afgelopen zaterdag.
Toch was het Goots die aan de basis lag van het Mechelse doelpunt. Hij werd in de vijfendertigste minuut
aangespeeld door Thijs, verstuurde de assist en Masina duwde vervolgens de bal in doel: 0-1. Het doelpunt gaf
Malinwa het vertrouwen om de wedstrijd nog forser in handen te nemen en met veel esprit maar toch nog iets
teveel slordigheden de eerste periode uit te tikken.
Na de rust verscheen Eupen in een offensievere veldbezetting. Het probeerde KV expliciet bij de keel te
grijpen en zette daadwerkelijk ook enige druk, maar die was wel steriel. Achteraan hield Malinwa het immers
goed gesloten en het middenveld, met een nadrukkelijk coachende Dhont, permitteerde zich weinig foutjes.
Mechelen speculeerde ostentatief op de counter – het had daar ook alle redenen toe: met Steven Ribus en Jan
Verlinden beschikte het over twee backs die waneer mogelijk uitbraken en het middenveld was snel in de
omschakeling. De aansluiting met de voorlinie bleef echter een onmiskenbaar pijnpunt, en KV slaagde er dan
ook nauwelijks in om doelrijpe kansen te forceren.
Zivica Kanacki en Jan Van Winckel bevestigden hun vertrouwen in het elftal door geen taktische wissels door
te voeren – alleen een met krampen in de kuit kampende Verlinden ging het veld af voor Milan Berck
Beelenkamp. De minuten tikten weg met nog steeds eenzelfde spelbeeld: Eupen dat manisch naar de
gelijkmaker zocht maar geen gaatje vond in de KV-defensie, Malinwa dat met veel strijdlust de thuisploeg van
zich afhield maar zelf op de counter ook niet kon prikken.
Drie keer zestig seconden: zolang moest KV Mechelen nog standhouden om de drie punten mee naar de
Dijlestad te nemen. Maar weer mocht het niet zijn. Ribus deed zijn goeie prestatie teniet door een bal lullig
weg te werken in de voeten van de tegenstander, en zoals zo vaak al dit seizoen verzuimde die tegenstander
niet om het af te maken. Het was Gillet die het KV-verhaaltje van het typisch-zurige einde voorzag.
Hoewel, het einde was het nog niet. Want na de tegengoal manifesteerde zich weer een ander, dit seizoen ook
al zo vaak opgedoken fenomeen. De fiere organisatie van KV stortte in als een nonchalant opgesteld
kaartenhuisje en Eupen kwam plots langs alle kanten opzetten. Het laat zich raden naar het hoe en het
waarom, maar de resterende drie minuten werd binnen de zestien meter van Malinwa secuur verdedigen en
slim uitvoetballen vervangen door stuntelig panikeren en onvoldoende wegwerken van de bal. Eupen mikte
het leder nog twee keer tegen de paal en KV-goalie Tom Verelst verijdelde met een trits sublieme reddingen
een tweede tegendoelpunt.
De geelrode aanhang, die ondanks de verre afstand en de wat onconventionele datum -een woensdag- het
bezoekersvak opnieuw aardig vulde, blijft door het gelijkspel met een pak frustraties worstelen. Malinwa lijkt
immers aan de beterhand -op de motivatie van de spelers valt niets meer af te dingen, en het nieuwe
trainersduo hanteert een systeem dat bij die spelers past- maar dat vertaalt zich vooralsnog niet in progressie in
het klassement. Kanacki en Van Winckel prediken echter rust en merken terecht op dat een punt halen op het

veld van Eupen heus geen slechte zaak is. Het trainersduo vat zondag met vertrouwen de terugronde aan. Of
dat vertrouwen terecht is, zal de volgende weken en maanden blijken. Eén ding staat echter als een paal boven
water: het wordt nog een boeiend seizoen.
zaterdag 14 januari: De club laat weten dat er volgende week 2 spelers op proef zullen komen. De eerste
speler is een 19-jarige Braziliaanse spits: Polo De Souza Oliveira. De tweede tester is ook een spits: de 20jarige Engelsman Guy Bates. Hij speelde voorheen o.a. bij de reserven van Newcastle United FC.
Verder stuurde KVM Milan Berck Beelenkamp naar de B-kern. Later volgt er een gesprek om z’n toekomst
te bekijken.
zondag 15 januari: achttiende speeldag R. Union Saint-Gilloise – KV Mechelen 0-0
In een erg povere wedstrijd op een moeilijk bespeelbaar veld bleef het 0-0. KV stond nauwelijks kansen toe,
maar dwong er ook weinig af.
Royale Union Saint-Gilloise -den Union voor de vrienden- is een club die charmeert. Dat heeft het te danken
aan haar historie natuurlijk, maar ook en misschien wel vooral aan haar stadion, dat als een sympathiek
anachronisme in de schaduw van het Brusselse Dudenpark ligt. De steile gradins, de statige hoofdtribune, de
sepia foto's uit vergeelde tijden die in de catacomben hangen, het heerlijke Brusselse taaltje dat op de tribunes
gebromd wordt: traditie wordt volop omarmd door les Unionistes, zonder dat het evenwel klef wordt. Net daar
situeert zich de parallel met KV Mechelen: beide clubs koesteren hun verleden als een kostbaar kleinood,
maar zijn tegelijk ook springlevend.
Alle charmes en nostalgie ten spijt leverde het treffen tussen Union en Malinwa geen beklijvende pot voetbal
op. Daar zat het veld, dat voor een stuk een veredelde ijspiste was, wel voor iets tussen. Technische
hoogstandjes waren quasi onmogelijk op het terrein, en er diende zeker in verdedigend opzicht met de nodige
omzichtigheid gevoetbald te worden. Toch kan de staat van het veld slechts ten dele als excuus ingeroepen
worden. Beide teams ontbeerden immers het offensief vernuft om hun voetbal wat schwung te geven.
De thuisploeg speculeerde op de snelle uitvallen van Sana Malki en Eric Bongumba, maar zag dat plannetje
gedwarsboomd door de Malinwadefensie. Kenny Van Hoevelen en Ben Van Briel waren immers alweer op
geen enkel foutje te betrappen en hielden de twee gedurende negentig minuten in de tang. Het is een
opvallende vaststelling dat KV al enkele weken vanuit een knappe organisatie voetbalt – de concentratie en
efficiëntie van Van Hoevelen en Van Briel gepaard aan de vechtlust van Steven Ribus en vooral Jan Verlinden
op de backposities maken dat er nauwelijks kansen weggeven worden. Ook in het zogenaamde Mechels
kwartiertje hield de defensie stand tegen Union. Waar tegen KVSK United en Eupen degelijkheid in de
slotminuten onverklaarbaar week voor knullig paniek, bewaarde tegen Union iedereen de kalmte, werd er
merkbaar minder uit positie gelopen en kreeg de tegenstander geen kansen op een schoteltje geserveerd.
Tot daar het goede nieuws echter. Want de organisatie mag er dan wel staan, in voetbal dienen ook goals
gescoord. En net daar wringt het schoentje. De aansluiting tussen middenveld en voorlinie blijft een pijnpunt
en vanop de flanken komen maar weinig impulsen - Dennis Masina brengt vooralsnog niet de meerwaarde die
hij in de heenronde wel steeds garandeerde en Yve Thijs werkt hard, elke week weer, maar lijkt z'n draai maar
niet te vinden op rechts.
Het spel van KV miste zondag diepgang, precisie en creativiteit, en daar kon ook woelwater Bert Dhont niets
aan veranderen. De Mechelse kapitein was alweer prominent aanwezig op het veld, investeerde in zowel
afbrekend als opbouwend werk en liep zich de longen uit het lijf, maar sorteerde weinig efficiëntie. Dat
typeerde overigens de wedstrijd: er was inzet te over, langs beide kanten, maar geen van beide teams leek in
staat zichzelf naar een hoger niveau te tillen.
Toch had het anders kunnen lopen. Na een kwartier spelen leek het er immers op dat KV haar klauwen in de
nek van Union zou zetten. Ijdele hoop, zo bleek, want de opflakkering was van korte duur, maar ze leverde
wel drie kansen op waarvan er minstens één had moeten binnenzitten. Eerst verstuurde Thijs een lange bal
naar Verlinden. De rechtsachter dook de hoek in en leverde vervolgens het leder weer in bij de doorgelopen
Thijs. De Limburger waagde zijn kans, maar de bal ging voorlangs. Nauwelijks een minuut later werd er
vanuit het middenveld diep gespeeld op Masina. De Swazi mocht alleen op doelman Thierry Coppens af, maar
stak de bal onbegrijpelijk naast. Een hoekschop van Tom Peeters vijf minuten verder in de partij werd door
Van Briel naast het doel gekopt.
Union lag zeker niet onder maar voetbalde evenmin veel uitgespeelde kansen bij elkaar. De ploeg van trainer
Joe Tshupula probeerde het vooral over de grond, maar stuitte daarbij op een telkens prima uitkomende Tom
Verelst.
Eenzelfde verhaal werd na de rust geschreven. De partij ontpopte zich tot een heuse fysieke strijd die vooral
op het middenveld gestreden werd. Veel kracht, loopwerk, tackles en agressiviteit dus, maar weinig klasse,
finesse en offensieve variatie. De grootste kans was nog voor Union. Een link schot vanuit de tweede lijn van
Yohan Charlot moest door Verelst over de lat geduwd worden. Malinwa bikkelde verbeten mee, maar

creëerde geen serieuze mogelijkheden. Trainer Zivica Kanacki haalde Thijs eruit en bracht Wesley Vanbelle
erin. Hierdoor schoof Ribus een linie vooruit en verkaste Masina naar rechts, maar veel verandering bracht dat
niet. Ook het inbrengen van Steven De Pauw (in de plaats van een bleke Patrick Goots) in het slotkwartier
sorteerde niet het verhoopte shockeffect bij de thuisdefensie.
Onder het toeziend oog van de familie Kompany bleef het dus 0-0. De in Brussel geleerde lessen? Wanneer
twee ploegen met het mes tussen de tanden spelen, is dat nog steeds geen waterdichte garantie voor een
aangename pot voetbal. Wanneer KV Mechelen haar verdedigende taken zo blijft verzorgen, zal het allicht
niet veel goals meer slikken. Wanneer datzelfde KV niet meer spitsvondigheid aan de dag gaat leggen op
offensief vlak, zal het ook niet veel goals meer maken. En wanneer volgende zaterdag de wedstrijd afgefloten
wordt, kan Malinwa op dat moment maar beter aan de winnende hand zijn: er wacht geelrood tegen Virton
immers een onvervalste zespuntenmatch.
dinsdag 17 januari: Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Supportersfederatie werd Bart Van Zundert
gehuldigd als Verdienstelijkste speler van 2005.
vrijdag 20 januari: Jan Verlinden is alweer geveld door een blessure. Tijdens de training liep de rechtsachter
een verrekking op en is out voor de wedstrijd tegen R. Excelsior Virton.
zaterdag 21 januari: negentiende speeldag KV Mechelen – R. Excelsior Virton 3-1
Malinwa won de cruciale wedstrijd tegen Excelsior Virton met 3-1. Na een turbulente wedstrijd konden de
Maneblussers in de slotfase afstand nemen van de goed georganiseerde bezoekers.
Met een gewijzigde defensie moest Zivica Kanacki het belangrijke duel tegen co-kelderploeg Excelsior Virton
aanvangen. Verlinden viel op de laatste training geblesseerd uit en werd op rechts vervangen door Van
Zundert. Van Hoevelen en Van Briel bevolkten het verdedigende centrum. De plaats van de eveneens
gekwetste Masina werd ingenomen door Steven De Pauw. Pieter Crabeels kwam na een lange revalidatie voor
het eerst dit seizoen bij de kern en zat op de bank.
De studieronde van beide ploegen duurde niet lang, want al na vijf minuten was Malinwa dicht bij de
openingstreffer. Van Zundert kende pech toen zijn kopbal tegen de staak uiteenspatte. Virton was meteen
wakker geschud en de wedstrijd leek open te bloeien. Ribus stond een hoekschop toe aan de groenwitte
bezoekers en die profiteerden van de daaropvolgende klutsbal om de 0-1 tegen de touwen te mikken. Tehoue
was de afwerker van dienst. Amper negen minuten ver en KV Mechelen was al op achtervolgen aangewezen.
Bij de thuisploeg sloeg de vertwijfeling duidelijk toe en het was zowat zeven minuten wachten voor Malinwa
een antwoord had gevonden op de vroege opdoffer. Peeters stak mooi door naar De Pauw die alleen op
doelman Werner mocht afgaan, maar de zwartharige rechterflankspeler verkwanselde de enorme kans door
over te schieten. De wedstrijd zat vol onnauwkeurigheden en daardoor waren de mogelijkheden schaars in het
eerste halfuur. 25 minuten ver zette Peeters mooi voor naar Dhont die onbegrijpelijk van dichtbij over schoot.
KV Mechelen kwam er stilletjes aan terug door. Eerst trof de scherpe voorzet van Ribus de paal, vervolgens
ging Virton-doelman Werner onder een hoekschop door, maar raakte geen Mechels been de bal en tot slot
schoot Van Briel een nieuwe corner op diezelfde Werner. De thuisploeg voelde dat de gelijkmaker in de lucht
hing en ging naarstig op zoek naar de 1-1. De Pauw zette centraal zijn man knap in de wind en stelde Goots in
schietpositie, maar Patje 'Boem Boem' joeg de bal over. Malinwa bracht naarmate de eerste helft vorderde
beter voetbal, maar Excelsior Virton hield stand.
In de tweede helft mocht Camus in de kleedkamer blijven ten voordele van Crabeels die zijn debuut mocht
maken. Ook Virton wisselde: Clerc kwam in de plaats van Raguet. De Maneblussers hadden blijkbaar een
stevige preek tijdens de rust gekregen, want de kansen rolden - in tegenstelling tot de eerste helft -uit de
Malinwa-aanvalmachine voort. Crabeels zag zijn harde schot geblokt door Godart. Virton prikte nog even
tegen via doelpuntenmaker Tehoue die het zijnet van doelman Verelst teisterde. Vanaf dan was het enkel KV
Mechelen dat de klok sloeg. De Pauw kon eerst net niet bij een voorzet van Goots, waarna vervolgens Goots
in de Virton-defensie dook. Na een dribbel bereikte hij Ben Van Briel die met een onorthodoxe omhaal het
dak van het doel liet trillen. De Maneblussers bleven maar naar voren stormen en dat resulteerde in de
verdiende gelijkmaker van Peeters. Thys legde perfect in de loop van Peeters die keihard alle frustraties van
zich af knalde.
66 minuten gespeeld ging Belhocine iets te hard in op Bert Dhont. De nummer 5 van Virton had al een gele
kaart achter zijn naam en mocht terecht de douches opzoeken. De bezoekers kwamen er nu helemaal niet meer
aan te pas en het was wachten op een doelpunt. Goots dook weer op rechts op en kon nog net Thys bereiken
die van dichtbij over de kooi van Werner besloot. De queeste naar de winnende goal ging bij Malinwa
onverwijld verder. De Pauw, Dhont en Peeters kenden achtereenvolgens ook geen succes bij de afwerking.
Drie minuten voor affluiten toonde Van Zundert zijn klasse met een prachtige streep vanop 25 meter die door
een uitstekend keepende Werner uit de winkelhaak werd gezweefd. Even later was het dan toch raak. De

goede organisatie van de bezoekers verzoop onder de Mechelse aanvalslust en Dhont maakte er in de kluts na
88 minuten 2-1 van. Nog geen 60 seconden later stond het al 3-1 nadat Thys in twee keer voorbij Werner
geraakte. Het Scarletstadion Achter de Kazerne ontplofte na een turbulente wedstrijd waarin KV Mechelen
verdiend de eerste drie punten onder Zivica Kanacki kon thuishouden.
woensdag 25 januari: Hoewel het nog niet zeker is dat het gemeenschappelijk stadion van RC Mechelen er
zal komen brengt projecontwikkelaar Eurinpro reeds enkele plannen naar buiten. Hun eerste ontwerp houdt
een stadion in met 12 000 zitplaatsen met plaats voor businessseats. Er is ook een ruimte voorzien voor een
sporthal en commerciële activiteiten. De kostprijs van dit geheel bedraagt momenteel 11 miljoen euro. De
clubs hoeven hiervoor niets te betalen, het stadion moet zich terugbetalen via de winkels die in de
commerciële ruimtes gehuisvest worden. De plannen die getoond worden, komen enkel van Euripro en
moeten nog goedgekeurd worden door beide clubs. KV Mechelen zal dit op 6 februari bespreken tijdens de
volgende raad van bestuur. Nadien zal de club ook de meningen vragen in een infovergadering met de
supporters.
zaterdag 28 januari: negentiende speeldag RAEC Mons – KV Mechelen 3-1
Bergen staat in het klassement te pronken op de tweede plaats, en Malinwa weet sinds zaterdag waarom.
Zivica Kanacki opteerde voor een vrij offensieve opstelling. Hij stapte af van het systeem met twee
verdedigende middenvelders en posteerde alleen Bert Dhont voor de viermansverdediging. Tom Peeters moest
de offensieve motor op het middenveld worden, vooraan sloot Yve Thijs nauw aan bij diepe spits Patrick
Goots, op de flanken mochten Steven De Pauw en Dennis Masina aan de slag. Malinwa zette dus hoog in,
maar kreeg haar eigen goede bedoelingen als een boomerang terug in het gezicht geslingerd.
Bergen ontpopte zich in de eerste helft immers tot een hyperefficiënte, bevlogen aanvalsmachine die de
beschikbare ruimte optimaal benutte. Het toverde de ene snelle uitval na de andere op de mat en maakte
maximaal gebruik van de aarzelingen in de KV-defensie als gevolg van het bevroren veld. Emmanuel
Coquelet, Alessandro Cordaro en Jeremie Njock vormden een ingenieus en bliksemsnel acterend offensief
compartiment dat met veel variatie en zeggingskracht de combinaties in elkaar knutselde. Malinwa stond erbij
en keek ernaar, ietwat bedremmeld en verweesd. De defensie, de vorige wedstrijden nog synoniem voor
betrouwbaarheid en beheersing, kreeg nooit echt greep op de virtuoze voorlijn van Bergen en leek telkens een
stap te laat te komen. Op het middenveld kon Dhont het allemaal niet belopen, offensief werd Malinwa door
een zelfverzekerd Bergen boudweg de mond gesnoerd.
Aan de rust was de klus al geklaard voor de thuisploeg. In de openingsminuten had KV nochtans aardig
meegespeeld. Het kon de thuisdefensie één keer verontrusten, toen De Pauw na een knappe actie een vrije trap
forceerde. In de daaropvolgende scrimmage kon niemand zich evenwel in een uitgelezen schietpositie
wringen. Al in de negende minuut besloot Bergen echter dat het welletjes geweest was. Het graaide Mechelen
hardhandig bij het nekvel en tekende meteen de openingstreffer aan – doelman Tom Verelst grabbelde
tevergeefs naar een bal van Coquelet. Voor l’Albert, zoals de thuisploeg zich wel ‘s laat betitelen, was dat het
sein om compromisloos haar klasse te etaleren. Op het middenveld groeide een overvloed aan goede ideeën: er
werd gul gestrooid met straffe passes richting de altijd aanspeelbare voorlinie. Bergen speelde kortom zoals
het een ploeg met titelaspiraties betaamt: het trakteerde de toeschouwers op vrolijk voetbal dat kracht aan
verfijning en inzet aan technisch vernuft paarde.
Niemand was dan ook verbaasd toen Bergen in de vijfentwintigste minuut de score verdubbelde. Cordaro zag
Kenny Van Hoevelen wegschuiven en kon ongehinderd voorzetten, Coquelet werkte in één tijd af – wat kan
voetbal simpel en efficiënt zijn. Zes minuten later was het alweer raak. Cordaro strafte apathisch reageren van
de KV-defensie genadeloos af en legde zo de wedstrijd nog voor de rust in een beslissende plooi. De drie
goals waren niet de enige wapenfeiten die Bergen presenteerde. Het voetbalde flink wat kansen bij elkaar. Erg
gevaarlijk waren een eentijdsschot van Ivan Milas op aangeven van Bastien Chantry (over) en een doorbraak
van Njock (prima gepareerd door Verelst). Ook net voor rust kwam KV goed weg, toen eerst Coquelet en
vervolgens in de rebound Chantry op de vuisten van de Mechelse keeper knalden.
Malinwa wilde wel, maar verzeilde bij Bergens balbezit steevast in een man minder-situatie. Bij de thuisploeg
trokken immers niet alleen de flanken maar ook de centrale middenvelders mee naar voor. Het uitverdedigen
verliep bovendien erg moeizaam bij KV. En wanneer geelrood dan toch in een gestroomlijnde actie lukte,
sorteerde het meestal weinig gevaar. Doelman Cedric Berthelin stond pal toen Thijs een geslaagde voorzet van
Masina op de slof nam en moest zich rekken toen diezelfde Thijs een botsende bal richting de verste hoek
mikte. Vlak voor rust kreeg KV wél een uitgelezen mogelijkheid. Masina gooide voor, De Pauw had de 3-1
aan de voet, maar Berthelin bewees eens te meer dat hij één van de beste keepers uit tweede klasse is.
Masina en Goots –beiden weinig zichtbaar in de eerste helft- bleven na de rust in de kleedkamer, Wesley
Vanbelle en Pieter Crabeels kwamen in hun plaats. Twee intelligente wissels die het spelbeeld in de tweede
periode gevoelig zouden bepalen, zo bleek. Crabeels slaagde erin om gewicht te leggen op de verdediging van

Bergen, was voortdurend aanspeelbaar en onderscheidde zich door zijn duelkracht. Ook Vanbelle viel secuur
in op de linksachter. Hierdoor schoof Steven Ribus naar voor, waar hij merkelijk meer rendement haalde dan
in de defensie. KV ging met meer esprit spelen, leek eindelijk aangepast aan het gladde veld en zocht actief
naar combinaties. Die kwamen er ook: soms wat moeizaam en met een gelukje, maar even vaak met verzorgd
en beweeglijk kaatsvoetbal. In de zevenenvijftigste minuut passte Dhont slim op Bart Van Zundert. De
Antwerpenaar, opnieuw uitgespeeld als rechtsachter, bleef koelbloedig en rondde netjes af: 3-1. Bergen leek
wat opgeschrikt door die tegentreffer en de 1243 meegereisde Malinwasupporters zetten zich prompt nog ’s
luidruchtig achter de ploeg. Tegen de veterinaire wijsheid “een verdonken kalf laat zich moeilijk reanimeren”
valt echter moeilijk op te tornen. KV probeerde wel om een en ander recht te zetten en ging in de loop van de
tweede helft door het inbrengen van Daniël Camus voor Van Hoevelen ook behoorlijk risicovol spelen, maar
Bergen bedreigen zat er niet meer in.
Toch waren de betere kansen voor geelrood. Met nog een klein kwartier te gaan leverde Crabeels na hard werk
een goeie voorzet af. De Pauw kreeg de bal net niet goed op de voet en besloot naast. Even later beantwoordde
Thijs een doorsteekpass van De Pauw met een schot op doel, maar Berthelin pareerde. Ook Bergen kreeg in de
slotfase van de wedstrijd nog een unieke kans, maar Verelst belette Njock knap het scoren.
Malinwa ging dus met 3-1 de boot in – puntenverlies dat enigszins ingecalculeerd was. Dat Bergen een
belangrijke actor in het titeldebat wordt, lijkt nu al een uitgemaakte zaak. Het beschikt over enkele
klassespelers die een wedstrijd schijnbaar moeiteloos naar hun hand kunnen zetten en elk individueel foutje
bestraffen. Voor Malinwa staan er de komende weken enkele hoogst belangrijke wedstrijden op het
programma. Tegen ploegen van het eigen kaliber moet de definitieve heropstanding ingeluid worden.
zondag 29 januari: KVM laat weten dat Milan Berck Beelenkamp en Ewen Verheyden de club met
onmiddellijke ingang verlaten. Ewen Verheyden trekt naar vierdeklasser Eendracht Meldert, Berck
Beelenkamp gaat nog op zoek naar een andere werkgever. Tester Guy Bates wilde niet wachten op een
antwoord van KV en trok reeds terug naar Engeland. Een andere tester, de braziliaan Polo Souza de Oliveira,
wordt deze week door de technische staf geëvalueerd.
zaterdag 4 februari: KV Mechelen - KFC Verbroedering Geel 0-4
Malinwa ging thuis zwaar onderuit tegen KFC Verbroedering Geel. De Kempenaars maakten de klus in zowat
acht minuten in het begin van de tweede helft af en lieten KV Mechelen in de slotfase pijnlijk achter met een
0-4 verlies.
Tom Peeters bleef geblesseerd in de tribune en werd in het middenveld door Bart Van Zundert vervangen.
Crabeels verscheen voor de eerste maal dit seizoen aan de aftrap. KFC Verbroedering Geel beloofde alleszins
geen hapklare brok voor Malinwa te worden, want de blauwwitten verloren sinds 10 december geen enkele
partij meer.
KV Mechelen voetbalde de eerste kans van de wedstrijd bij elkaar. Goots trapte vanop links een vrijetrap laag
naast. De bezoekers reageerden drie minuten later via een kopstootje van Geudens dat over verzeilde. De
match kwam moeilijk op gang, al moest Verelst zich strekken om een schot van Coomans onschadelijk te
maken. De Maneblussers probeerden, maar meer dan veel middenveldspel en enkele verdwaalde
hoekschoppen leverde dat door de puike Geelse organisatie niet op. Net voor het halfuur was er dan toch
eventjes dreiging van de thuisploeg via Dhont die na geharrewar voor de kooi van Schurmans hard op de
Kempense goalie besloot. Veel meer had de eerste helft niet te bieden, maar hoop doet leven en die hoop was
voor de 6150 toeschouwers op de tweede helft gesteld.
Ribus moest bij de rust in de kleedkamers blijven en werd vervangen door Vanbelle. Ook Verbroedering Geel
wisselde. Ex-Mechelaar Rory Hegelmeers zag zijn plaats ingenomen door Vermast.
De bezoekers begonnen goed aan de tweede vijfenveertig minuten. Caramazza, ook ex-Malinwa, versierde
een hoekschop die Dello meteen tegen de touwen binnenwerkte. 0-1 en KV Mechelen op achtervolgen
aangewezen, maar het was integendeel Geel dat bleef aandringen. 60 minuten ver, haalde Thys in de
zestienmeter Van Diepenbeeck onderuit. Scheidsrechter Colemonts wees terecht naar de stip. Mellemans zette
zich achter de bal en knalde onhoudbaar binnen. KV Mechelen liet de kopjes hangen en nog geen drie minuten
later stonden de bordjes al op 0-3. Coomans draaide een vrijetrap vanop de linkerflank binnen. Doelman Tom
Verelst ging hierbij niet vrijuit. KV Mechelen voetbalde al niet goed tegen de bezoekende ploeg die de rangen
goed gesloten hield en ging in zowat acht minuten kopje onder. De bedrijvige Caramazza zette na 69 minuten
Verelst terug aan het werk die nog net verder onheil kon verijdelen. Kanacki gooide vervolgens De Pauw nog
in de strijd, maar ook hij kon doelman Schurmans niet bedreigen. KFCV Geel was duidelijk de betere en tikte
een onmondige thuisploeg bij momenten uit. In de slotfase moesten de geelroden de kelk tot de bodem
ledigen. Eerst stootte de ingevallen Robin Peeters nog op Verelst, maar net voor affluiten duwde Peeters de
thuisploeg nog verder in het verlies. Hij kopte alleen voor Verelst de zware 0-4 binnen. Malinwa werd
genadeloos afgemaakt na een zwakke wedstrijd waarin het amper enkele noemenswaardige kansen kon bijeen

voetballen. De komende weken zal Malinwa uit een ander vaatje moeten tappen in de uitwedstrijd tegen KV
Oostende en het degradatieduel thuis tegen KMSK Deinze wil het uit de staart van het klassement ontsnappen.
maandag 6 februari: Voor de zogenaamde “kameraadjeswedstrijd” van 22 februari in de Kuip tegen
Feyenoord deelt het KVM-bestuur 650 gratis kaarten uit. Het is een beloning voor de supporters die de club
telkens blijven steunen.
zondag 12 februari: tweeëntigste speeldag KV Oostende - KV Mechelen 2-1
Malinwa moest zondag de wei in tegen KV Oostende.
Door de blessures van Steven Ribus, Pieter Crabeels en Yve Thijs zag trainer Zivica Kanacki zich
genoodzaakt zijn elftal grondig te herschikken. Wesley Vanbelle nam zijn vertrouwde stek op de linksachter
terug in en kreeg voor hem Nana Asare, die voor het eerst de kleuren van KV Mechelen mocht verdedigen in
een competitiewedstrijd. Ook vooraan opteerde Kanacki voor vers bloed. In de spits kreeg Patrick Kanene de
voorkeur op Patrick Goots terwijl Steven De Pauw op de positie van Thijs speelde. Vincent Van Trier stond in
het doel, Tom Verelst keek vanop de bank toe.
Die wijzigingen leken Malinwa in eerste instantie geen nadeel op te leveren. Het nam gedurende twintig
minuten het initiatief en het werk van Asare, Masina, De Pauw en Kanene leverde enige druk op. Vooral
Asare stond meer dan behoorlijk te voetballen. Door zijn scherp spelinzicht, zijn onberispelijk technisch
kunnen en zijn zin voor variatie was hij nadrukkelijk aanwezig in de partij. Ook Masina had schijnbaar een
kleine verrijzenis ondergaan. De Swazi was in de vorige wedstrijden tot een schim van zichzelf verworden,
maar knoopte tegen Oostende weer aan met een goede prestatie. Hij schuimde voortdurend de flank af en
zocht consequent naar de dribbel, maar zag zich geconfronteerd met een stel potige verdedigers die het soms
onfatsoenlijke trek-, duw- en schopwerk niet schuwden.
Malinwa kon haar goede ideeën echter niet vertalen in doelrijpe kansen – een manco dat zoetjesaan
zorgwekkend wordt. Slechts twee keer kon het voor concrete dreiging zorgen. In de kluts na een hoekschop
van De Pauw probeerden verschillende spelers een schot, maar de KVO-defensie blokte elke poging af. De bal
belandde uiteindelijk bij Masina, die binnenschoot. Scheidsrechter Geert Michiels had echter buitenspel
gezien en keurde het doelpunt af. Even later probeerde De Pauw het vanuit de tweede lijn, maar doelman
Glenn Decaesstecker was bij de pinken.
Gaandeweg verwaterde het Mechelse enthousiasme en begon Oostende het spel meer op te eisen. Toen Remco
Heerkens in de negentiende minuut vanop rechts een vrije schop voor doel zwierde, kreeg Malinwa al een niet
mis te verstane waarschuwing. Nick Coppin kwam immers goed inlopen maar zag zijn kopbal over gaan. Een
gelijkaardige situatie twee minuten later, maar dan mét resultaat: Heerkens lepelde een hoekschop in the box,
Coppin infiltreerde probleemloos en scoorde aan de tweede paal: 1-0. KV Oostende putte duidelijk
vertrouwen uit de openingstreffer en begon dwingender te spelen. Dat ging niet gepaard met technische
hoogstandjes of briljante combinaties, wel met inzet en duelkracht. Mechelen was duidelijk aangeslagen door
de achterstand en miste de coherentie om de zaken meteen recht te zetten. Het dreigde nog één keer flauwtjes:
Ben Van Briel kon met het hoofd net niet bij een vrije trap van De Pauw. Aan de overkant moest Van Trier
ingrijpen voor een aanstormende Edwin Ouon.
Na de rust kreeg KV Mechelen al snel een tweede opdoffer te verwerken. Van Trier kreeg een vrije schop
onvoldoende weggewerkt, in de rebound trof Lars Wallaeys raak: 2-0. Enkele minuten later trof Julien Gibert
de paal. Kanacki reageerde met een dubbele wissel. Goots kwam in de ploeg ten koste van Vanbelle en Van
Briel ruimde plaats voor Daniël Camus. Door Asare en Bart Van Zundert de zo vrijgekomen plaatsjes in de
defensie te laten invullen, installeerde Malinwa achteraan een maximum aan voetballend vermogen, terwijl
Camus en Bert Dhont op het middenveld konden bikkelen en vooraan alles op alles gezet werd met Goots,
Kanene, De Pauw, Masina en Asare, die vanop de linksachter vaak mee oprukte. Helaas, helaas:
moedeloosheid overheerste, en Malinwa slaagde er in de tweede helft op geen enkel ogenblik in om Oostende
ook maar enigszins te verontrusten. KVM hield het op stereotiep spel, bleef in gebreke bij de passing en
voetbalde pijnlijk weinig gedegen combinaties bij elkaar. Ook de lange bal, die in het slotkwartier onder druk
van de grijnzend de seconden wegtikkende klok vaak aangewend werd, bracht geen oplossing.
De slotfase leverde onverwacht nog animo op. Camus tackelde Ricardo Magro onderuit en kreeg prompt een
rood kartonnetje onder de neus geschoven. Een faire beslissing van een overigens zwak leidende Michiels, die
even later een gelijkaardige fout van Magro slechts met geel bedacht. In blessuretijd lukte Malinwa zelfs nog
een doelpunt. De Pauw zette voor, Masina duwde binnen en milderde zo tot 2-1 – meteen ook de eindcijfers.
KV Mechelen ging in Oostende niet met de billen bloot zoals dat tegen Geel wel het geval was, maar het
resultaat blijft hetzelfde: een nederlaag. Oostende slaagde daar waar Malinwa al weken buist: het wist het
eigen tekort aan voetballend vermogen te verdoezelen op basis van karakter, assertiviteit in alle linies en
efficiënt omgaan met de kansen. Mechelen toont zich hardleers. Het slikte weer maar eens twee doelpunten als
gevolg van laks reageren op stilstaande fases en liet opnieuw, alle goeie intenties ten spijt, ontstellend weinig

doelgevaar noteren.
De zespuntenmatch tegen Deinze kondigt zich aan als cruciaal in de strijd om het behoud. De deur naar derde
klasse staat op een kier. Zaterdag rest Malinwa de keuze: ze fatalistisch verder laten openwaaien, of ze met
vereende krachten proberen te sluiten.
maandag 13 februari: Vanavond had voorzitter Johan Timmermans een gesprek met enkele spelers in
verband met de precaire sportieve situatie van de club. Onder meer Patrick Goots, Bart Van Zundert, Tom
Peeters en aanvoerder Bert Dhont werden op hun plichten gewezen, want KV beleeft z’n grootste crisis sinds
de vereffening in 2002. Voorzitter Timmermans wil alle spelers terug op één lijn krijgen en hoopt dat er via
spelplezier de honger naar de bal groter wordt. De aangesproken spelers zullen de boodschap in de groep
gooien.
woensdag 15 febuari: In onderling overleg met het bestuur hebben Daniel Camus en hulptrainer Jan Van
Winckel hun samenwerking stopgezet. Na enkele gesprekken met Camus bleek dat de middenvelder niets
bijdraagt tot een goede groepssfeer. Wat Van Winckel betreft werd de beslissing genomen in het belang van
de club. Yves Cloots, trainer van de reserven, zal vanaf morgen Zivica Kanacki assisteren in plaats van Jan
Van Winckel.
Vandaag besliste de Raad van Bestuur dat de club ook volgend seizoen het profstatuut blijft behouden. Er
worden wel avondtrainingen gepland, zodat ook semi-profs kunnen aangetrokken worden.
zaterdag 18 februari: Vanochtend besliste de Algemene Vergadering dat er verder onderhandeld mag worden
voor de bouw van het nieuwe stadion.
zaterdag 18 februari: drieëntwintigste speeldag KV Mechelen - KMSK Deinze 4-2
Malinwa won het cruciale degradatieduel tegen KMSK Deinze met 4-2. De thuisploeg kwam al na vier
minuten achter, maar zette de scheve situatie meteen recht waardoor bij de rust al de 4-1 cijfers op het bord
prijkten.
De slogans "Malinwa 4 ever, zakken never" en "Wij willen bloed, zweet en tranen" toonden meteen het belang
van de partij aan. Hoofdtrainer Kanacki voerde enkele wijzigingen door in vergelijking met de wedstrijd op
Oostende. Serbest mocht voor de eerste keer aan de aftrap verschijnen en naast Dhont in het middenveld
plaatsnemen. Van Briel moest tevreden zijn met een plek op de bank net als Thys en Goots.
De wedstrijd nam meteen een vliegende start. Al na 120 seconden schoot Dhont pal op de bezoekende
doelman Feys na een knappe actie op links tussen Crabeels en Asare. Aan de overzijde moest Van Trier zijn
kunnnen tonen om een vrije trap van Delaere via de lat in corner te werken. Een minuutje later verkeek Van
Trier zich volledig op een voorzet van Van Malderen die Alexis Kubilskis, die enkele jaren geleden nog bij de
jeugd van KV Mechelen voetbalde, knap binnenschoot. Malinwa kreeg meteen een zware opdoffer te
verwerken, maar reageerde gevat. De Oost-Vlaamse defensie vergat Ribus waardoor de linkerflankspeler van
KVM op Feys mocht afstevenen. Zijn schot strandde op de paal. In de rebound kon De Pauw de bal net niet
binnenwerken, maar Ribus gaf de bal nog net dat broodnodige tikje om de gelijkmaker op het bord te zetten.
Twee minuten later flitste Crabeels even op de rechterflank. Zijn voorzet belandde perfect op het hoofd van
Asare die zijn kopbal net naast de kooi van Feys zag verdwijnen.
Het aangename wedstrijdtempo van de eerste tien minuten ging vervolgens naar beneden en het duurde tot de
23ste minuut voor er weer dreiging kwam. Crabeels glipte door de bezoekende defensie en maakte
koelbloedig af. KMSK Deinze probeerde, maar voetbalde geen grote kansen meer bij elkaar. Net na het
halfuur kon De Pauw zich doorzetten op rechts en prachtig voorzetten naar Crabeels die al even mooi de 3-1
tegen de touwen werkte. KV Mechelen herleefde en nog geen vier minuten later moest KMSK Deinze een
vierde tegentreffer toestaan. Masina kreeg de bal achter zich in de zestienmeter aangespeeld, maar zette mooi
de Deinze-verdediging in de wind en scoorde beheerst de 4-1. De bezoekers verzonken in het spel van een
efficiënte thuisploeg die aan bijna 100 procent afwerkte. Aan de rust was het al 4-1 na een goede eerste helft.
Ribus moest uit voorzorg in de kleedkamers blijven en werd vervangen door Goots. Van een aantal flitsende
acties in de eerste helft was in de tweede weinig overgebleven. Na 20 minuten was enkel de
applausvervanging van Crabeels een te vermelden feit. De spits die twee keer scoorde werd net als Ribus uit
voorzorg vervangen door Thys. De eerste mogelijkheid na de pauze was meteen raak. Jovica Trajcev joeg de
bal doorheen het muurtje en voorbij een verbouwereerde Van Trier. De bezoekende ploeg trachtte het spel te
verleggen en KV Mechelen te bedreigen, maar in echt penibele situaties geraakte Malinwa op geen enkel
moment. 72 minuten ver, kreeg de ingevallen Goots dé kans om de 5-2 voorbij Feys te schuiven, maar een
uitgebroken Goots besloot onbegrijpelijk in het zijnet. De wedstrijd sleepte zich naar het einde en buiten
enkele kansen voor De Pauw en Mladenovic geraakten beide ploegen niet. Pas in de slotfase verzamelden de
Maneblussers nog mogelijkheden, maar Thys en Dhont strandden op de vuisten van een attente Feys. Ondanks
de mindere tweede helft, bracht KV Mechelen de eerste van een rij belangrijke opdrachten tot een goed einde.

De volgende weken wachten KSK Ronse, KFC VW Hamme en AFC Tubize waartegen verschillende kostbare
punten gehaald moeten worden.
zondag 19 februari: Vanmiddag vertrok KV met 22 spelers op stage naar Brugge. Op maandag en dinsdag
zal er getraind worden op de velden van R. Knokke FC. Woensdagvoormiddag reist de delegatie terug naar
Mechelen vanwaar er koers wordt gezet naar Rotterdam voor de wedstrijd tegen SC Feyenoord.
woensdag 22 februari: oefenwedstrijd SC Feyenoord – KV Mechelen 1-0
In de vriendschappelijke feestwedstrijd in De Kuip tegen Feyenoord Rotterdam verloor KV Mechelen na 90
verdienstelijke minuten met het kleinste verschil.
Feyenoord hield vandaag haar jaarlijkse Kameraadjesdag waarop de Nederlandse club de jonge voetbalfanaten
wil laten kennis maken met het voetbalgebeuren in De Kuip. Voor de gelegenheid mocht KV Mechelen de
Rotterdammers partij geven.
Met de tweede in de Nederlandse eredivisie tegen de zestiende uit de Belgische tweede klasse was het verschil
op papier al voor de wedstrijd gemaakt, maar de match moest natuurlijk nog gespeeld worden. Malinwa begon
met nagenoeg dezelfde elf als vorige week tegen KMSK Deinze aan de match, zij het dat Van Zundert op de
bank startte ten voordele van Van Briel die de vrijgekomen stek centraal in de defensie invulde. Feyenoord
kreeg via Castelen de eerste kans van de wedstrijd, maar Van Trier stond goed te keepen. KV Mechelen liet
zich niet imponeren en dreigde via Crabeels en De Pauw. Crabeels, die zaterdagavond nog twee keer scoorde,
schoot de grootste kans na een mooie bezoekende aanval via een Rotterdams been net naast de kooi van de
thuisploeg. De Pauw glipte door de sterke Feyenoorddefensie op links, maar stuitte op een attente Aerts.
De wedstrijd kabbelde vervolgens rustig verder. KV Mechelen deed aardig mee, al was het duidelijk dat
Feyenoord zich spaarde voor de komende competitiewedstrijden. De laaiend enthousiaste jonge
Feyenoordsupportertjes en de al even feestvierende Malinwa-aanhang, die met zo'n 640 en negen bussen naar
Rotterdam trokken, maakten de namiddag sowieso geslaagd. Naar het einde van de eerste helft, steeg het
tempo van de thuisploeg en kregen de Maneblussers het even moeilijk. Van Hooijdonk kopte rakelings over
en even later scoorde Castelen zelfs, maar de treffer telde niet na een duidelijke handsbal van de Nederlandse
aanvaller. De druk van de thuisploeg bleef duren en een doelpunt hing in de lucht. Van Trier tackelde eerst
nog knap de doorgebroken Pardo, kon vervolgens ook een poging van Boussaboun onschadelijk maken, maar
was kansloos op het schot van Castelen. Tot bij de rust bleef de 1-0 op het scorebord staan na een aangename
eerste helft waarin KV Mechelen enkel het laatste kwartier weggespeeld werd.
Bij de rust verving KVM-trainer Zivica Kanacki acht spelers. De hele kern kreeg dus speelgelegenheid. Ook
bij Feyenoord werd er gewisseld: daarvan was de wissel tussen doelpuntenmaker Castelen en Kalou de
opvallendste. Pierre Van Hooijdonk kreeg meteen een reuzekans, maar de vrijetrappenspecialist trapte
onbegrijpelijk naast het doel van de ingevallen Verelst. De Malinwa-verdediging had zijn handen vol met de
bedrijvige en dribbelvaardige Kalou. Zijn nummertje in de zestienmeter leverde echter enkel een hoekschop
op. Van Hooijdonk kopte deze op Verelst. KV Mechelen kwam er minder vinnig uit dan in de eerste
vijfenveertig minuten, al had een corner op het hoofd van Van Briel bijna de gelijkmaker opgeleverd. De
kopbal via de grond belandde net naast. Drie minuten later was het weer algemeen Kalou-alarm in de
Mechelse rangen. Zijn voorzet-schot streelde de deklat. Aan de overzijde ontsnapte Goots nipt niet aan de
buitenspelval, althans voor de assistent-scheidsrechter.
70 minuten en al enkele door het stadion golvende waves ver, kende Bosschaart pech toen zijn afstandspegel
tegen de deklat uiteenspatte. De wedstrijd verwaterde naar het einde toe wat. Voor Feyenoord kregen Kalou
en Van Hooijdonk nog mooie kansen, maar Geelrood hield stand. 1-0 verlies dus, maar de tweedeklasser
mocht met opgeheven hoofd en een ervaring rijker De Kuip verlaten.
donderdag 23 februari: Vandaag diende Malinwa haar licentiedossier in bij de Voetbalbond. Alle eerste- en
tweedeklassers dienen dit ten laatste op 28 februari te bezorgen aan de KBVB. Volgens Johan Timmermans is
het dossier 100% volledig voorzien met alle attesten en nodige bijlagen. De club verwacht dan ook geen
problemen.
zondag 26 februari: vierentwintigste speeldag KSK Ronse - KV Mechelen 1-3
“Deze overwinning zal enkel van waarde zijn als we ook volgende week punten rapen.” Dat zei trainer Zivica
Kanacki na de 4-1 tegen KMSK Deinze.
De opdracht voor de wedstrijd tegen KSK Ronse was dan ook scherp afgelijnd: niet verliezen, en indien
mogelijk met de volle buit naar Mechelen terugkeren. Dat laatste gebeurde ook, al diende Malinwa in de
tweede helft flink wat bibbergeld te betalen.
Kanacki gaf de elf van vorige week opnieuw het vertrouwen. Alleen de geel geschorste Bart Van Zundert
werd centraal in de verdediging vervangen door Ben Van Briel. KV starte aardig en probeerde de forcing te
voeren. Ronse kon wel het merendeel van het balbezit claimen, maar het nalatige uitverdedigen van de

thuisploeg in combinatie met het vroege storen van de Mechelse voorlinie maakten dat KV het gevaarlijkst
voor de dag kwam. Geelrood legde geen sprankelend voetbal op de mat, maar prikte wel op gezette tijden.
Nana Asare en Dennis Masina sneden regelmatig naar binnen en zochten actief naar de combinatie in de
kleine ruimte. In de spits holde Pieter Crabeels achter elke bal die zijn richting uitkwam. Dat verschafte
Steven De Pauw dan weer de ruimte om zijn spel te ontwikkelen en de thuisdefensie onder druk te zetten.
Bovendien scoorde Malinwa op de juiste momenten. Eerst puurde het vertrouwen uit een vroege
openingstreffer –De Pauw zette een strafschop om na een fout van Thaddee Gorniak op Asare-, en drie
minuten voor de rust tekende opnieuw De Pauw voor een psychologisch erg belangrijk tweede doelpunt. Een
verdediger van Ronse ging onder een bal van Asare door, De Pauw bleef koelbloedig en kopte de bal over
doelman Luc Paul.
Tussendoor had KV nog enkele kansen gekregen. De Pauw haalde enkele keren uit, Masina kon zich na een
knappe 1-2 met Crabeels door een trosje verdedigers wringen om vervolgens op Paul te besluiten, en Asare
kopte naast op aangeven van opnieuw Crabeels. De thuisploeg was één keer dicht bij een doelpunt. Stéphane
Zebre verraste met een listig schot vanop links, Vincent Van Trier moest alles uit de kast halen om de bal van
onder de lat te duwen.
Na de rust onderging het spelbeeld een heuse facelift. Crabeels was aan het eind van de eerste helft
geblesseerd uitgevallen en werd vervangen door Patrick Goots. Ronse verliet haar egelstelling en formuleerde
volop haar offensieve intenties. De voorlinie van Malinwa hield er na de rust een merkelijk kleinere
actieradius op na, en de druk op middenveld en verdediging werd groot. Waar Bert Dhont in de eerste helft af
en toe mee kon opschuiven en met enkele precieze lange ballen meerdere aanvallen inluidde, moest hij zich na
de rust noodgedwongen beperken tot verdedigend werk. Idem voor Semih Osman Serbest: de eerste
vijfenveertig minuten ontpopte hij zich tot een betrouwbare buffer die de verdediging vakkundig ontlastte, rust
bracht in het spel en onmisbaar was bij de balrecupuratie, na de rust moest hij voortdurend bijspringen in het
eigen strafschopgebied.
Ronse scoorde vroeg in de tweede helft de aansluitingstreffer: een voorzet van Aziz El Khanchaf ging aan
iedereen voorbij en waaide achter een perplexe Van Trier plompweg in doel. De thuisploeg voelde hoe KV het
moeilijk kreeg, nauwelijks nog van de eigen helft wegraakte en onrustig begon uit te voetballen. Vijf minuten
na de aansluitingstreffer was de gelijkmaker bijna een feit. Geharrewar voor doel resulteerde uiteindelijk in
een poging van Krasniqi Halil die door Van Trier van de lijn gekeerd werd. Ronse bleef komen en verslikte
zich daarbij af en toe in het eigen enthousiasme. Achteraan bij KV was het alle hens aan dek. Een vrije trap
van El Khanchaf belandde op het dak van het doel, een kopbal eindigde in de handen van Van Trier.
In de slotfase van de wedstrijd speelde Ronse alles of niets. Twee keer kon KV profiteren van de gaten die
daardoor vielen. Eerst kon Goots een fraai uitgetikte counter niet succesvol afronden, maar in blessuretijd trof
hij toch nog raak. In extremis werd het dus 1-3 – overdreven cijfers, daar was iedereen het over eens. KV
Mechelen won immers op een diefje. Het speelde een verdienstelijke eerste helft en behield de daarin
opgebouwde voorsprong na de rust op basis van karakter en inzet. Met een zes op zes kan Malinwa dus weer
wat minder gecrispeerd ademen. Toch blijft het opletten geblazen. Eens te meer is gebleken dat KV moeilijk
onder de druk van de tegenstander weet uit te komen wanneer vooraan de aanspeelpunten wegvallen. Positief
is dan weer de verbetenheid waarmee de elf van Kanacki hun voorsprong verdedigden en zo de geelrode
aanhang bedankten voor alweer een verre verplaatsing.
dinsdag 28 februari: Spits in vorm, Pieter Crabeels, is onbeschikbaar voor de komende wedstrijd tegen KFC
Vigor Wuitens Hamme. Crabeels werd tegen KSK Ronse kort voor de rust vervangen wegens een blessure.
Hij kampt met een klein scheurtje in het weefsel rond de spieren. Als alles goed verloopt kan hij na het
weekend terug met de groep trainen.
donderdag 2 maart: Zaterdag, voor de match tegen KFC Vigor Wuitens Hamme, speelt de G-ploeg van
KVM een voorwedstrijd tegen de G-ploeg uit Brasschaat: De Cirkel. De wedstrijd start om 18u45 en de aftrap
wordt gegeven door de Vlaams minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt.
vrijdag 3 maart: De club laat weten dat het officieel op de hoogte is gesteld van een nieuw bod op de gronden
van het Scarlet-stadion Achter de Kazerne. Bofin Biscuits van ex-voorzitter Willy Van de Wijngaert biedt 2,6
miljoen euro voor het stuk grond. KVM vroeg aan vereffenaar Joan Dubaere bedenktijd om het te kunnen
bespreken op een volgende bestuursvergadering. Indien Bofin Biscuits eigenaar wordt van het stadion mag
KVM nog 3 à 5 jaar in het stadion blijven spelen.
zaterdag 4 maart: vijfentwintigste speeldag: KV Mechelen – KFC Vigor Wuitens Hamme 0-0
Malinwa geraakte niet voorbij een stug KFC VW Hamme dat met de botte bijl elke aanval van de thuisploeg
met succes pareerde.
In vergelijking met de wedstrijd in Ronse waren er twee wijzigingen in het basiselftal van Kanacki terug te

vinden. Van Zundert keerde terug uit schorsing en Thys verving de geblesseerde Crabeels. De wedstrijd werd
geleid door een Nederlands trio scheidsrechters.
KFC VW Hamme speelde woensdag nog tegen KFC Dessel Sport en sleepte thuis de tweedeperiodetitel
binnen. De Maneblussers waren uit op de eerste negen op negen van het seizoen en trachtten de bezoekers
meteen bij de keel te grijpen. Kansen kwamen er echter niet. Beide ploegen bleven zoeken naar de gaten in de
goed georganiseerde defensies. Tot net na het halfuur viel er weinig te beleven. De eerste grote kans van de
match was voor Asare, maar de Ghanees verslikte zich in de lage voorzet van Verlinden. Even later probeerde
Thys een penalty te versieren, maar de Nederlandse scheidsrechter liet terecht doorspelen. Asare trachtte de
bal nog de recuperen, maar werd tegen de grond getorpedeerd door een opzittende Hamme-verdediger.
Scheids Van Boekel hield de kaarten op zak. Aan de overzijde mocht Flies een vrijetrap nemen net buiten het
strafschopgebied. De Oost-Vlaming krulde de bal enig mooi rondom het muurtje, maar naast de kooi van een
aan de grondgenagelde Van Trier.
Ook Malinwa versierde een vrijeschop. Ribus nam die op een gelijkaardige manier als Flies een minuut eerder
en zag zijn bal ook naast verzeilen. Malinwa drukte Hamme meer naar achteren en dat resulteerde in nog
enkele aardige mogelijkheden. De grootste kans was nog voor Thys die verrast door een kopbal van De Pauw
net niet de bal voorbij doelman Baert devieerde. De verkenningsfase van de wedstrijd duurde net iets te lang
om de 6300 supporters in het stadion te verwarmen. Nochtans voetbalde Malinwa helemaal niet slecht, maar
veel doelrijpe kansen schotelden de geelroden de aanwezigen niet voor. 0-0 bij de rust dus.
Na de pauze verkreeg KV Mechelen de overhand op het middenveld, maar Vigor Wuitens haalde alles uit de
kast om de snelle aanvallen van de thuisploeg te pareren. Masina dribbelde meermaals de bezoekende defensie
op een hoopje, maar werd even veel keer foutief gestuit door de blauwzwarten. 62 minuten ver kopte de mee
naar voren opgerukte Van Hoevelen een vrijetrap naar de verste paal, maar Baert was met een tijgersprong bij
de pinken. Malinwa drukte VW Hamme helemaal op de eigen helft en ging naarstig op zoek naar de
openingstreffer. Grote kansen kwamen er ondanks de aanvalsdrift van de thuisploeg niet. Een opstootje tussen
Serbest en Petrovic die beiden zwaar naar elkaar uithaalden, verdiende twee keer rood, maar scheidsrechter
Van Boekel gaf beide heren slechts geel.
De spanning in het Scarletstadion Achter de Kazerne werd stelselmatig opgedreven, maar Malinwa geraakte
maar niet aan het verdiende doelpunt. Eén minuut voor tijd nam Goots een vrijetrap vanop 20 meter die in het
muurtje tegen de hand van een Hamme-speler belandde. Het Scarletstadion Achter de Kazerne riep om een
penalty, maar de sterk belaagde scheidsrechter had niets gezien. Ook ultieme pogingen van Ribus en Goots
leverden niets meer op voor een strijdend KV Mechelen. KFC VW Hamme hield in een zenuwslopende
tweede helft stand tegen een Malinwa dat de hele wedstrijd vocht voor elke bal en aanspraak maakte op een
doelpunt. Ondanks het overwicht van de thuisploeg bleef de beginscore op het bord staan.
donderdag 9 maart 2006: Vanavond organiseerde KV Mechelen een businessavond voor alle commerciële
partners. De partners werden ingelicht over de stadionproblematiek en kregen uitleg over de commerciële
structuur en de mogelijkheden naar KVM toe.
zaterdag 11 maart 2006: zesentwintigste speeldag AFC Tubize – KV Mechelen 2-1
Twee vermijdbare tegengoals en een offensief compartiment dat op geen enkel moment resoluut haar vleugels
wist uit te slaan – u raadt het al: Malinwa ging de boot in tegen Tubize.
Het veld van AFC Tubize was herschapen tot een drassige akker die academisch combineren onmogelijk
maakte. Dat impliceerde op zich geen aderlating voor KV. Malinwa behaalde haar zeven op negen uit de
afgelopen drie wedstrijden immers niet met orthodox en verfijnd spel, wel met voetbal gebaseerd op
mentaliteit en een uitgebalanceerde organisatie. Het was niet altijd mooi en het ging zelden gepaard met
eclatant overwicht, maar het leverde wel zeven broodnodige punten op.
Tot daar het goede nieuws echter, want in Tubize kon die lijn niet doorgetrokken worden. Integendeel: de
pijnpunten die het spel van KV al een heel seizoen dooraderen, werden plots weer erg zichtbaar. Het team van
trainer Zivica Kanacki ontbeert de kwaliteiten om variatie in haar spel te leggen, een gegeven dat zich
voornamelijk op het offensieve vlak uit. Het mist de hefbomen om een tegenstander bij de keel te grijpen en
de eigen wil zonder compromissen door te drukken. En het toont zich te weinig accuraat, te weinig behept met
gevoel voor finesse ook.
Malinwa was nochtans niet slecht aan de wedstrijd begonnen. In de vijfde minuut zorgde Asare op aangeven
van Ribus meteen voor dreiging. Later probeerden ook Ribus (een schot vanuit de tweede lijn) en Semih
Osman Serbest (waagde zijn kans op een afvallende bal na een poging van Goots) het. KV deemsterde echter
al vrij snel weg. Onzorgvuldigheid sloop in het spel en de lange bal werd te vaak zonder succes gehanteerd.
En zoals zo vaak dit seizoen kreeg geelrood het deksel op de neus. Een vrije trap vanop links werd onzuiver
weggewerkt. Frederic Stilmant nam de bal op de slof, doelman Vincent Van Trier pareerde, maar het leder
belandde opnieuw in de voeten van Stilmant, die vervolgens wel raak trof: 1-0.

Tegen een Tubize dat zich behouden opstelde –bij balverlies verschanste het zich als één blok op de eigen
helft- en de eigen zwakke punten compenseerde door strak gegroepeerd te spelen, kwamen de eerder
genoemde pijnpunten na het tegendoelpunt eens te meer aan de oppervlakte. Door de blessures van Pieter
Crabeels en Yve Thijs zag Kanacki zich verplicht om Patrick Goots opnieuw aan de aftrap te brengen. De
kempenzoon is echter nog slechts een schim van zichzelf en is in het laatste jaar van zijn profcarrière
voorlopig tevergeefs op zoek naar zijn oude vorm. Ook vanop de flanken kwam te weinig dreiging. Steven
Ribus en Jan Verlinden, respectievelijk op de links- en de rechtsachter, toonden zich wel secuur in het
voorbereidend werk, maar hun inspanning stokte doorgaans aan de middellijn. Nana Asare en Dennis Masina
konden zich daar immers onvoldoende doorzetten. Vooral de Swazi, in de heenronde nog geroemd om zijn
creativiteit en wendbaarheid, lijkt zich de laatste weken te verslikken in zijn eigen goodwill. Masina zat in de
zak van Saladdine Sbaï en probeerde als reactie daarop wat meer naar binnen te snijden, maar ook dat bracht
nauwelijks wat op. Steven De Pauw speelde in steun van Goots, maar blesseerde zich nog in de eerste helft
aan de enkel. Hij werd vervangen door Tom Peeters, die terugkeerde uit blessure.
De tweede helft bracht geen beterschap. De communicatie verliep mank en alle diepgang verdween uit het
spel van KV. Een festival van povere passes en ballen richting niemandsland was het resultaat. Toch leidde
een intelligent uitgevoerde aanval in de tweeënzestigste minuut tot de gelijkmaker. Bart Van Zundert opende
met een scherpe pass op Masina, die vervolgens zijn actie zag lukken en de bal inleverde bij Goots. De spits
moest enigszins uitwijken maar kon de 1-1 toch nog binnenleggen. Ironie bestaat echter ook op een
voetbalveld, en zo kwam het dat een knullig tegendoelpunt enkele minuten later Malinwa opnieuw in het
verweer drong. Op een door Van Trier verkeerd ingeschatte hoekschop ging Serbest aan de eerste paal in duel
met Yves Buelinckx. De bal aaide het voorhoofd van de defensieve middenvelder en zeilde aan de tweede
paal via het lichaam van Verlinden in doel. Het is een doelpunt dat de onmacht van KV Mechelen in deze
wedstrijd feilloos illustreerde.
Kanacki zag zijn KV spartelen en bracht eerst Wesley Vanbelle in voor de licht geblesseerde Ribus. In de
slotfase ging Van Zundert naar de kant. In zijn plaats kwam Ben Van Briel, die prompt in de voorlinie
geposteerd werd. Op de bank zat immers geen enkele spits – wegens een gebrek aan mentaliteit had Kanacki
Patrick Kanene thuisgelaten. Het mocht allemaal niet baten, en na negentig minuten noteerde de
scheidsrechter dan ook de 2-1 eindstand.
Malinwa ging dus ten onder in Tubize – een nederlaag die zeker niet gedramatiseerd mag worden, maar
evenmin betiteld kan worden als een ongelukkig accident de parcours. KV Mechelen lijkt dit seizoen niet in
staat tot continuïteit. Het mist de kwaliteit om zorgeloos in de eerste helft van het klassement mee te draaien.
Het is nu aan de technische staf om beredeneerde conclusies te trekken met het oog op volgend seizoen, en
aan de spelers om te proberen met zin voor zelfkritiek de geelrode aanhang op een waardig slot van dit zure
seizoen te trakteren.
dinsdag 14 maart: Yve Thijs is voor de rest van het seizoen out met een buikspierblessure. De Limburgse
aanvaller wordt maandag geopereerd; de revalidatie zal ongeveer 3 maanden in beslag nemen.
woensdag 15 maart: KVM nam 2 spelers over van het failliete K. Beringen Heusden-Zolder. Het gaat om
Bram Criel en Agustin Lopez-Ruiz. Beide spelers blijven tot het einde van dit seizoen op KV en dan maakt de
technische staf een evaluatie. Bram Criel is een 19-jarige spits die tijdens de vereffeningsperiode van KVM
debuteerde in het eerste elftal, nu maakt hij van de vereffening van K. Beringen Heusden-Zolder gebruik om
terug te keren naar z’n ex-ploeg. Lopez-Ruiz is een 20-jarige centrale middenvelder van spaanse afkomst.
zaterdag 18 maart: zevenentwintigste speeldag KV Mechelen - KFC Dessel Sport 2-1
Malinwa won haar thuiswedstrijd tegen KFC Dessel Sport met 2-1. Masina opende na 24 minuten de score,
maar twaalf minuten later scoorde Delanghe de gelijkmaker al. Goots zorgde tien minuten voor tijd voor de
overwinning.
Kanacki opteerde centraal in de defensie voor Van Briel, Van Zundert moest tevreden zijn met een plaatsje op
de bank. Voorin mocht Goots terug postvatten door de blessures van De Pauw, Thys en Crabeels.
De eerste helft kwam moeilijk op gang, om niet te zeggen helemaal niet. Noch KV Mechelen noch de
bezoekers kwamen eruit en meer dan wat pover middenveldspel mochten de aanwezigen niet aanschouwen.
Het eerste schot tussen de paal kwam van Gabriel Persa die van ver zwak op Van Trier besloot. Aan de
overzijde moest keeper Heilmann een al even zwak schotje van Van Briel pakken. 24 minuten ver kreeg
diezelfde Heilmann een goede terugspeelbal van de bezoekende defensie aangespeeld. De stuntelende goalie
speelde de bal echter onbegrijpelijk in de voeten van Masina die makkelijk de 1-0 tegen de touwen werkte.
KV Mechelen kreeg het doelpunt op een presenteerblaadje aangeboden en kwam zo verrassend voor. KFC
Dessel Sport reageerde, maar Persa besloot in één tijd op een attente Van Trier. Daartussendoor kreeg een
geïrriteerde Ribus van scheidsrechter Jordens een domme gele kaart voor klagen bij de lijnrechter. Even later

mocht Jan Delanghe ongestoord richting het zestienmetergebied van geelrood oprukken en de gelijkmaker
binnenschieten. Buiten de gele kaarten voor doelpuntenmakers Masina, voor een schwalbe rond de
middenlijn, en Delanghe, voor een aanslag op Verlinden, was er in de eerste helft niets meer te beleven.
Met de rust kwamen Kanene en Van Zundert in de plaats voor Ribus en een bleke Serbest. Malinwa kwam
met meer passie uit de kleedkamers en drukte de bezoekers bij momenten tegen het eigen doel. Niet dat
geelrood uitgespeelde kansen kreeg, maar Dessel diende toch bij te sturen. Zeven minuten in de tweede helft
ver redde Heilmann de meubelen voor de bezoekers. Van Briel kopte knap binnen het doelkader, maar de
Kempense keeper redde mooi. Ook aan de overzijde moest Van Trier alles uit de kast halen om een poging
van Pellegriti in corner te werken. Die hoekschop werd door Janssen net naast gekopt. Met Kanene en Van
Zundert creëerden de Maneblussers meer diepgang en de groenwitten loerden op de counter. De bezoekers
herpakten zich naar het midden van de tweede vijfenveertig minuten. Persa kreeg een vrijgeleide van de
KVM-defensie, maar geraakte niet voorbij een secure Van Trier. Voor het zestienmetergebied van Heilmann
kon even later Goots doorspelen naar Masina die op zijn beurt aflegde naar Verlinden die een paar meters
naast de paal knalde. De thuisploeg mocht enkele minuten verder zijn zoveelste hoekschop nemen. Goots nam
de uitvallende bal op de slof en zag deze een half metertje over de staak zoeven.
80 minuten ver, kreeg een vrijstaande Peeters de bal links in het strafschopgebied aangespeeld. De nummer 19
van KV Mechelen zag zijn schot in eerste instantie gepareerd door een uitstekend keepende Heilmann die zijn
fout van de eerste helft met verschillende spectaculaire saves in de tweede helft probeerde recht te zetten. De
rebound belandde in de voeten van Goots die zijn tiende van het seizoen scoorde. 2-1 en KV Mechelen
gevleid op voorsprong, al moet wel benadrukt worden dat Heilmann reeds enkele malen een gemaakt doelpunt
uit zijn kooi rammelde. De thuisploeg leek bevrijd van alle zorgen en schotelde in de slotfase de 6000
supporters een aantal schitterende doelschoten voor. Eerst schilderde Peeters in één tijd vanop 20 meter de bal
in het doelkader en moest Heilmann zich reppen om de pegel alsnog in corner te werken. Even later hield hij
ook een knal van Goots uit de touwen. In de allerlaatste minuut van de match, ging een bedrijvige Masina nog
neer in het penaltygebied na een duidelijke fout, maar Jordens liet doorspelen.
KV Mechelen hield dus de drie punten thuis na een matige wedstrijd en springt zo over de Kempenaars naar
een voorlopige negende plaats.
zaterdag 25 maart: achtentwintigste speeldag R. Antwerp FC - KV Mechelen 2-1
Een verdienstelijk KV Mechelen ging met 2-1 de boot in tegen Antwerp.
The Great Old versus Malinwa: hoewel bevochten in tweede klasse blijft het treffen een klassieker. Veel volk
in de tribunes op de Bosuil, hoog oplaaiende emoties en een fysieke slag op het veld. Werd het een
hoogstaande partij? Allerminst. Werd het een boeiende partij? Des te meer. Beide ploegen kwamen
strijdvaardig aan de aftrap en koesterden die mentaliteit gedurende negentig minuten.
Zowel bij de thuisploeg als bij KV was wat taktisch timmerwerk verricht. Antwerp moest door blessures de
pionnen in de verdediging herschikken, terwijl Malinwa het offensief compartiment anders moest inkleuren.
Patrick Kanene zag zijn goeie invalbeurt van afgelopen week beloond met een plaatsje in de basis - hij werd
op links uitgespeeld. Ook Bram Criel kwam aan de aftrap. Hij nam vooral de rechterkant voor zijn rekening.
Patrick Goots, ooit nog de chouchou van het roodwitte publiek, opereerde als diepste spits.
KV begon snedig aan de partij en zocht actief naar openingen. Een ingeving van Nana Asare leidde al in de
negende minuut tot een doelpunt. De linksback verstuurde een prachtige pass naar Criel, die in twee keer
afwerkte: 0-1. Die onverhoopte voorsprong zorgde voor vertrouwen - geen overbodige luxe, want Antwerp
ging vervolgens nadrukkelijker het initiatief nemen. De thuisploeg probeerde met snelle, scherp
gecoördineerde uitbraken de Mechelse afweer te ontwrichten. Dat lukte niet helemaal: telkens de Antwerpse
trein kwam aangedenderd, trok de defensie van Malinwa assertief aan de noodrem. Veel uitgespeelde kansen
kreeg Antwerp dan ook niet, wel een resem vrije trappen in de tweede zone, waar het weinig uit puurde. De
viermansverdediging van KV leverde, gesteund door de buffer Bert Dhont - Bart Van Zundert, puik werk af.
Toch manifesteerde zich alweer een curieuze paradox. Waar de defensie zich in het reguliere spel doorgaans
erg secuur toont, gaat ze op stilstaande fases plots onhandig acteren. De gelijkmaker van Antwerp, in de
vierentwintigste minuut, kwam alweer voort uit een hoekschop. In de kluts raakte de bal maar niet weg, en
toen het leder bij de vrijstaande Fangzhuo Dong ingeleverd werd, aarzelde die geen moment om de 1-1 aan te
tekenen.
Malinwa diende de hele eerste helft alert te voetballen, maar probeerde zelf ook op gezette tijden te prikken.
Asare had alweer een begenadigde dag en beperkte zich niet tot verdedigen alleen. Meermaals was de
negentienjarige Ghanees de motor van een offensieve actie. Ook Criel etaleerde bevlogenheid en werkkracht.
Wanneer Mechelen eruitkwam, deed het dat met overwegend knappe combinaties en soepel samenspel. Aan
de rand van de zestien meter stokte het evenwel, en kansen waren dan ook schaars. Toch was KV nog één keer
dicht bij een doelpunt. Kanene zette met een enig mooie beweging Criel voor Predrag Ristovic, maar de

Antwerpse doelman redde gepast.
Na de rust evolueerde de partij tot een heuse cupmatch. De wedstrijd ontbeerde doelrijpe kansen en technische
hoogstandjes, maar dat werd ruimschoots goedgemaakt door de spankracht, de scherpe duels en de fysieke
verbetenheid. Toen de vermoeidheid toesloeg en er gaten begonnen te vallen tussen de linies, werd duidelijk
dat de ploeg die kon scoren, zou winnen. Het was nagelbijten op de tribunes, en gespannen toekijken hoe
Malinwa langzaam maar zeker het pleit verloor. Geelrood speelde nog steeds met veel engagement, probeerde
de boel goed gesloten te houden en waar mogelijk een counter gevat uit te tikken. Tot echte mogelijkheden
kwam het echter niet, al stak de scheidsrechter een handje toe door de doorgebroken Kanene af te vlaggen
voor twijfelachtig buitenspel. Maar, eerlijk is eerlijk: het was Antwerp dat gaandeweg de forcing begon te
voeren. Pompen of verzuipen, heet dat dan, en het werd verzuipen. In de zesenzeventigste minuut kopte
Sylvan Ebanks-Blake Antwerp immers het delirium in - alweer op hoekschop overigens. Daarvoor hadden
Mamam Souleymane (een verrassend schot uit de tweede lijn, over) en Ebanks-Blake (schot, knappe redding
van Vincent Van Trier) al voor pertinente dreiging gezorgd.
Zo ging KV Mechelen dus met 2-1 de boot in. Het mocht evenwel met opgeheven hoofd van het veld: de
Mechelse aanhang beloonde haar spelers met een terecht applaus voor de getoonde verbetenheid en vechtlust.
Malinwa heeft gestreden en verloren in een begeesterende wedstrijd.
zaterdag 1 april: negenentwintigste speeldag KV Mechelen - KV Kortrijk 0-0
KV Mechelen hield één punt thuis tegen de derde uit de stand KV Kortrijk. De eerste helft was zeer
genietbaar, zij het met weinig doelpogingen. Ook in de tweede 45 minuten bleef de brilscore op het bord.
Malinwa werd geteisterd door een aanhoudende blessurelast en dat verplichtte Kanacki weer tot wijzigingen
in de basiself. Een licht gekwetste Van Trier zat op de bank waardoor Verelst het Mechelse doel mocht
verdedigen. Serbest nam de plaats in van de geschorste Dhont terwijl Criel zijn debuut in het Scarletstadion
Achter de Kazerne maakte.
Onder een open hemel en een ondergaande zon begonnen beide ploegen fris aan de wedstrijd. Met veel
overgave en een hoog tempo probeerden zowel de thuisploeg als de bezoekers meteen de wedstrijd naar hun
hand te zetten. De eerste kans kwam nochtans pas na twaalf minuten toen Verlinden vanop 25 meter een loeier
net naast de kooi van doelman Vandoorne knalde. De snelheid van uitvoering kwam lang niet alle
nauwkeurige passes ten goede. Een misverstandje tussen Van Hoevelen en Verelst liep bijna fataal af, maar
Landu Tubi, ex-KV Mechelen, moest te ver uitwijken om de West-Vlamingen op voorsprong te schieten. De
twee zwarte parels van de Maneblussers hadden het duidelijk naar hun zin op de linkerflank, maar konden
ondanks de mooie eentijdsacties de bezoekende defensie niet bedreigen. Op een natte grasmat was het glijden
geblazen en dat resulteerde onderandere in bitter weinig kansen. Net na het halfuur noteerden we dan toch de
eerste grote mogelijkheid. Landu Tubi kopte krachtig in, maar een secure Verelst was bij de pinken om de bal
over de lat te tikken. Even later dreigde er weer gevaar voor de kooi van de Mechelse doelman. Makhloufi
nam een uitvallende bal op de slof en knalde staalhard naast. Net voor rust wandelde Nong door de Malinwaverdediging. Gelukkig voor Geelrood repte Van Briel zich nog tijdig terug waardoor Nong naast schoot. 0-0
bij de rust na een aangename maar kansloze eerste helft.
KV Kortrijk begon goed aan de tweede helft, al had Peeters eerst een unieke mogelijkheid. De middenvelder
trapte echter van in het zestienmetergebied over de bal. De West-Vlamingen reageerden furieus door aan de
overkant de vlijtige Nong te lanceren. Van Hoevelen haalde de nummer 9 van Kortrijk net voor het
strafschopgebied onderuit. De daaropvolgende vrijetrap van Jarakovic ging laag en hard door het muurtje,
maar stuitte op een goedkeepende Verelst. Enkele minuten later geraakte Malinwa maar niet onder de druk
van KV Kortrijk uit. Eerst moest Asare Verelst op de lijn bijstaan om een schot van Makhloufi in hoekschop
te deviëren. Vervolgens kopte Velghe net over de staak. Na een felle start zakten de roodwitten terug, al mocht
Malinwa de goden prijzen toen de mee opgerukte Tim Aelbrecht een haarscherpe voorzet van Makhloufi
onbegrijpelijk voorlangs kopte. Net voor deze fase had KVM-trainer Kanacki de moegestreden Criel en de
geblesseerde Asare naar de kant gehaald voor respectievelijk een heroptredende De Pauw en Vanbelle. Even
leek het alsof de slotfase een wat tegenvallende tweede helft zou goedmaken, toen Masina op een pass van
Van Zundert op Vandoorne schoot, aan de overzijde een slechte terugspeelbal van Masina nog net door
Verlinden en Verelst kon goedgemaakt worden en nog in diezelfde drie minuten Jarakovic een vrijetrap op
Verelst afvuurde. Maar beide ploegen leken tevreden met het behaalde punt en buiten een goede mogelijkheid
voor Nong waren de laatste minuten van de wedstrijd dan ook overbodig.
De match eindigde dus op een billijk gelijkspel na een aangename eerste, maar tegenvallende tweede helft
waarin vooral KV Mechelen voorin weinig klaarmaakte. Volgende week zaterdag wacht voor Malinwa een
nieuwe thuiswedstrijd, dan tegen KAS Eupen.

woensdag 5 april: Vandaag kreeg KV Mechelen bevestiging van de Voetbalbond dat de club haar licentie
krijgt om volgend seizoen opnieuw aan te treden in tweede nationale.
donderdag 6 april: Op zondag 7 mei neemt Patrick Goots afscheid van zijn professionele spelerscarrière.
Wegens de vereffening van K. Beringen Heusden-Zolder moet KVM die dag niet meer in actie komen en
speelt in plaats van de competitiewedstrijd een galamatch tegen eersteklasser KFC Germinal Beerschot
Antwerpen.
zaterdag 8 april: dertigste speeldag KV Mechelen - KAS Eupen 0-1
Malinwa verloor in eigen huis drie kostbare punten tegen KAS Eupen. In een ronduit zwakke wedstrijd kon de
thuisploeg na de vroege tegentreffer van de bezoekers niets klaarmaken.
Van Hoevelen moest geschorst aan de kant blijven waardoor Kanacki Van Zundert een rij naar achter haalde.
Dhont keerde terug uit schorsing aan de zijde van Serbest. Voorin moest Goots het alleen zien te klaren, want
Criel bleef op de bank. Bevers catering was de wedstrijdsponsor van de dag.
Met een overwinning tegen KAS Eupen kon KV Mechelen de degradatiezorgen van haar afspelen, maar ook
de bezoekers moesten voor de volle buit gaan na een beschamende 3 op 15 in de laatste vijf wedstrijden.
Eupen begon fris aan de partij en warmde Verelst op met een tweetal schoten uit de tweede lijn. Malinwa liet
via Dhont voor het eerst van zich horen. De middenvelder zette zich door het dikbevolkte Eupense centrum
door, maar besloot zwakjes naast de kooi van keeper Jacquemin. Na een kwartiertje spelen was het aan de
overkant wel raak. De bezoekers speelden de Mechelse defensie uit verband en Guillaume Gillet rond beheerst
met het hoofd af. 0-1 en de Maneblussers al vlug op achtervolgen aangewezen. KV Mechelen had het moeilijk
om te reageren, mede door de puike witzwarte organisatie. 22 minuten ver geraakte een pegel van De Pauw op
vrijetrap dan toch aan de goal van de bezoekers. Doelman Jacquemin tikte de bal spectaculair over de lat in
corner die echter niets opleverde. Bij een hoekschop van Farssi moest Verelst wél met de vuisten
tussenkomen. Het spel van beide ploegen was uiterst zwak en kon op geen enkel moment bekoren. Een hard
schot van Goots, op de counter, dat over ging, kon daar niets aan veranderen.
In de slotfase van de eerste helft counterde KAS Eupen gevat na een slechte vrijetrap van Goots. Verelst
behoedde KVM voor meer onheil door knap de bal uit de voeten van de doorgebroken Colin te halen en kende
geluk toen Rentmeister de rebound vanop 20 meter pal op de Mechelse goalie schoot. Na een bedroevende
eerste helft was de stand 0-1.
Bij aanvang van de tweede helft verving Kanacki de alweer niet overtuigende Serbest voor Criel. De KVMcoach had de spelers tijdens de rust duidelijk de levieten gelezen en dat leverde in de eerste minuten meer
aanvalsdrift van de thuisploeg op. De Pauw kopte een voorzet net naast het doel. KAS Eupen nam meteen
daarna weer het heft in handen en kwam zelfs dichtbij de nul-twee. Verelst stond op de goeie plek en maakte
een klutsbal onschadelijk. Nog geen twee minuten later waren de bezoekers daar opnieuw. Marechal mikte
echter alleen voor de Malinwa-goalie voorlangs. Het was voor KV Mechelen huilen met de pet op: van enige
creativiteit in het elftal was er geen sprake en de slordige passes stapelden zich op. Uit een zeldzame
doorsteekbal van Masina naar Goots kon de bijna 40-jarige spits enkel een corner uithalen. Ook een kopbal
van Criel kon de keeper uit het Duitstalige deel van België niet bedreigen.
Kanacki probeerde met Kanene meer swung in de ploeg te brengen, maar ook dat lukte niet. Met stereotiep
voetbal maakten Dhont en co niets klaar en de schaarse uitbraken van KAS Eupen konden het niveau van de
wedstrijd helemaal niet naar boven tillen. Een kwartiertje voor affluiten kreeg Marechal van een bleke Van
Zundert een vrijgeleide. Gelukkig voor KVM redde Verelst in drie keer de hoop op de gelijkmaker. Goots
kreeg daar enkele momenten later een mooie gelegenheid voor, maar het kanon van de aanvaller stond
vanavond niet juist gericht. De nipte en vroege voorsprong van KAS Eupen hield stand na een beschamend
zwakke wedstrijd. KV Mechelen ziet, als het zondagnamiddag in KSK Ronse - Virton en VW Hamme - R.
Union SG tegenvalt, weer het degradatiespook opduiken en zal in de resterende drie moeilijke wedstrijden
tegen ploegen uit de eerste kolom toch enkele punten moeten halen om alle zorgen achter zich te laten.
zaterdag 8 april: Jeroen Mellemans is KV’s eerste transfer naar volgend seizoen toe. Mellemans is een 29jarige middenvelder die overkomt van KFC Verbroedering Geel. De ex-speler van VCT Terkoest, K. SintTruidense VV, K. Berchem Sport en Excelsior Veldwezelt tekende een contract voor 2 seizoenen bij Malinwa.
zaterdag 15 april: éénendertigste speeldag: Oud-Heverlee Leuven - KV Mechelen 3-2
Negentig minuten voetbal leverden opnieuw een pijnlijk bittere nasmaak op.
“Club met ziel zoekt dito spelers”: dat opschrift op het meterslange spandoek dat de Malinwa-supporters met
zich meehadden, typeert de atmosfeer waarin Mechelen naar Leuven trok. Sowieso draagt die wedstrijd al een
specifieke geladenheid mee: het is een duel tussen twee provinciesteden op niet eens zoveel kilometers van
elkaar. Twee clubs met een verschillende filosofie ook: in Leuven wordt sinds enkele jaren met een fusie van

Oud-Heverlee, Stade en Daring Leuven gepoogd om zo snel mogelijk door te stoten naar eerste klasse, bij KV
Mechelen wordt geprobeerd om eigenheid en traditie aan ambitie te linken. De wedstrijd kreeg nog een extra
dimensie door de sportieve actualiteit. Malinwa is in een wel erg benarde positie beland en zal tot op het eind
van het seizoen moeten knokken om niet op een plaats te eindigen die leidt naar verraderlijke
baragewedstrijden. Een gebrek aan kwaliteit, een gebrek aan inzet, een gebrek aan zelfkritiek: de
commentaren waren niet uit de lucht afgelopen week en resulteerden in een schijnbaar onherstelbare
vertrouwensbreuk tussen spelersgroep en supporters, geïllustreerd door voornoemd spandoek. Met die
beklemmende wetenschap in het achterhoofd moest KV Mechelen dus de wei in tegen OH Leuven voor
alweer een cruciaal duel.
Zivica Kanacki opende met een eerder gedurfde opstelling. Danig verontrust door het gebrek aan passie in de
eerste helft tegen Eupen presenteerde hij enkele vaste waarden de rekening. Zo viel Semih Osman Serbest
naast de kern en moesten Bart Van Zundert en Patrick Goots zich tevreden stellen met een plaatsje op de bank.
Kanacki speculeerde openlijk op de frisheid en de mentaliteit van enkele jongeren die totnogtoe vooral náást
het team vielen. Op de linksachter verscheen Wesley Vanbelle, terwijl Maxime Biset als enige defensieve
middenvelder werd uitgespeeld – meteen ook de eerste keer dat Biset aan de aftrap kwam overigens. Ook het
offensief compartiment had grondige wijzigingen ondergaan. Centraal speelden Patrick Kanene en Dennis
Masina, op de flanken moesten Nana Asare en Steven De Pauw voor offensief vuur zorgen.
Hoe paradoxaal ook: die onuitgegeven opstelling bleek te renderen. De lijm plákte, en KV Mechelen speelde
in Leuven mogelijk haar beste partij van het seizoen. Alles wat het team van Kanacki vorige week ontbeerde –
onvoorwaardelijke inzet, overtuiging, klasse- etaleerde het wél tegen OHL. De nieuwe namen grepen resoluut
hun kans en leverden stuk voor stuk een quasi onberispelijke prestatie af. Vanbelle liet een intelligente indruk
na, Biset ontpopte zich tot een gedroomde stoorzender en toonde zich keer op keer ongemeen hardnekkig in
de duels. Kanene startte ietwat flets, maar maakte dat al snel goed door zich in de match te werken.
In de eerste helft had OH Leuven nog gelijke tred gehouden met Malinwa. Beide ploegen leken aan elkaar
gewaagd, al signaleerden enkele keurig uitgetikte aanvallen langs Mechelse kant een surplus dat uitgebuit
diende te worden. De acties van KV hadden net dat tikkeltje meer urgentie, en twee mogelijkheden hadden
meer kunnen opleveren. Eerst besloot Tom Peeters op aangeven van Asare in één tijd te onbesuisd over,
daarna testte De Pauw de vuisten van thuisdoelman Thierry Berghmans. Het was echter OHL dat geslepen op
voorsprong kwam. In de vijfendertigste minuut ontzette Kenny Van Hoevelen in de voeten van Kevin
Janssens, die de bal prompt mooi in de verste hoek lepelde: 1-0. Tot dan was de thuisploeg niet verder geraakt
dan wat oppervlakkige dreiging – een afgekeurd doelpunt van Samuel Remy was de enige concrete
mogelijkheid geweest. Vlak voor rust creëerde OHL dan toch nog een goeie kans: Jonathan De Falco ging op
wandel in de zestien meter, maar Tom Verelst ging goed plat op diens schot.
In de tweede helft ontbond Malinwa plots al haar duivels. Het zwierde alle complexen overboord en begon
stevig te drukken. Attent storend werk op het middenveld resulteerde in een fikse aanvalsgolf, gedragen door
het trio Asare – Masina – Kanene, dat bijwijlen zwierige combinaties op de mat toverde. OHL moest de
Mechelse pressie ondergaan en liet een lijdzame indruk. Vijf minuten na de rust was de gelijkmaker al een
feit. Bernard Morreel ging in het strafschopgebied aan Masina hangen, De Pauw verzilverde de penalty.
Nauwelijks drie minuten later had Kanene de 1-2 aan de voet, maar zijn bal ketste op de paal. Exact een uur
was er gespeeld toen Masina en Kanene met briljant samenspel de thuisdefensie uit verband kegelde ter
hoogte van de middellijn. Kanene schudde vervolgens knap z’n mannetje af, ging door en werkte koelbloedig
af.
Voor Mechelen leek een heerlijke voetbalavond in de maak. Het had de thuisploeg in een wurggreep en bleef
de ene actie na de andere opzetten. Na de 1-2 begon Malinwa echter te morsen met de kansen. Het
ongelukkigst was Masina: toen hij op een verre uittrap van Verelst alleen voor doel kwam, miste hij
onbegrijpelijk zijn schot. Even later kreeg ook De Pauw –die overigens nog al dan niet terecht een doelpunt
afgekeurd zag- een dot van een kans, maar hij besloot te zwak op Berghmans. Op dat moment deed een
onwrikbare voetbalwet haar intrede in het verhaal: wie zijn kansen niet afmaakt, krijgt het deksel op de neus.
Met nog vijf minuten te gaan zette OH Leuven alles op alles om de achterstand ongedaan te maken. Een
moegestreden Mechelen week, en zag in twee dolle minuten het eigen kaartenhuisje ineenstuiken. Het was –o
ironie- ex-KV’er Sammy Greven die met een intimiderend afstandsschot Verelst verraste en zo de 2-2 op het
bord zette. De organisatie viel plots weg bij geelrood, en nauwelijks zestig seconden later rondde Bjorn
Ruytinx het moment van Leuvense druk efficiënt af: 3-2.
Kanacki bracht in extremis nog Goots en Jeroen Coppens in, maar het mocht niet baten: Malinwa ging
onverdiend de boot in. Het botste in Leuven op het brutale cynisme dat voetbal soms eigen is. De vereiste
inzet en mentaliteit waren deze keer wél gedurende negentig minuten aanwezig, en in de tweede helft ging de
thuisploeg zelfs enkele keren met de billen bloot. Maar -en op een naargeestige manier symboliseert dat het
rampseizoen dat Malinwa afwerkt- zelfs met alle ingrediënten aanwezig voor een pittig succesje, ging het nog

fout. KV vergat de kansen af te werken en een breed lachend OHL ging met de overwinning aan de haal.
Onkunde werd in Leuven onmacht. Op het veld bleek dat een hemelsbreed verschil op te leveren, in de uitslag
en daaruitvolgend de klassering niét: KV Mechelen staat kniehoog in de ellende. Het had een robuuste stap
richting behoud kunnen zetten, maar schuifelde nog dichter richting de afgrond. De Mechelse aanhang,
opnieuw massaal aanwezig, bleef verweesd en ontredderd achter, murw geslagen door de feiten, achtervolgd
door een echo van paniek.
woensdag 19 april: Vandaag zaten de voorzitters van alle tweedeklassers rond de tafel. De Voetbalbond
stelde voor een charter te ondertekenen dat niemand het eindklassement juridisch zou aanvechten. Er was
geen éénsgezindheid tussen te clubs en zodoende werd het charter niet ondertekend. Gerechtigd
correspondent Jan Van Craen verving voorzitter Johan Timmermans op deze vergadering.
donderdag 20 april: De afscheidswedstrijd van Patrick Goots tegen KFC Germinal Beerschot Antwerpen
wordt vervangen door een wedstrijd tegen FC Molenbeek Brussels Strombeek. Uit veiligheidsoverwegingen
mag de wedstrijd tegen de Ratten niet doorgaan.
vrijdag 21 april: De uitslagen van de wedstrijden van het failliette K. Beringen Heusden-Zolder worden dan
toch geschrapt door KBVB. Eerder besliste de voetbalbond deze punten te behouden maar vandaag herzag
men in Brussel deze beslissing. Het eindklassement zal dus worden opgemaakt op 32 wedstrijden. Omdat
KVM in K. Beringen Heusden-Zolder verloor, verliest het dus geen punten maar zal het over twee weken ook
geen punten bijkrijgen door een forfaitzege.
zaterdag 22 april: tweeëndertigste speeldag: KV Mechelen – KV Red Star Waasland 2-0
In een zinderende sfeer stuntte KV Mechelen tegen KV RS Waasland. Malinwa hield de broodnodige drie
punten thuis na een wedstrijd waarin het zwarte aanvallerstrio van de thuisploeg de Waaslandse verdediging
doldraaide.
De elf die vorige week in Leuven aan de aftrap verschenen, kregen ook nu het vertrouwen van Kanacki. De
enige wijziging kwam er uit noodzaak. Van Hoevelen keerde terug uit schorsing en verving de geblesseerde
Van Briel. JP Consulting sponsorde dit thuistreffen tegen Red Star Waasland.
Er stond veel op het spel in het Scarletstadion Achter de Kazerne: winnen zou zo goed als zeker het behoud in
tweede klasse betekenen, verliezen zou de vertwijfeling in de geelrode rangen alleen maar versterken. Met de
vocale steun van de thuisaanhang nam Malinwa een blitzstart. Al na een kleine vier minuten mocht Dennis
Masina alleen op doelman Hofmans afgaan en de 1-0 tegen de touwen werken. Red Star Waasland dat nog in
aanmerking kwam voor de derdeperiodetitel was verrast en kon geen antwoord vinden op het vroege doelpunt.
Het was integendeel KVM dat in de beginfase nog een paar keer stevig kwam dreigen. Masina schoot bijna
zijn tweede van de avond tegen de netten, maar de paal stond een grotere voorsprong voor de thuisploeg in de
weg. Voor het eerste echte gevaar van de bezoekers was het wachten tot de 18de minuut toen Bjorn Derycke
vanop 20 meter Verelst aan het werk zette. De frustratie groeide bij Waasland dat maar weinig klaarmaakte
tegen een vinnig Malinwa. Vooral met de snedige aanvallen van de Maneblussers hadden de Oost-Vlamingen
het knap lastig. Kanene, Masina en Asare deden het publiek genieten en bevestigden het moois dat ze vorige
week in Leuven ten tonele brachten. Halfweg de eerste helft beging Thomas Dupont een fout op doelman
Verelst waarna de bezoekende trainer het arbitraal trio op de korrel nam. Op aangeven van de assistentscheidsrechter moest Dirk Geeraerd de tribune in.
KV Mechelen domineerde de eerste helft met fris voetbal en een gezonde dosis inzet. Biset was heer en
meester op het middenveld en voorin bleef het gesmeerd lopen. Verlinden kon de bal uit de voeten van een
Wase verdediger ontfutselen en knalde vanop 20 meter net over het doelhout. Even later mocht Van Zundert
een vrijetrap nemen vanop links. Doelman Hofman had moeite met het schot van de KVM-verdediger. In
diezelfde minuut dook Masina het zestienmetergebied in, maar zijn poging ging nipt over. Even later krulde
Vanbelle een vrijetrap mooi in de rechterbenedenhoek, maar de Wase goalie kon nog met de vingertoppen de
bal in hoekschop werken. De thuisploeg verbaasde vriend en vijand en creëerde een overvloed aan kansen.
Toch kwamen de elf in geelrood getooide spelers goed weg toen Keita aan de overzijde scherp voorzette en
Derycke net niet bij de bal kon om de gelijkmaker binnen te tikken. Net voor de pauze kon Asare bijna
profiteren van een misverstand tussen Hofman en zijn verdediging, maar het bleef 1-0.
De tweede helft beloofde nog meer van al dat fraais. Nog geen drie minuten na de aftrap versierde Masina een
vrijeschop. De Pauw pegelde deze richting de kruising, maar Hofman haalde alles uit de kast om een tweede
tegentreffer te vermijden. Kanene zette zich even later door de stugge bezoekende defensie, maar besloot
naast. De twee-nul hing in de lucht maar kwam er alsnog niet. Op de counter kon KV Mechelen een drietegen-twee-situatie niet uitbuiten. Peeters mikte nipt naast de rechterstaak. Aan de overzijde ging Verelst
onder de bal door, maar Derycke trapte knullig over de bal waardoor een Mechelse voet het gevaar ongedaan

maakte. Red Star probeerde meer druk te zetten. Dupont kon door de thuisdefensie wandelen, maar stuitte op
een attente Verelst. Echte kansen kwamen er uit de kortstondige aanvalslust van Waasland niet en Malinwa
ging verwoed op zoek naar een tweede bevrijdend doelpunt. Na een duidelijke fout van Jurgen Van den
Bossche op Masina, wees scheidsrechter Delcorps naar de stip. De Pauw knalde zonder medelijden staalhard
binnen. Een meer dan verdiende voorsprong voor een voetballustig KV Mechelen dat alle degradatiezorgen
van zich af wou spelen. Even later stond het bijna 3-0 na een knappe combinatie tussen een uitstekend
spelende Verlinden en een altijd aanwezig Kanene. De boomlange spits vergat echter van dichtbij de wedstrijd
helemaal te beslissen. In het laatste kwartier kroop KV meer naar achteren en dat leverde enkele hete standjes
voor het eigen doel op. De beste kans was voor Kristof Arys die de vuisten van Verelst trof. RS Waasland
ging naarstig op zoek naar de aansluitingstreffer, maar die kwam er tot groot jolijt van de thuisaanhang niet.
Een doelpunt van Derycke werd terecht afgekeurd omdat de Wase aanvaller net daarvoor Verelst in het eigen
doel torpedeerde. Vier minuten voor tijd mochten de bezoekers helemaal de boeken sluiten toen Vincken de
doorgebroken Masina neerhaalde en daarvoor rood kreeg. De uitermate belangrijke zege van KV Mechelen
was een feit en Kanacki trakteerde uitblinkers Asare, De Pauw en Masina op een applausvervanging.
Met deze zege zet KV Mechelen een belangrijke stap naar het behoud. Daarenboven konden de 6 300
supporters genieten van wat één van de beste, om niet te zeggen, dé beste wedstrijd van het seizoen was.
Volgende week wacht de laatste match van het seizoen op het veld van leider KVSK United dat mogelijk
morgen al kampioen kan worden.
maandag 24 april: Patrick Goots verlaat aan het einde KVM. Z’n spelerscontract loopt af en de Kempense
goalgetter praatte met de club over een functie binnen de sportieve staf maar dit komt er uiteindelijk niet. In
de media circuleren geruchten dat de spits bij vierdeklasser RC Mol-Wezel zou gaan voetballen.
woensdag 26 april: Maxime Biset tekende vandaag een nieuw contact bij KV. De 20-jarige middenvelder
kreeg een contract voor volgend seizoen met optie voor nog 2 seizoenen.
vrijdag 28 april: Malinwa deed vandaag een tweede transfer voor komend seizoen, het gaat om de 23-jarige
verdediger Boris Marolt die een contract voor 2 seizoenen ondertekende. Marolt staat op de loonlijst van
KRC Genk, waar hij bij de beloften speelde. Voorheen speelde hij bij K. Patro Maasmechelen.
In de omkopingszaak van KFC Verbroedering Geel heeft de KBVB vandaag nog geen uitspraak gedaan. De
uitspraak wordt woensdag verwacht.
zondag 30 april: drieëndertigste speeldag KVSK United Overpelt-Lommel - KV Mechelen 2-0
KVSK United – KV Mechelen beloofde een pittige partij te worden.
De thuisploeg zag de titel immers binnen handbereik: bij winst gepaard aan puntenverlies van naaste
concurrent Bergen zou het zich tot kampioen kronen. Ook voor Malinwa was dit geen vrijblijvend treffen. Met
de knappe overwinning tegen Waasland deed het een gouden zaak in de degradatiestrijd. Om ook
mathematisch zeker te zijn van het behoud en niet afhankelijk te zijn van puntenverlies van Dessel Sport of
Union, moest het in Lommel één puntje rapen.
Zivica Kanacki opteerde voor dezelfde elf als tegen Waasland. Logisch ook: nooit eerder dit seizoen toonde
KV Mechelen zich zo coherent en –vooral- zo mondig vooraan als de laatste twee weken. Ook nu moest
Malinwa zeker niet onderdoen voor de titelpretendent. In het tweede deel van de eerste helft gaf het zelfs
zwierig de toon aan. KVSK United was wat zenuwachtig begonnen aan de wedstrijd. Het oogde iets te
gecrispeerd om het slot op de Mechelse defensie te ontgrendelen en dreigde slechts één keer in de
openingsfase: een schot van smaakmaker Marcos Pereira zeilde naast.
In de dertiende minuut kreeg de thuisploeg bovendien een fikse klap te verwerken. Jo Geerinckx werd immers
met rood richting de kleedkamers gestuurd. De centrale verdediger had Nana Asare vlak voor het
strafschopgebied neergelegd. Een niet onlogische ingreep trouwens, want de Ghanees stormde moederziel
alleen op doelman Govert Boyen af nadat hij eerst op het middenveld de bal knap over de Lommelse defensie
had gelift. Door het wegvallen van Geerinckx moest trainer Peter Balette zijn pionnen herschikken. Opdat het
defensieve plaatje zou blijven kloppen werd Pieter M’Bemba een linie achteruitgeschoven. Met die ingreep
gaf KVSK United echter wel het middenveld prijs. Tom Peeters profiteerde optimaal van het surplus aan
ruimte en ontpopte zich tot de motor van een offensief KV. Dennis Masina, Patrick Kanene en Asare brachten
de bevestiging van al het goede dat ze tegen OH Leuven en RS Waasland demonstreerden en tikten de
thuisdefensie bij momenten suf.
Een monter voetballend KV Mechelen dus, maar al dat moois leverde te weinig kansen op. Een wegens
buitenspel afgekeurd doelpunt en een door Boyen gestopte knal na slecht ontzetten van de thuisdefensie, beide
made by Asare, waren de belangrijkste wapenfeiten. KVSK United onderging het spel en speculeerde op een
snelle uitbraak via Pereira en Mirek Waligora. Uitgespeelde kansen creëerde het evenwel ook niet: een

botsende bal van Wouter Scheelen en een poging van Davy Oyen konden Tom Verelst niet verontrusten.
Toch wachtte Malinwa in de slotfase van de eerste helft nog een koude douche. Bart Van Zundert begon een
spelletje handbal in de zestien meter, scheidsrechter Luc Wouters legde het leder prompt op de stip. Filip
Haagdoren trapte de penalty netjes binnen en zette zo KVSK United op rozen. Een scherpe teleurstelling voor
KV, dat zich prompt geconfronteerd zag met een tweede aderlating. Vlak voor rust verloor Kenny Van
Hoevelen in een duel immers zijn koelbloedigheid. Het kwam hem op een terechte rode kaart te staan, en zo
moest dus ook Mechelen met tien verder.
KVSK United rook de overwinning en straalde na de rust wat meer autoriteit uit. Zonder echt grandioos te
voetballen drong het KV terug. Het sprong vooral erg economisch om met de kansen: toen Christophe
Delande in de vijfenzestigste minuut op hoekschop de 2-0 binnenkopte, was dat de eerste concrete
mogelijkheid voor de thuisploeg. Het betekende wel meteen het nekschot voor Mechelen. Daarvoor counterde
het zich nog op gezette tijden onder de Lommelse druk uit – getuige hiervan een eentijdsschot van Asare en
een bal voorlangs van de ingekomen Patrick Goots als besluit van een fraaie collectieve actie-, maar na de 2-0
verminderde de slagkracht van geelrood gevoelig. Ook bij United begon de vermoeidheid te wegen.
Toch werd de slotfase nog gekruid door drie uitstekende kansen. Eerst miste Ode Thompson onbegrijpelijk,
vervolgens verijdelde Verelst de 3-0 door attent reageren op een poging van Davy Heymans. In de slotminuut
was Malinwa aan zet: Masina infiltreerde de zestien meter en leverde in bij Peeters, die onbesuisd over
besloot.
Malinwa verloor dus met 2-0 na een wedstrijd die geen hoogvlieger was maar wel op het scherpst van de snee
bevochten werd. Ondanks de nederlaag is KV mathematisch gered: zowel Union als Dessel Sport lieten
punten liggen en dus kan geelrood niet meer bedreigd worden. En zo valt dus het doek over een
ontgoochelend seizoen.
dinsdag 2 mei: In onderling overleg hebben de club en Zivica Kanacki besloten dat Kani volgend seizoen
terugkeert naar de Jeugdacademie. De ex-Joegoslaaf had nog een contract van één seizoen als hoofdtrainer,
maar zou zich liever concenteren op de jeugdwerking en komt ook terecht in de scoutingscel.
Daarnaast meldde Malinwa vandaag dat Jean-Paul Kielo-Lezi en Olivier Werner volgend seizoen de kleuren
van KVM zullen verdedigen. Kielo-Lezi is een Congolese spits die dit seizoen 6 keer in actie kwam bij
eersteklasser KSC Lokeren Oost-Vlaanderen. Hij tekende voor 2 seizoenen met een optie, vanuit de club te
lichten, voor 2 extra seizoenen. Olivier Werner is een 21-jarige doelman die dit seizoen een basisplaats had
bij R. Excelsior Virton waaraan hij werd verhuurd door R. Standard de Liège. Volgend seizoen verhuren de
Rouches deze doelwachter, die tevens belofteninternational is, dus aan KVM.
woensdag 3 mei: oefenwedstrijd K. Standaard Wetteren - KV Mechelen 0-3
De vriendschappelijke partij tegen K. Standaard Wetteren werd gekruid door tal van kansen.
De wedstrijd kende uiteraard geen concrete inzet maar was niettemin best aangenaam om volgen. In de eerste
helft waren het opnieuw Dennis Masina en Nana Asare die de show stalen. Met aanstekelijk voetbalplezier
knutselden beiden de ene leuke combinatie na de andere in elkaar. Wetteren, dat mogelijk met de handrem op
speelde aangezien het zondag moet spelen voor de derde periodetitel, liet Mechelen het balbezit en
speculeerde op een efficiënte counter. Aan de rust stond het 0-1 – een doelpunt van Masina. Daarnaast
tekenden Asare, Kenny Van Hoevelen, Tom Peeters en opnieuw Masina voor de grootste kansen voor KV.
Na de rust stuurden beide teams een haast integraal hertimmerd elftal het veld op. De partij moest evenwel
niet aan amusementswaarde inboeten. Malinwa diepte de score nog uit tot 0-3 – doelpunten van Abdul
Bangoura en Pascal Baruxacis. Namen die niet meteen een belletje doen rinkelen, waarschijnlijk: het betroffen
immers twee testers. Bangoura viel wat licht uit, Baruxacis liet in de eerste helft enkele leuke dingen zien
maar kon desalniettemin de meegereisde KV-supporters niet imponeren.
De beroepscommissie van de KBVB besliste vandaag dat KFC Verbroedering Geel schuldig is aan poging tot
omkoping in de eindronde van de tweede nationale van vorig seizoen. Daardoor degradeert de Kempense
club, die momenteel derde staat in het klassement, naar derde nationale. Geel liet onmiddellijk weten dat het
in evocatiegaat.
zondag 7 mei: galawedstrijd KV Mechelen - FC Molenbeek Brussels Strombeek 4-1
In de huldigingswedstrijd van Patrick Goots tegen FC Brussels werd het 4-1. Goots gaf twee assists en
scoorde zelf de vierde treffer vanop de penaltystip.
Voor aanvang van de vriendschappelijke partij werden afscheidnemend KVM-trainer Zivica Kanacki en
Patrick Goots uitvoerig in de bloemetjes gezet. Beide heren mochten hun ereronde lopen en het toch weer
talrijk opgekomen publiek groeten.
De wedstrijd zelf was voor KV Mechelen de allerlaatste van dit seizoen. Aksioma Sint-Katelijne Waver was
de wedstrijdsponsor terwijl Restaurant De Pot Aerde de projectsponsoring van de maand mei voor haar

rekening nam.
Goots startte uiteraard in de basis. In het middenveld maakte Dhont zijn wederoptreden. FC Brussels speelde
vrijdag nog haar laatste competitiewedstrijd en stuurde een veredeld beloftenelftal de wei in. Opmerkelijk was
dat de Brusselse club geen extra uittenues mee naar Mechelen had genomen waardoor ze in de uitshirts van
Malinwa moesten spelen. Goots stond in het middelpunt van de belangstelling, maar dat zette de 40-jarige
spits niet onder druk in deze oefenpot. Al na zes minuten knalde hij een vrijetrap van net buiten de
zestienmeter door de muur naast het doelkader. Tien minuten later was Goots daar weer, maar doelman Izgi
kon de poging van Patje 'Boem Boem' onschadelijk maken. De kwieke veertiger lag steeds op de loer en op
vraag van aandachtig toeschouwer en voor de gelegenheid tot stadionspeaker omgevormde Mark
Uytterhoeven werden de assistent-scheidsrechters ludiek aangemaand om geen buitenspel te vlaggen. De
wedstrijd zelf was niet onaardig om volgen. De Brusselse beloften wilden zich in de kijker spelen en ook KV
Mechelen spreidde behoorlijk wat inzet tentoon. Net voor het halfuur zag Vanbelle zijn vrijetrap over de kooi
van Izgi gaan. Eventjes later was het wel raak toen De Pauw na een knappe soloactie van Masina de 1-0 tegen
de netten werkte. Voor de rust kreeg Goots nog een unieke gelegenheid om te scoren, maar hij gleed net voor
het afdrukken knullig uit.
Na de pauze kwam er meer animo in de partij, maar het was wachten tot de 63ste minuut voor er werd
gescoord. De ingevallen Lopez-Ruiz kon een voorzet van Goots binnenkoppen. Goots kreeg even later weer
een unieke kans, maar zijn schot ging naast. KV Mechelen kende pech toen een vrijetrap van, u raadt het al,
Goots op de deklat uiteenspatte. De rebound van Van Hoevelen ging wel binnen: 3-0. En het bleef maar
doelpunten regenen. Vier minuten later kreeg Goots een penalty op een presenteerblaadje van de
scheidsrechter aangeboden na een lichte fout op het feestvarken van de dag. De nummer 10 van Malinwa zette
de strafschop koelbloedig om en zette zo in zijn eigen huldigingsmatch de stand op 4-0. Aan de overzijde viel
ook een doelpunt. Een laag en hard schot verdween voorbij een verbijsterde Verelst. Kanacki liet de gehele
niet-geblesseerde A-kern op het veld verschijnen en in de slotfase kreeg ook Goots zijn applausvervanging.
De invaller was niemand minder dan zijn zoontje Killian die aangemoedigd door Zivica Kanacki de resterende
drie minuten mocht proeven van, zij het vriendschappelijk, profvoetbal.
4-1 was dus de eindstand in een wedstrijd waar Patrick Goots kon doen wat hij doorheen zijn hele carrière
heeft gedaan: namelijk scoren. Na de partij werden Goots en Kanacki door Mark Uytterhoeven ontvangen in
een extra De Laatste Show beiden onderwierp aan een kruisverhoor. Vlaams minister Kris Peeters
overhandigde Patrick Goots een fotokader en –album terwijl KVM-voorzitter Johan Timmermans aan Zivica
Kanacki een heuse karikatuur meegaf. Meer dan 2000 supporters keken mee en huldigden Kanacki en Goots
voor hun verdiensten voor KV Mechelen en het professionele voetbal. Met deze huldiging sloot KV Mechelen
een moeilijk seizoen af.
Na de wedstrijd maakte voorzitter Johan Timmermans bekend dat Peter Maes de nieuwe hoofdtrainer van
Malinwa wordt. De Limburger die bij KFC Lommelse SK, RC Mechelen, RSC Anderlecht, KSK Beveren, R.
Standard de Liège en KFC Germinal Beerschot Antwerpen onder de lat stond was de laatste 4 seizoenen coach
van KFC Verbroedering Geel. Daarvoor had de Limburger gedurende één seizoen viedeklasser FC
Verbroedering Meerhout onder z’n hoede.
donderdag 11 mei: Jonas Ivens tekende vandaag, onder voorbehoud van positieve medische tests, een
contract voor 2 seizoenen bij KVM. Ivens is een 21-jarige centrale verdediger die momenteel bij KMSK
Deinze speelt, voorheen speelde hij bij KSK Beveren.
Verder liet Malinwa aan 9 spelers, wiens contract afloopt, weten dat de samenwerking niet wordt verlengd.
Het gaats om Jeroen Coppens, Bram Criel, Tom Peeters, Steven Ribus, Augustin Ruiz-Lopez, Osman Semih
Serbest, Yve Thijs, Ben Van Briel en Jan Verlinden
vrijdag 12 mei: Sinds deze week wordt de grasmat in het Scarlet-stadion Achter de Kazerne heraangelegd.
Omdat er te veel wild gras groeide en in de bodem engerlingen en larven van kevers zaten opteerde de club
om het veld volledig af te graven en terug in te zaaien. Tegen de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen,
de oefenmatch tegen KVC Westerlo op 19 juli, moet de grasmat bespeelbaar zijn.
maandag 15 mei: Vandaag legde Jonas Ivens medische tests af bij KV Mechelen. Deze waren positief zodat
de transfer 100% rond is.
dinsdag 16 mei: Nana Akwasi Asare zal ook volgend seizoen door Feyenoord uitgeleend worden aan KVM.
Dat kwamen de linker flankspeler uit Ghana en beide clubs overeen.
woensdag 17 mei: Vanavond, tijdens de finale van Uefa Champions League in het Stade de France in Parijs
tussen FC Barcelona en Arsenal FC, zal Sandro Di Taranto fungeren als ballenraper. Di Taranto, die volgend
seizoen in de jeugdacademie van KVM zal spelen, werd uitgekozen na het winnen van een wedstrijd van Het

Laatste Nieuws.
vrijdag 19 mei: De transfer van Boris Marolt gaat niet door. In april tekende de 23-jarige verdediger een
contract voor 2 seizoen bij Malinwa maar op uitdrukkelijke vraag van de speler zelf werd deze overeenkomst
wegens persoonlijke redenen ontbonden.
zondag 21 mei: KVM laat weten dat het Bjorn Vleminckx voor 2 seizoenen heeft verbonden aan de club.
Vleminckx is een 20-jarige aanvaller die afgelopen seizoen door KSK Beveren werd uitgeleend aan KV
Oostende. Hij scoorde in 27 wedstrijden 8 keer voor de kustploeg. Onder voorbehoud van de medische testen
stapt de spits definitief over naar Malinwa.
woendag 24 mei: Kristof Goessens komt over van PSV naar KVM. Goessens is een polyvalente
middenvelder die de vorige 2 seizoenen bij de beloften van de topclub uit Eindhoven speelde.
dinsdag 30 mei: Op de traditionele eindeseizoensvergadering van de Supportersfederatie meldde
federatievoorzitter Ludo Nauwelaerts dat het seizoen werd afgesloten op 3 112 leden en maakte clubvoorzitter
Johan Timmermans meteen de ambities richting volgend seizoen bekend: Malinwa mikt naar een vierde à
vijfde plaats voor het seizoen 2006-2007.
donderdag 8 juni: Kenny Van Hoevelen kreeg van de voetbalbond 3 speeldagen schorsing voor z’n rode
kaart in de wedstrijd op KVSK United Overpelt-Lommel. Deze schorsing telt volgend seizoen voor beker- en
competitiematchen.
vrijdag 9 juni: KV Mechelen bereikte een overeenkomst voor 2 seizoenen met Issame Charai. Charai is een
spits die rond de winterstop van afgelopen seizoen van K. Lierse SK naar KFC Verbroedering Geel verhuisde.
De 24-jarige aanvaller komt transfervrij over naar Malinwa, eerder speelde hij ook voor K. Berchem Sport.
Malinwa liet ook nog weten dat het Mechelse stadsbestuur besliste om de gronden van het Scarlet-stadion
geen andere bestemming te geven zo lang de club geen nieuwe locatie heeft voor een ander stadion.
zaterdag 10 juni: Bert Dhont behaalde met onderscheiding het Getuigschrif A voor (ex-)profs. Met dat
getuigschrift beheerst de Westvlaming alle trainingsfacetten voor seniorenploegen van provinciale en
bevordering. Volgend jaar wil hij het UEFA A-diploma behalen.
zaterdag 17 juni: Dennis Yuki Masina Mcebo blijft ook volgend seizoen bij KV. Het contract van de Swazi
met z’n club uit Zuid-Afrika, Supersport, bleek niet geldig te zijn en zo kan Masina definitief naar KV
verhuizen. Verder trok Malinwa ook nog een doelman en een spits aan: René De Cooman is een 20-jarige
aanvaller die vorig seizoen met KVK Tienen kampioen werd in derde nationale. Bij landskampioen RSC
Anderlecht haalde geel-rood Kevin Kempeneer weg, een doelman die ook deel uitmaakt van de nationale
ploeg –19 jaar. Kempeneer wordt na Olivier Werner tweede doelman bij KVM. Yannick Dierick krijgt een
nieuw contract en wordt terug derde doelman.
dinsdag 20 juni: Vandaag start op het secretariaat de abonnementenverkoop voor het komende seizoen.
donderdag 22 juni: Tijdens de eerste 2 dagen verkocht KVM reeds 394 abonnementen.
woensdag 28 juni: De KBVB gaf vandaag de nieuwe kalender voor tweede nationale vrij: Malinwa opent op
woensdag 23 augustus in eigen huis tegen KMSK Deinze. De eerste verplaatsing van het seizoen is een week
later, dan speelt KV de streekderby op Oud-Heverlee Leuven. De laatste match van het seizoen is geplant
voor het 20 mei op het veld van KFC Vigor Wuitens Hamme.
donderdag 29 juni: Steven De Pauw verlengde vandaag z’n contract bij KV met één seizoen. De
rechtsbuiten begint komend seizoen aan z’n vijfde seizoen in de A-kern van Mechelen.
vrijdag 30 juni: Kevin Geudens heeft een akkoord voor 2 seizoenen bereikt met KVM. Geudens lag nog
onder contract bij KFC Verbroedering Geel maar verbrak z’n overeenkomst via de wet van ’78 omdat de club
wegens poging tot omkoping naar derde nationale werd verwezen. De 25-jarige middenvelder speelde eerder
voor Oevel, FC Verbroedering Meerhout en KFC Dessel Sport.
Twee weken na de start van de abonnementenverkoop gingen er reeds 1 163 abo’s over de toonbank.
maandag 3 juli: Vandaag startte Malinois met de trainingen voor het nieuwe seizoen. Trainer Peter Maes
leidde z’n eerste training voor 20 spelers. Dennis Yuki Masina Mcebo ontbrak nog wegens
interlandverplichtingen met Swaziland en Maxime Biset geniet nog van vakantie na z’n examenperiode.
Frédéric Renotte werd mee opgenomen in de technische staf. Renotte komt over van FC Molenbeek Brussels
Strombeek en krijgt de functie van physical coach. Hij tekende een contract voor 1 seizoen en zal zich
voornamelijk bezighouden met de begeleiding van revaliderende spelers.

