nieuwsoverzicht 2007-2008
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
Peter 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
Peter 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 voren schuiven doen we nog niet. Het
voornaamste is leuk voetbal brengen en liefst met onze eigen speelstijl.”

vlnr: Vleminckx, Biset, Ivens, Crabeels, Geudens, Van Goethem en Nong tijdens de eerste trainingsdas.
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).
woensdag 4 juli: De thuismatch op de vierde speeldag tegen Club Brugge KV werd verschoven naar
zondagavond 26 augustus, de aftrap is om 18u00. Verder is KV ook op extra-sportief gebied volop bezig met
de voorbereidingen naar het nieuwe seizoen. Zo wordt binnenkort, waarschijnlijk tussen de thuismatchen
tegen RSC Anderlecht en Club Brugge KV, het bouwvallige oude chalet naast de staantribubes afgebroken.
Verder gaat men de tweede verdieping van de business-seats verbouwen tot zeven exclusieve VIP-loges. In
die loges zal het geluid van het stadion naar binnen gehaald worden zodat ook daar beter van de sfeer rond het
veld kan geproefd worden.
Ook aan de merchandising werd gedacht: de huidige locatie naast het secretariaat werd al gauw veel te klein
en nu krijgen de supporters een nieuwe fanshop vlakbij de hoofdingang.
Wat de ticketing betreft kan men in de toekomst ook online kaartjes bestellen. Het secretariaat zal in de oude
fanshop een afhaalbalie voorzien voor diegenen die hun tickets via internet kochten.
Omdat in eerste nationale alle wedstrijden op Belgacom-TV worden uitgezonden zal KVM enkele zitplaatsen
moeten wegnemen om het mediabedrijf extra tv-platformen te kunnen bieden. Als compensatie voor het
verdwijnen van deze zitplaatsen moet KV elders extra zitplaatsen creeëren om volledig in orde te zijn met de
licentievoorwaarden. Dit is echter geen prioriteit want als neo-eersteklasser krijgt de club een jaar de tijd om
deze werken uit te voeren.

Ook wordt er momenteel uitgekeken waar er administratieve en commerciële krachten moeten bijkomen en
neemt vanaf nu Luc Leys de functie waar van veiligheidsverantwoordelijke. Hij vervangt Jef Nees die sinds de
vereffening hoofd van de veiligheid en steward was en na de match tegen Lierse afscheid nam.
Tot slot laat de club weten dat het webteam de site zowel inhoudelijk als vormelijk gaat opfrissen en dat de
commerciële cel keihard werkt om de niet aflatende stroom van aanvragen tot sponsoring optimaal te kunnen
benutten. De onderhandelingen met een hoofdsponsor zijn volop aan de gang, de 17 loges van de
hoofdtribune zijn reeds allemaal verhuurd en er zullen ook commerciële inspanningen geleverd worden om
trouwe abonnees en supporters te bedanken.
donderdag 5 juli: Vandaag keerden ook Nana Akwasi Asare en Wesley Vanbelle terug op de Mechelse
oefenvelden, Jean-Paul Kielo-Lezi wordt morgen verwacht. Tester Bilal El-Yacoubi zal zaterdag meespelen
in de eerste oefenmatch tegen K. Groen-Rood Katelijne.
Patrick Kanene-Manzene, de spits die vorig seizoen na de winterstop werd uitgeleend aan K. Kampenhout SK
en nog een contract tot 2009 heeft, wordt niet meer op de club verwacht. Hij zoekt momenteel met zijn
manager naar een nieuwe club.
vrijdag 6 juli: Het secretariaat laat weten dat de abonnementenverkoop in de eerste week alle records heeft
verbroken. Na amper 5 dagen bracht KVM 1 800 abo’s aan de man. De eretribune is bovendien al
uitverkocht. Verder verlengde Bjorn Vleminckx vandaag zijn contract bij Geelrood tot 2009. De blonde
aanvaller had reeds een contract tot aan het einde van dit seizoen maar beide partijen kwamen reeds overeen
om er een jaar bij te doen.
zaterdag 7 juli: oefenmatch K. Groen-Rood Katelijne – KVM 0-4
De zomer is pas écht begonnen wanneer KV Mechelen haar eerste oefenpot afgewerkt heeft. De tegenstander
in die vriendschappelijke partij is traditioneel Groen-Rood Katelijne.
Al even traditioneel is het hoge aantal toeschouwers. Liefst 1500 supporters woonden dit jaar de eerste
officiële oefenwedstrijd bij. Er werd uiteraard vooral aandacht besteed aan de nieuwkomers. In de eerste helft
waren dat Xavier Chen en Aloys Nong, na de rust kregen Nicolas Delange en Wouter Goris hun eerste
officiële speelminuten. Geen Koen Persoons dus: de middenvelder was geblesseerd uitgevallen in de training
die aan de wedstrijd voorafging.
Malinwa won de wedstrijd met 0-4 - doelpunten van Issame Charaï, Pieter Crabeels, Bjorn Vleminckx en
Jeroen Mellemans. Ondanks de afgetekende eindcijfers maakte Malinwa geen verpletterende indruk. Niet
onlogisch allicht na een week van fors trainingslabeur. “Er zat een bepaalde stroefheid in ons spel,” merkte
trainer Peter Maes op. “Dat vind ik niet eens zo erg: het zorgt ervoor dat we weer met de voetjes op de grond
terechtkomen. De euforie is voorbij nu, er moet gewerkt worden. De afgelopen week ging het allemaal
behoorlijk vlot op training, maar van zo’n wedstrijd, waarin je veel meer weerstand ondervindt, leer je meer.”
De zomerpauze was dit jaar wel erg kort. En ook de voorbereidingsperiode duurt bepaald geen eeuwigheid.
Amper drie weken nog, en Malinwa moet al de wei in tegen Anderlecht. Maes relativeert echter. “Ach, ik
maak me daar geen zorgen over: we krijgen de klus wel geklaard. Het is een kwestie van véél en intens
werken. We beginnen immers opnieuw van nul. De belangrijkste opdracht in de volgende weken is opnieuw
nederig worden. Wat betreft speldiscipline moeten we opnieuw een bepaalde bescheidenheid cultiveren.”
De volgende halte in de ‘Malinwa-wordt-weer-nederig-tour’ is Kampenhout. Afspraak op vrijdag 13 juli om
19.30 uur in sportcomplex De Zeype.
maandag 9 juli: Deze namiddag heeft KVM Pieter Mbemba aangeworden. Mbemba is een 18-jarige
Congolees die afgelopen seizoen voor KVSK United Overpelt-Lommel speelde. De centrale verdediger
tekende een contract voor 4 seizoenen.
woendag 11 juli: Een tijdje geleden kreeg KVM het aanbod van Atalanta Bergamo om in september een
oefenduel af te haspelen. Vandaag antwoordde Malinwa positief op de vraag van de Italiaanse eersteklasser.
Twintig jaar geleden schakelde KVM in de halve finales van Europa Cup II Bergamo uit en won het nadien de
finale tegen Ajax. Dit jaar viert deze club haar 100ste verjaardag. Op zondag 9 september zal Malinwa dus
een heuse galawedstrijd afwerken in het Stadio Atleti Azzurri. De wedstrijd zal worden voorafgegaan door
een duel tussen de ploegen van 20 jaar geleden.
Nana Akwasi Asare en Abdul-Yakuni Iddi tekenden een nieuw contract bij KVM. Eerder had Malinwa reeds
een akkoord bereikt met beide spelers en met Feyenoord Rotterdam en nu onderschreven zij een contract dat
hen 4 seizoenen aan Mechelen verbindt.
Ondertussen staat de teller van de abonnementenverkoop op 2 400 en zal KVM op vrijdag 7 september
gastheer zijn voor de Rode Duivels onder 21 jaar voor hun EK-kwalificatiewedstdrijd tegen Oostenrijk.

donderdag 12 juli: Gisterenavond streek Miloš Adamović neer in ons land. De 28-jarige Servische doelman
wordt voor één seizoen gratis gehuurd van het Cypriotische Ethnikos Achnas FC. Vanochtend tekende
Adamović een contract voor 1 seizoen met een optie tot definitieve overgang.
vrijdag 13 juli: oefenmatch K. Kampenhout SK – KVM 0-6
KV Mechelen haalde stevig uit tegen SK Kampenhout. Verliep een en ander in de eerste helft nog wat stroef,
dan walste Malinwa na de rust vrolijk over de eersteprovincialer. Het werd 0-6.
De oefenpot tegen SK Kampenhout betekent traditioneel een weerzien met tal van ex-KV’ers. Van het bestuur
over de technische en medische staf tot de spelersgroep: de eersteprovincialer heeft in alle rangen mensen
rondlopen die ooit nog Achter de Kazerne aan het werk waren. De opdracht dit seizoen is duidelijk voor hen:
Kampenhout weer naar nationale brengen. De club tuimelde afgelopen seizoen immers uit vierde klasse.
Of dat zal lukken is op dit moment uiteraard nog een open vraag. Tegen KV Mechelen hield Kampenhout in
de eerste helft nog aardig stand - pas in de slotfase moest het zich een eerste keer gewonnen geven, toen Bjorn
Vleminckx een fraaie collectieve aanval afrondde - om vervolgens in de tweede helft kopje onder te gaan.
Peter Maes had vooraf aangekondigd dat de oefenpot vooral in het teken van het experiment zou staan. En dus
probeerde hij voor de rust een alternatief middenveld uit. Niets revolutionair aan de centrale as - Kevin
Geudens als verdedigende middenvelder, Antun Dunkovic als spelverdeler -, wel daarrond, met Pieter
Mbemba en Mohamed Aboubakari. Voor die laatste werd het echter bepaald geen meevaller. Al na tien
minuten moest de Ghanees, nog steeds op proef bij KV, geblesseerd naar de kant. Twee andere testers,
Johanno Omolo en Edwin Oluoch, kregen hun kans in de tweede helft. Omolo werd uitgespeeld op het
middenveld, Oluoch opereerde als centrale verdediger naast Kenny Van Hoevelen.
Malinwa was negentig minuten baas, maar verzilverde die dominantie pas in de tweede helft. Voor de rust zat
onzuiverheid het betere combinatiewerk nog vaak in de weg, na de pauze kwam er souplesse in het spel en
freewheelde KV achteloos naar een mooie 0-6. Stal de show in die tweede helft: Jean-Paul Kielo Lezi. Een
flinke dosis frivoliteit en enkele tikkeltjes geluk leidden de Congolees naar vier goals, tussendoor pikte ook
Nicolas Delange een doelpunt mee. Al zal vooral de 0-3 bijblijven. Het is allicht voor eeuwig een raadsel wat
Kielo Lezi precies in de zin had, maar feit is wel dat zijn banaantje heerlijk de winkelhaak in krulde onverwachts, en vanuit een scherpe hoek.
Belangrijker dan het festival Jean-Paul Kielo Lezi is echter de al bij al behoorlijk positieve indruk die het
collectief naliet in deze tweede oefenpot. De manco’s - verschillende spelers die nog naar hun beste vorm
zoeken bijvoorbeeld, en de rusteloosheid die in balbezit af en toe nog in de rangen sluipt - worden
gecompenseerd door enkele fijne vaststellingen. Dat KV Mechelen na twee weken voorbereiding fysiek al erg
scherp lijkt met name, een duidelijke progressie laat noteren en zich al verschillende automatismen eigen heeft
gemaakt. Tijd en gelegenheid voor nonchalance is er alvast niet: zondag al wacht met Rapid Leest de
volgende tegenstander in deze korte maar intense voorbereiding.
Ondertussen heeft de abonnementenverkoop het record sinds de vereffening nu al gebroken. Na slechts 2
verkoopsweken zijn er reeds 2 900 seizoenskaarten de deur uit.
zondag 15 juli: oefenmatch SK Rapid Leest – KVM 0-6
De oefenpot tegen Rapid Leest eindigde net als die tegen SK Kampenhout op 0-6. Deze keer werd het verschil
in de eerste helft gemaakt.
Een eerste grote klim van de temperaturen, afgelopen weekend, en dus lag het tempo in de wedstrijd tegen
tweedeprovincialer Rapid Leest lager dan in de match van vrijdag, tegen Kampenhout. Daar staat dan weer
tegenover dat Malinwa vooral de eerste helft aardig kruidde. De thuisploeg zorgde voor weinig tegenstand en
gaf KV zo de mogelijkheid om het offensief compartiment flink te roderen. Het resultaat: verschillende
geoliede combinaties, dreiging én zes goals.
Nadat Jonas Ivens al vroeg een penalty mocht omzetten waren het de drie spitsen die het merendeel van de
aandacht opeisten: Jean-Paul Kielo Lezi (lichtvoetig als altijd, één treffer), Issame Charaï (bijzonder gretig,
één treffer) en Alexandar Bajevski (balvast, technisch sterk, drie treffers). Die laatste was één van de drie
testers die aantraden. Net als Edwin Oluoch (centraal in de verdediging) en Victor Wanyama (nummer tien,
nauw aansluitend bij de spitsen) krijgt Bajevski in de loop van volgende week een evaluatie van de technische
staf.
Na drie oefenwedstrijden is de balans voorzichtig positief. Zestien goals, geen enkel tegendoelpunt: de cijfers
pleiten alvast in het voordeel van KV. Toch wordt een zekere voorzichtigheid gecultiveerd. Het blijft immers
afwachten of de wel erg korte voorbereidingsperiode volstaat om topfit aan de competitie te starten.
Daarenboven zit Malinwa onmiskenbaar nog in de experimentele fase van de oefenperiode. Het bepalen van
het tactisch concept en vooral het invullen van de posities zullen wellicht nog ettelijke uren observatie-, denken redeneerwerk vragen van de technische staf.
Veel vragen maar een goed gevoel: zo duikt KV Mechelen dus de derde week van de voorbereiding in. Van

KSK Heist en Verbroedering Geel, respectievelijk een vierde- en een tweedeklasser, mag alvast wat meer
weerstand verwacht worden in de oefenwedstrijden. Mogelijk tekenen zich deze week de eerste vage
contouren af van het geheel dat binnen een twintigtal dagen landskampioen Anderlecht partij geeft.
woensdag 18 juli: Wat de testers betreft heeft de technische staf een evaluatie gemaakt. De Nigerianen
Edwin Oluoch en Johanno Omolo werden te licht bevonden. Victor Wanyama zou vanavond een nieuwe kans
krijgen tegen KSK Heist maar traint momenteel mee met landskampioen RSC Anderlecht. Aleksandar
Bajevski en Mohamed Abukari krijgen ook nog een kans om zich te bewijzen.
woensdag 18 juli: oefenmatch KSK Heist – KVM 0-3
Met de wedstrijd tegen KSK Heist stapte KV Mechelen het tweede luik van de voorbereiding in.
Na de oefenpartijen tegen provincialers wordt de weerstand nu systematisch verhoogd. Heist is een vaste
waarde in vierde klasse, straks oefent KV nog tegen Verbroedering Geel, Racing Genk en Westerlo. Al
benadrukt Peter Maes dat het kaliber van de tegenstander weinig belang heeft. “In wedstrijden tegen andere
eersteklassers gaan we natuurlijk wel een beeld krijgen van waar we staan. Maar ik vind het veel belangrijker
dat mijn ploeg in élke oefenwedstrijd gedisciplineerd voetbalt. De status van de tegenstander mag daarbij geen
enkele rol spelen. Of we nu tegen Leest of tegen Genk spelen: ik wil áltijd gretigheid zien.”
Gretigheid was er alvast voldoende in de partij tegen Heist. Malinwa speelde met enthousiasme en probeerde
met veel goede intenties de organisatie van de thuisploeg te ontregelen. “Ik zag een gemotiveerd team,” zegt
Maes daarover. “Iedereen wilt er duidelijk zijn tanden in zetten, en dat sterkt me in mijn overtuiging dat we op
de goeie weg zijn.”
Mechelen won de partij met 0-3. In de eerste helft scoorden Bjorn Vleminckx en Jonas Ivens (op strafschop),
na de rust zette Wesley Vanbelle met een knappe vrije trap de eindcijfers op het bord. In het laatste half uur
verdween de scherpte enigszins - “het klassieke dipje, een gevolg van de hoge trainingsintensiteit,” weet Maes
- maar daarvoor acteerde Malinwa meer dan behoorlijk. KV oogde vastberaden en coherent en pakte op
gezette tijden uit met een leuke combinatie. Een en ander resulteerde in een aangename voetbalavond. Alleen
de kansen ontbraken: Malinwa wist het overwicht niet om te zetten in uitgesproken mogelijkheden. “Goed
spelen is één ding, maar je moet die druk ook verzilveren. Op dat vlak wil ik dus nog progressie zien. Maar
voor het overige ben ik tevreden. Er is duidelijk een structuur, en nieuwkomers als Xavier Chen en Koen
Persoons hebben zich zonder enig aanpassingsprobleem in dat sjabloon ingepast. Dat belooft veel goeds voor
de toekomst.”

Een beeld uit de oefenpot op Heist met o.a. Jeroen Mellemans, Kevin Geudens en de hoogopverende Jonas
Ivens en Bjorn Vleminckx.

donderdag 19 juli: KVM heeft een deal afgesloten met een nieuwe belangrijke sponsor: Veolia
Environnement tekende een contract voor 2 seizoenen en leent zijn naam aan het stadion Achter de Kazerne,
aan de Jeugdacademie en de naam zal op de shirts prijken. Veolia Environnement is wereldleider in
milieudienstverlening. De groep had in 2006 een omzet van 28,6 miljard euro en is actief in 4 verschillende
bedrijfs-takken: water-, afval-, energie- en transportbeheer. Wereldwijd stelt Veolia 300 000 mensen te werk
en wil via KV Mechelen meer naambekendheid krijgen.
vrijdag 20 juli: Na Veolia heeft Malinwa nu ook een hoofdsponsor te pakken. Vandaag sloot de commerciële
cel van KV een overeenkomst van 3 seizoenen met buur Telenet. Als hoofdsponsor zal Telenet ook de
grootste sponsor op de shirts worden. Met Telenet verwelkomt Malinwa een fantastische partner: de buren
huizen letterlijk vlak naast het stadion en hun logo draagt ook de geelrode kleuren. Telenet is de grootste
leverancier van breedband kabeldiensten in België. Het bedrijf spitst zich toe op het leveren van
kabeltelevisie, hogesnelheidsinternet en telefoniediensten aan hoofdzakelijk residentiële klanten in
Vlaanderen. Onder de merknaam Telenet Solutions levert het bovendien diensten aan bedrijven in België en
Luxemburg. Telenet is genoteerd op Euronext Brussels onder ticker symbool TNET.
Verder heeft Peter Maes er ook een nieuwe spits bij: Aleksandar Bajevski, die de afgelopen week testte in de
oefenmatchen tegen SK Rapid Leest en KSK Heist, kreeg een positief rapport van de technische staf en
tekende een contract voor 1 seizoen. De 27-jarige, die ook in de belangstelling stond van FC Molenbeek
Brussels Strombeek, komt transfervrij over van een club uit Qatar. Voorheen speelde hij onder andere voor
Vardar Skopje, OFK Belgrado, Györ ETO, Siofok FC, Ferencvarosi TC en het Poolse Gornik Leczna.
zaterdag 21 juli: oefenmatch KVM – KFC Verbroedering Geel 3-2
KV Mechelen won met 3-2 van Verbroedering Geel. Voor Malinwa scoorden Nong en tweemaal Geudens.
Een schoonheidsprijs kreeg de wedstrijd niet. Een zichtbaar vermoeid geelrood kreeg met Verbroedering Geel
voor het eerst een harde tegenstander uit de hogere regionen van het Belgische voetbal tegenover zich. De
Kempenaars weten nog steeds niet in welke klasse zij binnen enkele weken zullen aantreden, maar de ploeg is
in afwachting klaargestoomd voor een terugkeer in tweede. Tegen Malinwa boden de blauwwitten wel wat
weerstand, al liet KVM in het verdedigend compartiment weinig of geen kansen toe. "Deze tegenstander
kwam op een goed moment," meende Peter Maes. "Het was immers tijd om de weerstand te verhogen. Een
stevige ploeg zoals Geel was perfect voor onze groep."
Doelpunten vielen er in de bij momenten bitsige partij wel voldoende. Nong opende na veertien minuten de
score voor de thuisploeg. Na een foutje van Van Hoevelen in het penaltygebied zette Jusic de bordjes weer
gelijk. Vlak voor de pauze knalde Geudens de 2-1 binnen terwijl diezelfde Geudens na de rust voor de derde
thuistreffer zorgde.
Vaststelling van de dag: KV Mechelen oogde moe. "Niet alles moet nu van een leien dakje lopen",
relativeerde Peter Maes. "De groep heeft deze week zeer intensief getraind en daarom zaten sommige van mijn
jongens niet zo fris. Maar nogmaals: dat hoort allemaal bij de voorbereiding." Uiteindelijk eindigde de
oefenpot op 3-2. De ingevallen Oostvogels kon in de allerlaatste minuut profiteren van een misverstandje in de
KVM-defensie.
Met de partij tegen KFC Verbroedering Geel is de laatste week van de voorbereidingscampagne ingegaan.
Woensdag wacht vice-landskampioen KRC Genk terwijl op de fandag op 28 juli KVC Westerlo partij wordt
gegeven.
Aanvoerder Nana Asare werd opgenomen in het ziekenhuis. De Ghanese linkspoot raapt tijdens de vakantie
in zijn thuisland malaria op en moet tot zondag in het hospitaal blijven. Vanaf woensdag of donderdag krijgt
hij een individueel herstelprogramma om terug fit te worden. Wanneer hij wedstrijdklaar zal zijn, is nog
onduidelijk.
Verder laat clubarts Marc Beurghs weten dat Pierre Mbemba aanstaande donderdag wordt geopereerd aan de
buikspieren. De revalidatieperiode zal ongeveer 3 tot 4 maanden in beslag nemen zodat KV de aanwinst voor
de ganse heenronde zal moeten missen.
maandag 23 juli: De abonnementenverkoop verbreekt alle records. Na 3 weken zijn reeds alle zitplaatsen
verkocht aan abonneehouders. Samen met de staanplaatsen werden reeds 5 482 seizoenskaarten verkocht.
Ook de voorverkoop in losse tickets voor de openingswedstrijd tegen landskampioen RSC Anderlecht loopt
als een trein: vak I is reeds uitverkocht en voor de vakken H en J is er nog slechts een beperkt aanbod.
woensdag 25 juli: oefenmatch KVM – KRC Genk 1-1
De wedstrijd tegen Genk kondigde zich aan als de eerste grote test. KV Mechelen had met enkele provenciale
ploegen, SK Heist en Geel tot nog toe geen teams tegenover zich gekregen van hetzelfde kaliber als vicelandskampioen Racing Genk. Ook de Limburgers hechtten duidelijk belang aan deze oefenmatch en startten
met hun basiselftal.

Malinwa zelf deed het niet onaardig in het openingskwartier, het voetbalde goed mee met de vicelandskampioen en legde enkele mooi combinaties op de mat. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht, maar
KV Mechelen kwam er op het gepaste moment uit. Na vijf minuten was de mee opgerukte Geudens dicht bij
de openingstreffer. De middenvelder van KV nam een voorzet van Issame Charaï op de slof, maar Genkdoelman Logan Bailly redde met de voet. De Limburgers hadden in het begin van de wedstrijd moeite om de
verdediging van KV te ontwrichten. Achteraan hield de thuisploeg het goed gesloten en vooraan kon KV nog
eens dreigen. Dunkovic schilderde een vrije trap tot bij Crabeels, die was echter te verrast om de vrije
schietkans in doel te werken.
Even later was daar toch Racing Genk. Uit het niets nam Wouter Vrancken een diepe bal op de slof en trof
raak: een schitterend vluchtschot dat over doelman Miloš Adamović in de verste hoek verdween. Genk had
aanvallend nog maar weinig getoond, maar scoorde toch uit die ene flits. Malinwa was wat van slag en had het
moeilijk om zich terug in de wedstrijd te knokken. De jongens van Peter Maes moesten na die mentale tik wat
gas terugnemen. Genk nam de wedstrijd in handen en Malinwa moest zich beperken tot verdedigen. Toch
konden de Limburgers het veldoverwicht niet omzetten in uitgespeelde kansen. Verder dan een geplaatste
vrijetrap van Soetaers kwamen de mannen van Hugo Broos (die zelf niet aanwezig was) niet. KV Mechelen
kon naar het einde van de eerste helft het evenwicht wat herstellen, maar kansen bleven uit.
In het Genkse kamp vielen er bij de rust vier wissels te noteren. Bij KV bleef Bjorn Vleminckx, die het niet
makkelijk had met de stugge Genkse verdediging, binnen. In zijn plaats kwam Aloys Nong.
Het tempo in de tweede helft was duidelijk lager dan in de eerste en goede doelpogingen bleven uit. Racing
Genk leek tevreden met de voorsprong, KV was niet bij machte om de verdediging van de tegenstander te
ontwrichten. Enkel Issame Charaï kreeg een goede kopbalkans, maar benutte ze niet. Op het uur dan zette
Xavier Chen zich goed door op rechts. Hij ging vlot voorbij Tomislav Mikulic die de noodrem hanteerde. Heel
KV Mechelen schreeuwde om een penalty maar die kreeg het niet, tot grote ontsteltenis van de Malinwaaanhang.
Beide trainers maakten uitgebreid gebruik van de wisselmogelijkheden en de wedstrijd leek vroegtijdig dood
te bloeden. Tot er een kwartier voor tijd toch ineens opschudding viel te beleven. De ingevallen Kielo-Lezi
werd door Gonzague Vandooren foutief neergehaald in het strafschopgebied. Scheidsrechter Cosco legde de
bal op de stip en dat was natuurlijk een klus voor kapitein Jonas Ivens. Hij zette de elfmeter feilloos om. Het
doelpunt bracht terug wat animo in de wedstrijd en Malinwa wou meer. Kort na het tegendoelpunt werd het
bijna 2-1. Dunkovic bracht op vrijetrap de bal tot bij Ivens, maar die kon zijn tweede van de avond net niet
binnenwerken. Dat was meteen het laatste wapenfeit van de wedstrijd. Eindstand 1-1.
Voor KV Mechelen was het een zeer leerrijke oefenpot. Geelrood liet bij momenten duidelijk zien dat het
niveau van eerste klasse niet te hoog gegrepen is. Wel moet het dat nog negentig minuten kunnen volhouden.
Ook geconcentreerd blijven voetballen, blijft één van de opdrachten. Zoals Wouter Vrancken vandaag toonde,
kan een eersteklassematch met één klasseflits beslist worden. Toch was deze oefenpartij een aardige opsteker
voor Malinwa dat zo tevreden mag terugblikken op de eerste echte test.
Verder werden vandaag de laatste tickets voor de competitieopener tegen RSC Anderlecht aan de man
gebracht. De wedstrijd van volgende week tegen de landskampioen is dus uitverkocht !
zaterdag 28 juli: Vandaag organiseerde de supportersraad de jaarlijkse fandag voor alle KV-supporters. Het
Veolia-stadion "Achter de Kazerne" opende om 12u30 haar poorten voor diverse activiteiten: rondleidingen
door het stadion, een demonstratie van de jeugdacademie, een oefenwedstrijd van de dames KVM-Standard,
de voorstelling van de A-kern, de huldiging van de beste speler 2006-2007, het oefenduel KVM-KVC
Westerlo en een handtekeningensessie. Tussendoor kon men onder andere nog genieten van vele andere
animaties van sponsors en werd de fandag afgesloten met een spetterend vuurwerk.
zaterdag 28 juli: oefenmatch KVM – KVC Westerlo 0-1
Beide ploegen namen elk een helft van een de eerste helft voor hun rekening. Malinwa startte fijn aan de partij
met de grootste kans voor Antun Dunkovic. De Kroaat mikte echter tegen de paal. De combinaties en lijnen
bij KVM tekenden zich bij aanvang goed af, maar gaandeweg de eerste time liep het spel van de thuisploeg
wat stroever. Westerlo kwam meer en meer opzetten en de KVM-defensie had zijn hadden vol met het
spitsenduo Ogunsoto-Van Hout. Doelpunten vielen er in de eerste vijfenveertig minuten niet. Peter Maes
moest overigens vroegtijdig Jonas Ivens naar de kant halen met een knieblessure. Duidelijkheid over de
zwaarte van de kwetsuur is er momenteel nog niet.
Na de pauze moest ook de andere helft van het centrale koningskoppel, Kenny Van Hoevelen, in de
kleedkamers blijven. Kristof Goessens verving hem. Westerlo bleef de gevaarlijkste ploeg en had met een
superreflex van Adamović, en bal tegen de paal en de lat een doelpuntje verdiend. Peter Maes wisselde verder
nog naar hartelust. In een lekker sfeertje zocht ook geelrood nog het goaltje, maar dat liep soms nogal
onorthodox. Het was dan ook de ploeg uit het Kuipje die in extremis nog de overwinning mee naar de

Kempen nam. Gunter Van Audenaerde mocht rustig aannemen en fraai scoren. Kielo Lezi reageerde nog met
een verrassende getrapte vrijeschop die tegen de lat strandde.
Met de partij tegen KVC Westerlo sloot Malinwa de korte, maar zeer intensieve voorbereiding af. Vanaf nu
zijn alle ogen gericht op de openingsclash van de competitie in eerste klasse, aanstaande vrijdag om 20.30u
tegen landskampioen RSC Anderlecht. Deze partij is overigens al helemaal uitverkocht.

Jonas Ivens wordt op de fandag vlak voor de match tegen KVC Westerlo gehuldigd door de supportersraad als
meest verdienstelijke speler van vorig seizoen.
zondag 29 juli: De thuiswedstrijd tegen Club Brugge KV is definitief verplaatst naar maandag 27 augustus.
Eerder werd de wedstrijd door burgemeester Bart Somers verboden omdat er op zaterdag en zondag wegens
Maanrock te weinig ordehandhavers zouden zijn voor de wedstrijd. Vrijdagavond was ook geen optie omdat
de Nationale Ploeg op woensdag nog een EK-kwalificatiewedstrijd speelt tegen Servië.
woensdag 1 augustus: Vandaag kreeg KVM het bezoek van de dopingcontroleurs van de Vlaamse
Gemeenschap. Meteen na de namiddagtraining moesten 10 spelers een urinestaal afleveren. Kristof
Goessens, Aleksandar Bajevski, Koen Persoons, Xavier Chen, Jean-Paul Kielo-Lezi, Nana Akwasi Asare,
Bjorn Vleminckx, Jeroen Mellemans, Abdul-Yakuni Iddi en Nicolas Delange waren de ‘gelukkigen’. De
resultaten zullen pas later bekend gemaakt worden.
Verder laat de club weten dat op de plaats waar momenteel het ‘oude chalet’ staat, een nieuwe zittribune
komt. Na de thuiswedstrijd tegen RSC Anderlecht wordt het ‘oude chalet’ afgebroken en men hoopt tegen de
wedstrijd KVM - Club Brugge KV de nieuwe tribune klaar te krijgen. De zitplaatsen in tribune C, onder de
business-seats, worden vanaf dan ook vrijgehouden voor Malinwasupporters. Voorheen was deze tribune
voorbehouden voor de bezoekers.

donderdag 2 augustus: Volgende week dinsdag speelt KVM een oefenwedstrijd tegen Ethnikos Achnas FC.
De Cypriotische eersteklasser is op stage in ons land en is de club waarvan Malinwa doelman Miloš
Adamović huurt.
vrijdag 3 augustus: KVM - RSC Anderlecht 0-1
KV Mechelen is duidelijk terug in eerste klasse. In een tot in de nok gevuld Veoliastadion Achter de Kazerne
ontving Malinwa regerend landskampioen Anderlecht. Geen makkelijke opdracht om punten te rapen op de
eerste speeldag.
Al voor het seizoen liet de technische staf van KV Mechelen uitschijnen dat de jongens die vorig jaar het
vertrouwen kregen ook nu aan de aftrap zouden komen. De ploeg die Maes op de het veld bracht, stuwde
zichzelf op enthousiasme vooruit tegen de grote namen van de bezoekers. Bij de rust bleef een billijke nul-nul
op het bord staan. Geelrood legde bijwijlen knappe acties op de mat, al had RSCA de gevaarlijkste kansen.
Tchité en Boussoufa werkten echter onzorgvuldig af. Vlak voor de pauze ontsnapten de Brusselaars wel aan
een vijfenveertig minuten met tien. Deschacht geraakte maar niet uitgeraasd na een fout op Charaï, maar
Vervecken hield de tweede gele kaart en dus ook rood voor de Rode Duivel op zak.
Of Malinwa het fijne spel ook in de tweede helft kon doortrekken, was de vraag. KV Mechelen beantwoordde
die vraag meer dan positief. De landskampioen geraakte moeilijk in haar spel en kwam zelfs goed weg toen
een doorgebroken Charaï te lang twijfelde om te besluiten. KV Mechelen nam zelfs het meeste veldoverwicht
voor zich. Vleminckx zag een afgeweken bal tegen de paal gaan terwijl Dunkovic in één schitterende
beweging Zitka tot een puike redding dwong. Aan Anderlechtzijde kon enkel Boussoufa gevaarlijk dreigen.
Adamović redde fraai een vrije trap van de nummer 11 van de Brusselaars en kende even later geluk toen het
kanon van de Anderlechtlieveling slecht stond afgesteld. Maar KV Mechelen kreeg niet wat het verdiende. In
de slotfase stal Anderlecht de overwinning door in extra time te scoren. Biglia zorgde ervoor dat Wasilewski
Adamović kon verrassen en alsnog voor een Mechelse anticlimax te zorgen.
Conclusie: Anderlecht neemt de drie punten mee naar huis terwijl Malinwa met de weinig benijdenswaardige
eer en trots de kleedkamers moest ingaan. Alleszins, de prestatie van dit zwierig geelrood doet het beste
verhopen voor het komende seizoen.

KVM en Anderlecht trappen de competitie op gang.

maandag 6 augustus: Vandaag werd begonnen met de sloop van het oude chalet. De brandweer had het
stukje geschiedenis van het Veolia-stadion "Achter de Kazerne" wegens haar bouwvalligheid afgekeurd en na
jarenlange verwaarlozing was het ook te laat voor een restauratie. Op de plaats van het chalet komt een
nieuwe zittribune die mogelijk al in gebruik kan worden genomen voor de wedstrijd van 27 augustus tegen
Club Brugge KV.

Een treurig moment in de geschiedenis van KVM: het legendarische oude chalet wordt afgebroken.
dinsdag 7 augustus: KVM – Ethnikos Achnas FC 2-0
Tussen twee tribunes gaapt als een wonde een leegte: waar ooit het chalet stond, rest nu slechts een half
afgebroken ruïne. Dit is een ongewoon zicht als achtergrond voor de wedstrijd tegen Achnas FC, de ex-ploeg
van doelman Miloš Adamović.
Een onuitgegeven ploeg wijzigt echter niets aan het concept dat KV huldigt: vanuit een strakke verdediging
naar voren voetballen. Op links maakte Nana Asare, genezen van malaria, opnieuw zijn opwachting. Vooraan
kregen Bajavski, Nong en Kielo Lezi de kans om zich in de kijker te spelen.
Het was Achnas dat echter het eerst de neus aan het venster stak, eerst met een makkelijke bal voor doelman
Kempeneer, daarna met een bal die boven op het doel belandde.
Bij de eerste echte kans van KV was het al meteen raak: na mooi voorbereidend werk van Biset lepelde
Dunkovic listig een balletje doorheen de verdediging, Nong kopte in eerste instantie nog op de doelman, maar
schoof de rebound makkelijk binnen.
De toon voor die eerste helft was meteen gezet. Malinwa dat het goede voetbal bracht en mooie dingen op de
mat toverde, en Achnas dat er bij momenten scherp uit kwam. Reëel doelgevaar kwam hier echter niet uit
voort: onder leiding van Jonas Ivens werd er secuur verdedigd, en de enige echte doelkans voor Achnas werd
door doelman Kempeneer uit de voeten van de aanvaller gehaald.
De druk op de verdediging van Achnas werd gehandhaafd, met nog een aantal kansjes voor zowel Nong als
Kielo Lezi, met als orgelpunt in de laatste minuut van de eerste helft een schot in één tijd van Dunkovic dat de
doelman maar met moeite uit het doelkader kon verwerken.
Bij de start van de tweede helft, waarin De Lange en Van Hoevelen mochten opdraven in de plaats van
Dunkovic en Ivens, kregen we hetzelfde spelbeeld. Achnas kwam iets sterker voor de dag en dreigde even met
een hard schot dat door Kempeneer in hoekschop werd verwerkt. Net als in de eerste helft werd die
goedbedoelde start de adem afgesneden door een doelpunt van KV: Nong heroverde de bal centraal, kon
alleen op de doel af gaan en schoof de bal netjes naast de doelman in de goal.
Kort na het doelpunt kwam Xavier Chen in de plaats van Sandy Martens en mocht een vierde tester, Hervé
Loulounga, speler zonder contract, het veld op. Het spel bleef mooi op en neer gaan zonder dat er echt grote

kansen kwamen voor één van beide ploegen, al moest Kempeneer mooi in de voeten van een speler van
Achnas na balverlies in de verdediging.
Op het halfuur voerde trainer Maes nog vier wissels door: exit Biset, Bajevski, tester Chikvolshvili en Asare,
enter Van Goethem, Charaï, Persoons en Mellemans. Die laatste kreeg nog geel na een overtreding op een
doorgebroken speler van Achnas. De laatste kans was voor Nong, die mooi vrijgespeeld, alleen schuin voor
doel kon komen, maar die besloot op de doelman.
woensdag 8 augustus: Ondertussen staat de teller van de abonnementenverkoop op 6 500 stuks. Dat is al
meer dan het dubbele aantal van de 2 692 van vorig seizoen.
donderdag 9 augustus: Van de 4 spelers die dinsdag in de oefenwedstrijd tegen Ethnikos Achnas testten
blijven nog 2 spelers over die kans maken op een contract bij Malinwa. Hervé Loulogo werd doorgestuurd en
Sandy Martens bereikte vandaag een overeenkomst met tweedeklasser KSK Beveren. De 18-jarigen Johana
Omolo en David Chikvashvili blijven dus nog in Mechelen om zich te bewijzen tegenover de technische staf.
Chikvashvili is een centrale verdediger uit Israël en Omolo speelt op het middenveld en is afkomstig van
Nigeria. Verder liet de medische staf weten dat de blessure van Kristof Goessens al bij al meevalt. Eerst werd
gevreesd voor een scheur aan de mediale band van de knie, maar een NMR-scan gaf slechts een verrekking
aan, en de kruisbanden werden niet geraakt. Dat betekent dat Goessens ongeveer 2 weken out zal zijn.
Wesley Vanbelle en Pieter Crabeels werken momenteel een individueel programma af.
zaterdag 11 augustus: RAEC Mons - KVM 1-1
KVM speelde een vrij makke partij, maar keert dankzij Antun Dunkovic met een punt terug naar Mechelen.
Eén-één werd het in het Charles Tondreaustadion. Peter Maes gaf het vertrouwen aan de elf die tegen de
landskampioen bijna stuntten. De trip naar Mons kondigde zich allesbehalve makkelijk aan. De thuisploeg die
vorige week net als Malinwa geen punten pakte tegen een titelkandidaat, zijnde Club Bugge, had immers
vorig seizoen een bijzonder sterke thuisreputatie opgebouwd.
De Draken startten dan ook vinnig aan de partij. Met Datti in punt en Zoko en de snelle Dalmat op de flanken
kreeg de Mechelse defensie een technisch hoogstaand trio tegenover zich. Maar KVM overleefde het
openingskwartier ondanks lichte druk van de thuisploeg. Zelf kwam het ook even voor Berthelin piepen, maar
de Bergense doelman kwam nooit echt in gevaar. Malinwa had het in de eerste vijfenveertig moeilijk om een
vlotte aanval in elkaar te knutselen. Niet dat RAEC Mons zo'n resem kansen bijeenvoetbalde, maar Dalmat en
Datti tekenden wel voor het weinige gevaar van een matige eerste helft.
Eens over de middenlijn maakte geelrood weinig klaar en dat zette Maes er vlak na rust toe aan Nong in de
ploeg te brengen. KV Mechelen liep echter meteen tegen de openingsgoal aan. Een vrijetrap van Brahami
gegeven na een lichte handsbal van Mellemans verdween schitterend voorbij een kansloze Adamović. Trainer
Maes greep nogmaals in en gooide Asare in de strijd. Alle goede bedoelingen ten spijt lukte het KVM maar
niet een echte doelkans bijeen te voetballen. L'Albert kreeg de beste mogelijkheden. Een ontketende Cordaro
dwong Adamović tot enkele nodige reddingen. En dan kwam het moment van Antun Dunkovic. De Kroaat
lepelde een vrijetrap vanop een goede twintig meter voorbij alles en iedereen, inclusief thuisdoelman
Berthelin. Onverwacht stond het weer gelijk en daar putte Malinwa moed uit. Niet dat de Maneblussers plots
op de Bergense helft kampeerden, maar met het eindsignaal in zicht groeide het geloof in de geelrode rangen
om te doen wat Anderlecht vorige speeldag deed: alsnog punt(en) meegraaien. En dat lukte ook. RAEC Mons
– KV Mechelen eindigde op 1-1.

maandag 13 augustus: Vandaag overleed in het UZ van Gasthuisberg in Leuven Ludo Nauwelaerts.
Nauwelaerts die gedurende 50 jaar actief was binnen de Supportersfederatie werd 68. De laatste 15 jaar was
hij voorzitter van de Supportersfederatie maar eind juni nam hij op doktersadvies ontslag als voorzitter en
vanmiddag overleed hij na een slepende ziekte. De Supportersfederatie had hem na z’n ontslag reeds meteen
bedankt voor z’n inzet met de titel van erevoorzitter.
donderdag 16 augustus: Vanmorgen hadden de medewerkers van het secretariaat slechts een half uurtje
nodig om de resterende tickets voor de thuiswedstrijd tegen Club Brugge KV te verkopen. Na KVM – RSC
Anderlecht vanop de openingsspeeldag is dus ook de tweede thuiswedstrijd van Malinwa uitverkocht.
Vanuit de technische staf kwam het nieuws dat testers David Chikvolshvili en Johanne Omolo werden
doorgestuurd. Omolo vond ondertussen reeds onderdak bij derdeklasser RCS Visétois, waar de club hem in
de loop van het seizoen misschien nog zal bekijken.

zaterdag 18 augustus: Sporting du Pays de Charleroi - KVM 1-0
Het zag er lang naar uit dat KVM zijn tweede punt beet had. Een foutje van Adamović besliste er in extremis
echter anders over.
KV Mechelen speelde achtentachtig minuten puik en goed georganiseerd. Maar in de slotfase kostte een
misser van Adamović Malinwa een verdiend punt.
De trip naar het Stade du Pays kondigde zich – zoals alle matchen voor KVM in deze seizoensstart allesbehalve als gemakkelijk aan. De Zebra's mikten immers voor de start van de competitie op een plaats in
de top van het klassement, maar behaalden tot nu tot slechts 1 schamel puntje. Een één op negen kon trainer
Philippe Vande Walle zich dus niet permitteren. KV Mechelen startte met twee wijzigingen ten opzichte van
de partij in Mons. De zieke Mellemans werd vervangen door Asare en Charaï ruimde baan voor Nong.
De verwachtingen bij de thuisploeg waren dus groot, maar Charleroi had het in de eerste vijfenveertig minuten
moeilijk om het spel te maken. Malinwa oogde fris en kwam naarmate de eerste helft vorderde meer opzetten.
Geelrood versierde ook de grootste mogelijkheden. Nong ontdeed zich knap van zijn opzittende Zebra en
draaide de bal enig mooi naast het doel van Laquait. KVM had ook moeten scoren, want Asare kreeg een
unieke gelegenheid na een knap uitgespeelde counter. De Ghanees stond oog in oog met de thuisgoalie, maar
schilderde de bal langs de verkeerde kant van de paal. De thuisploeg stond zichtbaar onder druk en maakte er
op aanvallend gebied een zootje van. Akpala en Habibou konden Adamović nauwelijks bedreigen en bij de
pauze trakteerde de thuisaanhang de elf op het plein dan ook op een fluitconcert.
Voor Malinwa was het zaak de goede lijn ook doortrekken tot het eind van de wedstrijd. Bij aanvang van de
tweede time lukte dat ook aardig. Het tempo ging de hoogte in en Malinwa trachtte te profiteren van het
twijfelend Charleroi. Al kwamen de Carolo's met een pak meer inzet uit de kleedkamers. Christ en Akpala
waren dichtbij de openingstreffer, maar aan de overzijde konden ook Nong en Dunkovic aanspraak maken op
een goaltje. Het vuur in de partij doofde vervolgens wat uit. Beide ploegen beperkten zich tot middenveldspel.
In de slotfase trachtten de Zebra's nog een driepunter te forceren. Christ en Oulmers stuitten nog op een
uitstekende Adamović, maar die flaterde even later wel bij een uittrap. Akpala mocht simpel de onverdiende
1-0 tegen de netten duwen. Jammer voor een sterk spelend Malinwa dat in extremis nog een punt uit handen
liet glippen.
maandag 20 augustus: Vandaag overleed onverwacht ex-materiaalmeester Marcel Van de Mosselaere op 67jarige leeftijd. Met Van de Mosselaere verliest KVM een hardwerkende vrijwilliger die meer dan 20 jaar
verschillende ploegen van Malinwa begeleidde. Na het heengaan van Ludo Nauwelaerts vorige week neemt
KVM alweer afscheid van iemand van de Geelrode familie. De uitvaartplechtigheid vindt vrijdag 24 augustus
plaats in de Sint-Hubertuskerk van Elewijt.
dinsdag 21 augustus: Vanochtend nam Malinwa afscheid van ere-voorzitter van de Supportersfederatie Ludo
Nauwelaerts. In aanwezigheid van het federatiebestuur, het bestuur van KVM, een spelersdelegatie en talrijke
medewerkers en supporters van Malinwa was het Marie-Paule De Bell, voorzitster van de vrouwenafdeling
van de federatie, die Ludo dankte voor zijn jarenlange inzet voor KVM. Ook Johan Timmermans nam het
woord en wilde een blijvende hulde brengen aan het werk dat Ludo deed: de nieuwe tribune die op de plaats
van het oude chalet komt zal tot de Ludo Nauwelaerts-tribune gedoopt worden.
Vandaag werd tevens begonnen met de bouw van de nieuwe tribune. Het betreft een metalen constructie die
gehuurd wordt met optie tot aankoop en die plaats moet bieden aan 416 fans. Indien de werken goed
opschieten en er nog voldoende verkooptijd is tot de wedstrijd zullen reeds voor de komende thuismatch van
maandag 27 augustus tegen Club Brugge tickets verkocht worden voor deze nieuwe zitplaatsen.
woensdag: Antun Dunkovic werd na z’n goede prestatie op Charleroi door sport.be samen met Jurgen Sierens
(KSV Roeselare), David Destorme (FC Verbroedering Dender EH), Dieumerci Mbokani Bezua (R. Standard
de Liège) en Bertin Tomou Bayard (R. Excelsior Mouscron) genomineerd om speler van de week te worden.

In de onlinepoll van de sportsite werd de Kroatische middenvelder van KV knap tweede: Mbokani (58,64%
van de stemmen), Dunkovic (15,68%), Sierens (11,92%), David Destorme (8,76%) en Tomou (5%)
donderdag 23 augustus: Vandaag werd de laatste hand gelegd aan de Ludo Nauwelaerts-tribune. Vanaf
morgen worden in het secretariaat abonnementen verkocht voor deze tribune, die ook ‘vak M’ genoemd zal
worden. Tot op heden verkocht KVM reeds 6 669 abonnement in totaal.

De Ludo Nauwelaerts-tribune.
vrijdag 24 augustus: KVM laat weten dat de wedstrijd op KAA Gent vervroegd is van zaterdag 10 naar
vrijdagavond 9 november.
maandag 27 augustus: KVM - Club Brugge KV 1-1
KV Mechelen – Club Brugge eindigde op een 1-1 gelijkspel. Meteen goed voor het tweede punt van Malinwa
in de competitie.
Vooraf was het niet meteen duidelijk welke ploeg beide trainers op de been zouden brengen. Bij Club Brugge
kwam Philippe Clement aan de aftrap, Birger Maertens zat op de bank. Peter Maes bracht op zijn beurt twee
wijzigingen aan in z’n team. Jeroen Mellemans nam zijn plaats op het middenveld weer in ten koste van
Kenneth Van Goethem. Daardoor schoof Nana Asare een rij achteruit. Enigszins verrassend kwam ook
Aleksandar Bajevski aan de start, publiekslieveling Vleminckx verzeilde op de bank.
De wedstrijd zelf begon met één minuut stilte voor de overleden Ludo Nauwelaerts en Marcel Van De
Mosselaere. 'Il Silencio' weerklonk in het Veoliastadion ter nagedachtenis van beide clubmonumenten. En
blijkbaar waren de spelers van Mechelen wat onder de indruk van de omstandigheden, want zij werden meteen
van bij de start overdonderd door bezoekende aanvalsgolven. Philippe Clement kon vrijwel onmiddellijk
profiteren en mocht vrijstaand een hoekschop van Ivan Leko tegen de netten koppen. KV vond niet meteen
een antwoord en was duidelijk van slag. Club Brugge rook bloed en wou snel de voorsprong verdubbelen.
Djokic en Blondel kregen beide een goede mogelijkheid maar doelman Adamović behoedde KV voor een
vroege knock-out.
Op het kwartier leek de West-Vlaamse storm wat te gaan liggen en geelrood kon zich stilaan in de match
knokken. Toch moest het thuispubliek tot in de vijfentwintigste minuut wachten op een kans. Het schot van
Koen Persoons was echter niet goed gericht en verdween naast het Brugse doel. Even later probeerde Bajevski

het met een solo door de Brugse verdediging, hij kraakte zijn schot echter volledig en dus weg kans. De
titelkandidaat moest KV laten komen en de Brugse verdediging kon niet voorkomen dat Koen Persoons nog
twee keer voor Stijn Stijnen verscheen. De Mechelse middenvelder faalde spijtig genoeg evenveel keer in de
afwerking. Aan de overzijde kreeg Adamović meer en meer kou, op slag van rust toonde hij zich wel nog
attent op een goed vluchtschot van Jonathan Blondel. 0-1 was de ruststand en daar mocht vooral blauwzwart
zich gelukkig mee prijzen.
KV startte even furieus als Club in de eerste helft. Na een schitterende dubbelpas tussen Bajevski en Dunkovic
besloot de Macedoniër op de paal. Een doelpunt hing in de lucht terwijl het thuispubliek voor een uitzinnige
sfeer zorgde. Lang bleef de gelijkmaker niet uit, want diezelfde Bajevski kon op aangeven van Koen Persoons
zijn eerste doelpunt van het seizoen maken. Het was nu Club Brugge dat moest pompen om niet te verzuipen.
Heel de Mechelse aanhang geloofde in een stunt en even later bracht Geudens de thuisploeg bijna op
voorsprong. Zijn kopbal viel echter op het dak van het doel.
De bezoekers snakten naar adem en coach Jacky Mathijsen greep in met een dubbele wissel. Maar ook Salou
en Simaeys moesten de wet van de sterkste ondergaan en dat was zonder twijfel KV Mechelen. Op het uur
ontplofte het Veoliastadion volledig wanneer Bajevski zijn tweede van de avond tegen de netten werkte. Maar
scheidsrechter Serge Gumienny keurde het doelpunt (terecht) af wegens buitenspel. De thuisploeg moest
stilaan het hoge tempo wat laten zakken en daardoor kwamen de West-Vlamingen weer wat meer in de
wedstrijd. Toch was blauwzwart niet bij machte om het heft in handen te nemen en uitgespeelde kansen af te
dwingen. Eén keer werd doelman Adamović nog bedreigd, een vluchtschot van Simaeys werd gekeerd door de
Mechelse goalie. Een slotoffensief van Club Brugge bleef uit en zo behaalde KV Mechelen haar tweede punt
in deze competitie.
Het werd een schitterende avond voor heel KV Mechelen dat na vier wedstrijden duidelijk heeft getoond dat
ze haar plaats in de hoogste voetbalklasse meer dan waard is. Geen enkele keer werd het weggespeeld en dat
tegen ploegen als Anderlecht, Bergen, Charleroi en dus ook Club Brugge. Voor blauwzwart is het overigens
het eerste puntenverlies in deze competitie. Het opent allemaal mooie perspectieven voor de komende
wedstrijden, te beginnen volgende week op het veld van SC Lokeren. Als KV Mechelen ook daar weer het
niveau haalt van de afgelopen wedstrijden, dan is puntenwinst zeker niet uitgesloten. Maar eerst mogen
spelers en trainers genieten van een schitterende prestatie.

De pas overleden Ludo Nauwelaerts wordt geëerd.
dinsdag 28 augustus: Malinwa versterkte zich vandaag met middenvelders Kristof Imschoot en Jérôme
Colinet. De 27-jarige Imschoot komt transfervrij over van het Nederlandse Willem II. Hij kan op
verschillende plaatsen op het middenveld worden uitgespeeld en was voorheen reeds actief voor o.a. KSK
Beveren en K. Lierse SK. Colinet, eveneens een middenvelder, is 24 jaar oud en kon na een testperiode de
technische staf van KV bekoren zodat hij een prestatiegericht contract tot het einde van het seizoen mocht
ondertekenen. De linkspoot speelde achteenvolgens voor R. Standard de Liège, SV Roda JC en het Duitse SC

Paderborn 07. Beide spelers zullen speelgerechtigd zijn voor de thuismatch van 15 september tegen R.
Excelsior Mouscron. Financieel directeur Thierry Steemans laat weten dat met Imschoot en Colinet de
zomerse transfers voor KV zijn afgerond en tot de winterstop geen nieuwe spelers meer worden aangeworven.
woensdag 29 augustus: KVM laat weten dat Yves Cloots vanaf 15 september zijn huidige taak van assistenttrainer gaat combineren met de functie van administratief directeur. Cloots, die afgelopen maandag vijftig
werd komt zo fulltime in dienst van de club, hij onderschreef een contract voor onbepaalde duur. Hij zal nauw
samenwerken met financieel directeur Thierry Steemans en clubcoördinator Jan Van Asbroeck en moet vooral
de coördinatie op administratief vlak verbeteren.
donderdag 30 augustus: Malinwa bevestigde vandaag dat de galawedstrijd tegen het Italiaanse Atalanta
Bergamo wel degelijk op zondag 9 september doorgaat. De Italiaanse club wilde de datum alsnog wijzigen,
maar dit gebeurde dus niet. Om 20u30 staat in het Stadio Atleti Azzurri d’Italia een wedstrijd op het
programma tussen oude gloriën van beide ploegen die elkaar in 1988 reeds ontmoetten in de Europabeker
voor Bekerwinnaars. Om 21u00 staan de huidige teams tegenover elkaar voor een vrienschappelijk duel.
Verder zette trainer Pieter Maes vandaag zijn handtekening onder een contract dat hem tot 2009 aan KVM
verbindt. De Limburgse coach die in de zomer van 2006 in Mechelen neerstreek zou aan het einde van dit
seizoen einde contract zijn maar beide partijen kwamen reeds nu overeen om de samenwerking met een jaar te
verlengen.
zaterdag 1 september: KSC Lokeren Oost-Vlaanderen - KVM 3-1
Malinwa beleefde een ongelukkige avond op Daknam. De Mechelaars verloren met 3-1.
Malinwa ging op zoek naar haar eerste overwinning van het seizoen. Peter Maes gaf hierbij het vertrouwen
aan de elf die Club Brugge op een gelijkspel hielden. De wedstrijd begon met twee gevaarlijke kansen langs
beide kanten. Een vrije trap van Lokeren werd opgepikt aan de tweede paal en scherp voor doel gebracht.
Tambwe was echter te verrast en schoot de bal voor een leeg doel hoog over. KV Mechelen reageerde vrijwel
meteen: Bajevski zette Nong alleen voor doel, maar deze laatste kraakte zijn schot en besloot voorlangs.
Na tien minuten nam Lokeren de match in handen en kwam meteen op voorsprong. El Mouataz schoot een
vrije trap vanop vijfentwintig meter hard naast de muur tegen de touwen. Malinwa leek echter niet van slag.
Toen de bezoekers het evenwicht leken te herstellen, sloeg het noodlot voor een tweede maal toe. Camara
controleerde een lange bal met de borst en speelde in één tijd in de loop van Vukomanovic die niet twijfelde
en de voorsprong verdubbelde.
Lokeren leek tevreden met de voorsprong en nam wat gas terug. Malinwa probeerde haar spel te ontwikkelen,
maar werd goed opgevangen door de thuisploeg. Peter Maes reageerde met een tactische positiewissel:
Mellemans verscheen op de linksachter zodat Asare voor offensieve impulsen kon zorgen op het middenveld.
Malinwa moest dus op zoek naar de aansluitingstreffer. Koen Persoons was er het dichtste bij, maar zijn schot
ging langs de verkeerde kant van de paal buiten. De kansen waren echter schaars, zodat de 2-0 tot de rust op
het scorebord bleef.
Tijdens de rust voerde Peter Maes twee wissels door: Van Goethem nam de plaats in van Chen en Vleminckx
kreeg voorin de voorkeur op Aleksandar Bajevski. Malinwa moest dus op zoek naar een doelpunt en vond dat
bijna via Kevin Geudens. Zijn trap was onvoldoende gericht om de thuisdoelman te verontrusten. Toen de
bezoekers eindelijk greep op de wedstrijd leken te krijgen, liep geelrood tegen een drievoudige achterstand
aan. Slecht ontzetten in de KV-defensie bracht Patiyo Tambwe in schietpositie. De spits haalde hard uit en de
bal verdween wat verrast achter Adamović in doel. De thuisploeg zat nu helemaal op rozen. Malinwa gaf zich
echter nog niet gewonnen en vond dan toch de weg naar doel. Asare zette voor en Nong kon zijn eerste van
het seizoen in doel koppen.
De talrijk meegereisde Mechelse fans bleven in een terugkeer geloven en schreeuwden hun ploeg vooruit.
Nana Asare ging op wandeling in de zestien meter en werd neergehaald. Iedereen in het geelrode kamp riep
om een strafschop, maar scheidsrechter Bultynck zag er geen graten in. Mechelen kreeg nu meer greep op de
wedstrijd en voetbalde met meer overtuiging. Van Goethem bracht de bal nog eens voor doel, maar zijn
voorzet werd afgeblokt. Tien minuten voor tijd leek de wedstrijd helemaal gespeeld. Miloš Adamović duwde
een schot uit de tweede lijn in de voeten van de Lokerse spits die ongehinderd kon afwerken. Zijn doelpunt
werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Geelrood hield opgelucht adem en bleef op zoek gaan naar een
tweede doelpunt. Koen Persoons werd neergetrokken in de zestien meter, maar weer gaf Bultynck geen kick.
Lokeren liet Malinwa komen en loerde op de counter. Tot noemenswaardige kansen leidde dit echter niet
meer.
KV Mechelen verliest zo voor een derde maal dit seizoen. Hopelijk kan geelrood zich herpakken over twee
weken tegen Excelsior Mouscron.

zondag 2 september: KV Mechelen laat weten dat de thuiswedstrijd van zaterdag 29 september tegen FC
Verbroedering Dender EH, op vraag van Belgacom-TV is verplaatst naar zondagavond 18u00 van hetzelfde
weekend.
dinsdag 4 september: Nana Akwasi Asare werd opgeroepen voor de nationale ploeg van Ghana. Morgen
vertrekt de aanvoerder van Malinwa naar Frankrijk om met de selectie de oefenwedstrijd tegen Marokko voor
te bereiden. Later oefent Ghana ook nog tegen Saudi-Arabië. Asare gaat dus niet mee met KV naar Bergamo,
hij wordt op 13 september terug in Mechelen verwacht waar de medische staf dan zal bepalen of hij speelklaar
is voor de competitiewedstrijd tegen R. Excelsior Mouscron.
woensdag 5 september: Vandaag werden om 17u30 de wedstrijden voor de 1/16de finales van de beker van
België geloot. Het werd, net zoals de voorgaande jaren, een geleide loting waarin de eersteklassers, op
nieuwkomers KV Mechelen en FC Verbroedering Dender EH na, niet tegen elkaar konden uitkomen. KVM
neemt het in het weekend van 24 en 25 november thuis op tegen Cercle Brugge KSV, waar ex-Malinwa-speler
Glen De Boeck trainer is.
vrijdag 7 september: Vandaag speelden de Belgische beloften in het Veolia-stadion "Achter de Kazerne" van
KVM hun eerste EK-kwalificatiewedstrijd. De Jonge Rode Duivels verloren tegen Oostenrijk met 0-1.
zondag 9 september: Atalanta Bergamasca Calcio - KVM 2-0 / 1-0
Het werd een ware Mechelse feestdag in Noord-Italië.
De galawedstrijd in en tegen Atalanta Bergamo was een schot in de roos. De Mechelse fans zakten massaal af
naar Noord-Italië en Malinwa werd in het Stadio Atleti Azzurri d’Italia gesteund door een 350 à 400
supporters. Samen met de Italiaanse tifosi zorgden zij in en rond het stadion voor een unieke sfeer.
De Italiaanse verbazing was alvast groot toen men het geelrode legioen onder ogen kreeg. Vooral voor de
wedstrijdverantwoordelijken was het even schrikken. Zij waren duidelijk niet voorzien op zo’n groot aantal
bezoekende supporters. Gevolg daarvan was de nodige Italiaanse chaos bij de ticketverkoop. Na enkele
geanimeerde discussies en lang aanschuiven viel alles toch in de plooi. In tegenstelling tot de gestresseerde
wedstrijdverantwoordelijken waren de Italiaanse Carabinieri blijkbaar wel tevreden met de Mechelse
supporters. Aanvankelijk hield de Italiaanse politie nog aandachtig een oogje in het zeil, maar al snel bleek dat
dat nergens voor nodig was. De tifosi ontvingen de meegereisde supporters met open armen. De Mechelaars
lieten het zich alvast welgevallen en zorgden voor een leuke ambiance.
We’re Malinwa
De sfeer zat er al meteen in. De supporters die met het vliegtuig meereisden, maakten het luchthavenpersoneel
en de verwonderde reizigers snel één ding duidelijk: we’re Malinwa. De geelrode supporters wilden er voor
deze unieke wedstrijd het beste van maken en dat bleek later op de dag opnieuw in het oude stadscentrum.
Tegen de namiddag verzamelden de meeste Mechelaars op de Piazza Vecchia. Ook daar maakten de
plaatselijke bewoners en nietsvermoedende toeristen kennis met KV Mechelen. De liederen galmden over het
pleintje en de café’s kleurden geel en rood. En dat allemaal in pure Malinwa-stijl: luidruchtig en een beetje
gek, maar gezellig en beschaafd. Tegen de avond trokken de supporters dan naar het stadion. Daar bleef de
sfeer opperbest en de Atalanta-supporters bleken al snel een sympathieke gastheer. De Mechelse supporters
werden getrakteerd en kregen allerlei gadgets zoals stickers en wimpeltjes.
Dubbele nederlaag
Tegen 20.30u werd het dan tijd voor de wedstrijden. De oude gloriën haalden voor de gelegenheid de
schoenen nog eens van onder het stof en mochten als eersten aan de bak. De geelrode helden, gecoacht door Fi
Vanhoof, konden hun prestatie van 1988 evenwel niet herhalen. Atalanta ’88 oogde scherper en kon na 19 jaar
haar revanche nemen voor de 1-2 nederlaag. De Italianen versloegen Malinwa na tweemaal 15 minuten met 20. De nederlaag kon de pret echter niet drukken en de spelers werden uitvoerig gehuldigd.
Na de oude garde was het tijd voor de eerste elftallen. De jongens van Peter Maes werden al snel tegen het
eigen doel gedrukt. Vooral tijdens het openingskwartier was het klassenverschil zeer duidelijk. Atalanta, met
sterren als Doni en Simone Inzaghi, speelde de Mechelse verdediging meermaals uit verband, maar kwam
mede door een sterke Adamović niet tot scoren. De Serviër stopte na 20 minuten onder meer een
zelfveroorzaakte penalty van Inzaghi. Hij moest zich vijf minuten later evenwel gewonnen geven na een goal
van Floccari. Daar had de Italiaan wel een afgeweken bal en heel wat geluk voor nodig. Na de rust werden de
rollen omgedraaid. Atalanta nam wat gas terug en Malinwa nam de scepter over. De Italiaanse sterren werden
bij momenten weggespeeld door een enthousiast KV Mechelen. Geelrood kon echter niet meer scoren en
moest zich na een meer dan verdienstelijke prestatie toch gewonnen geven.
Gedurende de ganse wedstrijd werd er natuurlijk ook een feestje gebouwd in de tribunes. De Mechelse
supporters gaven het beste van zichzelf: de polonaises rolden van de tribunes en na enkele pogingen kregen de
meegereisde Mechelaars zelfs enkele indrukwekkende Mexican waves op gang. Verder werd er ook nog

vocaal verbroederd met de thuissupporters. In het bezoekersvak klonk er onder andere een gemeende happy
birthday. De Curva Nord antwoordde meermaals met een luide “Malines, Malines”. Na de match werd de
verbroedering gewoon voortgezet. Overal stonden supporters van beide clubs rustig te keuvelen en te drinken,
sjaals en truitjes werden gewisseld.
En zo mocht Malinwa live te gast zijn op het eeuwfeest van de Serie-A club: grazie, Atalanta!

Een sfeerbeeld van de Malinwa-fans in Bergamo !
zaterdag 15 september: KVM - R. Excelsior Mouscron 2-2
Een dodelijk efficiënt Excelsior Mouscron leek lange tijd uitzicht te hebben op de drie punten, maar Malinwa
wist in extremis nog een punt uit de brand te slepen.
Na de teleurstellende prestatie op het veld van SC Lokeren OVL had Malinwa iets recht te zetten voor eigen
publiek. Peter Maes wijzigde zijn team op twee plaatsen: Kielo Lezi verdrong Bajevski terug naar de bank en
nieuwkomer Kristof Imschoot nam de plaats van Jeroen Mellemans in. Een goede zet bleek al vlug, want het
eerste gevaar kwam van de snelle spits. Kielo Lezi dook de ruimte in op een diepe bal van Geudens, maar
werd tegen de grond gewerkt door Sapina. De vrije trap leverde echter niets op. Malinwa leek gelanceerd,
maar de eerste grote kans voor de bezoekers was meteen raak. Een corner van de Henegouwers werd aan de
tweede paal terug voor doel gebracht door Custovic. Nicoise twijfelde niet en kopte de uitgelezen kans voorbij
doelman Adamović. Malinwa slikte weer een vroeg doelpunt op stilstaande fase. KVM wilde wel, maar het
verzorgde spel van de eerste weken kwam er niet helemaal uit. De thuisploeg kreeg nog wel enkele kansen via
Nong en Kielo Lezi, maar doelman Volders stond pal.
Een heel ander verhaal speelde zich aan het begin van de tweede helft: Malinwa begon beter te combineren
met enkele goede doelkansen tot gevolg. De laatste bal viel echter steeds voor een verkeerde voet. De
bedrijvige Nong kwam tweemaal dicht bij de gelijkmaker, maar het kanon stond niet helemaal op scherp. De
gelijkmaker hing al geruime tijd in de lucht, maar wie de kansen niet kan afwerken, krijgt het
spreekwoordelijke deksel op de neus. Een snelle combinatie over verschillende stations bracht Custovic in
schietpositie. De vinnige nummer zeven liet Adamović verbouwereerd achter. Het doelpunt was een zware
opdoffer voor het strijdlustig KV Mechelen. De thuisploeg gaf zich echter niet gewonnen en ging op zoek naar
de aansluitingstreffer. Die kwam er via de ingevallen Bajevski die op voorzet van Persoons de bal over de lijn
kon werken. Het Veoliastadion herademde en geelrood rook bloed. In een warrige slotfase kon Malinwa
alsnog een strafschop versieren. Jonas Ivens bleef bij al het tumult koelbloedig en schonk zijn ploeg het
onverhoopte derde punt van het seizoen.
KV Mechelen wist een uitzichtloze situatie toch nog om te buigen. Dit gelijkspel werd dan ook gevierd als een
overwinning door de talrijk opgekomen supporters.

Voor de wedstrijd overhandigde Robert Van der Elst, als verantwoordelijke van de fanshop, een cheque ter
waarde van 3 200 euro aan Guido Van Herp, de voorzitter van de Veolia Jeugdacademie. Het ging om het
bedrag dat werd verzameld met de veiling van de retro-shirts waarin KV vorig seizoen de eerste helft afwerkte
van de bekerwedstrijd tegen SV Zulte-Waregem.
maandag 17 september: KVM - Center Physical Foot 3-0
KV Mechelen won makkelijk van Center Physical Foot, een selectie van Braziliaanse spelers zonder contract.
Geelrood trad aan met de spelers die zaterdag niet aan de aftrap verschenen tegen Excelsior Moeskroen. Op
die manier konden de spelers in kwestie toch het nodige wedstrijdritme opdoen. Daarnaast stonden er nog
enkele beloftevolle jongeren op het wedstrijdblad. Zij kregen zo de kans om zich te tonen aan Peter Maes.
Deze jongens kregen een selectie Braziliaanse spelers tegenover zich.
Het werd snel duidelijk dat de Braziliaanse opponent te licht uitviel voor Malinwa. Al na zes minuten stond
KV op voorsprong. Een sterk spelende Dom veroverde de bal op het middenveld en stuurde Bajevski het
hoekje in. De Macedoniër bracht de bal mooi voor doel, waarna Vleminckx simpel kon scoren. Ruim twintig
minuten later kon geelrood de score verdubbelen. Charaï kwam alleen voor doel, maar was niet zelfzuchtig.
Hij legde de bal simpel breed voor Bajevski, die maar binnen te tikken had. Ondertussen kreeg KVM nog
enkele mooie kansen via De Lange, Iddi en Bajevski.
Na de rust bloedde de wedstrijd dood. Malinwa kreeg nog enkele kleine kansjes en hield de Braziliaanse
selectie zonder veel moeite af. Op wat gebikkel en het tweede doelpunt van Vleminckx na, viel er nog weinig
te beleven tijdens een lusteloze tweede helft. De spelers van Center Physical Foot kwamen duidelijk te kort en
konden nauwelijks één uitgespeelde kans bij elkaar voetballen.
dinsdag 18 september: Vandaag bleek dat Abdul-Yakuni Iddi in het oefenduel gisteren tegen de Braziliaanse
selectie een spierscheur in de adductoren opliep. De Ghanese middenvelder die, na een buikspieroperatie,
volop aan z’n comeback werkte zal opnieuw vier tot zes opweken onbeschikbaar zijn. Bij Issame Charai is de
mediale band van de knie geraakt, ook hij zal rust moeten nemen. Ondertussen moet ook Pieter Crabeels nog
vier weken extra rusten. De NMR-scan van vorige week vrijdag maakte duidelijk dat zijn voetblessure nog
niet voldoende geheeld is, hij moet het bij aquagymtraining houden.
zaterdag 22 september: SV Zulte-Waregem - KVM 2-0
KV Mechelen verloor op het veld van Zulte Waregem met 2-0.
Nathan Dhaemers kroonde zich tot held van de thuisploeg door in de tweede helft in te vallen en meteen de
verlossende treffer te netten. Roelandts klaarde zes minuten later de klus tegen een op papier zeer aanvallend
KV Mechelen dat wel wou, maar weinig mogelijkheden creëerde.
Malinwa ging in het Regenboogstadion op zoek naar de eerste driepunter van het seizoen. Kansen
verzamelden de geelrode troepen voldoende de afgelopen weken, maar die ook in doelpunten omzetten bleek
een moeilijke zaak. De twee doelpunten in de slotfase van de wedstrijd tegen Moeskroen moesten het begin
inluiden van een aanvallende (renderende) heropstanding.
En die aanvallende intenties werden al voor de wedstrijd meteen duidelijk. Voor het eerst dit seizoen startte
KVM immers met drie voorin. Nong in punt, Bajevski op links en Kielo Lezi op rechts moesten daar voor de
nodige flitsen zorgen. Persoons en Asare in steun met achter hen de recuperende Geudens bevolkten het
driemansmiddenveld. Dunkovic bleef voor het eerst op de bank terwijl Mellemans de linksachter voor zijn
rekening nam. In de aanvangsminuten trachtte Malinwa meteen doelman Bossut onder druk te zetten. Een fris
voetballend KVM versierde enkele kleine mogelijkheden, maar het kanon van Nong en Asare stond nog niet
goed afgesteld. Gaandeweg herstelde de thuisploeg het evenwicht. Niet dat de fusieploeg oogstrelend voetbal
op de mat toverde. Nee, het favoriete spelletje van de West-Vlamingen - even afwachten en vervolgens
razendsnel omschakelen richting aanval - liep allesbehalve vlotjes. Wel kwamen de gevaarlijkste pogingen
van Waregemse zijde. Roelandts was tweemaal dichtbij een doelpunt. Eerst kopte hij rakelings een sublieme
voorzet van Van Zundert net voorbij de verste paal en even na het halfuur zette hij Adamović aan tot een
puike redding. Malinwa stelde daar na het openingskwartier enkel een uitbraakpoging van Bajevski tegenover.
De Macedoniër mocht alleen op Bossut afgaan, maar schoot voorlangs. In de slotfase van die eerste
vijfenveertig minuten kwam KVM nog goed weg toen zowel Jelavic als Meert twee reuzekansen niet
benutten.
Wou Malinwa in tweede helft een bal tegen de netten krijgen, dan zou het haar aanvallend departement van
meer bruikbare ballen moeten voorzien. Want in tegenstelling tot de thuismatch tegen Moeskroen, waren de
kansen om te scoren bijzonder schaars. De thuisploeg stak het eerst haar neus aan het venster. Meert schoot
naast. KV Mechelen trachtte een opening te forceren, maar het ontbrak de bezoekers aan creatieve impulsen
en nauwkeurigheid om Bossut te bedreigen. Ook Kielo Lezi kon een wenkende kans van dichtbij niet
verzilveren. 69 minuten ver kwam dan het moment van Nathan Dhaemers. De nummer vijftien viel in en deed

meteen de netten trillen. De Mechelse defensie liet Dhaemers door de buitenspelval glippen en de
openingstreffer scoren. KVM reageerde even met een vrijetrap die naast belandde, maar even later telde
Roelandts de bezoekers helemaal uit door de twee-nul simpelweg binnen te tikken. Over en uit voor een
moedig en aanvallend gestart KVM dat de lijn niet kon doortrekken naar de rest van de partij. SV Zulte
Waregem wachtte georganiseerd de Mechelse elf op en kwam nooit meer in de problemen. 2-0 bleef op de
bordjes staan en zo druipt Malinwa puntenloos af naar Mechelen. Volgende week wacht thuis een belangrijke
afspraak tegen de andere neo-eersteklasser, FCV Dender EH.
dinsdag 25 september: Malinwa heeft een punt gezet achter de abonnementenverkoop voor dit seizoen. De
teller is gestopt op 7 066. Een fameus cijfer, want vorig seizoen verkocht KV ‘slechts’ 2 692 seizoenskaarten.
Voor het seizoen 2005-2006 had Geelrood 2 880 abonnees, het kampioenenseizoen in derde nationale 2 551
en het eerste seizoen na de vereffening 2 300.
Een second opinion van dokter Gielen van het UZ in Antwerpen bevestigde dat Abdul-Yakuni Iddi een
spierscheur heeft opgelopen. Hij zal dus nog een drietal weken moeten rusten vooraleer hij weer aan de slag
kan. De blessures van Aleksandar Bajevski en Xavier Chen lijken niet zo erg zodat de wedstrijd tegen FC
Verbroedering Dender EH niet in het gedrang komt.
zaterdag 29 september: Commercieel partner Maes Pils schenkt KVM morgen een cheque van 30 000 euro.
zondag 30 september: KVM - FC Verbroedering Dender EH 2-2
Na 90 minuten stond er een 2-2 gelijkspel op het scorebord. Te weinig voor KV Mechelen dat te makkelijk
twee doelpunten weggaf en zo steeds op achtervolgen aangewezen was.
In een afgeladen vol Veoliastadion ging KV Mechelen om zes uur vanavond op zoek naar de eerste driepunter
van het seizoen. Met de oude voetbalcorifeëen Patrick Vervoort, Eric Viscaal en Johan Boskamp op de
eretribune, startte Peter Maes zonder Aleksandar Bajevski en Xavier Chen. Beide raakten in extremis niet fit,
in hun plaats verschenen Issame Charaï en Kenneth Van Goethem aan de aftrap. Jeroen Mellemans zat één
speeldag schorsing uit, Antun Dunkovic kwam in zijn plaats op het middenveld.
Eerste helft
Meteen was duidelijk dat de wedstrijd een belangrijke partij was voor beide ploegen. Dat resulteerde
aanvankelijk in weinig kansen en slordig voetbal. Steriele druk van de thuisploeg was het enige waar het
Veoliastadion in de beginfase op getrakteerd werd. FCV Dender EH wachtte de counter goed af en net voor
het kwartier kreeg de Mechelse defensie een eerste verwittiging. Een misverstand tussen Jonas Ivens en
Kenny Van Hoevelen zette David De Storme alleen voor Miloš Adamović. Het nummer 14 van Dender had
echter teveel tijd nodig om de kans te benutten. Toch leken de Mechelaars daardoor nog niet voldoende
wakker. Nog geen minuut later kwam de bal, na een scrimage, tot bij de vrijstaande Henry Munyaneza. Die
hoefde enkel de bal binnen te duwen en deed dat ook zonder problemen. Pijnlijke vaststelling: net als tegen
Club Brugge en Moeskroen slikte KVM een vroeg en vermijdbaar doelpunt.
De thuisploeg kon er aanvankelijk weinig tegenover stellen. Pas halfweg de eerste helft staken de Mechelaars
dan toch hun neus aan het venster. Een wroetende Kenneth Van Goethem zette zich goed door op rechts en
werd vervolgens foutief neergehaald in het strafschopgebied. Scheidsrechter Bylois twijfelde niet en legde de
bal op de stip. Een geknipte klus voor Jonas Ivens die zijn tweede penaltydoelpunt van het seizoen maakte.
Daar waar KV Mechelen in de vorige thuiswedstrijden nog veel energie moest steken in de achtervolging, had
het deze keer het geluk snel langszij te kunnen komen.
Het doelpunt leek geelrood wat meer ademruimte te geven, FCV Dender EH plooide terug maar gaf achteraan
geen krimp. Toch bleef het voor de thuisploeg opletten geblazen, want vooraan vormde de sterke Munyaneza
een constante bedreiging voor de thuisdefensie. Zo kon de grote Rwandees vijf minuten voor rusten op doel
afgaan na Mechels balverlies. Het schot met links strandde een half metertje naast doel. Aan de overzijde kon
Issame Charaï een volley niet voldoende kaderen. FCV Dender EH nam een defensieve houding aan, maar
daar kon KV onvoldoende van profiteren. Het leed daarvoor teveel balverlies in de opbouw en het kon de
bezoekende ploeg zelden ontwrichten met vlot combinatievoetbal.
Op slag van rust bezorgde (alweer) Munyaneza de Maneblussers een koude douche. Hij mocht vrijstaand een
voorzet van Wouter De Groote aan de tweede paal binnenkoppen. KV was dus opnieuw op achtervolgen
aangewezen. Zowel Nana Asare, Aloys Nong en Kenny Van Hoevelen kregen vlak na het tegendoelpunt nog
enkele mooie kansen op de gelijkmaker, maar KV moest ontgoochelend rusten met een 1-2 achterstand.
Tweede helft
Coach Peter Maes zag dat het beter moest en ondernam in de kleedkamer enkele tactische wijzigingen. Kevin
Geudens nam de meest verdedigende positie over op het middenveld waardoor Koen Persoons iets
aanvallender werd uitgespeeld. Nana Asare schoof een rij hoger en maakte zo het vijfmansmiddenveld
compleet.

Het leek de thuisploeg geen windeieren te leggen, want na enkele minuten spelen schudde Asare een goede
voorzet uit zijn sloffen. De inlopende Kristof Imschoot nam de bal in één tijd op de slof, maar het schot stierf
op de lat. Het was KV duidelijk menens in de tweede helft, want even later stond Persoons aan het kanon. Zijn
afstandschot was niet goed genoeg gericht om de ingevallen doelman Reynaert te bedreigen. FCV Dender EH
kwam minder en minder onder de druk uit. Nongs vervanger Bjorn Vleminckx kopte een goede voorzet van
op de linkerflank in de handen van de bezoekende doelman. Toch luidde ook aan de overkant nog een keer de
alarmbel. David De Storme poeierde een loeier uit zijn voeten en in de rebound schoof Henry Munyaneza zijn
derde tegen de netten. De scheidsrechter keurde het doelpunt echter af voor buitenspel. Gelukkig voor KV
verscheen geen grotere achterstand op het scorebord.
Geelrood kon het tempo na dat eerste kwartier niet meer verschroeiend houden. Bovendien had de
scheidsrechter het op zijn minst moeilijk om de wedstrijd onder controle te houden. De Mechelse storm ging
daardoor wat liggen. Een kwartier voor tijd zette Charaï zich nog eens goed door op rechts en raakte in contact
met doelman Reynaert. Bylois vond dat genoeg voor een tweede strafschop en Jonas Ivens twijfelde niet, 2-2.
De wedstrijd kon de twee kanten op, Wesley Vanbelle testte de kwaliteiten van de Denderse goalie zonder
succes.
Het slotoffensief van KV Mechelen beperkte zich nog tot een gevaarlijke vrijetrap van Kielo Lezi die uit het
doelvlak geranseld werd. In blessuretijd kon de thuisploeg geen uitgespeelde kansen meer creëren en dus was
het gelijke spel de eindconclusie van deze topper uit de onderste regionen van het klassement.
donderdag 4 oktober: Via de website lanceert KV Mechelen een oproep naar nieuwe stewards en suppoosten.
Met de promotie naar eerste nationale vonden vele nieuwe supporters de weg naar het Veolia-stadion "Achter
de Kazerne" en om ook deze fans optimaal te kunnen ontvangen moet het team van
veilidheidsverantwoordelijke Luc Leys uitgebreid worden.
Issame Charai liep vandaag op training een zware knieblessure op. De aanvaller kampt met een scheur in de
mediale band van de knie en zal minstens een zestal weken op non-actief staan.
Vandaag organiseerde de supportersraad haar eerste infoavond van het seizoen. Op de agenda stonden de
voorstelling van de resultaten van de supportersenquête van op de fandag, een betoog van hoofdsponsor
Telenet en een vragenuurtje met het bestuur en trainer Pieter Maes.
vrijdag 5 oktober: De bekerwedstrijd tegen Cercle Brugge KSV zal doorgaan op maandag 26 november
omstreeks 20u45. De VRT bevestigde vandaag dat de wedstrijd live wordt uitgezondan in Sporza op CANVAS.
Vorig seizoen kwamen ook de bekermatchen van KV tegen KFC Germinal Beerschot Antwerpen en SV
Zulte-Waregem live op het scherm.
zaterdag 6 oktober: KRC Genk - KVM 2-1
Malinwa verloor met 2-1 op het veld KRC Genk.
KV Mechelen speelde geen onverdienstelijke wedstrijd, maar moest net zoals vorige week twee doelpunten
incasseren. Zelf kon het nog milderen tot 2-1, maar verder dan dat geraakte geelrood niet.
Voor de vijfde verplaatsing van het seizoen trok Malinwa naar de Cristal Arena. Voor de confrontatie in en
tegen Genk wijzigde coach Peter Maes zijn elf op een vijftal plaatsen. Achteraan nam Chen zijn stek op de
rechtsback terug in, waardoor Van Goethem naar de linksachter verhuisde. Hierdoor schoof Asare dan weer
naar het middenveld, waar Mellemans de geschorste Persoons verving. KVM speelde met een
vijfmansmiddenveld dus, waardoor er maar plaats was voor één spits. Vleminckx nam dan weer de plaats in
van de geblesseerden Nong en Charaï. Hoewel het eerste schot op doel op naam van Mellemans stond, waren
de beste kansen in het begin van de partij voor Genk. Tot tweemaal toe was Ljubojevic dicht bij een doelpunt.
De eerste keer besloot hij op de vuisten van Adamović en bij zijn tweede poging stonden zowel Adamović als
de paal in de weg van de Kroaat. Malinwa herstelde nadien het evenwicht en dat leidde op het kwartier tot een
eerste uitgespeelde aanval. Asare ging door op links en werd onderuit gehaald in de zestien. Ref Breda zag
echter geen fout. Beide ploegen hielden elkaar vervolgens in evenwicht. Slordigheden in de opbouw langs
beide zijden zorgden er echter voor dat er weinig rijpe doelkansen te noteren vielen. Op het halfuur kwam
Genk dan toch meer opzetten met een schot van Haroun en een uithaal van Da Silva. Adamović stond echter
weer tweemaal pal op zijn lijn. Kort daarna was Haroun zeer dicht bij de openingstreffer, maar alweer
Adamović hield geelrood met een schitterende redding recht. Twee minuten later was het wel raak. Na een
vlotte combinatie door de as van de Mechelse defensie rondde Ljubojevic knap af: 1-0. En met die uitslag
verdwenen beide ploegen de kleedkamer in. Het begin van de tweede helft was grotendeels een kopie van de
eerste helft: beide elf die elkaar in evenwicht hielden, met Genk als gevaarlijkste ploeg. Vooral de bedrijvige
Haroun was in het begin een gesel voor de Mechelse defensie. Maar net zoals in de eerste helft kon Mechelen
het evenwicht geleidelijk herstellen en het kwam met momenten zelf gevaarlijk opzetten. Op het uur werd
Geudens door Kielo Lezi vervangen en deze laatste zette meteen Dunkovic vrij op links. Zijn voorzet werd

aan de tweede paal echter net niet binnengetikt door Vleminckx. Dit was het teken voor Genk om de teugels
terug steviger in handen te nemen. Dat leidde meteen tot drie kansen voor de Limburgers, met driemaal Da
Silva aan het kanon. De eerste twee pogingen werden nog afgeblokt, maar de derde keer was het wel raak. In
eerste instantie werd zijn lob nog van de lijn gehaald door Ivens, maar in de rebound duwde de Braziliaan de
bal wel tegen de netten. Genk liet het gaspedaal weer wat los en geelrood kwam weer af en toe opzetten. In de
negenenzeventigste minuut versierde Kielo Lezi een hoekschop. De Congolees gooide de bal zelf voor en
Imschoot kopte het leer onhoudbaar in het dak van het doel. Mechelen probeerde nog wel, maar het was Genk
dat nog verscheidene keren gevaarlijk kwam opzetten via de counter. Zo bleef het 2-1 voor Genk na 95
minuten voetbal.
maandag 8 oktober: De geplandde oefenwedstrijd van komende donderdag tegen PSV werd door de
veiligheidsdiensten van de stad Mechelen verboden. Vorige week kreeg Malinwa van de nederlandse topclub
uit Eindhoven de vraag voor een vriendschappelijk treffen om het, wegens interlandvoetbal, competitieloze
weekend op te vullen. Door de beslissing van de stad Mechelen moet KV dus negatief antwoorden op deze
aanvraag.
donderdag 11 oktober: Vandaag brak Xavier Chen op training in een duel met doelman Kevin Kempeneer
zijn scheenbeen. De rechtsachter, die afgelopen zomer overkwam van KV Kortrijk en zich opwierp tot één
van de sterkhouders, zal hierdoor zo goed als rest van het seizoen out zijn.

Xavier Chen wacht een lange en zware revalidatie.
zaterdag 20 oktober: KVM - Cercle Brugge KSV 0-4
Malinwa verloor met zware 0-4 cijfers in eigen huis tegen ploeg in vorm Cercle Brugge. KVM moest al snel
met tien verder toen Mellemans met rood werd uitgesloten.
Het scenario van de wedstrijd was in alle opzichten slecht voor Malinwa. Een hoop geblesseerden,
geschorsten, vier punten en geen overwinning waren de feiten die vooraf gekend waren. De snelle rode kaart
van Mellemans en vier vermijdbare doelpunten waren deze tijdens de partij.
Twee weken had KV Mechelen om te recupereren na het nipte 2-1 verlies in Genk. De eerste drie punten
waren meer dan welkom in het Veoliastadion, maar met Cercle Brugge diende zich niet meteen de meest
haalbare tegenstander aan. Bovendien teisteren blessures al weken de Mechelse kern. Het was dan ook weer
flink schuiven voor Peter Maes. De meest in het oogspringende ingreep was de invulling van de verdediging.
Van Hoevelen moest op rechts de zwaargeblesseerde Chen vervangen, terwijl Mellemans naast Ivens centraal
postvatte. Vanbelle moest op links aan de bak.
Malinwa nam bij aanvang alvast het meeste initiatief en puurde ook een aantal fraaie mogelijkheden via
Persoons en Vleminckx uit het lichte overwicht. Maar KVM kwam niet tot scoren en kende pech dat het tegen
het uitmuntend voetballende Cercle Brugge uitkwam. Cercle wachtte rustig haar kans af en kreeg deze in
schenkverpakking van de thuisdefensie aangeboden. Gombani kon voor een lege goal binnentikken, maar
Mellemans redde met de hand. Het logische verdict luidde rood en strafschop. Serebrennikov miste echter de
kans op de openingstreffer door naast te besluiten. Voor Malinwa was het echter uitstel van executie, want nog

geen vier minuten later kon Tom De Sutter een mistasten van de geelrode verdediging uitbuiten. Met een
omhaal zorgde de nummer tien van de West-Vlaamse vereniging voor de nul-één. Met tien tegen elf tegen de
vierde uit de stand zou het nog een warme avond worden voor KVM. Cercle nam de wedstrijd immers in
handen en kwam nog een paar maal dichtbij een tweede doelpunt. De Smet mikte de grootste kans tegen de
paal. De creativiteit van Peter Maes werd danig op de proef gesteld en het was afwachten of geelrood na de
pauze nog enige weerstand zou kunnen bieden tegen een Cercle in vorm.
Alle hoop werd echter meteen na rust in de kiem gesmoord. Iachtchouck kon een puike actie van Gombani
hard tegen de netten schieten en toen even later Adamović onbegrijpelijk de bal verloor aan De Sutter stond de
derde bezoekende treffer op het scorebord. Malinwa zette zichzelf meteen een hak door snel twee vermijdbare
doelpunten te slikken. Met tien kon Malinwa nog nauwelijks dreigen in een verder bedroevende wedstrijd.
Uiteindelijke dikten de bezoekers de score nog aan tot 0-4 met een kopbaldoelpunt van Portier.
Ondanks de in te roepen excuses van de hoge blessurelast en de man minder, bracht KV Mechelen vandaag
niet wat het zou moeten brengen. In elke linie, van in het doel tot in het aanvallend compartiment, had KVM
het bijzonder moeilijk om haar stempel op de wedstrijd te drukken. Voor Peter Maes wacht deze week heel
wat oplapwerk voor de zware verplaatsing naar leider Standard.
zaterdag 27 oktober: R. Standard de Liège - KVM 2-2
KV Mechelen stuntte op het veld van Standard.
Malinwa heeft in Luik een prachtige prestatie neergezet. Het speelde 2-2 gelijk tegen leider Standard. Twee
doelpunten van Koen Persoons en een gestopte penalty door Kempeneer zorgde voor heel wat vreugde in het
geelrode kamp.
Voor de moeilijke verplaatsing naar Luik wijzigde trainer Peter Maes zijn elftal in elke linie. Na zijn mistasten
van vorige week startte Adamović op de bank en zo nam Kempeneer voor het eerst dit seizoen plaats in het
doel. Achteraan nam Van Goethem de plaats in van Vanbelle. Voor de tweede verplaatsing op rij opteerde
Maes voor een vijfmansmiddenveld, ingevuld door Geudens, Asare, Biset, Imschoot en Persoons. Voorin was
Nong enige spits ten koste van Vleminckx en Kielo Lezi.
Geelrood was in de beginfase zeker niet onder de indruk van het uitverkochte Sclessin. Integendeel, na vier
minuten zorgde Nong voor een heerlijk nummertje in de Luikse zestien en bediende zo Persoons die droog
binnenknalde. Een valse start dus voor de leider uit de Jupiler League, die direct de druk probeerde op te
voeren. Dit leidde na een klein kwartier tot de eerste twee kansen voor Standard. Eerst besloot Defour van op
zestien meter in de armen van Kempeneer en vervolgens kon Witsel niet afwerken met het hoofd. Diezelfde
Witsel stond wat later oog in oog met Kempeneer, maar de Mechelse doelman redde knap met de voet. Na een
halfuur kreeg Standard een vrijetrap op de rand van de zestien. Defour zette zich achter de bal en trapte het
leer voorbij een kansloze Kempeneer in doel. Standard leek echter niet geïnspireerd door de gelijkmaker. Toch
scoorde het niet veel later bijna een tweede keer. De Camargo kopte na hoekschop de bal tegen de dwarslat.
KVM hield echter stand en zo gingen beide ploegen rusten met een 1-1 stand op het scorebord.
De tweede helft begon met vijf dolle minuten. Eerst knalde Mbokani Standard op voorsprong na geharrewar in
de Mechelse zestien. Maar nog geen minuut later scoorde Persoons zijn tweede van de avond. Alweer Nong
toverde een prachtige actie te voorschijn op links en zorgde zo voor zijn tweede assist. Twee minuten later
werd Mbokani onderuit geduwd en ref Verbist legde de bal op de stip. Kempeneer stopte echter de penalty van
topschutter Jovanovic. Standard had nadien wel balbezit, maar echt gevaar creëren lukte de Rouches niet. Pas
na zeventig minuten was Standard nog eens gevaarlijk. Een nieuw afstandsschot van Defour ging maar
rakelings naast. Malinwa herstelde geleidelijk aan het evenwicht en kwam er soms zelfs combinerend uit.
Helemaal op het einde had Standard nog wel één grote kans, maar Lukunku trapte onbesuisd over. Zo
behaalde Malinwa een prachtig punt op het veld van Standard.
maandag 29 oktober: Na z’n twee doelpunten bij leider Standard kunt u vanaf vandaag op www.sport.be
Koen Persoons verkiezen tot speler van de week. De Mechelse middenvelder werd samen met Karel Geraerts
(Club Brugge KV), Denis Viane (Cercle Brugge KSV), Bertin Tomou Bayard (R. Excelsior Mouscron) en
Paul Kpaka (KSV Roeselare) genomineerd.
donderdag 1 november: Via de website laat KVM weten dat de eerste 1 500 abonnement-houders die zich
zondag voor de match aanbieden aan de Utopolis-stand een gratis filmticket aangeboden krijgen.
vrijdag 2 november: In de internetpoll van Sport.be behaalde Koen Persoons uiteindelijk 39,93 % van de
stemmen wat hem de titel van de speler van de week behaalde. De andere stemmen ging naar Geraerts
(24,01%), Tomou (23,63%), Viane (10,03%) en Kpaka (2,39%).
zondag 4 november: KVM - FC Molenbeek Brussels Strombeek 4-0
KV Mechelen heeft haar eerste overwinning beet. En wat voor één. Een efficiënt geelrood won met 4-0 van
het noodlijdende Brussels.

Malinwa trof in beide helften twee maal raak en zorgde voor de eerste drie punten van het seizoen op een
cruciaal moment. KVM geeft immers de rode lantaarn door aan FCV Dender.
Met het treffen tegen FC Brussels stond er een ware zespuntenwedstrijd geprogrammeerd. Bij een
overwinning zou Malinwa van de degradatieplaatsen ontsnappen, bij eventueel verlies kleurden de wolken
boven het Veoliastadion wel bijzonder donkergrijs. Trainer Peter Maes gaf het vertrouwen aan de ploeg die
vorige week een punt wegkaapte op het veld van Standard, op uitzondering van de geblesseerde Asare.
Bajevski nam de plaats van de Ghanees in. Dat er belangrijk puntengewin en –verlies op het spel stond, was
duidelijk te merken aan de start van beide ploegen. De eerste twintig minuten hielden beide elftallen elkaar
goed in evenwicht met vooral veel middenveldspel. Malinwa dook het meest voor de kooi van Patrick Nys op,
maar veel werk had de bezoekende goalie niet op te knappen. Pas toen Nong de Brusselse defensie kon
ontwrichten en alleen op Nys kon afstevenen, versierde KVM haar eerste kans van de partij. De Kameroener –
die vorige week tekende voor twee assists – verzuimde het echter om de openingsgoal te netten. Een attente
Nys kon het schot van Nong in hoekschop deviëren. KVM had het in die aanvangsfase moeilijk om de
defensieve gordel van de bezoekers te ontgrendelen. FC Brussels hielp de thuisploeg dan maar een handje.
Een duidelijke strafschopovertreding van Haydock op Persoons schotelde Jonas Ivens de simpele 1-0 vanop
de penaltystip voor. De geelrode aanhang raakte drie minuten later helemaal in extase toen Geudens een
schitterende trap van net in de zestienmeter binnenkeilde. Brussels trachtte nadien de bakens te verzetten,
maar speelde te stereotiep om aanspraak te maken op een doelpunt. Met de twee goals in de eerste helft toonde
KVM zich dodelijk efficiënt in een verder niet echt flitsende eerste time.
Albert Cartier probeerde bij de rust met de wissel Verdonck-Sutchuin het vuur opnieuw in de Brusselse
rangen te krijgen. De invaller kreeg meteen een reuzekans, maar zijn kopbal strandde recht in de handen van
Kempeneer. De bezoekers zetten alles op alles en drongen aan. KV Mechelen plooide gewillig terug en
speculeerde op de counter. Brussels deed echter te weinig met de aangeboden ruimte en kreeg dan ook het
deksel helemaal op de neus toen de doorgebroken Nong Nys omspeelde en de 3-0 perfect binnenschoot. KV
Mechelen zat perfect op koers voor de eerste overwinning sinds haar terugkeer in eerste klasse. En het
Mechelse feestje kreeg nog meer glans. De ingevallen Vleminckx zette perfect voor naar Nong die zijn tweede
van de avond maakte. Voor Maes was dat het sein om ook Colinet te laten debuteren. De nummer 25 van
Malinwa verving Biset. Het noodlijdende Brussels lag helemaal uitgeteld tegen de mat en KVM begon aan
een ware triomftocht. Het geelrode supporterslegioen moest lang wachten op de eerste drie punten van het
seizoen, maar met een 4-0 overwinning waren het alleszins zeer mooie punten op een bijzonder belangrijk
moment. Malinwa voetbalde vanavond zeer efficiënt zonder champagnevoetbal op de mat te toveren.
Eindelijk verwierf de thuisploeg dat rendement waar het dit seizoen zo verwoed naar op zoek is.
Bovendien laat KVM de degradatieplaatsen weer achter zich. Een 4 op 6 tegen Standard en Brussels is dan
ook het goede resultaat in de harde degradatiestrijd waarin KVM verwikkeld is. Volgende week wacht nog de
verplaatsing naar KAA Gent voor Malinwa de competitie twee weken de rug toekeert voor een weekendje rust
en bekervoetbal.
maandag 5 november: Ook deze week kunnen de internetsurfers voor een KV-speler kiezen als speler van de
week. Dit maal is de eer aan Aloys Bertrand Nong, de aanvaller nam met 2 goals tegen z’n ex-club revanche
op Brussels-voorzitter Johan Vermeersch. De Kameroenese aanvaller staat samen in de poll met Serhat Akin
(RSC Anderlecht), Simon Mignolet (K. Sint-Truidense VV), Ederson Tormena (KFC Germinal Beerschot
Antwerpen) en Dusan Djokic (Club Brugge KV).
Malinwa ontkent de geruchten dat de Ludo Nauwelaerts-tribune zou moeten afgebroken worden. Op het
forum van de Supportersfederatie werd een bericht gepost dat de stad Mechelen deze tijdelijk tribune zou
afgekeurd hebben omdat niet alle nodig documenten in verband met de bouwvergunning in orde zouden zijn.
Volgens voorzitter Johan Timmermans is dit verhaal absoluut uit de lucht gegrepen en kunnen die supporters
op hun twee oren slapen omdat de tribune blijft staan.
donderdag 8 november: Voor de tweede opeenvolgende keer is op Sport.be een Malinwa-speler verkozen tot
speler van de week. Aloys Bertrand Nong (31,16% van de stemmen) haalde het nipt van Serhat Akin (30,92).
De andere stemmen waren voor Dusan Djokic (26,3%), Ederson Tormena (6,3%) en Simon Mignolet (5,03%)
zondag 11 november: KAA Gent - KVM 4-1
Malinwa onderging op het veld van Gent de wet van de sterkste. Het verloor met duidelijke 4-1 cijfers.
Ondanks een vroege voorsprong kon Mechelen nooit aanspraak maken op puntenwinst. Gent was op alle
vlakken beter en won uiteindelijk verdiend met 4-1. Zo kwam er een einde aan de mooie reeks van KVM van
de afgelopen twee weken.
Na de overtuigende zege vorige week tegen Brussels ging KVM op zoek naar zijn eerste driepunter
buitenshuis. Het trok daarvoor naar het Ottenstadion in Gent. Vorig seizoen beleefde Malinwa nog één van

haar sportieve hoogtepunten van dat seizoen in Gent. Het speelde er de heenronde van de kwartfinale van de
beker van België. Gent won weliswaar met 2-1, maar dat stond de geelrode aanhang toen niet in de weg om
een klein feestje te bouwen in de tribunes. Tegenover vorige week stonden er twee nieuwe namen in de basis.
Vooraan nam Vleminckx de plaats in van Bajevski en achteraan verscheen Colinet voor het eerst dit seizoen
aan de aftrap. Hij verving de gekwetste Mellemans. In het begin van de wedstrijd nam de geplaagde
thuisploeg direct het initiatief om Mechelen bij de keel te grijpen. Dit leidde na 2 minuten al tot een eerste
waarschuwing. Van Goethem verhinderde nog net dat Olufade op doel kon besluiten. Het combineren was
echter voor beide ploegen zeer moeilijk door de regenval vlak voor de wedstrijd. Na een kwartier kreeg
Malinwa eindelijk meer grip op het veld en de wedstrijd. Imschoot stuurde Vleminckx diep en die bediende
net als vorige week Nong: 0-1 na 16 minuten. Tijd om te genieten van de voorsprong kreeg Mechelen echter
niet. Integendeel, de volgende tien minuten waren een echte belegering van het doel van Kempeneer. Net op
het moment dat de storm wat leek te luwen sloeg Gent tweemaal genadeloos toe. Eerst kon Olufade ongedekt
inkoppen na een kort genomen hoekshop. Diezelfde Olufade zorgde twee minuten later voor een mooi
nummertje op de rechterflank. Zijn voorzet werd aan de tweede paal in één tijd binnengetrapt door Ruiz.
Mechelen was zichtbaar aangeslagen door die plotse achterstand en kon geen vuist meer maken in de eerste
helft. Het werd zelfs nog 3-1 vlak voor rust. Foley werd alleen voor Kempeneer gebracht en die schoof de bal
door de benen van de Mechelse goalie in doel. Met die stand op het bord gingen beide ploegen de warmte van
de catacomben tegemoet.
Het begin van de tweede helft bracht geen verandering in de opstelling, noch in het spelbeeld. Al na drie
minuten kreeg Foley een geweldige kans om de score nog verder uit te diepen, maar hij schoof het leer voorbij
de verkeerde kant van de paal. Gent leek nu alle frustraties van de voorbije weken van zich af te spelen. Het
begon vlot te combineren over beide flanken, vond steeds een vrijstaande man en won bijna alle duels en
versierde menig kansen. Op het uur werd een solo van Ruiz in de Mechelse zestien foutief afgestopt door
Ivens. Olufade trapte de penalty hard en precies binnen. Gent leek zich nadien tevreden te stellen met die
uitslag, mede ook omdat de regen terug feller kwam opzetten. Veel viel er niet meer te beleven in het
Ottenstadion. Beide ploegen hadden nog wel enkele kansjes, maar er veranderde niets meer aan de 4-1 stand.
maandag 12 november: Vandaag keurde de Algemene Vergadering van KVM zowel het afgesloten boekjaar
als het huidige budget goed. Voor het vierde jaar op rij kon de vzw Yellow-Red KV Mechelen het seizoen
met een puike reserve afsluiten. Omdat eerste nationale voor de nieuwe vzw totaal nieuw was, werd er erg
voorzichtig gebudgetteerd wat ook nu een nieuwe reserve opleverde. Dit kan eventueel geïnvesteerd worden
in de aankoop van het stadion of in het versterken van de spelerkern. De vergadering was dan ook volmondig
akkoord met het huidige budget van 4,9 miljoen euro. Er werden ook twee nieuwe leden aanvaard in de AV:
Stefaan Leroux vervangt als voorzitter van de Supportersfederatie de overleden Ludo Nauwelaerts en Hans
Van der Biesen komt in de plaats van Guy De Belder. De andere leden van AV werden herbenoemd voor een
periode van 2 jaar.

vrijdag 16 november: K. Rupel Boom FC - KVM 0-2
KV Mechelen won haar oefenwedstrijd tegen Rupel Boom met nul-twee.
Malinwa vulde het competitievrije weekend in met een oefenpot tegen Rupel Boom. Beide ploegen lieten hun
volledige beschikbare A-kern opdraven. Bij KV Mechelen speelden twee testers met de roepnamen Bea en Eli
mee. Beide spitsen voetbalden elk een helft.
In een evenwichtige wedstrijd klom geelrood na zevenentwintig minuten op voorsprong. Geudens schotelde
vanop links Persoons de nul-één voor. De leider in vierde klasse hield niettemin gelijke tred met Malinwa en
prikte enkele malen tegen. Toch behield Malinwa het meeste balbezit en in de tweede helft klaarde KV
Mechelen de klus via een doelpunt Vleminckx. De ingevallen aanvaller zette een kwartier in de tweede time
op aangeven van Eli de eindstand op het bord.
De twee testers worden de komende dagen geëvalueerd door de technische staf. Tijdens de volgende afspraak
is het overigens weer menens voor geelrood, want op maandag 26 november wacht het Cercle Brugge van
Glen De Boeck in de Beker van België.
zondag 25 november: De elite van Malinwa speelde vandaag een oefenduel op het veld van KSV Bornem.
Vanwege de A-kern maakten hun Wouter Goris, Wesley Vanbelle, Issame Charai, Pieter Crabeels, Nicolas
Delange en Abdul-Yakuni Iddi hun opwachting. KV won de partij met 2-3 na Mechelse goals van Nicolas
Delange, Issame Charai en Raul Ngadrira Avansey.
maandag 26 november: KVM - Cercle Brugge KSV 2-4
KV Mechelen ging vanavond kansloos onderuit tegen seizoensrevelatie Cercle Brugge.
Het bekeravontuur eindigde voor geelrood in haar eerste wedstrijd. Vorig seizoen bracht de bekercampagne
KV Mechelen terug in de belangstelling, dit keer is de Mechelse vreugde van veel kortere duur. Tom De

Sutter schakelde haast in zijn eentje de thuisploeg uit met vier treffers. Imschoot en Vleminckx redden de eer
voor de thuisploeg, maar daarmee was het voornaamste gezegd uit deze cupmatch die nooit de spanning kreeg
die het had moeten krijgen.
De wedstrijd begon nochtans op een hele mooie manier voor KV Mechelen en de Mechelse fans. Kirsten
Mertens, Miss België finaliste, trapte de eerste bal van de avond, die zich leuk aankondigde. Na vijf minuten
was het verhaal al helemaal herschreven. Al in de openingsminuut zette Tom De Sutter de bezoekers op rozen.
KV was nauwelijks hersteld van die zware klap of alweer De Sutter verdubbelde de score. Slecht ontzetten in
de Mechelse defensie bracht de bal bij de groenzwarte spits die vanop enkele meter de bal onder doelman
Kempeneer duwde. Dan al leek Cercle alweer het zware beest van de thuisploeg te worden. Trainer Peter
Maes greep meteen in en wisselde de lichtgeblesseerde Koen Persoons voor Bjorn Vleminckx.
De Mechelaars dreigden nauwelijks of niet in het begin van de wedstrijd en kregen net voor het kwartier een
uppercut te verwerken die niemand voor mogelijk hield. Tom De Sutter was opnieuw de puncher van dienst
en scoorde de 0-3. Doelman Kempeneer ging niet vrijuit en de Brugse spits nam het geschenk in dank aan.
Een zuivere hattrick voor het nummer 10 van Cercle en een vroegtijdig einde van de wedstrijd, zo leek. De
mannen van Glen De Boeck vonden het even welletjes en lieten KV het spel in handen nemen. Antun
Dunkovic tekende voor het weinige gevaar langs Mechelse zijde in het openingshalfuur. Een geplaatst
afstandsschot vormde echter geen bedreiging voor Bram Verbist.
Toch was de kelk nog niet volledig geledigd voor Malinwa en het avondje van Tom De Sutter was ook nog
niet voorbij. De vierde treffer van De Sutter kwam er op een aangeven van Oleg Iachtchouk. De Oekraïner
zette zich goed door op de linkerflank en zette strak voor naar de tweede paal waar De Sutter, alweer hij,
scoorde. Datgene wat KV Mechelen absoluut wou vermijden, een nieuwe pandoering door de Bruggelingen,
leek al na twintig minuten een feit.
En net op het moment dat de wedstrijd op slot leek te gaan prikte geelrood tegen. Aloys Nong ging het duel
aan met enkele verdedigers en na wat geharrewar kon Imschoot de eerredder scoren. Wanneer Vleminckx
enkele minuten later zijn eerste doelpunt van het seizoen maakte, kreeg het bekerduel plots terug een beetje
spanning. De bezoekende verdediging had de flanellen benen overgenomen van de thuisploeg en bibberde bij
enkele hete standjes voor doel. Aan de ruststand veranderde wel niets meer en beide ploegen zochten de
kleedkamer op met genoeg stof tot discussie.
KV Mechelen wou na de koffie het thuispubliek nog iets geven en trok ten aanval in de beginfase van die
tweede periode. Een kopbal van Nong en een schot van Dunkovic mistten de nodige richting om de
aansluitingstreffer meteen na rust al te maken. Het leek erop dat de thuisploeg zich nog niet meteen gewonnen
gaf. Toch bloeide de wedstrijd snel dood. KV had niet de precisie om nog iets te forceren, Cercle van zijn kant
was vooral bezig met de kwalificatie veilig te stellen.
Een kwartier voor tijd schudde Nong iedereen weer wakker. Met een hard schot maakte de Kameroener van
dichtbij de aansluitingstreffer. De Mechelse hoop ging echter snel weer liggen nadat het doelpunt afgekeurd
werd voor buitenspel. Buiten die flits van Nong bleek KV in de tweede helft niet bij machte de
verdedigingsgordel van groenzwart te ontwrichten. De wedstrijd leek achteraf bij de rust al gespeeld. Toch
was na twintig minuten spelen de kwalificatie al een hopeloze opgave geworden.
De tegenprikken van de thuisploeg getuigden van mentale weerbaarheid, maar de tegendoelpunten en het
spelpeil van de hele wedstrijd gaven op hun beurt de harde realiteit weer. Cercle Brugge was al voor de
tweede maal dit seizoen te sterk voor de troepen van Peter Maes en scoorde voor de tweede keer op rij vier
doelpunten in het Veoliastadion.
De eerste bekerwedstrijd was meteen ook de laatste voor KV Mechelen, vanaf nu telt enkel de competitie
waar geelrood de komende weken en maanden ook nog hevig zal moeten strijden.
woensdag 28 november: Koen Persoons liep in de bekerwedstrijd tegen Cercle Brugge KSV een verrekking
op in de quadriceps. De middenvelder zal hierdoor een tweetal weken onbeschikbaar zijn.
vrijdag 30 november: KVM kreeg deze week een brief van Jo Vanhecke, hoofd van de cel voetbalveiligheid
van Binnenlandze zaken, waarin hij de Mechelse fans wenste te feliciteren voor hun voorbeeldig gedrag dit
seizoen.
zaterdag 1 december: KVM - KSV Roeselare 4-3
Spektakel in het Veoliastadion: in een geweldige wedstrijd tussen Malinwa en Roeselare trok een op revanche
berust KV Mechelen aan het langste eind. 4-3 werd de eindstand.
Daarmee knokte KV Mechelen zich naar een zeer belangrijke zege. Zowel Malinwa als de West-Vlamingen
scoorden aan de lopende band, maar uiteindelijk kon geelrood via goals van Nong (tweemaal), Van Goethem
en Asare voorbij zwartwit voetballen. Voor Malinwa kondigde het treffen met Roeselare zich aan als
bijzonder belangrijk om alsnog voor de winterstop de nodige punten te rapen. KV Mechelen moest de

bekeruitschakeling tegen Cercle Brugge wegspelen met een duidelijk antwoord tegen de West-Vlamingen. En
dat deed het ook met een knappe overwinning.
Geelrood startte meteen goed aan de partij. Het voerde de druk langzaamaan op en ging geduldig op zoek naar
een opening in de bezoekende afweer. Nong, Van Goethem en Dunkovic creëerden enkele schuchtere
pogingen, maar goalie Biebauw hield de netten proper. Malinwa leek de les van maandag goed begrepen te
hebben. Het voetbalde compact, liet de bal vlot circuleren en forceerde verscheidene doelrijpe kansen. In de
zeventiende minuut werd de thuisploeg voor dat voetbal beloond. Imschoot stak enig mooi door naar Nong die
beheerst Biebauw het nakijken gaf. Toch liet KVM zich even later te simpel in de luren leggen. De eerste
echte tegenprik van Roeselare leverde ook meteen een doelpunt op. Tanghe zette voor naar Mahamadou Dissa
die zijn naam van goaltjesdief weer waarmaakte en de netten deed trillen. Eén aarzeling in de Mechelse
defensie werd meteen afgestraft door de bezoekers. De twijfel sloop even in de thuisrangen, maar daar maakte
Kenneth Van Goethem even na het halfuur komaf mee. De nummer zeven van Malinwa – die overigens
vandaag naast Biset de plaats van de geschorste Geudens innam – knalde vanop een twintigtal meter in doel.
Een bevrijdend doelpunt zou even later blijken, want KVM drukte de West-Vlamingen helemaal tegen het
eigen doel.
Roeselare-verdediger Vaesen drukte het bezoekende tegenoffensief helemaal de kop in toen hij op zeven
minuten tijd twee gele kaarten moest incasseren. Nong maakte er bovendien nog voor de pauze drie-één van.
Een afgeweken schot van de jarige Vleminckx belandde in de schietgrage voeten van Nong die Malinwa nog
voor de rust op een puike én meer dan verdiende voorsprong bracht.
Gezien het overwicht in de eerste helft zou dit een veilige voorsprong moeten zijn. Na de rust liet KVM zich
echter in slaap wiegen door het spel van de bezoekers die op hun beurt bijzonder efficiënt voor de dag
kwamen. Een scherpe voorzet van de mee opgerukte De Vleesschauwer viel perfect op het eenzame hoofd van
Paul Kpaka. De spanning keerde weer helemaal terug in de partij. Malinwa zette echter tien minuten later de
situatie recht door een knappe één-twee via Nong en Asare te verzilveren. De heroptredende Ghanees mocht
alleen op Biebauw afgaan en maakte het knap af. Maar weer kon Roeselare voor enige West-Vlaamse hoop
zorgen. Met de hulp van de wind en doelman Kempeneer verdween een lob van De Vleesschauwer vanop
rechts tegen de netten. Wat een spektakel in het Veoliastadion, al had Malinwa zich een rustigere avond
kunnen bezorgen als het ook verdedigend iets steviger op de benen stond.
De tien bezoekers knokten zich al het zweet uit hun lijf om alsnog een gelijkspel uit de brand te slepen, maar
een op de drie punten azend KVM gaf de tweede overwinning van het seizoen niet meer uit handen. Vier-drie
werd het dus na een spectaculaire partij voetbal. Malinwa toonde nogmaals dat het scoringsprobleem verleden
tijd is en zette zo de defensieve fouten recht. Roeselare van haar kant droop weer maar eens zonder punten
vanop verplaatsing af.
dinsdag 4 december: Vandaag kreeg KVM in het spelershome het bezoek van de Sint. Hij had voor iedereen
een passend geschenk meegebracht.

De Sint op bezoek in het Veolia-stadion "Achter de Kazerne".

zaterdag 7 december: KVC Westerlo - KVM 1-1
Malinwa speelde één-één gelijk op het veld van Westerlo. Na een lange en zware partij ging Malinwa naar
huis met één punt. Mechelen had nochtans lange tijd uitzicht op de eerste uitoverwinning, maar diep in de
tweede helft kon Westerlo gelijk maken.
Na de tweede overwinning van het seizoen, thuis tegen Roeselare, ging Mechelen op zoek naar haar eerste
uitoverwinning. Peter Maes wijzigde zijn elftal op twee plaatsen in vergelijking met vorige week. In doel
verving Adamović de geblesseerde Kempeneer. De geschorste Dunkovic werd vervangen door Geudens, die
op zijn beurt terug kwam uit schorsing.
Het werd al snel duidelijk dat Mechelen met gezonde ambities naar Westerlo was afgezakt. Voetballen was
echter niet makkelijk op de zware grasmat van het Kuipje. Het eerste gevaar kwam dan ook op stilstaande
fase. Een corner van Westerlo werd niet goed weggewerkt, waardoor Van Den Eede kon afdrukken.
Adamović ging gepast neer. Niet veel later haalde Van Kerckhoven uit vanuit de tweede lijn. Zijn poging ging
maar net over en naast. Malinwa was echter niet onder de induk en ging ongestoord verder op zoek naar een
voorsprong. Lang hoefde geelrood niet te wachten op die voorsprong. Imschoot recupereerde de bal aan de
rand van de Westelse zestien en via Nong kwam de bal bij Vleminckx terecht. De blonde spits liet de kans niet
liggen en knalde het leer voorbij De Winter in doel. Een paar minuten later had Vleminckx de nul-twee aan de
voet maar zijn poging werd in twee tijden afgestopt. Nadien herstelde Westerlo het evenwicht en scoorde
zowaar maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Westerlo kwam wel nadrukkelijker voor in de
wedstrijd en was met momenten levensgevaarlijk. Na vijfendertig minuten ging Coelho net onder een voorzet
van Van Den Eede door. Sarki was goed gevolgd aan de tweede paal, maar een geweldige reflex van
Adamović hield KVM recht. Ook Mechelen was nog één keer gevaarlijk op de counter, maar scoren werd er
niet meer gedaan. Zo gingen beide ploegen rusten met een nul-één stand op de bordjes. De mannen van
Ceulemans kregen waarschijnlijk een fikse uitbrander tijdens de rust, want Westerlo begon furieus aan de
tweede helft. Het eerste kwartier was er van Mechelen geen sprake. Grote kansen leverde dat niet op, maar na
een uur was Westerlo er wel twee keer dicht bij. Eerst bracht de paal redding en dertig seconden later werd de
bal op de lijn gered door Mellemans. De goal bleef echter uit en Malinwa leek haar tweede adem gevonden te
hebben. Het bleef echter pompen of verzuipen voor geelrood. In de vijfenzeventigste minuut was het dan toch
raak. De bal geraakte weer niet weg uit de Mechelse zestien en Dekelver profiteerde door van dichtbij binnen
te trappen. Beide ploegen waren nadien niet meer bij machte om nog echte doelrijpe kansen bijeen te
voetballen. Zo eindigde de partij op een billijk één-één gelijkspel.
maandag 10 december: Kevin Kempeneer zal vóór Nieuwjaar niet meer in actie kunnen komen. De jonge
doelman kampt met een schouderblessure, de NMR-scan die eind vorige week gemaakt werd, bracht een
peesontsteking aan het licht.
woensdag 12 december: KVM laat weten dat de A-kern tijdens de winsterstop van 3 tot en met 10 januari op
oefenstage gaat naar Cyprus. Eerst krijgen de spelers vrijaf van 23 tot 30 december. Op donderdag 3 januari
trekt de delegatie op uitnodiging van Ethnikos FC Achnas, de ex-club van doelman Miloš Adamović, naar
Ayia Napa om er te gaan overwinteren. Malinwa zal er naast een oefenduel tegen Ethnikos FC nog een
tweede wedstrijd spelen. Waarschijnlijk wordt ook op Belgische bodem nog een oefenmatch gespeeld in het
weekend van 12 en 13 januari.
donderdag 13 december: KV Mechelen huurt Patrice Noukeu tot het einde van het seizoen van KAA Gent.
De 25-jarige middenvelder werd het afgelopen half jaar door de Buffalo’s uitgeleend aan het Griekse Xanthi.
Voorheen speelde hij in België al voor KFC Verbroedering Geel en R. Excelsior Mouscron.

Patrice Noukeu in het shirt van KAA Gent en R. Excelsior Mouscron.

zaterdag 15 december: KVM - KFC Germinal Beerschot Antwerpen 1-2
KV Mechelen moest vanavond de duimen leggen tegen Germinal Beerschot. Toch verdiende de thuisploeg
meer dan het kreeg.
Teveel kansen had de thuisploeg nodig om het af te maken, zo bleek achteraf. KV Mechelen voetbalde
voldoende mogelijkheden bij elkaar om de drie punten te nemen, maar de bezoekende doelman Steppe pakte
voor zijn ploeg de volle buit. Zo moest geelrood, na afloop van de partij, ontgoocheld afdruipen.
Peter Maes sleutelde op twee posities aan het elftal dat vorige week een punt behaalde in Westerlo. Koen
Persoons kwam, na twee weken afwezigheid, opnieuw in de ploeg. Hij verving de zieke Biset en ook Antun
Dunkovic maakte deel uit van de basiself. Daardoor schoof Kenneth Van Goethem een rij achteruit en
verdween Kenny Van Hoevelen uit de ploeg.
Eerste Helft
Beide ploegen keken de kat wat uit de boom in de aanvangsfase van de wedstrijd. Veel middenveldspel met
als gevolg weinig uitgespeelde kansen. Het publiek was al een beetje in slaap gedommeld, toen Hernan
Losada zijn moment gekomen achtte om het Veoliastadion wakker te schudden. Met een beetje geluk kwam
de Argentijn in balbezit, maar wat volgde was heel knap. Een slim poortje bij Mellemans bracht de
middenvelder van GBA alleen voor Adamović. Die weerde het schot van Losada onvoldoende af en Tosin
Dosunmu stond op de juiste plaats om de bal in doel te werken. De Nigeriaanse spits toonde zijn torinstinct en
maakte de eerste echte kans van de partij meteen af. KV Mechelen zette daar het eerste halfuur weinig
tegenover. Het leed daarvoor veel te vaak balverlies en de Mechelse aanhang bleef op zijn honger zitten.
Net voor het halfuur stak de thuisploeg dan toch eens zijn neus aan het venster. Vleminckx glipte goed door de
buitenspelval en zette heel strak voor. GBA doelman Kenny Steppe kon de bal nog uit het doelvlak ranselen,
Geudens kon in herneming net niet bij de bal.
Wat in de eerste minuten van de wedstrijd nog onmogelijk leek voor KV, geschiedde dan toch. Een voorzet
van op de linkerflank vond het hoofd van Björn Vleminckx, die slim doorkopte tot bij zijn maatje Nong. De
Kameroener twijfelde niet en schoot het leer strak in doel. Het zevende doelpunt al voor de Mechelse spits.
KV rook zijn kans en Geudens haalde uit met een loeier. Een schitterende safe van Steppe behoedde de
bezoekers voor een achterstand. Bij GBA stond het water hen plots aan de lippen. Maar KVM kon het
gaspedaal niet ingedrukt houden en de troepen van Harm Van Veldhoven konden het evenwicht naar het einde
van de eerste helft stilaan herstellen.
Nog één keer viel er dreiging te noteren voor het doel van KV, maar een schot van Malki kon Adamović niet
verontrusten. Beide ploegen gingen logischerwijs rusten met een 1-1 gelijkspel.
Tweede helft
De opdracht was duidelijk voor KV in de tweede helft. Iets verzorgder spelen zou de Mechelaars een pak
vooruit helpen. Want ook de bezoekers hadden in die eerste periode geen overweldigend voetbal op de mat
gebracht. Via Dunkovic kon de thuisploeg een eerste keer dreigen, maar zijn vrije trap strandde een metertje
naast de paal.
Toch was het GBA dat ook na rust de eerste grote kans kreeg. Dosunmu kreeg de bal op de zestien en haalde
stevig uit. Miloš Adamović kon het schot nog keren met een been. Die verwittiging nam de thuisploeg
blijkbaar niet ernstig want even later kreeg de vrijstaande Losada de bal op rechts. De spelmaker van GBA
sneed even naar binnen en werkte dan zeer goed af. Voor de tweede keer was KV Mechelen op achtervolgen
aangewezen. Een heel efficiënt Germinal Beerschot scoorde uit een handvol kansen twee doelpunten en had
net iets meer geluk dan geelrood.
Even later was Vleminckx aan de overkant zeer dicht bij de gelijkmaker. Eerst was Steppe gevloerd op een
kopbal van de blonde spits, maar de paal hield de netten van bezoekers schoon. En even later volgde niemand
op een voorzet-schot van diezelfde Vleminckx waardoor de bal voorlangs dwarrelde. KV dreef de druk op en
Peter Maes stuurde zijn troepen naar voor.
Dat resulteerde aanvankelijk enkel en alleen in veldoverwicht. De ingevallen Kielo Lezi kreeg wel een goede
kopkans op een verre voorzet van Aloys Nong, maar alweer had Steppe een goede redding in huis. Malinwa
voetbalde duidelijk beter in die tweede helft maar had het geluk niet aan z’n zijde bij de afwerking. De beste
mogelijkheid om te scoren kreeg KV op strafschop. De ingevallen Cruz trok Vleminckx onderuit in het
strafschopgebied en scheidsrechter Vinche legde de bal op de stip. Een klusje voor kapitein Jonas Ivens, zo
dacht iedereen in het Veoliastadion. Maar een uitstekende Steppe onderstreepte zijn waarde voor de
paarswitten uit Antwerpen. De jonge doelman hield op z’n eentje de thuisploeg van een tweede doelpunt.
Mogelijkheden had KV genoeg in die tweede helft want ook Kristof Imschoot en Jonas Ivens mochten allebei
nog van dichtbij aanleggen, maar het zijnet en Steppe brachten geen verandering meer in de score. Geelrood
probeerde nog met de moed der wanhoop maar moest zich na negentig minuten uiteindelijk gewonnen geven.
Achteraf bekeken was de thuisploeg zeker niet kansloos tegen de subtopper uit de Jupiler League. Maar de
factor geluk was duidelijk niet aan Mechelse zijde bij de afwerking. Tegelijkertijd stootte het op een zeer

efficiënte tegenstander die aan enkele kansen genoeg had om de wedstrijd te beslissen. Niets dan
ontgoocheling dus bij Peter Maes & co, want met het oog op de levensbelangrijke wedstrijd van volgende
week tegen Sint-Truiden,hadden drie punten een uiterst welkom kerstgeschenk geweest. In het verre Limburg
zal geelrood met het mes tussen de tanden moeten spelen om met een gerust hart de winterstop aan te vatten.
zondag 16 december: Vandag bracht de spelersgroep en de begeleiders van KVM een bezoekje aan de
kerstmarkt in Mechelen. Uiteraard werd daar halt gehouden aan de stand van de Supporterfederatie Malinwa.

Kevin Kempeneer, Kenny Van Hoevelen, Kevin Geudens en Pieter Crabeels op de Kerstmarkt in Mechelen.
zaterdag 22 december: K. Sint-Truidense VV - KVM 0-1
KV Mechelen won op het veld van Sint-Truiden met nul-één en behaalde zo de eerste drie punten op
verplaatsing.
Als afsluiter van de heenronde stond er nog een heuse degradatietopper op het programma. Mechelen maakte
de verplaatsing naar Sint-Truiden, de voorlaatste in de stand. Het verschil met de Mechelaars bedroeg echter
maar één punt. Een overwinning was dus welgekomen, wou Mechelen zonder zorgen de winterstop in. Peter
Maes moest het voorin wel doen zonder de geelgeschorsten Nong en Vleminckx. Daardoor kregen we een
onuitgegeven voorlinie aan de aftrap. Crabeels en Kielo Lezi moesten voor de Mechelse doelpunten zorgen.
Voorts stond ook Iddi voor het eerst dit seizoen aan de aftrap. Hij verving Dunkovic op het middenveld. Tot
slot nam Van Hoevelen zijn positie op de rechtsback terug in, ten koste van Van Goethem.
Mechelen begon gretig aan de partij, maar had net als Sint-Truiden moeilijkheden met het ondergesneeuwde
plein. Toch kon Kielo Lezi na vijf minuten bijna profiteren van balverlies, maar zijn schot ging een kleine
meter over. Beide ploegen probeerden wel te combineren, maar de oranje bal bleef nooit lang in eigen rangen.
Veel doelrijpe kansen vielen er in de beginfase dan ook niet te noteren. Op het kwartier kreeg Sint-Truiden
dan toch plots een reuzegrote kans. Van Houdt zette Beslija alleen voor doel, maar een attente Adamović dook
gepast in de voeten van de Bosniër. Naarmate de eerste helft vorderde trok STVV het laken naar zich toe,
maar gevaar creëren lukte de Truienaars amper. Mechelen kon daar echter nog minder tegenover stellen. Eén
afstandsschot van Persoons was het enigste Mechelse gevaar gedurende lange tijd. Toch lepelde Iddi vlak voor
rust een voorzet perfect op het hoofd van Imschoot. De middenvelder zag zijn bal echter van onder de lat
geranseld door Mignolet. De supporters waren zich nog aan het verwarmen met de kans van Imschoot toen
Geudens de daaropvolgende hoekschop binnentrapte. Zo kwam Mechelen vlak voor rust op voorsprong. Niet
geheel verdiend, maar daar lag niemand van het geelrode kamp wakker van.
Net als op het einde van de eerste helft was Sint-Truiden in het begin van de tweede helft de dominante ploeg.
Ditmaal was het wel dreigender dan in de eerste vijfenveertig minuten. Al na twee minuten was er een

penaltyfase met Beslija, maar de aanvaller werd zelf bestraft voor een trekfout op Mellemans. Nadien volgde
er kort na mekaar twee gevaarlijke schoten, maar Adamović stond telkens pal op zijn lijn. De wedstrijd
evolueerde vervolgens naar een iets bitsiger niveau wat dan weer de kwaliteit van het voetbal niet ten goede
kwam. Beide trainers stuurden bij met enkele wissels, maar de partij bleef een opeenstapeling van kleine
fouten, slechte passes en andere onzorgvuldigheden. Het bleef dus bitterkoud in de hel van Staaien. Enkel in
het uitvak waren met momenten exotische temperaturen waar te nemen. Zo bleef het nul-één in een wedstrijd
waar vooral over het veld zal worden nagepraat.
Malinwa won dus op het veld van Sint-Truiden met nul-één en behaalde zo zijn eerste uitoverwinning van het
seizoen. Het speelde niet altijd even verzorgd, maar daar had het veld een groot aandeel in. Geelrood scoorde
diep in de eerste helft en had relatief weinig moeite om die voorsprong vast te houden. Met deze belangrijke
uitzege kan Mechelen met een gerust gemoed de winterstop in.
maandag 24 december: Malinwa heeft een nieuwe doelman beet. De 28-jarige Olivier Renard tekende een
contract voor 3,5 jaar bij KVM. Renard was aan z’n derde seizoen bij R. Standard de Liège bezig, maar was
bij de Rouches op een zijspoor beland. Volgens Gazet Van Antwerpen betaalt KV 275 000 euro aan de
Luikse topclub voor de transfer van Renard die nog een contract tot 2008 had. De keeper, die dit seizoen voor
het eerst werd opgeroepen voor de Rode Duivels, speelde vroeger nog voor RC Gouvy, R. Charleroi SC,
Udinese Calcio, Modena FC en SSC Napoli.

De nieuwe doelman van KVM komt over van het R. Standard de Liège van Michel Preud’homme. Na de
laatste wedstrijd van de heenronde neemt hij afscheid van het publiek op Sclessin.
dinsdag 25 december: Vandaag overleed na een slepende ziekte ex-KVM-speler Gustaaf Sels. Stafke Sels,
die tussen 1960 en 1967 de kleuren van Malinwa verdedigde, werd 75.
donderdag 27 december: Vandaag zette Anis Boussaidi zijn handtekening onder een contract dat hem tot juni
2008 aan KVM verbindt. Boussaidi is een 26-jarige Tunesische verdediger die een half seizoen wordt
gehuurd van het Oekraïnse Metalurg Donetsk. Boussaidi, die tevens lid is van de Olympische ploeg van
Tunesië, werd voornamelijk aangetrokken om de geblesseerde Chen te vervangen op de rechtsbackpositie.

Anis Boussaidi is na Olivier Renard en Patrice Noukeu de derde speler die KV aantrok tijdens de winterstop.

woensdag 2 januari: Na een weekje vakantie verzamelt de A-kern vandaag terug in Mechelen. De
spelersgroep zal niet volledig zijn, want enkele buitenlandse spelers kregen de toelating om langer in hun
thuisland te vertoeven. Nana Akwasi Asare bereidt zich Ghana voor op de Afrika Cup.
donderdag 3 januari: Vandaag vertrok KVM op oefenkamp naar het Cypriotische Ayia Napa. Via Schiphol
vloog de Mechelse delegatie naar hun bestemming waar de terugronde van de Jupiler League zal voorbereid
worden. Van de A-kern bleven enkel de revaliderende Xavier Chen en Kristof Goessens thuis. Aleksandar
Bajevski, Aloys Bertrand Nong en Miloš Adamović waren nog niet van de partij maar reizen hun ploegmaats
achterna, terwijl Nana Akwasi Asare in de voorselectie van Ghanese nationale ploeg zit. Naast de
nieuwelingen Olivier Renard, Patrice Noukeu en Anis Boussaidi zal ook Lior Asulin met KV meetrainen in
Cyprus. Asulin is een 27-jarige Israëlische spits van Hapoel Tel-Aviv die na de stage door de technische staf
zal worden geëvalueerd. Hoofdtrainer Pieter Maes nam ook z’n keepertrainer Luc Duville en z’n physical
coach Frédéric Renotte mee naar het Griekse eiland. Assistent-coach Yves Cloots bleef in Mechelen om zich
te richten op z’n taak van administratief directeur. Verder vloog ook een delegatie van de medische staf, de
clubfotografe en enkele bestuursleden mee naar Cyprus.

Klaar voor de eerste trainingsdag in Cyprus.
vrijdag 4 januari: Tijdens de eerste trainingsdag op het oefenkamp in Cyprus legde trainer Pieter Maes er
duchtig de pees op. Reeds om 7u30 stond er een groepsloop op het programma en nadien trakteerde hij z’n
ploeg nog op 2 veldtrainingen. De traininsomstandigheden waren in ieder geval optimaal: piekfijn verzorgde
grasvelden en een temperatuur van 16 graden.

Een vroege groepsloop op het strand.

zaterdag 5 januari: Vandaag begon KV de dag met een fitness-sessie. In de voormiddag vond dan de enige
training van de dag plaats want in de namiddag speelde KV een eerste oefenwedstrijdje. Omdat gastploeg
Ethnikos Achnas een bekerwedstrijd diende af te haspelen, speelde Malinwa onderling een partijtje. Coach
Pieter Maes liet een soort type-elftal aantreden tegen andere spelers van de A-kern die zich Malinwa FC lieten
noemen. De A-ploeg won, dankzij de doelpunten van Abdul-Yakuni Iddi en Kenneth Van Goethem vlotjes
met 2-0.
zondag 6 januari: Ook de vierde stagedag werd gestart met een fitness-sessie, de voormiddag werd
afgesloten met een fikse strandloop. Na de middag stapte iedereen, met uitzondering van de studenten, de bus
op om het stadje Larnaca te verkennen. Op de dijk was er een kleine markt aan de gang en nadat de groep
daardoor was gewandeld werd besloten om op een terras iets te gaan drinken van waar de bekerwedstrijd
Burnley – Arsenal (0-2) werd gevolgd op een groot scherm.
maandag 7 januari: Vandaag werd de dag in Ayia Napa gevuld door een strandloop en 2 stevige trainingen.
De weergoden waren Malinwa alweer gunstig gezind, zodat er in de beste omstandigheden kon getraind
worden met het oog op de oefenwedstrijd van morgen de Cypriotosche competitieleider Famagusta.
dinsdag 8 januari: Anorthosis Famagusta FC - KVM 4-3
KV Mechelen verloor vanavond nipt een vriendschappelijke wedstrijd van de Cypriotische eersteklasser
Anorthosis Famagusta FC. Voor het eerst sinds lang trok Malinwa op stage en de eerste echte oefenwedstrijd
van 2008 werd met nipte vier-drie cijfers verloren.
De voorbereiding op de terugronde liep ook vandaag gewoon verder. Vanochtend om 10.30u verzamelde de
kern op de oefenvelden vlak bij het hotel in Ayia Napa voor een training van zowat tachtig minuten. De
technische staf liet vooral snelheid en kracht in de stevige oefensessie primeren.
's Namiddags stond er geen training of loop op het programma. De groep moest immers om 17u in het Antonis
Papadopoulosstadion in Larnaca aan de bak voor een oefenmatch tegen de voorlopige leider in de
Cypriotische eerste klasse, Anorthosis Famagusta FC. Malinwa ontmoette na Achnas FC voor de tweede maal
een Cypriotische club dit seizoen. Met Anorthosis Famagusta FC stond echter de voorlopige leider én
bekerhouder van Cyprus tegenover KVM.
KVM nam een vliegende start. Aloys Nong vond al na drie minuten de weg naar de netten en deed dat even
later een tweede maal over. Intussen had Tsitaishvili - ietwat ongelukkig voor KVM - de één-één kunnen
scoren. Malinwa speelde ondanks de zware trainingsarbeid van de afgelopen dagen fris en bepaalde bij
momenten het spel. Imschoot maakte er nog voor het halfuur 1-3 van. Het werd een echt doelpuntenfestijn,
want nog in dezelfde minuut wist Frosos de bal voorbij Renard te krijgen. Twee-drie was ook de ruststand.
Na de pauze mochten Dunkovic, Boussaidi en Mbemba het veld op. Een penalty in cadeauverpakking
aangeboden door de plaatselijke scheidsrechter zette de thuisploeg al snel in de tweede helft op drie-drie.
Laban was afwerker met dienst. Malinwa verloor vervolgens ondermeer door het vele wisselen de schwung en
zakte - zichtbaar vermoeid - wat terug.
Lang zag het er naar uit dat de wedstrijd op drie-drie zou eindigen, maar daar besliste Tsitaishvili net voor het
laatste fluitsignaal nog anders over. Malinwa verloor dus nipt van Famagusta FC in een wedstrijd waarbij
maar liefst 21 spelers voor KVM uitkwamen.
woensdag 9 januari: Ook de laatste dag van de winterstage werd goed gevuld: eerst trokken de spelers
opnieuw naar de fitness, nadien volgde een jogging en na de middagpauze vond een laatste stevige training
plaats op de velden van het hotel in Ayia Napa. ’s Avonds werd het glas geheven op een geslaagde stage ter
voorbereiding van de terugronde van de Jupiler League.
donderdag 10 januari: Reeds om 5u45 moest de Malinwa-delegatie uit de veren om de terugreis naar
Mechelen aan te vatten. Met een beetje vertraging arriveerde de bus rond 18u00 terug aan het Veolia-stadion
"Achter de Kazerne". Daar sloot een korte uitlooptraining de stage helemaal af. Ondervoorzitter Silveer
Dauwe en stadiondirecteur Francis Van Campenhout, die als bestuursafvaardiging de reis naar Cyprus hadden
meegemaakt, beaamden dat de winterstage erg geslaagd mag genoemd worden. Dauwe merkte op dat spelers
en begeleiders erg professioneel werkte in Cyprus en vooral een toonbeeld vormden op disciplinair vlak.
dinsdag 15 januari: KSK Heist - KVM 3-1
Malinwa verloor met 3-1 op het veld van vierdeklasser KSK Heist.
Om enkele spelers het nodige wedstrijdritme te laten opdoen, laste geelrood een oefenwedstrijd in tegen KSK
Heist. Trainer Peter Maes deed voor deze oefenwedstrijd dan ook een beroep op een mix van a-kernspelers,
testers en beloftevolle jongeren. KVM, met de testers Pejic en Matinungina in de spits, begon behoorlijk aan
de wedstrijd, maar bracht te weinig om de vierdeklasser in verlegenheid te brengen. Geelrood kreeg kansen
via Pejic, Boussaïdi en Kielo Lezi, maar kon ze niet benutten. Aan de overzijde had doelman Adamović

weinig of geen werk te verrichten. In een redelijk gelijkopgaande eerste helft bleef de brilscore logischerwijs
op het scorebord.
Ook na de rust viel er niet zo veel te beleven in het Heistse sportcentrum en in een gezapige tweede helft kon
Malinwa haar wil evenmin opdringen. Geelrood kreeg wel enkele kleine kansjes via Pejic en Charaï, maar het
doelpunt viel aan de overzijde. KVM reageerde haast onmiddellijk via zijn elite-spelers: een mooie actie van
Ngadrira werd binnengekopt door de net ingevallen Dom. Malinwa probeerde alsnog een overwinning uit de
brand te slepen en kreeg vijf minuten voor tijd nog een mogelijkheid na een mooie actie van opnieuw
Ngadrira en Dom. Die laatste kon echter niet voldoende bij de bal, waarna de Heistse defensie snel de
tegenaanval lanceerde. Die counter werd op een prachtige wijze afgerond: een mooi geplaatste lob verdween
netjes achter Adamović in doel. Nog geen vijf minuten later was het helemaal over en uit voor de mannen van
Peter Maes. Een foutje van Mbemba werd genadeloos afgestraft: 3-1.
Vanavond organiseerde de supportersfederatie jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Na de traditionele terugblik op
het voorbije jaar en de vooruitblik naar het nieuwe werd ook de meest verdienstelijke speler van 2007
bekendgemaakt. Dit maal was deze eer weggelegd voor aanvoerder Jonas Ivens.
woensdag 16 januari: Op het jaarlijkse gala van de Gouden Schoen kreeg Malinwa de prijs voor de beste
supporters van het jaar 2007. KVM haalde het voor de fans van KFC Germinal Beerschot Antwerpen en R.
Standard de Liège. Stefaan Leroux, voorzitter van de Supportersfederatie, mocht de prijs in ontvangst nemen
van KV-aanvoerder Jonas Ivens. De trofee betrof een metersgroot geelrood spandoek met het KVM-logo en
de tekst “beste supporters 2007”. De apotheose van de avond was uiteraard de uitreiking van de Gouden
Schoen zelf. Ook hier viel KVM een beetje in de prijzen: want de laureaat, Steven Defour, speler van R.
Standard de Liège, kreeg het grootste gedeelte van z’n jeugdopleiding bij Malinwa. In zijn uitvoerige speech
bedankte hij ook al z’n trainers van KVM.
zaterdag 19 januari: RSC Anderlecht - KVM 1-0
KV Mechelen verloor nipt van regerend landskampioen RSC Anderlecht. Een own-goal van Vleminckx na 27
minuten bleek voldoende voor de paarswitte winst.
Malinwa mocht voor haar eerste competitiewedstrijd in 2008 meteen naar het Constant Vanden Stockstadion
van RSC Anderlecht. Hoewel de regerende landskampioen bij de winterstop slechts op een zevende stek in het
klassement geparkeerd stond, bleef een tripje naar paarswit een allesbehalve simpele onderneming.
Van de drie nieuwkomers bij KVM stond enkel Renard in de basis. Noukeu en Boussaidi, conditioneel nog
niet in topvorm, kregen een plaatsje op de bank. De wedstrijd kende meteen een aardige start. De
felgehavende thuisploeg wou alle kommer en kwel van de heenronde van zich af spelen en zocht meteen het
doelgebied van Renard op. Met het duo Boussoufa - Akin voorin en nieuweling Chatelle en Goor op de
flanken oogde het aanvallend compartiment – althans op papier – bijzonder mooi. Ondanks de goede intenties
van paarswit liepen de combinaties in de eerste twintig minuten niet van een leien dakje. Malinwa wachtte
rustig af en trachtte af en toe tegen te prikken. Net op het moment dat KVM het evenwicht leek te herstellen,
kende geelrood pech. De ongelukkige Vleminckx kopte een indraaiende hoekschop van Boussoufa in eigen
doel. De goal leek Anderlecht te bevrijden van de dwingende druk die boven de ploeg hing. Enkele
ogenblikken na het openingsdoelpunt zette Akin zijn hoofd tegen een puike voorzet vanop rechts. De nummer
24 mikte echter naast.
Het bleef afwachten of Malinwa kon reageren. Nong kende tot dan toe een lastige avond en kreeg het aan de
stok met scheidsrechter Wouters. De Kameroener die het leven zuur werd gemaakt door Pareja en Deschacht
liep dan ook onnodig tegen een gele kaart aan. Op het middenveld vonden Imschoot en Dunkovic niet de
antwoorden om voor een snelle omschakeling te zorgen. RSCA mocht dan wel niet het zo geliefde
champagnevoetbal opdissen, in de zone van de waarheid toonde het zich uitermate vinnig. De bezoekende
defensie stond geen al te grote kansen meer toe, al had Akin de twee-nul vlak voor de koffiepauze nog op het
bord kunnen zetten. De spits schoot echter pal op Renard. Eén-nul was het dus bij de rust, een verdiende
voorsprong voor de Brusselaars. KVM pootte een vrij behoorlijke – zij het té brave – organisatie neer, maar
kon eens over de middenlijn de thuisploeg nooit bedreigen.
Het gebrek aan power trachtte Maes bij de rust op te lossen door Dunkovic naar de kant te halen en Boussaidi
te laten debuteren. Net als in de eerste helft tekende de thuisploeg voor de meeste kansen. Renard liet zich
echter niet verschalken en hield Malinwa in de wedstrijd. Geelrood had het dan wel niet gemakkelijk om zich
te manifesteren op de helft van de thuisploeg, Anderlecht leek te berusten op de nipte voorsprong. De weinige
diepgang in het thuisspel afgewisseld met de machteloosheid van KVM zorgde voor een vrij stereotiepe
tweede helft waarin enige opwinding ver te zoeken was. Boussoufa zorgde er dan maar met een fijnzinnig
nummertje in zijn eentje voor. Van Hoevelen werd gedold en moest aan de noodrem trekken. De
daaropvolgende vrijschop schilderde hij enig mooi naar de kruising, maar Renard kon het laatste beetje hoop
in de Mechelse rangen houden.

Een zeldzame doorbraak van Nong zette de ingevallen Charaï in schietstelling, maar een subtiel duwtje van de
Anderlechtse defensie voorkwam meer onheil. Meteen aan de overzijde brak Akin door, maar zijn pass
ontbrak de nauwkeurigheid om Boussoufa de veilige twee-nul te laten netten. Geelrood probeerde in extremis
nog Zitka te bedreigen, maar dat lukte niet meer. Eén-nul dus na een wedstrijd waarin een behoorlijk
georganiseerd KVM tegen een niet zo super Anderlecht aanvallend te weinig bracht om aanspraak te maken
op het gelijkspel.
maandag 21 januari: KV Senegal - Club Dakar 2-2
In het kader van het project Bonjour Afrique speelden de Telenet-medewerkers met de plaatselijke bevolking
van Dakar in Senegal een partijtje voetbal in de shirts van KV Mechelen en Club Brugge. Bonjour Afrique is
een organisatie van een groep Telenet-medewerkers die zich vrijwillig inzetten voor ontwikkelingsprojecten in
Afrika.
vrijdag 25 januari: Vandaag werd Kevin Kempeneer geopereerd aan de schouder. De jonge doelman had
reeds een tijdje te kampen met een chronische peesontsteking en daarom werd in overleg met de medische staf
besloten om de blessure operatief te herstellen. Trainer Pieter Maes zal hierdoor minsten 3 maanden geen
beroep kunnen doen op Kempeneer.
zaterdag 26 januari: KVM - RAEC Mons 2-0
KV Mechelen pakte vanavond zijn vierde overwinning van het seizoen en doet zo een uitstekende zaak met
het oog op het behoud.
Met het laatst geklasseerde RAEC Bergen leek KV Mechelen een haalbare kaart over de vloer te krijgen. In
een echte degradatietopper trok de thuisploeg uiteindelijk ook het laken naar zich toe en won met 2-0. Wie
voor verzorgd voetbal naar het stadion was gekomen, kwam wel bedrogen uit maar wie KV graag zag winnen,
keerde meer dan ooit tevreden terug naar huis.
Eerste helft
Peter Maes sleutelde, in vergelijking met vorige week, op twee posities aan zijn elftal. Maxime Biset nam de
plaats in van de gekwetste Kevin Geudens en links op het middenveld kwam Anis Boussaidi voor het eerst
aan de aftrap. Daardoor moest Antun Dunkovic plaatsnemen op de bank.
De belangen van deze wedstrijd waren voor beide partijen uiteraard groot en dat vertaalde zich aanvankelijk in
een lange studieronde waarin de twee teams een snelle tegengoal absoluut wilden vermijden. De bezoekers uit
Bergen trokken een stevige muur op en speelden met veel mensen achter de bal, enkel Zoko bleef diep voorin
staan. KV Mechelen speelde op zijn beurt te slordig voetbal om het stugge Waalse blok te ontwrichten. Het
was dan ook lang wachten op kansen voor de Mechelse supporters. Een kopbal van Vleminckx op voorzet van
Boussaidi was het eerste dat De beste supporters van 2007 na twintig minuten spelen te zien kregen. Maar
Frederic Herpoel verontrusten zat er niet in. Het spel kabbelde verder en ook de bezoekers toonden weinig zin
voor initiatief. Een harde vrije trap van Wilfried Dalmat was de enige bal die Renard moest pakken in de hele
eerste helft. Tussendoor had Jeroen Mellemans nog eens kunnen uithalen van op de zestien maar dat kon het
magere eerste halfuur zeker niet doen vergeten.
Het meest opwindende standje leek er rond het halfuur te komen na een mooie individuele actie van Aloys
Nong op rechts. De Kameroener legde strak achteruit, maar het schot van de inlopende Imschoot stierf op de
vuisten Herpoel. Het thuispubliek kreeg, buiten die enkele kansjes, vooral slordig spel te zien langs beide
kanten. De aanvallende onmacht die KV vorige week op RSC Anderlecht tentoonspreidde, werd gedurende de
eerste vijfenveertig minuten spijtig genoeg voor een groot deel bevestigd. Maar daar waar geelrood in het
begin van het seizoen vaak maturiteit tekort kwam om de punten vast te houden, toonde het zich nu tegen
Bergen veel efficiënter in de afwerking. Want net toen iedereen zich stilaan opmaakte voor de rust, verstuurde
kapitein Jonas Ivens een hele lange pass van achteruit. Boussaidi nam knap aan en zette de bal hard voor doel.
Bjorn Vleminckx kreeg de bal voor de voeten en twijfelde niet. De blonde spits trapte het leer laag in de
benedenhoek en Herpoel was geklopt. 1-0, niet geheel onverdiend aangezien RAEC Bergen niets toonde in die
eerste periode.
Het laatste woord was voor scheidsrechter Breda, die vlak voor rust onnodig drie gele kaarten trok voor
Okkonen van Bergen en Boussaidi en - de daardoor volgende week geschorste - Van Hoevelen van KV
Mechelen.
Tweede helft
Ondanks die zwakke eerste helft had KV wel een uitstekende uitgangspositie verworven. Het kon RAEC
Bergen immers trachten op te vangen en tegelijk te rekenen op de counter. Hoewel de bal in het kamp van de
bezoekers lag, was het KV dat als eerste de neus aan het venster stak na rust. Boussaidi zette zich door op
rechts en stiftte de bal naar doel, maar Fred Herpoel liet zich niet ringeloren en tikte de bal weg onder de lat.
Op het uur leek het er allemaal nog beter te gaan uitzien voor de thuisploeg, want op een snelle tegenaanval

haalde Okkonen Vleminckx neer. Breda liet nog even doorspelen, maar dat was slechts uitstel voor de Finse
international. De verdediger kreeg een tweede geel karton te zien en mocht inpakken.
KV trachtte, met elf tegen tien, de score te verdubbelen om zo de beslissing te forceren. Van Hoevelen knalde
stevig vanuit de tweede lijn maar de bal suisde nipt naast. Toch moest het publiek niet lang wachten op een
tweede Mechels’ doelpunt. Alweer tekende het duo Boussaidi - Vleminckx voor de goal. De Tunesiër, die
gaandeweg de wedstrijd meer en meer zijn draai vond, trapte een corner naar de verste paal waar de
kopbalsterke Vleminckx hoog boven iedereen uittorende en de 2-0 binnenkopte. Met die dubbele voorsprong
kon de storm wat gaan liggen en Mechelen koos ervoor om eerst en vooral de nul te houden. En RAEC
Bergen? Dat probeerde met de moed der wanhoop de partij te doen kantelen, maar veel meer dan enkele
scherp aangesneden voorzetten leverde dat niet op. De bezoekers speelden een te zwakke wedstrijd om
aanspraak te maken op één of meerdere punten. Veel kansen vielen er in het verdere wedstrijdverloop niet
meer te zien, maar dat was voor de thuisploeg niet meer nodig met de voorsprong die ze bij elkaar hadden
gespeeld. KVM speelde de wedstrijd zonder al te veel problemen uit en was aan het einde van de rit de enige
echte rechtmatige winnaar.
De drie punten die na negentig minuten werden binnengerijfd, waren gouden punten in de strijd voor het
behoud. Met winst tegen de rechtstreekse concurrenten doet KV een uitstekende zaak en zo maakt het stilaan
een kloof met de ploegen die onderaan het klassement bengelen. Volgende week wacht met Charleroi een
nieuwe thuiswedstrijd waarin ook weer punten kunnen gescoord worden, maar eerst geniet heel Mechelen nog
van deze broodnodige en zoet smakende overwinning.
woensdag 30 januari: Rapide Club Lebbeke - KVM 0-2
Malinwa won vanavond met 0-2 op het veld van Rapide Club Lebbeke.
Geelrood begon goed aan de partij en zocht meteen het doel van de thuisgoalie op. Charaï – die in steun
speelde van testers Ambane en Vogt – besloot maar nipt naast. Malinwa liet het gaspedaal los waardoor de
thuisploeg in de wedstrijd kon komen, wat resulteerde in veel middenveldspel zonder echte doelkansen.
Geelrood was nog het dichtst bij de openingstreffer: Kielo Lezi trof de paal op een voorzet van Crabeels.
Beide ploegen gingen rusten met een logische brilscore op het scorebord.
Na de pauze bleven Charaï en Vanbelle in de kleedkamer en kregen Ngadrira en Iddi hun kans om zich te
tonen. Een gouden wissel bleek al snel, want de elitespits werd foutief afgestopt op links. Kielo Lezi zette zich
achter de bal en trapte het leer – met een gelukje – voorbij de thuisdoelman tegen de netten. De Lebbeekse
doelman maakte geen al te goede beurt, want ook bij het tweede doelpunt van Malinwa ging hij niet vrijuit.
Ambane profiteerde van een mistasten in de thuisdefensie en zette de 0-2 eindcijfers op het bord.
Vandaag zette Ruben Garcia Gomez zijn handtekening onder een contract dat hem tot het einde van het
seizoen aan Malinwa verbindt. Garcia Gomez is een 24-jarige Argentijn die wordt gehuurd van het Oekraïnse
Metalurg Donetsk, de club waar ook Anis Boussaidi eigendom van is. Hij werd aangetrokken voor de positie
van aanvallende middenvelder.
donderdag 31 januari: Op de laatste dag van de transferperiode werd het contract van Aleksandar Bajevski
ontbonden. Na overleg besloten beide partijen om uit elkaar te gaan. Verder raakte ook bekend dat Kristof
Goessens voortaan bij de elite zal trainen. Tenslotte verlaat ook Jérôme Colinet de club. De 24-jarige Waal
bereikte een akkoord met tweedeklasser UR Namur.
Anis Boussaidi werd met z’n knappe prestatie van afgelopen weekend tegen RAEC Mons tweede in de poll “
speler van de week” van de website Sport.be. Met 23,83% van de stemmen eindigde de Tunesiër achter Iván
Leko (24,22%) en voor Elyaniv Barda (21,44%), Dominic Foley (15,96%) en Eric Deflandre (14,55%).
zaterdag 2 februari: KVM - Sporting du Pays de Charleroi 1-0
KV Mechelen won vanavond voor de tweede keer op rij en neemt met deze overwinning meer en meer afstand
van de andere ploegen onderaan het klassement.
KV Mechelen won zijn tweede thuiswedstrijd op rij, maar dat gebeurde niet zonder slag of stoot. Een rits
kansen en drie rode kaarten kruidden het aangename kijkstuk. Een stuk dat uiteindelijk diep in de tweede helft
beslecht werd in het voordeel van KV. Een doelpunt van Kristof Imschoot zorgde ervoor dat de drie punten
verdiend thuisgehouden werden.
Met Charleroi diende zich nochtans een lastige klant aan in het Veoliastadion. Ondanks het feit dat de troepen
van trainer Thierry Siquet dit seizoen in de grijze middenmoot verzeild zijn geraakt, schuilt er heel wat talent
in de ploeg van de Zebra’s.
Peter Maes wijzigde zijn ploeg op één plaats in vergelijking met de elf die vorige week wonnen van RAEC
Bergen. Kevin Geudens nam, na z’n blessure, zijn stek op het middenveld weer in. Daardoor schoof Anis
Boussaidi één rij achteruit om zo de plaats van Kenny Van Hoevelen op de rechtsachter in te nemen. Van
Hoevelen keek tegen een schorsingsdag aan en keek toe vanuit tribune.

Eerste helft
Van bij de aanvangsfase werd duidelijk dat beide ploegen met open vizier speelden. Charleroi probeerde met
een snelle balwisseling doelkansen af te dwingen, toch was het een goed georganiseerd KV Mechelen dat als
eerste kwam dreigen. Imschoot legde breed tot bij Dunkovic die van op een twintigtal meter naar doel knalde.
Gelukkig voor de bezoekers pakte doelman Laquait met een goede reflex uit. De daaropvolgende hoekschop
kon Bjorn Vleminckx niet voldoende kadreren. Daarmee was de toon gezet en het leek of KV had duidelijk
veel vertrouwen geput uit de gewonnen degradatietopper tegen RAEC Bergen.
Hoewel geelrood meer dan aardig meevoetbalde, was het toch steeds uitkijken voor een tegenstoot van
Charleroi. En die kwam er ook, want op het kwartier verzeilde een lage schuiver van op links tot bij de
moederziel alleenstaande Tim Smolders. De blonde middenvelder van Charleroi had de hoek voor het
uitkiezen, maar hij plaatste de bal onbegrijpelijk naast de kooi van Renard. Een leuke openingsfase werd
afgesloten met een nieuwe poging van Antun Dunkovic. De Kroaat worstelde zich door een bos van
bezoekende spelers en ging van dichtbij zijn kans. En alweer reageerde Laquait attent waardoor de bordjes in
evenwicht bleven.
Het spel bleef in die eerste helft goed over en weer gaan met mogelijkheden langs beide kanten. Camus kwam
oog in oog met Olivier Renard, maar een opzittende Mechelse verdediging voorkwam een tegengoal. Aan de
overzijde testten Vleminckx en Dunkovic nogmaals de kwaliteiten van bezoekende goalie. Eén van de beste
mogelijkheden voor KV diende zich aan op het halfuur. Een mooie uitgesponnen actie over verschillende
stationnetjes bracht de bal tot bij Imschoot. Die lepelde de bal in het strafschopgebied waar Vleminckx net iets
teveel moest uitwijken om de actie af te maken. Een zeer genietbare eerste periode werd afgesloten met nog
twee uitstekende mogelijkheden voor beide teams. Eerst was er een schicht van Fabien Camus. De
middenvelder van Charleroi drukte af van op zo’n 25 meter. Maar een schitterende Olivier Renard zorgde er
met een hele goeie save voor dat KV zonder achterstand de rust moest in gaan. En vlak voor het rustsignaal
was er nogmaals KV Mechelen dat een counter opzette volgens het boekje. Vleminckx dook op rechts in de
ruimte en gaf het leer aan de spurtende Dunkovic. Magic Dunko, die een dijk van een eerste helft speelde,
plaatste zijn schot voorlangs. En zo zochten beide teams, na een zwierige 45 minuten, de kleedkamer op met
een scoreloos gelijkspel.
Tweede helft
Beide teams waren vast van plan om de tweede helft te starten zoals de eerste geëindigd was, met kansen. En
naar het beeld van de wedstrijd, was de eerste mogelijkheid voor KV Mechelen dat zich niet ingroef en op
zoek ging naar een doelpunt. Aloys Nong, die het tot dan toe niet makkelijk had, probeerde overhoeks te
scoren maar zijn schot ging rakelings voorbij de verste paal. En ook nu liet het antwoord van de bezoekers niet
lang op zich wachten. Fabien Camus bracht de bal van op de linkerflank goed tot aan de tweede paal waar de
vrijstaande Thereau klaar stond om binnen te koppen. De van Anderlecht over gekomen Fransman toonde, tot
grote ergernis van Thierry Siquet, dat hij nog steeds met een groot scoringsprobleem kampt. Even leek het
erop dat hetzelfde duo van vorige week de beslissing zou forceren. Een hoekschop van Boussaidi kon door
Vleminckx naar doel geknikt worden, maar de bal botste voor de zoveelste keer aan de verkeerde kant van de
paal buiten.
Geen van beide ploegen leek tot scoren te kunnen komen en dus dacht scheidsrechter Bylois eraan een

hoofdrol op te eisen. Eerst gaf hij de spelmaker van de Zebra’s, Fabien Camus, een tweede keer geel. Luttele
momenten later trok hij zelfs rechtstreeks rood voor verdediger Mahamoudou Kéré na een fout op Vleminckx.
In enkele minuten tijd werden de bezoekers herleid tot negen en geelrood ging duchtig op zoek naar het
openingsdoelpunt. Met een dubbele wissel trachtte Charleroi alles dicht te gooien en dat leek ook te lukken.
Want het frisse, technisch verzorgde voetbal van de thuisploeg maakte plaats voor te overhaast spel. Geelrood
miste de koelbloedigheid om het gewonde dier, Charleroi, af te maken. Op de koop toe pakte Mellemans een
tweede gele kaart en dus werd het numeriek overwicht herleid tot 10 tegen 9. Verder dan een halve poging
voor Persoons en een hele voor Vleminckx leek de thuisploeg niet meer te komen. Tot twee minuten voor tijd
de rebound bij Imschoot kwam. Hij maakte er koelbloedig 1-0 van en liet daardoor het thuispubliek in extase
komen. Charleroi lag knock-out in de touwen en vond geen antwoord meer op die late treffer. De voorsprong
werd niet meer bedreigd en dus pakte KV haar tweede overwinning op rij.
Aan het eind van de rit viel er weinig af te dingen op deze zege, maar tegen een kwalitatief sterk Charleroi
kostte het wel bloed, zweet en tranen. De drie punten zorgen alvast voor een pak meer ademruimte nu met de
uitwedstrijd tegen Club Brugge een moeilijke affiche op het programma staat. Niets moet, alles mag in WestVlaanderen en dat is een motto waar heel KV Mechelen zich goed bij voelt.
zondag 3 februari 2008: Ondertussen vertoeft Nana Akwasi Asare nog steeds in z’n geboorteland Ghana dat
de Afrika Cup organiseerd. Het team van Asare versloeg vandaag in de kwartfinales Nigeria met 2-1. Net
zoals in de groepsfase kwam Asare niet aan spelen toe, maar uiteraard blijft hij bij de selectie dat het in de
halve finales opneemt tegen de winnaar van het duel tussen Tunesië en Kameroen.
zaterdag 9 februari: Club Brugge KV - KVM 2-0
Geelrood verloor op het veld van Club Brugge met twee-nul.
De eerste van twee trips naar het verre Jan Breydelstadion dit seizoen kondigde zich vooraf aan als een lastige
klus. Immers, de tegenstander was niemand minder dan de huidige leider in de Jupiler League. In de
heenronde slaagde Mechelen er in blauwzwart aan banden te leggen en met een één-één eindstand zo het
eerste puntenverlies van Club te bewerkstelligen. Gesterkt door de resultaten van de afgelopen weken, was
geelrood er van overtuigd die puike prestatie ook buitenshuis te herhalen. Het miste daarvoor wel enkele
basispionnen in vergelijking met vorige week. Voorin viel Nong uit met een knieblessure. Zijn plaats werd
ingenomen door Charaï. Achteraan zat Mellemans zijn schorsingdag uit, na zijn dubbele gele – en dus rode –
kaart van vorige week. Hierdoor verscheen Mbemba naast Ivens aan de aftrap. De jonge Belg van Congolese
afkomst maakte zijn debuut op het hoogste niveau. In laatste instantie viel ook Boussaidi af. Van Hoevelen,
die vorige week geelgeschorst aan de kant moest blijven, nam zijn stek op de rechtsachter weer in.
Het uitverkochte Jan Breydelstadion zag de thuisploeg de beste start nemen. Brugge domineerde de eerste
vijftien minuten van de partij. Het combineerde met momenten heel vlot met een klaarkijkende Leko als
dirigent. Deze laatste zorgde dan ook voor het eerste gevaar toen hij met een gemeten doorsteekbal Sonck
alleen voor doel bracht. De Brugse aanvaller besloot echter naast. Niet veel later was het opnieuw Sonck die
voor dreiging zorgde door een vlug genomen vrije trap over en naast te schieten. Malinwa had het in het begin
lastig om de bal in eigen rangen te houden, maar kwam toch een aantal keer gevaarlijk opzetten. Geudens kon
bijna profiteren van Brugs balverlies. Zijn uithaal werd echter door een fraaie redding van Stijnen teniet
gedaan. KVM herstelde gaandeweg de eerste helft het evenwicht maar slikte dan plots een tegendoelpunt.
Alweer Leko stuurde Sterchele diep. In het duel dat volgde gleed Ivens uit, waardoor Sterchele oog in oog
kwam te staan met Renard. De Rode Duivel faalde niet en schoof het leer onder de benen van de Mechelse
goalie in doel. Eén-nul na twintig minuten. Vlak na de openingstreffer was blauwzwart er opnieuw dicht bij
met eerst een poging van Sonck en in de rebound een schot van Sterchele. Renard zat er tweemaal goed
tussen. Geelrood was niet aangeslagen door die achterstand en voetbalde aardig mee. Het spel ging vlot over
en weer en er vielen nog kansen voor beide ploegen te noteren. Voor Brugge waren Sonck en Blondel nog
gevaarlijk, terwijl voor de bezoekers Dunkovic en Charaï er nog dicht bij waren. Gescoord werd er echter niet
meer en dus gingen beide ploegen rusten met een één-nul op de bordjes.
De tweede helft begon gelijkend op einde van de eerste, maar Club duwde al gauw het gaspedaal in. In het
begin kon Mechelen nog dreigen via Imschoot, die de bal naast de goal van Stijnen schoof. Daar tegenover
stond een resem van kansen voor de thuisploeg. Het meeste gevaar kwam over de rechterflank waar Priske
meermaals de bal gevaarlijk voor goal zwiepte. Eerst mocht de Deen het nog zelf een keer proberen. Na een
knappe infiltratie besloot hij echter op vuisten van Renard. Wat later bediende hij de afgehaakte Sterchele aan
de eerste paal, maar alweer Renard bracht redding. Een tweede doelpunt van Brugge hing nu wel in de lucht
en het duurde ook niet lang of de twee-nul was een feit. Vermeulen zag de vrijstaande Sterchele ter hoogte van
de penaltystip en die duwde zijn tweede van de avond tegen de netten. Net na het tweede Brugse doelpunt
haalde Mbemba de doorgebroken Blondel neer. De jonge verdediger werd bestraft met zijn tweede gele kaart
en moest dus vroegtijdig gaan douchen. Met dat geruststellende tweede doelpunt en de topper van volgende

week tegen Standard in het achterhoofd deed Club het wat kalmer aan. Malinwa kon met tien man geen vuist
meer maken. Helemaal op het einde was Persoons toch nog dicht bij de eerredder, maar zijn schot werd
geblokt. Als laatste noemenswaardige feit kregen we nog het debuut van de jonge Argentijn Gomez. Hij
kwam Imschoot vervangen en mocht nog een kleine tien minuten proeven van het Belgische voetbal. Aan de
stand veranderde er niets meer en zo verloor Mechelen met twee-nul op het veld van Club Brugge.
dinsdag 11 februari: Sporting du Pays de Charleroi heeft bij het Sportcomité van de Belgische voetbalbond
klacht neergelegd tegen KV Mechelen. Het bestuur van de Waalse club vond dat KV-trainer Pieter Maes de
scheidsrechter beïnvloedde en de medewerkers van de Zebra’s verbaal had aangevallen. Malinwa wacht de
reactie van het Sportcomité af omdat het zelf niet in de fout ging. Het was echter Charleroi-manager Mogi
Bayat die de scheidsrechter de huid vol schold en hem een bankbiljet toewierp. Over de zogenaamde
beïnvloeding van Maes, treft de Mechelse coach ook geen schuld. “Er was tijdens de wedstrijd enkel een
akkefietje met de bezoekende trainer, maar zoiets gebeurt in het heetst van de strijd”, aldus KVM-voorzitter
Johan Timmermans.
zaterdag 16 februari: KVM - KSC Lokeren Oost-Vlaanderen 1-1
KV Mechelen miste vanavond een uitgelezen mogelijkheid om voor de derde maal op rij de drie punten thuis
te houden.
Eén gemaakt doelpunt was de magere oogst die KV Mechelen na 90 minuten spelen had binnengehaald. Met
de efficiëntie die de bezoekers etaleerden, had de kloof makkelijk uitgediept kunnen worden tot een paar
doelpunten verschil. KSC Lokeren OV deed zijn naam alle eer aan en teerde op een stevige organisatie,
speculerend op een zeldzame aanval. Aan het eind van de rit bleek dat voldoende om één punt mee te nemen
naar het Waasland.
Eerste helft
KV Mechelen wou tegen KSC Lokeren OV zijn derde thuisoverwinning op rij boeken. In haar zoektocht naar
zekerheid om het behoud kon geelrood zeker nog wat punten gebruiken. KSC Lokeren OV op zijn beurt was
niet aan een goeie reeks bezig en dus stonden er twee ploegen tegenover elkaar die in de eerste plaats maar
beter een overwinning konden boeken. Peter Maes voerde opnieuw enkele wijzigingen door in zijn elftal in
vergelijking met vorige week. Zo verving Jeroen Mellemans, logischerwijs, de geschorste Pieter Mbemba in
het hart van de verdediging. Ook Aloys Nong kwam opnieuw in de ploeg, Issame Charaï viel naast de basiself.
De terugkeer van Nana Asare en het optreden van Ruben Gomez mocht veel opvallender genoemd worden.
Asare, pas terug van de Africa Cup, kreeg de voorkeur op Kenneth Van Goethem die op de bank plaatsnam.
En ook Antun Dunkovic bleef aan de kant, in zijn plaats stond Gomez voor het eerst aan de aftrap.
KV opende furieus en trachtte meteen de wedstrijd naar zijn hand te zetten. Eerst mikte Vleminckx, via een
Lokers been, nog nipt naast doel maar enkele momenten later diende zich een uitstekende mogelijkheid aan.
Aloys Nong, hersteld van zijn blessure, zette zich goed door op rechts en trok de bal voor doel. Aan de verste
paal kon Kevin Geudens de bal voor een bijna lege kooi niet in doel werken. Eerst vond hij Lazic op zijn weg
en in de herneming trapte hij de bal in het zijnet. De toon was meteen gezet en de thuisploeg was voortdurend
de betere van het spel. De troepen van Georges Leekens hadden in het openingskwartier de handen meer dan
vol met het technisch verfijnde spel van KV. Verder dan een schotje van Mbayo na ruim 20 minuten kwam
KSC Lokeren OV niet. Voor wie er nog aan twijfelde: geelrood drukte de bezoekers ruim een kwartier lang
weg, maar na die uitstekende start viel de trein van KV Mechelen stil. KSC Lokeren OV speelde traag en
zonder inspiratie en wiegde daarmee KV in slaap. Het sprankelende spel verwaterde en kansen bleven meer en
meer uit. Een zwakke kopbal van Vleminckx en een pegel van Geudens, die net over doel ging, was het beste
dat het thuispubliek tot aan de rust nog te zien kreeg. Tussendoor toonden Nana Asare en Ruben Gomez
geregeld hun technisch meesterschap, maar doelrijpe kansen leverde dat niet op.
Maar de bezoekers deden het allesbehalve beter, integendeel. Het spel dat ze op de mat brachten was niet
meteen om vrolijk van te worden en daarmee hielpen ze niet echt mee om er een aangename pot voetbal van te
maken. Aanvallend stelde het bij KSC Lokeren OV allemaal heel weinig voor en het gevaarlijkste kwam, niet
geheel verrassend, via een stilstaande fase. Mario Carevic haalde uit van op zo’n 25 meter, maar zijn pegel
zoefde een half metertje naast. Ondertussen was de thuisploeg volledig stilgevallen en meer dan de bal wat
over een weer trappen deden beide ploegen niet meer. De eerste helft, waar KV Mechelen twee verschillende
gezichten toonde, werd afgefloten met een brilscore als ruststand.
Tweede helft
Als KV Mechelen de scalp van de bezoekers wou grijpen, dan moest het in de tweede helft terug haar spel van
de openingsfase ontwikkelen. Aanvallend diende het tempo wat opgetrokken te worden en achterin moest het
blijven uitkijken voor een zeldzame tegenstoot van KSC Lokeren OV. En die kwam er al meteen na rust. Na
wat geharrewar in de zestien van KV geraakte de bal tot bij Tambwe. Die waarschuwde geelrood met een
gekruiste trap van op enkele meters die maar net voorlangs ging. Aan de andere kant besloot Gomez te zwak

op doel. KSC Lokeren OV toonde zich gretiger in de eerste minuten van de tweede helft en probeerde wat
meer naar voor te trekken. Maar het Lokers enthousiasme werd snel gekelderd. Kristof Imschoot mocht van
op rechts een vrije trap voor doel brengen, Nong raakte de bal half aan en bracht het leer zo tot bij Vleminckx.
Die aarzelde niet en verschalkte met een hard schot doelman Lazic. De blonde spits, na de winterstop goed bij
schot, deed de vlam in de pan slaan en gaf KV Mechelen de voorsprong die het verdiende. De Wase ploeg, die
sowieso al weinig kansen had bijeengevoetbald, kon niet meteen een antwoord verzinnen en dus probeerde
geelrood de score op te drijven. Geudens plaatste een schot in de verste hoek en even later kon Gomez de bal
net niet genoeg beroeren om KSC Lokeren OV knock-out te tellen. Georges Leekens zag dat een reactie
uitbleef en bracht M’Bayo voor Camara en die wissel rendeerde vrijwel meteen. Want enkele minuten later
verscheen Carevic een zeldzame keer in het strafschopgebied van KV. Hij zette hard voor doel waar Omer
Golan de bal slechts hoefde binnen te tikken. Een doelpunt dat werkelijk uit het niets viel en KSC Lokeren
OV tegen de gang van het spel op gelijke hoogte bracht. De thuisploeg moest een kwartier voor het einde een
serieuze mentale opdoffer verwerken, maar kreeg niet zoveel later wel twee goede mogelijkheden om zich
terug te herstellen. Asare slalomde heerlijk voorbij een paar Lokerse verdedigers en schotelde Bjorn
Vleminckx zijn tweede van de avond voor. Zijn poging dwarrelde, onbegrijpelijk, naast doel. De kans voor
Nong, twee minuten later, was moeilijker en werd door de Kameroener een halve meter over doel getrapt.
Hoewel de thuisploeg nog duchtig op zoek ging naar een tweede treffer, kon KSC Lokeren OV de laatste
minuten de rangen gesloten houden. De bezoekers waren, van bij de start al, tevreden met een gelijkspel en
kropen in de slotfase massaal voor doel om een zoveelste gelijkspel veilig te stellen. Dat kreeg het ook na 90
minuten spelen aangezien KV niet meer tot scoren kwam.
Over de hele wedstrijd bekeken had KV meer dan genoeg kansen om een ruime overwinning te behalen, maar
het verzuimde de kansen af te werken. Hoewel het niet zijn schitterendste wedstrijd speelde, was geelrood wel
voortdurend de baas tegen een zwak KSC Lokeren OV. Daardoor zal deze wedstrijd gezien het verloop zeker
en vast als een gemiste kans aanzien worden. Met Moeskroen en Zulte Waregem voor de boeg moet KV
Mechelen trachten de verloren punten van vanavond daar terug te winnen.
maandag 18 februari: KVK Tienen - KVM 2-0
KV Mechelen verloor vanavond de oefenwedstrijd tegen KVK Tienen met 2-0.
Tegen tweedeklasser KVK Tienen verloor Malinwa met twee-nul een vriendschappelijke wedstrijd. Een vroeg
en een laat doelpunt nekten geelrood.
Peter Maes experimenteerde volop in deze oefenpot. De achterlinie van Malinwa werd gevormd door
Vanbelle op links, Biset en Mbemba centraal en opvallend, Delange op de rechtsbackpositie. Noukeu mocht
het als verdedigende middenvelder klaren terwijl Crabeels, Dunkovic en Iddi de rest van het middenveld
bevolkten. Voorin moesten Charaï en Kielo Lezi voor het nodige gevaar zorgen.
De wedstrijd was nog maar enkele seconden ver of de thuisploeg klom al op één-nul. Igor Radovanovic
verschalkte Adamovic en schoot KVK Tienen, met ex-KVM-spelers De Pauw en Morreel in de basis, snel op
voorsprong. Bij de pauze bleef de één-nul op het bord, al had Steven De Pauw – met rugnummer 25 – vanop
de stip de voorsprong voor de suikerploeg kunnen uitdiepen. Adamovic redde echter.
Bij de rust vielen elitespelers Ngadrira en Peeters in voor Crabeels en Kielo Lezi. Malinwa vond af en toe wel
de combinatie, maar lukte echter niet in de gelijkmaker. In de slotfase scoorde KVK Tienen alsnog de tweenul via Belme.
zaterdag 23 februari: R. Excelsior Mouscron - KVM 0-1
Malinwa ging met het kleinste verschil winnen op Moeskroen en deed zo een gouden zaak in het klassement.
Voor de derde verplaatsing van de terugronde trok KV Mechelen naar het verre Moeskroen. Na het
ongelukkige gelijkspel van vorige week tegen Lokeren hoopte geelrood de verloren punten goed te maken
tegen de Henegouwse club. Bij winst zou Mechelen zelfs over Moeskroen springen in het klassement. In
vergelijking met vorige week zag Peter Maes zich wel genoodzaakt twee verplichte wijzigingen door te
voeren. De geschorste Persoons werd vervangen door Biset, terwijl de blessure van Gomez werd opgevangen
door Dunkovic. Ook Boussaïdi kwam terug in de ploeg. Daardoor moest Van Hoevelen plaats nemen op de
bank. Malinwa begon zeer gretig aan de eerste helft. De stadionklok was nog maar drie minuten aan het tikken
of beide Mechelse spitsen waren al een eerste keer gevaarlijk geweest. Eerst trapte Vleminckx over het doel
van Volders en nog geen minuut later besloot Nong voorlangs. Geelrood zag zijn goede intenties niet veel
later bekroond met een doelpunt. Nong ging met een gelukje voorbij zijn verdediger en zette laag voor
richting penaltystip. Daar was Dunkovic goed gevolgd en de kleine Kroaat trapte het leer hard tegen de netten.
Na die vroege voorsprong kwam Moeskroen iets nadrukkelijker voor in het spel, maar kansen leverde dat
aanvankelijk niet op voor de roodwitten. Na een halfuur kwam het dan toch een eerste keer piepen aan het
doel van Renard, maar Custovic kopte de voorzet van Baseggio naast. Echte kansen waren er echter nooit voor
de Henegouwers. Integendeel, het was Mechelen dat nog heel dicht bij de nul-twee was. Een scherpe counter

van geelrood werd echter onterecht afgevlagd voor buitenspel. Het was Dunkovic die perfecte wachtte om
Nong diep te sturen. Hierdoor stonden zowel Nong als Vleminckx alleen voor Volders, maar de lijnrechter
besliste daar dus anders over. In de laatste minuten probeerde Moeskroen nog druk te ontwikkelen in de
Mechelse zestien, maar KVM bleef al bij al makkelijk overeind. De stand bij de rust was dus nul-één, met een
doelpunt van Dunkovic na tien minuten.
Moeskroen begon heel wat agressiever aan de tweede helft en dat leverde vrijwel meteen twee maal gevaar
op. Een schot van Tomou belandde in de voeten van Renard en kort daarna kwam een voorzet van Oussalah
net niet aan. Tussenin was er nog even Mechelen dat een penalty claimde, maar daar ging scheidsrechter
Hamer niet op in. De grootste kans voor Moeskroen kwam er echter op het uur. Tomou werd alleen voor
Renard gebracht, maar de Mechelse goalie toonde nogmaals zijn waarde voor dit elftal door de poging van de
spits teniet te doen. KVM had het de eerste twintig minuten heel moeilijk met de druk die de Henegouwers
creëerden en had nauwelijks balbezit. Nadien nam die druk van Moeskroen wat af, maar het bleef alle hens
aan dek voor geelrood. Naarmate de minuten wegtikte ebde ook het spelniveau weg. De spanning daarentegen
bleef een constante factor gedurende de hele tweede helft. Scoren werd er niet meer gedaan en zo behaalde
KV Mechelen zijn tweede overwinning buitenshuis. De behaalde punten werden uitbundig gevierd door de
talrijk meegereisde supporters. Malinwa deed namelijk een gouden zaak in het klassement door deze
overwinning.

Aloys Bertrand Nong en Kevin Geudens vieren de tweede uitoverwinning van het seizoen
Vandaag liet KVM ook weten dat Luc Houman de nieuwe coördinator wordt van de supportersraad. Hij volgt
Kurt Waeben op die na 5 jaar supportersraad de vertegenwoordigende functies in het bestuur verlaat. De
supportersraad werd in 2003 opgericht onder impuls van Mark Uytterhoeven. Eén derde van de zitjes in de
Raad van Bestuur van KV Mechelen is sinds de redding in 2003 voorbehouden aan de supportersraad.
dinsdag 26 februari: Vandaag is het vijf jaar geleden dat stamnummer 25 werd gered in Elewijt. Die dag
gingen ex-spelers en –werknemers akkoord met het deel van hun loon dat ze nog te goed hadden en hielpen zo
mee aan het voortbestaan van de club. Het was Eric Viscaal die toen tijdens die zenuwachtige avond met de
legendarische woorden “jullie mogen jullie cluppie houden” de Malinwa-aanhang verloste.

Vlak na dat akkoord richtte Mark Uytterhoeven de supportersraad op. Via die supportersraad hebben de
Malinwa-fans een unieke vorm van supportersinspraak binnen het bestuur. KV Mechelen vervulde binnen het
Belgische voetbal een pioniersrol op dat vlak.
Vanmiddag werd op het Sportcomité van de KBVB de klacht van Mogi Bayat en Sporting du Pays de
Charleroi tegen KVM-coach Piete Maes behandeld. Charleroi betichtte Maes van beïnvloeding van
scheidsrechter Bylois en de club zelf van verbaal geweld tegenover enkele medewerkers van de Carolo’s.
Langs de andere kant startte de bond zelf een zaak op aan de hand van het scheidsrechtersverslag omdat daarin
melding werd gemaakt van het feit dat Charleroi-voorzitter Abbas Bayat een bankbiljet van 5 euro richting
Raf Bylois gooide. Bij de zitting vandaag bleek dat het echter zijn zoon en tevens Charleroi-manager Mogi
Bayat was die het geld naar de man in het zwart toewierp. De uitspraak van de hele zaak werd uitgesteld naar
11 maart.
vrijdag 29 februari: Vandaag, op deze schrikkeldag, werd Nana Akwasi Asare vader van dochter Garcelle.
De Ghanese linksbuiten van Malinwa gaf nog mee dat de jonge spruit 3kg woog !
zaterdag 1 maart: KVM - SV Zulte-Waregem 2-1
Malinwa won met glans van een geslagen Zulte Waregem dat vroeg in de eerste en de tweede time een
doelpunt moest toestaan.
Geelrood domineerde de hele wedstrijd en diepte bij momenten fraai voetbal op. Vleminckx en Dunkovic
bezegelden bij aanvang van de twee times het lot van de bezoekers die overigens in die tweede helft met tien
verder moesten na een tweede gele kaart voor Buysse. In de slotfase gaf Van Zundert nog zijn visitekaartje af
bij Zulte Waregem, maar de verdiende zege van KVM kwam niet meer in het gedrang.
Na de zege op Le Canonnier moest Malinwa thuis aan de bak tegen het Zulte Waregem van Francky Dury. De
West-Vlamingen wonnen vorige week knap van RSC Anderlecht en wilden hun puike prestatiereeks in de
terugronde ook in het Veoliastadion verder zetten. Bij Malinwa startte Persoons opnieuw na zijn schorsing en
nam Van Hoevelen de plek in van Boussaïdi die in extremis nog geblesseerd moest afhaken.
De wedstrijd nam een blitzstart. Al na twee minuten was Bjorn Vleminckx dicht bij de openingstreffer. Zijn
harde kopbal vloog net naast de verste paal. Dat was slechts uitstel van het eerste executieschot, want even
later nam de herboren Vleminckx een bal in de zestienmeter op de slof en werkte bijzonder knap af. De reactie
van de bezoekers liet op zich wachten en KVM toonde zich de eerste twintig minuten de meest gevaarlijke
ploeg. Met haar gekende gedrevenheid verzamelde geelrood een paar uitermate grote mogelijkheden, maar
een nieuw doelpunt zat er alsnog niet in. Eerst bracht Vleminckx zichzelf weer in stelling op links, maar zijn
schot miste richting. Even later prikte Dunkovic doorheen de centrale as van Zulte Waregem, maar De Vlieger
verdedigde met verve zijn doel. Tussendoor dwong een blessure bij Minne Zulte Waregem-trainer Dury tot
een snelle wissel. Ex-KVM'er Bart Van Zundert nam Minnes paats in. Minne moest naar het ziekenhuis
afgevoerd worden met een blessure aan het kuitbeen. De bezoekers zaten helemaal niet in de partij,
integendeel het frivole aanvalsspel van de thuisploeg zorgde voor steeds mooiere combinaties, maar toch
tekenden de elf witten bijna voor de gelijkmaker. De net ingevallen Van Zundert schilderde een vrijetrap fraai
op het hoofd van Dindeleux. Renard redde echter op de lijn. De daaropvolgende hoekschop keilde D'Haene op
een uitstekende Renard die meteen uitgebreid handgeklap van de thuisaanhang oogstte. De aanvalsgolven van
geelrood schitterden naar het einde van de eerste helft toe niet meer op het niveau van de het eerste halfuur,
maar toch bleef KVM af en toe met een lekkere combinatie uitpakken en – belangrijker – kwam het achterin
niet in de problemen.
De tweede helft begon zoals de eerste: een hels tempo, een karrenvracht kansen voor Malinwa en een snel
doelpunt. Ivens en Vleminckx vonden eerst nog een sterke De Vlieger op hun weg, maar negen minuten na de
pauze verschalkte Dunkovic de Waregemse goalie toch. Waregem dat ondertussen tot tien herleid was na een
tweede gele kaart voor Buysse zou het nu knap lastig krijgen om alsnog te reageren. KVM liet het
thuispubliek genieten van verfijnd en snel voetbal en dito mogelijkheden voor de kooi van De Vlieger. Het
mooiste doelpunt van de avond had Koen Persoons op zijn naam kunnen schrijven. Persoons legde aan vanop
twintig meter, maar zag zijn spetter tegen de kruising stranden. Een aangeslagen Zulte Waregem leek
uitgeteld, al had Tim Matthys alleen voor Renard zijn ploeg de aansluitingstreffer kunnen bezorgen. Renard
verkleinde echter mooi de hoek en de bal belandde in het zijnet. Lang zag het er naar uit dat de wedstrijd op
die twee-nul zou eindigen, want Malinwa liet zich – zonder in grote problemen te komen – in slaap wiegen. In
allerlaatste instantie werd KVM terug wakker geschud. Bart Van Zundert toonde dat hij het nemen van
vrijetrappen nog niet verleerd was en schoot in de slotfase een vijfentwintigmeter pardoes tegen de touwen.
Het was echter een laatste stuiptrekking van de bezoekers. Twee-één bleef het op het scorebord en daarmee
springt Malinwa na een prachtig avondje voetbal de middenmoot in, één week voor het duel tegen de andere
nieuwkomer in eerste FCV Dender EH.

dinsdag 4 maart: Raoul Ngadrira Avansey tekende bij KV Mechelen een profcontract voor 3 seizoenen. De
19-jarige aanvaller, die momenteel bij de elite van Malinwa speelt, kon de technische staf overtuigen van z’n
kwaliteiten en mag zich vanaf juli profvoetballer noemen. Ngadrira, een Belg met Congolese roots, trainde af
en toe mee met de A-kern en zat in de heenronde al op de bank bij het eerste elftal in de match tegen KRC
Genk. Vanaf nu zal hij voltijds met de eerste ploeg meetrainen.

Raoul Ngadrira Avansey
Verder liet Malinwa weten dat het vorige week de aanvraag indiende om zowel een Belgische als een
Europese licentie te bekomen. Het financiële plaatje is volgens Thierry Steemans helemaal rond. Bij een
Europese licentie worden er op gebied van personeel en infrastructuur bijzonder strenge eisen gesteld.
Malinwa heeft getracht om alles in orde te krijgen ook al heeft het in principe die Europese licentie niet nodig.
woensdag 5 maart: Vandaag verlengde Jonas Ivens zijn contract bij KVM tot 2011. De 23-jarige verdediger
zat nog onder contract tot medio 2009, maar verlengde zijn verblijf nu tot 30 juni 2011. Ivens, die vorig
seizoen in z’n eerste jaar bij Malinwa meteen uitgroeide tot sterkhouder van de Mechelse defensie, is ook de
aanvoerder van het elftal van trainer Pieter Maes.
donderdag 6 maart: Bjorn Vleminckx eindigde op de derde plaats in het referendum van speler van de week
van de website Sport.be. De blonde spits van KV behaalde 21,6% van de stemmen. Marouane FellainiBakkioui van R. Standard de Liège ging met de pluimen lopen, met 36,92%. Hernán Losada (KFC Germinal
Beerschot Antwerpen / 28,1%), Bojan Jorgacevic (KAA Gent / 6,93%) en Mujangi Bia (Sporting du Pays de
Charleroi / 6,45) maakten de top-5 vol.
vrijdag 7 maart: Vandaag ondertekenden KV Mechelen en K. Rupel Boom FC een samenwerkingsverbond.
Het gaat om een overeenkomst tot samenwerking op gebied van jeugdwerking. De verbintenis start vanaf 1
mei 2008 en loopt voor één jaar. Het komende seizoen zal dus een verkenningsfase worden waar beide clubs
beter moeten uitkomen. Via deze samenwerking kunnen bijvoorbeeld jeugdspelers tijdens het lopende
seizoen van club wisselen. Ook op het gebied van scouting hoopt men voordelen te halen door rapporten van
beide clubs samen te leggen. Na KSC Mechelen heeft KVM met Rupel Boom dus een tweede club uit de
regio waarmee het gaat samenwerken.
zaterdag 8 maart: FC Verbroedering Dender EH - KVM 0-3
Malinwa bevestigde opnieuw dat het in goede doen is. Het won met duidelijke nul-drie cijfers van Dender.
Voor de vijfentwintigste speeldag trok Mechelen naar het Florent Beeckman Stadion in Denderleeuw. Waar in
de heenronde de clash tussen de twee promovendi zich vooraf nog aankondigde als een degradatieduel,
stonden vanavond twee middenmotors aan de aftrap. Beide ploegen slaagden er namelijk in zich na de
winterstop los te rukken uit de degradatiezone. De partij was vooraf gezien dus niet bepaald de meest
interessante affiche, ware het niet dat KV Mechelen en Dender de afgelopen seizoenen een hele
voorgeschiedenis hebben ontwikkeld. Ook het feit dat naast de lijnen de twee boezemvrienden Maes en
Boskamp tegenover elkaar stonden zou ongetwijfeld voor animo zorgen. Voor het eerst sinds lang dit seizoen
was trainer Peter Maes niet verplicht te sleutelen aan zijn elftal en deed dat dus ook niet. Hij gaf het
vertrouwen aan de elf die vorige week de drie punten thuishielden tegen Zulte Waregem. Beide teams
begonnen aanvankelijk aarzelend aan de wedstrijd, maar het was al gauw Dender dat het meeste balbezit
opeiste. Buiten een afgeweken schot, dat langs de verkeerde kant van de paal buiten dwarrelde, leverde dat
echter geen doelkansen op voor de Oost-Vlamingen. Integendeel, het was Malinwa dat in de beginfase het
gevaarlijkst uit de hoek kwam, via Nong. De Kameroener kon aanleggen in de zestien, maar Berthelin

grabbelde de bal uit de korte hoek. Niet veel later was het toch raak voor geelrood. Diezelfde Berthelin loste
knullig de bal en Vleminckx profiteerde optimaal. De blonde spits snoepte de bal af van de Denderse goalie en
trapte de nul-één droog tegen de netten. Geen van beide ploegen raakte echter geïnspireerd door die vroege
voorsprong van KVM. Een afstandsschot van Deflandre voor Dender en een niet gefloten fout op de alleen
doorgebroken Nong is al wat de partij lang te bieden had. Kort voor de rust was Malinwa dan toch plots dicht
bij een tweede doelpunt. Een vrijetrap werd door Geudens overlangs tegen de paal gekopt. Meer gebeurde er
niet in de eerste helft en zo trokken beide ploegen met een nul-één stand op de bordjes richting catacomben.
Waar Dender in de eerste helft het voortouw poogde te nemen, zorgde Malinwa in het begin van de tweede
helft voor de pressing. Maar net zoals Dender in de eerste vijfenveertig minuten, slaagde ook geelrood er niet
in een uitgespeelde kans te creëren. Het weinige gevaar kwam via stilstaande fasen. Een inswinger van
Imschoot werd door niemand aangeraakt en de bal belandde uiteindelijk tegen de paal. Dender moest dan voor
de tweede keer een geblesseerde speler vervangen, maar herstelde wel langzamerhand het evenwicht.
Veelvuldig balverlies langs beide zijden belette echter dat Berthelin, noch Renard veel werk hadden. Na
driekwart wedstrijd zette Imschoot zich voor een zoveelste keer achter de bal voor een vrijetrap. Het zou het
begin zijn van de drie minutes of fame van Mellemans. Eerst kopte hij de vrijetrap van Imschoot netjes binnen
en twee minuten later stuurde de boomlange verdediger Nong alleen diep. De Mechelse spits schoot alle
frustaties van de afgelopen weken van zich af met een prachtige knal: nul-drie. Dender kon enkel via
Munyaneza nog dreigen, maar zijn kopbal ging over. KVM behaalde zo een derde overwinning op rij en kon
nu definitief het degradatiespook vaarwel zeggen. Meer nog, door deze zege stond geelrood voorlopig zelfs in
de linkerkolom van het klassement.
woensdag 12 maart: Malinwa laat weten dat de fandag voor het seizoen 2008-2009 zal doorgaan op zaterdag
26 juli. Deze dag wordt georganiseerd door de supportersraad en lokte vorig seizoen 4 250 bezoekers naar het
Veolia-stadion "Achter de Kazerne", Mechelen
zondag 16 maart: KVM - KRC Genk 2-2
De laatste wedstrijd van 26ste speeldag tussen KV Mechelen en KRC Genk strandde, na een wedstrijd met
twee gezichten, op een 2-2 gelijkspel.
KV Mechelen kon mooie papieren voorleggen voor aanvang van deze wedstrijd. Het had de afgelopen vier
wedstrijden immers niet meer verloren en was thuis al evenveel keer op rij ongeslagen. Peter Maes koos dan
ook voor dezelfde elf die vorige week FCV Dender EH inblikten met 0-3, ook al omdat Bjorn Vleminckx na
zijn blessure in het begin van de week, toch fit raakte. Aan de overkant had Ronny Van Geneugden veel meer
kopzorgen. KRC Genk had immers nog niet kunnen winnen onder zijn bewind, meer nog het was al van half
december geleden dat de Limburgers daar nog eens in slaagden. Opvallend feit bij de bezoekers was dat zowel
Tom Soetaers, Wim De Decker en Wouter Vrancken geen plaats in de basiself konden veroveren. Sinan Bolat
verving dan weer de geblesseerde Logan Bailly.
Eerste helft
De wedstrijd startte met een kippenvelmoment georkestreerd door Gunther Neefs. You’ll never walk alone
klonk tot ver buiten het Veoliastadion en de troepen van Peter Maes leken klaar voor de scalp van Racing
Genk. Maar niet KV Mechelen, wel Genk nam een vliegende start. Want na nog geen tien minuten zette Ivan
Bosnjak met een rake kopbal de bezoekers al op voorsprong. Man in vorm Bjorn Vleminckx trachtte dadelijk
de bakens te verzetten maar hij besloot zijn kopkans, op aangeven van Kristof Imschoot, iets te zwak op
doelman Bolat. Lqng hoefde de thuisaanhang echter niet te treuren. Aloys Nong werd op rechts foutief
afgestopt door de met geel bestrafte Lolo en Kristof Imschoot maakte van de daaropvolgende vrijschop een
ingestudeerd nummertje. De afwerker van dienst was Kenny Van Hoevelen. Die trapte de teruggelegde bal
van op de zestien hard in de rechterbenedenhoek, meteen goed voor zijn eerste van het seizoen. Vreugde alom,
maar gelukkig voor KV stond het geweer van zowel Bosnjak als Toth luttele ogenblikken later niet goed
genoeg gericht om de bezoekers meteen terug op voorsprong te schieten. Het antwoord van KV Mechelen liet
alweer niet lang op zich wachten. Een bom van Vleminckx, op vrijetrap nota bene, werd nog net overgetikt.
De partij bleef goed op en af gaan, enkel de zuiverheid in de combinaties verwaterde waardoor bij beide de
ploegen de uitgespeelde kansen tot een minimum werden gereduceerd. Het zeer aangename openingskwartier
kende spijtig genoeg weinig vervolg en met de rust in zicht verkneukelden sommige fans zich op een drankje
om het bij momenten zoutloze tweede en derde kwartier door te spoelen.
Tweede helft
De kruiden ontbraken aanvankelijk ook in de tweede periode tot Aloys Nong na een rommelige fase vanuit
een scherpe hoek mocht afdrukken. Zijn schot werd door Bolat met de nodige moeite in hoekschop getikt. Een
handvol corners was het beste dat de supporters te zien kregen in de eerste vijftien minuten van de tweede
helft. Ook KRC Genk liet weinig zien, al had Itzhaki op het uur beter kunnen en zelfs moeten doen na een
goeie actie van Barda. KV maakte weinig gebruik van de ruimte op de flanken en Peter Maes trachtte in te

grijpen door Imschoot te wisselen voor Iddi. Toch bleef er weinig te beleven en dus dacht Tiago wat meer
animo te brengen in de wedstrijd. Een drieste tackle op Van Hoevelen was het slechte idee dat de Braziliaan in
gedachte had en scheidsrechter Vervecken bestrafte hem terecht met rood.
De man-minder-situatie liet zich direct voelen wanneer Iddi de alleen gelaten Persoons kon aanspelen. Die
bracht goed voor van op rechts en Aloys Nong schoot de thuisploeg op voorsprong. De Kameroener bracht de
Limburgers met een rake knal van op korte afstand in een netelige situatie. Iedereen in het stadion dacht al dat
de zaak beklonken was maar Haroun kreeg nog geen minuut na de 2-1 dé mogelijkheid om de bordjes weer in
evenwicht te brengen. Een sublieme Olivier Renard hield, niet voor het eerst sinds hij bij KV onder lat staat,
de jonge international van een doelpunt. De wedstrijd die lange tijd een gezapig tempo had aangehouden was
in een stroomversnelling geraakt. Ook al omdat Jeroen Mellemans, na een trekfout, de comfortabele situatie
van de thuisploeg uit handen gaf. Een tweede gele kaart voor de verdediger herleidde de numerieke
meerderheid. En net zoals KV zeer snel profiteerde van de rode kaart door te scoren deed ook KRC Genk dat.
Een vrijetrap van Itzhaki werd eerst nog over de kooi getild door Renard, maar wat later deed diezelfde
Israelier het beter. Met een omhaal lukte de Genkse aanvaller de niet onverdiende en mooie gelijkmaker. KV
moest naar adem happen en met tien tegen tien vooral dat ene punt verdedigen. De bezoekers roken hun kans
en drukten naar het einde van de wedstrijd het gaspedaal nog eens stevig in. Een attente Renard liet echter
geen Genks doelpunt meer toe en de counters van geelrood waren niet scherp genoeg om Bolat nog te
verontrusten. Een gelijkspel was het uiteindelijke resultaat na een meer genietbare tweede periode.
De wedstrijd werd achteraf bekeken beslist in twee uitstekende kwartieren. Na de openingsfase stond al snel
de 1-1 op het bord en vijftien denderende minuten in de tweede periode zorgden voor de 2-2 einduitslag in
deze wedstrijd. Beide ploegen blijven op die manier rustig in de middenmoot. KRC Genk kon alweer niet
winnen terwijl KV nu al vijf wedstrijden op rij ongeslagen blijft. Het kan de reeks van toppers in de volgende
wedstrijden ontspannen aanvangen en dat kan in principe enkel maar leuke duels opleveren onder het motto
niets moet, alles mag. Met 32 punten houden Peter Maes & co nog steeds uitzicht op de kaap van 40 punten.
Volgende week wacht de verplaatsing naar Cercle Brugge waar KV nog twee ruime verliespartijen in het krijt
staat.
dinsdag 18 maart: Na de tweede dag voorverkoop is de topper tegen competitieleider R. Standard de Liège
reeds uitverkocht.
Jeroen Mellemans en Kevin Geudens verlengden vandaag hun contract bij Malinwa, dat aan het einde van dit
seizoen afliep. Beide spelers die in de zomer van 2006 met trainer Pieter Maes overkwamen van KFC
Verbroedering Geel ondertekenden een verbintenis tot 2010. Met Jeroen Mellemans kwam KV snel tot een
akkoord. Bij Geudens lagen de kaarten anders, want hij kon rekenen op belangstelling van enkele binnen- en
buitenlandse clubs. Toch koos de Kempenaar niet voor het geld, maar voor de club waar hij zich thuisvoelt.

Jeroen Mellemans en Kevin Geudens vieren de 0-1 op het veld van STVV.

Gisteren kwamen de eersteklassers tot een akkoord om de competitie te hervormen. Vanaf het seizoen 20092010 zal de competitie bestaan uit 16 ploegen. De top-6 van het klassement zal play-offs spelen om de
landskampioen aan te duiden. Ook de nummers 7 tot en met 14 spelen play-offs en de winnaar hiervan maakt
nog kans op een Uefa-cup-ticket want komt uit tegen een club uit de play-off van de top-6. Over hoe eerste
klasse gereduceerd gaat worden tot 16 ploegen moet nog vergaderd worden met de tweedeklassers.
KVM-preses Johan Timmermans geeft het plan het voordeel van de twijfel. Voor Malinwa was er eigenlijk
geen hervorming nodig.
Vandaag werd de voltallige A-kern van KV Mechelen uitgenodigd door Piet den Boer in het clubhuis van
hockeyclub “de Dragons” in Brasschaat. De spelers luisterden er naar een lezing over fiscaliteiten en tips voor
topsporters. Na de lunch kreeg de Mechelse delegatie een uiteenzetting over de financiële mogelijkheden
voor topsporters en de veiligheden die ze zeker moeten inbouwen. Zo werd de bedrijfs-voorheffening, die
buitenlandse spelers extra moeten betalen sinds januari 2008, uitvoerig besproken. Nadien werd de fiscale
kennis van de spelersgroep getest: Olivier Renard werd in een spannende eindstrijd met Kenneth Van
Goethem bekroond tot fiscale allesweter. Na deze theorie kregen de spelers een uitgebreide introductie in de
hockeysport. Twee spelers van de Dragons maakten de voetballers wegwijs in het hockeygebeuren. Na een
stevige training van 70 minuten volgde nog een wedstrijd op een synthetisch waterveld met zachte
ondergrond. De uiterst gevarieerde namiddag werd met een informele receptie afgesloten.
donderdag 20 maart: Bondscoach René Vandereycken heeft vandaag z’n selectie bekend gemaakt voor de
oefeninterland van komende woensdag tegen Marokko. De sterke prestaties van Malinwa-keeper Olivier
Renard zijn niet onopgemerkt gebleven en voor het eerst in 14 jaar behoort een speler van KV Mechelen tot de
selectie van de Rode Duivels. De laatste KVM-speler die een cap versierde Alex Czerniatynski. De andere 2
doelmannen in de selectie zijn Stijn Stijnen (Club Brugge KV) en Brian Vandenbussche (SC Heerenveen).

Olivier Renard viert één van de overwinningen van Malinwa.
vrijdag 21 maart: Naar aanleiding van de selectie van Olivier Renard heeft de Voetbalbond beslist om voor
de KV-supporters die de interland willen bijwonen een apart vak te voorzien. In tribune 4 van het Koning
Boudewijn-stadion wordt vak D vrijgehouden voor de KVM-fans die hun doelman willen steunen.
zaterdag 22 maart: Cercle Brugge KSV - KVM 2-0
Malinwa verloor van Cercle Brugge met twee-nul. In de slotfase werd KVM herleid tot negen man na rood
voor Mbemba en Nong.

In barre weersomstandigheden trok KV Mechelen naar Cercle Brugge, de derde uit de stand. Voor Malinwa
het eerste deel van een toptweeluik. Volgend week wacht thuis immers leider Standard. Achterin moest Peter
Maes zijn defensiegordel noodgedwongen wijzigen. Mellemans en Asare keken geschorst toe, Mbemba en
Crabeels namen respectievelijk hun plaatsen in. Verrassend ook, Van Hoevelen bleef op de bank. Van
Goethem nam de rechtsback voor zijn rekening. Bij geelrood was het uitkijken of het de goede lijn van de
afgelopen weken ook tegen een topper kon doortrekken. Cercle – met nieuwe shirts – startte aanvankelijk
afwachtend en Malinwa zocht vrank en vrij de opening in de groenwitte afweer. Echte kansen puurde geelrood
er echter niet uit. Imschoot besloot vanuit de tweede lijn naast. De thuisploeg herstelde gaandeweg het
evenwicht en kwam – zij het sporadisch – eens voor het doel van Renard. Toch kwam de vereniging plots op
voorsprong. De doorkopper van Iachtchouk belandde bij Sergeant die centraal ongehinderd de bal tegen de
touwen schoot. Even leek het zelfs of het op en over KVM zou walsen, want nog geen minuut na het
openingsdoelpunt kegelde Portier vanop twintig meter op doel, maar Renard toonde nogmaals dat hij zijn
plaats bij de Rode Duivels meer dan waard is.
KV Mechelen herpakte zich vervolgens en rukte op tot aan de zestien van de thuisploeg, maar Cercle ving de
ietwat onnauwkeurige aanvalsdrift van de bezoekers in eerste instantie simpel op. Malinwa nam de partij in
handen en dreigde via een vrije trap van Dunkovic en een schot voorlangs van Nong. Ondanks het balbezit
van geelrood, toonde Cercle zich wel het gevaarlijkst. Zo belandde de tweede kans van de match voor de
thuisploeg via het hoofd van Vandenbussche op de deklat. Aan de overzijde kwam KVM bijna langszij toen
een schot van Dunkovic op een Cercle-been afweek. Cercle toonde zich de gevaarlijkste ploeg, Malinwa nam
het balbezit op zich. Eén-nul stond bij de rust op de bordjes. Glen De Boeck wisselde bij de koffiepauze
Iachtchouk voor Snelders. Cercle Brugge startte uitbundig aan die tweede helft en dat resulteerde al snel in
een tweede doelpunt. Boi kon op rechts voorzetten, Gombani liep mooi in en tikte de bal voorbij Renard.
Maes probeerde de bakens te verzetten door Gomez en Iddi ten nadele van Persoons en Dunkovic het veld op
te sturen. Cercle bleef nadrukkelijk aanwezig in de combinatie, maar KVM versierde wel de grootste kans.
Nong brak een zeldzame keer door, maar zag zijn schot tegen de paal stranden. Cercle Brugge stak nog
tweemaal zijn neus aan het venster met fraaie pogingen van Gombani en Snelders. Renard en het zijnet
hielden Malinwa in de wedstrijd. Net op het moment dat KVM zich beter in de wedstrijd knokte, sloeg het
onheil toe. Mbemba haalde Gombani net voor de zestienmeter onderuit en kreeg meteen rood onder de neus
van scheidsrechter Burie. Net als tijdens zijn vorige passage in het Jan Breydelstadion, toen tegen Club
Brugge, moest de stevige centrale verdediger vervroegd naar de kleedkamer. Nog geen twee minuten later
moest ook Nong van het veld. Burie bestrafte een elleboogstoot van de Kameroener meteen met rood. Toen
even later ook Gomez een geel streepje achter zijn naam kreeg, liet coach Peter Maes even zijn emoties de
vrije loop en werd hij naar de tribune verwezen. Een verweesd KV Mechelen werd op drie minuten knock-out
geslagen en de twee-nul werd dan ook de eindscore. Jammer voor KV Mechelen dat de omstandigheden niet
aan haar zijde had en door een vooral efficiënt Cercle weer kennis maakte met het gevoel van een nederlaag.
Volgende week wacht echter weer een nieuwe topafspraak, dan tegen Standard Liège voor een ongetwijfeld
even uitzinnig uitverkocht Veoliastadion.
woensdag 26 maart: Olivier Renard zat vandaag als tweede doelman op de bank voor de interland van de
Rode Duivels tegen Marokko. De oefenwedstrijd in het Koning Boudewijn-stadion gold als voorbereiding op
de voorronde voor het WK 2010 in Zuid-Afrika. België verloor met zware 1-4-cijfers en Olivier Renard, die
gesteund werd door een 400-tal Malinwasupporters, kwam niet van de bank.
vrijdag 28 maart: Net voor de topper tegen Standard presenteert KVM haar eerste inkomende transfer voor
het komende seizoen. Het gaat om de 21-jarige Giuseppe Rossini, een beloften-international die overkomt
van het Nederlandse FC Utrecht en de aanval van Malinois komt versterken. Rosini, bijgenaamd “Pino” en
geboren in het Italiaanse Bari, tekende een overeenkomst tot 2011. Verder liet KV ook weten dat de
contracten van Koen Persoons en Bjorn Vleminckx werden opengebroken en verlengd tot 2011.

zaterdag 29 maart: KVM - R. Standard de Liège 0-1
Ondanks een prima prestatie moest KV Mechelen vanavond nipt de duimen leggen tegen competitieleider
Standard.
KV Mechelen speelde vanavond de gastheer voor competitieleider Standard. Een speciale avond, vermits het
oude bekenden, zoals trainer Michel Preud’homme, ontving. De armen stonden ook wagenwijd open voor de
Luikse aanvoerder Steven Defour, die voor het eerst sinds lang weer in de ploeg stond. Maar in de eerste
plaats hoopte heel Mechelen de ongeslagen leider uit Luik haar eerste nederlaag van het seizoen toe te dienen.
Een afgeladen vol Veoliastadion vormde het decor waarin geelrood deze opdracht tot een goed einde trachtte
te brengen.
Er vielen enkele wijzigingen te noteren, de ene al wat verrassender dan de andere. Bij KV Mechelen kwamen
Jeroen Mellemans en Nana Asare, na een schorsing, terug in de ploeg. Opvallender was de terugkeer van Anis
Boussaïdi op de rechtsachterpositie na een lange periode van inactiviteit. Peter Maes opteerde tot slot ook nog
voor de nodige kopbalsterkte door Maxime Biset in de basiself te posteren. Eerste helft
Dat winst voor geen van beide ploegen een gemakkelijke klus zou worden kon uit de lijstjes van de afgelopen
weken afgeleid worden. KV Mechelen vormde, na Nieuwjaar, een moeilijk te ontwrichten blok en leed
sindsdien geen nederlaag meer in eigen huis. De statistieken van Standard waren nog iets indrukwekkender.
De ploeg uit de vurige stad was nog steeds ongeslagen en in haar rush naar de titel was ze vast van plan die
reeks nog te verlengen.
De opdracht bij de thuisploeg leek van bij de aanvangsfase duidelijk: Standard zo veel en zo hoog mogelijk
onder druk zetten en als het even kon er zelf voetballend uitkomen. Toch resulteerde dat aanvankelijk in
steriel spel zonder al te veel doelgevaar. Kristof Imschoot kreeg een kleine kopkans op voorzet van Boussaïdi
en aan de overkant mocht Jovanovic zijn knikker tegen de bal zetten na aangeven van Goreux. Het eerste echt
hete standje van de wedstrijd deed zich pas rond het kwartier voor. Opnieuw mocht Goreux, een op het eerste
zicht, weinig gevaarlijke voorzet trappen. Biset trapte over de bal en bracht zo Jovanovic in stelling die
meteen op doel schoot. Renard trachtte de bal, die over de lijn was, nog te redden en ook de scheidsrechter zag
er geen graten in. Zo ontsnapte KV aan een vroege achterstand. Standard had echter geen reden tot klagen
want nog geen paar minuten later eiste Jeroen Mellemans een vrije trap op de rand van de zestien op. De
centrale verdediger twijfelde niet en trapte uitstekend op doel. Espinoza was geklopt maar de dwarsligger
redde de leider.
Geelrood werd allesbehalve overrompeld en het nam na goed twintig minuten spelen het heft zelf in handen
met twee uitstekende mogelijkheden. Eerst was er Onyewu die zich verslikte in een diepe bal waardoor Nong
alleen op Espinoza mocht afgaan. De Kameroense spits van KV vond echter nog een terugkerende Onyewu op
zijn weg die het schot in hoekschop werkte. Die werd uitstekend aangesneden en Björn Vleminckx besloot om
de luchtmacht van Standard in hun hemd te zetten. Zijn goed gerichte kopbal strandde op een hand van één
van de bezoekende verdedigers, maar scheidsrechter Breda wuifde het protest weg en liet doorspelen. De
ploeg van Preud’homme had niet meteen een antwoord klaar en was op een misser van KV Mechelen
aangewezen om een volgende doelkans te krijgen. Maxime Biset speelde fout in en Jovanovic nam de gemiste
bal graag aan om aan één van zijn bekende slaloms te beginnen. Het schot was, gelukkig voor de thuisploeg,
te slecht geplaatst om KV op een onverdiende achterstand te brengen. Beide ploegen waren aan elkaar
gewaagd en dat was zeker en vast de verdienste van een moedig en knap voetballend KV Mechelen. Met de
rust in zicht kozen de twee teams voor wat meer zekerheid en buiten enkele schermutselingen kwamen er geen
kansen meer. De brilscore bleef op het bord, hoewel dat gezien de kansen de minst logische ruststand was.
Tweede helft
Het begin van de tweede periode leek wel een kopie van de eerste. De Camargo kreeg een kopkansje en aan de
overzijde kon Nong zijn voet net niet genoeg tegen de bal zetten om echt gevaarlijk uit te halen. Vanaf die
opwarmingsfase ging het weer serieus crescendo met een goed schot van Witsel en een stevige knal van
Fellaini die van kortbij een half metertje over doel besloot. Maar wie dacht dat KV geen weerwoord had, zat
ernaast. Tussendoor rolde Asare in zijn eentje de hele linkerflank op en bracht gepast voor. De vrijstaande
Imschoot mikte met de binnenkant van de voet naar de openingstreffer. Heel het stadion hield de adem in
maar de bal rolde luttele centimeters aan de verkeerde kant van de paal naast. De wedstrijd barstte volledig
open en ook Standard kende in die tweede helft de nodige pech in de afwerking wanneer een kopbal van De
Camargo op de lat stierf.
Bol van spanning en met heel veel emoties denderde de wedstrijd aan een razendsnel tempo verder. Voor KV
Mechelen was de scalp van de leider een mooie bekroning van een leuk seizoen in eerste klasse, maar voor
Standard begon de tijd te dringen indien het haar weg naar de titel rimpeloos wilde verder zetten. Schoten van
Defour en De Camargo brachten geen verlossing voor de bezoekers bij het ingaan van het slotkwartier. Toch
oefende Standard meer en meer druk uit en het vat van KVM leek leeg te lopen. Jovanovic, tot dan toe vrij
onzichtbaar, achtte zijn moment gekomen om nog eens een dodelijke versnelling te plaatsen. De Serviër kwam

oog in oog met Renard te staan en toonde zich een koelbloedige afwerker. Een opluchting bij de bezoekers die
lange tijd de bui zagen hangen tegen een uitstekende thuisploeg. Met de moed der wanhoop probeerde KV in
de slotfase nog iets te doen aan de 0-1. Vleminckx kreeg toch nog een schietkans, maar mistte z’n schot.
En zo werd het verhaal van KV Mechelen tegen de topploegen ook nu weer bevestigd. Een uitstekende
prestatie, een vlekkeloze organisatie en tomeloze inzet werden aan het eind niet beloond met het nodige
puntengewin. Toch mag de ploeg een pluim op de hoed steken voor het geleverde spel. Standard kon dan wel
winnen maar moest lange tijd bibberen alvorens met een enorme zucht van opluchting het eindsignaal te
horen. Volgende staat er met de wedstrijd tegen FC Brussels opnieuw een belangrijke confrontatie op het
programma. Wint KV dan kan het zijn plaats in de middenmoot, naar het einde van het seizoen toe, veilig
stellen.
dinsdag 1 april: Vandaag brachten de spelers een bezoekje op de “Kleine Malinwa” waar de Veolia
Jeugdacademie haar jaarlijkse Paasstage organiseerde.
vrijdag 4 april: Vanavond tijdens de beloftenwedstrijd tegen FC Molenbeek Brussels Strombeek maakte
Xavier Chen na 6 maanden blessureleed z’n rentree. Op 11 oktober brak de rechtsachter van KV op training
z’n scheenbeen. Na een lange revalidatie verzamelde Chen vandaag z’n eerste speelminuten, hij stond
ongeveer een uur op het veld in een wedstrijd die Malinwa met 4-0 won.
zaterdag 5 april: FC Molenbeek Brussels Strombeek - KVM 2-2
KV Mechelen speelde twee-twee gelijk tegen rode lantaarn Brussels. Het speelde wel bijna driekwart
wedstrijd met een man minder.
Na de één op negen van de afgelopen weken hoopte Malinwa opnieuw aan te knopen met een overwinning.
Daarvoor trok het naar het Edmond Machtens Stadion in Molenbeek om het noodlijdende FC Brussels partij te
geven. In de heenronde behaalde Mechelen nog haar eerste overwinning tegen de Brusselse club, het won toen
met ruime vier-nul cijfers. Om die knappe prestatie te herhalen, moest het wel Mellemans missen. De
boomlange verdediger geraakte niet op tijd fit waardoor Van Hoevelen – net terug uit blessure - centraal in de
verdediging plaatsnam. De geelgeschorste Biset tenslotte werd vervangen door Iddi.
De talrijk meegereisde supporters zagen best een aardig wedstrijdbegin. Al na drie minuten testte Nong de
reflexen van ex-Mechelen goalie Werner. Niet veel later was het de beurt aan Vleminckx om de vuisten van
zijn oude ploegmaat op te warmen. Nadien kwam Brussels beter in de wedstrijd waardoor geelrood het
moeilijker had om een vlotte balcirculatie op de mat te leggen. Op de counter was Malinwa nog wel een keer
levensgevaarlijk. Het was alweer Werner dat Brussels overeind hield door het schot van Persoons in
hoekschop te duwen. Die hoekschop leverde dan toch een terecht doelpunt op voor KVM. De bal werd
achterin onvoldoende weggewerkt en Persoons bediende Geudens die helemaal vrij stond aan de tweede paal.
Deze laatste had dus maar simpel binnen te koppen: nul-één halverwege de eerste helft. Lang kon Mechelen
echter niet genieten van die voorsprong. Nog geen twee minuten na de goal van Geudens speelde Boussaïdi te
kort in op Renard. Matumona ging met de bal aan de haal en omzeilde de Rode Duivel. De Mechelse doelman
tikte de kleine spits aan en scheidsrechter Pots legde de bal op de stip. Een terechte strafschop, maar de rode
kaart voor Renard was misschien een te zware straf. Gorius zette de penalty feilloos om. Malinwa was niet
aangeslagen door dat tegendoelpunt en ging direct op zoek naar een tweede treffer. In de vijfendertigste
minuut schatte Werner een hoge bal foutief in en Nong profiteerde optimaal. Zo kwam Mechelen nog voor de
rust en met een man minder op voorsprong. Het was zelfs geelrood dat nog de betere ploeg was op het einde
van de eerste helft, maar scoren lukte niet meer. Zo gingen beide ploegen rusten met een één-twee op het
scorebord.
In het begin van de tweede helft probeerde Brussels de man meer situatie om te zetten in druk naar voren toe,
maar het was toch Mechelen dat de gevaarlijkste ploeg bleef. Na vijf minuten was het opnieuw Persoons die
met een harde knal het doel van Werner bestookte. Op het veld was het nu niet meer duidelijk welke ploeg
met een man minder stond te voetballen. Geelrood had de match goed in handen en kwam er meermaals
gevaarlijk uit. Toch was het Brussels dat uit het niets langszij kwam. Guterstam werd even vergeten aan de
rechterkant en die liet Adamovic geen schijn van kans. Ook nu was Malinwa niet onder de indruk van dat
tegendoelpunt, al ging het spel wel iets vlotter heen en weer na de twee-twee. Kort voor tijd kon KVM nog
een keer scherp counteren. De ingevallen Charaï stuurde Persoons diep maar die besloot voor de derde keer
van de avond op de vuisten van Werner. Malinwa was duidelijk de betere ploeg, maar gezien de numerieke
minderheid gedurende driekwart wedstrijd hoeft een puntendeling geen slechte uitslag te zijn.
donderdag 11 april: Begin deze week vernam Miloš Adamović het overlijden van z’n broer. Adamović is
ondertussen reeds afgereist naar Cyprus. Het is nog onduidelijk of hij tijdig zal terug zijn voor de
competitiewedstrijd van zaterdag tegen de KAA Gent.

Vandaag verlengde ook Maxime Biset z’n contract bij KVM tot 2011. De jonge verdedigende middenvelder
tekende een overeenkomst tot juni 2009 met een optie voor nog 2 extra seizoenen. Na de
contractverlengingen van Ivens, Mellemans, Geudens, Vleminckx en Persoons is KV goed op weg om de
huidige kern samen te houden. Financieel directeur Thierry Steemans is erg tevreden met de huidige gang van
zaken van de contractverlengingen.

Maxime Biset in duel met Jaja Coelho van KVC Westerlo.
zaterdag 12 april: KVM - KAA Gent 1-0
KV Mechelen won vanavond met het kleinste verschil na een wedstrijd waarin het voortdurend overwicht had.
Met KAA Gent kreeg KV Mechelen een tegenstander met twee gezichten over de vloer. De troepen van Trond
Sollied brachten lange tijd het betere voetbal in de Belgische competitie. Maar de Gentse trein leek sinds
enkele weken wat te stokken. De buffalo’s verloren vier keer op rij en leken het noorden kwijt. Toch bleef
KAA Gent met spelers als Olufade, Ruiz, Fadiga en Foley een niet te onderschatten opponent. Peter Maes
wijzigde in extremis, door het uitvallen van Nana Asare, zijn vertrouwde elf. Kenneth Van Goethem nam de
linksachterpositie in.
Eerste helft
Met de ondergaande lentezon zat het weer alleszins mee om het publiek te trakteren op een leuke pot voetbal.
KV Mechelen had die boodschap meteen vast en trok naar voor. Een schot van Nong na enkele minuten
spelen werd door Jorgacevic, niet zonder moeite, over doel getikt. En Nong was duidelijk bij de les want nog
geen paar minuten later reageerde hij snel op een pass van collega-aanvaller Bjorn Vleminckx. De
Kameroener nam het leer goed mee, maar liet het afweten bij de afwerking. En Gent? Dat speelde een mak
openingskwartier en gaf geen tekenen van herstel na de recente 0 op 12. Maar gaandeweg kreeg ook KV
Mechelen het flink lastig om door te gaan op het elan van de openingsfase. De wedstrijd verwaterde en geen
van beide ploegen voetbalde nog een goeie kans bij elkaar.
Op het halfuur stak de thuisploeg dan toch nog eens de neus aan het venster maar een flipperkastbal belandde
uiteindelijk over de kooi van Jorgacevic. De thuisploeg had begrepen dat het niet hoefde te wachten op een
zwak AA Gent en dus nam het de touwtjes terug strakker in de hand. De vlam leek in de pan te slaan en ook
de bezoekers lieten hun eerste wapenfeit noteren. Een afgeweken schot van Bryan Ruiz werd door Olivier
Renard makkelijk geplukt met één hand. Toch barstte het spektakel niet volledig los en de rust leek dan ook
voor een niet overbodige bezinningsperiode te zorgen. Met de brilscore op het bord mocht vooral KAA Gent
tevreden zijn. KV kon op zijn beurt misschien wel een voorsprong claimen door het aantal kansen dat het

afdwong in de eerste periode. Toch waren het de ontstellend zwakke bezoekers die met de rust meer hadden
dan verdiend.
Tweede helft
De bezoekers leken ook na de rust weinig inspiratie te hebben en dus was het opnieuw KV dat het spel trachtte
te maken. Op het uur werd Nong het straatje ingestuurd op de rechterkant. De aanvaller maakte handig
gebruik van z’n snelheid om alleen op doel af te gaan, maar twijfelde dan net iets te lang in zijn keuze tussen
een voorzet of schot. Het leverde niet meer op dan een zwak schotje dat op het dak van het doel belandde.
Nong bleef de meest bedrijvige onder de Mechelaars, maar miste het tikkeltje geluk en scherpte om te scoren
uit één van de halve mogelijkheden die geelrood kreeg vlak na de pauze. Een rommelige fase voor het
Mechelse doel was het beste wat de Buffalo’s daar tegenover kon zetten. Het was dus vooral KV dat
probeerde de acties op te zetten maar doordat het te vaak te slordig omsprong met de laatste bal, kreeg het
publiek ook in de tweede periode weinig doelgevaar. Olivier Renard bleef aan de overzijde opvallend
werkloos en dus was er niemand in het Veoliastadion die een stuiver gaf voor de kansen van KAA Gent.
Maar met de aanvallende kwaliteit die de blauwen in huis hadden volstond één flits om die zwakke prestatie
uit te wissen. Azofeifa zag het wel zitten om te flitsen en de vrijetrapspecialist krulde een stilliggende bal naar
de winkelhaak. Een uitstekende Olivier Renard pakte uit met een wereldreflex en hield de netten schoon. De
bezoekers leken te ontwaken en een tot dan toe bleke Olufade pakte uit met een listig balletje. KV kwam goed
weg toen zijn voorzetschot uiteindelijk tegen de buitenkant van de paal belandde.
Bij het ingaan van het slotkwartier stokte het spel echter volledig bij de thuisploeg. Fadiga & co roken hun
kans om alsnog drie punten mee te pakken richting Gent. KV liet KAA Gent komen en had het zelf erg
moeilijk om er nog uit te komen. Maar ook de Mechelse defensie kreeg het nooit lastig en dus stapelde de
frustratie om het slechte spel zich op bij spelers en publiek. Sommige mensen zochten vroegtijdig de uitgang
van het stadion op maar die misten wel dé apotheose van de wedstrijd. KV had al een hele tijd het doel van
Jorgacevic niet meer bestookt en uit een zoveelste verloren bal puurde de alomtegenwoordige Koen Persoons
nog hoekschop. Anis Boussaïdi hees zich achter de bal en vond aan de eerste paal het hoofd van Bjorn
Vleminckx. De spits twijfelde geen ogenblik bij zijn eerste kans van de wedstrijd en plaatste met een krachtige
kopbal het leer naar de verste hoek. Een tot dan toe feilloze Jorgacevic kon niets meer doen dan toekijken naar
de bal die perfect in de netten viel. Een ontzettend belangrijk doelpunt van Vleminckx dat de moeilijke
wedstrijd van de thuisploeg in een handomdraai deed vergeten. KAA Gent verdiende wat het al de hele match
geoogst had en vond geen passend antwoord meer in de enkele minuten die nog overbleven na het doelpunt.
Achteraf bekeken zal deze wedstrijd nooit een schoonheidsprijs winnen en ze zal ook geen sporen nalaten in
het collectief geheugen. Maar de overwinning hoeft daarom niet minder zoet te smaken, vooral nu het behoud
een mathematische zekerheid is. Opvallend was ook dat KV het voor één van de weinige keren dit seizoen
zelfs na een iets minder prestatie wist af te maken. Bij Gent daarentegen lijkt de succesformule van Trond
Sollied definitief uitgewerkt.
De drie deugddoende punten brengen KV terug een stapje dichter bij de vooropgestelde kaap van de veertig.
Volgende week trekt geelrood redelijk ontspannen naar Schiervelde waar het tegen Roeselare, mede door de
winst van vandaag, vrank en vrij z’n kans kan gaan.
maandag 14 april: Vanavond heeft Aloys Bertrand Nong zijn contract met KV Mechelen verlengd tot 2011.
De Kameroenese spits had nog een verbintenis tot 2009 en tekende nu voor nog 2 jaar extra in Mechelen.
dinsdag 15 april: KVM - K. Londerzeel SK 5-2
Malinwa oefende vanavond tegen SK Londerzeel. Het werd 5-2.
De wedstrijd kon niet beter beginnen voor de thuisploeg: na vier minuten waaide een verre voorzet van
Ngadrira over de bezoekende goalie tegen de touwen. Malinwa ging op haar elan door en kon de score op het
half uur verdubbelen: Dunkovic knalde de bal hard in de winkelhaak op een voorzet van Gomez. De
bezoekers herstelden stilaan het evenwicht en konden enkele halve kansen creëren. Met een gelukje kwam
Cordier alleen voor doelman Losfeld en schoot de bal onder de thuisgoalie tegen de touwen. Beide ploegen
zochten de kleedkamers op met een 2-1 ruststand op het scorebord.
De eerste kans na de pauze stond op naam van Nicolas De Lange. De jonge spits kon alleen op doel stormen,
maar verzuimde de score verder uit te diepen. Het was echter Londerzeel dat op gelijke hoogte kwam na een
mistasten in de Mechelse defensie. Het signaal voor de jongens van Maes om de puntjes op de i te zetten:
Charaï, De Lange en Crabeels zorgden in het laatste kwartier voor de 5-2 eindstand.
Vandaag raakte ook bekend dat Joma de volgende 4 seizoenen de shirts en trainingsoutfits van Malinwa zal
verzorgen. Tot 2012 zal sportartikelenfabriek Joma in samenwerking met United Brands KV Mechelen
exclusief kleden. Joma is een Spaans topmerk met een wereldwijde jaaromzet van 250 miljoen euro.
Commercieel directeur Marc Faes noemt deze samenwerking tussen KV en Joma een echte topdeal.

Verder deed het bondsparket van KBVB vandaag een voorstel voor de schorsing van Pierre Mbemba, Aloys
Bertrand Nong en trainer Pieter Maes. Het drietal kreeg in de wedstrijd op Cercle Brugge KSV een rode
kaart. Nong en Mbemba komen er vanaf met één speeldag schorsing. Maes mag zich vanaf 2 mei tot en met
15 mei niet in de neutrale zone begeven. Malinwa heeft 3 dagen om bezwaar aan te tekenen. Aanvaard KV
deze straffen zijn Nong en Mbemba er niet bij in de wedstrijd op KFC Germinal Beerschot Antwerpen en
moest Maes de laatste 2 duels (GBA en STVV) vanuit de tribune coachen. Voorzitter Johan Timmermans liet
weten intern te gaan bespreken of Malinwa deze minnelijke schikking aanneemt.
vrijdag 18 april: Malinois laat weten akkoord te gaan met de schorsingen die het bondsparket voorstelde
voor Nong, Mbemba en Maes. Verder is ook een groot gedeelte van de voorbereiding voor het volgende
seizoen bekendgemaakt. KVM zal de trainingen hervatten op maandag 30 juni of op dinsdag 1 juli.
Traditioneel is de eerste oefenwedstrijd op het veld van Nieuwendijk gepland waar sinds enkele seizoenen
fusieclub Groen-Rood Katelijne z’n thuismatchen speelt (vrijdag 4 juli). Verder zijn er nog oefenduels tegen
SK Rapid Leest, KFC Katelijne, K. Kampenhout SK, KSK Heist, KV Willebroek-Meerhof, K. Lyra TSV,
KVSK United Overpelt-Lommel en K. Rupel Boom FC. De tegenstander voor tijdens de fandag, 26 juli, is
nog niet bekend.
zaterdag 19 april: KSV Roeselare - KVM 2-2
Malinwa speelde twee-twee gelijk tegen Roeselare. Geelrood liep eerst uit tot nul-twee met twee doelpunten
van Nong, maar zag de West-Vlamingen nog in de eerste vijfenveertig minuten langszij komen.
Vorige week wist Mechelen zich te verzekeren van een verlengd verblijf in de hoogste afdeling dankzij de
één-nul overwinning tegen Gent. Op de teller ontbraken echter nog minstens vier punten om de kaap van de
veertig te ronden. De eerste van die vier punten hoopte Malinwa te halen op het veld van Roeselare. Daarvoor
kon het wel geen beroep doen op Boussaïdi. De Tunesiër pakte vorige week zijn derde gele kaart en zat deze
wedstrijd dus in de tribune. Zijn plaats werd ingenomen door Noukeu, die voor het eerst in de basis stond.
Hierdoor schoof Van Hoevelen opnieuw naar de rechtsback. Voorts werd op het middenveld Biset vervangen
door Dunkovic.
Dat geelrood geen zin had om er een typische eindeseizoenswedstrijd van te maken werd al gauw duidelijk.
Hoewel de eerste gevaarlijke bal voor doel afkomstig was van een West-Vlaamse voet was het duidelijk KV
Mechelen dat de lakens naar zich toe trok in de beginfase. Het werd al gauw beloond naar werken met een
vroeg doelpunt. Van Hoevelen liep zich slim vrij op de rechterflank en verstuurde de bal enig mooi tussen
verdediger en doelman. Nong kwam op het gepaste moment achter de rug van zijn bewaker door en duwde de
bal tegen de netten. Vijf minuten later was het opnieuw raak voor KVM. Door goed aandringen van Geudens
in de zestien belandde de bal in de kleine baklijn waar Nong simpelweg zijn tweede van de avond kon
binnentrappen. Lang kon geelrood niet genieten van die dubbele voorsprong. Eén minuut later al zorgde
Thompson voor de aansluitingstreffer. Hij bracht met een mooie omhaal Roeselare terug tot één-twee. Dit was
het teken voor de zwartwitten om beter in de wedstrijd te komen. Het begon beter mee te voetballen, maar
echt gevaar leverde dat niet op. Toch kwamen de West-Vlamingen halverwege de eerste helft langszij. Dissa
glipte op een lange bal voorbij Ivens en vloerde een kansloze Renard. Malinwa herstelde na die gelijkmaker
het evenwicht. Meer nog, het kwam zelfs bijna terug op voorsprong. Nong devieerde een voorzet met de hak,
maar de bal spatte uiteen op de dwarslat. Aan de overzijde zorgde Kpaka nog voor gevaar met een
afstandsschot, maar gescoord werd er niet meer. Beide ploegen waren elk een kwartier baas en konden elk
tweemaal scoren in de eerste helft.
Aan het begin van de tweede helft kregen we een wissel bij geelrood. Noukeu bleef in de kleedkamer en werd
vervangen door Crabeels. Deze laatste liet zich al meteen opmerken door een gevaarlijk schot van Tanghe
tijdig te blokken. Roeselare creëerde in het begin van de tweede helft meer druk, maar was enkel gevaarlijk op
stilstaande fasen. KVM kon daar aanvankelijk in de tweede helft niet zo veel tegenover zetten, maar nam de
partij gaandeweg weer over van de thuisploeg. Eerst legde Nong goed terug voor Imschoot, maar die zag zijn
schot gepakt door Sierens. Twee minuten later kopte Crabeels net naast na een vrijetrap van diezelfde
Imschoot. Malinwa nam voluit het initiatief en probeerde Roeselare terug te drukken op de eigen speelhelft.
KVM kwam zelfs terug op voorsprong via Persoons maar dat feest ging niet door. Scheidsrechter Nzolo had
namelijk een fractie eerder geblazen voor een fout van Vleminckx. Opschudding kwam er nog in de
voorlaatste minuut toen de alleen doorgebroken Hermach foutief werd afgestopt door Van Hoevelen. Nzolo
twijfelde niet en gaf de Mechelaar rood. De vrijetrap die daar op volgde ging maar net naast. Eén minuut later
moest Vleminckx nog een bal van de lijn vegen, maar geelrood bezweek niet aan de late druk. Het bleef dus
twee-twee op Schiervelde waardoor KVM een verdiend punt mee naar huis nam.
Vandaag overleed op 93-jarige leeftijd, na een slepende ziekte, Constant Vanden Stock. De ere-voorzitter van
RSC Anderlecht werd vooral bekend als voorzitter van de Brusselse club en door de familiebrouwerij BelleVue, maar was van 1959 tot 1968 ook selectieheer van de Nationale Ploeg.

maandag 21 april: Wouter Biebauw speelt volgend seizoen voor KV Mechelen. De 23-jarige
invallersdoelman van KSV Roeselare, waar hij in juni van dit jaar einde contract is, bereikte met KVM een
overeenkomst voor 2 seizoenen. Voorheen speelde hij voor KSV Deerlijk, KV Kortrijk en KRC Harelbeke.
donderdag 24 april: Met z’n twee doelpunten op KSV Roeselare werd Aloys Bertrand Nong door Sport.be al
voor de vierde keer dit seizoen genomineerd voor speler van de week. Tegen Dieumerci Mbokani Bezua, die
met 2 doelpunten tegen RSC Anderlecht R. Standard de Liège kampioen maakte viel echter weinig te
beginnen. Mbokani haalde het met 72,61% van de stemmen. Nong werd eervol tweede (13,55%) voor Stijn
De Smet (8,24%), Idir Ouali (2,84%) en Milos Maric (2,76%)
vrijdag 25 april: Het schepencollege van Mechelen lichtte vanmiddag haar visie op de ontwikkeling van een
nieuw gemeenschappelijk voetbalstadion toe. Op een persconferentie deed burgemeester Bart Somers,
geflankeerd door schepen van ruimelijke ordening Karel Geys en schepen van sport Koen Anciaux, de
ontwikkeling uit de doeken. Opmerkelijk, de ontwikkeling van een nieuw stadion op de Eandissite wordt
gekoppeld aan de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk aan het Keerdok, aan het Rode Kruisplein, en de
mogelijke ontwikkeling van nieuwe baanwinkels op de zone N16-Dijle waar dus ook het nieuwe
voetbalstadion zou kunnen komen.
zaterdag 26 april: KVM - KVC Westerlo 1-0
KV Mechelen zette een bijzondere prestatie neer tegen Westerlo. Vijf jaar na de vereffening haalde het
vanavond de kaap van veertig punten in eerste klasse.
Niet zozeer de wedstrijd an sich was bijzonder, maar wel de zege die KVM de veertig punten bezorgt.
Vierenzeventig minuten duurde het voor Issame Charaï, uitgerekend hij, die vandaag nog aangaf Malinwa in
mei te verlaten, zorgde dat Malinwa de kaap van de veertig punten rondde. KVM domineerde het overgrote
deel van de wedstrijd, zij het niet altijd met even sprankelend voetbal, en hield in een tumultueuze slotfase
stand.
In een heerlijk weertje en een al even lekker sfeertje mocht KV Mechelen op zoek naar die kers op de taart, de
veertig punten, tegen de stille verrassing van de terugronde, KVC Westerlo. In de elf die mochten starten geen
Bjorn Vleminckx, hij zat geelgeschorst in de tribune. Issame Charaï moest voorin naast Nong voor vuurwerk
zorgen.
Beide ploegen startten aanvankelijk gretig aan de partij, maar gaandeweg nam de thuisploeg het heft in
handen. Imschoot kreeg het eerste kansje. Zijn kopballetje was echter simpel plukwerk voor Westel-goalie De
Winter. Geelrood domineerde het eerste halfuur, maar botste op een dubbele bezoekende muur. Geduldig
zocht de thuisploeg naar het gaatje, maar grote doelpogingen leverde dat niet op. Daarvoor zaten er te veel
slordigheden in het spel van KVM. Westerlo hield bovendien achterin alles goed op slot. Als KV Mechelen
dan toch kon profiteren van enige ruimte aan de zestienmeter, stond het talent De Winter pal. Een harde
kopper van Ivens werd voor de lijn gekeerd terwijl een schicht van Geudens De Winter testte. Net voor de
pauze kwamen de bezoekers toch even uit hun defensieve schulp. De tot dan onzichtbare Sarki en Dirar
trachtten de bakens te verzetten, maar Renard moest nauwelijks in actie schieten. Bij de rust wisselden Maes
en Ceulemans met de hoop op meer spektakel in de tweede helft. Imschoot moest naar de kant voor Crabeels
terwijl Sarki plaats moest maken voor Zelenka. Die laatste liet meteen zien dat hij over heel wat
voetbalvernuft beschikt, maar op enkele vroege speldenprikken na moest Malinwa zich geen zorgen maken.
Met de steun van de aanhang die voor deze zoveelste maal dit seizoen de terugkeer in eerste op
indrukwekkende wijze vierde, snelde de thuisploeg richting De Winter. Een knappe voorzet van Crabeels naar
Charaï dwong De Winter tot een puike ingreep. Wat later kreeg ook Asare de kans op de openingstreffer. Een
hardwerkende Charaï stak mooi door naar Asare die de bal naast krulde. Westerlo bleef op de counter loeren,
maar Ivens en co bleven gefocust voetballen. Na vierenzeventig minuten kreeg Malinwa dan toch waar het
recht op had. Nong besloot eerst nog op een uitstekende De Winter, maar Charaï wist te touwen wel te vinden.
De goal van Charaï brak de partij helemaal open. Westerlo trok richting Renard op zoek naar de gelijkmaker
en was daar nog een paar keer dichtbij, maar Renard en de lat hielden KVM recht. In een rumoerige slotfase
kreeg Boussaïdi nog fel gecontesteerde rode kaart. KV Mechelen hield de zege thuis en haalt zo op de derde
laatste speeldag een bijzonder mooi resultaat van veertig punten. Dat tot groot genoegen van de geelroden in
de tribunes die al feestend de nacht introkken.
dinsdag 29 april: Het bondsparket van de KBVB stelde één speeldag schorsing voor Olivier Renard voor. De
Mechelse keeper, die op het veld van FC Molenbeek Brussels Strombeek vroeg in de wedstrijd werd
uitgesloten, zou hiermee de eerste speeldag van het volgende seizoen geschorst zijn. Voorzitter Johan
Timmermans liet weten niet akkoord te gaan met deze minnelijke schikking. Malinwa heeft drie redenen om
in beroep te gaan volgens Timmermans. Ten eerste kreeg hij z’n rode kaart vroeg in de wedstrijd, ten tweede

was het de eerste keer in z’n carrière dat Renard werd uitgesloten en ten derde was het alles behalve een zware
overtreding. Op 6 mei komt de zaak voor het Sportcomité.
woensdag 30 april: Afgelopen zaterdag, vlak vóór RAEC Mons – KFC Germinal Beerschot Antwerpen
overleed GBA-supporter Maarten De Smedt op 27-jarige leeftijd ten gevolge van een hartstilstand. Maarten
was één van de oprichters en steunpilaren van sfeergroep Armata Viola. De Germinal Beerschot-familie zal
komende zaterdag voor de match tegen KV Mechelen op gepaste wijze afgescheid nemen van hun
medesupporter en vraagt de Malinwa-supporters de sjaal te heffen op de tonen van You’ll never walk alone.
donderdag 1 mei: Voor de tweede opeenvolgende speeldag kon men op Sport.be kiezen voor een KVMspeler als speler van de week. Dit maal was het de beurt aan matchwinnaar Issame Charai. Door de schorsing
van Bjorn Vleminckx kreeg Charai nog eens z’n kans in de spits en hij bedankte met de winninggoal tegen
KVC Westerlo. In het referendum van de sportsite moest hij Anderlechtspits Nicolás Alejandro Frutos laten
voorgaan die bijna de helft van de stemmen kreeg. Charai verzamelde 19,18% van de stemmen, Cédric
Berthelin 13,92%, Tim Smolders 13,64% en Roberto Rosales 5,68%.
zaterdag 3 mei: KFC Germinal Beerschot Antwerpen - KVM 4-3
Het werd een heerlijke wedstrijd op het Kiel. Een uitbundige sfeer in de tribunes en maar liefst zeven
doelpunten zorgden samen voor een overgetelijke avond.

Voor de allerlaatste verplaatsing van het seizoen trok Malinwa naar het Olympisch Stadion. Het
vooropgestelde doel van veertig punten werd vorige week behaald na de één-nul overwinning tegen Westerlo.
Voor het eerst dit seizoen had geelrood dus geen duidelijke doelstelling voor ogen. KV Mechelen had dit
seizoen echter nog niet gewonnen van een ploeg uit de top vijf en wou het alsnog de scalp van een topploeg
was dit de laatste kans. Daarvoor moest het wel Nong en Geudens missen. Beide spelers zaten een speeldag
schorsing uit. Ook niet van de partij waren Asare en Imschoot. Asare sukkelde met een hamstringblessure en
Imschoot viel in extremis nog uit tijdens de opwarming. Ook het seizoen van Germinal Beerschot was
eigenlijk al enkele weken gespeeld, maar kende vorige week toch nog een plotse, dramatische wending: het
overlijden van Maarten De Smedt. Voor de wedstrijd werd er dan ook op gepaste wijze afscheid genomen van
de jonge Beerschotsupporter.
Met een vertraging van een vijftal minuten begonnen beide ploegen aan de wedstrijd. Hoewel het eerste schot
op doel op naam van Iddi stond, was het toch Beerschot dat de betere ploeg was in de beginfase. Vooral een
bedrijvige Dosunmu zorgde enkele keren voor gevaar. Na tien minuten was de ex-spits van Malinwa er dicht
bij. Na een knappe dribbel op rechts besloot hij maar net naast. Kort daarna werd een actie door het hart van
de Mechelse verdediging tijdig ongedaan gemaakt door een attent keepende Renard. KV Mechelen bleef niet
bij de pakken zitten en knokte zich geleidelijk terug in de wedstrijd. Veel doelrijpe kansen leverde dat echter

niet op voor geelrood. Een kopbal van Vleminckx was het enige echte gevaar. En net op dat moment sloeg
GBA genadeloos toe. Een voorzet die leek over te waaien werd door Lembi opgepikt aan de tweede paal.
Deze laatste bediende Dosunmu die zich handig vrij kapte en de één-nul tegen de touwen schoot. Vlak na dat
eerste doelpunt was Germinal er opnieuw dicht bij. Ditmaal nam Dosunmu de rol van aangever op. De kopbal
van Cruz werd echter van de lijn gehaald door Renard. Beerschot ging op dat elan verder en scoorde zelfs
voor de rust nog tegen een tweede doelpunt. King legde de twee-nul ruststand vast op alweer aangeven van
Dosunmu. KV Mechelen zou zich echter niet gewillig naar de slachtbank laten leiden en kwam veel gretiger
uit de kleedkamer. Dat leverde al gauw de aansluitingstreffer op voor KVM. Een vrijetrap van Dunkovic werd
net hard genoeg beroerd door de blonde lokken van Vleminckx om de bal in doel te doen verdwijnen. Vijf
minuten later was het feest helemaal compleet bij de Mechelse aanhang. Een splijtende pass van Charaï zette
Dunkovic alleen voor doel. De kleine Kroaat faalde niet en zorgde zo voor de gelijkmaker. Geelrood kwam
zelfs bijna op voorsprong toen een voorzet van Iddi op de deklat waaide. In plaats van een doelpunt voor KV
Mechelen was het GBA dat terug op voorsprong kwam. Renard loste een schot van Dosunmu en Malki was er
als de kippen bij om de bal binnen te duwen. Maar zelfs een tegendoelpunt kon de aanvalsdrang van Malinwa
niet remmen. Na een vlotte actie op de rechterflank was er een knappe redding van Steppe nodig om de
poging van Vleminckx te stoppen. Het spel ging nu heel vlot op en neer en dat zorgde voor kansen aan beide
zijden. Charaï werd alleen voor doel gebracht, maar zijn schot ging voorlangs. Aan de overzijde werd
Dosunmu dan even vergeten aan de rechterkant. Hij legde de bal perfect klaar voor Malki die zijn tweede van
de avond maar had binnen te tikken. Zelfs nu brak de veer niet bij geelrood. Vleminckx zorgde eveneens met
zijn tweede van de avond voor de vier-drie en was even later nog dicht bij de gelijkmaker, maar zijn kopbal
ging over. Zo eindigde een prachtige voetbalavond waar er maar liefst zeven keer gescoord werd.
dinsdag 6 mei: Vandaag behandelde het Sportcomité van de KBVB de uitspraak van het bondsparket
betreffende de rode kaart van Olivier Renard. In een minnelijke schikking werd vorige week voorgesteld dat
de KV-doelman 1 speeldag zou geschorst worden, maar het Sportcomité bevestigde deze sanctie niet en vond
Renard met z’n uitsluiting na 23 minuten reeds voldoende gestraft tijdens de wedstrijd zelf. Dankzij deze
uitspraak kan Malinwa volgend seizoen direct vanaf speeldag beroep doen op Renard.
donderdag 8 mei: Vanochtend overleed op 26-jarige leeftijd Club Brugge-spits François Sterchélé. Rond 3u
verloor Sterchélé op de N49 in Vrasene bij Beveren de controle over het stuur van z’n Porsche Cayman. Zijn
wagen catapulteerde uiteindelijk tegen een boom en belandde in een aangrenzend maïsveld. De klap was zo
ongemeen hevig dat de speler op slag dood was. Sterchélé werd vorig seizoen bij KFC Germinal Beerschot
Antwerpen topschutter van de Jupiler League wat hem een transfer naar Club Brugge KV opleverde en een
plaats in de kern van de Rode Duivels. In de 10 maanden dat hij voor Club uitkwam, groeide hij meteen uit
tot publiekslieveling en omwille van z’n opgewekt karakter lag hij ook erg goed in de spelersgroep. Alle
wedstrijden van het komende weekend zullen in het teken staan van het afscheid van deze aimabele voetballer.
zaterdag 10 mei: Voor de de laatste competitiewedstrijd van het seizoen had Malinwa nog heel wat
transfernieuws: Om te beginnen werd de optie in het contract van Jean-Paul Kielo-Lezi gelicht, zodat de
Congolese spits ook de volgende 2 seizoen in het Geelrode shirt zal spelen. Ook Kenneth Van Goethem
verlengde zijn contract met KV tot juni 2010. Tot slot tekende ook David Grondin een contract voor 2
seizoenen bij KV Mechelen. Grondin is een 28-jarige Fransman die transfervrij overkomt van R. Excelsior
Mouscron. Voordien speelde de linksbuiten voor Viry-Châtillon, AS Saint-Etienne, Arsenal FC, AS Cannes,
KSK Beveren, Dunfermline Athletic FC en Stade Brestois 29.

David Grondin.

KVM - K. Sint-Truidense VV 2-3
Malinwa verloor nipt van Sint-Truiden en sluit het seizoen af met veertig punten en een dertiende stek in het
eindklassement.
In een uitverkocht Veoliastadion ging Malinwa op zoek naar een afsluitend feestje na een knap seizoen
hoogste divisie. De 11000 geelroden huldigden vooraf hun helden uit Straatsburg met ondermeer een
prachtige tifo-actie.

Om het feest op het veld compleet te maken, moesten de elf op het plein nog voorbij het reeds veroordeelde
Sint-Truiden. De Limburgers wilden in schoonheid afscheid nemen van eerste en startten goed aan de partij.
Meer zelfs, na een kwartiertje stond STVV al nul-twee voor. Vroege doelpunten van Wilmet en Pospisil
verstoorden de geelrode party. KVM knokte zich weer even in de wedstrijd, maar net op dat moment zette het
zichzelf zo goed als buitenspel door STVV een derde keer te laten scoren. Opnieuw Pospisil kon profiteren
van een nieuwe onoplettendheid in de Mechelse defensie. Renard redde eerst nog bijzonder puik, maar moest
zich bij een tweede van Pospisil toch gewonnen geven. Een dodelijk efficiënt Sint-Truiden scoorde, een
slapend KVM incasseerde jammerlijk.
Net niet gelijk
Om meer onheil in de tweede helft te vermijden, wisselde Peter Maes drastisch. Imschoot, Van Hoevelen en
Persoons moesten in de kleedkamer blijven. Boussaïdi, Iddi en, jawel, de weer fitte Chen moesten de bakens
verzetten. Ei zo na lukte dat. Zes minuten na de rust nette Boussaïdi de hoop voor KV Mechelen. Toen even
later Nong als een duivel uit een doosje scoorde, lag de wedstrijd weer helemaal open. Malinwa domineerde
en voetbalde in de tweede helft zoals het haar het hele seizoen typeerde: met een luchtige balcirculatie en met
drang naar voor. Beide ploegen wilden absoluut punten pakken en op het einde van de partij resulteerde de
felheid in enkele opstootjes. Debroux en Vleminckx pakten allebei rood en ook de verzorger van Sint-Truiden
werd voor een schoudercharge op de blonde spits van KVM van het veld gestuurd. Malinwa kwam nog dicht
bij de drie-drie, maar ondermeer Geudens en Nong lukten er niet in om een thuisnederlaag te vermijden.
Explosie van dankbaarheid
Maar werd er daarom getreurd in het Veoliastadion? Nee hoor, een explosie van dankbaarheid voor het fraaie
seizoen barstte na de match uit. Applaus weerklonk vanop alle banken voor de spelers en technische staf na

een lang seizoen. De geelrode aanhang zelf ging op het elan van de tweede helft verder en wapperde lustig de
nacht in met de roodgele vaan.
dinsdag 13 mei: De spelers van KV Mechelen sluiten deze week het seizoen af. Vandaag stond er een
partijtje golf op het programma. Bij afwezigheid van Pieter Maes was het Yves Cloots die de groep op
sleeptouw nam. Een deel van de spelersgroep, waaronder Miloš Adamović, Jonas Ivens, Issame Charai,
Antun Dunkovic en Aloys Bertrand Nong, is reeds op vakantie en waren er dus net zoals de geblesseerde
Nana Akwasi Asare niet bij. Donderdag en vrijdag traint de groep voor het laatst dit seizoen en vanaf dan kan
iedereen definitief genieten van een welverdiende vakantie.
donderdag 15 mei: Olivier Renard werd vandaag papa van dochter Zoë. De jonge spruit, die 51cm groot is
en 3,520 kg weegt, liet even op zich wachten want de geboorte was voorzien voor 10 mei. Toch kan de
numero uno van Malinwa nog niet met vakantie want maandag wordt hij in het nationaal oefencomplex in
Tubeke verwacht om met de Rode Duivels de oefeninterland tegen Italië voor te bereiden.
Verder liet KV ook weten dat het Franse FC Metz zal fungeren als sparringpartner op de jaarlijkse fandag
(zaterdag 26 juli). In het voorbereidingsprogramma werd op 9 augustus ook een wedstrijd tegen het
Cypriotische Ethnikos Achnas FC ingelast. Ondertussen staat het ook vast dat de trainingen worden hervat op
maandag 30 juni om 10u30 op de Veolia Jeugdacademie.
Tot slot organiseerde de supportersraad vanavond alweer een info-avond voor de KV-supporters. Er werd
onder andere gepraat over het Hattickproject, het stadiondossier, de competitiehervorming en trainer Pieter
Maes had het over het sportieve. In het Hattrickproject wordt samengewerkt met het OCMW en KRC
Mechelen. Een drugspreventiebeleid, het stimuleren van schoolsporten en de terwerkstelling van anderstaligen
zijn de ingrediënten van dit project. Wat het nieuwe stadion betreft was het voorzitter Johan Timmermans die
van de stad bevestiging heeft gekregen dat in 2012 op de Eandissite aan de bouw van een nieuwe
voetbaltempel wordt begonnen.
zondag 18 mei: Pas enkele dagen na de geboorte van Zoë Renard zag er in de Malinwa-entourage alweer een
jonge spuit het levenslicht. Dit keer was het de beurt aan materiaalmeester Marc Bols om het vaderschap op
zich te nemen. Hij werd papa van zoontje Matthew, die in het UZ van Jette werd geboren. Het kleintje weegt
3,520 kiligram en is 52 centimeter groot.
maandag 19 mei: Vandaag was het de eerste dag dat KVM-abonnees hun seizoenskaart konden hernieuwen.
Al van dag 1 was het gezellig druk op het Mechelse secretariaat waar de supporters ook parkingkaarten
konden kopen.
vrijdag 23 mei: Na één week hebben reeds 1 230 supporters hun abonnement verlengd.
Deze week startten ook de werken aan de zitplaatsen van vak C. Om meer plaats te bieden aan haar
commerciële partners worden 3 rijen van vak C omgevormd tot zitplaatsen met kuipstoeltjes.
Verder heeft Malinwa ondertussen ook Yannick Thoelen aangetrokken. De 17-jarige Thoelen komt over van
het naar derde klasse gedregradeerde KFC Verbroedering Geel en zal na Olivier Renard en Wouter Biebauw
fungeren als derde doelman. Hij tekende een amateurcontract maar zal meetrainen met de A-kern.
donderdag 29 mei: Afgelopen dinsdag kreeg KV Mechelen van het bondsparket een voorstel tot 2 speeldagen
schorsing voor Bjorn Vleminckx na z’n rode kaart op de slotspeeldag tegen K. Sint-Truidense VV. Malinwa
besliste, gezien de aard van de fout (Vleminckx maakte met de voet vooruit een overtreding op de kuit van
Rocky Peeters) om niet in beroep te gaan. Dit wil zeggen dat de blonde spits van KV de eerste twee
speeldagen van de nieuwe competitie zal missen. Kenny Van Hoevelen moet enkele de openingswedstrijd
missen, hij werd voor 1 speeldag geschorst nadat hij op KSV Roeselare in de slotfase de doorgebroken
Benjamin Lutun neerhaalde.
vrijdag 30 mei: Het secretariaat deelde vandaag een nieuwe tussenstand mee wat het aantal verkochte
abonnementen betreft. Na 2 weken staat de teller op 2 199.
zaterdag 31 mei: Vannacht werd Kenny Van Hoevelen voor de tweede maal vader. Lorena Van Hoevelen
kreeg er met Alina een zusje bij dat 3,3 kg. weegt en 50 cm. meet. Zowel moeder Sylvia als Alina stellen het
goed.
Vandaag tekende Pieter Crabeels een contract bij KV Red Star Waasland. De polyvalente linksbuiten van
Malinwa staat nog voor 1 seizoen onder contract bij Malinwa, maar wordt gedurende het volgende seizoen
uitgeleend aan de Wase tweedeklasser.
zondag 1 juni: Vandaag bewezen de Mechelse stewards dat ook zij tegen een balletje kunnen trappen. Ze
wonnen immers overtuigend het Germinal Beerschot Steward Tornooi. Met 6 overwinninge in 7 wedstrijden
waren zij de verdiende winnaar van een sterk bezet tornooi.

dinsdag 3 juni: Xavier Chen verlengde vandaag z’n contract met KV Mechelen tot 2011. De rechtsachter,
die een verbintenis had tot 2009, zat vanavond voor het eerst aan tafel met Malinwa om te praten over een
contractverlenging. Al vrij snel kwamen beide partijen tot een akkoord en werd het contract met 2 seizoenen
verlengd. De studerende rechtsback heeft na een dubbele beenbreuk in oktober van vorig jaar pas een zware
revalidatie achter rug. In de laatste wedstrijd tegen STVV speelde Chen nog 1 helft.
zondag 8 juni: Ook Nicolas Delange verlengde z’n contract tot 2011 en wordt voor het volgende seizoen
uitgeleend aan tweedeklasser KFC Vigor Wuitens Hamme. De jonge aanvaller die vorig seizoen overkwam
van VC Eendracht Aalst 2002, kwam alleen aan speelminuten bij de beloften maar de technische staf van
Geelrood blijft geloven in z’n kwaliteiten en bood Delange dus een contractverlenging aan.
maandag 9 juni: Ondertussen is het voorbereidingsprogramma van KVM volledig. Op woensdag 30 juni
trekt het Mechelse gezelschap naar de franse havenstad Dieppe. Daar zal het team van Pieter Maes in het
Stade des Vertus van het plaatselijke FC Dieppe een oefenwedstrijdje spelen tegen kersvers eersteklasser Le
Havre AC. Verder hebben reeds 3 200 fans hun seizoenskaart verlengd.
donderdag 12 juni: De nieuwe tussenstand van het aantal abonnees voor het Veolia-stadion "Achter de
Kazerne" staat momenteel op 4 300 stuks.
maandag 16 juni: Sinds vanochtend kunnen de abonneehouders die hun plaats willen veranderen op het
secretariaat terecht om dit te laten doen. Malinwa rondde vanavond de kaap van 5000 abonnementen en
klokte af op 5 150 stuks.
dinsdag 17 juni: Vanmiddag maakte de KBVB de competitiekalender voor het seizoen 2008-2009 bekend.
Malinwa begint opnieuw met een thuiswedstrijd tegen een topper: Club Brugge KV. De eerste verplaatsing
van het seizoen kan al meteen tellen: op de tweede speeldag reist Malinwa naar het verre Moeskroen. Daarna
staan er met SV Zulte-Waregem en neo-eersteklasser AFC Tubize twee thuiswedstrijden op het progamma.
Op de slotspeeldag ontvangt Mechelen KSC Lokeren Oost-Vlaanderen en de laatste uitwedstrijd, gaat net als
afgelopen seizoen, naar het Kiel voor een partij tegen KFC Germinal Beerschot Antwerpen.
maandag 23 juni: Vandaag startte men op KV met de losse verkoop van abonnementen. Dat wil zeggen dat
iedereen die nog geen abonnee was op Malinwa zich een seizoenskaart kon komen aanschaffen. Deze eerste
dag leverde bijna 700 nieuwe abonnementen op.
dinsdag 24 juni: Joachim Mununga tekende vandaag een contract voor 3 seizoenen bij KV Mechelen.
Mununga is een 19-jarige rechterflankspeler die transfervrij overkomt van neo-eersteklasser AFC Tubize. De
jonge belg is tevens jeugdinternational en speelde voordien reeds bij R. Excelsior Mouscron en R. Standard de
Liège.

Joachim Mununga: voor de tribune van het Stade Leburton en in actie tegen R. Antwerp FC.
vrijdag 27 juni: KV Mechelen laat weten dat het ‘sfeervak’ HI volledig is uitverkocht met abonnees. Tot nu
toe bracht men in Mechelen reeds 6 340 abonnementen aan de man.
maandag 30 juni: Vanochtend stapte de volledige 24-kopigge kern het veld op voor de eerste training van het
nieuwe seizoen. Zowat 200 kijklustigen zagen hoe nieuwkomers Rossini, Thoelen, Biebauw, Grondin en
Mununga hun eerste stappen op het veld zetten als KVM-speler. Ook Raul Ngadrira Avansey, die werd
overgeheveld naar de A-kern, was van de partij, net zoals B-kernspeler Joren Dom die zich de komende
maand mag bewijzen tussen de grote jongens. Daarna zal de technische staf de jonge middenvelder evalueren.

