
nieuwsoverzicht 2006-2007 

 
maandag 3 juli:  Vandaag startte Malinois met de trainingen voor het nieuwe seizoen.  Trainer Pieter 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. 
 

vrijdag 7 juli:  Achter de Kazerne is men bezig aan de bouw van een nieuwe vaste drankstand.  De 
drankgelegenheid die aan de kant van Telenet stond, krijgt een plaatsje tegenover de Nieuwe kantine.  Deze 
verandering komt er om 2 redenen: ten eerste om de drukte in de Nieuwe kantine te verminderen, omdat er 
vanaf volgend seizoen geen alcohol mag geschonken worden tijdens de wedstrijd.  Dit is een maatregel die de 
Voetbalcel nam voor alle eerste- en tweedeklassewedstrijden.  Daarnaast geldt er vanaf 1 januari 2007 ook een 
rookverbod in alle kantines.  De rokende supporters kunnen dan voor hun drank terecht aan de nieuwe stand. 
 

zaterdag 8 juli:  K. Groen-Rood Katelijne  –  KVM   0-7 
De kop is eraf: na een eerste trainingsweek heeft Malinwa nu ook twee oefenwedstrijden achter de kiezen. 
Traditioneel werden die wedstrijden afgewerkt onder een vrij grote publieke belangstelling. Zo werd het 
treffen met kersvers tweedeprovincialer Groen Rood Katelijne bijgewoond door liefst 1317 betalende 
toeschouwers. Bij de supporters is de nieuwsgierigheid dan ook behoorlijk groot. Na het mislukte seizoen 
vorig jaar koos het bestuur voor een nieuwe weg. Een nieuwe spelersgroep en een nieuwe trainer vormen daar 
de exponent van. De wedstrijden tegen Groen Rood Katelijne –zaterdag- en SK Rapid Leest –zondag- 
betekenden een eerste grondige kennismaking met de nieuwe gezichten. 
Het werd een kennismaking die behoorlijk meeviel. Tegen Groen Rood Katelijne waren de eerste contouren 
van een fris voetballend elftal al te zien. Trainer Pieter Maes posteerde Olivier Werner in doel, met voor hem 
een klassieke viermansverdediging – Wesley Vanbelle en Bart Van Zundert op de backposities, Jonas Ivens en 
Jeroen Mellemans centraal. Kevin Geudens werd voor de defensie uitgespeeld, Nana Asare en Steven De 
Pauw mochten een dirigerende rol op het middenveld vertolken. De driemansvoorhoede werd gevormd door 
Pieter Crabeels, Jean-Paul Kielo Lezi en Bjorn Vleminckx. In de loop van de tweede helft vulde Maes de 
posities mits een trits vervangingen anders in. Issame Charai, Patrick Kanene en René De Cooman bevolkten 
het offensieve compartiment, terwijl op het middenveld Miguel Solis Sanchez naast Asare kwam te staan en 
Maxime Biset de positie van Geudens innam. Achteraan kreeg Kristof Goessens de linksachter toebedeeld en 
mochten Kenny Van Hoevelen en Bert Dhont het proberen als centraal duo. 
Grote conclusies trekken uit het geleverde spel is uiteraard uit den boze – daarvoor is de voorbereiding nog te 
pril en viel de tegenstander te licht uit. Toch werden enkele indicatoren van het sowieso al vermoede 
potentieel van deze groep zichtbaar. Zo kon de op het veld geëtaleerde gretigheid op unanieme waardering 
rekenen bij de supporters. In de duels toonde Malinwa zich bovendien assertief door expliciet gebruik te 
maken van de aanwezige gestalte. Verder lonkte KV ostentatief naar intelligent en offensief gericht 
combinatievoetbal. Een aantal nieuwelingen tenslotte deed op gezette tijden van zich spreken. De jonge Ivens 
viel bijvoorbeeld op door zijn doorzicht, terwijl Goessens uitpakte met enkele knappe lange passes. 
Mellemans en Geudens stonden secuur te voetballen, De Cooman en Charai bekoorden met enkele creatieve 
acties.  
Excelleren deed Malinwa zeker niet, wel leuk voetbal brengen volgens een herkenbaar concept. Dat KV ook 
op tijd en stond een goaltje meepikte, maakte het er voor de supporters overigens alleen maar aangenamer op. 
Al in de tweede minuut trof Kielo Lezi via de paal en een verdediger raak. Tien minuten later verdubbelde 
Geudens de score met een fraai schot vanuit de tweede lijn. Diep in de eerste helft kopte Vleminckx op 
hoekschop de 0-3 tegen de touwen. Na de rust bleven de doelpunten even uit, tot Charai in de 
negenenzestigste minuut de toon zette voor vijf dolle minuten. Hij rondde een mooi gelukte collectieve actie 
succesvol af. In de minuten daarna dikten Kanene, De Cooman en nogmaals Kanene de score aan tot 0-7. 
Voor de wedstrijd presenteerde KV via flyers haar jaarlijkse fandag.  Dit jaar gaat deze door op zaterdag 29 
juli.  Het stadion zal geopend zijn vanaf 13u, dan vangt animatie voor jong en oud aan.  Op het hoofdveld 
wordt de traditionele ploegvoorstelling gehouden en ’s avonds speelt KV tegen het Israëlische Hapoel Ironi 
Ashdod.  Zoals elk jaar wordt de fandag afgesloten met een spetterend vuurwerk. 
 

zondag 9 juli:  SK Rapid Leest  -  KVM   0-2 



De wedstrijd tegen SK Rapid Leest temperde dat positieve beeld wat. Malinwa kwam tot een 0-2 overwinning 
(tweemaal was Charai de auteur van het doelpunt), maar voetbalde wat te gecrispeerd. Goede ideeën bleven 
grotendeels uit en de snelheid van uitvoering lag aan de lage kant. Ook hier hoeven evenwel geen drieste 
conclusies aan vastgeknoopt te worden – de spelers hadden niet alleen een wedstrijd maar ook een 
voormiddagtraining in de benen, en Leest oriënteerde zich vooral op haar defensieve taken. Bovendien 
ontpopte het gebrek aan automatismen zich als één van de meest in het oog springende manco’s, en dat is 
uiteraard niet onlogisch.  
Maes –overigens erg nadrukkelijk aanwezig langs de lijn- experimenteerde net als tegen Groen Rood 
Katelijne met de invulling van de posities. Kevin Kempeneer stond in doel, Goessens, Ivens, Dhont en Van 
Hoevelen vormden de defensie. Biset stond opnieuw als buffer voor de verdediging, voor hem gingen Solis 
Sanchez en Kanene afwisselend mee in steun van de drie spitsen – Charai, Kielo Lezi en De Cooman. 
Opnieuw heel wat veranderingen na de rust: Yannick Dierick verving Kempeneer in doel, Vanbelle nam zijn 
stek als linksachter weer in. Hierdoor mocht Goessens op het middenveld opereren, waar hij het gezelschap 
kreeg van Geudens en Mellemans. Biset verkaste daardoor naar de verdediging. Vooraan wist Charai Crabeels 
en Vleminckx in zijn nabijheid. Maar zoals gezegd kon Malinwa zich niet even prominent laten gelden als de 
dag ervoor.  
Alles samengeteld mag het openingsweekend echter als positief betiteld worden. De spelersgroep lijkt alvast 
over kwaliteit én motivatie te beschikken, en de geelrode aanhang schijnt zich zowaar met een 
onmalinwaiaanse deugd gewapend te hebben: geduld. De komende weken, wanneer Maes verdertimmert aan 
een hecht voetballende groep, zullen uitsluitsel brengen of de hoopgevende glimpen van afgelopen weekend 
de eerste zinnen zijn van een mooi verhaal. 
 

dinsdag 11 juli:  Dennis Yuki Masina Mcebo is nog niet teruggekeerd uit Swaziland.  Voor z’n vertrek naar 
z’n geboorteland verlengde Masina zijn contract met Malinwa voor 1 seizoen.  Het is echter z’n ex-club 
Supersport die moeilijk doet over de transfer.  De Zuid-Afrikaanse club eist een transfervergoeding van KV en 
zet Masina onder druk om niet terug te keren naar Mechelen.  Juristen lieten KV weten dat het contract tussen 
Masina en Supersport ongeldig is.  Ondertussen bezorgde KV ook het nieuwe contract dat de Swazi bij KV 
tekende aan de FIFA om de zaak zo snel mogelijk op te lossen. 
Verder laat de club weten dat de besprekingen aangaande het nieuwe stadion nog volop aan de gang zijn.  Het 
grootste probleem van de stad Mechelen is het vinden van een geschikte locatie, momenteel maakt de ruimte 
aan het Douaneplein het meeste kans.  Concrete beslissingen zullen waarschijnlijk pas genomen worden na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober. 
 

vrijdag 14 juli:  Het A-elftal van de damesploeg van KVM speelt volgend seizoen dan toch in eerste 
provinciale.  Vorig seizoen eindigde de ploeg als tweede in tweede provinciale, een plaats die rechtgaf op 
rechtstreekse promotie.  Wegens een misverstand over de aansluiting van Chris Huys verloor KV echter 
verscheidene wedstrijden met een forfaitscore en zag het de promotie aan haar neus voorbij gaan.  In beroep 
kregen de dames van Malinwa gelijk en promoveren uiteindelijk toch, dit is voor de ploeg sinds de oprichting 
in 2003 de tweede promotie in 2 seizoenen. 

 

zaterdag 15 juli:  KSK Heist  -  KVM   1-5 
Malinwa heeft haar derde oefenpot achter de kiezen. Tegen vierdeklasser KSK Heist won het vrij gemakkelijk 
met 1-5. 
Coach Pieter Maes probeerde deze keer een klassieke 4-4-2 uit. Olivier Werner stond in doel, de verdediging 
werd gevormd door Wesley Vanbelle, Jonas Ivens, Bert Dhont en Bart Van Zundert. Jeroen Mellemans startte 
als buffer voor de defensie, Kristof Goessens kreeg een offensieve rol op het middenveld. Op de flanken 
moesten Nana Asare en Steven De Pauw zorgen voor de aanvoer richting de twee spitsen: Pieter Crabeels en 
Jean-Paul Kielo Lezi.  
Belangrijker echter dan het gehanteerde concept is de vaststelling dat KV Mechelen net als in het 
openingsweekend op zoek ging naar vlot en inventief voetbal. Aanvallend kwam geelrood er behoorlijk goed 
uit. Het ging uit van veelal creatieve ideeën, zocht consequent naar een voetballende oplossing en verzorgde 
de passing. Het spel dat KV probeerde te ontwikkelen miste misschien nog een zekere vanzelfsprekendheid, 
maar dat kan voornamelijk toegeschreven worden aan het gebrek aan automatismen.  
Malinwa forceerde in de eerste helft enkele mooie openingen. Drie daarvan leidden tot een doelpunt. Eerst 
verlengde Asare een voorzet van Van Zundert, waarna Crabeels raak trof. Het was opnieuw Crabeels die 
vervolgens knap afrondde op passing van Kielo Lezi. Tussendoor lukte Davy Van Gestel de aansluitingstreffer 
voor de thuisploeg. In de eenenveertigste minuut raakte David Van Den Schoor de bal met de hand in de 
zestien meter. Een cruciale fase, zo zou later blijken, want Van Den Schoor werd prompt bedacht met een rode 
kaart, en uit de daaropvolgende strafschop puurde De Pauw de 1-3. 



Vlak voor de pauze kwam Maxime Biset in de plaats van Mellemans, die na een stevige por in de ribben niet 
verder kon. Tijdens de rust voerde Maes nog twee vervangingen door: Kenny Van Hoevelen kwam in de 
plaats van Van Zundert, en Crabeels ging naar de kant voor Bjorn Vleminckx. Malinwa buitte de numerieke 
meerderheid aanvankelijk enthousiast uit, voerde de druk op en scoorde twee keer in de beginfase van de 
tweede periode. Eerst werkte Kielo Lezi netjes af op aangeven van De Pauw, vervolgens verraste Vanbelle 
met een magistraal schot: 1-5.  
Malinwa creëerde nog enkele kansen, maar ging na verloop van tijd met minder urgentie voetballen. Het 
controleerde nog steeds, maar liet de punctualiteit wat varen. Heist gaf enkele jongeren speelgelegenheid, en 
zo meanderde de wedstrijd naar haar einde. Bij KV kwamen eerst Patrick Kanene en Issame Charai, 
vervolgens Kevin Kempeneer en tenslotte René De Cooman en Miguel Solis Sanchez nog in de ploeg.  
Na drie oefenwedstrijden blijft de algemene indruk alvast positief. Dat er nog flink wat werk aan de winkel is, 
spreekt voor zich, maar de ideeën van een ook nu weer kritisch coachende Maes lijken grotendeels opgepikt te 
worden door de spelersgroep. Woensdag wacht met KVC Westerlo als tegenstander wellicht de eerste 
oefenwedstrijd waaruit werkbare conclusies getrokken kunnen worden. 
 

maandag 17 juli:  KVM en KFC Verbroedering Geel hebben dan toch een akkoord bereikt over de transfer 
van Kevin Geudens.  De middenvelder die nog een contract had bij de Kempens club verbrak dat via de wet 
van ’78 omdat Geel van geen transfer wilde weten.  Uiteindelijk komt Geudens dan toch via de gewone 
transferregeling naar Mechelen. 
Verder test de technische staf momenteel een speler van de Spaanse tweedeklasser Pontevedra CF.  Het gaat 
om de Nigeriaanse Kelvin Onosiughe, een 20-jarige aanvallende middenvelder. 
Ook laat de club weten dat er tot nu tot 1 528 abonnementen verkocht zijn.  KV hoopt dit seizoen de kaap van    
3 000 te ronden. 
 

zaterdag 22 juli:  KFC Katelijne – KVM   1-3 
Trainer Pieter Maes greep de oefenpot tegen tweedeprovincialer KFC Katelijne aan om opnieuw enkele 
experimenten uit te voeren. 
Zo kreeg in doel Kevin Kempeneer zijn kans. De defensie werd gevormd door Wesley Vanbelle, Kristof 
Goessens, Kenny Van Hoevelen en Bart Van Zundert. Op het middenveld speelden Maxime Biset, Nana 
Asare, Patrick Kanene en tester Kelvin Onosiughe, vooraan stonden Bjorn Vleminckx en René De Cooman.  
Katelijne kon Malinwa nooit verontrusten, maar dat neemt niet weg dat KV iets fletser voor de dag kwam dan 
in de voorgaande oefenwedstrijden. De snelheid van uitvoering lag wat lager, het mankeerde geelrood soms 
aan precisie en het geleverde spel oogde een ietsje minder soepel.  
Dat neemt echter niet weg dat Malinwa Katelijne zonder al te veel moeite opzij zette. Na een kwartier stond 
het al 0-2: eerst had De Cooman beheerst besloten na een fraaie steekpass van Biset, vervolgens was het 
Vleminckx die hard werk van De Cooman succesvol afrondde. In de tweede helft lukte Koen Peeters de 
aansluitingstreffer voor de thuisploeg. Vleminckx zette de 1-3 eindcijfers op het bord na een afleggertje van 
De Cooman. 
 

zondag 23 juli:   galamatch VC Toekomst Terkoest Alken – KVM B   0-5 
Vandaag werd Jeroen Mellemans gehuldigd door z’n ex-club VC Toekomst Terkoest Alken, de club waar het 
voor hem allemaal begon.  De Limburgse tweede provincialer zette Mellemans in de bloemmetjes omdat hij 
de eerste speler van Terkoest is die het tot profvoetballer schopt.  De wedstrijd werd door de reserven van 
KVM, zonder geblesseerde Mellemans, vlot gewonnen met 0-5. 
 

maandag 24 juli:  Vandaag werd de drankstand van aan de Telenetkant verhuist naar z’n nieuwe plekje tegen 
de Nieuwe Kantine.  Zoals eerder gemeld kwam deze verhuis er door de nieuwe regelementering in verband 
met alcohol- en tabakgebruik in de voetbalstadions. 
 

dinsdag 25 juli:  Kelvin Onosiughe, de 20-jarige tester die momenteel bij KV op proef is, krijgt in het 
oefenduel van morgen tegen K. Kampenhout SK een laatste kans om zich te bewijzen.  Nadien zal de 
technische staf hem definitief evalueren. 
 

woensdag 26 juli:  K. Kampenhout SK  -  KVM   0-0 
In een povere oefenpot kwam geen van beide ploegen tot scoren. 
De hitte eiste een hoofdrol op in het vriendschappelijk duel tussen vierdeklasser K. Kampenhout SK en KV 
Mechelen. Beide teams konden weinig schwung in hun acties leggen en ontbeerden de scherpte om er een 
geanimeerd treffen van te maken.  
Malinwa gaf wel blijk van vooruitstrevende ideeën, maar bracht die slordig ten uitvoer. Veel acties werden 
gestuit door een onzuivere passing, de lange bal werd met weinig efficiëntie gehanteerd en de gecreëerde 
kansen werden niet omgezet. 



Trainer Pieter Maes opteerde overigens opnieuw voor een 4-4-2, met Olivier Werner in doel, Wesley Vanbelle 
en Bart Van Zundert op de backposities en Jonas Ivens en Bert Dhont centraal in de defensie. Het middenveld 
werd bevolkt door Jeroen Mellemans, Nana Asare, Steven De Pauw en Kelvin Onosiughe. Björn Vleminckx 
en Jean-Paul Kielo Lezi liepen in de spits. Na de rust bracht Maes eerst Pieter Crabeels en Kristof Goessens 
in, vervolgens René De Cooman, Maxime Biset, Kenny Van Hoevelen en Miguel Solis Sanchez, maar ook zij 
konden het beeld van een fletse match niet bijstellen. 
Vandaag liet de club weten dat er problemen zijn gerezen met de transfer van Francis Engmann naar 
vierdeklasser K. Kontich FC.  De vinnige spits kwam vorig seizoen bij KVM terecht via een amateurcontract 
maar kon niet doorbreken en wilde nu naar Kontich.   Het contract zou echter na de verstreken datum voor 
amateurtransfers getekend zijn zodat de overgang niet kan doorgaan.  Indien er geen oplossing wordt 
gevonden, blijft Engmann bij KV, hij kan dan het seizoen uitdoen in de B-kern. 
Verder geeft de clubleiding Dennis Yuki Masina Mcebo tot het weekend om terug te keren naar Mechelen.  
De zaak sleept ondertussen al een tijdje aan, indien Masina tegen het weekend niet terug is hoeft hij zich niet 
meer te melden bij de club.  Dan zal de technische staf een beoordeling maken van de A-kern om te zien of er 
een bijkomende transfer nodig is om de Swazi te vervangen. 
 

zaterdag 29 juli:  De FIFA heeft bevestigd dat Dennis Yuki Masina Mcebo aan KV Mechelen toebehoort.  
Malinwa had verduidelijking gevraagd in verband met de transfer van de Swazi omdat zijn ex-club, 
Supersport, ten onrechte een transfervergoeding vroeg.  Het is nu aan Masina om zo snel mogelijk terug te 
keren naar Mechelen, want KV geeft de speler tot het einde van de weekend om zich te melden op de club. 
Dries Merckx, een 18-jarige middenvelder die tijdens het tussenseizoen overstapte van de Uefa’s naar de B-
kern, zal zich de komende weken mogen bewijzen in de A-kern.   
 

zaterdag 29 juli:  KVM  -  Hapoel Ironi Ashod   0-2 
“De weg is nog lang, en bezaaid met obstakels.” Zo temperde trainer Pieter Maes de milde euforie die 
ontstaan was na de oefenpot tegen KVC Westerlo, waarin Malinwa aardig voetbal op de mat bracht. 
Anderhalve week later krijgt Maes gelijk. De wedstrijd tegen de Israëlische eersteklasser FC Hapoel Ironi 
Ashdod toonde onverbloemd de weke plekken van dit KV. Allesbehalve een slechte zaak is dat trouwens: een 
gezonde dosis realisme komt Malinwa op dit moment goed van pas.  
KV Mechelen stond ook tegen Hapoel met creatieve intenties op het veld, maar kon die op geen enkel moment 
naar behoren uitvoeren. Geelrood stuitte op een kloeke tegenstander die matuur voetbalde, heerste in de duels 
en uitgekookt prikte. Malinwa zocht negentig minuten lang ietwat krampachtig naar zichzelf. De acties van 
Hapoel werden niet altijd accuraat beantwoord en zelf miste KV de frisheid om de verdediging van de 
bezoekers noemenswaardig te verontrusten. Dat gebrek aan frisheid legde een bescheiden hypotheek op het 
spel van Mechelen: de snelheid van uitvoering leed eronder, net als de duelkracht en het collectieve denken.  
Hapoel van haar kant voetbalde zonder complexen en strafte de foutjes in de defensie efficiënt af. Op het half 
uur scoorde Jef Tutjana zo het openingsdoelpunt, en nog in de eerste helft dikte Emmanuel Omogowa aan tot 
0-2.  
Ook na de rust kon Malinwa Hapoel niet uit evenwicht brengen. Het eigende zich wel wat meer balbezit toe 
en zocht iets nadrukkelijker naar de combinatie, maar kansen leverde dat niet op. Ondanks de voorsprong 
begon Hapoel gaandeweg potiger te voetballen, wat resulteerde in twee terechte uitsluitingen.  
Het bleef uiteindelijk 0-2 – het geelrode huishouden staat zo dus weer met de beide voeten op de grond. Dat 
Malinwa over een groep met kwaliteiten beschikt, een groep bovendien met het hart op de juiste plaats, daar 
was nagenoeg iedereen het al over eens. De wetenschap dat om een attractief seizoen te realiseren nog hard en 
geduldig schaafwerk nodig is, is daar nu bijgekomen. 
Deze oefenwedstrijd maakte deel uit van de jaarlijkse fandag.  Want al voor de vierde keer organiseerde de 
Supportersraad zulk evenement.  Om 13u opende KV haar stadionpoorten voor een familiedag Achter de 
Kazerne.  Eerst speelde het damesteam van KVM een oefenwestrijd tegen KVK Tienen.  Daarna was het de 
beurt aan de jeugdacademie en de G-ploeg van Malinwa.  Rond 17u30 stelde Jeroen Maris, lid van het 
webteam, de ganse spelersgroep en haar begeleiders voor aan het talrijk opgekomen publiek.  Nadien volgde 
de wedstrijd tegen Hapoel Ashdod en rond half 12 werd de fandag afgesloten met een spetterend vuurwerk.  
Tussendoor kon iedereen terecht op de diverse standjes opgebouwd rond de hoofdtribune.  De 
merchandisingtent was alweer een voltreffer, maar ook de rodeostier, het springskasteel, de acro-benji, de 
initiatie Subbuteo, de communication-wall, karikaturist Jan Op de Beeck en de diverse eet- en drankstandjes 
werden druk bezocht.  Ook dit jaar had men de mogelijkheid om een kijkje te nemen in het heiligdom van KV: 
een gids leidde de supporters o.a door de kleedkamers, het spelershome en de revalidatieruimte.  Na de 
wedstrijd, tijdens het optreden van de band ‘Frituur Paula’ stonden de spelers ook paraat voor een 
signeersessie.  Tijdens de persconferentie gaven voorzitter Johan Timmermans,  Fi Van Hoof, Pieter Maes en 
Marc Faes mee dat de club op zoek gaat naar stabiliteit om zo verder te kunnen groeien. 



 
De communication-wall waar iedereen zijn ding op kwijt kon tijdens de fandag. 
 
 

maandag 31 juli:  Dennis Yuki Masina Mcebo liet vandaag aan KVM weten dat hij niet terugkeert naar 
Mechelen.  De club gaat nu actie ondernemen tegen de contractbreuk van de Swazi en de technische staf gaat 
na of een vervanging van de speler in de kern zich opdringt. 
 

dinsdag 1 augustus:  K. Kontich FC  -  KVM   0-3 
Ook tegen eersteprovincialer K. Kontich FC liet Malinwa een eerder slappe indruk. Het won wel met 0-3. 
De wedstrijd tegen Kontich stond opnieuw in het teken van het experiment. Op de rechtsachter bijvoorbeeld 
posteerde trainer Pieter Maes in de eerste helft Jeroen Mellemans en in de tweede helft Steven De Pauw. 
Achter de spitsen stelde de Kroatische tester Kristian Caval teleur. Na de rust week hij uit naar links en kreeg 
jeugdproduct Dries Merckx zijn kans op de nummer 10. Voor Merckx was het zijn debuut in het eerste elftal. 
Zijn eerste speelminuten stonden nog in het teken van de aanpassing, maar gaandeweg liet de achttienjarige 
middenvelder meer en meer veelbelovende dingen zien.  
Globaal bekeken kon KV Mechelen niet echt overtuigen. Het aantal onzorgvuldigheden in het samenspel lag 
vrij hoog en veel kansen kon Malinwa niet creëren. Het sprong wel economisch om met de mogelijkheden. Uit 
drie kansen puurde het ook drie goals. Eerst ging een schot van Nana Asare binnen, later besloot diezelfde 
Asare met succes een lang uitgesponnen collectieve actie. In de tweede helft verraste de ingevallen Wesley 
Vanbelle met een voorzet-schot vanop links dat binnenzeilde: 0-3. 
 

woensdag 2 augustus:  Bjorn Vleminckx heeft te kampen met een breuk aan de dikke teen.  Hij traint 
momenteel zonder bal, zijn blessure wordt dagelijks opgevolgd.  Ook Pieter Crabeels doet het rustig aan 
wegens een verrekking aan de kuit.  De Kroatishe tester Kristijan Caval blijft tot het einde van deze week bij 
Malinwa om z’n kunnen te tonen.  Verder verwacht KVM nog een andere tester: het gaat om de Swazi 
Mzwandile Mamba “Toyota”.  Ondertussen keerde Miguel Solis Sanchez terug naar de B-kern. 
Vrijdag na het oefenduel op Willebroek zal de ganse A-kern voor 2 dagen naar het Limburgse Neerglabbeek 
afreizen om er aan de ploeggeest te werken. 
 

vrijdag 4 augustus:  KVC Willebroek-Meerhof  -  KVM   3-5 
KVC Willebroek-Meerhof - KV Mechelen was in alle opzichten een boeiende oefenpot. 
Boeiend omdat de wedstrijd gelardeerd werd met flink wat kansen en doelpunten, omdat de match een 
interessant scoreverloop kende én omdat bij Malinwa zowel een aantal positieve evoluties als een aantal 
manco’s aan het licht kwamen. 
KV begon matig aan de partij. Een teveel aan individuele fouten verstoorde een vlotte balcirculatie. Malinwa 



kwam niettemin al vroeg op voorsprong dankzij een rake kopbal van Jonas Ivens. Daarna was het echter de 
thuisploeg die het meeste rendement haalde. Kristof De Voeght en Tom Blommaerts profiteerden van de 
Mechelse onzekerheid en zetten de achterstand in een 2-1 voorsprong om.  
Na een half uur spelen toonde Malinwa echter een ander gelaat. Het ging coherenter voetballen, reduceerde de 
onzuiverheden en creëerde enkele mooie kansen. Zo mocht Jean-Paul Kielo Lezi bijvoorbeeld alleen op 
doelman Dieter Reynaert af, maar de spits miste de koelbloedigheid om ook daadwerkelijk te scoren. Dat 
lukte Nana Asare wel: in de zevenendertigste minuut knikte de Ghanees een voorzet van Steven De Pauw 
krachtig binnen: 2-2. Malinwa putte moed uit het nieuwe elan en de daaruitvolgende gelijkmaker, en bleef 
investeren in offensieve acties. Reynaert moest nog een kopbal van Bjorn Vleminckx vanonder de lat tikken 
en Kielo Lezi trof de staak. 
Na de rust kwam KV Mechelen nog drie keer tot scoren. Vleminckx rondde gezwind af na samenspel van 
Asare en Kielo Lezi, die laatste haalde zijn gram door opnieuw oog in oog met de keeper wél af te werken en 
Ivens tenslotte benutte in de laatste minuut een strafschop. Tussendoor had De Voeght wel nog KV-goalie 
Olivier Werner verschalkt, en dus noteerde de scheidsrechter 3-5 als eindstand.  
De aanwezige supporters zagen een aangename maar ook een leerrijke wedstrijd. Zo werd bijvoorbeeld 
duidelijk dat Malinwa in staat is een hoog tempo te ontwikkelen, gekoppeld aan creatieve dadendrang en 
doelrijpe kansen, en dat het meer en meer in blok opereert. Evenzeer echter werden de zwakke punten van het 
huidige KV in de verf gezet. Defensief klopt het plaatje nog niet -getuige hiervan ook de drie 
tegendoelpunten- en in het offensief compartiment moet Malinwa een hogere graad van efficiëntie 
ontwikkelen. De oefenwedstrijd tegen Roda JC van woensdag vormt een nieuwe gelegenheid om deze 
manco’s af te vlakken. 
 

zondag 6 augustus:  De kroatische tester Kristijan Caval werd doorgestuurd.  Naast de komst van de Swazi 
Mzwandile Mamba “Toyota” verwacht Malinwa komende week mogelijk nog een tweede testspeler. 
 

woensdag 9 augustus:  KV Mechelen  -  SV Roda JC  0-0 
KV Mechelen speelde vanavond 0-0 gelijk tegen de Nederlandse eersteklasser Roda JC. 
Voor KV Mechelen was de komst van Roda JC een serieuze test. De Nederlanders haalden onlangs nog fors 
uit door het naar de Bundesliga gepromoveerde Alemannia Aachen op hun Open Dag in Kerkrade met 6-0 te 
vernederen. 
Roda JC kwam pas dertig minuten voor de aftrap aan Achter de Kazerne, maar dat belette de Nederlanders 
niet om kwik en vinnig aan de partij te beginnen. De Mechelse verdediging had de handen vol om de 
bezoekende spitsen uit het zestienmetergebied te houden, maar - integenstelling tot de laatste wedstrijd tegen 
Willebroek-Meerhof - lukte dat bijzonder goed. Echt dreigen kon de ploeg uit Kerkrade nooit, mede door een 
goed spelende Ivens en Vanbelle. Voorin deed KV Mechelen een beroep op Vleminckx en Kielo Lezi die op 
hun beurt stuitten op een uitstekend georganiseerd geheel. 
Met al dat defensieve werk viel er natuurlijk weinig sprankelende aanvalsdrift te bewonderen. De 
zesentwintigjarige Kroatische tester Safaric kreeg voor Malinwa de eerste gelegenheid, maar hij schoot vanop 
16 meter over de kooi van doelman Kujovic. Aan de zijde van de bezoekers was het De Fauw die vruchteloos 
probeerde te scoren. Ondanks het niveauverschil op papier lag KV Mechelen nooit onder. Technisch had de 
"Trots van het Zuiden", zoals Roda JC door de eigen achterban wordt genoemd, misschien wel de betere 
spelers, maar dat vertaalde zich niet in het spelbeeld op het veld. Op basis van de doelpogingen ging het gelijk 
op. Rond het halfuur rolde Cissé op links de hele Mechelse defensie op waarna Agustien hard naast schoot. 
Net voor de rust deed De Pauw hetzelfde met de bezoekende verdediging. Nu besloot Safaric via een 
Nederlands been over. 
Ook na de rust geraakten beide ploegen niet aan een doelpunt. Roda JC was nochtans dichtbij de 
openingstreffer toen de alleenstaande Cissé Werner tot een tijgersprong dwong. De poging van Roda JC was 
alles wat de eerste twintig minuten van de tweede helft brachten. Het spel werd ontsierd door te veel 
slordigheden en al te drieste tackles van beide kanten. Dat leverde heel wat frustratie op bij beide trainers die 
tijdens een verbaal onderonsje terug animo in de partij brachten. Assistenttrainer Raymond Atteveld maakte 
het bij de lijnrechter te bont en werd zelfs naar de tribune gestuurd.  
Op het veld bleven de slordigheden zich ondertussen opstapelen, al kon KV Mechelen tegen het einde van de 
wedstrijd zich ontdoen van de stugge Roda-verdediging. Met de inbreng van de andere tester Mzwandile 
'Toyota' Mamba die de plaats innam van Kielo Lezi en de eerdere wissels van Safaric en Vleminkcx ten 
voordele van respectievelijk Dries Merckx en Issame Charaï, kreeg de Mechelse aanval een nieuwe impuls. 
'Toyota' kreeg meteen een dot van een kans, maar de Swazi miste de mogelijkheid door de bal te ver van de 
voet te laten glippen. Roda JC kon daar, naast een aantal schoten vanuit de tweede lijn, maar amper iets 
tegenoverstellen. Drie minuten voor affluiten zag De Pauw zijn vrije trap nog tegen de paal strandden. Zo 
ontglipte alsnog de zege aan Malinwa. 



Dankzij de twee solide defensies zat de hele wedstrijd op slot. Positief is wel dat na de drie tegendoelpunten in 
Willebroek-Meerhof en de nederlaag tegen Hapoel Ironi Ashod de defensieve puzzel bij Geel en Rood al een 
stuk beter in elkaar paste. Zaterdag zet Malinwa de voorbereiding verder op het veld van Rupel Boom. 
 

zaterdag 12 augustus:  K. Rupel Boom FC  -  KV Mechelen   1-2 
In een weinig beklijvend oefenduel won KV Mechelen met 1-2 van vierdeklasser Rupel Boom. 
Alle doelpunten vielen voor de rust. De Braziliaan Thiago Fernandez –de vorige weken op proef bij de B-
kern- en Jeroen Mellemans tekenden voor een 0-2 voorsprong, Tom Mewis milderde voor de thuisploeg. 
De ogen waren vooral gericht op Fernandez –die rechts op het middenveld speelde- en Ruslan Valeev, een 
Oekraïense nummer tien. Maandag worden alle testers van de afgelopen week overigens geëvalueerd door de 
technische staf.  
In de tweede helft bloedde de partij dood. Trainer Pieter Maes gunde met Steven Schürmann, Steve De 
Schouwer en Tom Peeters enkele spelers uit de B-kern een invalbeurt. Ook Mzwandile Mamba, de Swazi die 
eerder al tegen Roda JC inviel en tegen KFC Meise de volle negentig minuten speelde, kwam nog in. Arne 
Vanden Eede (B-kern) speelde overigens een hele partij als rechtsachter.  
Dinsdag besluit Malinwa haar voorbereiding op het veld van Tempo Overijse. 
 

zondag 13 augustus:  KSV Diksmuide, een West-Vlaamse vierdeklasser, is volgende week de tegenstander 
van KVM in de vierde ronde van de beker van België.  KSV Diksmuide schakelde vanmiddag derdeklasser 
RACS Couillet uit (3-1).  Malinwa bereikte reeds een overeenkomst om het bekerduel Achter de Kazerne af te 
werken, op zaterdagavond. 
RSC Anderlecht won vandaag de 26ste editie van het internationale scholierentornooi “beker Frans De Cleyn” 
die de jeugdacadamie van KVM gisteren en vandaag organiseerde op de Kleine Malinwa.  In de finale 
versloegen de Brusselaars, die voor de derde keer wisten te winnen en de wisselbeker mogen houden, R. 
Antwerp FC met 1-0.  Met meer dan 600 toeschouwers kan de jeugdacademie terugblikken op een geslaagd 
tornooi. 
 

maandag 14 augustus:  De technische staf evalueerde vandaag de testers die de laatste weken actief waren op 
KVM.  Nikola Safaric, Mzwandile Mamba “Toyota” en Ramos Thiago Fernandez werden doorgestuurd.  
Eerder werden ook Kelvin Onosiughe, Kristjan Caval en Nicolas Timmermans niet aangeworven.  Die laatste 
kon zich omwille van blessures niet bewijzen in een oefenwedstrijd.  Prince Asubonteng en Ruslan Valeev 
zijn de enige spelers die nog in aanmerking komen om de kern te versterken.  Eind deze week wordt over deze 
spelers een definitief oordeel geveld. 
 

dinsdag 15 augustus:  Tempo Overijse  -  KV Mechelen   0-4 
 

zaterdag 19 augustus:  KV Mechelen  -  KSV Diksmuide   4-0 
Na een uitstekende partij voetbal klaarde KV Mechelen vrij makkelijk de klus tegen KSV Diksmuide. 
Malinwa stoot zo door naar de vijfde ronde van de Beker van België waar het KMSK Deinze zal moeten 
bekampen. 
In een zinderende sfeer sloot KV Mechelen zijn eerste officiële opdracht van het nieuwe seizoen met succes 
af. Met vier doelpunten en met momenten oogstrelend voetbal klaarde Malinwa de klus. Een vroeg doelpunt 
van Bjorn Vleminckx zette de thuisploeg al vroeg op voorsprong. Een hoekschop afgedwongen door een 
gretige Kielo-Lezi kon door de West-Vlaamse defensie niet weggewerkt worden waardoor de blonde spits de 
snelle 1-0 op het bord kon zetten. KSV Diksmuide was duidelijk onder de indruk van de omstandigheden en 
had het moeilijk om de aanvalsdrift van de Maneblussers in te tomen. Slechts op één moment in de hele 
wedstrijd konden de bezoekers ietwat de Mechelse verdediging onder druk zetten. Bij een misverstand tussen 
Van Zundert en doelman Kempeneer die de geblesseerde Werner verving, behoedde Dhont met het hoofd 
Malinwa voor de gelijkmaker. Kempeneer maakte even later zijn fout goed door een mooi afstandsschot van 
Vancrugten met de vingers over te tikken.  
Het einde van de eerste helft bleef echter niet even boeiend als de beginfase. Van de uitermate goede 
organisatie waarmee Malinwa aan de partij begon, bleef naar het einde toe niet veel overeind. KSV Diksmuide 
kwam meer in het verhaal voor, al had KVM de match wel onder controle en moest Kempeneer nauwelijks in 
actie komen. Bovendien had geelrood ook de betere kansen. Een doelpunt van Kielo-Lezi werd afgekeurd 
door scheidsrechter Flament die een overtreding zag van de Congolees op doelman Greyaert. Ook Asare had 
de score naar een geruststellende 2-0 kunnen brengen, maar de zwarte parel vond doelman Greyaert op zijn 
weg. Bij de rust bleef het bij 1 doelpunt, al had KV Mechelen meer dan voldoende kansen gehad om de partij 
volledig naar haar hand te zetten.  
In de tweede helft deed de thuisploeg wat het in de eerste vijfenveertig minuten verzuimd had te doen: de 
score uitdiepen. Weer sloeg KVM in de beginfase toe. Een klungelende Greyaert liet de gladde bal uit zijn 
handen glippen waardoor een goedgevolgde Geudens de tweede Mechelse goal van de avond tegen de touwen 



mocht werken. KV Mechelen ging door en KSV Diksmuide kwam er niet meer aan te pas. Met bijwijlen 
oogstrelend voetbal en een herboren Wesley Vanbelle op links kreeg Malinwa voldoende kansen om de klus 
te klaren. Dat lukte na een sublieme aanval op gang getrokken door Kielo-Lezi en Vlemickx. Asare dribbelde 
vervolgens de bezoekende verdediging gek en vond de mee opgerukte Mellemans die over een aantal 
centimeters meer been en voet kon beschikken dan zijn West-Vlaamse collega en zo de bal voorbij Greyaert 
trapte.  
Het opgekomen publiek dat alle Maanrock-geweld liet voor later op de avond, kon het spel van KV Mechelen 
wel pruimen. De wissels die trainer Maes doorvoerde, konden rekenen op stevig applaus. Vleminckx, 
Mellemans en Van Zundert speelden allen een zeer puike partij, al kon dat ook van de acht andere spelers op 
het terrein gezegd worden. In de plaats kwamen de al even gedreven Kanene, Goessens en jeugdproduct 
Vanden Eede. Het vierde en laatste doelpunt droeg overigens helemaal de stempel van de jeugdacademie. Het 
voorbereidende werk en de perfecte voorzet kwamen van Wesley Vanbelle, de rake kopstoot van Patrick 
Kanene. Feest Achter de Kazerne dus en integenstelling tot vorige jaren stoot KV Mechelen zonder veel 
problemen door naar de vijfde ronde waar het volgende week zaterdag KMSK Deinze tegenkomt. Het voetbal 
dat de ploeg van Maes tegen KSV Diksmuide op de mat legde doet het Malinwa-legioen alvast hoopvol de 
competitiestart van aanstaande woensdag tegemoetgaan. 
 

zondag 20 augustus:  De Oekraïnse tester Ruslan Valeev zal waarschijnlijk niet worden aangeworven.  
Technisch directeur Fi Van Hoof laat weten dat Malinwa verder op zoek gaat naar versterking.  Mogelijk 
komt een speler van de Ghanense voetbalschool van Feyenoord op proef naar Mechelen. 
Arne Van den Eede zal vanaf maandag meetrainen met de A-kern.  De jonge verdediger maakte een goede 
beurt tijdens de voorbereiding en mocht zaterdag tijdens het bekerduel voor het eerst invallen bij het eerste 
elftal.  Dries Merckx, die eerder de overstap maakte van B- naar A-kern, blijft intussen meetrainen met de 
hoofdmacht van geelrood. 
Verder moet Olivier Werner na de bekermatch ook de competitiestart missen.  De Waalse keeper kamt met 
een verrekking aan de hamstrings en ondergaat dinsdag een echografie om de ernst van de blessure duidelijk 
te maken.  Ook Maxime Biset moet het rustig aan doen, hij verstuikte vrijdag met de reserven zijn enkel. 
René de Cooman heeft dan weer een ontsteking aan de adductoren wegens overbelasting. 
 

dinsdag 22 augustus:  Eén dag voor de start van de competitie verkocht KVM ongeveer 2 600 abonnementen.  
In tegenstelling tot vorig jaar kwam de verkoop van seizoenskaarten traag op gang, maar ondertussen nadert 
de club toch bijna het aantal van vorig seizoen.  Toen hadden 2 800 supporters een abonnement, een record 
sinds de vereffening. 
 

woensdag 23 augustus:  KV Mechelen  -  KMSK Deinze   3-0 
KV Mechelen is klaar voor de competitie. Na een overtuigende 3-0 zege tegen KMSK Deinze bevestigde 
Malinwa al het goede van in de bekerwedstrijd tegen KSV Diksmuide. 
De 6000 supporters zagen een zeer aangename wedstrijd waarin KV Mechelen haar wil kon opleggen en de 
drie punten Achter de Kazerne hield. De bezoekers waren nochtans geen hapklare brok voor de Maneblussers. 
Zonder geïmponeerd te zijn door de sfeer in het stadion, speelden ze in de beginfase complexloos mee en 
prikten ze af en toe tegen. KV Mechelen bleef wel het aanvallend en georganiseerde voetbal dat het ook 
afgelopen zaterdag in de bekerwedstrijd op de mat legde hoog in het vaandel dragen en na zeventien minuten 
leverde dat een doelpunt op. Kielo-Lezi ging door op rechts en zette perfect voor tot bij Vleminckx die hard 
binnenschoot. De ontlading bij de spits, die na de eerste geelrode goal van de bekercampagne, nu ook de 
allereerste van de nieuwe competitie tegen de touwen duwde, was enorm. 
KMSK Deinze probeerde te reageren en was dichtbij de gelijkmaker via Hermans die zijn bal naast de kooi 
van Kempeneer zag hobbelen. De thuisploeg trachtte steeds voetballend eruit te komen, maar er slopen nog 
teveel onnauwkeurigheden in het spel om KMSK Deinze uit verband te spelen. In het slotkwartier van de 
eerste vijfenveertig minuten toverden de jongens van Maes wel enkele zeer fraaie aanvalscombinaties op de 
mat. Eerst lanceerde De Pauw met een kopbal Kielo-Lezi die in het zijnet besloot en even voor de rust schoot 
de Congolees onbesuisd over. Deinze creëerde via Coulibaly ook enkele mooie mogelijkheden, maar de 
aanvaller werkte slecht af en verkwanselde keer op keer het wenkende doelpunt. KV Mechelen verloor voor 
rust nog Mellemans die geblesseerd naar de kant moest en vervangen werd door Goessens. 
KV Mechelen kwam gemotiveerd uit de kleedkamers en dat leidde tot de 2-0. De thuisploeg drukte KMSK 
Deinze in die beginfase van de tweede helft tegen het eigen doel. De Maneblussers zetten hoog druk en dat 
leverde kansen op. Een vrijetrap van De Pauw ging rakelings langs de verste paal. Deinze moest even naar 
adem happen en reageerde via Dejonckheere en de beste man op het plein bij de bezoekers, Bob Cousin. Maar 
tegen de geelrode honger naar een tweede doelpunt konden de Oost-Vlamingen weinig beginnen. Eerst 
speelde Goessens Vleminckx aan die schitterend in één tijd de bal op de bezoekende doelman knalde. De druk 



van Malinwa hield aan en na aandringen van Asare bij Thoma kon een alleenstaande Vleminckx koel 
afwerken.  
De Malinwa-aanhang kreeg het even later verbaal aan de stok met scheidsrechter Delcorpe toen de Oost-
Vlaamse defensie tweemaal kort op elkaar een ontketende Kielo-Lezi neerhaalde. Delcorpe trok slechts 
eenmaal geel voor Thoma, zeer tegen de zin van de KVM-supporters. Malinwa domineerde de partij, daarom 
niet altijd met even oogstrelend voetbal, maar wel met een goede organisatie. Tot de wissel van de beresterke 
Vleminckx liep het bij Malinwa vlot. Na de applausvervanging voor de nieuwe blonde god die tweemaal 
scoorde, liep het bij KVM minder goed. KMSK Deinze ging nog op zoek naar de aansluitingstreffer en was 
daar een aantal maal dichtbij, ware het niet dat Kempeneer attent stond te keepen. In de slotfase kende 
Coulibaly pech toen de vervanger van Werner een harde kopbal van de vinnige Coulibaly via de lat in corner 
verwerkte. 
Malinwa zette in de allerlaatste minuut nog de drie-nul op het scorebord via Ivens, ex-Deinze, die de bal na 
een run van Kanene in het bezoekende doel dropte. De eerste drie punten van het seizoen zijn een feit na een 
fijne wedstrijd waarin KV Mechelen met momenten leuk voetbal op de mat bracht. Zweven is alsnog niet aan 
de orde, want zaterdag wacht Achter de Kazerne alweer een nieuwe opdracht in de vijfde ronde in de Beker 
van België tegen, jawel, KMSK Deinze. 
 

 
De tradiationele vaandeldragers, voor de wedstrijd tegen KMSK Deinze. 
 

donderdag 24 augustus:  Vandaag streek op KV een nieuwe tester neer.  Het gaat om de 20-jarige Abdul-
Yakinu Iddi.  Een middenvelder van de Ghanese voetbalschool van SC Feyenoord die ook deel uitmaakt van 
de Ghanese nationale ploeg –20 jaar.  Hij krijgt een week tijd om zich in de gunst van de technische staf te 
spelen, die hem daarna zal evalueren. 
 

vrijdag 25 augustus:  Naast Abdul-Yakinu Iddi is ook Sergei Omelianovitch op proef bij KVM.  
Omelianovitch is een 29-jarige middenvelder die komt testen voor de positie van spelverdeler.  Eerder was hij 
reeds in dienst van o.a. R. Charleroi SC, KVC Westerlo, KFC Verbroedering Geel, Allianssi AC en AFC 
Tubize. 
 

zaterdag 26 augustus:  KV Mechelen  -  KMSK Deinze   2-1 
Voor het eerst sinds jaren behoort KV Mechelen tot de pot van gelukkigen die in de 1/16de finales van de 
Beker van België tegen elkaar uitkomen. Malinwa kroop door het oog van de naald en won na een matige 
partij met 2-1 van KMSK Deinze. 
"Voetbal is geen wetenschap" zo klinkt het cliché en dat werd vanavond nogmaals Achter de Kazerne 



bevestigd. KV Mechelen kende veel moeite met een stug KMSK Deinze dat beter voor de dag kwam dan 
woensdag. Nfor was speelgerechtigd bij de Oost-Vlamingen en dat leverde de KVM-defensie wel wat 
kopzorgen op. Nochtans kreeg KV Mechelen een unieke kans om vroeg op voorsprong te komen. De 
kwelduivel van KMSK Deinze, Bjorn Vleminckx (hij scoorde woensdag twee keer), kon na een mistasten van 
Hermans over Dobbelaere lobben, maar de bezoekende doelman verkleinde mooi de hoek. Met Mellemans in 
de lappenmand en Charaï terug uit schoring zag de ploeg van Maes er iets anders uit. De Pauw schoof meer 
naar achteren, terwijl Charaï de nummer 10-positie voor zijn rekening nam. Die verandering leidde ertoe dat 
KVM naar zichzelf zocht en niet het spel van afgelopen woensdag op de mat bracht. 
Ondanks het feit dat KV Mechelen het balbezit naar zich toetrok, creëerden de Maneblussers amper kansen. 
De combinaties wilden maar niet vlotten en gaandeweg kwamen de Oost-Vlamingen. Vanbrabander en Nfor 
probeerden Kempeneer, die de voorkeur kreeg op terug fitte Werner, te bedreigen, maar veel gevaar kwam 
daar niet uit voort. Enkel Hermans had een fraaie kans, die hij - alleen voor Kempeneer - richting hemel 
stuurde. De matige en vooral saaie wedstrijd leek op een nul-nul-ruststand te eindigen, maar een vergetelheid 
in de Oost-Vlaamse defensie maakte dat Van Zundert de 1-0 op het bord kon zetten. KV Mechelen had het 
moeilijk om KMSK Deinze te overtreffen en haar spel aan de tegenstander op te dringen. Een druk 
gesticulerende trainer Maes kon daar tot de pauze maar weinig aan veranderen. Het cadeau dat Van Zundert 
kreeg van de bezoekende verdediging was dan ook een geschenk uit de hemel waardoor de thuisploeg gevleid 
op voorsprong kwam. 
In de tweede helft kwam KV Mechelen al vroeg op voorsprong via Kielo-Lezi die een hangende bal in de 
oranje-zwarte verdediging in het doel knalde. Maar een bevrijdende goal was het niet. Het zou voor Malinwa 
bibberen zijn tot het einde om zekerheid te verwerven over de verderzetting van het bekeravontuur. Deinze 
gooide met Coulibaly een extra aanvaller in de strijd en ging naarstig op zoek naar de aansluitingstreffer. KV 
Mechelen kreeg wel nog enkele mogelijkheden via Vleminckx en de goed ingevallen Biset, maar tot een 
geruststellende derde doelpunt kwam het niet. Integendeel, KMSK Deinze scoorde nadat Kempeneer niet goed 
bij de bal kon. Aurelien Lecaillier was de afwerker van dienst. Malinwa had het moeilijk om te reageren en zo 
werd het nog bibberen tot het einde. Geudens kon wel tweemaal vanuit de tweede lijn tegenprikken, maar de 
bal verdween steeds naast. Ook Charaï schoot nog voorlangs. KMSK Deinze ging haastig - wat té overhaast - 
op zoek naar de gelijkmaker en de daarbijhorende verlengingen, maar kwam in een nerveuze slotfase niet 
verder dan een trap op doel van Lecaillier. De irritaties bij de bezoekers liepen hoog op naarmate de volgende 
ronde van de Beker van België steeds verderweg leek.  
KV Mechelen hield uiteindelijk stand na een povere partij waarin teveel slordigheden de wedstrijd ontsierden. 
Met dichtgeknepen billen haalde KV Mechelen de eindmeet zodat de bekercampagne voor het eerst sinds 
jaren verder gaat dan de vijfde ronde. 
De loting voor de 1/16de finales vindt komende woensdag om 16u plaats in het bondsgebouw. 
KVM liet vandaag weten dat het Dennis Yuki Masina Mcebo niet zal vervolgen wegens contractbreukt.  De 
Swazi tekende in het tussenseizoen een nieuw contract voor KV maar keerde niet terug naar Mechelen.  Met 
het oog op de verdere samenwerking met SC Feyenoord Rotterdam en haar Ghanese voetbalschool besliste 
Malinwa Masina vrij te laten. 
 

woensdag 30 augustus:  Omstreeks 16u vond in het bondsgebouw in Brussel de loting plaats voor de 1/16de 
finales van de beker van België.  Voor Malinwa kwam KFC Germinal Beerschot Antwerpen uit de bus.  De 
ex-club van trainer Pieter Maes, Bert Dhont en Bart Van Zundert komt in het weekend van 21 en 22 oktober 
op bezoek in Mechelen. 
Verder liet Malinwa weten dat het Abdul-Yakinu Iddi heeft aangeworven.  Iddi was reeds een tijdje op proef 
bij KV en liet gisteren tijdens de invallerswedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven een degelijke indruk aan de 
technische staf.  De 20-jarige Ghanees komt de kern versterken voor de positie van spelverdeler.   
 

woensdag 30 augustus:  Oud-Heverlee Leuven  -  KV Mechelen   1-1 
Net als vorig seizoen ontpopte Oud-Heverlee Leuven – KV Mechelen zich tot een onvervalste thriller. 
Twee minuten in de eerste helft bepaalden op een drastische manier het aangezicht van de hele wedstrijd. In 
die twee minuten kreeg Issame Charaï twee keer geel – een eerste keer voor een tackle met de voeten vooruit, 
een tweede keer voor het wegtrappen van de bal na een discutabele handsbal. Tot dan hadden beide ploegen 
elkaar in evenwicht gehouden. OHL en KV Mechelen probeerden afwisselend de forcing op te voeren. Dat 
leverde enkele prikjes op. Bij Malinwa was het Bjorn Vleminckx die voor twee kansjes tekende. Eerst kopte 
hij in de handen van doelman Thierry Berghmans, later wrikte hij zich goed voorbij een verdediger maar kon 
hij zijn schot geen richting meegeven. Bij de thuisploeg zat Toni Brogno zonder inspiratie toen hij in de 
zestien een mooie kans kreeg aangeboden en zag Joeri Vastmans zijn bal geklemd door Kevin Kempeneer.  
In de vierendertigste minuut kreeg Charaï dus een rood karton onder de neus geschoven, en werden de kaarten 
plots anders geschud. Malinwa zou met tien man een penibel uur tegemoet gaan, zo leek het. Zonder 



noemenswaardige problemen haalde KV echter de rust. Daarin wisselde trainer Pieter Maes Jean-Paul Kielo 
Lezi voor Patrick Kanene. Ondanks de numerieke minderheid begon Malinwa onder een goed gesternte aan de 
tweede helft. Toen Vleminckx met een verre ingooi Kevin Geudens bereikte, prikte die de bal immers tegen 
de netten. KV onverhoopt op voorsprong dus, en dat met een man minder.  
OHL-trainer Guido Brepoels bracht enkele tactische correcties aan en stuurde zijn troepen naar voor. Bij KV 
was het alle hens aan dek. Het kwam onder druk te staan en focuste noodgedwongen op de defensieve taken. 
Bij balverlies werd in blok teruggeplooid om de Leuvense furie te counteren. Hoewel, furie: de thuisploeg 
kwam wel dwingend opzetten, maar legde te weinig nauwkeurigheid in haar acties. OHL speelde voortdurend 
op de helft van Malinwa, maar voetbalde in de zone van de waarheid te slordig om tot een resem doelrijpe 
kansen te komen. En KV, dat verdedigde kranig. Centraal vond de uit schorsing teruggekeerde Kenny Van 
Hoevelen zonder al te veel problemen zijn plaats naast Jonas Ivens, en op de backposities vielen Wesley 
Vanbelle en Bart Van Zundert op door hun secuur en volwassen spel. Ook op het middenveld toonden Bert 
Dhont, Nana Asare en Geudens –die de geblesseerde Steven De Pauw verving- voldoende defensief 
engagement.  
Ondanks het weinig accurate aanvalswerk en het geconcentreerde verdedigen van Malinwa werd de situatie 
onhoudbaar. Een tegendoelpunt hing in de lucht, en kwam er ook. De ingekomen Samuel Remy, vooraan bij 
OHL de man met het meeste elan, rondde oog in oog met Kempeneer trefzeker af: 1-1. Een ontgoocheling 
voor KV, en even leek het erop dat de thuisploeg erop en erover zou gaan. Dat was echter niet het geval: in 
een warrige fase claimden de Leuvenaars wel tevergeefs een strafschop, maar verder kreeg OHL de motor niet 
in een hoger toerental.  
Het bleef 1-1, een gelijkspel dat door de meegereisde Mechelse aanhang -2320 koppen sterk- gevierd werd als 
betrof het een overwinning. Terecht, want in de gegeven omstandigheden bracht Malinwa het er prima van af. 
Door de numerieke minderheid zaten academische combinaties er nooit in, maar een gretig geelrood toonde 
wél dat het haar op de tanden heeft, en ook in crisissituaties met een aandoenlijke verbetenheid het hoofd koel 
weet te houden. Dankzij doorgedreven vechtvoetbal en fysiek labeur knokte Malinwa zich naar een 
puntendeling. Na twee bekerrondes en evenveel competitiewedstrijden mag dit de conclusie zijn: KV 
Mechelen heeft weer een team op het veld staan. 
 

zaterdag 2 september:  KV Mechelen  -  FC Verbroedering Dender EH   1-1 
In een fel bevochten wedstrijd deelden KV Mechelen en FCV Dender EH de punten. 
Op de derde speeldag geraakte het aan de leiding staande FCV Dender EH haar eerste punten kwijt tegen 
Malinwa. Verspreid over beide helften scoorden beide clubs één keer. De thuisploeg deed dat pas in de tweede 
vijfenveertig minuten nadat het in de eerste helft na slecht uitverdedigen op achterstand was gekomen. 
Nochtans had KV Mechelen al na zes minuten een unieke mogelijkheid om de ploeg uit de Denderstreek bij 
de keel te grijpen. Kielo-Lezi liep zich echter wat klungelig vast op doelman Coppens. Met een aanvallende 
ingesteldheid en hoge pressing trachtte KVM het beproefde recept van de laatste weken uit, maar een stug 
verdedigend en een tot in de puntjes georganiseerd Dender ving de Mechelse aanvalsgolven goed op. Asare 
die achter de spitsen de geschorste Charaï verving en steun kreeg van de oprukkende Geudens en Kanene, 
probeerde de bakens uit te zetten op het middenveld om de thuisaanval vlotter te laten verlopen, maar Dender 
had haar huiswerk goed gemaakt en zette KVM vast. 
Het waren de bezoekers die de grootste kansen kregen en daaruit ook een doelpunt puurden. Thiebaut strafte 
een fout in de thuisdefensie af en schoot een perfecte voorzet van Van Hemert voorbij een reddeloze 
Kempeneer. Daarmee maakte de Oost-Vlaamse spits zijn misser van even daarvoor goed toen Kempeneer de 
doorgebroken Thiebaut wel van een doelpunt kon afhouden.  
Malinwa was duidelijk van slag en kon voor de rust niet meer terugslaan. 19 minuten in de tweede helft deed 
het dat wel toen een slechte terugspeelbal door Kielo-Lezi werd omgezet in een doelpunt. De Congolees glipte 
tussen de bezoekende defensie en goalie Coppens en dribbelde de Denderse doelman dol. De verdiende 1-1 
stond op het bord te prijken, al had Malinwa het voordien duidelijk moeilijk met de stugge bezoekers. Er was 
daarbij een goede Kempeneer nodig om een verdere voorsprong van de Oost-Vlamingen te verijdelen. 
Dat de gelijkmaker op het bord stond, was het voornaamste voor KV Mechelen. Dat de tegenstander 
bovendien geen academisch voetbal toeliet, bleek duidelijk aan de soms bitsige duels die op het middenveld 
werden uitgevochten. Beide ploegen hielden elkaar naar het einde toe in evenwicht. Malinwa kwam nog het 
dichtst bij de winninggoal bij een vrijetrap van Van Zundert. De nummer acht van KVM schoot net naast de 
kruising. 
Het bleef dus bij een billijk 1-1 gelijkspel in een wedstrijd waar beide teams teerden op een goede organisatie 
en elkaar weinig aan voetballen lieten toekomen. KV Mechelen verloor deze competitie nog niet en mag 
volgende speeldag naar Union trekken. Daarvoor krijgen de discipelen van Maes één week de tijd om uit te 
blazen na de snel op elkaar volgende wedstrijden van de afgelopen weken. 
 



woensdag 5 september:  Ernest Teugels, de oudste supporter van KVM, is vorige week op 98-jarige leeftijd 
overleden.  Teugels stopte pas vorig seizoen als suppoost van Malinwa, een job die hij 67 jaar uitoefende. 
 

vrijdag 8 september:  Omdat de Brusselse ordehandhavers slechts een week op voorhand bekend maakte dat 
voor de wedstrijd van komende zondag op R. Union Saint-Gilloise de loketten voor de bezoekers gesloten 
blijven, ging de Supportersfederatie “Malinwa” aankloppen bij de Mechelse politie en bij Jo Van Hecke van 
de Voetbalcel om de belangen van de KVM-supporters te verdedigen.  Na lang aandringen verkreeg de 
Federatie dat ze zondag zelf tickets mogen verkopen voor de KVM-fans in Brussel.  Daarmee kwam de slogan 
van Mark Uytterhoeven van tijdens de vereffeningsperiode opnieuw van pas: “We doen het gewoon zelf !”. 
 

zaterdag 9 september:  Francis Engmann traint opnieuw met KV Mechelen.  De jonge Ghanees, die vorig 
seizoen reeds voor KVM uitkwam, zou in het tussenseizoen naar K. Kontich FC verhuizen.  Omdat het 
contract te laat werd getekend, werd het ongeldig en keerde de kleine spits noodgedwongen terug naar 
Malinwa, waar hij zijn plaatsje krijgt in de B-kern. 
 

zondag 10 september:  R. Union Saint-Gilloise  -  KV Mechelen   2-2 
Met R. Union Saint-Gilloise en KV Mechelen stonden twee traditieclubs tegenover elkaar. Twee clubs ook die 
zichzelf herlanceerden na een mistroostig seizoen. 
Zowel Union als Malinwa mikken op een kommerloos jaar, liefst gekruid door fijnzinnig voetbal. Na drie 
speeldagen hoefde die ambitie nog niet bijgesteld te worden: beide ploegen kenden een behoorlijke 
competitiestart en verloren nog geen enkele keer. 
Spektakel behoorde dus tot de mogelijkheden, en inderdaad: naar tweedeklassenormen was Union – KV 
Mechelen een partij die de middelmaat ontsteeg. Duels, doelgevaar, een trits dubieuze fases en een interessant 
scoreverloop – alle ingrediënten voor een boeiende pot voetbal waren aanwezig. En, een niet onbelangrijk 
gegeven: het was voornamelijk Malinwa dat de match op smaak bracht. 
Toch stond het aan de rust 2-1. Die tussenstand gaf een wat vertekend beeld, want ondanks de twee 
tegendoelpunten had de KV-defensie nauwelijks kansen weggegeven. Malinwa was snedig aan de wedstrijd 
begonnen en kwam ook vrij vroeg op voorsprong. In de elfde minuut imponeerde Jean-Paul Kielo Lezi met 
een scherpe infiltratie in de zestien meter om de bal vervolgens voor te schuiven, Nana Asare frommelde het 
leder in doel: 0-1.  
Die voorsprong was verdiend, want KV Mechelen was in het eerste halfuur het meest ondernemend en kon 
pronken met een zeker overwicht. Van een vloeiende balcirculatie was in de eerste helft echter nog te weinig 
sprake door de hoge foutenlast – een argument dat ook Union kan inroepen, want beide ploegen speelden kort 
op de bal en toonden zich kranig in de duels. Toch tekende Malinwa voor enkele mooie kansen. In de 
beginfase van de wedstrijd had Bjorn Vleminckx niet ver over besloten op aangeven van Kielo Lezi, enkele 
minuten na het openingsdoelpunt reageerde doelman Mulopo Kudimbana attent toen Asare een afvallende bal 
op de slof nam. Diezelfde Kudimbana verwerkte een verdienstelijke poging van Kielo Lezi ook nog in 
hoekschop.  
Pas in het derde kwartier mengde Union zich actief in de debatten. De thuisploeg begon toen iets meer 
coherentie in haar offensieve acties te leggen, al kwam het schaarse gevaar vooral voort uit stilstaande fases. 
Toch wijzigde het plaatje in dat slotkwartier van de eerste helft drastisch. Toen Jonas Ivens in de 
tweeëndertigste minuut Ibrahim Tankary uit evenwicht bracht, leverde dat immers een wel erg licht gefloten 
strafschop op voor Union – Yves Buelinckx zette die vervolgens netjes om. En diezelfde Buelinckx verlengde 
net voor de koffie een vrije trap vanop rechts in doel. Zo hikte Malinwa bij de rust dus plots tegen een 2-1 
achterstand aan.  
Ondanks de achterstand was KV zonder meer de betere ploeg in de eerste helft. Toch had het er de schijn van 
dat geelrood de thuisploeg nooit helemáál in de tang had. In de tweede helft nam Malinwa echter alle twijfels 
weg en wervelde het complexloos over Union heen. Flankmiddenvelders Nana Asare en Steven De Pauw 
verlegden hun actieterrein en sloten nauw aan bij de spitsen. Zo werd de thuisdefensie vanaf de eerste minuut 
gevoelig onder druk gezet. KV buitte haar fysiek surplus ten opzichte van de Brusselaars uit, ging goed 
combineren en pompte voortdurend ballen in de zestien meter. Dat resulteerde in stevige pressie, en meerdere 
uitgelezen kansen.  
Geen van die mogelijkheden werd evenwel succesvol omgezet. Hoe dat zo kwam? Het antwoord op die vraag 
is drieledig: KV stootte op een doelman in een begenadigde dag, kende geen meeval in de afwerking en 
ontbeerde in een aantal fases net dat tikkeltje scherpte voor doel. Zo stond Kudimbana bijvoorbeeld pal op een 
goed schot van Kevin Geudens, liet het geluk Mechelen in de steek toen Kielo Lezi nipt over besloot en 
Geudens op de lat kopte, en had Malinwa meer moeten puren uit enkele vrije kopkansen.  
Gezien het grote aantal kansen in de tweede helft mag het dan ook ironisch heten dat de gelijkmaker 
voortvloeide uit een onterechte strafschop. Kielo Lezi ging wel erg vlotjes liggen, maar scheidsrechter Ernie 



Kasprzak wees - net als in de eerste helft voor Union – toch naar de stip. Ivens nam zijn verantwoordelijkheid 
en schoot de elfmeter binnen: 2-2.  
Met die puntendeling moest vooral Union gelukkig zijn. Malinwa kon immers aanspraak maken op meer. 
Toch werd het zurig nasmaakje na afloop van de partij snel verdreven door de opluchtende wetenschap dat 
KV de positieve lijn blijft doortrekken. Het team van Maes bewees opnieuw heel wat in haar mars te hebben, 
en stond alweer op het veld met het enthousiasme dat ook de geelrode aanhang kenmerkt. Indien het 
consequent aan maturiteit blijft inwinnen, wacht dit KV misschien wel een blozende toekomst. 
 

dinsdag 12 september:  Dries Merckx liep op training een blessure op aan de kniepees.  De jonge spelverdeler 
zal een 4-tal weken out zijn.  Ook Jeroen Mellemans is nog niet fit, hij kreeg een tweede infiltratie in de rug en 
volgt een onderwatertherapie.  Mellemans zal nog een 10-tal dagen onbeschikbaar zijn.  Derde keeper 
Yannick Dierick heeft dan weer te kampen met een blessure aan de schouder. 
 

woensdag 13 september:  Abdul-Yakinu Iddi is voor de wedstrijd van komende zaterdag tegen KAS Eupen 
speelgerechtigd.  Indien Pieter Maes de Ghanese nummer 10 opneemt in zijn selectie debuteerd hij voor 
Malinwa. 
 

donderdag 14 september:  Vandaag vond in sportpark de Nekker een loopactie plaats in het kader van Kom 
op tegen Kanker.  Ook de spelerskern van Malinwa liep een aantal rondjes voor het goede doel. 
KVM liet weten dat er vanaf komende thuiswedstrijd terug alcolholische dranken worden geschonken tijdens 
de wedstrijd.  Dit seizoen werd dit verboden omdat de drankstand naast het Oude Chalet een evacuatieweg 
versperde, maar nu de drankstand werd verplaatst kan men op KV terug pintjes tappen tijdens het verloop van 
de matchen. 
 

zaterdag 16 september:  KV Mechelen  -  KAS Eupen   2-1 
Malinwa won thuis met 2-1 van KAS Eupen in een wedstrijd met twee gezichten. 
In een moeilijke eerste helft waarin KVM op achterstand kwam en nooit haar niveau van de vorige 
wedstrijden kon evenaren, geraakte de thuisploeg alsnog aan de gelijkmaker voor de pauze. Na de break 
bracht geelrood heel ander voetbal op de mat en zette het de bezoekers opzij.  
Net als de reserven vrijdag in Eupen, tekenden de mannen van Maes voor 45 minuten pover en 45 minuten 
dominant voetbal tegen de Duitstalige club. Waar de B-kern nog in de eerste helft kon plezieren, toverde de 
A-ploeg maar weinig sprankelende combinaties tevoorschijn. De bezoekers troffen een thuisdefensie op 
wankele benen aan en verschenen het meeste voorin. KV Mechelen had daarentegen wel één unieke 
mogelijkheid via een ontketende Kielo Lezi op links. Het hele stadion zag in alle euforie de bal in de verste 
hoek binnengaan, maar in realiteit rolde de bal millimeters naast. Aan de overzijde viel even later wel een 
doelpunt. Penea kon ongehinderd aanleggen en schitterend binnenkrullen. Werner, die voor het eerst in de 
basis stond, kon daar weinig aan verhelpen. 
Malinwa was al na een kwartier dus op achtervolgen aangewezen en ei zo na stond het 0-2 achter. Een 
vrijetrap van Farssi spatte tegen de deklat uit elkaar. KV Mechelen was van slag en kon op geen enkel 
moment een versnelling hoger schakelen. Vrijschoppen werden in het ijle gekeild, passes kwamen niet aan en 
het aantal overtredingen dat de elf geelroden maakten, lag erg hoog. De thuisploeg was op zoek naar zichzelf 
en was maar een schim van de ploeg die de afgelopen wedstrijden op het veld stond. Net op tijd viel dan ook 
de gelijkmaker toen Vleminckx drie minuten voor de rust de bal enig mooi kreeg aangespeeld en knap 
afmaakte.  
Bij de rust verving Pieter Maes kapitein De Pauw voor de debuterende Iddi. Malinwa speelde sneller en 
vinniger en greep een naar een antwoord zoekend Eupen bij de keel. Op een puike poging van Kielo-Lezi 
moest een zwevende doelman Wins met de vingertoppen redding brengen. Ook Dhont en de ingevallen Charaï 
kregen mogelijkheden, maar de Eupense veer brak niet. Na twintig minuten in de tweede time kreeg KVM het 
iets moeilijker om de pressing vol te houden. De bezoekers braken het tempo met veel overtredingen en 
blessures en ondanks het overwicht van de Maneblussers bleven de kansen en bijgevolg ook het bevrijdende 
doelpunt uit. Het duurde tot dertien minuten voor affluiten voor de verdiende 2-1 op het scorebord verscheen. 
Bert Dhont zag zijn kopbal eerst nog van de lijn gekeerd, maar Charaï tikte in de rebound van dichtbij binnen. 
Even leek de thuisploeg op zijn elan door te gaan, maar Geudens kende pech toen zijn knappe kopbal tegen de 
paal buiten belandde. KAS Eupen probeerde nog, maar KV Mechelen hield stand en was nog dichterbij de 
drie-één dan de bezoekers bij de 2-2. Fases met Charaï, onbesuisd over en Dhont, betwistbare penaltyfase, 
verdienden beter. In de toegevoegde tijd was het nog zweten voor KV Mechelen toen KAS Eupen met zijn 
allen - inclusief keeper - voor een corner naar de goal van Werner trok. Maar Malinwa hield (verdiend) stand 
en komt zo op een tweede plaats in het klassement terecht op vier punten van leider FCV Dender EH. 
 

maandag 18 september:  Vandaag gaf Mechelse burgemeester Bart Somers z’n fiat om de bekerwedstrijd 
tegen KFC Germinal Beerschot Antwerpen op woensdag 25 oktober te laten doorgaan.  De sportredactie van 



de VRT koos de wedstrijd uit de affiches van de 1/16e finales van de beker van België om live uit te zenden in 
Sporza op CANVAS.  De aftrap is voorzien voor 20u45. 
 

dinsdag 19 september:  Peter Van Hove is definitief aangesteld als trainer van de beloften.  De beloften 
nemen deel aan de Voskescup: een speciale competitie voor clubs uit eerste, tweede en derde nationale. 
Peter Van Hove had reeds de B-kern onder z’n hoede en combineert deze job nu met die van beloftencoach. 
 

donderdag 21 september:  De commerciële cel van Malinwa heeft een nieuwe co-sponsor beet.  Het gaat om 
Betca: een bedrijf uit Rumst dat prefab-elementen fabriceerd.  Voor de wedstrijd van komende zondag op het 
veld van KV Red Star Waasland zal het logo van Betca éénmalig op de shirts van KVM prijken. 
 

 
Het elftal dat aan de wedstrijd op KV Red Star Waasland begon: voor één keer met BETCA als shirtsponsor. 
 

zondag 24 september:  KV Red Star Waasland  -  KV Mechelen   1-3 
Op het veld van Red Star Waasland sleepte KV Mechelen een verdiende 1-3 overwinning uit de brand – de 
prachtige bekroning van een uitstekend seizoensbegin. 
Na zes speeldagen kan alvast één conclusie getrokken worden: dit KV Mechelen beschikt over pakken 
mentale weerbaarheid. Voor de vierde keer op rij vlakte Malinwa een achterstand uit en duwde het in de 
tweede helft de tegenstander in het verweer.  
Die tegenstander heette deze keer KV Red Star Waasland. De club uit Sint-Niklaas mat zich in het 
tussenseizoen hooggestemde ambities aan, maar was wat teleurstellend aan het seizoen begonnen. Een 
trainerswissel moest soelaas brengen, en dus nam Regi Van Acker het sportieve roer over. Dat er nog werk 
aan de winkel is voor Van Acker bleek in de tweede helft, toen Waasland onherroepelijk door het ijs zakte en 
geen afdoend antwoord wist te verzinnen op de aanvalsdrift van KV Mechelen. 
Nochtans zag het er halfweg niet bijster goed uit voor de troepen van Pieter Maes. Malinwa moest de rust in 
met een 1-0 achterstand. Een moment van Mechels concentratieverlies in de eenenveertigste minuut was 
genoeg geweest voor Thierry Flies om aan de tweede paal de bal tegen de touwen te werken. Het was het 
enige opwindende moment in een spektakelarme eerste helft. Met strak georganiseerd maar weinig beklijvend 
voetbal hadden Waasland en KV Mechelen tot dan toe het status quo bestendigd. Beide teams gaven elkaar 
aanvankelijk immers geen duimbreed toe. Dat resulteerde in een eerste helft die gekenmerkt werd door veel 
inzet, kloek middenveldspel en verbeten duels, maar visueel weinig aantrekkelijk was. Van offensieve 
dreiging was nauwelijks sprake, laat staan van uitgespeelde kansen. Tot enkele minuten voor rust dus, toen 
Flies toehapte en zijn ploeg op rozen zette. 
Het was afwachten of en hoe Maes zou reageren. Met Nana Asare en Abdul-Yekinu Iddi in een expliciet 
aanvallende rol achter het spitsenduo Bjorn Vleminckx – Jean-Paul Kielo Lezi had hij immers in de eerste 



helft al hoog ingezet. Maes toonde zich echter opnieuw een koelbloedig regisseur en haalde Wesley Vanbelle 
naar de kant voor Pieter Crabeels. Daardoor verschoof Asare naar de linksachter – alhoewel: de vinnige 
Ghanees zou vijfenveertig minuten lang consequent de hele flank afdweilen en vooral op de helft van de 
tegenstander te vinden zijn. Het inbrengen van Crabeels bleek overigens een gouden zet. De Mechelaar zorgde 
voor een surplus aan kracht en onder zijn impuls werd de slag om het middenveld dan ook gewonnen.  
Een strijdbaar Malinwa eigende zich het balbezit toe, trok nadrukkelijk in het offensief en nam zo de wedstrijd 
in handen. Een deviatie van Crabeels die niet ver buiten het kader eindigde, betekende een eerste grote 
waarschuwing voor Waasland. Net voor het uur moest de thuisploeg zich een eerste keer gewonnen geven. 
Een inworp van Vleminckx, met het hoofd verlengd door Jonas Ivens en Kevin Geudens, belandde bij Bert 
Dhont, die vanuit een scherpe hoek raak schoot: 1-1. Daarmee zijn we bij de tweede ingenieuze zet van Maes 
beland: de subtiele positiewijziging van Dhont. Waar die in de eerste helft als verdedigende middenvelder 
samen met Geudens de druk op de centrale verdediging minimaliseerde, werd hij na de rust rechts op het 
middenveld geposteerd. Mét reden, zo bleek: niet alleen werd zo een prima vangnet voor de actieve 
linkerflank van Waasland gespannen, Dhont had ook een voet in flink wat offensieve acties. En hij tekende 
dus de gelijkmaker aan: een mooie beloning voor het werk van de West-Vlaming. 
Malinwa bleef enthousiast de forcing voeren na de 1-1. Ondertussen had Maes overigens ook zijn derde zet 
gedaan. Iddi, die knokte voor wat hij waard was maar in de tweede helft wat moeite kreeg met het ritme, werd 
naar de kant gehaald voor Issame Charaï. Opnieuw een meer dan geslaagde wissel: Charaï werd de aanstoker 
van meerdere fijnzinnige combinaties en trok voortdurend gaten in de thuisafweer. 
In de zevenenzestigste minuut kreeg Malinwa definitief loon naar werken. De 1-2 werd een doelpunt dat de 
collectieve sterkte van dit KV Mechelen perfect illustreert. Dhont lanceerde Kielo Lezi, die prompt Charaï in 
de actie betrok. Die laatste zette gevat voor richting de vrijstaande Crabeels, die vervolgens heerlijk afrondde 
met een welgemikt schot. Een diep gestuurde Vleminckx had even later de 1-3 aan de voet, maar verzuimde 
de kans af te maken.  
Had Waasland het fysiek al moeilijk gekregen na de gelijkmaker, dan tastte de tweede Mechelse goal ook het 
zelfvertrouwen van de thuisploeg onherstelbaar aan. Gedurende tien minuten wekte het team nog wel de 
indruk een furieus eindoffensief voor te bereiden – een prima mogelijkheid voor Kristof Arijs suggereerde dat 
alvast – maar daarna brak de veer definitief.  
Malinwa stevende op een mooie overwinning af, en gaf die driepunter in de slotfase nog wat meer glans toen 
Crabeels voor de tweede keer zijn uitstekende traptechniek demonstreerde en de 1-3 onhoudbaar binnenjoeg.  
De dolle ereronde na afloop van de partij was in geen enkel opzicht misplaatst. Dit Malinwa mag zich terecht 
‘wonderful’ noemen. Of KV effectief een rol kan spelen in de debatten bovenaan in het klassement is nog 
steeds een open vraag, maar eens te meer werd duidelijk dat de club van geel en rood dit seizoen over een kern 
beschikt die knokt voor elke meter en voetbalt met een mentaliteit waaruit het respect voor de 
Malinwasupporters duidelijk spreekt. Zaterdag wacht een eerste beloning: in een ongetwijfeld kolkend Achter 
de Kazerne wordt dan tegen R. Antwerp FC een heuse topper om de tweede plaats afgewerkt. Benieuwd of 
geelrood ook tegen de Great Old boven zichzelf weet uit te stijgen. 
 

dinsdag 26 september:  Voor de tweede keer op rij kreeg KV Mechelen een uitnodiging voor de Flanders 
Soccer Cup in Gent.  Vorig seizoen nam geelrood voor de eerste keer deel aan het tornooi en werd het pas in 
de halve finales uitgeschakeld door Cercle Brugge KSV.  De editie van dit seizoen vindt plaats op zondag 7 
januari. 
In het Duffelse AZ Sint-Maarten overleed vandaag oud-Malinois-speler Jef Andries.  De legendarische 
rechtsbuiten van FC Malinois die in de jaren veertig 3x landskampioen werd met geelrood werd 87. 
Het Sportcomité van de KBVB legde trainer Pieter Maes een verbod tot toegang van de neutrale zone op van 
12 oktober tot 8 november.  De coach van KV kreeg deze straf toen hij tijdens de rust van de wedstrijd op R. 
Union Saint-Gilloise in discussie ging met de referee en naar de tribune werd verwezen.  Maes gaat in beroep 
tegen de uitspraak. 
 

donderdag 28 september:  Wesley Vanbelle zal naar alle waarschijnlijkheid de topper tegen R. Antwerp FC 
moeten missen.  De jonge linksachter liep op training een verrekking in de liesstreek op. 
 

vrijdag 29 september:  Trainer Pieter Maes laat weten dat de Flanders Soccer Cup niet past in zijn schema 
voor de winterstop.  Gezien de lange pauze verkiest Maes liever enkele oefenwedstrijden in plaats van het 
indoortornooi.  Op 6 januari oefent KVM alvast op eigen terrein tegen eersteklasser K. Lierse SK.  
 

zaterdag 30 september:  KV Mechelen  -  R. Antwerp FC   0-1 
In een schitterende sfeer ging Malinwa onverdiend met het kleinste verschil ten onder tegen de Great Old. 
Malinwa domineerde een groot deel van de wedstrijd, maar stuitte op een uitstekende Antwerpse afweer. De 
bezoekers die in de tweede helft slechts drie kansen versierden, gingen in de slotfase met de volle buit lopen. 



Over de hele wedstrijd gezien, verdiende de thuisploeg wel de zege, maar Ristovic hield Royal Antwerp 
Football Club overeind en liet de duizenden Mechelaars in de tribunes verweesd - maar trots op hun elftal - 
achter. 
Pieter Maes moest met Wesley Vanbelle zijn vaste linksback missen door een blessure en gooide de in de 
vorige wedstrijden goed ingevallen Crabeels in de strijd. Asare schoof dan een rij naar achteren. In een 
uitbundig stadion waar beide spionkoppen een feestje zonder voorgaande vierden, was de eerste mogelijkheid 
voor de thuisploeg. Vleminckx kopte de perfecte voorzet van Van Zundert naar de verste hoek, maar een 
attente Ristovic kon met de toppen van de vingers de openingstreffer voorkomen. Malinwa had in die 
beginperiode nog een uitstekende kans. Bij een misverstand tussen de Antwerpse goalie en zijn defensie kon 
Kielo-Lezi met een omhaal bijna scoren, maar ook daar kon Ristovic wonder boven wonder onheil voor 
Antwerp voorkomen. De Great Old reageerde, maar de Mechelse doelman Werner had een rustige avond. Het 
was vooral de thuisploeg die het spel naar zich toe trok. Met vlot en fijnzinnig voetbal probeerde KVM de 
bezoekers vast te zetten, maar ondanks het veldoverwicht in die eerste helft waren de kansen schaars.  
Voor de pauze kon enkel Iddi nog een keertje dreigen. Na een mooie één-twee met Dhont zette de Ghanese 
nummer tien scherp voor, maar geen Mechels been was in de buurt om de bal binnen te duwen. 0-0 bij de 
pauze na een aangename eerste helft met veel inzet en harde maar correcte duels. 
In de tweede helft kon alles nog en dat hadden beide coaches hun elf strijders op het plein tijdens de rust goed 
ingeprent. Eerst redde Ristovic knap een poging van Kielo-Lezi en vervolgens moest aan de overkant Werner 
ingrijpen op een kopbal van Dong. Het was uiteindelijk KV Mechelen dat verderging op haar elan van de 
eerste vijfenveertig minuten. De knokkende Vleminckx zag een knap schot uit de tweede lijn in corner 
verdwijnen en even later trapte ook Iddi over de Antwerpse kooi. Malinwa had het meeste balbezit, maar de 
verdiende 1-0 bleef achterwege. De goed georganiseerde bezoekers loerden op die ene counter. Een unieke 
mogelijkheid was er voor Dong, maar de Chinese aanvaller schoot onbesuisd over. De wedstrijd verwaterde 
wat, velen van de 22 op het veld hadden hun fysiek verzadigingspunt bereikt, en de linies van beide 
traditieclubs bleven goed gesloten. Tot in de 83ste minuut Di Gregorio een uitvallend bal in de kluts via het 
been van de ongelukkige Dhont tegen de netten trapte. De Antwerp-supporters die tot dan toe hun ploeg 
vooral het gelijkspel zagen verdedigen, waren het delirium nabij, terwijl aan de overzijde alles wat geelrood 
ademde verbijsterd de 0-1 op het bord zag verschijnen. 
Die Mechelse aanhang stuwde de resterende zeven minuten Malinwa vooruit. Bij Evans kookte het potje even 
over en na een duw op Vleminckx kreeg de Antwerpse verdediger nog rood. Bovendien mocht Antwerp zich 
gelukkig prijzen dat Ristovic in een begenadigde dag verkeerde. De ene hoekschop na de andere volgde elkaar 
op, maar het was KVM niet gegund vanavond. Asare zag in een ultieme poging een uitvallende bal nog door 
een bezoekend been voor de lijn gestuit. Het bleef bij 0-1 na een schitterende partij die voor de Maneblussers 
een wrange nasmaak achterliet. Met over de gehele wedstrijd meer balbezit had KV Mechelen zeker een 
gelijkspel verdiend, maar het waren de Sinjoren die de drie punten meegraaiden. Jammer voor de strijdende 
thuisploeg die meer verdiende in deze sfeervolle klassieker. 
 

 
Een sfeerfoto van vak I voor de eerste topper van het seizoen tegen R. Antwerp FC. 
 



dinsdag 3 oktober:  Het secretariaat sloot de abonnementenverkoop voor dit seizoen af op 2 692. 
Vandaag boog het Sportcomité van de KBVB zich opnieuw over de schorsing van trainer Pieter Maes.  Maes 
ging in beroep tegen zijn verbod tot toegang van de neutrale zone gedurende vier weken.  Uiteindelijk moet de 
trainer van Malinwa 2 weken vanuit de tribune toekijken.  Hij krijgt ook nog twee weken voorwaardelijk: 
indien hij dit seizoen nogmaals in aanvaring komt met de wedstrijdleiding komt deze schorsing bovenop een 
nieuwe uitspraak.  De sanctie gaat in vanaf 12 oktober, zodat de spelers het tegen KVK Tienen en KFC 
Germinal Beerschot Antwerpen zonder hun coach moeten doen.   
 

zaterdag 7 oktober:  KFC Dessel Sport  -  KV Mechelen   0-3 
Geen betere manier om een hard aangekomen en geheel onterechte nederlaag door te spoelen dan met een 
overtuigende zege. 
Malinwa speelde op het veld van KFC Dessel Sport de laatste restjes van de Antwerpkater weg en won met 
duidelijke 0-3 cijfers.  
Vooraf werd met enige reserves tegen de partij aangekeken: Dessel heeft de reputatie een moeilijk bespeelbare 
ploeg te zijn. Vooral op het eigen kleine veld weet het de tegenstander vaak klem te zetten met een stevige 
organisatie. Ook tegen KV Mechelen begon Dessel eerder behoudend. Met drie centrale verdedigers en twee 
flexibele backs timmerde het de boel stevig dicht. Door die keuze maakte de thuisploeg het zichzelf enigszins 
moeilijk. Op het middenveld kwam Dessel immers een mannetje tekort. Malinwa profiteerde gretig van de 
geboden ruimte en drukte resoluut haar stempel op het eerste half uur. Dessel had moeite met het opgelegde 
tempo en trachtte de schade te beperken. In het eerste kwart van de wedstrijd lukte dat nog. Twee keer vond 
KV een opening in de defensieve muur, twee keer zonder succes evenwel. Eerst bekroonde Issame Charaï – in 
de plaats van de geel geschorste Bjorn Vleminckx aan de aftrap - een fijn nummertje met een goed schot, even 
later was doelman Rob Van Hoof bij de pinken op een kopbal van Bert Dhont. 
Die twee onbenutte mogelijkheden bleken slechts uitstel van executie voor Dessel. Net op het moment dat de 
thuisploeg even onder de Mechelse druk leek uit te muizen, duwde Malinwa het gaspedaal nog eens stevig in. 
Het resultaat: twee goals in één minuut, en Dessel Sport in de touwen. Eerst dook Jean-Paul Kielo Lezi als een 
duiveltje uit een doosje op om goed voorbereidend werk van Bart Van Zundert en Charaï succesvol te 
verlengen. Die laatste twee speelden luttele seconden later ook de hoofdrol in het tot stand komen van het 
tweede doelpunt. Van Zundert tekende voor de assist, Charaï voor de knappe afwerking: 0-2. 
Dessel stelde de eigen spelwijze in vraag na de 0-2 en veranderde het geweer van schouder. Achteraan ging de 
thuisploeg man op man spelen terwijl het middenveld sneller de aansluiting met het aanvallend compartiment 
zocht. Een goed gemikte kopbal van Ken Thijs leek de aansluitingstreffer te zijn, maar KV-goalie Olivier 
Werner hield met een miraculeuze redding de netten schoon. 
Na de rust milderde Malinwa het tempo. Het liet het initiatief aan de tegenstander en speculeerde wat op de 
counter. Dessel probeerde verzorgd te voetballen en liet enkele aardige dingen zien, maar nooit zag het er naar 
uit dat KV Mechelen nog in de problemen zou komen. De defensie van Malinwa straalde immers rust en 
degelijkheid uit, en bleef tot op het einde consequent sober uitvoetballen. Dessel kon nooit voor concreet 
gevaar zorgen. Het knokte met een groot hart maar stootte op een beheerst spelend KV. 
In de slotfase dikte Malinwa de cijfers overigens nog aan tot 0-3. Op een licht gegeven vrije trap net buiten het 
strafschopgebied achttte Dhont zijn tijd gekomen. De middenvelder knalde de bal op een ronduit 
indrukwekkende manier in de winkelhaak en zette zo de net iets te zware eindstand op het bord. 
 

zondag 15 oktober:  KVK Tienen  -  KV Mechelen   2-1 
KV Mechelen liep in Tienen op haar tweede nederlaag van het seizoen. Het werd 2-1 na een wedstrijd die 
vooral na de rust een onverhoopt spektakelstuk was. 
De neutrale toeschouwer zal genoten hebben van KVK Tienen - KV Mechelen. Vooral in de tweede helft 
werd het duel immers op het scherpst van de snee uitgevochten. Veel engagement, geanimeerd voetbal en 
behoorlijk wat kansen: het geleverde vertoon kan een voetballiefhebber niet onberoerd gelaten hebben. Aan 
die vaststelling heeft de aanhang van Malinwa echter weinig boodschap. KV verspeelde in de slotfase een 
gelijkspel en bleef zo met lege handen achter.  
KV Mechelen wordt geconfronteerd met haar limieten: het is een verleidelijke vaststelling op basis van de 
uitslag. Toch is dat geen onverdeeld correcte lezing van de feiten. Ook tegen Tienen etaleerde Malinwa 
immers het gevarieerde combinatievoetbal dat door trainer Pieter Maes gepropageerd wordt. Maar: het deed 
dat pas na de rust, toen het al tegen een 1-0 achterstand aankeek.  
Een logische tussenstand was dat, want Tienen oogde in de eerste helft net dat tikkeltje agressiever. Het had 
bovendien een uitstekend tactiekje achter de hand. Met een stevig verankerd middenveld ving de ploeg van 
trainer Daniël Nassen Malinwa vrij hoog op. Een succesvolle zet: doordat de driemansverdediging op die 
manier nooit fundamenteel onder druk kwam te staan, kon Tienen werk maken van haar offensieve intenties. 
Het bleef voortdurend met twee spitsen spelen en zocht consequent naar de combinatie. Op het kwartier al 



werd die houding beloond. Thierry Bayock werkte onhoudbaar af nadat zijn ploegmaats in de voorafgaande 
fases twee keer op het doelkader waren gestrand. 
Malinwa reageerde in eerste instantie te flauw op die achterstand. Geelrood teerde vooral op een uitstekende 
balrecuperatie, en minder op aanvallend elan. Na de rust veranderde dat. Maes bracht met Bjorn Vleminckx 
een derde spits in naast Issame Charaï en Jean-Paul Kielo Lezi en stuurde aan op meer scherpte. Het verhoopte 
surplus kwam er. KV zette de lijnen uit en dwong Tienen in het verweer.  
De match brak definitief open. Malinwa zette hoog in en creëerde verschillende mogelijkheden. Eén daarvan 
werd benut: met nog goed een kwartier te gaan bezorgde een gekruist schot van Charaï Mechelen de 
gelijkmaker. Tienen focuste noodgedwongen op het bestendigen van de eigen organisatie, al benutte het de bij 
KV ontstane ruimtes wel om enkele keren scherp te counteren. Die tegenprikken leverden echter geen nieuw 
doelpunt op, en de wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel dat, alle nuances in acht genomen, billijk 
geweest zou zijn. Benny Lunenberg besliste daar evenwel anders over. In de laatste minuut knikte hij de 
thuisaanhang het delirium in: 2-1. 
Na de onverdiende nederlaag tegen Antwerp is dit de tweede keer dat Malinwa met nul punten achterblijft. 
Dat is jammer, maar het biedt net zo goed kansen om te leren. Voor het eerst dit seizoen werd echt duidelijk 
dat dit KV Mechelen ook een kwetsbaarheid in zich draagt. Dat stelt de beeldvorming door de buitenwereld 
wat bij en ontdoet de spelersgroep van het lastige aureool van onoverwinnelijkheid dat stilaan meegedragen 
werd. Rustig verder bouwen, met oog voor de sterktes én zwakheden van deze kern: zo luidt nu de opdracht. 
 

dinsdag 17 oktober:  De wedstrijdshirts van de match van 23 september op KV Red Star Waasland, toen 
wedstrijdsponsor Betca éénmalig op de shirts prijkte, worden geveild ten voordele van de jeugd van KVM.  
Tot en met 31 oktober kan iedereen een bod doen op één van deze unieke shirts. 
 

woensdag 25 oktober:  KV Mechelen  -  KFC Germinal Beerschot Antwerpen   1-0 (na verlengingen) 
Malinwa wordt de vijfde tweedeklasser die verder bekert na de 1/16de finales. Na verlengingen kegelde de 
thuisploeg genadeloos de winnaar van 2005 uit de Beker van België. 
Het cupduel loste alle verwachtingen in die op voorhand aan de partij waren toebedeeld. Sfeervol, duels op het 
scherp van de snee, verlengingen en een verrassende winnaar, het behoorde allemaal tot een schitterende 
avond voor KVM Achter de Kazerne. Malinwa moest als underdog voor de camera's van de openbare omroep 
een sterke prestatie neerzetten om de vijfde in eerste klasse op de knieën te dwingen. "Wij zullen het van onze 
werkkracht en onze collectivieit moeten hebben, willen we een kans maken," klonk het vooraf uit de mond 
van verscheidene spelers. En dat sterke blok stond ook degelijk op het veld. Met Vleminckx en Charaï voorin 
en Iddi op zijn vertrouwde nummer 10 positie moest KV Mechelen de Antwerpse defensiegordel zien te 
ontgrendelen. Op het middenveld stonden Crabeels en Dhont Geudens bij en achterin hadden Ivens en Van 
Hoevelen de taak om het duo Sterchele-Cavens niet tot scoren te laten komen. 
En dat lukte, al mocht KV Mechelen zich in de eerste helft gelukkig prijzen dat doelman Olivier Werner zich 
in een begenadigde dag bevond. Op schoten van Sterchele en Cavens behoedde de Mechelse goalie in het 
midden van de eerste vijfenveertig minuten de thuisploeg van een achterstand. Net voor de pauze redde 
Werner nog mooier een unieke poging van de doorgebroken Cavens. Wat betreft de kansen had de 
eersteklasser de betere mogelijkheden, maar dat nam niet weg dat KVM aardig meevoetbalde. Geudens en co 
trokken zich op het middenveld goed uit de slag tegen het trio Argentijnse technische begaafde voetballers van 
de bezoekers, terwijl Iddi, Vleminckx en Charaï op zoek gingen naar dat ene gaatje in de Germinal Beerschot-
verdediging. Vleminckx, Dhont en de oprukkende Van Zundert konden echter doorheen de eerste helft 
Luciano Da Silva niet voldoende bedreigen.  
Ook in de tweede helft bleef het voetbal aangenaam om volgen. Germinal Beerschot moest meer naar voren 
en dat gaf geelrood de mogelijkheid om snel tegen te prikken. Toch bleven de echte kansen uit. Beide ploegen 
hielden de deur goed op slot en het was wachten tot op een doelpunt langs één van beide kanten. Zeventig 
minuten ver, bleken de troepen van Maes fysiek al heel wat krachten verspeeld te hebben, maar toch konden 
de bezoekers daar niet van profiteren. Dertien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd waren de 
ratten van het Kiel wel heel dicht bij de winninggoal. Een schitterend één-tweetje tussen Cavens en Sterchele 
eindigde met een knaller tegen de verste paal. KVM reageerde via een schot van Dhont waarmee Da Silva 
geen moeite had. De verlengingen kwamen naderbij, al loerde de thuisploeg op die ene flits op de tegenaanval. 
Zes minuten nog op de klok, zette Vleminckx zich op kracht door op rechts. Charaï kende pech toen hij de 
voorzet van de blonde god van de Mechelse aanval in het zijnet deed belanden. 0-0 bleef op het bord na de 
volle negentig minuten spelen wat tot grote vreugde leidde bij het geelrode legioen. Die aanhang zou even 
later de hemel zien toen de frêle Iddi op de linkerflank knap de Beerschot-tackles omzeilde en perfect aflegde 
naar Charaï die in de draai KV Mechelen naar de 1/8ste finales van de Beker van België keilde. 
Germinal Beerschot was duidelijk aangeslagen door het doelpunt. De vermoeidheid woog bij beide clubs door 
en veel kansen kwamen er niet meer. Dat leidde tot frustratie bij een deel van de bezoekende aanhang. 



Scheidsrechter Gumienny legde na een aantal bommetjes op het veld de partij even stil en dat was het sein 
voor de thuissupporters om de wave door de tribunes te laten rollen.  
De tweede verlenging moest er wel nog aankomen en Germinal Beerschot zette alles op het spel om de 
gelijkmaker te scoren en strafschoppen af te dwingen. Het hele Beerschotvak riep tweemaal om een 
strafschop, maar in het geharrewar oordeelde Gumienny dat er niets aan de hand was. Malinwa bibberde, maar 
had tot driemaal toe de mogelijkheid om de klus te klaren. De onzorgvuldige laatste pass maakte echter 
telkens de match nog tot het einde van de tweede verlenging spannend. Na een foutje van Asare net buiten de 
zestienmeter, kregen de bezoekers via een vrijetrap nog een unieke kans om alsnog penalty's af te dwingen, 
maar KV Mechelen hield met een groot maar bibberend strijdershart stand en stoot na een fantastische en 
zinderende bekerwedstrijd door naar de achtste finales van de Beker van België. Morgen al weet Malinwa de 
volgende bekertegenstander. Die loting is via Radio Reflex en deze website live te volgen. 
 

 
Eindelijk nog is een wedstrijd met inzet tegen een eersteklasse: voor de beker tegen Germinal Beerschot. 
 

donderdag 26 oktober:  Vanmiddag om 14u, minder dan 24 uur na de kwalificatie van Malinwa, is in het 
bondsgebouw geloot voor de 1/8ste finales van de beker van België.  KVM treft opnieuw een nog jonge 
fusieclub, nadat KVM gisteren de bekerwinnaar van 2005 uitgeschakelde krijgt het nu de bekerhouder 
voorgeschoteld: SV Zulte-Waregem komt in het week-end van 13 en 14 januari op bezoek. 
 

zondag 29 oktober:  KVM  -  KV Oostende   2-2 
In een behoorlijke wedstrijd trok KV Mechelen het laken het meest naar zich toe, maar toch verdeelden de 
kustploeg en Malinwa de punten. 
Voor Malinwa was het zaak om na de 120 minuten durende uitputtingslag van afgelopen woensdag in de 
beker, KV Oostende vroeg bij de keel te grijpen en te scoren. Dat lukte ook tot tweemaal toe in elke helft, 
maar telkens kwamen de kustjongens terug. 
De match begon overigens aardig met pogingen van Iddi voor Malinwa en van Coudeville voor KVO. Maar 
de doelmannen van beide clubs waren niet in hun middagdutje verzonken en stonden aandachtig te keepen. 
Geudens kopte even later over de kooi van de Oostendse goalie. Beide ploegen brachten geen sprankelend 
voetbal aan een hoog tempo, maar het spel was wel onderhoudend. Dat resulteerde voor KVM na een kwartier 
voetballen in de openingsgoal. Steven De Pauw, die de voorkeur kreeg op Pieter Crabeels, glipte door op 
rechts en zette fraai voor naar Iddi die hard in het dak van het doel besloot. Lang zou Malinwa echter niet van 
de voorsprong kunnen genieten. Eerst probeerde Coudeville nog met een schot dat ver naast waaide, maar nog 
geen minuut later strafte Aurelien Mazel een onoplettendheid in de Mechelse defensie af. 
De 1-1 bleef op het bord staan tot aan de rust, al had Malinwa het laatste kwartier van de eerste helft de match 
in handen genomen. Asare en Iddi kregen kansen, maar maakten deze niet af. Technisch was Malinwa op dat 
moment de betere, maar toch was het opletten voor de tegenprikken via de vinnige Sakanoko die af en toe 
Werner aan het werk zette. Maar zoals gezegd, verandering in het scoreverloop kwam er pas na de pauze. 
Het was Bjorn Vleminckx, ex-KVO, die voor de 2-1 zorgde na acht minuten voetballen in de tweede 
helft. Van Zundert plaatste de vrijetrap heerlijk mooi op het hoofd van de nummer 18 van Malinwa die de 



bal gemakkelijk tegen de touwen kopte. KV Oostende vond, integenstelling tot de eerste helft, niet 
meteen een antwoord op de vroege tegengoal. Integendeel, de thuisploeg bleef het initiatief nemen en 
kreeg enkele kansjes via Iddi en De Pauw. De kustploeg had er voorin tot dan toe nog niet veel van 
gebakken. Toch kwam de gelijkmaker er. In de eerste echte actie van de kustploeg na de rust, vond Lars 
Wallaeys het gaatje in de defensie en kopte hij mooi voorbij een hulpeloze Werner.  
Wou Malinwa de aansluiting met de top van het klassement niet verliezen, moest het vandaag winnen. De 
thuisploeg had het echter moeilijk om zich echt door te zetten en Begeyn te kunnen bedreigen. Al moest 
de bezoekende keeper zich wel strekken om een knal van Iddi uit zijn doel te houden. KV Mechelen 
trachtte KVO naar het einde toe tegen het eigen doel te drukken, maar dat lukte - ondermeer door de vele 
onzuivere passes - niet echt. Dhont kon wel scoren met het hoofd, maar werd door de lijnrechter 
teruggevlagd wegens buitenspel. Enkel Kielo-Lezi kwam nog dicht bij de 3-2, maar de ingevallen 
Congolees besloot in het zijnet. KV Mechelen moest dan ook de punten delen na een typische 
zondagmiddagwedstrijd en lost zo (voorlopig?) de aansluiting met R. Antwerp FC en leider FCV Dender die 
dit weekend allebei wonnen. 
 

zondag 5 november:  KV Kortrijk  -  KVM  2-2 
KV Kortrijk is traditioneel een moeilijk te nemen klip. Ook deze keer moest Malinwa diep gaan. Het diende 
eerst een 2-0 achterstand op te halen om uiteindelijk een punt uit de brand te slepen. 
Het Kortrijkse Guldensporenstadion betekende vorig seizoen het waterloo voor André Wetzel. Nadat Malinwa 
er stevig op haar nummer gezet werd door een fruitig voetballende thuisploeg hield de toenmalige trainer de 
eer aan zichzelf. Dit seizoen schrijft KV Mechelen aan een heel ander verhaal. Het druilerige gevoel van vorig 
jaar heeft plaats gemaakt voor een soepel vooruitgangsoptimisme. Daardoor trok Malinwa deze keer naar 
Kortrijk met het nodige zelfvertrouwen, met een trainer die in geen enkel opzicht ter discussie staat en met de 
ambitie om drie punten te halen. 
Desalniettemin had Mechelen het moeilijk om in de wedstrijd te komen. Het trof opnieuw een Kortrijk dat 
volop de kaart van aanvallend voetbal trok en complexloos uitging van de eigen sterkte. Trainer Hein 
Vanhaezebrouck had zijn pionnen in een ietwat gedurfde maar - gezien de kwaliteiten van zijn team - niet 
geheel onlogische opstelling geposteerd. Met een stevig bevolkt middenveld pareerde Kortrijk de verwachte 
aanvalslust van KV Mechelen. Twee controlerende middenvelders hielden de druk ver van de 
driemansdefensie. Vooral in het eerste halfuur van de wedstrijd werd de aanvoer richting het Mechelse 
spitsenduo - Bjorn Vleminckx en Issame Charaï - met succes afgesneden. Ook in offensief opzicht klopte het 
plaatje bij de thuisploeg. Nicolas Gezelle verdeelde centraal het spel, maar het was vooral via de zijkanten dat 
de opbouw verzorgd werd. Jo Vermast en Xavier Chen kregen het allemaal netjes belopen en verrasten keer 
op keer door snel de omschakeling te maken. Reken daarbij nog de alertheid van Christian Landu Tubi en Bas 
Vervaeke - de twee centrale spitsen - en de conclusie laat zich raden: KV Mechelen had het niet onder de 
markt. 
Dat had het ook voor een stuk aan zichzelf te wijten. Malinwa probeerde wat krampachtig om het typische 
eigen spel te ontwikkelen, maar slaagde daar niet in. Het voetbalde te pips en met te weinig engagement in de 
duels om Kortrijk van zijn apropos te brengen en vergat om de ruimtes accuraat in te vullen. Toch behield 
geelrood een clean sheet tot aan de rust. In echt doelrijpe kansen kon de thuisploeg het veldoverwicht immers 
niet vertalen, enkele bescheiden mogelijkheden en een tevergeefs geclaimde strafschop in de beginfase ten 
spijt.  
Na de pauze brak Kortrijk echter de ban. In een mum van tijd duwde het Malinwa stevig in het verlies. Amper 
negen minuten ver in de tweede helft stond het al 2-0. Vermast, de meest bedrijvige man op het veld, was de 
auteur van die twee doelpunten. Twee keer buitte hij de Mechelse onwennigheid op stilstaande fases 
maximaal uit. Eerst trapte hij een vrije schop vanop zo’n twintig meter laag in de linkerhoek, vervolgens 
schilderde hij in een gelijkaardige fase de bal in de winkelhaak.  
Wedstrijd gespeeld dus? Neen: na de 2-0 herstelde Malinwa zich. Het vond plots wel de juiste cadans en ging 
erg dominant spelen. Kortrijk kreeg het moeilijk en moest wijken. De inbreng van Jean-Paul Kielo Lezi, 
waardoor Mechelen met drie spitsen ging spelen, bleek cruciaal in die omwenteling. De Congolees bracht 
diepgang en tekende met een uitgekiend stiftertje over doelman Peter Mollez voor 2-1. De hyperventilerende 
Mechelse spionkop zag hoe geelrood ook na die aansluitingstreffer voor pressie bleef zorgen. Het waren 
vooral de techniciens die zich roerden. Zeker toen Nana Asare een rij naar voor schoof door het inkomen van 
Wesley Vanbelle (en KV achteraan man op man ging spelen) regende het vloeiende combinaties op de helft 
van Kortrijk. Het imponerende gemak waarmee de organisatie van de thuisploeg uit verband gespeeld werd, 
deed de flauwe eerste helft van Malinwa wat naar de achtergrond schuiven. Er zat weer vrolijkheid in het spel 
van KV, en het tomeloze elan dat wel eens tot doelpunten leidt. En ziedaar: met nog vijf minuten te gaan 
bekroonde Kielo Lezi het lucide aandringen van Bert Dhont met een loepzuivere voorzet. Die werd 



vervolgens tegen de touwen geknikt door Vleminckx: 2-2. 
De 2-2 bleef op de bordjes staan en zo raapt KV Mechelen dit seizoen dus één punt in het 
Guldensporenstadion. Gezien het wedstrijdverloop valt dat gelijkspel zeker te billijken. Malinwa zette in het 
laatste half uur de puntjes resoluut op de i door met fleurig voetbal een opmerkelijke comeback te realiseren. 
Toch legde het treffen met de West-Vlamingen opnieuw enkele weken plekken bloot. Met name in de eerste 
helft acteerde geelrood wat te flets. Al hoeft een en ander vanzelfsprekend niet gedramatiseerd te worden: het 
nieuwe KV Mechelen is een boeiend work in progress, zoveel is wel duidelijk na elf speeldagen. 
 

zaterdag 11 november:  KVM  -  AFC Tubize   2-0 
Malinwa won vanavond met 2-0 van de derde uit de stand, AFC Tubize. Dat ging niet zonder moeite. Pas in 
de slotfase kon geelrood het lot van de Waals-Brabanders definitief bezegelen. 
Pieter Maes liet vooraf al uitschijnen dat er veranderingen zouden plaatsvinden in het basiselftal. Kielo-Lezi 
en Vanbelle werden voor hun invalbeurt op Kortrijk beloond en mochten net als Kempeneer terug hun plaats 
in de basiself innemen. Crabeels viel als zestiende man af. Met de terugkeer van Vanbelle op de linksback 
schoof Asare een rij vooruit, en dat loonde. De twee zwarte parels van geelrood, Iddi en Asare, vonden elkaar 
goed, maar stuitten net als de rest van KV Mechelen op een stevig georganiseerd Tubize. Een dubbel 
verstevigde muur pareerde elke aanval van de thuisploeg en dat resulteerde voor Malinwa - ondanks het 
veldoverwicht - in weinig kansen. Het eerste schot tussen de palen van de thuisploeg noteerden de 6300 
aanwezigen pas na achttien minuten. AFC Tubize was duidelijk niet naar Mechelen gekomen om het spel te 
maken. Vanuit hun defensieve stelling hoopten de bezoekers te kunnen uitbreken via een snelle counter, maar 
ook dat lukte nauwelijks. 
Een schoonheidsprijs kreeg de wedstrijd dus niet, maar dat belette niet dat KV Mechelen een doelpunt 
verdiende. Van de schaarse mogelijkheden, waren de beste voor KVM. Van Zundert verstuurde een verre 
voorzet naar Vleminckx waarop keeper Wauthy zich verkeek. De spits profiteerde echter niet van het gaatje in 
de stugge bezoekende verdediging en kopte in het zijnet. 
Net na het halfuur was het dan eindelijk raak. De mannen van trainer Philippe Saint Jean, die in een vorig 
leven nog actief was bij Excelsior Moeskroen, kregen de aanvalsgolven van geelrood niet onder controle en 
Vleminckx vond dit keer wel de weg naar de netten. Eenzaam voor Wauthy knalde hij hard de 1-0 binnen. 
Tubize moest nu wel uit zijn verdedigende stulp komen en forceerde enkele corners en vrijetrappen, maar echt 
onder de indruk geraakte Kempeneer nooit. Het was integendeel KVM dat bijna weer tot scoren kwam. Dhont 
knalde een uitvallende bal vanop 25 meter tegen de onderkant van de lat. De rebound van Vleminckx 
belandde naast. Even later speelde de lat weer spelbreker toen Asare een geloste bal van Wauthy op een loeier 
van Geudens tegen het doelhout zag stranden. KV Mechelen kon in die eerste helft aanspraak maken op meer 
doelpunten, maar verzuimde om de kansen af te maken. 
De spanning bleef dus in de wedstrijd die vooral in de tweede helft ontsierd werd door onnauwkeurige passes 
en vooral stevige overtredingen. Scheidsrechter Vinche haalde zes keer het gele karton boven. Voor KVM 
werden Vleminckx en Ivens geboekt. Het bleef een matte bedoening, maar integenstelling tot de eerste helft 
maakte Malinwa minder klaar voor het doel van Wauthy. Iddi was de enige die de goalie aan het werk zette. 
Er zat weinig begeestering in de partij, al bleef het voor de Malinwa-aanhang zoals gezegd tot in de slotfase 
nerveus nagelbijten met de krappe één-nul voorsprong. Geudens nam zeven minuten voor het reguliere einde 
van de match alle twijfels weg en bezegelde met een trap vanop 25 meter het lot van de Waals-Brabantse club. 
Wauthy verslikte zich op de botsende bal van de middenvelder van KVM en kon de bal uit zijn netten vissen. 
AFC Tubize ontwikkelde nog druk, maar die was te steriel om een nog een doelpunt te claimen. De thuisploeg 
had de score verder kunnen uitdiepen, maar Dhont en Biset kenden pech bij de afwerking. 
Een wedstrijd om te onthouden was AFC Tubize - KV Mechelen helemaal niet, maar het resultaat was een 
correcte weergave van het spelbeeld. De bezoekers groeven zich van bij de start in, maar lieten zich te weinig 
op de counter zien. Malinwa vond tweemaal de fout in de stugge defensie en zette het balbezit van de eerste 
helft om in twee doelpunten. Door deze overwinning houdt KV Mechelen de aansluiting met de top van het 
klassement. De eerste van twee belangrijke thuisconfrontaties is zo goed afgehandeld. Dinsdag last de 
technische staf van Malinwa overigens nog een extra oefenmatch in tegen de nationale -20-jarigen, ook Achter 
de Kazerne, voor zaterdag KSK Ronse naar Mechelen afzakt. 
 

maandag 13 november:  De bekerwedstrijd tegen SV Zulte-Waregem wordt opnieuw live uitgezonden in 
Studio 1 op CANVAS.  Ondertussen bereikten beide clubs ook een overeenkomst over datum en aftrap: de 1/8ste 
finale voor de beker van België vindt plaats op donderdag 11 januari, aftrap om 20u45. 
 

dinsdag 14 november:  KVM – Nationale Beloften –20 jaar   1-0 
Met een zuinige 1-0 en een flauwe partij voetbal nam Malinwa de maat van de Rode Duivels onder de 20 jaar. 
Pieter Maes liet een veredeld A-elftal starten tegen de nationale ploeg van –20-jarigen. Laurens Vandamme 



mocht zich tonen op de rechtsback en verder stonden ook testers Mbemba Conte en Afful Harrisson in de 
basiself. 
De midweekwedstrijd startte goed met mogelijkheden langs beide kanten. Charaï kon al na zestig seconden 
bijna scoren. Zijn poging belandde in het zijnet. Voor de nationale –20-jarigen stond even later Roland Lamah 
aan het kanon, maar zijn bal ging rakelings langs de linkerpaal buiten. De fijne start kreeg echter geen 
verlengstuk. Beide ploegen hielden gelijke tred, maar creëerden nauwelijks kansen. Rond het halfuur toverde 
Conte dan maar op zijn eentje een fraai afstandschot uit zijn witte voetbalschoenen. De bal ging een half 
metertje over het doel van doelman Frank Boeckx. De nationale ploeg zakte weg en daar maakte Malinwa 
gebruik van om te scoren. Eerst kopte Crabeels die als diepe spits werd uitgespeeld, nog voorlangs, maar vlak 
voor de koffiepauze kon Steven De Pauw met de hulp van Michael Jonckheere de 1-0 wel voorbij Boeckx 
schuiven. De kapitein van KVM kreeg voldoende tijd van de bezoekende defensie om aan te pakken en via het 
been van de bezoekende verdediger te scoren. 
Na de pauze gooide Pieter Maes enkele jongeren in de strijd. Zo mochten doorheen de tweede vijfenveertig 
minuten Vanden Eede, Schürmann, De Wit en De Schouwer invallen. Ook Iddi mocht nog opdraven. In de 
beginfase die aardig op en neer ging had KV Mechelen wel een aantal mogelijkheden, maar geelrood puurde 
te weinig uit de vrijetrappen die de weg naar het doel maar niet vonden. Naarmate de tweede helft vorderde, 
verloor KVM de greep op de wedstrijd. De jonge Rode Duivels zetten de thuisploeg onder druk, maar een 
attente Werner hield zijn netten schoon. Bart Buysse had de gelijkmaker aan de voet, maar de Mechelse goalie 
redde knap. De daaropvolgende hoekschop schoot Tom Van Hyfte, speler bij VW Hamme, in het zijnet. De 
bedrijvige Lamah die vroeg in de eerste time al een unieke mogelijkheid miste, zette Werner nogmaals aan het 
werk. Malinwa geraakte door menig slordig balverlies niet onder de stormloop van de nationale ploeg 
vandaan, al moet gezegd dat de overmacht van de Duivels zich vooral beperkte tot veldoverwicht en dat vele 
acties in de zone van de waarheid net niet lukten. In de slotfase had de maker van het eerste en enige doelpunt, 
Steven De Pauw, alleen voor de ingevallen doelman Rubin Dantschotter de kans om de (onverdiende) tweede 
treffer voor KVM te maken, maar hij kopte de bal ver naast de kooi van de tricolore doelman. Voor Malinwa 
kreeg Issame Charaï in de laatste minuut nog een rode kaart na protest bij scheidsrechter De Belder. Een 
zuinige 1-0 overwinning voor Malinwa na een eerder flauwe partij voetbal. 
 

vrijdag 17 november:  Vandaag bereikte KVM het droevige nieuws dat afgelopen maandag oud-Malinois-
speler Roger Van Dessel overleed.  Van Dessel, bijgenaamd “De Joppe” speelde in de jaren vijftig voor KVM.  
Voor en na z’n periode bij Malinwa was hij actief voor KFC Katelijne.  De Joppe (° 20 maart 1932) werd 74 
jaar en wordt morgen begraven in Sint-Katelijne-Waver. 
 

zaterdag 18 november:  KVM  -  KSK Ronse   1-0 
Malinwa blijft aan de top van het klassement meespelen dankzij een 1-0 overwinning tegen KSK Ronse.Jean-
Paul Kielo Lezi scoorde de enige treffer van de match in een goed openingskwartier en bracht de thuisploeg 
zo verdiend op voorsprong. Daarna stokte de nochtans goedgestarte geelrode machine, maar de overwinning 
kwam voor KVM nooit in gevaar en zo blijft Malinwa op een derde stek vlak achter R. Antwerp FC. 
KSK Ronse stond vooraf op de voorlaatste plaats in het klassement en moest dringend punten pakken om uit 
de gevarenzone weg te komen. Maar Achter de Kazerne bracht de ploeg er weinig van terecht. Niet dat KV 
Mechelen veel meer sprankelende acties op de mat toverde, maar de Oost-Vlamingen konden over de gehele 
negentig minuten voetbal slechts 2 mogelijkheiden afdwingen. Malinwa kon in het aanvangskwartier wel 
verscheidene mooie kansen bij elkaar voetballen. Vleminckx stond tweemaal aan het kanon. De eerste keer 
nam hij de bal vanop zestien meter in één tijd op de slof. Tijdens de daaropvolgende kans loste de aanvaller 
een schot met heel wat poeier in de richting van doelman Paul, maar de bezoekende goalie stond attent te 
keepen. Net voor het doelpunt van Kielo-Lezi kopte Ivens nog over het doel. Uiteindelijk kwam de 
openingstreffer er dus via Kielo-Lezi nadat Asare zich knap op links tot in het strafschopgebied doorzette. 
Kielo Lezi tikte de bal in twee tijden tegen de netten.  
Bijna stond het meteen weer gelijk, want de eerste kans van de partij voor de bezoekers was er wel één van 
reuzeformaat. Na een dekkingsfout op links kreeg Sylla de vrije baan van de Mechelse verdediging, maar 
Kempeneer devieerde de bal mooi in corner. Even later scoorde Asare wel aan de overzijde, maar het doelpunt 
werd door de Nederlandse assistentscheidsrechter voor buitenspel afgekeurd. Tot dan was de partij aangenaam 
om volgen, maar dan viel alles stil. Het tempo verdween uit de wedstrijd en ook de kansen bleven uit. 
De preken van beide trainers tijdens de rust leidden niet tot beterschap. Integenstelling, terwijl een bijzonder 
zwak KSK Ronse de bal tussen de palen probeerde te krijgen, was KV Mechelen helemaal ingedommeld. Dat 
leidde nog tot de tweede poging voor de bezoekers, via een doorgebroken Sylla die in het zijnet besloot. Het 
oranje waarschuwingslicht begon voor de thuisploeg te knipperen en dat was het signaal voor Maes om in te 
grijpen. Doelpuntenmaker Kielo Lezi moest plaats ruimen voor Charaï. Die was al enkele minuten later 
betrokken bij een penaltyfase, maar de man in het zwart, Vanmeenen, zag geen overtreding. Vleminckx 



knalde vervolgens de bal weer op de vuisten van Paul.  
Maar het bleef jammer genoeg bij deze ene opflakkering van geelrood. Ronse plooide meer naar achteren dan 
bij de start van de tweede helft, maar kwam zelf niet echt in grote problemen. Hoogtepunt uit de tweede helft 
was ongetwijfeld de broekwissel van Asare, die voor het gehele stadion zijn gescheurde broek liet zakken om 
zich van een nieuwe short te voorzien. In de laatste minuten van de wedstrijd kreeg KV Mechelen de 
mogelijkheid om de tweede goal op het bord te zetten, maar Vleminckx kopte een hoekschop van Van Zundert 
een half metertje boven het doelkader.  
Het was geen hoogstaande voetbalavond Achter de Kazerne, maar het is opmerkelijk dat KV Mechelen ook in 
dergelijke wedstrijden de drie punten meegraait. Op geen enkel moment werd de vroege voorsprong van 
KVM bedreigd. Malinwa deed dus wat het moest doen, de twee moeilijke en belangrijke thuisopdrachten 
tegen Ronse en Tubize winnend afsluiten en mag zo verder bovenin meedraaien. 
Vandaag konden de KVM-supporters in de fanshop alweer terecht voor een heus collectorsitem: een retro-
shirt dat een perfecte kopie is van de shirt waarmee Malinois vlak na tweede wereldoorlog enkele landstitels 
behaalde.  Het zijn de shirts, met geelrode strepen en een vetersluiting aan de hals, die ooit werden gedragen 
door de gouden generatie waar onder meer Rik Coppens, Torreke Lemberechts en Bert De Cleyn deel van 
uitmaakten. 
 

maandag 20 november:  Sinds vandaag traint Steve De Schouwer mee met de A-kern.  De 17-jarige De 
Schouwer kan worden uitgespeeld als verdedigende middenvelder maar kan ook in het aanvallend 
compartiment gepositioneerd worden. 
 

donderdag 23 november:  De Ghanese tester Harrison Afful, die sinds oktober op proef was bij Malinwa, 
keerde terug naar z’n geboorteland.  Indien hij door de technische staf positief wordt geëvalueerd keert hij op 
het eind van het seizoen mogelijk terug naar Mechelen.  De 20-jarige middenvelder is net als Asare en Iddi 
een speler uit de Ghanese voetbalschool van SC Feyenoord waarmee KVM een samenwerkingsverbond heeft. 
De voetbalcel van Binnenlandse zaken heeft KVM laten weten dat het ‘oud chalet’ dringend moet worden 
afgebroken wegens de bouwvallige staat waarin het zich bevindt.  Indien Malinwa het chalet laat staan, krijgt 
het een boete.  Omdat het stadion nog steeds eigendom is van vereffenaar Joan Dubaere moet hij naar de 
hypotheekhouders stappen met deze beslissing van de voetbalcel. 
 

zaterdag 25 november:  R. Excelsior Virton  -  KVM   4-2 
Trainer Pieter Maes had er al verschillende keren op gealludeerd: na de opbeurende seizoensstart zou mogelijk 
een terugval volgen - het soort dip dat hoort bij het groeiproces dat het jonge Malinwa dit jaar doormaakt. De 
groep van Maes lijkt nu in dat stadium aanbeland te zijn. Het spelpeil was de vorige weken al onderhevig aan 
een lichte devaluatie, maar puntengewin smoorde elke vorm van onproductief pessimisme nog in de kiem. Die 
vlieger ging zaterdag echter niet op in Virton. KV Mechelen liet er zich ringeloren door een potige thuisploeg 
en kon pas in het laatste half uur vermijden dat het echt met de billen bloot ging.  
Het blijft een interessante vaststelling: Virton presenteert zich op eigen veld doorgaans als een moeilijk te 
manoeuvreren equipe, een ploeg met pit. Ook clubs uit de top van de rangschikking zakken niet helemaal 
onbevreesd af naar les verts de Gaumes, waar punten halen immers een heikele opdracht is. KV Mechelen 
maakte vorig seizoen al kennis met de stugheid en het niet aflatende gelabeur van Virton - geelrood ging toen 
met 1-0 de boot in. Ook dit seizoen maakte Malinwa een slechte beurt. Het ging hoogst onwennig om met het 
vechtvoetbal van de thuisploeg en betaalde dat onvermogen cash. Na negentig minuten wezen de bordjes 4-2 
aan - de neutrale toeschouwer werd dus geplezierd met een heuse doelpuntenkermis., 
Al in de derde minuut werd de toon gezet. Marco Gbarssin werkte de eerste kans van de wedstrijd meteen af 
en zette zo zijn ploeg op rozen. KV Mechelen was dus al snel op achtervolgen aangewezen, en dat zou een 
hele wedstrijd lang zo blijven. Een gebald antwoord had Malinwa immers niet op de vroege achterstand. Het 
werd integendeel nog dieper in de ellende geduwd toen Bareck Bendaha de bal in doel schoof. De droomstart 
van Virton - op het moment van de 2-0 was er nog maar twintig minuten gespeeld - werd uitbundig gevierd 
door het thuispubliek.  
Maes reageerde en haalde Wesley Vanbelle naar de kant voor Issame Charaï. De bedoeling achter die 
beslissing was duidelijk: door risico’s te nemen een remonte forceren. De defensie werd tot drie man herleid 
en vooraan werd alles op alles gezet. Noemenswaardig rendement leverde die taktische wijziging niet op. 
Jazeker, Charaï werkte een prima invalbeurt af, maar die individuele puike prestatie volstond niet om het tij te 
keren. Malinwa dicteerde in de eerste helft op geen enkel moment de wet en slikte enkele minuten voor de rust 
zelfs een derde doelpunt - opnieuw een treffer van Bendaha. Net na de pauze ging het er stevig op lijken dat 
KV met een pandoering huiswaarts gestuurd zou worden. Virton prikte immers de bal immers voor de vierde 
keer tegen de netten. De auteur? Jawel, opnieuw Bareck Bendaha.  
Maar wat was er dan aan de hand met KV Mechelen? De vinger op de wonde leggen is niet zo moeilijk. 



Malinwa had het knap lastig met het fysieke voetbal van Virton. De vaak geroemde filosofie van de 
technische staf - altijd voetballen, investeren in schoonheid - werd zaterdag niet veruitwendigd. Een aantal 
cruciale pionnen in het elftal dat aan de aftrap kwam, werd vakkundig het leven zuur gemaakt door 
geëngageerd verdedigend werk bij Virton. Nana Asare bijvoorbeeld zal geen al te positieve herinneringen 
overhouden aan Karim Belhocine, en Bjorn Vleminckx werd negentig minuten lang op de huid gezeten door 
Guy Blaise. Voetballend lukte het dus niet voor KV. Speculeren op kracht en fysiek vermogen bleek evenmin 
een optie. Malinwa kwam tekort in de duels, voetbalde met minder engagement dan Virton en was makkelijk 
van de bal te zetten. De vier tegentreffers waren allemaal in meerdere of mindere mate het gevolg van 
individueel concentratieverlies. Ook in offensief opzicht ontbrak de scherpte. De mooie gelegenheid voor 
Jean-Paul Kielo Lezi in de vijfentwintigste minuut had een kantelmoment in de wedstrijd kunnen zijn, maar de 
spits besloot te flets op doelman Michaël Leyder.  
Na de 4-0 veranderde het spelbeeld wel enigszins. Virton legde zich toe op de verdedigende taken, terwijl 
Malinwa meer begon aan te dringen. In het laatste halfuur hervond KV haar oude drive en kwam er weer lijn 
in het spel. Het herwonnen enthousiasme werd echter kordaat ingesnoerd door die ene wetenschap: dat het 
spreekwoordelijke kalf al een poosje verdronken was. Malinwa scoorde nog wel twee keer - eerst via Charaï, 
later via Bart Van Zundert - maar dat deed de hoop op een spectaculaire inhaalrace nauwelijks oplaaien. Die 
twee doelpunten maakten het verdict wel minder grof, maar ze maskeerden niet dat KV Mechelen in Virton 
door het ijs zakte. 
Die conclusie brengt ons weer bij het begin: het dipje. Een heldere rechtzetting in de thuiswedstrijd tegen 
KVSK United zou welgekomen zijn om de teleurstelling door te spoelen, maar belangrijker nog is de mate 
van volwassenheid waarmee iedereen binnen KV Mechelen op deze mindere periode reageert. Het is al vaak 
gesteld: Malinwa maakt dit seizoen een cruciaal groeiproces door. Matuur zijn, ook in het verlies, is één van 
de objectieven van dat groeiproces. 
 

zaterdag 2 december:  KVM – KVSK United Overpelt-Lommel   1-0 
Malinwa zette zijn nederlaag tegen Excelsior Virton Achter de Kazerne recht met een oververdiende 1-0 zege 
tegen KVSK United. KV Mechelen - KVSK United: het uitgebreide relaas. 
In een aangename pot voetbal vond de thuisploeg op het einde van de avond waar het meer dan 87 minuten 
geduldig naar op zoek was: een doelpunt. De ingevallen Jean-Paul Kielo Lezi zorgde met een kopbal voor de 
drie punten voor KVM. Niet dat Malinwa de wedstrijd niet maakte en in extremis United het deksel op de 
neus kreeg. Neen, zeker in de tweede helft was geelrood baas op het veld, maar alle kansen ten spijt geraakte 
de bal niet in de netten. En daar was maar één reden voor: United-doelman Govert Boyen. 
De 29-jarige goalie zorgde er bijna voor dat de bezoekers een punt naar Noord-Limburg konden meenemen. 
Op basis van de eerste helft zou dat nog te verantwoorden zijn geweest. KV Mechelen begon goed aan de 
wedstrijd, maar kreeg met enkele stevige tegenprikken te maken. De Mechelse defensie hield het centraal al 
bij al mooi gesloten tegen de snelle Thompson en Pereira die vanuit het middenveld bevoorraad werden door 
oude rotten in het vak De Condé en Haagdoren. Als United dan toch doorbrak, konden de thuisverdedigers 
rekenen op een secure Werner. Malinwa voetbalde voorin overigens enkele knappe kansen bij elkaar via 
Dhont, Asare en Charaï, maar deze vonden steeds een attente Boyen op hun weg. Net voor het halfuur moest 
Maes Geudens naar de kant halen nadat deze onzacht was neergekomen na een duel met Robin Peeters. 
Maxime Biset kwam in de plaats. Tot net na de eerste dertig minuten verliep de partij evenwichtig, met een 
licht voordeel voor de thuisploeg wat de kansen betrof. De grootste mogelijkheden kwamen er pas even voor 
het rustsignaal. 3 opeenvolgende doelpogingen van achtereenvolgens Dhont, Crabeels en Iddi werden door 
schitterende saves van Boyen onschadelijk gemaakt. Even later liet Boyen weer zijn klasse zien op een loeier 
van Vleminckx. Tot aan de rust bleef het dus 0-0 en daar kon vooral United blij mee zijn, want ondanks de 
evenwichtige verdeling wat het balbezit betreft, kon vooral KVM aanspraak maken op een doelpunt. 
In de tweede helft plooiden de bezoekers terug, terend op een puike organisatie en man-in-vorm Boyen. KV 
Mechelen duwde bij momenten het gaspedaal in en dat resulteerde in een kopbal van Vleminckx en pogingen 
van Charaï en Dhont op een klutsbal vlak voor de doellijn. Maar telkens was daar, u raadt het al, Govert 
Boyen om de meubelen voor United te redden. De nauwkeurigheid die KV Mechelen nodig had om het 
groenwitte blok te doorbreken, verdween even naarmate de tweede helft vorderde en daarom wisselde Pieter 
Maes een moegestreden Charaï en Crabeels voor de frisse krachten van respectievelijk Kielo Lezi en De 
Pauw.  
De wissels bleken een goede zet, want negen minuten voor affluiten ging Kielo Lezi net voor het 
strafschopgebied neer en mocht geelrood een vrijetrap nemen. Steven De Pauw zette zich achter de bal en 
schilderde de bal over de muur, maar tegen de lat. Drie minuten stonden nog op de stadionklok toen Asare 
zich doorzette in de zestienmeter en de vlugge Kielo Lezi Boyen dan toch versloeg. Feest bij de 6400 
Mechelaars op de tribunes was het logische gevolg, want alle geelroden hadden lang moeten wachten op de 



verdiende winning-goal. Even later toverde de jarige Vleminckx nog een omhaal uit zijn schoenen op voorzet 
van de doorgebroken Kielo Lezi, maar die ging naast de kooi van Boyen. 
1-0 dus na een goede en vooral spannende wedstrijd waarin KV Mechelen bijna een ongelofelijk knap 
keepende Boyen als spelbreker had. Opmerkelijk was ook de prestatie van de invallers. Maxime Biset groeide 
gestaag in de wedstrijd en vervulde de rol van de uitgevallen Geudens met verve, Steven De Pauw liet zien 
waarom Pieter Maes hem dit seizoen bij Malinwa hield en Kielo Lezi was een gesel voor United die de 
geelrode troepen voor hun collectief sterke prestatie beloonde met de oververdiende treffer. Dit illustreert 
overigens de stelling dat KV Mechelen als één hecht team reageerde op de off-day die het had in Virton. Waar 
Malinwa toen even in een dipje leek te zitten, bewees het dit weekend nogmaals dat het kan terugslaan en dat 
het zijn derde plaats in de stand meer dan waardig is. 
 

maandag 4 december:  De bekerwedstrijd tegen SV Zulte-Waregem zal doorgaan op zondag 14 januari om 
17u30.  Eerder werd de match op donderdag 11 januari vastgelegd, maar SV Zulte-Waregem tekende bezwaar 
aan tegen deze datum.  De wedstrijd wordt live uitgezonden door CANVAS in Sporza. 
Momenteel test de Pool Julien Strzyzewski in Mechelen.  Het gaat om een 25-jarige middenvelder die onder 
andere al voor RC Lens en Salles uitkwam.  Vrijdag zal hij meespelen met de invallers en zullen zijn 
prestaties geëvalueerd worden. 
 

zondag 10 december:  K. Racing Waregem  -  KVM   1-2 
Opdracht volbracht. KV Mechelen speelde geen imponerende wedstrijd tegen Racing Waregem maar deed 
wat het moest doen: de drie punten meegraaien. 
Verraderlijk, zo’n verplaatsing naar Racing Waregem. KV Mechelen had er vooral iets te verliezen. De naakte 
feiten - Waregem is het zwakke broertje in tweede klasse, staat troosteloos laatste en kon nog geen enkele keer 
winnen - duwden Malinwa onherroepelijk in de favorietenrol. Net daar situeerde zich het addertje onder het 
gras. In Virton is dit seizoen al gebleken dat je een team dat niet zozeer op voetballend vermogen teert als wel 
op kracht en organisatie, niet zomaar in een handomdraai opzijzet. En dan was er nog het gegeven dat zowel 
Antwerp als Dender, de twee ploegen die op dit moment nog net een stapje verder staan dan Malinwa, 
behoorlijk wat moeite kenden om Racing Waregem de drie punten af te snoepen.  
Een en ander bleek juist ingeschat. Kracht, enthousiasme en teamgeest waren de codewoorden bij de 
thuisploeg. Daar houdt de vergelijking met Virton evenwel op. KV liet zich deze keer immers niet ringeloren 
door de stugge aanpak van de tegenstander. Waar Virton het hart van het Mechels collectief grijnzend 
torpedeerde, kreeg Racing Waregem nooit echt de kans om Malinwa uit evenwicht te brengen. Dat had 
vanzelfsprekend ook met KV zelf te maken. Hoewel de troepen van trainer Pieter Maes negentig minuten lang 
op zoek bleven naar een dwingende toonaard en het geleverde vertoon niet genomineerd zal worden voor een 
schoonheidsprijs, duwde KV de tegenstander wel in het verweer. Waregem opereerde in balbezit met twee 
centrale spitsen, maar diende vooral defensief werk op te knappen en hield dus het merendeel van de tijd veel 
volk achter de bal. Malinwa speelde overigens met een behoorlijk experimenteel elftal. Issame Charaï en 
Pieter Crabeels vormden een onuitgegeven spitsenduo, en op het middenveld nam Maxime Biset de positie 
van de geblesseerde Kevin Geudens in.  
De wedstrijd werd teveel gekenmerkt door robuust holderdeboldervoetbal om te beklijven, en een 
karrenvracht kansen bleef uit. Toch was Malinwa al twee keer dicht bij de openingstreffer geweest toen het 
net voor rust de 0-1 maakte. Op het kwartier zag Bart Van Zundert een uitstekend genomen vrije trap door 
doelman Stefaan Vergote in hoekschop geduwd worden, en op het half uur besloot besloot de goed inlopende 
Abdul Iddi naast na mooi werk van zijn maatje Nana Asare. Het was evenwel pas in de drieënveertigste 
minuut dat de score geopend werd. Jonas Ivens duwde een hoekschop van Wesley Vanbelle binnen: 0-1. 
Na de rust leek het er even op dat Racing Waregem toch steviger weerwerk zou bieden. Mechelen was even 
op zoek naar zichzelf, en daar profiteerde de thuisploeg van om de gelijkmaker aan te tekenen - Tanguy Barro 
werkte gevat af. Malinwa scoorde echter vrij snel opnieuw tegen. Een fraai doelpunt overigens: Wesley 
Vanbelle verstuurde een heerlijke voorzet, Iddi knikte de bal resoluut binnen: 1-2.  
KV Mechelen liep dus geen averij op in Waregem en blijft netjes op de derde plaats staan in het klassement. 
Sowieso kan in het geelrode huishouden met voornamelijk positieve gevoelens teruggeblikt worden op de 
heenronde. Volgende zaterdag, in eigen huis tegen tegen Vigor Wuitens Hamme, krijgt de spelersgroep de 
kans om die sterke heenronde te bezegelen met een deugddoend orgelpunt en zo de geelrode aanhang met een 
fijn kerstcadeau de winterstop in te sturen. 
 

maandag 11 december:  De schouderblessure die Kevin Geudens opliep in de wedstrijd tegen KVSK United 
Overpelt-Lommel is van die aard dat hij een operatie moet ondergaan.  De medische staf van KVM stuurde de 
verdedigende middenvelder naar dr. De Clerck van de Antwerpse Universiteit en die stelde vast dat Geudens 



een scheur en een indeuking aan de kop van de schouder heeft.  De operatie zal zo snel mogelijk gebeuren, na 
6 weken zou hij aan de revalidatie kunnen beginnen zodat zijn totale inactiviteit 2 tot 3 maanden zal duren. 
Deze week test de 22-jarige François Duhamel bij KVM.  Duhamel is een Franse aanvaller die eerder voor LB 
Châteauroux en Châtellerault speelde.  Aan het einde van de week zal de technische hem evalueren, net zoals 
Julien Strzyzewski die vorige week op proef was. 
Vandaag hield KVM een algemene vergadering voor de controle van de budgetten van geelrood.  Het budget 
van 2,3 miljoen euro (inclusief jeugdacademie) werd goedgekeurd.  Ondertussen heeft de financiële cel ook 
een reserve aangelegd om het stadion te kunnen kopen. 
 

vrijdag 15 december:  Eddy Nipal wordt na nieuwjaar de nieuwe trainer van de damesploeg.  Voor de huidige 
trainer, Koen Merckx, werd het te moeilijk om z’n job te blijven combineren met het trainersschap.  Nipal was 
o.a. al trainer van de damesploegen van RSC Anderlecht (jeugd en beloften), Willebroek, Kaart en 
Grimbergen. 
 

zaterdag 16 december:  KVM  -  KFC Vigor Wuitens Hamme   1-0 
KV Mechelen sloot een uitstekende heenronde winnend af. Achter de Kazerne werd het 1-0 tegen Vigor 
Wuitens Hamme. 
De tussenbalans oogt fraai: 32 punten, een derde stek in het klassement en op drie punten van de eerste plaats 
voor de tweedeperiodetitel. Slechts drie matchen verloor geelrood, terwijl het 5 maal gelijk speelde en 9 
overwinningen binnenhaalde. Bovendien beschikt trainer Pieter Maes over een kern die voor elkaar door het 
vuur wil gaan en ook een mindere wedstrijd winnend kan afsluiten. Dat was ook het geval tegen Vigor 
Wuitens Hamme. 
In een matige wedstrijd van beide ploegen trok KV Mechelen aan het langste eind. Net na de pauze maakte 
Issame Charaï met een parel van een doelpunt de enigste treffer van de partij. Nochtans was Malinwa niet 
onaardig aan de match begonnen. Van Zundert en Vleminckx kregen immers in het openingskwartier twee 
mogelijkheden, maar besloten naast en over de kooi van doelman David Meul (ex-Racing Mechelen). De 
thuisploeg kon echter zijn wil niet opdringen en verder dan een knappe één-twee tussen Dhont en Vleminckx 
die door Meul gepareerd werd geraakte KVM niet. Niet dat de bezoekers het spel maakten. Werner moest 
welgeteld éénmaal de meubelen redden voor geelrood. De KV-goalie kwam goed uit en knalde met de voet de 
enige grote mogelijkheid van Hamme de tribunes in. 
Vlak na de pauze mocht Jean-Paul Kielo Lezi opdraven van Maes. Asare werd aan de kant gelaten en dat 
leverde meteen een gebeten Malinwa op. Kielo Lezi zette op rechts de bezoekende defensie in de wind waarna 
uiteindelijk na een tussenkomst van Maxime Biset de bal bij Charaï belandde die enig mooi scoorde. De 
aanvaller met krullende haren zag hoe Meul ver uit zijn doel stond en lepelde de bal tegen de netten. Het 
doelpunt leek de match open te breken, want Hamme stelde meteen daarna alles in het werk om de 
gelijkmaker op het bord te krijgen. Karel De Smet vond een goedkeepende Werner op zijn weg toen die van in 
de zestienmeter vrij mocht aannemen en op doel schieten. 
Maar de partij kwam toch niet op gang. Beide ploegen hielden het achteraan goed gesloten en misten 
nauwkeurigheid en creativiteit om kansen bij elkaar te voetballen. Een kwartier voor affluiten kreeg Steve De 
Schouwer weer de kans om zich te tonen. De Mechelse jongeling deed dat in de plaats van de moegestreden 
Biset overigens meer dan behoorlijk. Bovendien kwamen de bezoekers meer en meer dreigen, maar echte 
kansen kwamen er niet. Daarvoor was het spel van de Hammenaars net iets te doorzichtig. Al had Thomas De 
Meyer vier minuten voor tijd wel een dot van een kans. De nummer veertien van Hamme kwam echter een 
teenlengte te kort om de bal binnen te duwen. Er sloop wat nervositeit in bij de geelroden, maar de discipelen 
van Pieter Maes hielden stand. 
Daarmee won KV Mechelen zijn negende wedstrijd van het seizoen en stelde het zijn derde plaats in de stand 
veilig. Geelrood kon met deze wedstrijd een cadeau met strik afleveren aan zijn supporters en deed dat ook. 
De afwerkende krulletjes bleven vandaag misschien achterwege, maar het geschenk staat wel te pronken onder 
de kerstboom. 
De oefenwedstrijd van 6 januari tegen K. Lierse SK werd omwille van veiligheidsredenen afgelast. 
 

zondag 17 december:  Vanmorgen brachten de spelersgroep en begeleiders een bezoekje aan de kerstmarkt in 
Mechelen.  Uiteraard hielden zij halt aan de stand van de Malinwa Supportersfederatie, waar hulptrainer Yves 
Cloots zelfs zijn accordeon te voorschijn haalde om wat sfeer scheppen. 
 

dinsdag 19 december:  KVM heeft van vereffenaar Joan Dubaere toestemming gekregen om het ‘oud chalet’ 
af te breken.  Malinwa kreeg van de Voetbalcel van Binnenlandse zaken de opdracht het chalet te slopen 
omdat het instortingsgevaar te groot is geworden.  Omdat het stadion nog steeds eigendom is van vereffenaar 
Dubaere moest deze eerst om toestemming vragen aan de hypotheekhouders.  Nu dit in orde is, moet KV een 



sloopvergunning aanvragen.  Wanneer het chalet daadwerkelijk wordt afgebroken, is dus nog niet duidelijk, 
maar het staat vast dat de supporters afscheid zullen moeten nemen van het memorabele oude chalet. 
 

woensdag 20 december:  Julien Strzyzewski en François Duhamel kregen van de technische staf een 
onvoldoende en worden dus niet aangeworven.  Beide spelers testten de afgelopen weken bij Malinwa, maar 
brachten niet de beoogde meerwaarde.  Technisch directeur Fi Van Hoof laat weten dat KVM rustig op zoek 
gaat naar versterking, maar geen overhaaste transfers gaat doen.  Alleen spelers die een surplus aan het elftal 
kunnen brengen komen in aanmerking. 
 

zaterdag 30 december:   KFC Racing Mol-Wezel  -  KVM   1-1 
Mol-Wezel - KV Mechelen was een oefenpartij die voortkabbelde als een bergstroompje met prepensioen. 
De smaakmaker bij KFC Racing Mol-Wezel, de fiere leider in vierde klasse C, is zonder enige twijfel Patrick 
Goots. Achter zijn carrière als profspeler mag de spits dan wel een definitief punt gezet hebben, het 
voetbalplezier is er niet minder om in vierde klasse. En ja hoor, Goots kan het nog. Eén geniale ingeving in de 
drieënzestigste minuut, en meteen was het mooiste moment uit de wedstrijd een feit. Goots - die als 
rechterspits in een driemansvoorhoede opereerde - week even uit naar links en lobte de bal gewaagd richting 
de verste hoek, over de uitgekomen Olivier Werner. Met succes: het leder viel netjes in de winkelhaak, de 1-0 
was een feit.  
Jean-Paul Kielo Lezi zou een tiental minuten later gelijkstellen. Die 1-1 was meteen de eindstand van een 
partij waarin beide teams een aantal goeie kansen lieten noteren, maar het algemene spelbeeld nooit voor 
adrenalinestootjes op de tribune zorgde. Mol-Wezel - KV Mechelen was een oefenpartij die voortkabbelde als 
een bergstroompje met prepensioen. 
KV-trainer Pieter Maes had de eerste helft overigens aangegrepen om een bescheiden tactisch experimentje op 
het middenveld op te zetten. Maxime Biset fungeerde als zuivere verdedigende middenvelder, terwijl Bert 
Dhont een meer offensief gericht takenpakket meekreeg. Hierdoor kreeg Abdul Iddi de ruimte om in balbezit 
nauw aan te sluiten bij Issame Charaï, de diepe spits.  
Na de rust herstelde Maes het vaste spelsysteem en werd Kielo Lezi naast Charaï in de spits gedropt. 
Opvallender was echter het inkomen van Kristof Goessens op de linksachter. Goessens speelde zijn eerste 
minuten sinds hij op 6 oktober met een behoorlijk zware blessure uitviel in een wedstrijd van de B-kern. Ook 
voor Dries Merckx en Arne Vanden Eede schijnt er licht aan het einde van de tunnel. Beide youngsters 
kwamen niet in actie, maar zaten wel op de bank.  
Met deze oefenpartij is de voorbereiding op de terugronde definitief begonnen voor KV Mechelen. Proost daar 
vanavond aan de feestdis gerust op. Want geef maar toe: u miste geelrood al een beetje. 
 

vrijdag 5 januari:  René de Cooman verhuist naar derdeklasser K. Londerzeel SK.  De spits, die afgelopen 
zomer van KVK Tienen overkwam, kon zich niet in de ploeg spelen en verlaat Malinwa definitief.  Ook 
Patrick Kanene-Manzene mag uitkijken naar een andere club.  Voor Kanene zou het dan niet om een 
definitieve overgang gaan, want voor z’n verdere ontwikkeling zou Malinwa hem graag uitlenen aan een club 
uit de lagere afdelingen.  Kanene heeft nog een contract tot 2009 bij geelrood. 
Momenteel test de Kroaat Antun Dunkovic bij KVM.  Dunkovic is een 25-jarige middenvelder die reeds 2 
dagen meetrainde en morgen meespeelt in de oefenpartij tegen R. Excelsior Mouscron. 
Wat de blessures betreft zijn Bjorn Vleminckx, Dries Merckx en Arne Van den Eede terug fit.  Kevin Geudens 
en Jeroen Mellemans revalideren nog van hun operatie.  Mellemans heeft ondertussen de looptraining reeds 
hervat en zou volgende week terug met de bal kunnen trainen.  Ook Kevin Kempeneer werkt aan z’n terugkeer 
na een schouderblessure en Steve De Schouwer heeft te kampen met een verrekking aan de lies.  Tot slot moet 
trainer Pieter Maes ook onder het mes, voor een letsel aan het kraakbeen en meniscus.  Hij kijkt nog uit naar 
een geschikte datum om zo weinig mogelijk hinder te hebben bij de coaching. 
 

zaterdag 6 januari:  KVM  -  R. Excelsior Mouscron   1-2 
KV Mechelen verloor het oefenduel tegen eersteklasser Excelsior Moeskroen met 1-2. 
Twee keer Bertin Bayard Tomou en eenmaal Jonas Ivens lieten de netten in de eerste helft trillen. KV 
Mechelen had met Antun Dunkovic een nieuw gezicht op het middenveld. De Kroatische testspeler mocht één 
helft meespelen. De thuisploeg eiste in de beginfase het wedstrijdbeeld op. De beste mogelijkheid kwam er via 
een uitgemeten pass van Dunkovic naar Kielo Lezi die op zijn beurt Vleminckx vrij voor doelman Volders 
aanspeelde. De blonde spits van KVM omzeilde de Moeskroense goalie, maar zag vervolgens zijn bal vanuit 
een scherpe hoek nog van de lijn gekeerd. De thuisploeg stootte echter op een efficiënt Moeskroen en keek na 
27 minuten, een beetje tegen de gang van het spel in, tegen een achterstand aan. Tomou kon zich met een een-
twee met Custovic makkelijk doorheen het Mechelse verdedigende centrum wringen en de 0-1 op het bord 
zetten.  



Malinwa kreeg via Dhont en Kielo Lezi kansen op de gelijkmaker, maar het was uiteindelijk Ivens die vanop 
de penaltystip Volders verschalkte. Een lichte duwfout op Vleminckx was de aanleiding voor de strafschop. 
Maar drie minuten later stonden de bezoekers weer op voorsprong nadat Tomou kon profiteren na een 
misverstandje in de Mechelse defensie. 
In een veel mindere tweede helft hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. Maes liet Van Zundert, Crabeels 
en Charaï opdraven en even later viel ook Kristof Goessens in voor Kenny Van Hoevelen. Daardoor schoof 
Biset een rij naar achteren en nam hij de positie van centrale verdediger in. De wedstrijd verwaterde en beide 
ploegen konden slechts sporadisch voor doelgevaar zorgen. Malinwa kwam een tiental minuten voor het einde 
wel tweemaal dicht bij een doelpunt. Goessens zag eerst zijn schot van dichtbij op Mark Volders strandden, 
terwijl even later een kopbal van Dhont op de lijn werd gepareerd.  
Met de partijen tegen Mol-Wezel en Excelsior Moeskroen achter de rug is de speeltijd voor Malinwa voorbij, 
want volgende week zondag wacht Achter de Kazerne de wedstrijd tegen SV Zulte-Waregem met als inzet 
een ticketje voor de kwartfinales van de Beker van België. 
 

donderdag 11 januari:  Vandaag tekende Antun Dunkovic een contract dat hem tot het einde van het seizoen 
aan KVM verbindt.  Dunkovic is een 25-jarige Kroatische middenvelder die dit seizoen uitkwam voor NK 
Croatia Sesvete.  Daarvoor speelde hij onder andere voor NK Rijeka en Slaven Belupo.  Dunkovic werd 
aangeworven nadat hij een week meetrainde met de A-kern en testte in het oefengalop tegen R. Excesior 
Mouscron.  In deze periode wist hij dus een contract voor een half jaar te versieren.  Nadien wordt hij door de 
technische staf opnieuw geëvalueerd.  Malinwa probeert hem speelgerechtigd te krijgen voor de eerste 
competitiewedstrijd na de winterstop tegen Oud-Heverlee Leuven. 
 

zondag 14 januari:  KVM  -  SV Zulte-Waregem   1-0 
Een overdonderend totaalspektakel: dat kregen de zowat tienduizend toeschouwers zondagavond Achter de 
Kazerne geserveerd. 
KV Mechelen mag weer even in een pure, somptueuze euforie leven. Wat iedereen hoopte maar niet durfde te 
verwachten, gebeurde toch: geelrood knikkerde SV Zulte-Waregem uit de bekercompetitie. Net als tegen 
Germinal Beerschot steeg Malinwa boven zichzelf uit. Negentig minuten engagement, concentratie en 
organisatie leverden een 1-0 zege op. Oververdiend, en hartverwarmend: het was zondag weer eens heerlijk 
toeven Achter de Kazerne. 
Nochtans was de opdracht niet evident. Niet alleen kwam met Zulte-Waregem de equipe op bezoek die eerst 
in België en vervolgens zelfs in heel Europa hoge ogen gooide, het elftal van trainer Francky Dury staat ook 
bekend als een moeilijk te bespelen team dat voetbalt vanuit een hechte organisatie en de counter cultiveert. 
KV-trainer Pieter Maes anticipeerde daarop met een detaillistisch tactisch plannetje dat inspeelde op de 
kwaliteiten én de zwaktes van de West-Vlamingen. Dat bewuste plannetje werd haast feilloos naar de praktijk 
omgezet. Malinwa zette zelf een oerdegelijke organisatie neer, hield de centrale as goed dicht, zette hoog in op 
de flanken, buitte sluw de weken plekken in de bezoekende defensie uit en hanteerde bij balverlies een snelle 
en opvallend efficiënte omschakeling.  
Zulte-Waregem kreeg ook een collectief tegenover zich, een elftal dat bereid was om te vechten voor elke 
morzel grond. Malinwa wroette het beste uit zichzelf naar boven. Gesteund door een geëxciteerd publiek tilde 
het zich naar een hoger niveau. De posities werden nauwkeurig ingevuld, de duels met kracht aangegaan, de 
ideeën met overtuiging uitgevoerd. Resulteerde een en ander dus in academisch en wervelend voetbal? Neen: 
KV Mechelen - Zulte-Waregem bleef in de eerste plaats een cupmatch, een duel waarin inzet en beleving de 
bovenhand namen op flitsend combinatiewerk. Daarmee zijn we meteen beland bij het enige manco dat 
zondagavond bij geelrood gedetecteerd werd: in haar offensieve acties in de zone van de waarheid toonde 
Malinwa zich nog iets te onbesuisd en te weinig nauwkeurig.  
Geen enkele Mechelse toeschouwer die zich dat aan het hart liet komen echter. In de eerste helft deed KV de 
West-Vlaamse fusieploeg immers meermaals naar adem happen. Zulte-Waregem had opvallend veel fouten 
nodig om Malinwa af te stoppen, leed gaandeweg ook meer en meer balverlies en voetbalde slordig uit. 
Mechelen drong aan en kwam voor de rust aan een handvol kleine kansen. En aan een doelpunt, jazeker. In de 
zesentwintigste minuut legde scheidsrechter Luc Wouters de bal op de stip nadat Jean-Paul Kielo Lezi in de 
zestien was neergehaald. Achter de Kazerne hield collectief de adem in, maar Jonas Ivens bleef 
bewonderenswaardig koelbloedig en trapte de strafschop resoluut in de linkerhoek. 
Malinwa haalde de rust met die 1-0. Na de koffie leek de wedstrijd aanvankelijk een ander scenario te 
gehoorzamen. Dury bracht met Tosin Dosunmu en Sebastien Siani twee frisse aanvallende krachten in en liet 
zijn team in balbezit met vier spitsen voetballen. Zulte-Waregem verkreeg een hogere offensieve actieradius, 
begon te drukken en sleepte enkele hoekschoppen uit de brand. Het had er alle schijn van dat KV voor een 
loodzware tweede periode stond waarin het voortdurend op de eigen helft zou vastgezet worden. Maar het tij 
keerde vrij snel. Al na een kwartier brak Malinwa immers de cadans van Zulte-Waregem. Het pareerde 



opnieuw laconiek elke West-Vlaamse aanval door moedig en accuraat te verdedigen en werd zo weer baas 
over de partij. Alleen op de helft van de tegenstander haalde KV onvoldoende rendement: het puurde te 
weinig uit de aanwezige countermogelijkheden. 
Zulte-Waregem was echter niet meer in staat om alsnog verlengingen te forceren. Dury zag met lede ogen aan 
hoe zijn team zonder coherentie acteerde, de grip definitief verloor en uiteindelijk met lege handen weer naar 
Waregem moest. Maes daarentegen kon zien hoe zijn elftal tot de allerlaatste seconde gretig en 
geconcentreerd bleef, een nieuwe bekerstunt realiseerde en de kwalificatie uitbundig vierde met de juichende 
achterban.  
Wie zondagavond naar uitblinkers zocht, had behoorlijk wat werk. Olivier Werner toch maar, die de twee 
enige echte kansen van Zulte-Waregem op een sublieme manier onschadelijk maakte? Kenny Van Hoevelen 
en Jonas Ivens, het centrale duo achteraan dat alweer bijzonder alert en secuur stond te voetballen? Of Wesley 
Vanbelle, die zijn rechtsreekse opponent negentig minuten lang geen centimeter ruimte gunde? Bart Van 
Zundert, die zijn beste wedstrijd van het seizoen speelde? Bert Dhont, de maestro die meer dan ooit zijn 
stempel weet te drukken op het spel van KV Mechelen, of Nana Asare (centraal op het middenveld deze keer), 
die met zijn vrolijke ingevingen een plezier voor het oog blijft? Abdul Iddi of Issame Charaï, die zich op de 
flanken zorgvuldig kweten van hun nochtans erg complexe taken? Bjorn Vleminckx, die als een krijger in de 
offensieve loopgraven dook? Of Jean-Paul Kielo Lezi, die met zijn snelheid en technisch vermogen de 
defensie van Zulte-Waregem meermaals het schaamrood op de wangen bezorgde? Het antwoord laat zich 
raden: de uitblinker zondagavond was het collectief, de elf voetballers die zes maanden van hard werk beloond 
zagen met een formidabele overwinning.  
KV Mechelen was zondagavond een swingend geheel, één brok passie, en schrijft zo verder aan een 
bekersprookje waarin het aangenaam geloven is. 
 

Opnieuw veel ambiance Achter de Kazerne voor het bekerduel tegen SV Zulte-Waregem. 
 

dinsdag 16 januari:  Vandaag organiseerde de supportersfederatie haar jaarlijkse nieuwsjaarsreceptie voor de 
afgevaardigden van de supportersclubs.  Traditiegetrouw werd op deze avond ook de trofee voor meest 
verdienstelijke speler van het afgelopen jaar uitgereikt.  Voor 2006 ging deze onderscheiding naar aanvoerder 
Nana Akwasi Asare die het nipt haalde voor routinier Bert Dhont. 
In zijn toespraak maakte voorzitter Johan Timmerman o.a. bekend dat Steven De Pauw op eigen vraag de club 
verlaat.  De 24-jarige De Pauw is de enige speler die overbleef uit de kern die tijdens het vereffeningsseizoen 
2002-2003 voor Malinwa speelde, en verhuist naar tweedeklasser KVK Tienen.   
 

woensdag 17 januari:  Vandaag werd rond 17u15 in het bondsgebouw geloot voor de kwartfinales van de 
beker van België: het lot koppelde KVM aan KAA Gent.  De heenwedstrijd wordt eind februari in het Jules 
Otten-stadion gespeeld, de terugmatch in Mechelen vindt halverwege maart plaats.  Indien het team van 
succestrainer Pieter Maes opnieuw weet te stunten en het AA Gent van Georges Leekens uitgeschakeld, 
ontmoet Malinwa in de halve finale de winnaar van de Westvlaamse derby Club Brugge KV – KV Kortrijk.  
De andere kwartfinales zijn RSC Anderlecht – KRC Genk en R. Antwerp FC – R. Standard de Liège. 
 



vrijdag 19 januari:  Kenneth Van Goethem tekende vandaag een contract voor 1,5 bij Malinwa.  De 22-jarige 
verdedigende middenvelder komt over van KRC Genk waar hij te weinig aan spelen toekwam.  Hij kan ook 
op de rechtsbackpositie uitgespeeld wordt.   
De andere nieuwkomer, Antun Dunkovic, is vanaf morgen speelgerechtigd.  Indien hij geselecteerd wordt 
door trainer Pieter Maes maakt hij mogelijk z’n debuut tegen Oud-Heverlee Leuven.  Voor Van Goethem 
moeten de nodige documenten nog in orde gemaakt worden.  Waarschijnlijk is hij inzetbaar vanaf de match op 
KMSK Deinze. 
 

zaterdag 20 januari:  KVM – Oud-Heverlee Leuven   3-1 
KV Mechelen zweeft in de competitie verder op de wolkjes van het bekeravontuur. Van OH Leuven werd 
Achter de Kazerne overtuigend met 3-1 gewonnen. 
Malinwa ging immers verbazend vlot over de fusieploeg. In de eerste helft konden de bezoekers nog even de 
schijn hoog houden, maar in de tweede vijfenveertig minuten tikte de thuisploeg OHL bijwijlen gek. De 3-1 
uitslag was dan ook oververdiend voor een oppermachtig KV Mechelen. 
Pieter Maes opteerde voor dezelfde veldbezetting als voor het duel tegen SV Zulte-Waregem. Met een 
versterkt middenveld, waar Asare centraal opereerde en Charaï en Iddi op de flanken hun vleugels 
uitzwaaiden met daarachter de ervaren Dhont, moest Oud-Heverlee Leuven overwonnen worden. Al na drie 
minuten spelen viel een Mechels doelpunt. Een opzittende Vanbelle veroverde de bal en vond Asare die knap 
Kielo Lezi door de buitenspelval deed glippen. De Congolees die vorige week de verdediging van de 
bekerhouder verschalkte en de beslissende strafschop versierde, rondde beheerst af en zette zo geelrood vroeg 
in de wedstrijd op rozen. Het was geen wedstrijd voor laatkomers. Vlak na de aftrap verkeek Van Hoevelen 
zich immers op een bal die bij Toni Brogno belandde. De ex-topschutter uit eerste vloerde Werner en de 
wedstrijd kon weer opnieuw beginnen. 
De aanvalsgolven gingen daarna even liggen. De thuisploeg eiste het balbezit op en ging geduldig op zoek 
naar een opening in de stugge Leuvense afweer. Die defensie haalde af en toe de botte bijl boven om het 
Mechelse gevaar te verhinderen en dat resulteerde uiteindelijk op drie minuten tijd in drie gele kaarten voor 
Greven, Ruytinx en Schouterden. Een vrijetrap van Van Zundert die op de laatste fout volgde, werd door 
Charaï net naast het doelhout gekopt. De grootste mogelijkheid ontstond even later via Vleminckx die na een 
mooie actie tussen Charaï en Van Zundert op rechts op doelman Vanhamel besloot. Uiteindelijk geraakte 
Malinwa door de witte muur via Vleminckx die van een misverstand in de bezoekende verdediging in twee 
tijden profiteerde. Een maturiteit uitstralend KV Mechelen kwam zo op een nieuwe en verdiende voorsprong. 
Ook na de pauze trok geelrood de goede lijn van de eerste vijfenveertig minuten door. Meer zelfs, de elf op 
het plein maakten er een schitterende wedstrijd van. Kielo Lezi stootte eerst nog op Vanhamel, maar na 61 
minuten voetballen was de 3-1 toch een feit. Charaï keilde een uitvallende bal van in de zestienmeter met 
precisie in de rechterbenedenhoek voorbij de Leuvense goalie. 
Nieuwkomer Antun Dunkovic mocht even later van Maes zijn debuut maken. Hij kwam in voor Kielo Lezi 
die mocht rusten. De kleine Kroatische middenvelder liet alvast enkele fijne dingen zien in een ploeg die 
overigens verscheidene fraaie acties op de mat toverde. Asare was heer en meester op het middenveld en dat 
leidde tot frustratie bij de bezoekers. In een akkefietje met Kevin Janssens kreeg een verbaasde Asare van 
scheidsrechter Gumienny een gele kaart onder de neus waardoor hij het uitduel op Deinze volgende week aan 
zich moet laten voorbijgaan. In de slotfase creëerde OHL dan toch nog een kans. Een knap schot van Bjorn 
Ruytinx werd door een even knappe parade van Werner onschadelijk gemaakt. Aan de overzijde kreeg de 
ingevallen Crabeels op inzet van Dunkovic nog de kans op de vierde Mechelse goal van de avond, maar zijn 
bal ging vanuit een scherpe hoek voorlangs. In de rebound kon Vleminckx net niet uithalen. 
3-1 bleef het dus na een partij waarin KV Mechelen naast de sterke organisatie ook oogstrelend 
combinatievoetbal op de mat legde. Opnieuw was het zoeken naar uitblinkers een moeilijke opdracht omdat 
het collectief er weer voor zorgde dat de thuisploeg geduldig kwam, met oog voor detail zag en schitterend 
overwon. 
Eén zwaluw maakt uiteraard de lente niet, laat staan dat één schitterende wedstrijd de terugronde van de 
competitie maakt. Daarom is enig realisme wel op zijn plaats. Maar duidelijk is wel dat als Malinwa dit niveau 
blijft aanhouden er voor de geelrode achterban nog enkele fijne maanden wachten. 
 
 
 
 
 



 
Vóór de wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven nam Steven De Pauw afscheid van het Malinwa-publiek.  Hij 
is de laatste speler die de vereffening meemaakte die de club verlaat.  Hij kreeg z’n retro-shirt van z’n laatste 
wedstrijd met KVM, de bekermatch tegen SV Zulte-Waregem, cadeau. 
 

dinsdag 23 januari:  Issame Charai blesseerde zich op training aan de enkel en zal enkele weken 
onbeschikbaar zijn.  Om precies te zijn: de middenvelder heeft een partiële scheur aan het mediaal ligament 
van de enkel.  De herstelperiode houdt mogelijk 4 weken in beslag.  Ook Steve De Schouwer is out met een 
blessure aan het mediaal ligament van de knie. 
De namiddagtraining van vandaag werd geleid door Johan Boskamp, die deze training gaf in het kader van de 
Pro-License cursus die hij volgt.  De Nederlander werd bijgestaan door Mario Notaro die de B-kern van 
Sporting du Pays de Charleroi onder z’n hoede heeft. 
Verder heeft Nana Akwasi Asare een selectie voor het olympisch team van Ghana op zak.  De aanvoerder van 
Malinwa speelt met de nationale ploeg van Ghana -23 jaar een kwalificatiewedstrijd voor de Olympische 
Spelen in 2008 in China.  Op woensdag 7 februari geven de Black Meteors Burkina Faso partij.  Asare hoeft 
voor deze interland geen wedstrijd van KVM te missen. 
 

donderdag 25 januari:  Vereffenaar Joan Dubaere heeft alle betrokken partijen in verband met de situatie 
rond het stadion uitgenodigd voor een gesprek.  Het stadion is nog steeds eigendom van Dubaere die dit 
gesprek duidelijkheid scheppen.  Tot nu toe deden alleen KVM en Bofin NV, het bedrijf van ex-voorzitter 
Willy Van den Wijngaert, een bod op het stadion. 
 

zaterdag 27 januari:  KMSK Deinze  -  KV Mechelen   4-1 
Opnieuw tijd voor realisme: dat is de conclusie na een vrij zware nederlaag op het veld van KMSK Deinze. 
De verplaatsing naar Deinze, dat het bijzonder aardig doet dit seizoen, was aangekondigd als een moeilijke 
opdracht voor KV Mechelen. Niet alleen springt de ploeg van trainer Gerrit Laverge in het oog door haar 
ijzersterke thuisreputatie - Deinze verloor nog geen enkele keer in eigen huis dit seizoen -, Malinwa kwam 
ook danig verzwakt aan de aftrap. Door de blessure van Issame Charaï en de schorsing van Nana Asare moest 
KV-trainer Pieter Maes de invulling van de klassieke ruit op het middenveld herbekijken. Kersverse aanwinst 



Kenneth Van Goethem startte als verdedigende middenvelder, Antun Dunkovic als nummer tien, terwijl 
Abdul Iddi en Bert Dhont respectievelijk op links en rechts werden uitgespeeld.  
Ondanks die wijzigingen kende Malinwa een bevlogen wedstrijdbegin. In het openingskwartier leek het erop 
dat KV de lijn van de wedstrijden tegen Zulte-Waregem en OH Leuven zou doortrekken. Het vulde de ruimtes 
goed in, liet de bal vlot circuleren en zette druk naar voor. Na tweeëntwintig minuten kwam er echter een 
bruut kantelpunt. Deinze, dat even tevoren een eerste keer gedreigd had, liftte een bal achter de defensie van 
Malinwa. Olivier Werner aarzelde, Ernest Nfor profiteerde en duwde het leder in doel: 1-0. 
KV Mechelen reageerde aangeslagen op die plotse tegengoal en verloor het optimistische elan waamee het aan 
de wedstrijd begonnen was. Tot overmaat van ramp verdubbelde Jan Masureel enkele minuten later al de 
score. Malinwa moest op zoek naar zichzelf en kreeg het in alle linies moeilijk. Het oogde te weinig creatief in 
balbezit en leek in niets meer op de overrompelende aanvalsmachine die het tegen Leuven was. Toch lukte 
geelrood net voor rust de aansluitingstreffer. Jonas Ivens (ex-Deinze) zette een penalty om nadat Birger Van 
De Ven (ex-KV) de bal in het strafschopgebied met de hand beroerd had: 2-1. 
Die treffer zorgde voor nieuwe perspectieven. De tweede helft bracht evenwel geen herlancering voor KV 
Mechelen. Het zag zichzelf immers belanden in een heuse catch 22. Een correcte logica - Malinwa stond 
achter, dus begon het risico’s te nemen - had als pervers effect dat Deinze net meer kansen kreeg om het eigen 
spelletje te ontwikkelen: slim loeren op de tegenprik.  
Daarmee zijn we meteen beland bij de kern van de zaak. Malinwa verloor zaterdag omdat het een mindere dag 
kende, zeer zeker, maar ook omdat het stootte op een tegenstander die die offday hoogst efficiënt uitbuitte. 
Deinze haalt een hoog rendement uit het aanwezige potentieel doordat het zich bekwaamd heeft in het kunstje 
van het countervoetbal. Dat ondervond Malinwa zaterdagavond meermaals. Deinze hield bij balverlies veel 
volk achter de bal, maar maakte in balbezit telkens verrassend snel de omschakeling. Reken daarbij nog de 
aanwezigheid van Nfor en Elimane Coulibaly, twee spitsen die hun kracht optimaal aanwenden en de ruimtes 
op het grote veld van Deinze blindelings vinden, en het plaatje is duidelijk. Het was trouwens Coulibaly die 
Mechelen de doodsteek gaf door in de tweede helft alleen voor Werner de 3-1 aan te tekenen, waarna zijn 
maatje Nfor de cijfers nog aandikte. 
Hoe pijnlijk ook, dit soort nederlagen (zie ook: Virton) lijkt inherent te zijn aan het parcours van een groep die 
door haar jonge gretigheid tot sublieme prestaties in staat is (zie ook: OH Leuven) maar ook op gezette tijden 
op haar eigen limieten stuit. Het is nu uitkijken naar de reactie van de groep van Maes, volgende week voor 
eigen volk tegen Union. 
 

dinsdag 30 januari:  De ticketverkoop voor de bekermatch op KAA Gent start volgende week dinsdag.  Er 
zijn in het Jules Otten-stadion 1 800 plaatsen voorzien voor Malinwa-supporters.  Het zijn allemaal zitplaatsen 
en kosten 15 euro per ticket. 
KVM zal het een hele tijd zonder Steve De Schouwer moeten doen.  De 19-jarige middenvelder die tijdens het 
seizoen de overstap maakte van A- naar B-kern heeft te kampen met een zware knieblessure.  Zowel de 
mediale band als de kruisband van de knie zijn gescheurd zodat De Schouwer 2 operaties zal moeten 
ondergaan.  De revalidatie zal een 7-tal maanden in beslag nemen. 
 

woensdag 31 januari:  Patrick Kanene-Manzene wordt tot het einde van dit seizoen (30 juni) uitgeleend aan 
vierdeklasser K. Kampenhout SK.  De 21-jarige aanvaller heeft nog een contract tot 2009 en keert na deze 
periode van 5 maanden dus terug naar KVM. 
 

vrijdag 2 februari:  De supportersraad maakte reeds bekend dat de fandag dit jaar doorgaat op zaterdag 28 
juli.  Verder maakte Jeroen Mellemans vandaag z’n rentree in de reservenwedstrijd op Union.  Na vijf 
maanden out geweest te zijn met een rugblessure deed het de Limburgse middenvelder enorm goed om terug 
aan voetballen toe te komen.  De Mechelse reserven wonnen de partij overigens met 0-4. 
 

zaterdag 3 februari:  KVM  -  R. Union Saint-Gilloise   2-0 
Achter de Kazerne slaagde KV Mechelen erin om de slechte wedstrijd op het veld van KMSK Deinze weg te 
spelen door met 2-0 van R. Union SG te winnen. 
Die zege was meer dan verdiend. De bezoekers uit Brussel konden enkel in de eerste helft voor echte 
doelkansen zorgen. Bij de rust bleef de brilscore op het scorebord staan. Malinwa dreigde als eerste via een 
vrijetrap van Dunkovic die mooi over het muurtje ging, maar ook over het doel van Union-goalie Kudimbana. 
Aan de overzijde kreeg Thomas Gille even later iets teveel vrijheid van de thuisdefensie waardoor Werner 
redding moest brengen. De wedstrijd zat lange tijd op slot. De bezoekers vingen de geelroden goed op door 
een dubbele muur op te trekken. KVM kon lange tijd haar spel niet opdringen ondermeer doordat Union alle 
tempo uit de match hield. Via Dunkovic, Ivens en Iddi kon Malinwa wel dreigen, maar de bal ging er niet in. 
Vleminckx moest overigens na een halfuur geblesseerd naar de kant. Crabeels kwam in zijn plaats. 
Na de pauze ging het voor de thuisploeg beter. Van Zundert trapte staalhard op doelman Kudimbana die moest 



lossen. Kielo Lezi kon vanuit buitenspel niet profiteren. Even later kwam de bevrijdende treffer er wel. Asare 
werd aangepakt net voor de zestienmeter en Vanbelle zette de vrijetrap via de muur om. Iddi had even later 
meer kunnen doen toen hij alleen voor Kudimbana verscheen, maar zijn schot ging over. KVM controleerde 
de partij zonder veel franjes en zonder veel doelgevaar. Uitblinker Asare kreeg het bij momenten zwaar te 
verduren. Mvuezolo (ex-KVM) kreeg meteen rood na een zware overtreding op de Ghanees. Acht minuten 
voor affluiten nette Kielo Lezi de verdiende 2-0.  
Malinwa bracht geen oogstrelend voetbal op de mat, maar de organisatie klopte wel. Het belangrijkste is dat 
KV Mechelen zich goed herstelde van de opdoffer in Deinze. Volgende week wacht immers de topper in 
Denderleeuw. 
 

maandag 5 februari:  KVM heeft de voorverkoop voor de bekerwedstrijd op KAA Gent met een week 
uitgesteld.  Malinwa kreeg 1 800 kaarten waarvan het merendeel reeds besteld werd door de supportersclubs.  
Omdat er slechts een klein aantal overbleef voor de losse verkoop, probeert KVM nu om meer tickets te 
krijgen van Gent. 
 

zondag 11 februari:  FC Verbroedering Dender EH – KVM   1-2 
Malinwa sloot de topper op het veld van FCV Dender EH winnend af met 1-2. Met een stevige organisatie en 
tweemaal Van Zundert op vrijetrap overwon geelrood de leider. 
Met deze overwinning nam KV Mechelen het Denderse thuisbastion in. De eerste uit de stand verloor voor de 
komst van geelrood thuis nog niet en diende zich dan ook aan als een taaie en vooral uitgekookte tegenstander. 
Het waren echter de bezoekers die het meest efficiënt hun kansen benutten. Van Zundert trapte vroeg en laat 
in de partij geelrood naar de overwinning door op een stilstaande fase tweemaal doelman Coppens te 
verschalken. Tussendoor drukte Dender vooral in de eerste helft KVM op de eigen helft, maar de Mechelse 
organisatie stond pal en hield Dender meer dan negentig minuten van een doelpunt. Pas in de slotfase kon 
Stuckens de te late 1-2 binnekoppen. 
In de thuismatch tegen R. Union SG brak Wesley Vanbelle de ban door via een vrijetrap de score te openen en 
ook op het veld van Dender waren twee stilstaande fases genoeg voor Malinwa. Niet dat KV Mechelen niet 
meer mogelijkheden had. Vooral in de eerste helft kregen de fitverklaarde Vleminckx en Dunkovic kansen om 
de score, die Van Zundert al na drie minuten had geopend, uit te diepen. Vleminckx paste echter lateraal in 
plaats van zelf zijn kans te wagen, terwijl Dunkovic de paal trof na een schitterende actie van Kielo Lezi op 
links. De Congolees die evenals Vleminckx nog met vraagtekens achter zijn naam werd opgenomen in de 
selectie, was bij momenten een kwelling voor de Denderse verdediging. Bij de thuisploeg liep het vooral 
vooraan niet vlot. De omschakeling van de defensieve taken naar het aanvallend compartiment gebeurde wel 
razendsnel, maar de laatste pass om KVM-goalie Werner te bedreigen kwam er niet. Dender claimde wel het 
meeste balbezit, maar integenstelling tot KVM sprongen de mannen van Jean-Pierre Vande Velde slordig om 
met de vele stilstaande fases. Enkel Thiebaut (vrijetrap naast) en De Storme (kopbal naast) konden voor grote 
kansen zorgen. Dunkovic trapte in de eerste helft aan de overzijde nog tegen de paal.  
Na de rust verwachtte iedereen nog meer Denderse druk en die kwam er in eerste instantie ook. Werner stond 
echter attent te keepen. De geelroden herpakten zich vervolgens en hielden alle linies achteraan goed gesloten. 
FCV Dender EH kwam minder gevaarlijk opzetten dan in de eerste vijfenveertig minuten en geraakte ook 
nauwelijks tot bij het doel van Werner. Maes haalde de kleine Dunkovic van het veld voor Van Goethem en 
moest even later ook Nana Asare geblesseerd wisselen met een spierscheur. Crabeels nam de plek van Asare 
in. De thuisploeg probeerde in de slotfase terug wat meer druk te zetten, want met de zuinige 0-1 was een punt 
zeker nog mogelijk. Maar vervolgens was zoals gezegd het tweede vrijetrapmoment van Van Zundert 
aangebroken die Malinwa naar een grotere voorsprong bracht. En dat was niet onnodig, want in de laatste 
minuut van de wedstrijd scoorde de ingevallen Stuckens, ex-KVM, nog met het hoofd. De overwinning kwam 
niet meer in het gedrang na een puike wedstrijd van geelrood dat teerde op een goede organisatie en efficiënt 
Dender k.o. sloeg.  
De enige smet op het fraaie overwinningsblazoen was de rode kaart voor Iddi die na een onnodige tackle zijn 
tweede gele karton van de namiddag onder zijn neus kreeg. Met deze overwinning doet KVM een gouden 
zaak in het klassement. Het staat nu op vijf punten van leider Dender en - belangrijker - KV Kortrijk blijft op 
een zekere afstand van de derde stek die waarschijnlijk uitzicht geeft op de eindronde. Bovendien, met het 
verlies van Antwerp op Tubize heeft KVM nog een kleine kans op de tweedeperiodetitel. Met andere 
woorden, het knappe competitieparcours dat Malinwa tot nu toe aflegde, blijft ook na het duel met de eerste 
uit de stand verderduren. 
 

maandag 12 februari:  Na een vergadering omtrent de veiligheid rond de bekermatch op KAA Gent werd 
beslist om een combiregeling in te voeren.  Dat wil zeggen dat elke KVM-supporter verplicht is via één van de 
officiële supportersclubs met de bus naar het Otten-stadion te reizen.  Omdat de 1 800 tickets die KVM kreeg 



toegewezen erg snel werden opgereserveerd door de supportersclub vroeg Malinwa om extra kaarten maar 
botste op een njet van de Buffalo’s. 
 

dinsdag 13 februari:  KVM – K. Kampenhout SK   1-0 
 

woensdag 14 februari:  Omdat R. Antwerp FC in haar inhaalwedstrijd van vanavond tegen KV Red Star 
Waasland niet verder kwam dan een gelijkspel, maakt KVM komend weekend op de laatste speeldag van de 
tweede periode nog kans zich tot periodekampioen te kronen.  Malinwa moet dan “Achter de Kazerne” zelf 
winnen van datzelfde KV Red Star Waasland en hopen dat de Great Old dat niet doet op het veld van KVK 
Tienen. 
 

vrijdag 16 februari:  Om de supporters die geen ticket konden bemachtigen voor de bekerwedstrijd niet in de 
kou te laten staan, wordt de match uitgezonden in de kantine in Mechelen. 
 

zondag 18 februari:  KVM  -  KV Red Star Waasland   1-1 
KV Mechelen bleef Achter de Kazerne steken op een 1-1 gelijkspel tegen een moeilijk te ontwrichten KV Red 
Star Waasland. 
Met KV Red Star Waasland wist Malinwa welk voetbal het van de tegenstander mocht verwachten. Stug 
verdedigend en hard in duels waren de kenmerken van de ploeg van Regi Van Acker die afgelopen woensdag 
ook op de Bosuil een punt ging halen. De coach van Red Star kondigde al op voorhand aan dat de club ook op 
KV Mechelen het beste van het voetbal van woensdag ging bovenhalen. Toch tekende zich hetzelfde 
Antwerp-scenario Achter de Kazerne af. De Waaslanders kwamen gevleid op voorsprong via een owngoal van 
Van Zundert en verdedigden daarna met man en macht de voorsprong. Vlak voor rust zette Van Zundert zijn 
spijtige misser schitterend recht na een vrijetrap die onhoudbaar tegen de netten ging. Maar Red Star 
Waasland speelde het spelletje perfect mee en dat leidde tot heel wat frustratie bij de thuisploeg die door het 
verlies van Antwerp op Tienen een onverwachte kans op de tweedeperiodetitel kreeg.  
Pieter Maes moest naar oplossingen zoeken door schorsingen van Iddi en Vanbelle en de blessures van Asare 
en Kielo Lezi. De hertekening van de elf op het plein begon dan ook achteraan met Goessens op de linksback 
en Van Goethem naast Dhont als verdedigende middenvelder. Crabeels werd op links geposteerd terwijl 
voorin Charaï terugkeerde. KV Mechelen had het van bij aanvang knap lastig met de bezoekers die vanuit een 
egelstelling op de counter loerden. De eerste mogelijkheden waren voor RS Waasland dat via Arijs gevaarlijk 
dreigde. Gelukkig voor geelrood was Werner in goede doen. De thuisploeg probeerde er voetballend uit te 
komen, maar slaagde ondermeer door het gebrek aan creativiteit door de afwezigheid van Asare en de gesloten 
bezoekende defensie niet in om het gaatje in de bezoekende muur te vinden. Toen op het halfuur de Mechelse 
verdediging zich in slaap liet wiegen door het lage tempo van Waasland sloegen de geelrode bezoekers hard 
toe. Flies kon net niet bij een voorzet vanop de flanken, maar zag hoe een ongelukkige Van Zundert zijn eigen 
doelman verschalkte. 0-1 en zo werd de opdracht voor KV Mechelen er niet makkelijker op. Bij één van de 
weinige kansen voor Malinwa net voor het rustsignaal kon Van Zundert zijn owngoal goed maken door vanop 
bijna dertig meter staalhard een vrijetrap om te zetten. 
In de tweede vijfenveertig minuten kon dus nog alles gebeuren. Maes voerde enkele tactische wijzigingen 
door en wisselde Van Zundert voor Mellemans. Van Goethem verschoof naar de rechtsback en Crabeels en 
Charaï wisselden van plaats. Zo trachtte KVM druk op de Wase defensie te ontwikkelen, al lukte dat maar 
sporadisch. De grote mogelijkheden bleven uit en geelrood mocht zich gelukkig prijzen dat Arijs negen 
minuten na de koffiepauze alleen voor Werner net naast de rechterpaal kopte. In vergelijking met de eerste 
helft kon de thuisploeg wel meer balbezit en druk creëren, maar het was ploeteren en zwoegen om toch maar 
aan een kansje te komen. KVM gebruikte uiteindelijk toch meer de lange bal in plaats van op zoek te gaan 
naar de opening in de secure Waaslandverdediging en dat leverde iets meer kansen op. Met een 2-2 op het 
bord in Tienen groeide de hoop bij de thuisaanhang op toch dat ene doelpuntje dat voor de zege én het 
einderondeticket kon zorgen. Een unieke mogelijkheid van Charaï die in de zestienmeter Serbest uitkapte, 
werd met een gelukje door Waaslandgoalie Hofman uit het doel gehouden en ook in blessuretijd kende de 
thuisploeg pech toen Ivens een hangende bal in het penaltygebied net naast de kooi schoot. Het bleef dus bij 
één-één en hoewel het 'niets moet, alles mag'-motto op voorhand in de mond werd genomen, bleef geelrood 
toch met een wrang gevoel achter. KV Mechelen en R. Antwerp FC staan samen op een eerste plaats in het 
tweedeperiodeklassement, maar de Great Old heeft op basis van het doelpuntenverschil recht op het 
einderondeticket. Voor geelrood is er uiteraard geen man over boord met dit gelijkspel, want Malinwa blijft 
zich immers focussen op de derde stek in de eindstand die meer dan waarschijnlijk recht geeft op deelname 
aan de eindronde. 
 

dinsdag 20 februari:  Vandaag startte de voorverkoop voor de terugwedstrijd in de kwartfinale van de 
bekerwedstrijd tegen KAA Gent.  Op de eerste verkoopdag stonden al direct lange wachtrijen supporters aan 
te schuiven. 



 

woensdag 21 februari:  Kevin Kempeneer speelt ook volgend seizoen voor KVM.  De optie in het contract 
voor een extra seizoen werd dus gelicht zodat de jonge doelman tot het einde van het seizoen 2007-2008 aan 
Malinwa verbonden blijft. 
 

donderdag 22 februari:  De club heeft haar licentieaanvraag voor eerste- en tweedeklassevoetbal voor 
volgend seizoen klaar.  Het ganse dossier, voorzien van alle nodige documentenen met handtekeningen, kan 
één van de dagen verzonden worden naar de voetbalbond.  Aangezien Malinwa financieel gezond is, verwacht 
de club geen problemen voor de toekenning van de licentie. 
 

zaterdag 24 februari:  KAS Eupen  -  KVM   1-5 
Na de gemiste periodetitel was KV Mechelen toe aan een opkikker. De wedstrijd op het veld van Eupen 
kondigde zich als verraderlijk aan, maar Malinwa pakte uit met een heuse walkover en borstelde zo de laatste 
restjes teleurstelling weg. 
Aan Eupen kleeft een ijzersterke thuisreputatie: het team van de fijnzinnige Marc Grosjean staat bekend als 
een puik georganiseerd geheel, moeilijk te ontwrichten en bijzonder sterk in eigen huis. Zaterdagavond was 
daar evenwel weinig van te merken. Eupen acteerde erg onzeker en holde negentig minuten lang vergeefs 
achter de bal aan. Het speelde ook opvallend timide: met veel volk achter de bal en slechts een absoluut 
minimum aan offensieve geldingsdrang.  
Die verdedigende aanpak leek KV alvast niet te storen in de eerste helft. Geelrood voetbalde mondig en eiste 
autoritair het balbezit op. Malinwa slaagde met glans in haar poging om Eupen de wet te dicteren. Het hield de 
druk hoog, toonde flitsen van het betere combinatiewerk en buitte de weke plekken in de defensie van de 
thuisploeg efficiënt uit. Vooraan zochten en vonden Bjorn Vleminckx en Issame Charaï de openingen, daarin 
bijgestaan door Abdul Iddi en Antun Dunkovic, die beurtelings infiltreerden. Een en ander leidde tot 
verscheidene kansen én twee doelpunten voor rust. Eerst rondde Dunkovic een fraaie collectieve aanval af, 
later trof Vleminckx raak.  
Na de rust probeerde Eupen om meer en sneller druk op de bal te zetten. Die goede intenties ten spijt bleef 
Malinwa echter heer en meester op het veld. Het vertaalde dat overwicht opnieuw in goals - drie om precies te 
zijn. Eerst was er Vleminckx op aangeven van Charaï, vervolgens Charaï op aangeven van Vleminckx. Daarna 
milderde Najib El Abbadi voor de thuisploeg, in het slotkwartier zette opnieuw Vleminckx de 1-5 op het bord 
- meteen ook de eindstand. 
Een sterke prestatie gekoppeld aan een doelpuntenfestival, dus. KV Mechelen rekent zo af met de zurige 
nasmaak die de wedstrijd tegen Waasland naliet. Het is overigens niet de eerste keer dit seizoen dat de 
spelersgroep van Pieter Maes op overtuigende wijze een teleurstelling uitwist. Mentale weerbaarheid en het 
vermogen om een opdoffer om te buigen tot iets positiefs behoren onlosmakelijk tot de textuur van dit KV 
Mechelen.  
Het zijn eigenschappen die volgende woensdag meer dan waarschijnlijk van pas zullen komen. Dan werkt 
Malinwa in het Gentse Ottenstadion immers het eerste luik van de kwartfinales van de Beker van België af. 
Onder het motto ‘niets moet, alles mag’ probeert KV dan om het bekerverhaal met een nieuw mooi hoofdstuk 
aan te vullen. 
 

dinsdag 27 februari:  Kenny Van Hoevelen verlengde vandaag z’n contract bij KVM tot 2009.  De verdediger 
die sinds 2005 voor Malinwa uitkomt en z’n contract aan het einde van dit seizoen zag aflopen, doet er dus 2 
seizoenen bij. 
Het sportcomité van de KBVB legde trainer Pieter Maes geen straf op voor z’n verwijzing naar de tribune 
tijdens de wedstrijd op KMSK Deinze.  De zaak werd verdedigd door voorzitter Johan Timmermans ! 
Voor de topper op het veld van R. Antwerp FC kreeg KVM 700 staanplaatsen en 300 zitplaatsen toegewezen.  
800 tickets hiervan worden verdeeld onder de supportersclubs, de overige plaatsen worden in de losse verkoop 
gegooid. 
De technische staf van KVM selecteerde voor de bekerwedstrijd van morgen op het veld van KAA Gent de 
hele kern.  Van de huidige selectie reist elke fitte speler mee naar het Otten-stadion.  Alleen Steve De 
Schouwer, die lange tijd out is, en de revaliderende Kevin Geudens maken geen kans op een plaatsje bij de 
vijftien. 
 

woensdag 28 februari:  KAA Gent  -  KVM   2-1 
Ondanks verlies op het veld van AA Gent blijft de hoogconjunctuur in de Beker van België duren voor KV 
Mechelen. Geelrood ging met open vizier de strijd aan, milderde een 2-0 achterstand tot 2-1 en redde zo de 
terugwedstrijd. 
Na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter beleefde de massaal meegereisde Mechelse supporters een intens 
moment van euforie. Omdat KV ondanks de nederlaag de kans op een nieuwe bekerstunt gaaf hield natuurlijk, 
maar ook omdat Malinwa absoluut niet met de billen bloot ging. Integendeel: het voetbalde vrank en vrij, bevrijd 



van elk mogelijk complex en met massa’s goede wil. Het elftal van Pieter Maes was woensdagavond voetballend 
minstens de evenknie van AA Gent.  
Dat Gent lijkt wat op zoek naar zichzelf. In de competitie kwam met drie nederlagen op rij een einde aan een 
indrukwekkende periode. Ook tegen KV Mechelen liep het allesbehalve vlot. De thuisploeg stond bij de rust wel 2-
0 voor, maar een correcte weerspiegeling van het spelbeeld was dat niet helemaal. Gent voetbalde weinig verzorgd 
en probeerde het vooral op kracht. Die viriele aanpak vertaalde zich trouwens in vier gele kaarten voor de rust. Dat 
de Buffalo’s in de eerste helft Malinwa toch op een 2-0 achterstand duwden, was het gevolg van twee knullige 
interventies van KV-doelman Olivier Werner, telkens matuur afgestraft door de eersteklasser. Het ging om twee 
gelijkaardige fases: Christophe Grégoire die een vrije schop trapte, Werner die zich verslikte, Nebosja Pavlovic die 
twee keer accuraat binnentikte.  
Mechelen was even aangeslagen. Logisch ook: het had meer dan een half uur gretig het initiatief genomen, bij 
vlagen de beschikbare ruimtes mooi ingevuld en achterin keurig de knip op de deur gehouden. De twee plotse goals 
vertekenden de situatie drastisch, net als het feit dat smaakmaker Nana Asare net voor die doelpunten trekkebenend 
naar de kant was gemoeten. Gent zou het gemakkelijker krijgen in de tweede helft, zo werd verwacht, en misschien 
zelfs definitief het lot van Malinwa bezegelen. 
Dat was echter buiten de fel geroemde mentale weerbaarheid van KV gerekend. De Mechelse elf beten zich na rust 
opnieuw vast in de wedstrijd en kregen via Bert Dhont meteen een fraaie mogelijkheid. Het was de inleiding tot iets 
moois. In de zesenvijftigste minuut knalde Bart Van Zundert immers een vrije trap vanop meer dan dertig meter in 
de rechterbenedenhoek - de vierde keer in drie weken dat de rechtsachter voor zo’n heerlijk kunstje tekent. Het was 
niet alleen een mooi maar ook een cruciaal doelpunt: de o zo belangrijke treffer-op-verplaatsing redde de 
terugwedstrijd, en dat was tenslotte toch de ambitie waarmee KV Mechelen aan de aftap was gekomen. 
Maar eerst moest er dus nog meer dan een half uur gevoetbald worden. En voetballen, dat deed KV. Het bleef zich 
gretig ontplooien, groeide zienderogen en pakte onder impuls van Antun Dunkovic (ingekomen voor Asare) en een 
vinnige Abdul Iddi zelfs af en toe uit met een zwierige combinatie. Ook verdedigend zat het meer dan snor. Het 
prinsenkoppel Kenny Van Hoevelen - Jonas Ivens neutraliseerde het bleke aanvalsduo Dominc Foley - Adekanmi 
Olufade. Maxime Biset ontpopte zich op het middenveld tot een sublieme stofzuiger, waardoor Dhont 
onbekommerd voor een grotere offensieve actieradius kon kiezen. Alleen in de zone van de waarheid was Malinwa 
onvoldoende dwingend aanwezig, al kan dat ook deels op het conto van de strakke Gentse organisatie geschreven 
worden. Doelgevaar was er hoedanook te weinig, langs beide kanten trouwens, maar dat was dan ook het enige 
manco in deze begeesterende cupwedstrijd.  
Het Gentse publiek, niet tevreden met 2-1, vroeg om meer creativiteit en porde Georges Leekens aan om Bryan 
Ruiz en Randall Azofeifa van de bank te halen. Dat gebeurde in de slotfase, maar voor een kentering kon de 
thuisploeg niet meer zorgen. Al dient wel vermeld dat Malinwa goed wegkwam toen het eerst het voordeel van de 
twijfel kreeg in een dubieuze fase in het strafschopgebied en toen Azofeifa in de laatste minuut een vrije trap tegen 
het kader zag sterven.  
Maar het bleef dus 2-1 - allicht de zoetste nederlaag in tijden, want in de terugwedstrijd in een hoogstwaarschijnlijk 
hyperventilerend Achter de Kazerne is alles mogelijk. Realisme blijft vanzelfsprekend wel een noodzaak: Malinwa 
staat nog steeds een goal in het krijt en is haast verplicht om géén tegentreffer te slikken. Desalniettemin belooft het 
opnieuw een memorabele avond te worden. En als u ons even een juichende conclusie toestaat: KV Mechelen is 
aan de fijnste bekercampagne in jaren bezig, en bezorgt zo het groeiproces waarin het als club onmiskenbaar zit een 
heel apart en bijzonder deugddoend tintje. 
 

 
Veel volk van Malinwa voor de heenwedstrijd van de kwartfinale van de beker in het Otten-stadion in Gent. 



zaterdag 3 maart:  KVM  -  KFC Dessel Sport   2-0 
Malinwa hield de drie punten thuis tegen KFC Dessel Sport en blijft zo stevig op de derde stek. 
KV Mechelen nekte de Desselaars in de begin- en eindfase. Na zes minuten al kopte Iddi een knappe voorzet 
van Dhont tegen de touwen. De thuisploeg domineerde de eerste helft met geduldig en mooi voetbal, maar het 
bleef bij 1-0 bij de pauze. In de slotfase was de pas ingevallen Crabeels de afwerker van dienst. Geelrood 
voetbalde vooral voor de rust zeer volwassen en lijkt klaar voor de topper op Antwerp volgend week zaterdag. 
Pieter Maes zette Kevin Kempeneer in de goal ten nadele van Olivier Werner. Veel werk kreeg de jonge 
doelman echter niet op te knappen. De bezoekers keken bovendien bij de eerste prik van KV Mechelen al 
tegen een achterstand aan. Dhont mocht vrij oprukken tot aan de zestienmeter en schilderde enig mooi de bal 
op het hoofd van Iddi. De Ghanees mikte naast doelman Van Hoof. De bezoekers konden geen antwoord 
vinden op de vroege openingsgoal. Malinwa heerste op het middenveld met Biset, Dhont en Iddi in een 
glansrol. Van vermoeidheid door het midweekvoetbal tegen Gent was alleszins niets te merken. De kansen 
bleven ondanks het overwicht uit, maar dat deerde de thuisploeg niet. Met geduld en precisie gingen de elf 
geelroden op zoek naar een opening. Charaï scoorde vanuit buitenspel en een schot van Iddi ging net over. 34 
minuten ver joeg Van Zundert de bal centimeters voorlangs en ook een knaller van Vleminckx na een puike 
actie van de alomtegenwoordige Iddi belandde naast. Ondanks het feit dat Malinwa op meer aanspraak kon 
maken, bleef het 1-0. 
En dat gaf KFC Dessel Sport hoop voor de tweede helft. Een loeier van Dhont werd door Van Hoof 
onschadelijk gemaakt, maar het gevaar van Malinwa bleef in de openingsfase van de tweede time tot die 
poging van Dhont beperkt. Dessel-coach Luc Reumers gooide Aschwin Christina en Bula-Bula Alafu in de 
strijd en dat leverde vinniger voetbal van de bezoekers op. Zo moest Kempeneer tussenkomen op een vrijetrap 
van Imagbudu. KV Mechelen kreeg het iets moeilijker met de Desselse aanval, maar kwam uiteindelijk nooit 
echt in gevaar. Het niveauverschil dat in de eerste 45 minuten wel te zien was, verdween uit de wedstrijd. 
Geelrood kon slechts bij momenten een aantal schitterende combinaties op de mat leggen en moest Dessel 
laten komen. Op de counter trachtte Malinwa het af te maken, maar het bleef spannend tot Maes Crabeels op 
het plein liet komen. 
De wissel Vleminckx-Crabeels was een gouden zet, want nog geen twee volle minuten na de vervanging zette 
de spits de veilige twee-nul op het scorebord. Crabeels was sneller bij de bal dan Van Briel, ex-KVM en tikte 
een voorzet van Van Zundert binnen. Wedstrijd gespeeld en Malinwa houdt de drie punten op zak. Hierdoor 
verzeild KVM voorlopig naast Antwerp op de tweede plaats en dat een week voor de clash op de Bosuil. De 
Great Old speelt morgen nog in het Guldensporenstadion van KV Kortrijk dat in de strijd voor de derde plaats 
geen punten mag laten liggen. Het resultaat van die wedstrijd zal zonder twijfel met veel aandacht door de 
Mechelse aanhang gevolgd worden. 
 

zondag 4 maart:  Vanaf vandaag kan er op de veilingsite van Ebay geboden worden op de shirts die de spelers 
droegen tijdens de eerste helft van de bekerwedstrijd tegen SV Zulte-Waregem.  De spelers droegen toen een 
uniek retro-shirt dat ze tijdens de rust wisselden voor de gewone uitrusting van Nike met sponsors Gijbels en 
Krefima.  Het bieden loopt volgende week zondag af. 
 

maandag 5 maart:  Na Kenny Van Hoevelen verlengde ook Jonas Ivens z’n contract bij Malinwa tot 2009.  
De centrale verdediger die vorig seizoen nog voor KMSK Deinze uitkwam, werkte zich dit seizoen meteen op 
tot één van de sterkhouders in de Mechelse verdediging en is bij afwezigheid van Asare aanvoerder van het 
team. 
Het secretariaat laat weten dat voor de terugwedstrijd in de kwartfinale van de beker van België tegen KAA 
Gent de vakken H en I uitverkocht zijn.  Het grootste gedeelte van de zitplaatsen werd ook reeds aan de man 
gebracht. 
 

donderdag 8 maart:  Vandaag werd Kenny Van Hoevelen vader van dochter Lorena. 
 

vrijdag 9 maart:  Het secretariaat van KVM laat weten dat voor de bekermatch tegen KAA Gent alle staan- en 
zitplaatsen voor Malinwa-supporters zijn uitverkocht.  Er zijn enkel nog businss-seats vrij, deze kosten 50 
euro per stuk.  Voor de bezoekers zijn er nog wel tickets, de Gent-fans moeten hun kaarten op hun eigen 
secretariaat kopen want de dag van de wedstrijd blijven de loketten gesloten. 
 

zaterdag 10 maart:  R. Antwerp FC  -  KV Mechelen   1-0 
Het is geen hoogstaande topper geworden, Antwerp - Malinwa, wel een beklijvende fysieke uitputtingsslag 
waarin de thuisploeg uiteindelijk aan het langste eind trok. Het werd 1-0. 
De onverdiende nederlaag in de heenronde - Achter de Kazerne snoepte Antwerp geheel tegen het spelbeeld in 
Malinwa de drie punten af - deed heel KV Mechelen zuchten naar een revanche op de Bosuil. Die revanche 
kwam er dus niet. Malinwa kon wel aanspraak maken op een punt, maar zag ook dat de thuisploeg net iets 
scherper, slimmer en efficiënter was.  



Mechelen was nochtans prima begonnen aan de partij. Het was een kwartier lang de evenknie van Antwerp en 
probeerde de thuisploeg het eigen spel op te dringen. Compromisloos tikken en met een klare kijk zoeken naar 
de combinatie bleek evenwel geen evidentie. Antwerp ging in de loop van de eerste helft alsmaar dwingender 
spelen, haalde steeds resoluter de vaart uit het Mechelse spel en probeerde met potig kick and rush de bakens 
te verzetten. Warren Joyce toonde aan waarom hij steevast het etiket realistisch opgeplakt krijgt. De Britse 
trainer, in geen tijd de onbetwiste chouchou van het publiek op de Bosuil geworden, ambieerde met zijn team 
geen schoonheidsprijs in deze topper, maar koos voor kracht. Daarmee sloeg Antwerp een driedubbele slag. 
Het viriele tempovoetbal aardde het best op de doorploegde grasmat, vormde op die manier een geschikt 
antimiddel tegen het combinatievoetbal van KV en duwde Malinwa bovendien met de neus op de feiten: het 
collectief van Pieter Maes speelde een degelijke partij zaterdag, maar was niet top. 
Ondanks het overwicht voor Antwerp stond het bij de rust nog 0-0. De thuisploeg had zonder resultaat een 
aantal kleinere kansen gecreëerd en zag iets na het half uur de grootste mogelijkheid net voor de lijn afgeblokt 
door een attente Kenny Van Hoevelen. Geen goals dus, en net voor de pauze muisde Malinwa onder de al bij 
al vrij steriele druk van Antwerp uit. Het begon opnieuw aardiger te voetballen en zette daarmee de toon voor 
de tweede helft. Daarin zocht en vond KV immers de controle over de wedstrijd. Even zag het er naar uit dat 
Malinwa de thuisploeg toch nog een penibel avondje zou bezorgen, maar op het uur klopte de werkelijkheid 
brutaal aan: een vinnige aanval van Antwerp, feilloos afgewerkt door de uitgekookte Mounir Soufiani, en het 
stond 1-0. 
Malinwa zette het resterende halfuur alles op alles om de achterstand ongedaan te maken. En hoewel het 
onmiskenbaar druk realiseerde en de betere acties opzette, kon niemand zich van de indruk ontdoen dat 
geelrood aan een mission impossible bezig was. Voorin miste KV balvastheid en ontregelende ideeën, en bij 
Antwerp legden ze zich massaal op verdedigen toe. De thuisploeg zat dan ook in een zetel. The Great Old 
speelde op organisatie en zocht via de counter naar de geruststellende 2-0. Peter Utaka was daar nog het 
dichtst bij, maar Kevin Kempeneer ging uitstekend in de voeten. Malinwa bleef ondertussen verdienstelijk 
voetballen, maar kwam niet tot de gelijkmaker die wél verdiend ware geweest maar niét in de lucht hing.  
KV Mechelen keerde dus met lege handen naar huis. De nul op zes tegen Antwerp dit seizoen lijkt een 
veelzeggend statistiekje maar correspondeert niettemin slechts onvolledig met de werkelijkheid. Een 
opmerkelijk kwaliteitsverschil tussen beide teams werd immers in geen van beide partijen gedetecteerd. In de 
heenwedstrijd bracht winnaarsgeluk Antwerp de zege, in de terugwedstrijd hield het op basis van kracht en 
intelligentie de drie punten op de Bosuil. 
 

dinsdag 13 maart:  Vandaag liep de veiling af van de retro-shirts waarin KVM de eerste helft speelde in de 
bekerwedstrijd tegen SV Zulte-Waregem.  Op Ebay kon iedereen een bod doen op één van shirts van nummer 
2 tot en met 19.  Uiteindelijk leverde de veiling een totaalbedrag van 3 200 euro op, dat naar de 
jeugdacademie wordt geschonken. 
 

woensdag 14 maart:  KVM  -  KAA Gent   0-1 
Malinwa beëindigde na een 0-1 verlies tegen KAA Gent trots het schitterende bekeravontuur. 
Al wat geelrood is, is uitermate fier op het bekersprookje dat KV Mechelen dit seizoen schreef. Diksmuide, 
Deinze, Germinal Beerschot en SV Zulte Waregem, allen gingen ze voor de bijl Achter de Kazerne. 
Enthousiasme en organisatie waren de kernwoorden waarmee Maes zijn troepen op het veld stuurde. Dat was 
ook het geval tegen KAA Gent, maar een nieuwe stunt zat er tegen de Buffalo's niet in. Olufade nam na 67 
minuten alle hoop bij de thuisploeg weg. 
Tot dan groeide het geloof in meer nochtans gestaag maar zeker. Geelrood had het overwicht in het 
verdedigend compartiment en eiste het meeste balbezit op. De grootste kansen moest de thuisploeg dan wel 
aan de bezoekers laten, het ideale scenario – winnen op een diefje – zat er lang in. Bij de rust stond het nog 
nul-nul en dat nadat Malinwa de eerste aanvalsgolven van de Gentenaars in de beginfase goed doorstond. 
Noukeu vond Kempeneer op zijn weg en Foley miste van dichtbij wat niet te missen was. Terwijl Gent met de 
experimentele rechterflank Noukeu-Domoraud meteen zijn weg vond, was het voor KV Mechelen aanpassen 
aan de nieuwe veldbezetting. De geschorste Vleminckx zag zijn plaats ingenomen door Mellemans die het 
middenveld kwam versterken. Charaï en Kielo Lezi moesten met net achter hen Dunkovic voorin voor de 
nodige creatieve impulsen zorgen, maar dat liep in die beginfase niet vlot. De eerste grote kans voor de 
thuisploeg kwam er na 24 minuten toen Dunkovic een hard schot op Herpoel afvuurde. De oude getrouwe bij 
KAA Gent liet zich echter niet verrassen.  
Aan de overzijde reageerden de bezoekers meteen via Stoïca die een aflegger van Olufade naast de kooi van 
Kempeneer keilde. Maar naarmate de rust in zicht kwam, groeide geelrood gestaag in de wedstrijd. Gent 
kroop massaal achter de bal op de eigen helft en trachtte op de counter razendsnel om te schakelen. Olufade 
kreeg een unieke kopkans, maar het leer ging naast. Stoïca zette Kempeneer wel aan het werk. De Roemeen 
nam de bal van dichtbij op de slof, maar de Mechelse goalie verijdelde met één hand een doelpunt. KV 



Mechelen kon in de zone van de waarheid te weinig klaarmaken. Het was een verhaal van net niet. Kielo Lezi 
en Dhont konden beiden niet voldoende bij de bal om Herpoel echt aan het werk te zetten. Ook de vrijetrappen 
van Van Zundert geraakten niet tussen de palen. Vlak voor rust drukte KVM zowaar eventjes, maar het 
ontbrak de thuisploeg aan frisheid in de zestienmeterbox.  
De tweede vijfenveertig minuten startten met wat de eerste helft geëindigd was: overwicht van KVM. 
Dunkovic lanceerde slim Van Zundert in het strafschopgebied. De rechtsachter besloot echter te zwak op 
Herpoel. En waar Malinwa het geluk aan zijn zijde had in de vorige bekerwedstrijden, kende het de pech om 
een doelpunt te slikken op een moment waarin de wedstrijd wel eens helemaal kon overhellen in het voordeel 
van de thuisploeg. Een iets te opportunistische Van Hoevelen leed balverlies op het middenveld waardoor 
Olufade door de buitenspelval kon glippen en beheerst afrondde. 0-1 en de veer van geelrood was gebroken. 
Nog tweemaal scoren om verlengingen af te dwingen leek gezien het beperkte aantal gecreëerde kansen 
voordien, onmogelijk. De pogingen van Dunkovic en Vanbelle in de slotfase ten spijt kon KV Mechelen geen 
aanspraak meer maken op het doorstoten naar de halve finale.  
Maar dat deerde de dolgekke 12000 op de tribunes niet. Wat KV Mechelen dit seizoen presteerde in de 
bekercampagne was fantastisch. Bovendien lag Malinwa in beide wedstrijden tegen KAA Gent nooit echt 
onder, wat de trots van de Mechelse aanhang alleen maar groter maakt. KV Mechelen kan zich nu weer volop 
concentreren op de belangrijke weken in de competitie, want daar dient de derde stek veilig gesteld te worden. 
Zaterdag tegen KVK Tienen wacht alweer een zeer belangrijke wedstrijd. 
 

 
Spandoek voor de terugmatch van de kwartfinale van de beker: In deze hel werden al grotere clubs gepluimd ! 
 

zaterdag 17 maart 2007:  KVM  -  KVK Tienen   4-3 
KV Mechelen won in een spectaculaire wedstrijd met 4-3 van KVK Tienen. 
Malinwa kwam drie maal op achterstand, maar vocht telkens terug. Bij de rust mocht het dan wel 2-3 staan in 
het voordeel van de bezoekers, in de tweede helft was het strijdershart van geelrood een stuk groter. KV 
Mechelen ging op en over KVK Tienen. 
Met de uitschakeling in de Beker van België moest KV Mechelen zich terug volledig focussen op de 
competitie. De derde plaats blijft de inzet van de rest van de competitie. KV Kortrijk staat nog drie punten 
achter geelrood en kon mits een verliesbeurt van KVM en winst morgen in de thuiswedstrijd tegen KV 
Oostende, een uitstekende zaak doen. Malinwa wist dus wat te doen: de drie punten thuishouden. 
Maar dat bleek niet zo simpel. KVK Tienen kondigde zich vooraf aan als een vinnige en sterke ploeg en dat 
bleek ook in de wedstrijd zelf. De club uit de Suikerstad kwam niet naar Mechelen om zich in te graven. 
Integendeel, bij balbezit van de thuisploeg bleef enkel Geebelen voor de bal, maar de omschakeling naar de 
aanval gebeurde razendsnel. In drie tijden was de suikerploeg voor de goal van Kempeneer. Bayock, Lacroix 
en De Silva wisselden vlug van flanken, vielen gevat terug en doken op de juiste momenten gevaarlijk voor 
doel op. De drie hielden de Mechelse defensie aan de praat en zorgden met de rest van de suikerploeg voor 
continu gevaar. KV Mechelen had wel de eerste grote kansen via Vleminckx en Iddi die beiden net naast de 
kooi van de bezoekers schoten. Twintig minuten ver, kwam de thuisploeg goed weg toen een voorzet van 
Bayock via Kempeneer tegen de lat belandde. De eerste waarschuwing was voor KVM niet duidelijk genoeg, 
want even later kon De Silva vanop links vrij kiezen waar hij de bal dropte. Geebelen strafte het lakse 
verdedigen van Malinwa af. Geelrood ging meteen in de tegenaanval. Van Goethem die de gekwetste 
Vanbelle op die linkerflank verving, zette zijn foutje bij het doelpunt meteen recht door na een rush Dhont de 
gelijkmaker op een schoteltje aan te bieden.  
Net na het halfuur was KVM weer op achtervolgen aangewezen. De Silva mocht makkelijk in de zestienmeter 
de bal aannemen en in de linkerbenedenhoek afronden. Maar opnieuw kwam KV Mechelen terug. Van 
Zundert kopte een verre hoekschop tot bij Charaï die beheerst de 2-2 met het hoofd tegen de touwen werkte. 



En de doelpuntenkermis was allesbehalve afgelopen. KVK Tienen buitte weer slecht verdedigen op links uit. 
Opnieuw Geebelen verschalkte Kempeneer. In de slotfase van de eerste helft zette Vleminckx nog zijn hoofd 
tegen de bal, maar zijn kans ging net over. Met de 2-3 ruststand had KVM iets recht te zetten in de tweede 
vijfenveertig minuten. 
En dat deed Malinwa ook. In een spectaculair openingskwartier van de tweede time drukte de thuisploeg KVK 
Tienen weg en nam het het heft in handen. Van Zundert kreeg meteen een reuzekans. Hij dook alleen voor 
Schuermans op, dribbelde de goalie voorbij, maar twijfelde om af te werken. Maar het was slechts uitstel voor 
de 3-3 op het bord verscheen. De dribbelvaardige Iddi zette de Tiense defensie met een mooie kapbeweging in 
de wind en schoot puik binnen. KV Mechelen ging door en versierde mogelijkheden via Vleminckx, Iddi en 
Dunkovic. Maar het was Ivens die de ban brak en voor het eerst Malinwa op voorsprong bracht. Schuermans 
moest kansloos toekijken hoe de verdediger een hangende bal mooi in het rechterhoekje tegen de netten 
schoot. Malinwa liet Tienen vervolgens even komen, maar hield de wedstrijd goed in handen. Dunkovic kreeg 
nog enkele kansen, maar het bleef bij 4-3. Toen de bezoekers in de allerlaatste minuten met zijn allen in het 
strafschopgebied van de thuisploeg opdoken, was het nog spannend, maar KV Mechelen hield de drie 
belangrijke punten thuis. 
Met deze zwaar bevochten, maar zeer belangrijke zege toonde KV Mechelen een staaltje van zijn reeds 
geprezen mentale weerbaarheid. Pieter Maes beschikte vandaag over slechts veertien spelers die in 
aanmerking kwamen voor een selectie. Daarvan kenden Mellemans, Kielo Lezi en Charaï fitheidsproblemen 
en bovendien viel Maxime Biset vanochtend ziek uit. Daarom zat ook de jonge Nils Breuer op de bank. Het is 
dan ook des te bewonderenswaardig wat KV Mechelen vandaag toonde. Verdedigend mocht het dan wel wat 
minder zijn, de manier waarop geelrood op zoek ging naar de winnende treffer toont dat dit Malinwa tot veel 
in staat is. De zwaar uitgedunde kern krijgt nu, dankzij de Belgische interland van volgende week, twee weken 
rust om terug op adem te komen. 
 

maandag 19 maart:  Bert Dhont is bezig aan z’n laatste seizoen bij KV Mechelen.  De ervaren middenvelder 
wil het in de toekomst op voetbalgebied een beetje rustiger doen.  Dicht bij huis vindt hij onderdak bij 
derdeklasser KSV Oudenaarde waar hij het voetbal gaat combineren met een job in de banksector. 
 

zondag 25 maart:  Jasmien Van den Elsen behaalde vandaag haar eerste cap voor de nationale ploeg.  Van 
den Elsen speelt sinds dit seizoen bij de A-ploeg van de KVM-dames en speelde vandaag met de nationale 
ploeg –15 jaar een oefeninterland in Glasgow tegen Schotland.  België won de partij met 0-4 en de Mechelse 
stond de ganse wedstrijd op het veld. 
 

zondag 1 april:  KV Oostende  -  KVM   1-1 
Speeldag 27 heeft een status quo opgeleverd in het debat om een eindrondeplaats. Nadat eerder zowel KV 
Kortrijk als Antwerp niet verder gekomen waren dan een gelijkspel, moest zondag ook Malinwa zich tevreden 
stellen met een puntendeling. 
Op het veld van KV Oostende kwam Mechelen vroeg op voorsprong. Bjorn Vleminckx kopte de bal binnen 
op aangeven van Abdul Iddi en verzilverde zo meteen de eerste kans van de wedstrijd. Even leek het erop dat 
Malinwa aan een flukse gezondheidswandeling zou beginnen, maar die veelbelovende start kreeg geen 
overtuigend verlengstuk. De thuisploeg kwam terug in de wedstrijd en scoorde nog voor de rust de 1-1. De 
tweede helft werd een maat voor niets: geen van beide ploegen vond nog de weg naar de netten. Puntenverlies 
dus voor KV. Logisch puntenverlies ook: Malinwa kon immers nooit een overwinning claimen. Verschillende 
factoren leidden tot een billijk gelijkspel. 
Het tempo 
Al meer dan één keer dit seizoen zette KV Mechelen een wedstrijd naar haar hand door een hoog tempo aan te 
houden en met een snelle balcirculatie de tegenstander in het rood te jagen. Niets van dat echter in het 
Oostendse Albertpark: het voetbal kabbelde er op het ritme van een landerige zomerzondag, en zuivere 
tempoversnellingen waren zeldzaam. Het was een gegeven dat vooral in de kaart van de thuisploeg speelde. 
Niet toevallig viel het doelpunt van Oostende op een moment dat de partij in een impasse zat en snedigheid bij 
beide teams ver te zoeken was. 
De verbetenheid van KVO 
Oostende wist zich net boven het degradatiegewoel te hijsen en dus wenkt voor de ploeg uit de kuststad een 
wat vrijblijvend competitieslot. Het had er alle schijn van dat in het Albertpark de wedstrijd tegen Mechelen 
met stip op de kalender aangeduid stond om het seizoenseinde toch nog wat cachet te geven. Oostende speelde 
immers bijzonder gedreven en was ostentatief uit op de scalp van KV. Dat deed het door strak georganiseerd 
te voetballen (in balverlies werd de viermansverdediging bijvoorbeeld consequent ter hulp geschoten door de 
laag zakkende Lars Wallaeys) en snel de omschakeling te maken. Waar het in de eerste helft nog blijk gaf van 
enig voetballend vermogen hield Oostende in de tweede helft vooral op basis van motivatie en mentale kracht 
de gelijke stand op de bordjes. En toen Malinwa in de slotfase de motor in een hoger toerental trapte, 



neutraliseerde de thuisploeg die dadendrang met een extra dosis potigheid. 
Haperingen in de opbouw 
Zelf was Malinwa niet helemaal top, daar in Oostende. De opbouw, normaliter één van de aspecten waarop 
KV het verschil weet te maken, verliep opvallend verstoord. Te weinig creativiteit, te weinig duelkracht en te 
weinig ontregelende ideeën maakten dat Mechelen in offensief opzicht niet bepalend aanwezig was en weinig 
uitgespeelde kansen creëerde. En die schaarse échte mogelijkheden werden niet benut: Pieter Crabeels vergat 
af te leggen voor een vrijstaande Antun Dunkovic, en in de slotfase verslikte Bjorn Vleminckx zich in de zone 
van de waarheid in de bal.  
De uitsluiting van Iddi 
Heeft onvermijdelijk ook een rol gespeeld: de dubbele gele kaart voor Iddi. Door zich twee keer te 
revancheren zondigde de Ghanees tegen de collectieve logica die trainer Pieter Maes predikt. En tegen de 
reglementen, natuurlijk: de impulsieve ingrepen kwamen Iddi op twee gele kaarten te staan, waardoor 
Malinwa meer dan een half uur met tien man moest opboksen tegen Oostende. Dat had onvermijdelijk zijn 
gevolgen. Om de prikken van de thuisploeg adequaat te blijven opvangen, moest Crabeels in het middenveld 
bijspringen. Daardoor devalueerde onvermijdelijk de offensieve waarde van KV.  
Conclusie? 
KV Oostende - KV Mechelen is hoe dan ook een wedstrijd die niet zal bijblijven omwille van 
spektakelwaarde of fijne hoogstandjes. Of de twee verloren punten ook dure punten zijn, moet nog blijken. 
Volgende zaterdag is mogelijk een sleutelmoment: dan krijgt Malinwa met Kortrijk een rechtstreekse 
tegenstander in de race naar het eindrondeticket over de vloer. Het spelniveau zal opgekrikt moeten worden, 
maar de beroepsernst en de zin voor zelfkritiek van deze spelersgroep indachtig hoeft dat geen onoverkomelijk 
probleem te zijn. 
 

dinsdag 3 april:  Vandaag bracht het bestuur en de voltallige A-kern van KVM een bezoek aan de Paasstage 
op de jeugd van KVM.  Een initiatief waardoor elke jonge voetballer kan proeven van de sfeer op de jeugd in 
Mechelen. 
 

donderdag 5 april:  Vandaag werd het stadion “Achter de Kazerne” gekeurd door de licentiecommissie.  Het 
resultaat was positief.  Enig punt dat verbeterd moet worden, is de sterkte van de lichtinstallatie.  Uiteraard 
tracht KVM dit zo snel mogelijk op te lossen. 
 

zaterdag 14 april:  AFC Tubize  -  KV Mechelen   0-1 
Het relaas van een belangrijke, verdiende en mooie zege. 
Tubize uit, altijd moeilijk! Eerder dit seizoen maakten zowel Antwerp als Kortrijk al een slippertje in het 
Leburtonstadion. Dat hoeft niet te verbazen: Tubize kweekte als moeilijk te bespelen collectief een solide 
thuisreputatie. Door weinig ruimte weg te geven achteraan en de counterdrift van de spitsen optimaal te 
benutten, verwerd het team van trainer Philippe Saint-Jean tot een stevig blok met standplaats in de buik van 
het klassement.  
Tubize wordt ook wel eens betiteld als een schopgraag team, een knokploeg met een driest randje. Tegen 
Mechelen was daar evenwel weinig van te merken. De thuisploeg probeerde om een stevige organisatie neer te 
zetten, jazeker, maar gratuit ellenbogenwerk kwam daar slechts sporadisch bij kijken. Tubize hergroepeerde 
consequent bij balverlies maar liet zich niet verleiden tot een robbertje loopgravenvoetbal. Het probeerde om 
snel te schakelen en speculeerde daarbij op een verrassingseffect door vooraan veelvuldig te roteren. Toch 
kwam Tubize in de eerste helft voetballend duidelijk tekort om Malinwa af te stoppen. Het kon voor de rust 
slechts één keer echt dreigen - via een verrassend schot van Taner Ozer dat in het zijnet stierf.  
Het was KV Mechelen dat het tempo aangaf en bepalend was. De ruimtes op het grote veld van Tubize 
werden in balbezit snel en creatief ingevuld, en dat overwicht leidde ook tot kansen. Abdul Iddi sneed tot drie 
keer toe goed naar binnen, maar vergat telkens om gevat af te werken. Toch lag de Ghanees aan de basis van 
het verdiende openingsdoelpunt. Hij duwde de bal perfect in de loop van Antun Dunkovic, die zuiver binnen 
trapte: 0-1. Echt comfortabel was die ruststand niet, deugddoend des te meer. Na enkele weken van efficiënt 
maar soms ook vermoeid ogend voetbal had Malinwa zich immers nog eens vijfenveertig minuten als haar 
zwierige en fijnzinnige zelve getoond.  
In de tweede helft boette Mechelen in aan zeggingskracht. Waar leuke combinaties en knap in elkaar 
geknutselde aanvallen in de eerste periode legio waren, verdween na de pauze de frisheid uit het spel van KV. 
Stilering ruimde baan voor karakter. Tubize van zijn kant probeerde die noodgedwongen switch bij Malinwa 
uit te buiten, maar slaagde daar nauwelijks in. De thuisploeg mocht dan wel meer aan de bal zijn dan in de 
eerste helft, tot druk of uitgespeelde kansen kwam ze niet. Twee keer slechts moest KV collectief de adem 
inhouden: eerst toen Ozer een misverstand bij Malinwa vergat uit te buiten, later toen Olivier Werner een 
kopbal vanonder de lat moest ranselen.  



Aan de stand veranderde dan ook niets meer. KV Mechelen behaalde een belangrijke, verdiende en mooie 
zege. En uiteraard was iedereen er na de wedstrijd als de kippen bij om te benadrukken dat het alweer om een 
overwinning van het collectief ging. Maar als we toch even mogen: de sublieme regisseur van dat collectief 
was zaterdag Dunkovic. De Kroatische nummer tien speelde positioneel een onberispelijke wedstrijd, strooide 
de gouden passes achteloos in het rond en was met zijn vista de man die keer op keer de defensieve structuur 
van de thuisploeg ontregelde. Het doelpunt was de spreekwoordelijke kers op de taart voor de kleine 
spelmaker, die na de wedstrijd uitgebreid gefêteerd werd door ploegmaats en supporters.  
Met nog vijf competitiewedstrijden te gaan heeft het er alle schijn van dat KV Mechelen afstevent op een 
fraaie bekroning van dit fijne seizoen: deelname aan de eindronde. Pieter Maes zal deze week ongetwijfeld 
uitpakken met een Limburgs-Kempische variant van een spreekwoord waarin de termen vel, beer, verkopen en 
geschoten figureren, maar wanneer Malinwa nog vijf keer haar voetballende kwaliteiten kan combineren met 
gretigheid en efficiëntie - zoals het deed in Tubize dus - trakteert het zichzelf eind mei op zes begeesterende 
cupaffiches. 
 

dinsdag 17 april:  Maxime Biset speelt ook de volgende 2 seizoenen voor Malinwa.  De optie in het contract 
van de verdedigende middenvelder werd vandaag door KV gelicht.  Het 21-jarige jeugdproduct van geelrood 
speelde dit seizoen reeds 17 competitiematchen voor het eerste elftal en ziet dat nu beloond worden met een 
contractverlenging van 2 jaar. 
Ondertussen kan trainer Pieter Maes beschikken over een bijna volledig fitte kern.  Alleen Steve De Schouwer 
revalideert nog na een zware operatie en zal dit seizoen niet meer in actie komen.  Nana Akwasi Asare is 
hersteld van een spierscheur en speelde afgelopen weekend al met de B-kern en ook Kristof Goessens mag de 
groepstrainingen hervatten. 
Ook met de jeugd van KVM gaat het goed.  De U-15 wonnen de Belgische editie van de prestigieuze Nike 
Premier Cup: een traditioneel sterk bezet tornooi voor tweedejaars knapen.  In de eerste poulefase won het 
jonge team van trainer Peter Bastiaens van R. Excelsior Mouscron en KSC Lokeren Oost-Vlaanderen (telkens 
1-0) en speelde het 0-0 tegen K. Lierse SK.  In de tweede poulefase won het van RAEC Mons (1-0) en bleef 
het 2x 0-0 tegen FC Verbroedering Dender EH en R. Antwerp FC.  Dit bleek voldoende voor een plaats in de 
halve finale tegen FC Molenbeek Brussels Strombeek.  Malinwa domineerde de wedstrijd maar moest na een 
0-0-gelijkspel de klus klaren in een bloedstollende penalty-reeks.  In de finale tegen R. Standard de Liège was 
een vroeg doelpunt van KVM genoeg om het tornooi te winnen.  Levi Wauman, een centrale middenvelder die 
doorgaans achter de spitsen speelt, werd uitgeroepen tot beste speler van het tornooi.  Door deze zege mag het 
team België vertegenwoordigen in de Europese editie van de Nike Premier cup. 
 

   
De min-15-jarigen van KV Mechelen met ‘hun’ Nike-cup. 
 



zaterdag 20 april:  KSK Ronse  -  KVM   0-2 
KV Mechelen blijft fraaie resultaten boeken. In Ronse won Malinwa met 0-2. Het rondde zo de kaap van de 
zestig punten. 
De naakte feiten snel op een rijtje gezet. KV Mechelen had voor de wedstrijd eenenveertig punten méér dan 
Ronse. Malinwa had dit seizoen al zeventien wedstrijden gewonnen, Ronse slechts drie. KV dendert richting 
eindronde, terwijl de club uit het Orphale Cruckestadion zich al verzoend heeft met derde klasse. Op papier 
moest de verplaatsing naar Ronse dus een driepunter opleveren. En kijk: de praktijk volgde netjes de theorie. 
Ronse bleek een maatje te klein voor een KV Mechelen dat geduldig in de match groeide en in de tweede helft 
binnen een tijdsspanne van vijf minuten twee keer scoorde. 
Voor de rust miste Malinwa nog de inventiviteit om het blok van Ronse te ontwrichten. KV voetbalde 
zelfbewust en was onmiskenbaar de betere ploeg, maar vond geen gaatjes in de afweer van de thuisploeg. 
Ronse was enthousiast aan de wedstrijd begonnen maar moest al na een kwartier wijken en trok zich terug in 
egelstelling. Het hield veel volk achter de bal en probeerde op de counter Norman Sylla te lanceren. Zulke 
tegenaanvallen werden doorgaans echter te slordig uitgetikt, wat maakte dat de eenzame spits nauwelijks in 
het stuk voorkwam.  
Na de rust ging de thuisploeg dan toch kopje onder. Dat was grotendeels de verdienste van Malinwa: het trapte 
een versnelling hoger, voerde de druk stelselmatig op en zag hoe het defensieve blok van Ronse het fysiek 
moeilijk kreeg. KV buitte het surplus aan voetballend vermogen ook veel meer uit dan in de eerste helft. De 
opbouw werd dwingender, de acties soepeler, de combinaties frivoler. Een en ander had ook te maken met het 
inkomen van Jean-Paul Kielo Lezi en Pieter Crabeels. De Congolese Mechelaar loste met nog een half uur te 
spelen Issame Charaï af in de spits, de Mechelse Mechelaar kwam in de plaats van Antun Dunkovic. Beide 
invallers brachten frisheid en goeie ideeën. Het was Kielo Lezi, een lastpak voor de verdediging van de 
thuisploeg, die de ban brak met nog goed een kwartier te gaan. Na geharrewar schoot hij de bal onhoudbaar in 
doel: 0-1.  
Dat doelpunt zorgde voor een definitieve mentale knak bij Ronse. Amper vier minuten later dribbelde Bjorn 
Vleminckx zich achteloos door de centrale as van de thuisploeg, om de bal vervolgens koelbloedig naast 
doelman Jonas Vervaet te deponeren: 0-2. Opdracht volbracht: KV kon de wedstrijd rustig uitspelen. 
Verder kreeg Malinwa vandaag een onvoorwaardelijke licentie voor eerste- en tweedeklassevoetbal voor 
volgend seizoen.  Enige opmerking van de licentiecommissie gaat over de lichtinstallatie.  De werken hieraan 
staan reeds op de agenda zodat KVM ook volgend seizoen avondwedstrijden kan spelen. 
Na enkele geruchten in de media dat trainer Pieter Maes KVM aan het einde van het seizoen zou verlaten, liet 
hij aan voorzitter Johan Timmermans weten dat hij in de huidige situatie van KVM bij de club blijft en z’n 
contract uitdoet. 
 

zaterdag 28 april:  KV Mechelen  -  R. Excelsior Virton   1-0 
KV Mechelen won oververdiend met 1-0 van Excelsior Virton. De thuisploeg domineerde nagenoeg de hele 
wedstrijd, maar vergat de score verder uit te diepen. 
De uitslag doet een nipte overwinning vermoeden, maar in werkelijkheid had KV Mechelen geen moeite met 
een aanvallend onmondig Virton. Waar de eerste helft - op de dolle beginfase na - nog enigszins gelijk opging, 
domineerde een oppermachtige thuisploeg de volledige tweede helft. Het doelpunt van Kielo Lezi na hard 
werk van zijn spitsbroeder Vleminckx viel vroeg in die tweede time waarna KVM vervolgens nog een resem 
aan kansen bijeenvoetbalde die het niet benutte. 
Malinwa begon zonder het Ghanese duo Asare-Iddi die allebei licht geblesseerd uit voorzorg aan de kant 
bleven. Daardoor kwamen Crabeels en Vanbelle terug in de basis. Kielo Lezi werd dan weer voor zijn goede 
invalbeurt van vorige week beloond en was ook bij de elf die mochten starten. Charaï zat op de bank. KV 
Mechelen startte veelbelovend. Al na zes minuten zette Dunkovic Vleminckx alleen voor de keeper, maar de 
spits van geelrood zag zijn schot nog via de benen van doelman Leyder in hoekschop verdwijnen. Drie 
minuten later kon diezelfde Vleminckx de zestien induiken en vlijmscherp voor doel gooien, maar Crabeels 
kon net niet bij de bal. Virton stelde daar slechts één kans tegenover. Een zwak schot van Coquelet was geen 
probleem voor KV-goalie Werner. De thuisploeg verzamelde wel voldoende mogelijkheden om vroeg de 
openingstreffer tegen de netten te jagen. Dhont lanceerde zichzelf subliem doorheen de bezoekende defensie, 
maar vond een uitstekend keepende Leyder op zijn weg. Malinwa zette druk en nog geen zestig seconden na 
de mogelijkheid van Dhont mocht Kielo Lezi zijn kans wagen. De Congolees trapte knap op doel, maar 
Leyder stond met klasse te keepen. De daaropvolgende corner spatte uiteen op de lat. Naarmate de partij 
vorderde, zakte het niveau wat. KV Mechelen kon over het algemeen wel domineren, maar miste de precisie 
om Leyder nog te bedreigen. Virton trachtte meer voor Werner te verschijnen, maar kon eens in het 
strafschopgebied zijn ex-keeper amper aan het werk zetten. Enkel bij een scherp schot van Coquelet moest 
Werner plat. Nul-nul was de stand bij de rust en daar mocht vooral Virton blij mee zijn. 



KVM begon aan de tweede vijfenveertig minuten zoals het de eerste time begon: met veel enthousiasme en 
huizenhoge kansen. Zo kreeg Dunkovic een vrijgeleide van de groenwitten. De Kroaat verscheen alleen voor 
Leyder die weer puik tussenbeide kwam. Maar de pech bleef de thuisploeg niet achtervolgen. Na een rush van 
Vleminckx was Leyder geklopt. Kielo Lezi gaf de bal nog het extra tikje waardoor de verdiende één-nul een 
feit was. De bezoekers waren van slag en Malinwa ging door op zijn elan. Vleminckx, Dunkovic, de 
ingevallen Charaï en Mellemans, ze kregen allen tal van kansen, maar de bal ging er maar niet in. Daardoor 
bleef het nog spannend zonder dat Virton echt Werner onder druk kon zetten.  
Malinwa won dus meer dan verdiend van de ploeg uit de Gaume die nauwelijks kon tegenprikken. Met het 
gelijkspel van Dender en de eigen winst zet geelrood de leider weer lichtjes onder druk. Al blijft voor 
Malinwa de ambitie van de eindronde de focus van het moment. Het staat fier aan kop van de derde periode, 
maar wordt op de voet gevolgd door het ontketende OH Leuven dat op de Bosuil de volle buit pakte. Ook KV 
Kortrijk dat morgen nog speelt en leider Dender doen nog mee voor die derdeperiodetitel. Voor geelrood is 
het dus zaak om ook de volgende drie weken te blijven schitteren om met zekerheid te kunnen deelnemen aan 
de zo begeerde eindronde. 
 

maandag 30 april:  Momenteel trainen er drie testers mee met de A-kern: Renato de Oliveira (een 
Braziliaanse doelman van 28 jaar), Daniel Vicente Horst  (een Braziliaanse verdediger van 25) en Yassine 
Benajiba  (een 22-jarige Belgische aanvaller die reeds voor Auderghem, RWD Molenbeek, Racing Jet Wavre 
en R. Excelsior Mouscron speelde).  Mogelijk treden zij vrijdag aan in de reservenwedstrijd. 
 

dinsdag 1 mei:  Nicolas Delange is de eerste inkomende transfer voor het volgende seizoen.  Delange is een 
17-jarige spits die dit seizoen met VC Eendracht Aalst 2002 kampioen werd in vierde nationale B.  De jonge 
Belg speelde 15 wedstrijden en scoorde daarin 1 keer, hij komt vrij over en tekende een contract voor 2 
seizoenen. 
 

woensdag 2 mei:  Daags na de aankondiging van de transfer van Nicolas Delange heeft KVM al een nieuwe 
speler beet: Xavier Chen.  Hij kreeg z’n opleiding bij RSC Anderlecht en voetbalde de laatste 2 seizoenen bij 
reeksgenoot KV Kortrijk.  Chen is een drieëntwintigjarige verdediger die op de rechtsbackpostitie de plaats 
van Bart Van Zundert, die naar SV Zulte-Waregem gaat, kan innemen.  De voormalig belofteninternational 
tekende een contract voor 2 seizoenen en koos voor Mechelen omdat hij in Brussel studeert en korterbij huis 
wilde voetballen. 
 

zaterdag 5 mei:  KVSK United Overpelt-Lommel – KVM   3-4 
KV Mechelen blijft punten hamsteren. Ook tegen KVSK United haalde Malinwa de volle buit binnen - al 
stond een en ander plots op de helling in een stomend slotkwartier. 
‘Een cupmatch’: zo had Pieter Maes vorige week, na de zege tegen Virton, de wedstrijd op het veld van 
KVSK United aangeduid. En een cupmatch, dat werd het ook. Veel inzet, een pittige wedstrijdsfeer en een 
sensationeel scoreverloop vormden de ingrediënten van een spannende pot voetbal. Vooral het opwindende 
slotkwartier zal niet licht vergeten worden. 
Halfweg de tweede helft zag het er nochtans naar uit dat de wedstrijd in een definitieve plooi was gevallen. De 
plot leek verteld: na een 1-1 ruststand had Malinwa zichzelf in de tweede helft op een 1-3 voorsprong gezet en 
wilde het met comfortabel controlevoetbal de resterende minuten volmaken. Een drastische wending besliste 
daar evenwel anders over. In vijf dolle minuten toonde KVSK United zich hyperefficiënt. Het scoorde twee 
keer en klom zo plots weer op gelijke hoogte van KV. Paradoxaal genoeg vielen die twee goals op een 
moment dat Malinwa het spelbeeld perfect leek te beheersen. De Ghanese tandem op links had het de 
thuisploeg al knap lastig gemaakt, de balcirculatie verliep behoorlijk zuiver en in verdedigend opzicht werd 
KV nauwelijks verontrust. Individuele fouten, sec afgestraft door United, stuurden Mechelen echter bruusk 
terug naar af.  
Zo leekt het toch, want het verhaal kreeg nog een fijn staartje. Malinwa krabbelde recht en zette de puntjes 
meteen op de i, nauwelijks een minuut na de 3-3. Het was invaller Issame Charaï die voor de bevrijding 
zorgde: 3-4 na een spectaculair laatste kwartier. Een verdiende zege, want hoewel Malinwa een eindje 
verwijderd was van haar topniveau (in de eerste helft bijvoorbeeld begon KV zeer gevat, maar na twintig 
minuten ging het wat teveel op de 0-1 voorsprong leunen en liet het de thuisploeg in de match komen), kwam 
de intrinsieke klasse van geelrood op gezette tijden bovendrijven. En wanneer dat voetballend vermogen even 
niet volstaat, is er altijd nog de mentale kracht en de collectieve zucht naar succes die de motor van KV 
aandrijven. Zo ook in Lommel: Malinwa oogde alweer bijzonder hongerig, speelde met een groot hart en 
knokte zich in het slotkwartier collectief naar een nieuwe driepunter. 
Door de zege-in-extemis van KV Mechelen blijft het spannend in de hoogste regionen van het klassement. 
Leider Dender maakt zich al enkele weken op voor een kampioenenbal, maar Malinwa speelde telkens voor 
partycrasher. Het liet in de afgelopen vijf wedstrijden geen enkel punt liggen en houdt zo de druk op Dender 



hoog. Al is dat laatste niet eens de hoofdzaak: met een ticket voor de eindronde op zak en een hernieuwd 
zelfvertrouwen als bonus kan KV de twee resterende competitiewedstrijden meer dan ooit zonder complexen 
aanvangen. Nog een kansje op de titel of niet: Malinwa bouwt elke week haar eigen feestje. 
 

dinsdag 8 mei:  KVM laat weten dat de drie testers, Renato De Oliveira, Daniël Vicente Horst en Yassine 
Benajiba te licht werden bevonden en dus niet worden aangeworven. 
 

vrijdag 11 mei:  Vanaf volgend seizoen wordt Dirk Van Rillaer coach van de B-kern van KVM.  Van Rillaer 
is een 48-jarige coach die de laatste 5 seizoenen bij K. Lierse SK actief was.  Daarvoor coachte hij eerder in de 
provinciale reeksen en bij KFC Verbroedering Geel. Als speler doorliep hij ook al de jeugdreeksen op de 
Kleine Malinwa tot en met de reserven.  Momenteel is hij ook verantwoordelijk voor de provinciale selecties –
16 en –17 in provincie Antwerpen.  Zivica Kanacki, technisch directeur van de jeugdacademie, laat weten dat 
KV het profiel van de trainers van de oudere jeugdreeksen heeft aangescherpt. 
 

zondag 13 mei:  KVM – K. Racing Waregem   4-0 
De titelstrijd in tweede klasse is beslecht. Malinwa won meer dan verdiend met 4-0 van een zwak Waregem, 
maar FCV Dender EH klaarde zelf de klus in Dessel. 
Voor KV Mechelen bestond de opdracht erin de wedstrijd tegen het bescheiden Racing Waregem winnend af 
te sluiten en zo via een mogelijk puntenverlies van Dender toch nog voor de titel in aanmerking te komen. 
Geelrood volbracht de opdracht met verve, maar ook leider Dender liet geen steken vallen en kroonde zich tot 
kampioen van de Belgische tweede divisie. 
KV Mechelen zette de fiere leider wel meteen onder druk door vroeg op voorsprong te komen tegen Racing 
Waregem. Vleminckx zette de thuisploeg op rozen toen hij na een slim doorsteekpassje van Kielo Lezi voor 
doelman Vergote verscheen en beheerst afrondde. Eerder had Vleminckx Vergote al in de eerste zestig 
seconden onder vuur genomen met een hard afstandsschot. Toen Malinwa halfweg de eerste helft alle hoop bij 
de bezoekers uit Waregem aan diggelen sloeg, was Dender virtueel nog geen kampioen. In Dessel stond het 
immers nog steeds nul-nul. Vleminckx en Kielo Lezi speelden in één minuut tijd al wat West-Vlaams was op 
een hoopje en scoorden elk een doelpunt. Vleminckx kopte een perfecte voorzet van Kielo Lezi tegen de 
touwen en even later glipte Kielo Lezi zelf op aangeven van Vleminckx door de buitenspelval. Waregem kon 
geen gevaar creëren en stuitte op een oppermachtig KV Mechelen. Verdedigend heersten Ivens en co zonder 
moeite, op het middenveld kreeg Waregem geen voet aan de grond en in het aanvallend compartiment waren 
Dunkovic, maar vooral Kielo Lezi en Vleminckx gesels voor de West-Vlaamse verdediging.  
Achter de Kazerne hoopte iedereen op een zenuwachtige leider, maar die hoop werd snel na het derde 
doelpunt weggenomen toen Degroote voor Dender de 0-1 op het bord zette. Vlak voor rust legde Dender de 
titelstrijd in een definitieve plooi door de bevrijdende tweede goal te scoren. Pieter Maes haalde na de pauze 
dan maar Dhont en Crabeels naar de kant voor Charaï en Van Goethem. KV Mechelen tikte de partij rustig uit 
en dikte nog de score met een vierde treffer aan. Van Goethem stuurde Vleminckx op weg naar zijn derde 
doelpunt van de namiddag. Verder was het voor de thuisploeg kwestie om onnodige risico's en gele kaarten te 
vermijden. Toch trachtte een gretig geelrood nog het publiek te vermaken. In de slotfase kreeg Dunkovic de 
grootste kans om forfaitcijfers op het bord te toveren, maar de Kroaat zag zijn doelpunt en vreugdedansje 
gefnuikt door de paal. De KVM-aanhang besloot op zijn beurt de kern op het veld en de bank uitvoerig te 
bedanken voor een ronduit schitterend seizoen. Met een Mexican wave en een staande ovatie werd de ploeg de 
thuiscatacomben ingestuurd.  
Volgende week wacht KVM nog de partij in Hamme waarna het zich vanaf 27 mei volop in een 
eindrondeavontuur mag storten. Deelnemers aan die eindronde zijn zeker R. Antwerp FC en KV Kortrijk. De 
zeventiende uit de stand in eerste klasse, vult de vierde plek op. De strijd om dat eindrondeticket wordt 
volgende week nog uitgevochten wanneer Lokeren SNW – Lierse SK en Sint-Truiden VV - KSK Beveren op 
het programma staan. De loting vindt plaats op maandag 21 mei. Het verlengstuk aan dit seizoen wordt er 
alvast eentje om u tegen te zeggen. 
 

donderdag 17 mei:  Koen Persoons komt volgend seizoen de troepen van trainer Pieter Maes versterken.  
Persoons is een 23-jarige middenvelder die dit seizoen uitkwam voor reeksgenoot en kampioen FC 
Verbroedering Dender EH, voorheen speelde hij o.a. voor Eendracht Aalst.  Ondanks de interesse van enkele 
eersteklassers tekende hij een contract voor 2 seizoenen bij Malinwa. 
 

vrijdag 18 mei:  De Ghanees Mohammed Abubakari zal gedurende één week meetrainen met KVM.  De 21-
jarige Abubakari is een centrale middenvelder die tot de A-kern van SC Feyenoord behoort en net zoals Iddi 
en Asare zijn opleiding genoot in de Fetteh Football Academy, de Ghanese voetbalschool van de Nederlandse 
topclub.  Intussen raakte ook bekend dat Steve De Schouwer en Dries Merckx mogen uitkijken naar een 
andere club.  Beide jeugdproducten kwamen dit seizoen bij de A-kern maar konden zich onder meer wegens 
blessures onvoldoende doorzetten. 



Verder werd Abdul-Yakuni Iddi vanochtend geopereerd aan de buikspieren en de adductoren.  Het was de 
Antwerpse specialist Dr. De Clerck die de operatie met succes uitvoerde.  De Ghanese middenvelder wacht nu 
een revalidatie van twee maanden. 
 

zondag 19 mei:  KFC Vigor Wuitens Hamme  -  KVM   2-1 
Op het veld van Hamme liep KV Mechelen haar eerste nederlaag op in negen wedstrijden. 
Van wezenlijk belang is dat verlies evenwel niet. Voor Malinwa was de partij vooral een generale repetitie 
voor de eindronde.  
‘Een verplicht nummertje’: die allures had de wedstrijd op het veld van Vigor Wuitens Hamme. Niet 
onlogisch, want bij Malinwa ligt de mentale focus sinds vorige week definitief op de eindronde. Hamme van 
zijn kant was al zeker van een verlengd verblijf in tweede klasse. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de 
wedstrijd in een landerig eindeseizoenssfeertje baadde. Vooral de eerste helft was weinig memorabel. 
Mechelen kreeg de motor niet aan de praat. De frisse ideeën ontbraken, er was teveel balverlies, te weinig 
scherpte. En slechts één kans: een lob van Nana Asare, in extremis overgeduwd door thuisgoalie Nico Baert. 
De thuisploeg liet best wel een gretige indruk na, maar kon die positieve ingesteldheid evenmin omzetten in 
beklijvend voetbal. Rond het kwartier kon Hamme wel twee keer dreigen - eerst via Steve De Ridder, 
vervolgens via Jorrit D’Haeseleer, maar Olivier Werner kwam telkens gepast tussen.  
Na de rust kwam er iets meer vaart in de partij. Met dank aan de thuisploeg vooral. Hamme kreeg steeds meer 
vertrouwen en tikte de counters efficiënter uit dan in de eerste helft. Merkwaardig genoeg was het Malinwa 
dat de score opende - een doelpunt van Issame Charaï. Hamme liet zich echter niet uit het lood slaan, ging op 
zoek naar de gelijkmaker en vond die ook meteen. Marko Petrovic mikte een vrije trap magistraal in de 
winkelhaak: een enig mooi doelpunt. Hamme duwde door en pakte binnen de minuut uit met een nieuwe snel 
uitgespeelde aanval. De Ridder, erg bepalend aanwezig in de wedstrijd, zette zijn team op rozen door gevat af 
te werken: 2-1. KV Mechelen slaagde er niet meer in om zichzelf naar een hoger niveau te hijsen. Een 
eindoffensiefje zat er dan ook niet meer in.  
Malinwa eindigt het seizoen dus met een valse noot, al was er bij de meegereisde supporters niemand die daar 
écht om maalde. Belangrijker was immers dat KV zonder kleerscheuren uit de confrontatie gekomen was: 
géén geblesseerden, géén geschorsten. Goed nieuws met het oog op de eindronde. Zeven dagen scheiden KV 
Mechelen nog van wat een grandioze apotheose van dit heerlijke seizoen zou moeten worden. Het worden 
wellicht drie bewogen weken vol hoogspanning. En net zoals bij aanvang van het seizoen geldt: niets moet, 
alles mag. Malinwa trekt bescheiden maar met een zorgvuldig opgebouwd zelfvertrouwen de nacompetitie in. 
 

maandag 21 mei:  Vanavond om 17u00 werd de kalender voor de eindronde van tweede nationale 
bekendgemaakt.  Malinwa opent deze eindronde op zondag 27 mei op het veld van R. Antwerp FC, dat op de 
tweede speeldag naar Mechelen op bezoek komt.  Op de laatste speeldag van deze minicompetitie staat het 
burenduel KVM-Lierse op het programma. 
Wegens het uitvallen van Abdul-Yakuni Iddi heeft trainer Pieter Maes Nils Breuer van de B- naar de A-kern 
overgeheveld.  Breuer is een 20-jarige linksbuiten die zowel verdedigend als aanvallend kan uitgespeeld 
worden. 
Vandaag kreeg Zivica Kanacki zijn diploma Technische Verantwoordelijke Jeugdopleiding.  De ex-
hoofdtrainer van Malinwa behaalde grote onderscheiding voor de cursus die werd georganiseerd door de 
Federale Trainersschool die alle aspecten behandelde die relevant zijn voor een moderne jeugdopleiding. 
 

donderdag 24 mei:  Dinsdag en gisteren konden de abonneehouders van Malinwa reeds terecht voor hun 
mini-abonnement voor de eindronde.  Vanaf vandaag startte de losse ticketverkoop voor iedereen voor deze 
wedstrijd.  De interesse was zo groot dat er aan het secretariaat Achter de Kazerne wachtrijen ontstonden van 
meer dan 5 uur.  Grote oorzaak van dit lange wachten is het veiligheidsprotocol van de Voetbalcel van 
Binnenlandse Zaken.  Daarin staat onder andere dat bij een voorverkoop een identiteitscontrole moet 
gehouden worden hetgeen de ticketverkoop uiteraard fel vertraagd.  Na de eerste drie verkoopsdagen bracht 
men in Mechelen al meer dan 4500 mini-abonnementen voor de 3 thuismatchen aan de man. 
 

zondag 27 mei:  R. Antwerp FC  -  KVM   0-0 
Duelkracht, mentaliteit, spanning, spektakel: Antwerp - KV Mechelen was een échte topper. 
Voor een schoonheidsprijs zal het duel op de eerste speeldag van de eindronde allicht niet in aanmerking 
komen, maar dat neemt niet weg dat de wedstrijd tussen Antwerp en KV Mechelen alle verwachtingen inloste. 
Het werd een bloedstollend duel, uitgevochten op het scherp van de snee. Een broeierige atmosfeer, spektakel 
en suspense: wie erbij was, beleefde een ongemeen boeiende voetbalnamiddag. Met dank aan twee teams die 
elkaar geen duimbreed wilden toegeven. Het relaas van een onvervalste topper... 
1. Antwerps blitzoffensief, moeizaam Mechels herstel 
Malinwa moest in de aanvangsfase zowaar een blitzoffensief pareren. Antwerp deed de KV-defensie zuchten 



en was op korte tijd tweemaal dicht bij de openingstreffer. Na die intense eerste tien minuten luwde de 
Antwerpse aanvalslust wat, en kon Malinwa het spelbeeld milderen. Toch zou het voor de rust het evenwicht 
nooit helemaal herstellen. Antwerp - KV Mechelen was in de eerste helft vooral een verbeten cupduel, een 
wedstrijd waarin het betere knokwerk de doorslag gaf. Dat gegeven speelde onmiskenbaar in het voordeel van 
de thuisploeg, die heel lucide het Mechels voetballend vermogen neutraliseerde. Antwerp verdedigde snedig 
en attent, zat kort op de bal en nam het merendeel van het initiatief. 
Mechelen voetbalde met veel engagement maar bleef het moeilijk hebben met het zelfzekere powerplay van 
de thuisploeg. Aan een verzorgde opbouw, normaliter zo kenmerkend voor KV, kwam het niet toe. De strijd 
op het middenveld (een duel Kevin Geudens - Jeroen Mellemans - Bert Dhont versus Darron Gibson - Kevin 
Baert - Alexandre di Gregorio) eiste alle aandacht én energie op, waardoor KV het moeilijk had om op te 
schuiven. Antwerp was best in z’n schik: het liet de technische hoogstandjes achterwege, koos voluit voor een 
rondje oorlog maken en dreigde enkele keren via snel uitgevoerde prikken. Scoren was er evenwel niet bij. 
2. De Mechelse herlancering 
Was de eerste helft interessant maar net iets te weinig beklijvend, dan ging de spektakelmeter na de rust wél 
stevig de hoogte in. Malinwa kwam verbeten uit de kleedkamer en profiteerde optimaal van wat tactisch 
schuifwerk van Pieter Maes. Pieter Crabeels, ingekomen voor Geudens, vatte post op de linksachter, waardoor 
Nana Asare kon doorschuiven naar het middenveld. Een bepalende ingreep: Asare injecteerde de opbouw met 
een fikse scheut voetballend vermogen. Malinwa kroop onder de Antwerpse druk uit, speelde coherenter en 
vloeiender en legde aanvallend opmerkelijk méér gewicht in de schaal dan in de eerste helft. Een en ander 
resulteerde in kansen voor Antun Dunkovic en Mellemans. Het Mechelse aandringen vroeg om een reactie 
van Antwerp, en die kwam er ook. Tot twee keer toe had Campbell de 1-0 aan de voet, maar eerst Olivier 
Werner en vervolgens de kruising hielden de thuisploeg van een voorsprong. 
3. Spektakel, ook met tien man 
De wedstrijd, ondertussen sowieso tot een bloedstollend kijkstuk verworden, barstte helemaal open. Beide 
ploegen roken hun kans, staken nog een tandje bij en gingen verwoed op zoek naar een doelpunt. Al kreeg KV 
eerst nog wel een stevige tik te verwerken, toen Bart Van Zundert zijn twee gele kaart onder de neus 
geschoven kreeg. Die tegenslag verhinderde Malinwa evenwel niet om met veel gretigheid in de aanval te 
blijven trekken. Voor de meegereisde Mechelse supporters was het bijzonder prettig om te constateren dat de 
fel geroemde collectieve kracht van hun team ook in deze eerste eindrondewedstrijd intact bleef.  
Echt uitgespeelde kansen kwamen er niet meer in de laatste twintig minuten, netzomin als academische 
voetbalkunstjes, maar geen toeschouwer die daar om maalde. Tot de laatste seconde leek de match immers 
alle kanten uit te kunnen. En geheel in de cupgeest van dit duel eindigde ook Antwerp met z’n tienen - in 
blessuretijd werd Mohamed Cissé getrakteerd op een tweede geel kartonnetje.  
Gescoord werd er niet, maar Antwerp - KV Mechelen was, zeker in de tweede helft, een topper in de ware zin 
van het woord. Onverdroten aanvalslust, een heuse knokkersmentaliteit, en dat bij beide ploegen: de Bosuil 
was zondag het decor voor een begeesterende pot voetbal. 
 

donderdag 31 mei:  Deze morgen gingen de laatste 300 kaartjes voor de eindrondematch van vanavond tegen 
R. Antwerp FC de deur uit.  Achter de Kazerne is dus uitverkocht ! 
 

donderdag 31 mei:  KVM  -  R. Antwerp FC   1-0 
Gestreden met het hart en met mooi voetbal, gewonnen met een laat doelpunt: zo kunnen we de match die 
Malinwa tegen de Great Old bijeenvoetbalde bondig samenvatten. 
Een uitverkocht stadion, een fijne voetbaltemperatuur en een overwinning: meer had KV Mechelen niet nodig 
om een eerste keer in de eindronde te kunnen vieren. KV Mechelen spreidde gedurende 73 minuten een 
verfijnd en rustig zoekvermogen ten toon. Het ontwikkelde stelselmatig druk, maar stuitte steevast op een 
schitterende doelman Pedrag Ristovic. Tot Geudens met een afgeweken bal de fluogele Antwerp-keeper 
vloerde. Niet dat Malinwa het doelpunt niet verdiende. Integendeel, op basis van de eerste helft verdiende een 
gretig geelrood al een goaltje. De stormloop in de tweede helft leverde de thuisploeg uiteindelijk de 
belangrijke drie punten op. 
Met een aangepaste veldbezetting bij beide ploegen was de wedstrijd Achter de Kazerne moeilijk te 
vergelijken met de partij op de Bosuil. Bij KV Mechelen startte Mellemans verrassend op de rechtsback en 
zag Crabeels zijn puike invalbeurt van afgelopen zondag beloond met een stek op de linksback. Dunkovic 
bleef op de bank terwijl voorin Vleminckx afwisselend steun kreeg van Kielo Lezi en Charaï. En die 
combinatie lukte aardig. Achterin moest Werner nauwelijks ingrijpen. Lukanovic die de geblesseerde 
Campbell diende te vervangen, was amper gevaarlijk terwijl Charaï en Kielo Lezi het de bijeengesprokkelde 
defensie van Antwerp moeilijk maakten. Vleminckx was de gevaarlijkste man op het plein, maar kende pech 
met de afwerking. Daar was maar één reden voor: Pedrag Ristovic. 
In de eerste helft alleen al moest de Serviër vijfmaal fraai tussenbeide komen om een doelpunt te verijdelen. 



Toen Malinwa in de tweede helft het spel helemaal naar zich toetrok, onderscheidde Risto zich in de ene 
wonderbaarlijke save na de andere. Zoals Werner voor KVM op de Bosuil een punt pakte, leek het in 
Mechelen het dagje van Ristovic te worden. Het aantal kansen dat geelrood in de beginfase van de tweede 
vijfenveertig minuten creëerde, verdiende een doelpunt, maar Vleminckx, Kielo Lezi en Crabeels vonden elk 
op hun beurt de Antwerpse goalie op hun weg.  
Antwerp stelde hier bitter weinig tegenover. In de eerste helft verzamelde het een resem corners en 
vrijetrappen, maar de Sinjoren haalden geen rendement uit al die stilstaande fases. Werner pakte de enige 
poging van Lukanovic zonder veel moeite. In de tweede time was het alle hens aan dek bij de bezoekers. Voor 
Malinwa was het immers een heel klein beetje oorlog en Antwerp werd teruggedrongen. De afweer bij de 
bezoekers haperde echter eens over de middenlijn. Een dominant KV Mechelen bombardeerde consequent het 
zestienmetergebied van Antwerp en daar kon ook de inbreng van Utaka niets aan veranderen. Toen het 
verlossende doelpunt van Geudens eindelijk viel, was alle hoop bij de bezoekers meteen weg. Een 
oppermachtig KVM speelde de match immers zeer volwassen uit en boekte zo een zeer mooie én belangrijke 
winst. Geelrood blijft immers in het spoor van Lierse SK dat thuis in een spectaculaire wedstrijd KV Kortrijk 
vernederde (5-2). 
 

zondag 3 juni:  KVM  -  KV Kortrijk   3-0 
KV Mechelen nam de leidersplaats in het eindrondeklassement in nadat het zelf KV Kortrijk overtrof met 3-0 
en Lierse op de Bosuil struikelde. 
KV Kortrijk speelde een schitterende tweedeseizoenshelft en bikkelde zich in de Beker van België tot in de 
kwartfinales. Promotie was dan ook het ambitieuze doel bij aanvang van de eindronde. Maar de ploeg van 
Hein Vanhaezebrouck stuitte tweemaal op een efficiënt Lierse. Dringend punten pakken Achter de Kazerne 
was dus de boodschap. Bij verlies mochten de Kerels immers hun eersteklassedromen opbergen. Tegen een 
onstuitbaar Malinwa dat in de eerste helft al een doelpunt verdiende en vlak na rust driemaal ongenadig 
toesloeg, lukte dat niet. Voor KV Mechelen oogt de tussenbalans na de helft van de eindronde zeer mooi.  
Opvallend is dat Pieter Maes in elke van de drie wedstrijden enkele wijzigingen doorvoerde. Ook tegen KV 
Kortrijk was dat het geval. Van Zundert keerde terug uit schorsing terwijl Dunkovic Charaï en Vleminckx 
mocht ondersteunen. En net zoals de vorige match tegen Antwerp liep het samenspel gesmeerd. Na een licht 
beginoffensiefje van de bezoekers trok geelrood het laken volledig naar zich toe. Nogmaals toonden de spelers 
aan dat KVM over een uitermate evenwichtige én gretige kern beschikt.  
Gefocust op de mogelijkheden die KVM creëerde, moest de 1-0 al bij de pauze op het bord staan. Bij de 
afwerking had de thuisploeg echter pech. Twee afgekeurde doelpunten, eentje voor buitenspel en eentje voor 
een handsbal van Vleminckx, deden de netten wel trillen, maar ook de lijnrechter vlaggen. Bovendien 
ontbeerde Vleminckx het geluk toen hij alleen voor Mollez tegen de staak kopte. De Kerels waren wel zeer 
dicht bij het openingsdoelpunt toen Landu Tubi ontsnapte aan het alziend oog van Ivens en Van Hoevelen. 
Werner en een teruggekeerde Van Hoevelen redden echter.  
De dominantie van Malinwa zette Vanhaezebrouck aan tot een snelle wissel. De inbreng van Ujkani moest 
KV Kortrijk meer balbezit opleveren. Het evenwicht werd even hersteld, maar na de rust botsten de West-
Vlamingen op een onstuitbaar Malinwa, gebeten om die tweede overwinning in de wacht te slepen. Charaï 
opende enig mooi de score en telde zeven minuten later de Kortrijkzanen helemaal uit. Het vertrouwen bij de 
thuisploeg groeide en deze liet dan ook het publiek genieten van het voetballend vermogen waarover het 
beschikt. Voetbaldirigent Dunkovic, de onwrikbare Vleminckx en een herboren Charaï speelden voorin een 
puike wedstrijd. Bovendien behield het verdedigend compartiment van geelrood de rust om de snelle Nong en 
Landu Tubi geen kansen te gunnen. Vleminckx nette na 64 minuten nog de 3-0, maar de score kon verder 
uitgediept worden indien Mollez de fraai ingevallen Van Goethem en Mellemans niet van een doelpunt hield. 
Door het verlies van Lierse SK op de Bosuil neemt KV Mechelen de leidersplaats over van de buren uit Lier. 
Een tussentijdse evaluatie zorgt alvast voor een grote onderscheiding. Zeven op negen en dat met mooi en 
degelijk voetbal, het is niet alle clubs gegund. Maar euforie is Achter de Kazerne nog niet aan de orde. 
Donderdagavond wacht immers de volgende clash op het Lisp en voor die wedstrijd moet nog bikkelhard 
gezwoegd worden. 
 

maandag 4 juni:  Vandaag verlengde Pieter Crabeels z’n contract bij KVM dat hem 2 seizoenen langer aan 
Malinwa verbindt.  Crabeels werd in 2005 aangetrokken om de aanval te versterken, maar de laatste weken 
werd duidelijk dat zijn polyvalentie zijn sterkste troef is want de 24-jarige Mechelaar stond stevig te 
verdedigen op de linksbackpositie. 
 

donderdag 7 juli:  K. Lierse SK  -  KVM   1-2 
Zo zoet kan voetbal dus zijn: in een zinderende streekderby nam KV Mechelen de maat van Lierse. Drie 
punten nog bedraagt de kloof tussen Malinwa en eerste klasse. 



Eén - twee. Na negentig minuten beklijvend voetbal duwde het scorebord in het Herman 
Vanderpoortenstadion twee clubs met de neus op de feiten. Lierse: een nieuw mirakel is nog steeds mogelijk, 
maar een verlengd verblijf in de hoogste divisie lijkt verder weg dan ooit. KV Mechelen: de poort naar eerste 
klasse staat op een kier, en kan mits een zege tegen KV Kortrijk onherroepelijk opengebeukt worden.  
Lierse - KV Mechelen was aangekondigd als een cruciaal duel, een wedstrijd die de kaarten voor de slotfase 
van de eindronde zou schudden. Als een prestigematch ook, een cupduel tussen twee buren in een vilein 
sfeertje. Alle voorspellingen werden werkelijkheid. Meer zelfs: de realiteit overtrof de verwachtingen. Lierse - 
KV Mechelen werd een van intensiteit zinderende streekderby. Tactisch slijpwerk, tomeloze gedrevenheid en 
uitvergrote emoties, sfeer, spanning en spektakel, kansen en kaarten, dat alles afgerond met drie goals: 
donderdag waren twaalfduizend mensen op het Lisp getuige van een memorabel avondje voetbal.  
Het relaas van een begeesterend eindrondeduel in vier episodes. 
1. Meteen op rozen 
Al in de elfde minuut kwam KV op voorsprong. Bjorn Vleminckx werkte loepzuiver af op aangeven van 
Antun Dunkovic en zette zijn ploeg zo op rozen. Malinwa legitimeerde die voorsprong ook meteen: het 
voetbalde helder en dominant en ontplooide zich al combinerend tot een autoritaire aanvalsmachine. Herinner 
u het technisch vernuft waarmee Antwerp exact één week geleden tureluurs werd getikt, denk terug aan de 
collectieve geldingsdrang waarmee KV Kortrijk werd opzijgezet, en beeld u een frivole combinatie van die 
twee in: KV Mechelen heerste in het eerste halfuur, en sprak zo resoluut haar brandende ambities uit. 
Ambities die verzilverd werden, want er volgde nog een tweede doelpunt. Een sublieme doorsteekpass van 
Dunkovic naar Nana Asare die vervolgens, hoewel zelf in schietpositie, grootmoedig passte op Vleminckx. 
Die twijfelde niet, roffelde de 0-2 op het scorebord en liet zo het propvolle KV-vak in een weldadige euforie 
tuimelen. 
2. Kjetil Rekdal: de eerste zet 
En Lierse? Dat oogde wat loom in de beginfase van de wedstrijd. Het liet zich knullig overrompelen en deed 
zo ontzettend weinig met het balbezit dat het na het eerste doelpunt van Vleminckx in de schoot geworpen 
kreeg. Lierse liep ook een tactisch blauwtje op. Het was met drie spitsen gestart maar werd paradoxaal genoeg 
het slachtoffer van die aanvallende intenties. Op het middenveld werd de thuisploeg zo immers onder de voet 
gelopen. Vooral Dunkovic profiteerde optimaal van de geboden ruimte en verdeelde het spel met een 
achteloze vanzelfsprekendheid. Liersetrainer Kjetil Rekdal reageerde, offerde Mustapha Jarju op en herschikte 
zijn pionnen naar een 4-4-2. Zonder onmiddellijk resultaat overigens. Charlie Miller kon wel even dreigen, 
maar het was KV dat net voor rust nog de beste mogelijkheid creëerde. Vleminckx miste echter net dat 
tikkeltje koelbloedigheid om de match in een definitieve plooi te leggen.  
3. Kjetil Rekdal: de tweede zet 
Lierse moést komen na de rust. Rekdal stuurde het schip in een andere richting door zijn defensie te herleiden 
tot drie man en op het middenveld hoog in te zetten met een vijfmansblok. Een geslaagde zet, want Lierse 
begon te drukken en lukte al snel de aansluitingstreffer. Was getekend: Bob Peeters, die in zijn kenmerkende 
stijl voor het merendeel van de Lierse dreiging zorgde. De 1-2 was het sein voor een verwoed offensief. 
Malinwa moest terugplooien en kreeg het moeilijk. Tot drie keer toe leek de 2-2 in de maak, maar evenveel 
keer botste Lierse op de klasse van Olivier Werner. 
4. De kalmte keert weer 
Even zag het er dus naar uit dat al het moois uit de eerste helft tenietgedaan zou worden. Maar Malinwa 
herstelde zich. Pieter Maes had ondertussen Kenny Van Hoevelen naar de kant gehaald en Jeroen Mellemans 
in het hart van de defensie geposteerd. Met succes, want onder impuls van een doortastend acterende 
Mellemans neutraliseerde KV de Sturm und Drang van Lierse. Orthodox was het allemaal niet, en het 
vloeiende aanvalswerk uit de eerste helft keerde niet meer terug, maar langzaam maar zeker hervond Malinwa 
het oude elan. Het doorstond nog enkele prangende fases in het eigen strafschopgebied, vergat in de slotfase 
het verlossende derde doelpunt te maken maar werd uiteindelijk getrakteerd op het laatste fluitsignaal van 
scheidsrechter Peter Vervecken: drie schrille tonen die leidden tot een orkaan van vreugde.  
Pure klasse in de eerste en een kloek strijdershart in de tweede helft vormden de basis voor een wondermooie 
zege. Malinwa mag zich even onderdompelen in een oceanische blijdschap. Het rekende resoluut af met de 
regiorivaal en is nu meer dan ooit eindrondefavoriet. Wanneer geelrood ook in Kortrijk met de drie punten aan 
de haal gaat, is het zaakje beklonken. Geen evidente opdracht, en het zou op zijn minst voorbarig zijn om te 
stellen dat de buit al binnen is, maar KV gaat met vertrouwen de laatste rechte lijn in. Nog drie punten, en 
Malinwa is weer thuis ... 
 

zondag 10 juni:  KV Kortrijk  -  KVM   2-3 
Feest! In Kortrijk zette KV Mechelen zondag de kroon op het werk. Het ziet een weergaloos seizoen beloond 
met promotie naar eerste klasse. Een historisch moment, vier seizoenen na de vereffening. 



Een indrukwekkende buscolonne was KV naar Kortrijk gevolgd. Niemand die eraan twijfelde dat de elf van 
Pieter Maes opnieuw met die typerende verbetenheid aan de aftrap zou komen, maar toch sloeg de twijfel 
enigszins toe. Kon Malinwa het definitief afmaken, of evolueerde de eindronde in extremis toch nog tot een 
beklemmende strijd op de laatste speeldag? 
In de eerste helft bleef het antwoord op die vraag nog uit. KV probeerde druk op de ketel te zetten en eigende 
zich het balbezit toe, maar het stootte op een weerbaar Kortrijk. Al in de beginfase werd duidelijk dat de 
thuisploeg zich niet zonder slag of stoot zou laten opzijzetten. Waar KV Mechelen vorige donderdag tegen 
Lierse in de eerste helft haast achteloos door de weke defensie van de Pallieters sneed, stootte het zondag 
tegen Kortrijk op een defensieve gordel waarin haast elk detail klopte. En wanneer KV die verdediging toch 
wist te verschalken, had het af te rekenen met pech. Pieter Crabeels (een poging van de lijn geveegd, een 
kopbal op de lat) en Antun Dunkovic (een knal op de lat) hadden Dame Fortuna niet aan hun kant. 
Kortrijk had meer succes. Het kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong, toen Ivica Jarakovic een perfect 
uitgevoerde counter afrondde. Malinwa maakte wel vrij snel gelijk - via een buffelstoot van Bjorn Vleminckx 
na een knappe inspanning van Issame Charaï - maar werd opnieuw in het verweer gedrongen toen Aloys Nong 
net voor de rust de thuisploeg opnieuw op rozen zette.  
Na de rust kreeg KV Mechelen de motor gelukkig wel definitief aan de praat. Het tempo werd opgedreven, 
een aantal spelers groeide duidelijk in de match en met leuke combinaties werd Kortrijk onder druk gezet. 
Malinwa, ondertussen met drie spitsen, creëerde verschillende kansen, maar stelde uiteindelijk gelijk via 
strafschop. Een lichte penalty op basis van truitjetrek, feilloos omgezet door Jonas Ivens. Mechelen wist de 
promotie binnen handbereik, bleef met veel drang op de helft van de thuisploeg spelen en tuimelde met nog 
goed twintig minuten, toen Charaï een voorzet van Jean-Paul Kielo Lezi binnenkopte, het delirium in. Kortrijk 
maakte geen aanstalten om het Mechels promotiefeestje nog te verstoren en zo konden de drieduizend 
meegereisde supporters zich verliezen in somptueuze euforie. 
Een moeilijke eerste helft dus, een sterke tweede periode, en een intens feestje na afloop. Huilende supporters, 
juichende spelers, opgewonden bestuursmensen: KV Mechelen was zondag haar heerlijke zelve. In één 
langgerekte colonne trokken spelers en supporters weer naar het eigen stadion om daar met de zoete smaak 
van succes in de mond een feestnacht in te duiken.  
KV Mechelen is weer thuis, en dat na een seizoen dat zich in de herinnering zal vasthaken als een langgerekte 
kippenveltrip. 
 

dinsdag 12 juni:  Donderdag vóór de thuiswedstrijd tegen K. Lierse SK, de laatste match van de eindronde, 
wordt KVM gehuldigd op het stadhuis in Mechelen.  De entourage rond de kersverse eersteklasser; spelers, 
trainers en begeleiders, worden om 18u00 verwacht en nadien trekt de groep naar het stadion voor de 
galawedstrijd.  Na de westrijd worden de spelers ook in het stadion in de bloemmetjes gezet en verwacht 
geelrood nog een lange feestnacht. 
 

 
Het spandoek dat tijdens de 3 thuiswedstrijden van de eindronde werd bovengehaald: onder de logo’s van de 
tegestanders werd bij een positief resultaat het vakje telkens groen aangevinkt. 



donderdag 14 juni:  KVM  -  K. Lierse SK   2-0 
KV Mechelen speelde in een geweldige galawedstrijd Lierse van het kastje naar de muur (2-0) en viert zo 
onverstoord verder. 
"Niets moet, alles mag", de magische formule die al een heel seizoen succesvol voor Malinwa geldt, was ook 
vandaag van toepassing Achter de Kazerne. Buiten de eer stond in het duel tegen de buren uit Lier niets op het 
spel, maar de Mechelse helden bleven met dezelfde gretigheid voetballen die hen al het hele seizoen sierde. 
Meteen na de feestelijke aftrap waarbij Bert Dhont in de bloemetjes werd gezet, zette de thuisploeg gesteund 
door meer dan 10000 uitzinnige supporters Moons onder druk. Het voetbaltempo lag ondanks de vele liters 
alcohol van vorige zondag in het bloed van menig KVM-speler aardig hoog. Malinwa tikte Lierse bij 
momenten gek en verkreeg de meeste mogelijkheden. Bovendien bewees geelrood voor de zoveelste maal dat 
het in alle geledingen beschikt over heel wat kwaliteit. Twee reuzekansen voor Bob Peeters werden door 
goalie Werner schitterend gepareerd. Het uitermate genietbare voetbal van de thuisploeg kreeg een mooie 
omzetting in het openingsdoelpunt. Een kopstoot van Ivens op hoekschop van Dunkovic ging tegen de 
touwen. Het feest Achter de Kazerne werd dus ook op veld lekker verdergezet. 
Mooier werd het nog in de tweede helft. Eerst kreeg de vertrekkende Bert Dhont een applausvervanging van 
Pieter Maes aangeboden. Toen het dankbare gewuif naar de oudste der voetballende kakkers op de tribunes 
nog aan de gang was, verdubbelde Charaï de score. Lierse onderging de wet van de sterkste en verscheen 
nagenoeg niet meer voor Werner. En het feest? Dat ging nog na de partij door op het veld en daarnaast met 
een groots eerbetoon aan de ploeg die KV Mechelen weer bracht waar het thuishoort. 
Na de wedstrijd maakte voorzitter Johan Timmermans bekend dat Antun Dunkovic zijn contract bij Malinwa 
met 2 seizoenen verlengd.  Verder komt ook Aloys Nong naar Mechelen.  De 23-jarige spits komt transfervrij 
over van FC Molenbeek Brussels Strombeek dat hem sinds 2005 uitleende aan KV Kortrijk.  Ook hij tekende 
een overeenkomst voor 2 jaar.  Verder heeft KVM een akkoord voor 3 seizoenen met Nana Akwasi Asare en 
wacht nu op het antwoord van Feyenoord Rotterdam.  De afgelopen 2 seizoenen huurde Malinwa de Ghanees 
van de nederlandse club en deed nu bod voor een definitieve overgang. 
 

 
Voor de laatste wedstrijd van de eindronde tegen Lierse werd de draak gestoken met het degraderende Lierse. 
 

vrijdag 15 juni:  Via de webiste laat KVM weten dat de 21-jarige doelman Wouter Goris voor 2 seizoenen 
naar geelrood komt.  De jonge keeper komt over van streekgenoot K. Lierse SK waar hij meestal bij de 
reserven tussen de palen stond.  Met Kevin Kempeneer, die dit seizoen 11 wedstrijden onder de lat stond bij 
KV, blijft ook Achter de Kazerne.  De optie in zijn contract voor een verlengd verblijf in Mechelen werd in 
februari reeds gelicht. 
 

dinsdag 19 juni:  Vandaag gaf de kalendercommissie van de Jupiler-league de kalender vrij voor eerste 
nationale.  KVM opent de competitie op vrijdag 3 augustus met een thuiswedstrijd tegen landskampioen RSC 
Anderlecht.  Dan volgen 2 uitwedstrijden (RAEC Mons en Sporting du Pays de Charleroi) en opnieuw een 
topper in eigen huis: Club Brugge KV.  De laatste speeldag van de competitie wordt op zaterdag 10 mei 
Achter de Kazerne gespeeld tegen K. Sint-Truidense VV, voor de laatste uitwedstrijd maakt KV de 
verplaatsing naar het Kiel voor een match tegen KFC Germinal Beerschot Antwerpen. 
 



woensdag 20 juni:  KVM kreeg vandaag nog geen antwoord van Feyenoord in verband met het bod dat werd 
gedaan op Nana Akwasi Asare.  Malinwa huurde de Ghanees de voorbije 2 seizoenen van de Rotterdammers 
en deed nu een voorstel om hem definitief naar Mechelen te halen maar het blijft dus nog even wachten op 
duidelijkheid vanwege de Nederlandse topclub. 
 

donderdag 21 juni:  Op een vergadering van de Supportersfederatie kreeg Bert Dhont, na 3 jaren dienst op 
KVM, een Lifetime Achievement Award.  De alom geprezen middenvelder gaat volgend seizoen dichter bij 
huis voetballen bij derdeklasser KSV Oudenaarde. 

Bert Dhont met enkele onderscheidingen. 
 

vrijdag 22 juni:  KV Mechelen laat weten dat ook de assistenten van coach Pieter Maes; Yves Cloots, 
physical trainer Frédéric Renotte en keeperstrainer Luc Duville hun contract met de club verlengden.  In 
tegenstelling tot de trainersstaf verlaat doelman Olivier Werner geelrood voor FC Molenbeek Brussels 
Strombeek en praat KVM momenteel met Predrag Ristovic en Erwin Lemmens om hem op te volgen.  Pieter 
Maes scout ook nog Miloš Adamović, een Servische doelman die actief is bij het Cypriotische Ethnikos 
Achnas. 
 

dinsdag 26 juni:  Nana Akwasi Asare en Abdul-Yakuni Iddi komen definitief over naar KVM.  De 2 
Ghanesen, die eigendom waren van SC Feyenoord, speelde reeds op huurbasis bij KVM en hadden 
persoonlijk reeds een overeenkomst met KVM.  Voor Iddi had Malinwa reeds een akkoord met de 
Nederlandse club om hem nog 1 seizoen te huren, maar nu bereikte KV een overeekomst met Feyenoord dat 
beide spelers definitief eigendom worden van KV Mechelen.  Beide zullen een contract van 4 seizoenen 
voorgeschoteld krijgen. 
 

donderdag 28 juni:  Ludo Nauwelaerts werd donderdag verkozen tot erevoorzitter van de Supportersfederatie.  
Eerder nam hij wegens gezondheidsredenen ontslag als voorzitter.  Wegens zijn grote staat van verdienste 
binnen de federatie mag hij zich voortaan erevoorzitter noemen.  Ondertussen neemt Stefaan Leroux zijn 
taken waar tot er in september op een statutaire vergadering van de federatie een nieuwe voorzitter wordt 
verkozen. 
 

maandag 2 juli:  Vanmorgen omstreeks 10u30 begon KVM op de jeugdacademie met de trainingen voor het 
nieuwe seizoen.  Voor de ogen van de talrijk opgekomen media en ongeveer 150 supporters verwelkomde 
Pieter Maes 14 spelers.  Kenny Van Hoevelen, Nana Akwasi Asare, Kristof Goessens, Jeroen Mellemans, 
Wesley Vanbelle, Issame Charai en Jean-Paul Kielo-Lezi ontbraken nog wegens vakantie.  Nieuwkomers 
Xavier Chen, Aloys Nong, Koen Persoons, Nicolas Delange en Wouter Goris waren wel van de partij.  Trainer 
Pieter Maes formuleerde de ambitie voor volgend seizoen als volgt: “Geen mal figuur slaan in de hoogste 
afdeling is de doelstelling. Een eindplekje in het klassement naar vorenschuiven doen we nog niet. Het 
voornaamste is leuk voetbal brengen en liefst met onze eigen speelstijl.” 
 

dinsdag 3 juli:   Vandaag sloten Jeroen Mellemans, Kenny Van Hoevelen en Kristof Goessens aan bij de 
groep.  Daarnaast trainde ook Bilal El-Yacoubi mee, een 22-jarige Nederlandse middenvelder met 
Marokkaanse roots die afgelopen seizoen bij Jong PSV speelde.  Hij traint een ganse week mee en wordt dan 
door de technische staf geëvalueerd.  Wat de rugnummers betreft: de spelers van vorig seizoen die op KV 
blijven, behouden hun nummer.  Verder kregen de nieuwelingen volgende nummers toegewezen: Persoons 
(6), Chen (8), Nong (14), Delange (21) en Goris (23). 


