nieuwsoverzicht 2008-2009
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.
Wat de abonnementenverkoop betreft verbreekt KVM alle records: bij de start van de voorbereiding staat de
teller reeds op 7 263. Dit zijn er al meer dan het record van vorig seizoen (7 066).
Vandaag ontvingen de spelers de sleutels van hun nieuwe wagens. Sinds dit seizoen heeft KV Mechelen er
een nieuwe partner bij: Mazda Mechelen leverde 17 spiksplinternieuwe auto’s voor de spelers. De
spelerswagen is een Mazda Active 5, met een waarde van € 24 490.

De nieuwkomers op de eerste training: David Grondin, Joachim Mununga, Raul Ngadrira Avansey, Giuseppe
Rossini, Wouter Biebauw, Yannick Thoelen en Joren Dom.
woensdag 2 juli: Vanaf vandaag traint Sébastien Siani op proef mee. Siani is een Kameroense spits van RSC
Anderlecht die enkele dagen tijd krijgt om zich te bewijzen. De 21-jarige aanvaller werd eerder reeds
uitgeleend aan SV Zulte-Waregem en R. Union Saint-Gilloise.
Verder maakte Jean-François de Sart, trainer van de nationale beloftenploeg, vandaag z’n preselectie bekent
voor de Olympische Spelen van augustus dit jaar. Giuseppe Rossini en Bjorn Vleminckx zijn beide
opgenomen in deze 38-koppige voorselectie. Op 15 juli maakt de Sart zijn definitieve kern bekend.
Tot slot liet de Cypriotische eersteklasser Achnas FC weten, af te zien van de oefenmatch op het veld van
KVM op 9 augustus. Malinwa zoekt nu een nieuwe tegenstander voor een vriendschappelijk duel op die dag.
vrijdag 4 juli: KV Mechelen heeft voor het tweede seizoen op rij de eer om de competitie te openen. De
eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen speelt KV Mechelen op vrijdag 15 augustus tegen Club Brugge KV.
Vanochtend bereikte KVM een overeenkomst met KSK Beveren voor de transfer van Wesley Vanbelle.
Vanbelle had nog een contract tot 2009 maar mocht uitkijken naar een andere club. De jonge linksback die
alle jeugdreeksen van Malinwa doorliep en doorstroomde naar het eerste elftal, slaagde er afgelopen seizoen
niet in een vaste stek in de ploeg af te dwingen en tekende een contract voor 2 seizoenen bij de Wase
tweedeklasser.

vrijdag 4 juli: K. Groen-Rood Katelijne - KV Mechelen 1-7
KV Mechelen won met één-zeven van Groenrood Katelijne en heeft daarmee haar eerste wedstrijd van de
voorbereiding achter de kiezen. Nieuwkomer Rossini vond twee keer de weg naar de netten en ook tester Siani
wist zijn goaltje mee te pikken.
Naar goede gewoonte begon de oefencampagne van Malinwa met een wedstrijd tegen Groenrood Katelijne.
Het vroegere veld van FC Nieuwendijk betekende voor vele supporters een blij weerzien met oude bekenden
en een eerste kennismaking met de nieuwe gezichten. Geelrood begon dan ook met de nieuwelingen Grondin
en Rossini in de basis. Ook Siani, de Kameroense tester van Anderlecht mocht zijn kunnen tonen in de eerste
helft. KV Mechelen kwam wel op achterstand na vier minuten, maar Rossini maakte vijf minuten later al
gelijk na een gemeten voorzet van Grondin. Imschoot zorgde na tien minuten voor de één-twee voorsprong en
nog voor de rust dikten Rossini en Siani de score verder aan.
De tweede helft begon met elf nieuwe spelers. Renard ruimde in doel plaats voor de van Roeselare
overgekomen Biebauw. Op het middenveld kreeg Dom de kans om zich in de kijker te spelen en voorin
mochten Nong en Vleminckx weer samen opdraven. De twee spitsbroeders waren het scoren duidelijk nog
niet verleerd en zorgden samen voor de één-zeven eindstand. Op het uur scoorde Nong het vijfde doelpunt van
de avond en kort daarna trof Vleminckx tweemaal raak. Malinwa stelde zich tevreden met die ruime
voorsprong en met het ondergaan van de zon beëindigde de scheidsrechter de eerste officiële oefenpartij van
KVM.

Kevin Geudens in duel tijdens de traditionele opener op het veld van de buren van K. Groen-Rood Katelijne.
zondag 6 juli: SK Rapid Leest - KV Mechelen 1-8
Malinwa won ook haar tweede oefenwedstrijd met ruime cijfers.
Eén – acht werd het in Leest na een frisse partij voetbal waarin KVM simpel de maat van Rapid nam. Bij de
pauze stond de forfaitscore al op het bord. KVM greep Leest meteen bij de keel met fijnzinnige combinaties.
Tester Sébastien Siani scoorde net als op Groenrood Katelijne weer. Geudens en Mununga telden de

thuisploeg iets na het kwartier op twee minuten tijd helemaal uit. Koen Persoons en Nana Asare pikten ook
hun goaltje mee in een eerste helft die aangenaam om volgen was.
Na de rust kregen ook de enige twee die zich nog niet mochten tonen, Ngadrira en Thoelen, hun kans in het
elftal dat in de tweede helft helemaal van gezicht veranderde. Pino Rossini nette de nul-zes. Leest kon echter
plots tegenscoren. Sven Redolfi vloerde Thoelen met een lob. Geelrood ging evenwel op haar elan verder en
kon via een vrije trap van Dunkovic de cijfers uitdiepen. Ivens miste nog een strafschop, maar de één-acht
kwam er toch. Vlak voor affluiten verzilverde Dunkovic een nummertje van Iddi.
De volgende afspraak voor KVM is een uitwedstrijd op KFC Katelijne op vrijdag 11 juli om 19.30u.
Verder liet de club ook weten alle voorgaande records wat betreft abonnees te verpulveren. Anderhalve maand
voor de start van de competitie werden reeds 7 431 seizoenskaarten verkocht.

De ploeg die in Leest aan de aftrap stond: Biebauw, Vleminckx, Asare, Geudens, Mbemba, Mununga, Siani,
Chen, Grondin en Persoons.
maandag 7 juli: Morgen verwelkomt KV Mechelen een nieuwe testspeler. Het gaat om de 20-jarige Rochdi
Achenteh, een aanvallende middenvelder met Nederlandse nationaliteit die momenteel voor Jong PSV
voetbalt.
dinsdag 8 juli: Tester Achenteh trainde vandaag 2 keer mee de groep. In de komende 2 oefenwedstrijden
tegen KFC Katelijne-Waver en K. Kampenhout SK zal hij kans krijgen de technische staf van KV te
overtuigen van z’n kwaliteiten. Sébastien Siani is er ondertussen niet meer bij, uit z’n proefperiode vloeide
geen contract voort.

Rochi Achteteh op het oefenterrein van Malinwa.
donderdag 10 juli: Op vrijdag 8 augustus zal KV Mechelen te gast zijn in het Stedelijk Sportstadion Daknam
voor de fandag van KSC Lokeren Oost-Vlaanderen. Dit oefenduel vervangt de afgelaste wedstrijd tegen
Achnas FC.

vrijdag 11 juli: KFC Katelijne-Waver - KV Mechelen 0-5
Malinwa wist ook haar derde oefenwedstrijd op eenvoudige wijze te winnen. Geelrood won met ruime nul-vijf
cijfers van KFC Katelijne.
Het was de tweede maal in één week dat KV Mechelen naar Sint-Katelijne-Waver trok. Vorige week oefende
Malinwa tegen Groenrood Katelijne, ditmaal gaf het er KFC Katelijne partij. Ook nu weer nam geelrood
eenvoudig de maat van haar tegenstander. Met twee doelpunten voor de rust en drie erna stond na negentig
minuten de nul-vijf eindstand op het bord. Enkele spelers kwamen ditmaal evenwel niet in actie: Renard,
Grondin, Mellemans, Nong en de gekwetste Dom bleven allen aan de kant. De Nederlandse tester Achenteh
kreeg daarentegen wel de kans om zijn kunnen te tonen aan het publiek, nadat hij deze week al twee dagen
meetrainde met de A-kern.
De eerste helft begon met Biebauw in doel, met voor zich een viermansverdediging bestaande uit Asare,
Mbemba, Van Goethem en Chen. Het middenveld werd bevolkt door Biset, Mununga, Iddi en Achenteh.
Voorin mochten Kielo-Lezi en Vleminckx opdraven. Deze laatste kende een ongelukkige avond en moest al
na een kwartier licht geblesseerd vervangen worden door Rossini. Niet veel later opende diezelfde Rossini de
score na afleggen van Mbemba. Vlak voor rust wist Asare er nog nul-twee van te maken. Rossini en Van
Goethem hadden tussen beide doelpunten in een mogelijkheid om te scoren, maar faalden in de afwerking.
Na de koffiepauze bleef Kielo-Lezi in de kleedkamer en kwam Ngadrira op het veld. De jonge aanvaller viel
behoorlijk in en scoorde zelfs het derde doelpunt na voorbereidend werk van Mununga. Ook de nul-vier kwam
tot stand via Ngadrira. Zijn voorzet werd door Goyvaerts in eigen doel gedevieerd. Met die score leek de
wedstrijd te eindigen, maar Dunkovic wist vlak voor tijd nog de nul-vijf te netten.
zondag 13 juli: K. Kampenhout SK - KV Mechelen 0-8
Malinwa won vanavond - in een wedstrijd met twee gezichten - met overtuigende 0-8 cijfers van SK
Kampenhout.
De eerste helft had bitter weinig om het lijf. Malinwa eiste wel het balbezit op, maar deed daar te weinig mee
om de thuisploeg te verontrusten. Toch waren de beste kansen voor de bezoekers: Nong kwam tot tweemaal
toe alleen voor doelman Sueters, maar de thuisgoalie hield zijn netten schoon. Ook rechtsachter Van Hoevelen
kende geen geluk bij de afwerking en trof de lat waardoor de brilscore bij de rust nog steeds op het bord stond.
De koffie had geelrood duidelijk deugd gedaan, want de supporters waren hun plaats nog maar net terug aan
het innemen toen Nong de score al had geopend. Het zou een begin zijn van een doelpuntenfestival waarin
vooral Nong en invaller Rossini een hoofdrol opeisten. Eerst verdubbelde de Kameroener zelf de score met
een rake kopbal. Even later opende diezelfde Nong mooi op Dunkovic die Sueters voor de derde maal het
nakijken gaf.
In de drieënzestigste minuut voerde Peter Maes zes wissels door. De ingevallen Rossini had het duidelijk naar
zijn zin op de Kampenhoutse grasmat en verzilverde zijn invalbeurt met twee doelpunten in zes minuten.
Asare, die na de rust de plaats van Van Goethem op de linksachter had ingenomen, bracht de thuisdefensie in
verlegenheid en rondde zijn individuele actie mooi af. Wie dacht dat Malinwa op haar lauweren ging rusten
bij een mooie 0-6 tussenstand, kwam bedrogen uit. Eerst kopte Mununga de bal hard voorbij Sueters en vijf
minuten voor tijd schoot Rossini zijn derde van de avond hard in het dak van het doel.

Ex-KVM-speler Jan Verlinden probeert Koen Persoons af te blokken.

dinsdag 15 juli: Giuseppe Rossini behoort tot de 22-koppige kern voor de Olympische Spelen van 8 tot 24
augustus in Peking. Vanmiddag maakte beloftencoach Jean-François de Sart zijn selectie bekend en Rossini,
die deze zomer de overstap maakte van FC Utrecht naar Mechelen, is bij de gelukkigen. Al heerst bij de ItaloBelg een dubbel gevoel, want daardoor mist hij de competitiestart van de Jupiler League. Bjorn Vleminckx die
ook in de voorselectie zat viel uiteindelijk naast. Voor Rossini is de deelname echter nog niet helemaal zeker
want volgende week dinsdag vallen nog 2 spelers af.
Verder liet Fi Van Hoof weten dat Rochi Achenteh niet wordt aangeworven. Malinwa gaat dus verder op zoek
naar een nummer 10 voor de positie achter spitsen en ook centraal achterin wil de club versterking.
woensdag 16 juli: KSK Heist - KV Mechelen 2-4
Malinwa pakt vijf op vijf in de voorbereiding. Het won met 2-4 tegen KSK Heist.
De wedstrijd kon niet beter beginnen voor KVM: al na twee minuten kopte Mbemba een vrije schop van Iddi
voorbij de thuisdoelman. Daarna viel er niet zoveel meer te beleven in het Heistse sportcentrum. De wedstrijd
ging wat op en neer, zonder dat daar evenwel veel gevaar uit voortkwam. Geelrood was nog enkele keren
gevaarlijk op hoge ballen, maar kon niet meer scoren. Slechts één man op het veld kon zich nog
onderscheiden: de geblondeerde man in het zwart. Na enkele betwistbare beslissingen stuurde hij ook nog de
onfortuinlijke Mbemba naar de kant. De doelpuntenmaker vergreep zich volgens de referee aan een
doorgebroken spits.
Na de pauze kon KVM haar voorsprong al snel uitdiepen. De opvallende scheids ging na twee twijfelgevallen
dan toch door de knieën: penalty. De elfmeter werd tien minuten na de pauze feilloos omgezet door
Vleminckx. Nog geen drie minuten later lukte thuisspits Hendrickx de aansluitingstreffer, maar kort daarop
schoot Nong de 1-3 al tegen de touwen. De wedstrijd werd nu een aangenaam kijkstuk met kansen én
doelpunten aan beide kanten. Heistenaar Thys bracht nog even hoop met een mooi afstandschot. Lang kon
KSK Heist echter niet genieten: een kwartier voor tijd kopte de ingevallen Mununga een hoekschop hard in
doel. Twee tegen vier dus, een uitslag waar Peter Maes best tevreden mee kan zijn. Vooral ook omdat zijn
ploeg ruim 45 minuten met een man minder moest spelen.

Klaar voor de oefengalop op het veld van KSK Heist, een wedstrijd die voor de thuisploeg in het teken stond
van de vieringen rond ‘1000 jaar Heist’.

donderdag 17 juli: Julien Gorius is de nieuwste aanwinst voor het team van trainer Peter Maes. De 23-jarige
aanvallende middenvelder tekende een overeenkomst met KV Mechelen voor 4 seizoenen. Gorius is een
Fransman die overkomt van het pas naar tweede klasse gedegradeerde FC Molenbeek Brussels Strombeek en
speelde eerder nog voor FC Metz.
zondag 20 juli: KVC Willebroek-Meerhof - KV Mechelen 0-3
Malinwa won vanavond met 0-3 op het veld van Willebroek-Meerhof. Nong en Grondin tekenden voor de
Mechelse doelpunten.
In een moeizaam wedstrijdbegin was het Willebroek dat als eerste de neus aan het venster stak, maar Renard
stond goed opgesteld bij een rake kopbal van de thuisploeg. De reactie van de bezoekers liet vrij lang op zich
wachten. Pas op het half uur was Malinwa voor het eerst echt gevaarlijk: Nong dook plots alleen op voor
doelman Berchmans, maar verzuimde de score te openen. Het was echter uitstel van executie, want vijf
minuten later was de Kameroener wel trefzeker op een snelle spelhervatting. De thuisploeg reageerde meteen
met een verrassend afstandschot op de bovenkant van de dwarsligger. Met de rust in zicht legde Rossini de bal
klaar voor de vrijstaande Nong die zijn tweede treffer van de avond onder de thuisdoelman tegen de netten
schoot.
In de tweede helft bracht Peter Maes – die in de eerste helft al de gekwetste Mellemans noodgedwongen
moest wisselen voor Mbemba – verse krachten in het aanvallend compartiment. Vleminckx en Kielo Lezi
namen de plaatsen van Nong en Rossini in. Beide spitsen kregen de kans om de score nog op te drijven, maar
het was Grondin die de 0-3 achter zijn naam mocht schrijven. In de tweeënzestigste minuut voerde de
Mechelse coach zes wissels door. Gorius, vorige week overgekomen van FC Brussels, liet zich meteen
opmerken. Ook de ingevallen Mununga was een gesel voor de thuisdefensie. Een vierde treffer bleef echter uit
waardoor de 0-3 tussenstand meteen ook de eindstand werd. Malinwa puurde met deze nul-drie overwinning
zo haar zesde winst uit zes oefenduels.
woensdag 23 juli: Vandaag maakte nationale beloftencoach Jean-François de Sart zijn definitieve selectie
bekend voor de Olympische Spelen. KV-spits Giuseppe Rossini behoort tot één van de 2 afvallers die in
België blijven. Laurent Ciman en Jeroen Simaeys van Club Brugge KV behoren wel tot de selectie en daarom
heeft Club Brugge KV aan de KBVB gevraagd om de openingswedstrijd van 15 augustus KVM-Club uit te
stellen. Malinois-voorzitter Johan Timmermans vindt het een betreurenswaardige beslissing. Dit duidt op
weinig vertrouwen bij Club. “Blijkbaar heeft blauwzwart toch schrik om naar Mechelen af te zakken en begint
het liever een week later met een thuismatch. Bovendien is dit uitstel een belangrijk maar gevaarlijk signaal
om bij de minste afwezigheid van enkele spelers uitstel te vragen”. Een nieuwe datum werd nog niet bepaald.
woensdag 23 juli: KSV Oudenaarde - KV Mechelen 3-1
In haar zevende oefenwedstrijd van de voorbereiding liep KVM tegen een nederlaag aan. Het verloor met 3-1
in Oudenaarde.
Mellemans, Dom, Geudens, Vleminckx (blessures) en Rossini (laatste stagedag met Olympische selectie)
kwamen niet in aanmerking om te spelen. Met het uitvallen van Mellemans zette Peter Maes Biset naast Ivens
als centrale verdediger. Bij Oudenaarde startte ex-KVM'er Bert Dhont in de basis. Hij werd vervangen met de
rust. Op het eerste doelgevaar in de wedstrijd was het acht minuten wachten. Na mooi samenspel tussen Nong
en Imschoot kon Gorius net niet bij de lage voorzet van Mununga. Beide ploegen hielden elkaar goed in
evenwicht. Na twintig minuten ging Iddi op wandel door de Oudenaardse verdediging. Hij legde de bal perfect
af voor Imschoot die z’n hard schot jammer genoeg zag afwijken op een verdediger. De volgende aanval voor
Oudenaarde was raak. Een mooie voorzet van Dries Bernaert werd door Matthias Schamp vol op de slof
genomen. De bal verdween onhoudbaar achter Biebauw in het doel. Twee minuten later hingen de bordjes
alweer gelijk. Een dwarrelende bal van Gorius verdween achter Malfait in het doel. KV eiste voor de rest van
de eerste helft de bal op en creëerde nog een aantal mooie kansen. Vooral Persoons kende ongeluk bij het
afwerken, maar ook Nong miste nog een mooie kans.
In de tweede helft kwamen Grondin en Dunkovic in de ploeg voor Iddi en Gorius. KV probeerde de bal in de
ploeg te houden maar kwam niet aan echt doelgevaar. Een schot uit de draai van Imschoot en een vluchtschot
van Grondin zijn de enige noemenswaardige ballen die Malfait moest stoppen. Oudenaarde was beter bij de
les en Biebauw moest zich nog twee keer gewonnen geven. Eerst scoorde Traore op een voorzet van Covent
en later trapte diezelfde Covent de bal in de korte hoek binnen.
vrijdag 25 juli: Morgen tijdens de fandag en vlak voor het oefenduel tegen FC Metz wordt de populairste
speler van het voorbije seizoen gehuldigd door de supportersraad. Deze keer werd Aloys Bertrand Nong
verkozen, hij volgt Jonas Ivens op en voldeed aan de 2 voorwaarden: hij had de trofee nog niet gewonnen en
speelt ook komend seizoen in het Malinwa-shirt. Hij zal uit de handen van de coördinator van de

supportersraad Luc Houman een zuiver kristallen trofee ontvangen waarin zijn naam staat gegraveerd. In
tegenstelling tot de vorige jaren, toen spelers slechts een cartoon van zichzelf kregen, wordt de erkenning met
deze trofee nu dus nog wat opgewaardeerd
zaterdag 26 juli: Vandaag hield KVM zijn jaarlijkse fandag. Traditioneel werd op de fandag het nieuwe KV
Mechelen voorgesteld aan pers en supportersclubs. Technisch directeur Fi Van Hoof en trainer Peter Maes
namen het sportieve gedeelte voor hun rekening. Met enkele gerichte transfers gaat KV proberen om beter te
doen dan vorig seizoen, al blijft het primaire doel om uit de degradatiezone te blijven. Volgens Maes is
‘stilstaan hetzelfde als achteruitgaan’, al beseft hij dat de competitiehervorming met 4 dalers voor extra
nervositeit zal zorgen. Ook het commerciële plaatje is volledig rond volgens Marc Faes. Vorig seizoen was
Malinwa commercieel een absolute voltreffer. Gemiddeld daagden er meer dan 11 000 supporters op voor de
thuiswedstrijden van KV en vonden ook vele businesspartners de weg naar het Veolia-stadion "Achter de
Kazerne”. Voor het komende seizoen bleven al deze partners KV trouw en kwamen er nog verschillende cosponsors bij. Daardoor creëerde men op de zitplaatsen onder business-seats extra buitenseats om deze mensen
op te vangen. Johan Timmermans beëindigde deze persconferentie met het verhaal dat KV wil en zal blijven
groeien, met vallen en opstaan. Hij sloot af met volgende sprekende quote: “Maar als je éénmaal dood geweest
bent, is het niet erg dat je eens een beetje ziek bent”.
De rest van de fandag was ook een schot in de roos. Onder een stralende zon was er voor elk wat wils, het
stadion werd onderverdeeld in 3 pleinen waar men van jong tot oud aan z’n trekken kwam. Blikvangers
waren uiteraard de fotoshoot met de Europabeker, de rondleiding door het spelershome en de kleedkamers, de
spelersvoorstelling, de match tegen FC Metz, de handtekeningensessie en als afsluiter het vuurwerk.
Daarnaast waren er behalve de eet- en drankstanden, de federatietent, de standen van diverse sponsors en de
fanshop nog een hele boel randanimaties voorzien. Voor de allerkleinsten was er bijvoorbeeld een
paardenmolen en een schminkstand voorzien, men kon ook een benjisprong vanuit een Smart wagen, een
partijtje pannavoetbal spelen, … Kortom, het was alweer een gezellige Malinwa-dag waar niemand zich
hoefde te vervelen!

Trainer Peter Maes, voorzitter Johan Timmermans en Technisch directeur Fi Van Hoof op de ploegvoorstelling.

zaterdag 26 juli: KV Mechelen - FC Metz 0-2
Malinwa verloor de galawedstrijd tegen FC Metz met 0-2.
Er kwam óp het terrein dus geen vervolg aan de fandag feestelijkheden. KVM mocht dan wel beginnen met
twee goede kansen via Imschoot en Nong, maar het was de Franse tweedeklasser die de netten het eerst deed
trillen. Na tien minuten moest de Franse spits Gestede de bal maar in het doel tikken na een snelle counter.
Nog geen halfuurtje later was het zijn spitsbroeder Rocchi die het elftal van Peter Maes opnieuw pijn deed: 0-

2. Geelrood kon daar maar weinig tegenover zetten en moest het spel vooral aan de Fransen laten.
Na de verkoelende rustpauze kregen we een heel ander spelbeeld. Nu was het Malinwa dat het heft in handen
nam. Dunkovic en co probeerden de sombere score om te buigen en slaagden daar bijna in. De verschillende
kansjes konden evenwel niet verzilverd worden. Een knappe vrije schop van Dunkovic scheerde nog de
verkeerde kant van de paal. Nul tegen twee dus, de tweede voorbereidingsnederlaag op rij. Al blijft natuurlijk
de vraag of daar zoveel belang aan gehecht moet worden? Hoegenaamd niet: daar was het hele fandag
gebeuren veel te mooi voor.

De jeugd van KV vormt een erehaag voor de spelersvoorstelling op de fandag.
maandag 28 juli: De kalendercommissie van de Voetbalbond heeft de uitgestelde wedstrijd van tegen Club
Brugge KV op woensdag 24 september geprogrammeerd. Het is echter nog niet duidelijk dat de match
effectief op die dag wordt gespeeld want de Stad Mechelen is omwille van veiligheidsredenen niet happig om
de wedstrijd dan te laten doorgaan.
dinsdag 29 juli: Zivica Kanacki zal komend seizoen de elite van KVM onder zijn hoede nemen. Hij volgt
Dirk Van Rillaer op die zelf besloot om z’n contract bij Malinwa niet te verlengen. Kanacki zal deze
trainersjob combineren met z’n functie als Technisch Directeur Jeugdopleiding. Constant Meskens, de
assistent-coach van Van Rillaer, blijft wel vertegenwoordigd in de technische staf van de geelrode elitegroep.
Ondertussen heeft Malinwa nog 2 extra oefenduels ingelast. Ter vervanging van de uitgestelde
competitiematch tegen Club Brugge KV oefent Malinwa op vrijdag 15 augustus op eigen terrein tegen het
Nederlandse NAC Breda. Op donderdag 4 september trekt de geelrode karavaan naar Groningen. Door het
vrije weekend naar aanleiding van de WK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels speelt Malinwa tegen
de Nederlandse subtopper FC Groningen.
woensdag 30 juli: Le Havre AC - KV Mechelen 3-3
Malinwa speelde 3-3 gelijk op Franse bodem.
In de eerste helft leken beide elftallen wat te lijden onder de brandende zon. Noch de thuisploeg noch Malinwa
kon zijn stempel op de partij drukken, waardoor er lange tijd niet zoveel te beleven viel in het Stade des
Vertus. Geelrood kreeg de beste kansjes via het spitsenduo Rossini-Nong, maar het waren de Fransen die
konden scoren. Twee keer wist thuisspits Nikezic Renard te verschalken. Vijf minuten voor de rust sneed de
aanvaller door het centrum van de defensie, even later zette hij een strafschop om.
Na de rust was het aan KVM om de wedstrijd in handen te nemen, en dat gebeurde ook. Mellemans kopte vlak
na de pauze de aansluitingstreffer tegen de touwen. Daarna ging het tempo weer wat naar beneden, maar het
was wel Malinwa dat de beste mogelijkheden wist te creëren. Vleminckx kreeg de beste kans vanop de stip.
De blonde spits miste en in de daaropvolgende counter was het wél raak: 3-1. Boeken dicht zo leek het, maar
dat was zonder de ingevallen Gorius gerekend. Eerst gaf de Fransman een scherpe voorzet die in eigen doel

gedevieerd werd en in de slotminuut schilderde hij een vrije schop onhoudbaar in de bovenhoek. Drie tegen
drie dus, het eerste gelijkspel in deze voorbereidingscampagne.
zaterdag 2 augustus: KVSK United Overpelt-Lommel - KV Mechelen 2-2
Op deze grauwe zaterdagavond moest KV Mechelen aan de bak tegen KVSK United. Het werd uiteindelijk
een 2-2 gelijkspel.
In de aanvangsfase nam een gretig KV Mechelen het initiatief. United werd tegen de eigen doellijn gedrukt en
had het moeilijk. Zowel Kielo Lezi, Rossini als Imschoot kregen goede kansen, maar de bal wilde niet tegen
het net. De beste mogelijkheid kwam er voor Rossini, die door een mooie voorzet van Gorius alleen voor doel
kwam. Hij plaatste de bal echter naast.
Een kwartier voor de pauze kwam KVSK United dan toch opzetten. Gedurende tien minuten schakelde de
thuisploeg een versnelling hoger en dwong het een aantal hoekschoppen af. Eén van die corners was raak.
Pinxten klom hoger dan de Mechelse defensie en kopte de bal voorbij Biebauw. Malinwa kreeg nog een aantal
goede kansen, maar geen enkele resulteerde in een doelpunt.
In het begin van de tweede helft overheerste hetzelfde spelbeeld als in de eerste vijfenveertig minuten. KV
Mechelen zag het overwicht dit keer wel beloond. Een bedrijvige Rossini draaide zich vrij en schoof de bal
voorbij Schurmans. Nadien werd de match evenwichtiger. KVSK United voetbalde meer mee en creëerde zelf
meer kansen. Op een hoge voorzet schoot Beyens op doel. De bal belandde via de paal tegen de netten.
Daarna moest Biebauw op twee minuten tijd nog drie schoten pareren. Langs de overkant zette Imschoot met
Ngadrira een één-twee op, maar de nummer 26 van KVM trapte de bal net over. Iets later vonden beiden
elkaar alweer. Ngadrira zette Gorius in schietpositie die loeihard voorbij Schurmans knalde. Het werd dus
uiteindelijk nog een gelijkspel, waarbij KV Mechelen net iets meer aanspraak kon maken op de overwinning.
maandag 4 augustus: Vandaag ging de spelersgroep op teambuilding naar Bobbejaanland. Het was Wouter
Biebauw die voor de fotoreportage voor de website zorgde.
woensdag 6 augustus: K. Rupel Boom FC - KV Mechelen 2-3
In haar elfde oefenwedstrijd won Malinwa met 2-3 tegen Rupel Boom.
Het was geelrood dat het beste aan de wedstrijd begon. Al in de eerste minuut kreeg Ngadrira een opgelegde
kans. De jonge spits wist echter niet te scoren. Zijn maatje Vleminckx deed dat zo'n tien minuten later wel. Hij
kopte de bal voorbij een grabbelende thuisgoalie in doel. Daarna kwam Rupel Boom wat beter in de wedstrijd,
maar scoren kon de thuisploeg niet. Een goedkeepende Biebauw hield zijn netten schoon met twee knappe
reddingen. Ondertussen nam het trio Vleminckx-Dunkovic-Ngadrira het Boomse doel nog enkele keren onder
vuur. Die laatste maakte er in 45e minuut 0-2 van na een knappe actie.
Na de rust verwaterde het spel helemaal. De mannen van Peter Maes kregen het tempo maar niet in de hoogte
en ook Boom liet weinig zien. De Steenbakkers kwamen een kwartier voor tijd evenwel terug in de match na
een slecht weggewerkte vrije trap. Vijf minuten voor affluiten stond Malinwa toch terug op een veilige
voorsprong. Vleminckx liet zijn tweede van de avond optekenen na een flater in de thuisdefensie. Een minuut
later was het echter weer raak aan de overkant: een hoekschop werd binnengekopt door Van Der Linden. In de
allerlaatste minuut kreeg KVM nog bijna het deksel op de neus na een zuivere kans voor de thuisploeg. De
blauwzwarte spits kreeg de bal niet tussen het de palen, waardoor Malinwa met de overwinning aan de haal
ging.
donderdag 7 augustus: KV Mechelen heeft een voorstel ingediend bij de kalendercommissie van de Profliga
voor nieuwe data voor de thuis matchen tegen Club Brugge KV en FC Verbroedering Dender EH. Malinwa
wil de match tegen Dender verschuiven naar maandag 29 september en daardoor zou de match tegen Club
Brugge KV op woensdag 24 september kunnen doorgaan. Als de kalendercommissie en de veiligheidsdiensten
groen licht geven, worden beide matchen om 20u30 afgetrapt.
Vandaag boog het Uitvoerend Comité van de KBVB zich over de transfer van Gorius. KVM haalde de
middenvelder weg bij FC Molenbeek Brussels Strombeek, maar de Brusselse club legde klacht neer tegen
Gorius wegens het verbreken van z’n contract. Het Uitvoerend Comité bevestigd vandaag dat de Fransman
wel degelijk voor Malinwa mocht tekenen omdat FC Molenbeek Brussels Strombeek zijn groepsverzekering
niet had betaald. Daardoor werd hij een vrije speler en stond niets een transfer in de weg.
vrijdag 8 augustus: KSC Lokeren Oost-Vlaanderen - KV Mechelen 0-1
KV Mechelen won vanavond de wedstrijd op Daknam met 0-1. Nong tekende al vroeg voor het enige
doelpunt uit de partij.
Malinwa was vanavond te gast op de Lokerse fandag. KVM verstoorde echter het plaatselijke feestje al snel
toen Nong de bal knap tegen de netten werkte. De Kameroense spits nam de bal mooi mee en gaf Copa het

nakijken. Geelrood nam de eerste twintig minuten volledig voor haar rekening. Nadien herstelde Lokeren het
evenwicht. Een onoplettendheid in de Mechelse defensie bij een hoekschop van de thuisploeg werd bijna
afgestraft door Camara, maar een sterke Renard – vandaag net als Rossini opgenomen in de voorselectie van
de Rode Duivels voor de match tegen Duitsland – hield zijn netten proper. Vlak voor rust schoot de bedrijvige
Nong nog in het zijnet.
Voetballend deed KVM het ook in de tweede helft bijzonder aardig, al was het even wachten op kansen.
Lokeren creëerde iets meer mogelijkheden, maar deed er in de zone van de waarheid te weinig mee om
Renard echt in de problemen te brengen. Het was integendeel Malinwa dat de score nog had kunnen uitdiepen.
Een één-tweetje tussen Nong en de ingevallen Vleminckx belandde voorlangs en een schot van Dunkovic na
stevig aandringen van Chen strandde op de staak.
Eerder op de dag kreeg KVM van de voetbalbond bericht dat Olivier Renard en Giuseppe Rossini in de
voorselectie van de Rode Duivels zitten voor de oefeninterland tegen Duitsland. De Nationale ploeg speelt op
20 augustus tegen de Mannschaft in Nürnberg. Op 14 augustus maakt bondscoach René Vandereycken zijn
definitieve selectie bekend. Verder werden uit de B-kern van Malinwa ook Tcho Tcho Nzuzi-Makuno en
Simon Vermeiren opgeroepen voor een training op het oefencomplex in Tubeke met de nationale -19. Tot slot
kreeg ook Pierre Mbemba een uitnodiging voor een interland met de nationale elf van Congo. Mbemba, die
wel Congolese roots heeft, beschikt echter over de Belgische nationaliteit en zal de Congolese voetbalbond
laten weten niet in te gaan op dit bod en voor België te kiezen.
woensdag 13 augustus: Omdat de Nationale beloften zich op de Olympische Spelen konden plaatsen voor de
kwartfinales mocht de KBVB een extra speler oproepen. Hun oog viel op Giuseppe Rossini, maar KV
Mechelen laat de spits niet vertrekken. Rossini zat eerst in de ruime kern voor de Spelen maar viel in laatste
instantie naast de selectie. Daardoor maakte hij de voorbereiding met Malinwa mee en een week voor de
competitie laat KV hem niet naar Peking vertrekken.
vrijdag 15 augustus: KV Mechelen - NAC Breda 2-1
KV Mechelen won een tumultueuze wedstrijd tegen NAC Breda met twee-één.
Een oefenpartijtje tegen de Nederlandse eersteklasser NAC Breda, het is eens iets anders dan de
competitieopener in het Veoliastadion. De wedstrijd tegen Club Brugge werd om ondertussen gekende
redenen – twee Bruggelingen naar de Olympische Spelen – uitgesteld. Malinwa speelde dan maar tegen NAC
Breda, eindelijk nog eens een Nederlandse club op bezoek in Mechelen.
Dat bezoekje begon voor NAC goed. KV Mechelen had het knap lastig met de vinnige uitbraken van de
geelzwarten. Breda liet Malinwa geregeld achter een ongrijpbare bal aanlopen. Renard hield met een puike
save geelrood in de aanvangsminuten recht. Malinwa knokte zich langzaam terug in de wedstrijd. De onzekere
goalie Van Fessem liet zich tweemaal bijna ringeloren bij een terugspeelbal, maar de bal raakte de netten niet.
Aan de overzijde viel vooral diepe spits Idabdelhay op met een afstandsschot dat net over suisde. Zeven
minuten voor de pauze brak Rossini de ban voor KVM. Knap werk van Nong resulteerde in een inlegger voor
Rossini. Op slag van rust deed Mununga het staaltje voetbal van Nong over. Met een slim balletje zette
Mununga Gorius op weg naar de twee-nul.
De tweede helft was nog maar net op gang getrapt of NAC nette al de aansluitingstreffer. Mellemans liet zich
simpel aftroeven door Martijn Reuser die Lurling de twee-één op een schoteltje aanbood. NAC ging echter
niet op het gaspedaal staan en een vlijtig KVM behield het overwicht. De wedstrijd werd bitsiger en dat leidde
tot een kaartenfestival. Ron Stam pakte op drie minuten twee keer geel en moest als eerste naar de
kleedkamer. Even later liet Chen zich vangen aan het uitdagende spel van Breda. De kopstoot van Chen werd
terecht met rood bestraft. Trainers Maes en Karelse kwamen even op het terrein de gemoederen bedaren. In de
laatste tien minuten van de partij kon er weer aan voetballen gedacht worden. KVM bleef heersen. Een schot
van Dunkovic (op doelman Van Fessem) en een vrije trap van Reuser (over de kooi van Renard) waren de
laatste wapenfeiten van een tumultueuze wedstrijd die KVM na een moeilijke start mooi beheerste.
woensdag 20 augustus: R. White Star Woluwé FC - KV Mechelen 2-0
KV Mechelen verloor vanavond met twee-nul van White Star Woluwe.
Bij Malinwa verschenen testers Afful Harrison en Da Silva Gomez aan de aftrap. Afful Harrison nam de stek
op de linksachter in waardoor Asare op het middenveld kon postvatten. Da Silva Gomez vormde samen met
Hugaerts, die in extremis de plaats van de gekwetste Mbemba moest innemen, het centrale duo achterin. Na
elf minuten was Malinwa voor het eerst gevaarlijk: een kopbal van Da Silva Gomez werd in extremis van de
lijn gekeerd. Schaarse pogingen van Asare en Van Hoevelen leverden niets op waardoor de logische 0-0 tot bij
de rust op het scorebord bleef.
De koffie was nog maar net verteerd of Malinwa was al op achtervolgen aangewezen: Tchoumbe klom boven
iedereen uit en kopte de bal voorbij een kansloze Biebauw. Geelrood vond geen passend antwoord om de

score om te buigen en kreeg tien minuten voor tijd nog een tweede doelpunt tegen: Pajot werd het straatje
ingestuurd en zette de twee-nul eindstand op het bord.
vrijdag 22 augustus: Henrique da Silva Gomez, een Braziliaanse tester, die afgelopen woensdag op het veld
van R. White Star Woluwé FC centraal in de verdediger stond, beëindigde ondertussen z’n proefperiode bij
Malinwa. Da Silva kreeg geen contract aangeboden. De andere tester, Harrison Afful, speelt vanavond
opnieuw, deze keer met de beloften in het competitieduel tegen R. Excelsior Mouscron.

Henrique da Silva, o.a. ex-Botafogo FR, -FC Bleid en -Stade de Reims, test op het veld van WS Woluwé.
zaterdag 23 augustus: R. Excelsior Mouscron - KV Mechelen 3-1
KV Mechelen verloor haar eerste wedstrijd van het seizoen op het veld van Moeskroen met drie-één. Erger
dan het verlies was echter dat Kevin Geudens zijn been brak.
Voor de allereerste wedstrijd van het seizoen trok KV Mechelen naar het verre Moeskroen. De Henegouwers
wonnen vorige week hun eerste wedstrijd op het veld van promovendus Tubeke en telden zo al drie punten
meer dan geelrood dat vorig weekend niet in actie kwam.
Bij de elf die voor Malinwa de competitie op gang mochten trappen, waren drie nieuwkomers. Grondin startte
op de linksachter waardoor Asare een rij naar voor schoof. Gorius moest voor de aanvallende impulsen zorgen
op het middenveld, terwijl Rossini samen met Nong de Mechelse doelpunten moesten maken.
Na een uitgebreide studieronde was het Moeskroen dat een eerste keer gevaarlijk kwam opzetten. Ouali glipte
door de Mechelse verdediging, maar werd net genoeg uit balans gebracht waardoor zijn schot over het doel
van Renard –voor de gelegenheid in het roze- suisde. Het antwoord van KVM bleef niet lang uit. Een knappe
dribbel van Nong bracht Geudens alleen voor doel, maar Volders hield zijn netten schoon. Op de corner die
daarop volgde was het wel raak. Ivens verlengde de hoekschop van Gorius en Geudens had ditmaal maar
simpelweg binnen te koppen. Lang kon Malinwa niet genieten van die voorsprong. Moeskroen wist op counter
de bordjes terug op gelijke hoogte te brengen. Custovic zorgde met een mooie knal uit de tweede lijn voor de
gelijkmaker. Net na het doelpunt van de thuisploeg wist Mellemans geelrood bijna opnieuw op voorsprong te
brengen. Volders bracht echter opnieuw knap redding. Een paar minuten later sloeg het noodlot toe voor KV
Mechelen en Geudens. In een zoveelste onschuldig duel bleef Geudens met zijn been haken onder het lichaam
van zijn tegenstander en brak daarbij zijn been. De middenvelder werd onmiddellijk afgevoerd en naar het
ziekenhuis gebracht. Geelrood wist vlak voor de rust nog een strafschop te versieren via Asare, maar
Mellemans besloot te zwak op Volders. In het begin van de tweede helft was Moeskroen de gevaarlijkste
ploeg en dat resulteerde na een klein kwartier in een voorsprong voor de Henegouwers. Oussalah rondde een

individuele actie zelf af met een lage schuiver, Renard voor een tweede maal geklopt. Malinwa voetbalde wel
aardig mee en liet met momenten knappe combinaties zien. Toch was het opnieuw Moeskroen dat bijna
scoorde. Ouali miste echter onbegrijpelijk alleen voor doel. De wedstrijd ging nu vlot heen en weer met
kansen langs beide zijden. Mununga zorgde met een fraaie volley bijna voor de twee-twee. In plaats van tweetwee werd het echter drie-één. Custovic werd met een lange bal het straatje ingestuurd en schoot overhoeks
binnen. Bijna werd het nog vier-één door de ingevallen Okwunwanne, maar de roodwitte spits besloot nipt
naast. Malinwa verloor dus met drie-één op het veld van Moeskroen. Erger dan het drie-één verlies was echter
dat Kevin Geudens voor lange tijd out is.
zondag 24 augustus: Vanmorgen werd Kevin Geudens in Mechelen geopereerd na z’n beenbreuk van
gisteren. In Moeskroen kreeg hij onmiddellijk de eerste zorgen toegediend waarna hij naar Mechelen werd
overgebracht. De onfortuinlijke middenvelder brak zowel zijn scheenbeen als z’n kuitbeen, maar het ging niet
om een open beenbreuk volgens clubdokter Marc Beurghs en gelukkig is er weinig been verbrijzeld. De
operatie verliep goed en momenteel bekomt Geudens van deze ingreep. Binnen enkele dagen zou de
Kempenaar het ziekenhuis mogen verlaten. Momenteel is het nog te vroeg om de periode van inactiviteit te
voorspellen maar KV moet sowieso rekening houden met een revalidatie van 5 tot 6 maanden. Malinwa zal
de komende dagen bekijken op welke manier Geudens wordt vervangen binnen de kern.
maandag 25 augustus: Indien er geen complicaties optreden mag Kevin Geudens waarschijnlijk woensdag
het ziekenhuis verlaten. Om het leed een beetje te verzachten kreeg hij vandaag het bezoek van een delegatie
van de spelersgroep.
donderdag 28 augustus: Vandaag mocht Kevin Geudens het ziekenhuis verlaten. Hem wacht nu een zware
revalidatieperiode die reeds in het ziekenhuis werd gestart met de zogeheten ‘kinetech’: een elektrisch
apparaat dat de knie op en neer plooit in een hoek van negentig graden. Dit zal hij nog een week moeten
volhouden en dan volgt er een periode van zeer intense kinesitherapie.
vrijdag 29 augustus: Om de blessure van Kevin Geudens op te vangen heeft Malinwa zich versterkt met de 29jarige Wouter Vrancken. De Limburgse middenvelder tekende deze namiddag een contract van 4 seizoenen bij KV
en komt over van KRC Genk. Voorheen speelde hij nog voor FC Groot-Gelmen, Concordia Duras, Sporting AalstBrustem, KSK Tongenen, K. Sint-Truidense VV en KAA Gent.

KV’s nieuwe aanwinst: Wouter Vrancken in het shirt van z’n vroegere club KRC Genk.
zaterdag 30 augustus: KV Mechelen - SV Zulte-Waregem 0-2
KVM verloor met nul-twee van een uitgekookt Zulte Waregem. Jonas Ivens miste in de tweede helft dé kans
op de gelijkmaker. Hij miste echter een strafschop. Malinwa verloor haar eerste thuiswedstrijd met nul-twee
van Zulte Waregem. Van Nieuwenhuyze en Mbuyi zorgden voor de bezoekende doelpunten. KV Mechelen
begon nochtans goed aan de partij. In de zone van de waarheid ontbrak het geelrood echter aan
koelbloedigheid en nauwkeurigheid. Zulte Waregem kwam gaandeweg beter in de wedstrijd, maar nul-nul
bleef op het bord bij de rust. Na de pauze bleef de gretigheid bij beide ploegen aanwezig. KVM ging op zoek
naar een doelpuntje, maar het waren integendeel de bezoekers die scoorden. Van Nieuwenhuyze knalde de bal
hard in het dak van het doel. Malinwa was even van slag, maar kreeg een kwartier voor het einde dé kans op
de gelijkmaker. Na een duwfout op Iddi legde scheidsrechter Geldhof de bal op de stip. Het stadion
schreeuwde om Ivens. De nummer drie van KVM nam zijn verantwoordelijkheid, maar miste zowel de

penalty als de rebound. In de slotfase maakte Zulte Waregem het op de counter af. Tim Matthijs zette perfect
voor naar Mbuyi die simpel de nul-twee kon netten.
dinsdag 2 september: Wat het aantal abonnementen betreft staat de teller momenteel op 8003. Daarmee
sneuvelt het record van vorig seizoen toen Malinwa 7066 seizoenskaarten verkocht. KV telt dus bijna 1 000
abonnees meer dan tijdens het seizoen 2007-2008. Abonnementen zijn nog te verkrijgen tot en met de
thuismatch tegen AFC Tubize.
woensdag 3 september: Vandaag werd in Brussel geloot voor de 1/16de finales van de Cofidis Cup, de nieuwe
naam van de beker van België. KVM werd daarin gekoppeld aan derdeklasser Excelsior Veldwezelt dat in de
vorige ronden achtereenvolgens KV Woluwé-Zaventem (1-0), R. Union Saint-Gilloise (2-3) en Torhout 1992
KM (0-3) uitschakelde. Bij Excelsior Veldwezelt treffen we Bart Vandepoel die in het seizoen 2003-2004
door R. Standard de Liège werd uitgeleend aan Malinwa. Langs de andere kant is de Limburgse club ook de
ex-ploeg van Jeroen Mellemans. Deze bekerwedstrijd staat momenteel geprogrammeerd op dinsdag 11
november.
donderdag 4 september: FC Groningen - KV Mechelen 2-0
KV Mechelen verloor op het veld van de Nederlandse eersteklasser FC Groningen met twee-nul na een
evenwichtige wedstrijd.
Malinwa verloor vanavond met twee-nul van FC Groningen. In het Euroborgstadion scoorde Gonzalo Garcia
tweemaal in elke helft. KVM - met voor het eerst Wouter Vrancken in de basis - speelde een behoorlijke
partij, maar twee keer sloeg Garcia toe. In de eerste time nette de Spaanse spits uit de kluts, terwijl hij in de
tweede helft een mooi uitgetikte actie van de thuisploeg verzilverde. Voor KVM kreeg Bjorn Vleminckx de
grootste kans. Doelman Luciano, ex-Germinal Beerschot, redde echter de kopbal van de blonde spits. Twee nul was dan ook de eindstand na een evenwichtige partij voetbal.
zaterdag 13 september: KV Mechelen - AFC Tubize 0-0
Zwoegen, drukken, domineren... het volstond voor Malinwa niet om de drie punten te pakken tegen een zwak
Tubize.
Malinwa startte met een hele hoop wijzigingen in de basiself. Vleminckx en Kielo Lezi vormden het
spitsenduo, Gorius keerde terug uit blessure, Iddi moest toveren op links, Van Hoevelen verving de
geblesseerde Mellemans en Wouter Vrancken debuteerde.
Tubeke begon met goede moed na de recente zware nederlagen. Nog geen drie minuten ver moest Renard al
tussenbeide komen. Een betwist foutje van nieuwkomer Vrancken leidde tot een vrije trap die Gregory Dufer
op de vuisten van de geelrode goalie knalde. Vrancken stond overigens scherp. Een beetje te scherp vond
scheidsrechter Wouters die de temperamentvolle blonde middenvelder met een gele kaart bedacht.
Het bleef echter bij dat ene prikje van de bezoekers. Malinwa nam de partij in handen, voetbalde puike
combinaties bij elkaar, maar geraakte moeilijk door de verdedigende gordel van Tubize. Bij de schaarse
kansen kende KVM bovendien nog pech. Een uitvallende bal knalde Iddi op de linkerstaak. Vleminckx en
Kielo Lezi vonden keeper Ardouin op hun weg. Met nul-nul bij de rust kon de thuisploeg niet tevreden zijn.
Het had er alle schijn van dat het nog een helft zwoegen en zoeken zijn om de bezoekers op de knieën te
dwingen. KV Mechelen bleef geduldig, maar miste precisie en geluk om de netten te vinden. Mununga
verzilverde bijna het harde werk van de thuisploeg, kopte van dichtbij over. En Tubize? Tja, dat voetbalde
volgens de middelen die het in huis had: met veel volk achter de bal en hopend op die ene goede counter.
Geelrood was nagenoeg niet weg te slaan uit de zestienmeter van de bezoekers, maar steeds zat er wel een
bezoekend lichaamsdeel tussen. Bijna kreeg Malinwa nog het deksel op de neus. Ramael verscheen alleen
voor Renard, maar de teruggekeerde Ivens voorkwam een absolute anticlimax. De frustratie groeide bij de
thuisaanhang. Terecht, het opgediste voetbal van de bezoekers deed weinigen genieten en de aanvalsstoten
van de eigen elf leverden nauwelijks mogelijkheden op. Het ontbrak KV Mechelen aan de nodige dosis
nauwkeurigheid om de drie punten thuis te houden.
Volgende week wacht Malinwa de moeilijke verplaatsing naar het Gent van Michel Preud’homme.
dinsdag 16 september: KV Mechelen laat weten dat de bekerwedstrijd tegen Excelsior Veldwezelt op
dinsdag 11 november zal doorgaan, er wordt afgetrapt om 20u00.
woensdag 17 september: Kristof Imschoot werd vannacht papa van Louis. Het zoontje van de Malinwamiddenvelder en mama Adel liet elf dagen op zich wachten, maar stelt het goed.

zaterdag 20 september: KV Mechelen - KAA Gent
De eerste overwinning van Malinwa dit seizoen is een feit. Geelrood ging verdiend met 1-2 winnen op het
veld van Gent.
Voor de tweede verplaatsing van het seizoen trok Malinwa naar het Jules Ottenstadion in Gent. De honger
naar een overwinning was groot bij de Oost-Vlamingen na de nederlaag van vorige week in Moeskroen.
Hetzelfde kon evenwel gezegd worden van de bezoekers uit Mechelen. Geelrood wist dit seizoen nog niet te
winnen en had dringend nood aan een overwinning om zich in de buik van het klassement te nestelen. Peter
Maes kon opnieuw een beroep doen op Mellemans en dit ten koste van Van Hoevelen. Voorts stonden de
zelfde tien pionnen aan de aftrap als vorige week tegen Tubize.
Het begon allemaal rooskleurig voor KVM. Al na twaalf minuten wist Gorius de Mechelaars op voorsprong te
brengen na voorbereidend werk van Vleminckx en Kielo Lezi. Vlak daarvoor was Vleminckx ook al dicht bij
een doelpunt geweest. Lang kon Malinwa echter niet vasthouden aan de voorsprong. Bij de volgende actie van
de thuisploeg hingen de bordjes al gelijk. Ljubijankic bracht met het hoofd Gent weer langszij. Geelrood was
niet aangedaan door dat vlugge tegendoelpunt en claimde zelfs een strafschop via Kielo Lezi. Wat volgde was
een eerste helft met veel drang maar weinig doelrijpe kansen. De meeste opwinding kwam er dan ook jammer genoeg - door de vele blessures. Bij Gent gingen doelpuntenmaker Ljubijankic en Duarte vroeger naar
de kant, terwijl bij Mechelen Mellemans gekwetst naar de douches trok. Ivens daarentegen verloor zijn clean
sheet en pakte zijn eerste gele kaart op het hoogste niveau. Toch wist Gorius helemaal op het einde van de
eerste helft de bal bijna in doel te frommelen, maar hij was te verrast om de bal in doel te werken.
De tweede helft begon direct met een serieuze waarschuwing voor KVM. Persoons redde meteen de meubelen
door de bal van de lijn te werken. Wat later strandde een voorzet van Thompson op de deklat. Gent trachtte
druk te zetten, maar het was Malinwa dat opnieuw op voorsprong kwam. Vleminckx buffelde een hoekschop
van Gorius in doel. Meteen het eerste doelpunt van de blonde spits in de Jupiler Pro League en de Buffalo’s
weer op achtervolgen aangewezen. Die achtervolging leverde niet meteen kansen op voor de thuisploeg, mede
omdat Malinwa de organisatie goed behield. Tien minuten voor tijd viel ook Gorius uit met een blessure.
Omdat de wissels bij KVM op waren moest geelrood het slot van de partij met tien vol gemaakt worden. Het
was nog tien minuten bibberen en beven, maar de organisatie hield stand en de eerste driepunter van het
seizoen was binnen.

Bij het KAA Gent van Michel Preud’homme behaalde Malinois zijn eerste overwinning van het seizoen: 1-2.
Het was van het seizoen 1986-1987 geleden dat KV de volle buit pakte in het Jules Otten-stadion, toen
eindigde de wedstrijd op 0-2 en werd KV vice-kampioen! Gent bleef na een 16de plaats net in eerste klasse.

maandag 22 september: Wouter Vrancken is woensdag tijdens het inhaalduel tegen Club Brugge KV niet
speelgerechtigd omdat hij op de eerste speeldag, waarop de match aanvankelijk geprogrammeerd stond, nog
op de loonlijst van KRC Genk prijkte.
woensdag 24 september: KV Mechelen - Club Brugge KV 1-1
Luid applaus op de banken in het Veoliastadion. KVM bedwong immers met een fraaie organisatie Club
Brugge. In een tumultueuze slotfase was geelrood nog dicht bij de winninggoal, maar de 1-1 bleef op het bord.
Na het onverwachte feestje in Gent hoopte Malinwa zozeer op een nieuwe stunt tegen Club Brugge. In
vergelijking met de partij tegen de Buffalo’s moest Maes Mellemans en Gorius missen. Van Hoevelen en
Dunkovic moesten de leemte opvullen.
De wil om een Mechelse zege binnen te halen was van bij aanvang aanwezig. Met veel passie startte geelrood
immers aan de wedstrijd. KVM speelde goed georganiseerd en eiste het balbezit op. Club liet een geduldig
Malinwa tot aan de zestienmeter komen, maar goalie Stijnen kon rustig toekijken. Club Brugge raakte niet in
haar vertrouwde spel waardoor de frustratie groeide. Er werd gebikkeld voor elke bal, alleen de doelmannen
hadden een rustige avond. Net op een moment dat KVM de partij beheerste, zette een betwistbare penaltyfout
van Biset het stadion in lichterlaaie. De geelrode zijde reageerde woedend en verontwaardigd terwijl aan de
bezoekende kant gevierd werd. Biset raakte de bal met de hand na een duwfout. Scheidsrechter Vervecken
legde de bal echter op de stip. Leko nam het geschenk met open handen aan en knalde feilloos tegen de
touwen. KVM moest bij de rust genoegen nemen met een onverdiende nul-één achterstand. Voor KVM was
de tegenslag vlak voor de rust het signaal om meteen na de koffiepauze toe te slaan. De opgerukte Ivens zette
zijn voet tegen een voorzet van Iddi en prikte zo de gelijkmaker op het bord. KVM bleef de lakens uitdelen,
Persoons en Iddi waren dicht bij een nieuw doelpunt. De thuisploeg kreeg al snel in de tweede helft met pech
af te rekenen. Renard en Chen dropen geblesseerd af voor Biebauw en Van Goethem. De Mechelse
aanvalsstorm ging vervolgens even liggen. Elke voetballiefhebber zou verwachten dat Club zou aandringen
om een tweede doelpunt te maken, maar buiten wat steriel middenveldspel leverde dat nauwelijks kansen op.
Een schot van Sonck uit de tweede lijn was het beste wat de bezoekers opdisten. Mathijssen trachtte met de
inbreng van Blondel en Chavez het spel wat op te krikken, maar dat lukte niet. Club deed zichzelf de das om
door in drie minuten tijd twee domme rode kaarten te pakken. Klukowski en Ciman incasseerden tweemaal
een geel karton. Malinwa ging in het slot dan ook vrank en vrij haar kans. Het werd nog lekker spannend:
Mununga kopte hard naast, Van Goethem keilde net naast de linkerstaak en zijn maatje Dunkovic deed het
zelfde naast de rechterpaal. Jammer dat KVM de mogelijkheden in de tweede helft niet kon verzilveren, want
indien één ploeg de zege wel verdiende dan was het geelrood. Met een vier op zes tegen Gent en Club Brugge
mogen Peter Maes en co bijzonder tevreden zijn, meer nog het geleverde spel doet alleen maar veel goeds
vermoeden voor de toekomst.
donderdag 25 september: Eén dag na het 1-1-gelijkspel tegen Club Brugge laat KV Mechelen weten dat
trainer Peter Maes zijn nog lopende contract verlengd heeft met 1 seizoen.
Verder werd Bjorn Vleminckx op de website van Sport.Be verkozen tot speler van de week. Na z’n goede
prestatie op het veld van KAA Gent haalde hij het met 33,35 procent van de stemmen vóór Jelle Van Damme
(32,53%), Antolin Viveros Alcaráz (27,01%), Elimane Coulibaly (4,07%) en Sulejman Smajic (3,04%).

Trainer Peter Maes, hier in actie op training en tijdens het duel tegen SV Zulte-Waregem, blijft langer op KV.

maandag 29 september: KV Mechelen - FC Verbroedering Dender EH 4-1
KV Mechelen zette de week swingend in. Het klopte Dender met vier-één. Vleminckx en Kielo Lezi scoorden
in de eerste helft.
Na de vier op zes tegen toppers als Gent en Club Brugge wachtte Malinwa de bevestiging tegen FCV Dender
EH. Coach Maes waarschuwde na het gelijkspel tegen blauwzwart dat de partij tegen de Oost-Vlamingen wel
een eens zware kluif zou kunnen worden.
Het zou een goede zet zijn om de groep op scherp te zetten. Geelrood schoot immers schitterend uit de
startblokken. Om niet te zeggen dat KVM als enige uit de startblokken vertrok. Net zoals tegen Club
domineerde geelrood het spel van bij aanvang. Verschil met de match afgelopen woensdag was echter de
efficiëntie die Malinwa aan de dag legde. In tien feestelijke minuten rond het halfuur gaf geelrood de
bezoekers een uppercut van formaat. Vleminckx en Kielo Lezi heersten als in hun beste dagen in de
zestienmeter en dat vertaalde zich in vier goals van het spitsenduo. De defensie van de ploeg van Boskamp
sliep diep en daar profiteerde Vleminckx als eerste van. De blonde spits nam puik aan en tikte simpel naast
Martinovic binnen. Even later bedankte Kielo Lezi Maes voor het vertrouwen door een misser achteraan tegen
de netten te tikken. Vleminckx prikte al gauw - toegegeven vanuit buitenspel - de derde tegen de touwen.
Kielo Lezi maakte het feest compleet met de vierde van de avond. Een duidelijk aangeslagen Dender trachtte
voor de pauze nog tegen te scoren, maar verder dan een kopbal van Wittesaele kwamen de bezoekers niet. Na
de pauze was het wachten hoe de donderpreek en de wissel - Burgel voor Filipovic - van Boskamp zouden
uitpakken om het zwakke spelpeil in iets beters om te toveren. Het bleef echter zondermeer wachten. Dender
was werkelijk nergens en Malinwa teerde op de vier-nul. Tijd om dan maar uitzinnig in de tribune te vieren,
dachten de meer dan tienduizend KVM-supporters. De Mexican Wave ging door het Veoliastadion.
Op een kans op de forfaitscore was het evenwel wachten. Enkel een poging van Kielo Lezi kwam in
aanmerking. Malinwa beheerste verder zonder franjes de tweede helft. Peter Maes gunde Kielo en Vleminckx
hun applausvervanging. In het slot wist Dender plots nog tegen te scoren. Invaller Burgel knalde vanuit de
kluts voorbij Biebauw. Malinwa werd weer wakker en had nog drie uitstekende mogelijkheden om de score
uit te diepen. Iddi en Rossini lukten net geen treffer, maar dat zal de geelrode aanhang een zorg wezen.
KV Mechelen deed immers een gouden zaak in het klassement. Zonder euforisch te doen en elke zin voor
realisme te verliezen, kan dit Malinwa een mooi seizoen draaien. Daarvoor moet geelrood echter de efficiëntie
en collectiviteit van vandaag blijven hanteren. Volgende zaterdag wacht alweer KRC Genk voor het duel in de
Cristal Arena.
donderdag 2 oktober: Voor de tweede opéénvolgende speeldag werd een KV-speler op Sport.Be
genomineerd voor speler van de week. Deze keer was het de beurt aan Jean-Paul Kielo-Lezi. De Congolese
spits van Malinwa scoorde tegen Dender z’n eerste twee doelpunten in de hoogste klasse. Uiteindelijk
eindigde: “JP” in dit referendum met 13,28 procent van de stemmen derde na Silvio Proto (53,5%), Alex da
Silva (14,34%) en vóór Stijn Stijnen (12,92%) en Sven Kums (5,95%).
zaterdag 4 oktober: KRC Genk - KV Mechelen 2-1
Malinwa kreeg in Genk een 2-1 nederlaag aangesmeerd. Onverdiend, want KV speelde een sterke wedstrijd en
was bijna de ganse match de betere van de thuisploeg.
Onder het motto never change a winning team stuurde Peter Maes dezelfde protagonisten als vorige week het
terrein op. De jongens die in het begin van de week Dender vernederden, begonnen echter niet geconcentreerd
genoeg aan de match. Twee minuten was de wedstrijd ver toen Töszer zijn team op voorsprong schoot. Een
voorzet van Soetaers werd onvoldoende weggewerkt waarna de blonde middenvelder de bal onhoudbaar
voorbij Biebauw trapte: 1-0. Daarna was het geelrood dat het balbezit voor zijn rekening nam, maar nog geen
tien minuten later stond de thuisploeg al op een 2-0 voorsprong. Caillet krulde een vrije schop perfect over het
muurtje in de winkelhaak. Een koude douche want de Limburgers waren nog maar amper in de buurt van
Biebauw geweest.
Het was integendeel Malinwa dat de betere ploeg was. Vrancken, Dunkovic en vooral Kielo Lezi kregen de
bal echter niet voorbij thuisdoelman Verhulst. De Mechelse kapitein slaagde daar wel in: na de zoveelste
hoekschop op rij tikte Ivens de bal in het Genkse doel. Oververdiend, die aansluitingstreffer. Ook daarna was
het KV dat de bovenhand had, maar de gelijkmaker zat er voor de rust niet meer in. Asare claimde nog een
penalty, maar de nerveus acterende Delacour weigerde naar de penaltystip te wijzen. Vlak voor rust kwamen
de Limburgers nog even aandringen, maar het bleef 2-1. Een ontgoochelde ruststand voor KV, want de
Mechelse helden overtroffen hun tegenstander.
Na de rust een zelfde spelbeeld. Opnieuw was geelrood de meerdere van zijn gastheer. Spijtig genoeg
vertaalde zich dat weer niet in doelpunten. Vleminckx en co verdienden immers de gelijkmaker, want drukten
de thuisploeg tegen het eigen doel. Ook de ingevallen Mununga en Rossini konden Malinwa echter niet aan

dat tweede doelpunt helpen. Racing Genk counterde enkele keren, maar liet voor de rest maar weinig zien.
Tiago kreeg nog rood, maar ook met elf tegen tien wist Malinwa niet te scoren.
De wedstrijd eindigde uiteindelijk dus op een 2-1 nederlaag. Na vier wedstrijden moest Malinwa zich opnieuw
gewonnen geven. Niet verdiend, want geelrood domineerde de ganse match en blufte de zogenaamde topploeg
bij momenten af. Na de pauze liet KVM zowaar een balbezit van 58% optekenen. De mannen van Maes
konden dus met opgeheven hoofd de arena verlaten, want ze speelden de Limburgse topploeg in eigen stadion
met momenten van de mat.
maandag 6 oktober: Vandaag werd er niet getraind, als teambuilding maakte de kern een heuse zeiltocht. Er
werd vertrokken vanuit Klein Willebroek en koers gezet riching Antwerpen. Tegen de middag werd er
aangelegd in Lille waar het middagmaal werd gebruikt. Tijdens de rondvaart op de Antwerpse wateren
mochten de manschappen van Peter Maes trouwens mee helpen met het zeilen. Het grootste gedeelte van de
terugtocht werd met de bus afgelegd.
vrijdag 10 oktober: KV Mechelen - Footballeurs sans Frontières 3-0
Malinwa won haar oefenwedstrijd met 3-0. Voor de rust al vielen Rossini en Biset geblesseerd uit.
Om het voetballoze weekend op te vullen, organiseerde geelrood een oefenwedstrijd tegen F.S.F. De wedstrijd
kon niet beter beginnen voor de thuisploeg: Boti draaide zich mooi vrij en liet Azovagh kansloos. In een
evenwichtige partij met onnauwkeurigheden langs beide kanten, liet Mbemba zich nog opmerken, maar zijn
geplaatste kopbal werd in extremis nog van de lijn gekeerd. Vlak voor de pauze moest Peter Maes al twee
noodgedwongen wissels doorvoeren: Biset (rug) en Rossini (pols) werden vervangen door Dunkovic en
Ngadria. Verder onderzoek moet de ernst van beide blessures duiden.
Na de pauze was het vooral de ingevallen Kielo Lezi die een hoofdrol opeiste: eerst stond de goedlachse spits
op de juiste plaats om een individuele actie van Imschoot af te ronden, twee minuten later omspeelde JP de
bezoekende goalie en krulde de bal mooi uit een scherpe hoek tegen de touwen.
vrijdag 17 oktober: Joren Dom tekende een niet-amateurcontract voor 2 seizoenen. De jonge middenvelder
die afgelopen zomer van de eliteploeg naar de A-kern werd overgeheveld blijft zo dus nog 2 seizoenen aan
Malinwa verbonden.
zaterdag 18 oktober: KV Mechelen - KVC Westerlo 1-3
Malinwa verloor met één-drie van een uitgekookt Westerlo. KVM werd al snel tot tien herleid toen Biebauw
na een goed kwartier met rood van het veld moest.
De voorbije weken liep het bij Malinwa op veld vlotjes. Geen wonder dat trainer Maes de twee weken rust
liever niet op de kalender zag staan. Hoewel, de blessureboeg kon nog wel een extra competitieloos weekend
verdragen. De geelrode A-kern kende nog net genoeg spelers om ook de bank te vullen. Door het blessureleed
verscheen Kristof Imschoot nog eens aan de aftrap. Hij verving Iddi.
De wedstrijd kwam maar traag op gang. Voor Malinwa was het zoeken en tasten om een geslaagde actie op te
zetten, Westerlo loerde duidelijk op de counter. Via Tomou versierde Westel zijn eerste kans, maar goalie
Biebauw pakte. Wat zou volgen, zou voor Malinwa een lange weg van frustratie en non-efficiëntie worden.
Zes cruciale fases bepaalden vervolgens de wedstrijd die door de bezoekers op basis van efficiëntie en
organisatie gewonnen werd. Fase één, exact 17 minuten ver. Biebauw en Ruiz gaan naar de bal, maar Ruiz
botst met Biebauw die ver is uitgekomen. Rood én strafschop oordeelt scheidsrechter Allaerts. Gevolg van de
zware beslissing: Dunkovic naar de kant voor de jonge doelman Thoelen die meteen oog in oog met Wils
staat. De nummer zes van de bezoekers knalt echter genadeloos tegen de touwen. 0-1 en het tot tien herleide
KVM al vroeg op achtervolgen aangewezen.
Fase twee, exact 34 minuten ver. Een zeldzame uitbraak van KVM leidt tot een dot van kans voor Vleminckx.
Een nummertje van Asare zorgt ervoor dat Vleminckx de bal maar in te leggen heeft. De wroeter van Malinwa
keilt de gelijkmaker tot ieders verbazing nog voorlangs.
Fase drie, exact 37 minuten ver. Koen Persoons komt op links alleen voor Westel-goalie De Winter, maar
steekt te kort door naar Vleminckx. Resultaat: de 0-1 staat bij de rust nog steeds op het bord terwijl het al 2-1
had kunnen staan.
Over naar fase vier, vlak na de pauze, exact 57 minuten gespeeld. Scheidsrechter Allaerts fluit vrije trap voor
het tot dan toe onzichtbare Westerlo. Farssi schiet op Thoelen die moet lossen. Tomou maakt simpel de nultwee. De hoop lijkt verdwenen voor KV Mechelen, tot fase vijf er aan komt.
Fase vijf betekent het penaltydoelpunt van Malinwa met nog tien minuten op de stadionklok. Vleminckx mag
zich achter de bal zetten na een fout van Mozes Adams. Het penaltydoelpunt geeft de thuisploeg nieuwe hoop
in een periode waarin het zich vooral ergert aan de beslissingen van het scheidsrechterlijke kwartet.
Bovendien loopt KVM zich vaak dood op een ploeg die niet meteen voor swingend, maar wel efficiënt

voetbal zorgt. Tot slot nog even fase zes: één-drie voor Westerlo. Ruiz verwijst een stunt in extremis naar de
prullenmand nadat Van Goethem en Thoelen hem niet van de bal kunnen zetten. Wedstrijd helemaal gespeeld
in het voordeel van de bezoekers die met een stevige defensie en een man-meer-situatie de drie punten
wegkapen. En Malinwa? Tja, dat gaat vooral met veel frustratie de nacht in na een avond waarin het zichzelf
niet kon vinden door de vroege rode kaart voor Biebauw.
zondag 19 oktober: Vanmorgen werd Kevin Geudens voor het eerst papa. Z’n vriendin Joke schonk hem met
Joah een zoontje van 48cm en 2,850kg.
donderdag 23 oktober: Vandaag was Handicap International en EA Sports op bezoek bij KV Mechelen. Ten
voordele van sportprojecten voor gehandicapte kinderen zette de KV-spelers hun handtekeningen op een
megavoetbal. EA-Sports schenkt per handtekening van een speler of bestuurslid uit eerste klasse één euro aan
de Handicap International.
vrijdag 24 oktober: LP4U staat voor “Linda en Patrick voor u” en is gespecialiseerd in het verlenen van
advies en diensten in de financiële sector, zowel aan particulieren, zelfstandigen als bedrijven. Het jonge
bedrijf biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid tot pensioensparen of een hospitalisatieverzekering. LP4U werkt
samen met het gerenommeerde Hamburg Manheimmer, dat ook partner is van onze nationale ploeg.
zaterdag 25 oktober: RSC Anderlecht - KV Mechelen 7-1

Een tekenend beeld uit Anderlecht - KV Mechelen: Bjorn Vleminckx ligt gevloerd op de mat …
KV Mechelen verloor met zware 7-1 cijfers van een dodelijk efficiënt Anderlecht.
RSC Anderlecht – KV Mechelen. Eind jaren tachtig zou dit een Europese topaffiche geweest kunnen zijn,
maar voorbij zijn de gloriedagen van het Belgisch voetbal. Vanavond was het een wedstrijd tussen een
Belgische topploeg op zoek naar zijn beste vorm en een bescheiden, maar ambitieuze middenmoter. Na de nul
op zes van de afgelopen twee weken hoopte KVM opnieuw met een goed resultaat aan te knopen om zo de
voeling met de middenmoot niet te verliezen. Hiervoor moest Peter Maes het wel stellen zonder Jeroen
Mellemans die niet op tijd fit raakte. Hierdoor kwam Xavier Chen voor het eerst sinds lange tijd terug aan de
aftrap. Op het middenveld koos Maes met Maxime Biset voor een man meer dan gewoonlijk, waardoor JeanPaul Kielo Lezi op de bank moest plaats nemen.
Anderlecht begon gretig aan de wedstrijd. De Brusselaars hadden iets goed te maken na de vier-nul blamage
van vorige week tegen Zulte Waregem. Het eerste schot tussen de palen was van Losada, maar meer dan een

opwarmertje voor Renard was het niet. Voor het eerste echte spektakel was het wachten tot op het kwartier.
Een perfect uitgespeelde counter werd door Ivens enig mooi afgewerkt. De mee opgerukte centrale verdediger
nam Zitka van op zo’n vijfentwintig meter te grazen. Helaas, zoals het al vaker het geval was kon Malinwa
weer niet lang vasthouden aan die voorsprong. Bij de volgende aanval van Sporting was het al raak. Vlcek
bracht na nog geen minuut de bordjes alweer op gelijke hoogte. Die vlugge gelijkmaker inspireerde
Anderlecht niet meteen, maar toch kwam het na een halfuur op voorsprong. Frutos zorgde met het hoofd voor
het de twee-één, na assist van Vlcek. Nu volgden de doelpunten elkaar snel op. In nog geen tien minuten tijd
zorgde eerst opnieuw Frutos en vervolgens Boussoufa voor de pijnlijke vier-één ruststand.
Na de pauze was het balbezit aanvankelijk voor geelrood, maar kansen afdwingen lukte amper. Eénmaal kon
Asare zich centraal doorzetten en Vleminkcx bedienen, maar diens poging belandde op het dak van het doel.
Het was echter Anderlecht dat zich opnieuw dodelijk efficiënt toonde. Frutos maakte er na samenspel met
Vlcek en Losada vijf-één van. Na dat vijfde doelpunt viel de wedstrijd helemaal stil. Malinwa kwam niet
verder dan steriele druk en Anderlecht stelde zich tevreden met een sporadische counter. Bij één van die
uitbraken van paarswit was het opnieuw raak. Weer was Vlcek de aangever, ditmaal voor Gillet. In de
slotminuut maakte Bulykin er nog zeven-één van. KV Mechelen stuitte op een uiterst efficiënt Anderlecht en
moest met loodzware zeven-één cijfers terug naar Mechelen.
maandag 26 oktober: De kalendercommissie van de KBVB verplaatste de laatste 2 thuiswedstrijden van
2008 naar vrijdagavond en zondagavond. Concreet gaat het over de match tegen R. Standard de Liège, die zal
doorgaan op zondagavond 30 november 18u en de wedstrijd tegen KFC Germinal Beerschot Antwerpen wordt
op vrijdagavond 12 december om 20u30 afgetrapt.
zaterdag 1 november: KV Mechelen - KSV Roeselare 1-2
Malinwa incasseerde een uppercut van formaat en verloor met één-twee in eigen huis van KSV Roeselare.
KV Mechelen had wat recht te zetten na de pandoering in het Constant Vanden Stockstadion. De geelrode
aanhang verwachtte dan ook niet minder dan een klinkende revanche tegen rode lantaarn Roeselare. De
bezoekers hadden echter ook iets te bewijzen na turbulente en vooral teleurstellende weken. Met een
trainerswissel Geeraerd – Van Wijk hoopte het bestuur op Schiervelde nieuwe moed in het zwalpende elftal te
pompen.
Beide ploegen begonnen met goede intenties, maar het was vooral Roeselare dat de gevaarlijkste
mogelijkheden bij elkaar voetbalde. Dissa en Tanghe waren bijzonder dicht bij een doelpunt. Malinwa stelde
daar weinig tegenover. Persoons schoot in het pak, maar zag zijn bal naast suizen. Even voor het halfuur vond
een slim pasje van Chen het hoofd van Vleminckx die echter op het dak van het doel kopte.
KV Mechelen vond haar frisse, vurige zelve maar niet. De organisatie van de West-Vlamingen stond wel pal.
Kielo Lezi en Vleminckx stonden op een eiland, het Mechelse middenveld vocht tegen zichzelf en achterin
moesten Ivens en co proberen om alle steken op te rapen. De geelrode defensie begaf in de eerste helft niet en
het leek erop dat bij aanvang van de tweede vijfenveertig minuten een ideaal scenario zich aftekende in het
Veoliastadion. Kristof Imschoot nette twee minuten na de aftrap de één-nul.
Les niet geleerd:
KVM leek echter de les van vorige week niet geleerd te hebben en liep meteen na het doelpunt weer op een
gelijkmaker aan. Een hangende bal belandde bij Mirvic die Renard het nakijken gaf. De thuisploeg liet
vervolgens de kopjes hangen, Roeselare van haar kant kreeg een boost aan vertrouwen. Dat resulteerde in een
veel pijnlijkere achterstand. Hietanen ramde met dank aan het Mechelse muurtje tegen de touwen. Voor
Malinwa – dat niet meteen bulkte van de swingende passes – zou het nu nog moeilijker worden om iets in de
zestienmeter klaar te maken.
Uppercut van formaat:
·Voor de thuisaanhang was het pijnlijk om te zien dat het anders complexloze KV Mechelen plots tegen de
laatste uit het klassement moeite had om voetbal te spelen. Malinwa mag zich wel achter enkele excuses –
blessurelast en tegenstanders uit op revanche – scharen, toch valt de nederlaag bijzonder zwaar in het geelrode
kamp. KVM zal volgende week uit een ander vaatje moeten tappen om resultaat te behalen. Dat de thuisploeg
ziek is zoals sommigen reeds beweren, is misschien een brug te ver. De wedstrijd van vandaag bewijst wel dat
Malinwa het hele seizoen zal moeten blijven werken om de felbegeerde plaatsen in de middenmoot op het
einde van de rit te bemachtigen. Hopelijk herstelt geelrood zich gauw van de uppercut die het na de afgelopen
achtdaagse incasseerde.
dinsdag 4 november: KSK Heist - KV Mechelen 4-4

zaterdag 8 november: KV Kortrijk - KV Mechelen 0-0
KV Mechelen geraakte niet verder dan een nul-nul gelijkspel op het veld van Kortrijk. Malinwa kon op
verschillende momenten aanspraak maken op de drie punten maar vergat te scoren.
KV Kortrijk versus KV Mechelen. De opgave was simpel: niet verliezen en als het even kon met de drie
punten terug naar Mechelen afzakken. Na de nul op twaalf en de daar bijhorende duik in het klassement kon
Malinwa het zich niet permitteren om opnieuw met lege handen naar huis te gaan, wou het niet afgezonderd
raken in de kelder van de rangschikking. Nana Asare raakte op tijd fit voor het treffen met de West-Vlamingen
na een blessure aan de voet. Voorts stond ook Joachim Mununga – voor de tweede maal dit seizoen - aan de
aftrap in steun van Bjorn Vleminckx. Op het middenveld moesten Antun Dunkovic en Julien Gorius voor de
offensieve impulsen zorgen. Beide ploegen begonnen aan de wedstrijd met goede intenties maar dat leidde
niet meteen tot een partij met veel rijpe doelkansen. Julien Gorius was na vijf minuten wel dicht bij de
openingstreffer. Een verre inworp van Bjorn Vleminckx werd door de Fransman in één tijd op doel getrapt.
Een attente Peter Mollez voorkwam een vroege voorsprong voor de bezoekers. De meest bedrijvige Mechelaar
in de eerste vijfenveertig minuten was Joachim Mununga. De jongeling van geelrood toonde zich bijzonder
vlijtig op de rechterflank en zorgde met zijn snelheid en dribbel voor het meeste gevaar. Op het kwartier
claimde heel de Mechelse aanhang een penalty toen diezelfde Mununga werd neergetrokken in de zestien. De
thuisploeg kon daar weinig tegenover zetten in de eerste helft. Het was zelfs Antun Dunkovic die met een
scherpe vrije trap nog het dichtst bij een doelpunt kwam, maar zijn poging ging voorlangs. Zo trokken beide
ploegen met een brilscore de catacomben in.
Al snel in de tweede helft trok Malinwa het laken naar zich toe. Dat resulteerde in twee doelpogingen uit de
tweede lijn. Eerst vond Antun Dunkovic de Kortrijkse goalie op zijn weg en niet veel later schoot Wouter
Vrancken naast. Hein Vanhaezenbrouck wisselde twee spitsen maar dat kon voor Kortrijk het tij niet keren.
KVM bleef de ruimtes die er meer en meer kwamen op het middenveld het beste benutten, maar scoren lukte
niet voor de bezoekers. Bjorn Vleminckx werd door Nana Asare perfect in het straatje gestuurd, maar de
blonde spits schoof de bal naast het doel van Peter Mollez. Naarmate de wedstrijd naar het einde vorderde
begon ook bij Malinwa de motor te sputteren. Zowel Kortrijk als Mechelen konden geen kansen meer
versieren en zo eindigde de partij op een nul-nul. Geelrood verdiende op basis van het overwicht en de meeste
kansen de overwinning, maar het vergat te scoren.
dinsdag 11 november: KV Mechelen - Excelsior Veldwezelt 4-2
Malinwa won in extremis met vier-twee van Veldwezelt na een moeilijke partij voetbal.
In een bekerwedstrijd tegen een derdeklasser valt als eersteklasseclub alleen maar te verliezen. De opdracht
was dus eenvoudig: Malinwa moest en zou dus een ronde verder bekeren. Voor KVM was het de zaak zich
niet te laten verrassen.
KVM nam logischerwijs van bij aanvang het balbezit voor zich. Het zocht een opening in de dubbele
afweergordel en vond die ook snel. Een doorsteekpass van Vrancken belandde bij Vleminckx. De blonde spits
had Veldwezelt al snel op achtervolgen kunnen zetten, maar hij liet na af te werken. Roel Goffin redde op de
lijn. De Limburgers lieten vooraf optekenen dat ze naar het Veoliastadion kwamen om te scoren en deden dat
ook. Eerst keilde Vancauberg nog op de kruising. Souris Baidjoe aarzelde even later echter niet toen een
bezoekende corner voor het Mechelse doel bleef hangen. Nul-één en KVM moest al vroeg in de match
achtervolgen.
KV Mechelen had het lastig om kansen bij elkaar te voetballen. De stevige defensie die de derdeklasser
neerpootte, had daar ongetwijfeld mee te maken, maar geelrood had de achterstand vooral aan zichzelf te
wijten. De creativiteit bij de thuisploeg lag bijzonder laag en de slordigheden stapelden zich op. Meer swung
kwam er pas na een rode kaart voor Olaf Rompelberg. De verdediger maakte een fout op Vleminckx en werd
op aangeven van de lijnrechter naar de douches gestuurd. Malinwa ging op zoek naar de gelijkmaker, maar
verder dan een afstandsschot van Persoons kwam het niet.
Trainer Peter Maes greep bij de rust in door Gorius naar de kant te halen voor de snelle Kielo Lezi. Dat leek
meteen effect te hebben, want geelrood verzamelde kansen bij de vleet. Een voorzet van Vleminckx ging
centimeters langs de rechtervoet van Nong. De Kameroener die voor het eerst sinds augustus weer een
officiële wedstrijd speelde zocht nog naar zijn beste vorm. Luttele seconden later brak Nong op rechts door.
Kielo Lezi en Vleminckx zagen de bal net achter zich verdwijnen. Ook Vleminckx kende pech. Hij mikte net
naast de verkeerde kant van de paal. 66 minuten ver leek de ommekeer dan toch een feit. Vleminckx liet
goalie Weyen kansloos achter.
Geen zestig seconden na de gelijkmaker dook plots weer een oud zeer van de thuisploeg op: het slikte meteen
een nieuwe tegengoal. Francois Henke stormde langs de rechterlijn zonder problemen op Renard af en
verzilverde de enige kans voor de bezoekers in de tweede helft. KV Mechelen was helemaal van slag en kreeg
het lastig om nieuwe mogelijkheden bij elkaar te voetballen. Geen ziel, geen creativiteit, geen leiderschap:

Malinwa ontbeerde wat het nochtans op papier in huis zou moeten hebben.
Maes gooide Rossini in de strijd en dat brak de match plotseling open. De nummer negen van KVM kopte
voorbij Weyen: 2-2. Verlengingen leken er aan te komen, maar in de toegevoegde tijd klaarde Malinwa dan
toch de klus. Vleminckx nette zijn tweede en derde van de avond en bezorgde KVM alsnog de zege.
Gelukkig voor geelrood viel de verlossing nog in de extra tijd, want een verlies tegen deze derdeklasser had
bijzonder hard aangekomen. Ondanks de overwinning is het duidelijk dat dit KVM nog heel wat werk voor de
boeg heeft om aanstaande zaterdag de zespunten wedstrijd tegen Mons tot een goed einde te brengen.
donderdag 13 november: KVM laat weten dat Wouter Biebauw voor z’n rode kaart tegen KVC Westerlo
geen schorsing kreeg van het Sportcomité van de Voetbalbond. Reeds na 17 minuten werd de invallerdoelman van KVM van scheidsrechter Paul Allaerts uitgesloten, maar hoeft geen extra schorsing te vrezen.
zaterdag 15 november: KV Mechelen - RAEC Mons 0-0
KV Mechelen speelde nul-nul gelijk tegen RAEC Mons na een verdienstelijke wedstrijd, echter zonder veel
kansen.
Met de thuiswedstrijd tegen RAEC Mons stond – weer – een belangrijke opdracht geprogrammeerd in het
Veoliastadion. Na enkele moeilijke weken, was het na het hoopvolle punt op Kortrijk en de glansloze
bekerzege kwestie om eens in de competitie de zege thuis te houden. Dat lukte niet. KVM moest genoegen
nemen met een gelijkspel na een wedstrijd waarin KVM wel wou, maar niet kon.
KV Mechelen had de les van de bekerwedstrijd wel begrepen. Het nam van bij aanvang de partij in handen.
Het drong haar gekende dominantie weer op, voetbalde met de neus vooruit en zocht geregeld de zestienmeter
van RAEC Mons op. Julien Gorius miste net na het kwartier de kans op de openingstreffer. De mee opgerukte
Ivens kopte een ingooi van Vleminckx door naar Gorius. De nummer vijftien miste echter zijn schot en zag de
bal over dwarrelen. Ook Vleminckx en de bedrijvige Mununga staken hun neus aan het bezoekende venster.
Vleminckx kopte op Herpoel, Mununga rondde zijn nummertje af met over het doel te schieten.
Ondanks het dominante spel van de thuisploeg brak ook RAEC Mons geregeld uit. Oris wrong twee wenkende
kansen vakkundig de nek om. Malinwa mocht dan wel het meeste balbezit opeisen, het bleef uitkijken voor de
tegenprikken van de bezoekers. Net na de rust kreeg Malinwa meteen een stevige waarschuwing. Kevin Oris
kon ongestoord op doel koppen. Olivier Renard tikte de bal nog net uit het doelkader. KV Mechelen was
meteen wakker geschud, bleef domineren, maar creëerde weinig kansen. Enkel Vleminckx en Van Goethem
keilden over en naast. Mons liet KVM rustig komen en reageerde gevat. Jarju en Dzidic kwamen nog dicht bij
de winninggoal. Naarmate het einde dichterbij kwam, dommelde geelrood langzaam in. De inbreng van Nong
bracht daar weinig verandering in.

Supporters uit vak D uitten hun ongenoegen via een spandoek. Andere supporters reageerden en bleven de
ploeg steunen. Onderlinge conflicten tussen de fans: een typisch voorval bij een club waar het niet draait…

KV Mechelen speelde een verdienstelijke wedstrijd, zij het nog zonder veel kansen en rendement. Toch waren
er enkel kleine lichtpuntjes op te merken. De inzet was weer aanwezig, er werd weer geknokt op het plein.
Met één punt kan KV Mechelen echter niet tevreden zijn, want in het klassement koopt geelrood hier weinig
mee. Zo verplicht het zichzelf om volgende week punten te pakken op Cercle Brugge dat verloor van Tubize.
zondag 16 november: Gisteren overhandigde Malinwa vlak voor de wedstrijd tegen RAEC Mons een cheque
van 500 euro aan project Bonjour Afrique. Het bedrag werd op de fandag verzameld en gaat naar een
ontwikkelingsproject van Telenet in Afrika.
donderdag 20 november: Vandaag trainde Romeo Van Dessel mee met de A-kern. De jonge middenvelder
van de beloften zal ook morgen meetrainen met de groep van Peter Maes. Daarna zal er gekeken worden of
Van Dessel nog meerdere trainingen zal afwerken met de hoofdmacht van Malinwa.
Vandaag werden enkele afgevaardigden van twee supportersgroepen uitgenodigd in Mechelen om met onder
andere veiligheidsverantwoordelijke Luc Leys, coördinator van de supportersraad Luc Houman en voorzitter
Johan Timmermans te praten over de gebeurtenissen van na de wedstrijd tegen Bergen. Toen heerste er
verdeeldheid tussen de supporters, maar na het gesprek van vandaag staan alle neuzen terug in dezelfde
richting en staan alle supporters als één blok achter KV Mechelen.
vrijdag 21 november: Vanmiddag werd in het bondsgebouw van de KBVB geloot voor de 1/8ste finales en de
kwartfinales van de Cofidis-Cup, de commerciële naam voor de beker van België. Malinwa treft in de 1/8ste
finales bekerhouder RSC Anderlecht dat in de vorige ronde tweedeklasser RFC Tournai uitschakelde. Indien
het team van Peter Maes voorbij paarswit geraakt, ontmoet het in de kwartfinale de winnaar van het duel KV
Kortrijk – KVC Westerlo. Een datum voor het duel tegen Anderlecht is er nog niet omdat ook stadsgenoot
Racing zich wist te plaatsen voor deze bekerronde en het thuis opneemt tegen SV Zulte-Waregem.
zaterdag 22 november: Cercle Brugge KSV - KV Mechelen 2-1
KV Mechelen verloor op het veld van Cercle Brugge met het kleinste verschil. Malinwa speelde een degelijke
eerste helft, maar een doelpunt van Iachtchouk nekte de bezoekers in de tweede helft.
Nul-vier (thuis), twee-vier (beker thuis) en twee-nul (uit). Cercle Brugge won vorig seizoen driemaal met veel
overtuiging en kroonde zich zo tot het zwarte beest van geelrood. Dit seizoen liep het echter al een stuk
minder vlot voor de vereniging. Vorige week nog werd het kansloos opzij gezet door Tubeke. KV Mechelen
kreeg dus opnieuw een ploeg tegenover zich die uit was op revanche. Ook voor de mannen van Peter Maes
was een overwinning welgekomen om de rust binnen, maar vooral rondom de club te bewaren. Hiervoor kon
het wel geen beroep doen op Jonas Ivens. Die pakte vorige week zijn derde gele kaart en zat daardoor zijn
eerste schorsingsdag uit in eerste klasse. Zo moest Peter Mbemba, uitgerekend in het Jan Breydelstadion,
Ivens vervangen in het hart van de defensie. Op het middenveld verdrong David Grondin Julien Gorius naar
de bank en voorin speelde Joachim Mununga. Aloys Nong viel in laatste instantie uit. Zo zat Romeo Van
Dessel voor het eerst dit seizoen op de bank.
Eenvoudig voetballen was het niet in het Jan Breydelstadion. Met momenten viel er zoveel sneeuw en hagel
uit de lucht dat het zicht sterk beperkt werd. Toch was het Cercle Brugge dat het best begon aan de partij. Na
tien minuten zette groenzwart dat evenwicht om in een doelpunt. Buffel rondde een aanval perfect af en bracht
zo de thuisploeg op voorsprong. Nadien kwam het via De Smet en Gombani nog dicht bij een tweede
doelpunt. Malinwa herstelde daarna het evenwicht en werd geleidelijk aan de gevaarlijkste ploeg. Ook KVM
zag dat evenwicht bekroond met een goal. Vleminckx kopte een voorzet op Verbist, maar die loste de bal.
Mununga was goed gevolgd en had de gelijkmaker maar binnen te duwen. Vijf minuten later was er een
geweldige save nodig van Verbist om Vleminckx van een doelpunt te houden. Wat later kwam Mununga
alleen voor Verbist, maar de Mechelse doelpuntenmaker faalde ditmaal wel. Geelrood bleef domineren maar
toch was er nog een knappe redding van Renard nodig om de vereniging van een tweede doelpunt te houden
vlak voor rust. Het bleef na vijfenveertig minuten echter bij die één-één stand en zo trokken beiden ploegen
naar de warmte van de kleedkamers.
Vlak na de pauze kreeg Malinwa direct een serieuze waarschuwing. Iachtchouk wurmde zich voorbij Van
Hoevelen maar hij vond een alweer uitstekende Renard op zijn weg. Niet veel later kwam diezelfde
Iachtchouk met een gelukje opnieuw alleen voor de Mechelse goalie. Via Persoons ging de bal echter naast.
Op het uur was het dan toch raak voor Iachtchouk. De spits van Cercle kopte aan de eerste paal een hoekschop
tegen de netten. Nadien verwaterde de partij een beetje. Beide ploegen dwongen geen kansen meer af. Het
meeste gevaar kwam van de schaarse stilstaande fasen. KV Mechelen probeerde nog een slotoffensief te
brengen, maar kon geen echt gevaar meer creëren. Geelrood verloor zo op het veld van Cercle met twee-één.
Een enkel kopbaldoelpunt van Iachtchouk zorgde ervoor dat Malinwa met lege handen naar huis moest.

vrijdag 28 november: De bekerwedstrijd tegen RSC Anderlecht wordt op dinsdag 13 januari afgewerkt. Het
duel tegen de huidige bekerhouder wordt om 20u45 afgetrapt en zal door CANVAS live uitgezonden worden.
zondag 30 november: KV Mechelen - R. Standard de Liège 0-0
KVM pakte een verdiend punt tegen Standard de Liège. Geelrood kwam nog dicht bij de winninggoal, maar
Espinoza hield een knal van Persoons met een majestueuze save uit zijn doel.
Hoog bezoek vanavond in het Veoliastadion. Met Standard de Liège kwam immers de regerende
landskampioen langs. Voor KV Mechelen was het echter niets meer dan een nieuwe wedstrijd om kostbare
punten te rapen. En dat deed het ook meer dan verdiend, na een nul-nul gelijkspel.
In een potige eerste helft ontbrak het allerminst aan strijdkracht en duels, de doelrijpe kansen daarentegen
waren op één hand te tellen. De bezoekers stuitten op een enthousiast Malinwa dat niet moest onderdoen voor
de landskampioen. Het aartsgevaarlijke trio Mbokani-De Camargo-Jovanovic werd aan banden gelegd door de
uitstekende organisatie die de thuisploeg neerzette. Bovendien kon KVM af en toe eens tegenprikken. Toch
werd de partij vooral ontsierd door een aantal stevige overtredingen. Enkel Camozzato kreeg geel, maar ook
Mbokani verdiende minstens geel voor een aanslag op Van Hoevelen. Maes en vooral Bölöni werden gek
langs de zijlijn, maar Allaerts hield na een moeilijk kwartier het hoofd boven water.
De eerste grote kans was voor de thuisploeg. Tien minuten voor de rust dook Mununga op aangeven van
Dunkovic plots schuin voor Espinoza op. De excentrieke doelman van Standard in zijn gekende fluo-oranje
outfit bracht met beide vuisten redding. Eerder had de goalie al moeite met een kopbal van Vleminckx die hij
niet onder controle kreeg. U vraagt zich ongetwijfeld af waar de Luikenaars in dit kansenverslag blijven. Op
een schotje van De Camargo na bleef Standard immers onzichtbaar voor Renard. Vlak voor de rust kopte
Witsel dan toch een eerste waarschuwing over het doel. Enkele minuten later knalde Nicaise, Renard tikte net
over. De laatste mogelijkheid voor de pauze was nog voor Vleminckx die hard nipt over het kader kopte. Ook
in de tweede helft leek hetzelfde scenario zich af te spelen: Malinwa en Standard bikkelden om elke morzel
grond zonder elkaar veel toe te geven. Toch leverde het openingskwartier van de tweede periode meer kansen
op. Koen Persoons haalde uit van net buiten de zestienmeter. Espinoza ging puik in de hoek. Standard de
Liège leek de druk van KVM zondermeer te ondergaan tot De Camargo uit zijn stulp kwam. Zijn kopbal vloog
voorlangs.

Het nieuwe scorebord, een LED-scherm, dat tegen Standard voor het eerst in gebruik werd genomen.
KV Mechelen mocht dan aan een goede wedstrijd bezig zijn, met de les van vorig seizoen in het achterhoofd één dodelijk uitbraak van Jovanovic volstond toen voor een Luikse zege - betekende een fraaie partij nog geen
punten. Laat het net die punten zijn die geelrood vandaag zo'n deugd zouden doen. Standard kwam naar het
einde van de partij iets meer in het spel, maar op een scrimmage voor het doel van Renard leverde dat niets
meer op. Integendeel, in de slotfase moest Espinoza nog een wereldsave uit zijn mouwen schudden om een

knal van Persoons uit zijn netten te houden.
Nul-nul en dat punt heeft Malinwa zeker verdiend na een harde wedstrijd met inzet, emotie én bijwijlen leuk
voetbal.
zaterdag 6 december: Sporting du Pays de Charleroi - KV Mechelen 1-2
KV Mechelen is het winnen nog niet verleerd. Na een sublieme wedstrijd kreeg geelrood eindelijk loon naar
werken. Mununga en Vleminckx zorgden voor de één-twee overwinning tegen Charleroi.
Na de puike prestatie van vorige zondag hoopte KV Mechelen in het Stade Du Pays De Charleroi op het
zelfde elan door te gaan en de drie – toch broodnodige - punten terug mee te brengen naar de Dijlestad. Peter
Maes gaf het vertrouwen aan dezelfde elf spelers die vorige week Standard in bedwang wisten te houden.
Sporting Charleroi kende tot nu toe een seizoen van vele hoogtes en laagtes en hoopte met een overwinning
tegen geelrood haar heenronde nog wat glans te geven. De Carolos begonnen dan ook met veel aanvallende
intenties aan de wedstrijd. Maar ondanks het overwicht aan spitsen was het eerste schot tussen de palen voor
KVM. Persoons kreeg veel ruimte en dwong Laquait vanop zo’n twintig meter tot een fraaie redding. Malinwa
had de wedstrijd goed in handen zonder echter kansen af te dwingen. Charleroi kon daar nog minder
tegenover zetten, maar kwam na twintig minuten wel op voorsprong. Habibou kopte een voorzet van Camus
voorbij Renard en bracht zo de thuisploeg op voorsprong. Mechelen was niet aangeslagen en bleef zoeken
naar de oplossing. Aanvankelijk leverde dat niet meer op dan enkele pogingen uit de tweede lijn van Persoons
en Dunkovic. Tien minuten voor rust werd geelrood dan toch beloond voor werken. Niet toevallig Persoons
lanceerde na een knappe ren Mununga, die met veel overzicht zijn tweede van het seizoen tegen de netten
trapte. Na die gelijkmaker duwde Charleroi het gaspedaal wat dieper in, maar op een poging van Thereau na
leverde dat geen gevaar op. De voorsprong van het efficiënte Charleroi werd in de eerste helft nog ongedaan
gemaakt door een ploeterend en zwoegend KV Mechelen.
De spelers van Charleroi leken in het begin van de tweede nog wat onder de indruk van het korte bezoek van
de Sint tijdens de rust. Mununga kreeg meteen een reuzekans, maar Laquait hield zijn ploeg recht. Wat volgde
was voornamelijk eenrichtingsvoetbal richting het doel van Laquait met opnieuw een met momenten sublieme
Mununga. Een kwartier voor tijd zette de jongeling van geelrood voor de zoveelste keer zijn bewaker in de
wind. Vervolgens werd hij foutief afgestopt met een penalty tot gevolg. Vleminckx zette zich achter de bal en
bracht Malinwa oververdiend op voorsprong. De wedstrijd werd daarna wat potiger wat het voetballen niet ten
goede kwam. Geelrood liet zich echter niet verleiden tot een robbertje vechten en speelde de wedstrijd op
volwassen manier uit. Het kwam zelfs nog dicht bij de één-drie via Persoons maar zijn schot ging nipt
voorlangs. Na weken van frustratie klonk: ‘We’re Malinwa’ weer zo luid als vanouds.
vrijdag 12 december: KV Mechelen - KFC Germinal Beerschot Antwerpen 2-1
KV Mechelen won met twee-één van Germinal Beerschot. Na een mindere eerste vijfenveertig minuten,
bracht een spektakelrijke en spannende tweede helft drie belangrijke punten voor de thuisploeg.
Een weeral uitverkocht Veoliastadion zag het winnende KVM-elftal van vorige week in Charleroi op twee
plaatsen gewijzigd. Chen, geblesseerd, en Vleminckx, geschorst werden vervangen door respectievelijk Van
Goethem en Rossini. De eerste helft zouden beide ploegen vooral teren op een solide organisatie, maar het
werd echter de tweede time die voor doelpunten, spektakel en veel spanning zorgde.
De bezoekers versierden de eerste kansen. Vooral Martijn Monteyne was dichtbij de openingstreffer.
Mununga kon een afzwaaiende hoekschop moeilijk onder controle krijgen waardoor een van de broers
Monteyne zijn voet tegen de bal kon zetten. Renard schudde echter een knappe save uit zijn mouwen en
behoedde zo Malinwa voor een vroege achterstand. Even later onderscheidde aan de overzijde Proto zich. Met
een geweldige redding haalde hij een perfect geplaatste kopbal van Mununga nog uit zijn kooi. KV Mechelen
had het in de eerste helft lastig om een vlotte combinatie bij elkaar te voetballen. De Ratten pootte een stevige
organisatie neer en bovendien zocht geelrood nog naar zichzelf. In tegenstelling tot KVM liep de
omschakeling bij de bezoekers een stuk vlotter. Germinal Beerschot, met Dosunmu, Vandenbergh en Malki
alle drie in de spits, kwam er gevat uit, maar echt grote mogelijkheden leverde dat niet op. Dan kwam de
thuisploeg dichter bij een doelpunt. Biset vond voor Dunkovic de opening. De Kroaat besloot echter op de
vuisten van Proto. De daaropvolgende corner belandde bij Van Hoevelen die vanuit de tweede lijn opnieuw
Proto aan het werk zette. Beerschot prikte nog voor de pauze tegen. Dosunmu en Pieterjan Monteyne
profiteerden echter niet van de door de Mechelse defensie geboden ruimte. Nul-nul was een logisch resultaat
bij de rust na een eerste vijfenveertig minuten waarin het aantal onnauwkeurigheden groter was dan het aantal
loepzuivere passes en kansen.
Gelukkig opende de tweede vijfenveertig minuten spectaculair. KV Mechelen scoorde meteen na de pauze.
Mununga schoot een doorkopper van Rossini tegen de touwen. De vreugde van Malinwa was van korte duur,

want Wamfor verzilverde even later knap werk van Malki. Wamfor, alleen aan het penaltypunt, kon eenzaam
en alleen voor Renard afronden.
Malinwa was niet onder de indruk en bij de eerste echte tegenprik was het opnieuw raak. Van Goethem zocht
én vond het hoofd van Rossini. De vervanger van Vleminckx knikkerde feilloos binnen. Malinwa hield lange
tijd de match in handen, maar langzaamaan kwam Beerschot opzetten. Vandenbergh en Dosunmu verzuimden
het af te maken. KV Mechelen controleerde de wedstrijd, maar het bleef uitkijken voor de gevaarlijke
infiltraties aan de bezoekende zijde.
In een uiterst spannend en geanimeerd slot werd er nog stevig gebikkeld. Scheidsrechter Geldhof stuurde de
ingevallen Iddi met rood naar de kleedkamer voor een tackle, tot ontsteltenis van het hele stadion. Goalie
Proto die Iddi persoonlijk nog van het veld “begeleidde”, kreeg geel.
De laatste hoekschop van Beerschot – met Proto mee in de aanval – leverde niets op. KV Mechelen hield zo
drie zeer belangrijke punten thuis na een lekkere tweede helft.
zondag 14 december: Pierre Mbemba wordt mogelijk voor een half seizoen uitgeleend aan het Nederlandse
FC Eindhoven. Clubs en speler bereikten reeds een overeenkomst, maar er moet nog gewacht worden op de
goedkeuring van de RVA.
dinsdag 16 december: Vanavond trakteerde Olivier Renard de spelersgroep op een etentje. Hiermee kwam
de doelman z’n belofte na dat hij een etentje zou betalen als KV tegen z’n ex-ploeg Standard een punt zou
halen. Na de namiddagtraining trok het gezelschap naar Riccione da Enzo, het Italiaanse restaurant van de
schoonvader van Kenny Van Hoevelen, waar Renard met plezier z’n schuld vereffende.
woensdag 17 december: De A-kern van Malinwa zal tijdens de winterstop op oefenstage gaan naar Turkije.
De troepen van trainer Peter Maes zullen van 2 januari tot 9 januari trainen op de sportaccommodaties van het
Topkapi Palace-hotel in Antalya. KV Mechelen speelt er twee oefenduels: op zondag 4 januari is het
Nederlandse De Graafschap de tegenstander en op donderdag 8 januari oefent KV tegen Sivasspor, de huidige
leider in de Türkse ‘Süper Lig’.
zaterdag 20 december: KSC Lokeren Oost-Vlaanderen - KV Mechelen 2-2
KV Mechelen sloot de heenronde af met een twee-twee gelijkspel op het veld van Lokeren. Malinwa kwam
tweemaal op achterstand maar Rossini bracht geelrood telkens terug langszij.
Met zeven punten uit de afgelopen drie wedstrijden had KV Mechelen zich langzaamaan uit de gevarenzone
gewerkt. Malinwa trok dan ook met veel vertrouwen naar het Daknamstadion voor haar laatste afspraak van
de heenronde. Vleminckx nam de plaats in van de geschorste Mununga en Gorius verving Dunkovic op
middenveld.
Naar goede gewoonte begon Lokeren afwachtend aan de partij. Geelrood nam dan ook het initiatief in handen
en probeerde al voetballend het doel van Copa te bereiken. Buiten een kopbal van Rossini leverde dat evenwel
geen gevaar op. En Lokeren? Dat loerde op de counter. Maazou wurmde zich halverwege de eerste helft een
weg tussen twee verdedigers door, alleen op Renard af. De Mechelse goalie bewees meteen waarom hij zo
geliefd is op de transfermarkt en ranselde de poging van de topschutter uit zijn doel. De Oost-Vlamingen
putten wel vertrouwen uit die ene kans en trokken het laken naar zich toen. Wat KVM niet lukte, ging wel
voor Lokeren. De thuisploeg zette al na vijf minuten het overwicht om in een doelpunt. Golan trapte een lage
voorzet van Maazou voorbij Renard. Malinwa leek even aangeslagen en had een tiental minuten nodig om te
bekomen van die opdoffer. Malinwa kwam daarna nog één keer dicht bij de gelijkmaker, maar het doelpunt
van Vleminckx werd afgekeurd wegens buitenspel. Lokeren kwam ook niet meer in de buurt van Renard en zo
gingen beiden ploegen rustten met een één-nul stand op het bord.
Tijdens de rust werd Grondin gewisseld voor Iddi. De jonge Ghanees moest voor meer creativiteit zorgen op
het middenveld. Toch was het Lokeren dat vlak na de pauze een eerste keer kwam dreigen. Golan kopte de
kans net over de kruising. De wissel van Iddi bleek meteen een gouden wissel. Het nummer tien werd
onmiddellijk foutief afgestopt en uit die vrije trap kwam een nieuwe aanval op gang. Vleminckx verlengde de
voorzet richting Rossini en die werkte enig mooi af. Met een fraaie volley buitenkant links pegelde Pino zijn
tweede doepunt in evenveel wedstrijden tegen de touwen. Niet veel later was het Iddi zelf die bijna scoorde,
maar de jongeling kende geen geluk in de afwerking. Nadien poogde Lokeren opnieuw het heft in handen te
nemen, maar dat leverde geen gevaar op. Na een kwartiertje nam geelrood dan opnieuw over. Een schot uit de
tweede lijn van Dunkovic suisde maar net over. Vijf minuten voor tijd sloeg het noodlot dan toe voor KVM.
Golan rondde een scherpe counter van de thuisploeg perfect af. Malinwa zette alles op alles en dat leverde via
Iddi een grote kans op. Het schot van de Ghanees werd echter door Copa van onder de lat gebokst. De daarop
volgende hoekschop werd door Rossini wel binnen gekopt. Net als vorige week was Rossini dus opnieuw
matchwinnaar voor KV Mechelen, dat met achttien punten de heenronde afsluit.

Giuseppe Rossini, vorige week matchwinnaar tegen G.B.A., was ook deze speeldag goed voor 2 treffers.
zondag 21 december: Naar jaarlijkse gewoonte vertegenwoordigd de Supportersfederatie Malinwa vzw KV
Mechelen op de Kerstmarkt in Mechelen. Een andere gewoonte, die stilaan een traditie wordt, is dat de
spelersgroep ook een bezoekje brengt aan de stand van de federatie. Vandaag tekende de groep dus present op
de Grote Markt in Mechelen. Ook ex-KV-speler Wesley Vanbelle kwam even langs om goeiendag te zeggen.
maandag 22 december: Kenny Van Hoevelen heeft z’n contract bij Malinwa met 2 seizoenen verlengd. Het
huidige contract liep eind dit seizoen af, maar nu blijft de Mechelaar dus tot 2011 op KV. De verdediger die al
sinds 2005 ‘Achter de Kazerne’ vertoefd was erg opgetogen over z’n contractverlenging: "Tja, Malinwa
toonde dat het me er graag bij had en gezien mijn Mechelse roots was dat een logische beslissing. We hebben
een aantal keer samengezeten, maar de deal was snel rond", aldus de verdediger.
dinsdag 30 december: Na een korte winterstop heeft KV vandaag de trainingen hernomen. Iedereen, behalve
Antun Dunkovic en Jean-Paul Kielo-Lezi die nog op vakantie waren, was present. De geblesseerden Aloys
Bertrand Nong, Kevin Geudens, Kristof Imschoot en Jeroen Mellemans werkten verder aan hun revalidatie.
Morgen en overmorgen krijgen de spelers nog vrij vooraleer ze vrijdag op het vliegtuig stappen naar Antalya
waar de ploeg zich zal klaarstomen voor de terugronde.
vrijdag 2 januari: Vandaag vertrok KV Mechelen richting Turkije voor een achtdaagse stage. In de
voormiddag werd er nog getraind in het Veolia-stadion "Achter de Kazerne" en in de namiddag vertrok de
delegatie naar Keulen om van daaruit het vliegtuig te nemen. Kevin Geudens die revalideert van z’n dubbele
beenbreuk blijft thuis, net zoals Aloys Bertrand Nong die een individueel programma volgt om een verrekking
in de bil volledig te laten herstellen. Wel mee op oefenkamp is de IJslandse tester Thorarinn Ingi
Valdimarsson. Hij krijgt de kans zich tijdens de stage te bewijzen. De jonge Valdimarsson, 18 jaar, speelde
tijdens het afgelopen seizoen bij IBV, een IJslandse club uit Vestmannaeyjar. De technische staf, een deel van
de medische equipe, 2 bestuursleden en een medewerker van het webteam maken de Mechelse delegatie
compleet.
zaterdag 3 januari: Nadat de Mechelse delegatie vannacht z’n intrek heeft genomen in het Topkapi Palace in
Antalya, stond vandaag de eerste training op Turkse bodem op het programma. ’s Ochtends werd gestart met
een strandjogging en in de namiddag werd er getraind op de oefenvelden van het hotel.
zondag 4 januari: Vanmiddag overleed ex-speler en ex-trainer Lei Clijsters. De limburger die het
hoogtepunt van z’n spelerscarrière bij KV Mechelen meemaakte verloor op 52-jarige leeftijd de strijd tegen
longkanker. Clijsters kwam in 1986, nadat hij eerder voor Opitter FC, Club Brugge KV, Patro Eisden, SK
Tongeren en THOR Waterschei had gespeeld, bij Malinwa terecht waar hij de successen aanéén rijgde. Hij
won met KV de beker van België, de Europacup voor Bekerwinnaars, de Europese Supercup en de landstitel.
Verder kreeg hij in 1988 de Gouden Schoen en werd hij verkozen tot “Meest verdienstelijke speler van KVM”
voor het seizoen 1987-1988. Tussen 1983 en 1991 verzamelde hij ook 40 A-caps voor de nationale ploeg
waarmee hij het WK in 1986 en 1990 meemaakte. Na z’n actieve carrière, die hij in 1993 afsloot bij Club

Luik, stapte hij in het trainerscircuit. Na eerder Patro Eisden, KAA Gent, KFC Lommelse SK en K. Tesamen
Hogerop Diest te hebben getraind, passeerde hij in 2000 opnieuw in Mechelen. Deze keer met minder succes
dan in z’n periode als speler: toen Malinois in november op de laatste plaats in het klassement bengelde, werd
hij ontslagen. Hij keerde nog even terug naar KTH Diest om er het voetbalseizoen vol te maken, maar vanaf
dan werd hij bij het grote publiek vooral bekend als begeleider van z’n tennissende dochter Kim die stilaan de
wereldtop bereikte. In 2007 beëindigde Kim haar actieve tenniscarrière en stapte vader Lei terug in het
voetbal. Hij werd trainer van derdeklasser KSK Tongeren. Niet voor lang, want op 11 januari 2008 werd
gemeld dat hij ongeneeslijk ziek was. Een jaar lang heeft één van de beste verdedigers die KV Mechelen en
België kende gevochten, om uiteindelijk de strijd te verliezen.

Lei Clijsters.
Ondertussen vertoeft KVM nog steeds op oefenkamp in Turkije waar de mannen van Maes in de voormiddag
een pittige training kregen voorgeschoteld. Tijdens de rustpauze op de middag bereikte het droevige nieuws
over Clijsters ook de Mechelse delegatie.
’s Avonds stond een oefenwedstrijd tegen Sivasspor op het programma:
Sivasspor - KV Mechelen 2-0
KV Mechelen werkte vandaag haar eerste van de twee oefenmatchen in Turkije af. Het verloor van Sivasspor
met twee-nul.
Malinwa stond vanavond voor haar eerste grote test. Het nam het op tegen Sivasspor, de leider in de Turkse
eerste klasse. Bij KV Mechelen bleven Vleminckx, Imschoot en Mellemans in de tribune. De blonde spits
raakte vandaag op training licht geblesseerd en nam uit voorzorg een avond rust. Mellemans en Imschoot zijn
nog herstellende van hun blessure en kwamen daardoor nog niet in aanmerking voor een selectie.
Beide ploegen begonnen aftastend aan de wedstrijd. De Turken zorgden het eerst voor gevaar maar konden
hun pogingen niet kadreren. Renard zag een schot uit de tweede lijn ver naast zijn doel gaan. Na een klein
kwartier moest de Mechelse goalie dan toch de handen uit de mouwen steken. Hij weerde een schot uit het
doelkader waarna Van Hoevelen de bal ontzette. Malinwa schoot wakker en kon de Turken meteen van
antwoord voorzien. Rossini kopte een goede voorzet van Asare in de handen van de doelman. KV Mechelen
bleef naar voren voetballen en versierde nog enkele kleine kansjes. Halfweg de eerste helft was er even een
hevige woordenwisseling tussen Rossini en een Turkse verdediger. De scheidsrechter moest tussenbeide
komen om de gemoederen te bedaren. Mununga en Dunkovic kregen elk nog een schietkans maar tot een

doelpunt kwam geel en rood niet. Het was Sivasspor dat met een voorsprong de rust indook. Yilmez kopte
vlak voor de pauze een voorzet van op de flank voorbij Renard in doel.
In de tweede helft voerde Peter Maes enkele wissels door. Onder ander Gorius, Van Goethem en Grondin
moesten ervoor zorgen dat de bordjes terug in evenwicht kwamen. Net voor het uur was Gorius zelfs dicht bij
de gelijkmaker maar zijn spectaculaire halve omhaal werd door de keeper gepakt. Aan de overkant was het
wel meteen raak. Sivasspor counterde scherp en Yilmez trapte zijn tweede van de avond binnen. Na de tweenul hielden de Turken zich vooral bezig met het controleren van de wedstrijd. KV Mechelen voetbalde goed
mee maar kon geen gevaar creëren. Sivasspor was nog dicht bij een derde treffer maar de bal verdween in het
zijnet. De laatste tien minuten kwam Malinwa dan toch terug wat opzetten. Rossini dribbelde zich in de
zestien maar de bal werd net op tijd weggewerkt. Wouter Vrancken zorgde nog even voor opwinding door een
bal op de kruising te trappen maar aan de stand veranderde niets meer.
maandag 5 januari: Na de wedstrijd van gisteren kregen de spelers deze voormiddag een hersteltraining af te
werken. In de namiddag trok de groep naar de fitnesszaal van het hotel waar ze een sessie van ongeveer 3
kwartier afwerkten. De dag werd afgesloten met een bezoek aan sauna en zwembad.
dinsdag 6 januari: Vandaag kregen de spelers van Malinwa 3 oefensessies voorgeschoteld. Vanochtend
vroeg werden de spelers gewekt om een ochtendjogging op het parcours rond het hotel af te werken. Nadien
stonden nog 2 veldtrainingen op het programma. De namiddag training, onder het oog van voorzitter Johan
Timmermans die ondertussen in Antalya was gearriveerd, werd onder een donkere hemel gehouden en af en
toe werd die opgelicht door een felle bliksemschicht
woensdag 7 januari: Omdat de spelers in de namiddag vrij kregen, had trainer Peter Maes ’s voormiddags
een marathontraining van ongeveer 2 uur ingelast. Gelukkig waren de weersomstandigheden beter geworden
en hadden de donderwolken van gisteren plaats geruimd voor een stralende zon.
In de namiddag kregen de spelers de kans om als ontspanning met de bus naar Antalya te gaan shoppen. Als
verrassing voor de Mechelse delegatie had de gids een bezoekje aan de leerwinkel in petto. Malinwa werd er
getrakteerd op een heuse défilé, na een korte modeshow kon er overgegaan worden tot de aankoop van de
getoonde kledij. Nadien trok de groep nog even naar het centrum van Antalya om kennis te maken met de
verschillende winkelstraatjes.
donderdag 8 januari: Omdat de terugvlucht naar België met twaalf uur werd vervroegd, werd ook de aftrap
van het duel tegen De Graafschap vervroegd. Daardoor kregen de spelers vandaag een rustige training in de
voormiddag.
KV Mechelen - De Graafschap 1-3
Malinwa werkte vandaag haar tweede oefenwedstrijd in Turkije af. Het moest op de Turkse velden haar
meerdere erkennen in een efficiënt De Graafschap.
De Graafschap kreeg al na één minuut een goede kans, Olivier Renard stond attent te keepen en duwde de bal
naast zijn goal. Malinwa reageerde gevat en kwam meteen aan de overkant dreigen via Vleminckx. De blonde
spits kopte de bal net naast het doel. Lang zou het niet duren voor KVM op voorsprong kwam. Er waren net
geen tien minuten gespeeld toen Asare foutief werd afgestopt op de rand van de zestien. Dunkovic gaf via de
verkregen vrije trap een gemeten assist aan Mununga die de eerste Mechelse goal op Turkse bodem in de
touwen joeg. Lang kon Malinwa van deze voorsprong niet genieten. Twee vlijmscherpe counters in vijf
minuten, meer had De Graafschap niet nodig om de scheve situatie recht te trekken. Sahar werd tot tweemaal
toe diep gestuurd. De spits aarzelde niet en maakte er op zijn eentje een-twee van.
Na het doelpunt viel de wedstrijd een beetje stil. De Graafschap hield de rangen goed gesloten vanachter en
kwam af en toe via een scherpe counter dreigen. Op het halfuur was het opnieuw raak voor de Nederlanders.
Van Den Ouweland werkte een bal via de rebound voorbij Renard in doel. Vlak voor rust was er nog even
opwinding in de tribune toen een hond plots het veld kwam opgelopen. De scheidsrechter legde de wedstrijd
stil tot de boosdoener van het veld verdreven was. Malinwa kreeg voor de rust nog enkele goede
mogelijkheden maar een doorgebroken Mununga kreeg de bal niet in doel. De Graafschap eindigde de eerste
helft met tien. Terschwegget werd na een stevige fout op Dunkovic richting kleedkamer gestuurd. Tijdens de
rust ging een sportieve Peter Maes de scheidsrechter melden dat de tegenpartij de tweede helft mocht
aanvatten met terug elf spelers.
De Graafschap begon de tweede helft met een totaal ander elftal. De Nederlandse trainer stuurde elf andere
jongens het veld op. Bij Malinwa bleven Dunkovic en Persoons in de kleedkamer. Gorius en Vrancken kregen
nog een helft om KVM terug in de wedstrijd te voetballen. Geel en rood ging in die tweede helft op zoek naar
de aansluitingstreffer. Asare versnelde vanop de flank maar niemand kon zijn voorzet in doel trappen. Enkele

minuten later zetten Chen en Mununga een goede actie op maar de bal werd net op tijd weggewerkt door de
Nederlandse defensie. Rond het uur werd Mununga voor de tweede maal alleen op doel afgestuurd, zijn lobbal
ging ver over. De Graafschap beperkte zich in de tweede helft vooral tot verdedigen. Hun enige kans na de
rust, tien minuten voor tijd, werd gepakt door Renard. Aan de stand veranderde niets meer, de Nederlanders
toonden zich doeltreffender en hadden aan drie kansen genoeg om de wedstrijd te winnen. De scheidsrechter
stuurde in de allerlaatste minuut Mununga nog met rood van het veld.

Mel en de Pat: de 2 supporters die er telkens bijzijn op het oefenkamp van KV Mechelen!
vrijdag 9 januari: Afgelopen nacht keerde KV Mechelen terug van het oefenkamp in Turkije. Om half drie
ging de wekker om de terugreis aan te vatten. Rond half één arriveerde de ploeg terug in Mechelen.
zaterdag 10 januari: Vandaag en morgen is er de mogelijkheid om in het Veolia-stadion in Mechelen een
rouwregister voor Lei Clijsters te tekenen.
zondag 11 januari: Met het oog op het bekerduel van komende dinsdag maakte verschillende vrijwilligers
het veld van het Veolia-stadion vandaag sneeuwvrij.
maandag 12 januari: In de vroege vooravond werd het speelveld gekeurd door ex-topref Marcel Van
Elshocht, afgevaardigde van de voetbalbond. Zijn oordeel luidde dat het veld op dat moment bespeelbaar was.
dinsdag 13 januari: Na de regen van vannacht stuurde de voetbalbond ook vanochtend iemand om het veld
in het Veoliastadion te keuren. Ook om 10u30 liet de controleur weten dat het veld bespeelbaar was.
dinsdag 13 januari: KV Mechelen - RSC Anderlecht 2-1
KV Mechelen kegelde zonet de bekerhouder met 2-1 uit de cup. Doelpunten kwamen van Vleminckx en Rnic
in de eerste helft en van Mununga in de tweede time.
Wat een emotionele avond voor Malinwa. Net voor de cupwedstrijd nam KV Mechelen op indrukwekkende
wijze afscheid van Lei Clijsters. Dat deed het met You’ll Never Walk Alone, een beklijvende minuut stilte,
een eerbetoon met beelden uit de carrière van Lei en – het kippenvelmoment – ‘il silencio’ op trompet.
Bovendien zorgde het ervoor dat het uitgerekend RSC Anderlecht, dé aartsvijand eind jaren tachtig, vervroegd
uit het bekertornooi kegelde.

Afscheid van Kapitein Clijsters.
De wedstrijd kondigde zich vooraf als bijzonder geladen aan. De eerste officiële afspraak in het nieuwe jaar
wilden immers geen van beide ploegen missen. De partij schoot aardig uit de startblokken. Koen Persoons
kreeg de eerste grote mogelijkheid na tien minuten. Een uitvallende bal na een corner van Iddi belandde voor
de voeten van de nummer zes van geelrood. Schollen zag Persoons net over mikken. Malinwa kreeg op links
behoorlijk wat ruimte in de aanvangsfase. Iddi en Asare rukten geregeld mee op en dat resulteerde in een
strafschop voor de thuisploeg. Nana Asare ging randje zestienmeter over het been van Rnic. Scheidsrechter
Verbist die dicht bij de fase stond, wees naar de stip. Vleminckx knalde genadeloos de eerste van KVM in
2009 binnen.
Als het net één iets is dat Malinwa zich nog mocht herinneren van de heenwedstrijd in de competitie dan is het
wel dat een vroege voorsprong tegen het huidige Anderlecht geen zware pandoering uitsluit. Malinwa nam dat
advies ter harte en trok zich in een stevige organisatie terug. Boussoufa probeerde aan de overzijde ook een
penalty te versieren. Verbist bedacht hem echter met geel voor een schwalbe. Rnic vond net voor het halfuur
wel een gaatje in de Mechelse afweer. Eerst kopte Asare nog een kopbal van Gillet van de lijn, maar nadien
trof Rnic raak. Een hoekschop geraakte achterin bij de thuisploeg niet weg waardoor Polak recupereerde. Hij
zorgde ervoor dat Rnic de bal maar in te knikken had. Eén-één en vervolgens hielden beide elftallen elkaar
goed in evenwicht. KVM kwam minder voor de kooi van Davy Schollen, maar hield al bij al stand.
Een walkover van paarswit volgde niet meer in de eerste helft. Af en toe toonden Boussoufa en co een
klasseflits. KV Mechelen kwam een aantal keer goed weg. De grootse kans was voor Gillet en De Sutter.
Gillet kreeg een vrijgeleide op rechts, maar De Sutter – die tot dan een moeilijke avond beleefde – kon niet
controleren. Eén-één bij de rust van een billijke tussenstand.
KV Mechelen werd meteen na de pauze gewaarschuwd: de bekerhouder wou duidelijk het tempo opdrijven en
onder leiding van de bedrijvige Boussoufa zocht paarswit snel een nieuw doelpunt. Wat Boussa echter niet
lukte – scoren – deed Mununga aan de overkant wel. Asare rolde de hele linkerflank van paarswit op en zette
perfect voor naar Mununga, die overigens weeral aan een beresterke tweede time bezig was. Anderlecht leek
even aangeslagen en Malinwa profiteerde om Schollen te bedreigen. KVM kwam zo nog tweemaal dichtbij de
drie-één: een overgewaaide voorzet van Mununga en een knaller van Asare voorlangs gingen niet tegen de
touwen.
Ariël Jacobs greep in en wisselde Suarez voor Chatelle. Dat leverde een iets gretiger bezoekende ploeg op,
maar Boussoufa en Polak verzuimden de gelijkmaker op het bord te plaatsen. Malinwa verloor overigens
zowat vijfentwintig minuten voor tijd Ivens met een blessure. Biset zou de resterende strijd volmaken. De
thuisploeg kwam steeds meer onder druk te staan en dat leverde enkele hete standjes voor het doel van Renard

op. Zowel Anderlecht als KVM stapelden de onzuiverheden steeds meer op. Dat leverde een cupoorlog op,
zoals we gewend zijn Achter de Kazerne.
In een bloedstollende slotfase lagen verlengingen en de kwartfinales bijzonder dicht bij elkaar. Een vrije trap
van Boussoufa – zondermeer de gevaarlijkste man bij de bezoekers - ging via Rnic tegen de paal, de
ingevallen Bulykin miste vervolgens onbegrijpelijk, een niet te vermurwen Mununga zette Schollen aan het
werk en in de 94ste minuut deponeerde Losada de bal centimeters naast de staak.
Twee-één bleef het en wat een avond voor KV Mechelen dat de bekerhouder uit de Cofidis Cup kegelde. Met
een portie geluk, toegegeven, maar met de nodige dosis karakter en een bijzonder sterk collectief met als
absolute uitschieters Asare en Mununga. In de kwartfinale ontmoet Malinwa KV Kortrijk of KVC Westerlo in
een heen- en terugwedstrijd.
woensdag 14 januari: KV Kortrijk versloeg vanavond KVC Westerlo in de beker van België met 3-1. Dat
wil zeggen dat de Kortrijkzanen de tegenstander zijn van Malinwa in de kwartfinales van de Cofidis Cup.
vrijdag 16 januari: KV Kortrijk en KV Mechelen bereikten een akkoord over de data van de kwartfinales.
KVM-KVK zouden beide clubs op dinsdag 27 januari willen laten doorgaan en de heenwedstrijd in Kortrijk
op dinsdag 3 februari, aftrap telkens om 20u30. Het Sportcomité van de Voetbalbond moet dit voorstel nog
bekrachtigen.
zaterdag 17 januari: Club Brugge KV - KV Mechelen 3-0
KV Mechelen kreeg in Jan Breydel drie tegendoelpunten en evenveel rode kaarten te slikken.
Peter Maes voerde in Jan Breydel drie wijzigingen door in zijn elftal dat dinsdag Anderlecht uit de Beker
knikkerde. Twee daarvan waren uit pure noodzaak: in doel verving Biebauw de in extremis uitgevallen
Renard, achteraan kwam Biset in de plaats van de geblesseerde Ivens. Daarnaast hield de Mechelse coach ook
goaltjesdief Rossini op de bank. De stevige spits moest zijn plaats afstaan aan Dunkovic, die het geelrode
middenveld diende te versterken.
Ook de geteisterde Mathijssen voerde enkele vervangingen door in zijn basisteam. Zo smeet de Brugse coach
zijn twee nieuwkomers meteen voor de leeuwen: zowel Kruska (Dortmund) als Vadis (Hamburg) mochten
zich al direct bewijzen. Zij namen de plaatsen van Geraerts en Daerden over. De Brugse coach miste ook
Wesley Sonck. De doeltreffende spits is nog steeds gekwetst. In zijn plek kwam de jonge Capon. Die
posteerde zich evenwel niet in de voorlinie, maar nam de rechterflank voor zijn rekening, zodat de thuisploeg
maar met één aanvaller aan de aftrap verscheen. Vrij bizar want na vijf nederlagen op rij moest de thuisploeg
vanavond absoluut terug aanpikken met een overwinning. Zoniet zou de stoel van Club-trainer Mathijssen wel
eens heel hevig kunnen wankelen. En door toedoen van Malinwa misschien zelfs achterover kunnen vallen.
Het was in ieder geval de geplaagde thuisploeg die het eerst de neus aan het venster stak. Na een korte
studieronde van zo'n tien minuten verscheen thuisspits Akpala plots alleen voor Biebauw. De Nigeriaanse
spits dribbelde rond de Mechelse goalie, maar de bal botste te ver van zijn voet. Het leer rolde traag langs de
goede kant van de paal buiten. Vijf minuten later was er alweer beroering op de tribunes. Heel het Brugse
publiek had een handsbal gezien in een rommelige fase voor doel, maar ref Breda gaf geen kick. Ook in het
daaropvolgende kwartier was het de thuisclub die het heft in handen nam. Geelrood moest het balbezit aan de
thuisploeg laten en had moeite om vooruit te voetballen. Vlak voor de Sterchele minuut was er een attente
Biebauw nodig om Vargas, de bedrijvigste der Bruggelingen, van een doelpunt te houden. De Venezolaan
trapte uit de tweede lijn, maar zijn schot was net niet goed genoeg geplaatst.
Vlak voor het halfuur kreeg Malinwa een opdoffer van formaat: rood voor Mununga. De sterke winger ging in
een kopbalduel met nieuwkomer Kruska en deelde daarbij een elleboogstoot uit volgens de zenuwachtig
acterende scheids. Een verontwaardigde Mununga moest onverbiddelijk het terrein verlaten. Vijf minuten na
de - onterechte? - aftocht van de geelrode chouchou was het dan toch raak voor Club: een voorzet van
Klukowski werd door Vargas mooi in de hoek van het doel gedevieerd.
Malinwa werd vervolgens bijna helemaal uitgeteld. Vier minuten na de openingstreffer kreeg de thuisclub
immers een penalty: Van Hoevelen vergaloppeerde zich in de eigen zestienmeter en moest daaropvolgend
Vargas tegen de grond duwen. De thuisploeg kon evenwel niet profiteren van die mogelijkheid. De jonge
Capon nam zijn verantwoordelijkheid, maar zag zijn strafschop gestopt door Biebauw. De West-Vlaamse
goalie hield zijn team zo in de match, want een tweede tegentreffer had KVM en de wedstrijd waarschijnlijk
monddood gemaakt. Maar dat gebeurde dus niet: een-nul bij de rust.
Door de rode kaart besloot coach Maes om twee vervangingen door te voeren tijdens de pauze: Rossini en
Grondin in, Iddi en Dunkovic out. Veel veranderde dat echter niet aan het spelbeeld, de thuisploeg bleef
immers baas in het eigen Jan Breydel. Dirar en Vargas probeerden vlak na de pauze enkele keren door te
breken, maar werden gestuit door een solide Mechelse defensie. Tien minuten na de koffie gebeurde dat echter
foutief volgens Breda. Een aangeschoten bal op de arm van Chen was volgens de ref voldoende om naar de

stip te wijzen: wederom penalty. Maar... wederom gemist, jawel. De sterk spelende Vargas mikte de bal op de
lat. Malinwa haalde opnieuw opgelucht adem, maar moest wel verder zonder zijn coach. Maes kon het immers
voor de zoveelste keer niet vinden met de man met het fluitje.
Ook na die tweede Brugse desillusie bleef het echter blauwzwart dat de maat aangaf. Vargas en Dirar - weer
zij - kregen enkele prima kansen, maar verkwanselden ze vakkundig. Het overwicht werd na twintig minuten
in de tweede helft dan toch verzilverd door de thuisploeg. Eerst stond Biebauw nog pal op een kopbal, maar in
de daaropvolgende fase kreeg de geelrode defensie de bal niet weg waardoor de mee opgeschoven Alcaraz het
leer tegen de netten kon duwen. Twee-nul: Malinwa uitgeteld.
Daarna verwaterde de wedstrijd enigszins. Malinwa vocht voor wat het waard was, maar geraakte niet meer
uit de greep van de thuisclub. Die speelde op haar beurt de wedstrijd rustig uit. Akpala kreeg nog drie
reuzekansen, maar maakte er geen gebruik van. Idem dito voor de technisch begaafde maar weinig efficiënte
Dirar. Aan de overkant ging een schot van de ingevallen Gorius nog naast de kooi van een werkloze Stijnen.
Uit het bezoekersvak galmde ondertussen een ironische merci Breda.
Merci Breda dus, maar op dat moment moest de one man show van de overactieve scheids nog beginnen. In
de slotminuten van de partij stuurde de ref immers zowel Biset (overtreding) als Vrancken (klagen) met hun
tweede gele kaart van het terrein. Alsof dat nog niet genoeg was, maakte Simaeys ook nog een derde treffer
voor de Bruggelingen. Een sombere avond dus voor Maes en de zijnen. Drie tegen nul en drie rode kaarten,
waarvan er volgende week al meteen twee doorwerken. Een bittere ontnuchtering na het bekersprookje van
dinsdag, ook al viel er Malinwa niet al te veel verwijten.
woensdag 21 januari: Abdul-Yakuni Iddi moet voor z’n rode kaart tegen Germinal Beerschot één speeldag
langs de kant blijven. Als minnelijke schikking kreeg de Ghanees 2 schorsingsdagen voorgesteld maar KV
ging daartegen in beroep. Uiteindelijk wordt hij dus maar 1 effectieve speeldag geschorst, plus 2
voorwaardelijk die op het einde van het seizoen vervallen. Indien Iddi geen rode kaart meer krijgt dit seizoen
zal hij alleen het duel tegen SV Zulte-Waregem moeten missen, wordt hij echter nog een keer uitgesloten zal
hij 2 extra speeldagen geschorst worden.
Verder laat KV weten dat door TV-uitzendingen 2 wedstrijden van KV werden verschoven. De verplaatsing
naar het Westelse Kuipke is verzet naar zondagavond 18u en de thuiswedstrijd tegen KRC Genk zal op
vrijdagavond 20u30 worden afgetrapt.
donderdag 22 januari: Naar aanleiding van diverse vernielingen afgelopen zaterdag in het Jan Breydelstadion in Brugge en weinig repect-betekende spreekkoren over de overleden François Sterchele biedt KVMvoorzitter Johan Timmermans z’n verontschuldigingen aan. Hij vraagt dan ook uitdrukkelijk aan alle
supporters om dit negativisme de kop in te drukken en als één hecht blok mee te werken aan de positieve
uitbouw van de club.
zaterdag 24 januari: KV Mechelen - R. Excelsior Mouscron 2-2
KV Mechelen speelde met een aardig gewijzigd elftal gelijk tegen Moeskroen, maar zag in de slotfase alsnog
een geldig doelpunt voor vermeend offside afgekeurd worden.
Geelrood had moeten winnen, maar zag twee doelpunten door voor zeer betwistbaar buitenspel afgekeurd
worden. In de eerste helft had Mununga een twee-nul op het bord kunnen plaatsen, maar nog bitterder voor de
thuisploeg was de afgekeurde treffer van Vleminckx in de 92ste minuut.
Malinwa had de drie punten thuis moeten houden, maar dat betekende niet dat het grandioos speelde. Het
voetbalde echter een matige wedstrijd bij elkaar, maar kon dan ook een aantal excuses inroepen. Een hoge
kaartenlast, blessures en griep teisteren de geelrode kern. Asare en Rossini vielen in extremis uit, het seizoen
van Renard is door een hernia afgelopen en ook achterin moest Maes sleutelen. De negentienjarige Romeo
Van Dessel onderging zijn vuurdoop centraal achterin. Aanvankelijk beleefde hij samen met de rest van de
Mechelse defensie een rustige avond. Malinwa domineerde de eerste twintig minuten en puurde uit dat
overzicht een vroeg doelpunt. De vlijtige Persoons mikte na puike inspanningen van Chen en Mununga
heerlijk naar de rechterhoek en liet zo Volders kansloos achter.
Malinwa versierde vervolgens nog enkele kansen, maar vergat te scoren. Een doelpunt van Mununga werd na
betwistbaar buitenspel afgekeurd. Een tot dan bleek Moeskroen herpakte zich en kwam steeds meer in de
wedstrijd. Eerst door wat steriele druk – enkele standaard vrije trappen en hoekschoppen – even later met
enkele stevige tegenprikken. Walter Baseggio schoot de eerste waarschuwing maar nipt naast de kooi van
Biebauw. Nog geen minuut later doken de bezoekers weer in de zestienmeter van Malinwa. Lepoint kopte
zonder aarzelen een voorzet van Sakanoko binnen. Het goede begin van de thuisploeg kreeg geen vervolg.
KVM verloor teveel duels en creëerde nauwelijks nog kansen. Eén-één had een billijke stand bij de pauze
kunnen zijn, maar net voor het rustsignaal pakte KVM een domme tegengoal. Van Hoevelen trachtte een goal
nog van de lijn weg te halen, maar kopte via de lat in eigen doel.

KV Mechelen moest zich na een bijzonder matige eerste helft zien te herpakken. Maar het ongeluk bleef
KVM achtervolgen: Maes moest Chen geblesseerd naar de kant halen voor Imschoot. Van Goethem schoof
een rij naar achter. Bijna scoorde l' Excel meteen in de tweede helft. Malinwa mocht Lepoint dankbaar zijn dat
hij een dot van een kans van dichtbij overkeilde. KVM trok misschien wel het spel meer en meer naar zich toe
terwijl Moeskroen zich beperkte tot simpel verdedigen, de creativiteit bij geelrood was ver te zoeken.
Mununga en Vleminckx hadden het knap lastig op zich van hun witte bewakers te ontdoen en op het
middenveld ontbrak het aan fijnzinnige inzichten om het duo voorin vrijheid te geven. Veel viel er lang dan
ook niet te beleven tot Lepoint het Moeskroen dan maar zelf moeilijk maakte door een vermijdbare tweede
gele kaart te pakken. Na een reeks hoekschoppen lukte het Gorius om Vleminckx de gelijkmaker voor te
schotelen.
De thuisploeg wou wel meer, maar vlotte combinaties kwamen er niet uit om Volders onder druk te zetten. In
de slotfase scoorde KVM wel nog de winninggoal, maar deze werd – onterecht – afgekeurd voor buitenspel.
Vleminckx werkte nochtans schitterend af. Malinwa verliest zo twee belangrijke punten die het eigenlijk niet
had mogen laten liggen, zelfs met een gehavende ploeg.
maandag 26 januari: Na het uitvallen van Olivier Renard heeft trainer Peter Maes aan het bestuur een
bijkomende doelman gevraagd. Door de blessure van de Waalse keeper komt Wouter Biebauw onder de lat te
staan en schuift Yannick Thoelen op naar de bank zodat KV geen derde doelwachter meer achter de hand
heeft. Technisch directeur Fi Van Hoof gaat tijdens deze laatste transferweek ook nog op zoek naar een extra
centrale verdediger.
dinsdag 27 januari: Vandaag werd de transfer van Cor Gillis naar KV Mechelen officieel afgerond. Gillis is
een 19-jarige centrale verdediger die voor 2,5 jaar overkomt van RSC Anderlecht. Bij de nationale ploeg -19
was hij reeds ploegmakker van Joachim Mununga, in clubverband speelde hij ook nog voor FC Asse-Zellik
2002. Malinwa ziet in Gillis vooral een wissel op de toekomst.

Gillis in het shirt van RSCA en dat van de nationale jeugd.
KV Mechelen - KV Kortrijk 1-0
KV Mechelen won meer dan verdiend van KV Kortrijk. Een magistraal lobje van Koen Persoons een kwartier
voor het einde zette de eindstand op het bord.
Malinwa domineerde nagenoeg de hele wedstrijd met bijwijlen fijn voetbal. Ook KV Kortrijk voetbalde
vooral in de eerste time aardig mee, maar moest het overwicht in de tweede vijfenveertig minuten aan de
thuisploeg laten. KVM kreeg nog mogelijkheden op de twee-nul, maar de West-Vlamingen lieten geen gaten
meer vallen en speculeren nu op de thuiswedstrijd volgende dinsdag.
KV Mechelen nam net zoals zaterdag tegen Moeskroen het initiatief van bij aanvang van de partij. KVM kon
opnieuw Asare en Biset recupereren. Achterin hield Romeo Van Dessel zijn stek na zijn uitstekende negentig
minuten tegen Moeskroen. Voor de eerste grote mogelijkheid tekende Vleminckx. Hij omspeelde doelman
Van Hout – die in de cup de voorkeur krijgt op competitiecertitude Mollez – en zette perfect voor in de loop
van Iddi die echter centimeters onder de bal doorvloog. Even later trachtte Persoons zijn goal van afgelopen
weekend over te doen, maar zijn schot zoefde net naast de staak.

KVK kwam langzamerhand beter voor de dag. Een nummertje van Kums zorgde voor een niet te missen kans
voor Kouyaté, maar de middenvelder mikte van dichtbij naast. Beide elftallen legden leuk voetbal op de mat,
al bleven de kansen beperkt. Malinwa versierde een aantal hoekschoppen en vrije trappen, maar putte te
weinig uit de geboden mogelijkheden. Ook twee onzuiverheden in de bezoekende defensie konden Gorius en
Iddi niet omzetten in een doelpunt. KVM had het overwicht in een overigens stevige cupmatch. KV Kortrijk
verzamelde vier gele kaarten in negen minuten en referee Gumienny leidde streng. De brilscore bleef bij de
pauze op het bord, al had de thuisploeg het overwicht in een doelpunt moeten omzetten.
Met de terugwedstrijd in de onoverwinnelijke burcht, genaamd het Guldensporenstadion, in het achterhoofd
deed KV Mechelen er best aan te scoren. Maar dat stond uiteraard ook op het plannetje van Hein Van
Haezebrouck. Kouyaté waarschuwde meteen en kopte via Biebauw maar net over. Malinwa reageerde gevat
via Vleminckx en Persoons, maar beiden vonden een Kortrijks been op hun weg naar geelrode euforie. Ook
Van Dessel was dichtbij de één-nul. Hij kopte een corner van Gorius via Van Hout op de lat. Pech voor de
thuisploeg dat steeds voor de voetballende oplossing koos. Voorin liep het niet altijd nauwkeurig, maar als er
één ploeg aanspraak kon maken op de openingsgoal dan was het wel KV Mechelen. Het tactisch plaatje bij de
bezoekers klopte echter perfect: leun in blok naar achteren en counter gevat, hopend op dat o zo belangrijke
uitdoelpunt.
Toch loonde de druk van de thuisploeg een kwartier voor affluiten. Goalie Van Hout kwam stuntelig ver uit
zijn doel, miste zijn interceptie waardoor Mununga Persoons de één-nul kon aanbieden. Het moet gezegd,
Persoons lobde enig mooi de bal over Van Hout en de teruggekeerde De Ly. Malinwa werd eindelijk beloond
voor de inspanningen, maar met het huidige KV Kortrijk ben je nooit klaar. Biebauw keek lange tijd werkloos
toe, maar in de slotfase was Ibou toch nog dicht bij de gelijkmaker. Dat zou zonde geweest zijn voor de
thuisploeg, want de één-nul overwinning was meer dan verdiend.
Jammer genoeg voor geelrood verzuimde het zelf de score verder uit te diepen. Volgende week wacht
ongetwijfeld een thriller van formaat in West-Vlaanderen met als inzet een ticket voor de halve finale van de
cup.
donderdag 29 januari: Jean-Paul Kielo-Lezi wordt voor de rest van dit seizoen uitgeleend aan tweedeklasser
FC Molenbeek Brussels Strombeek. De 24-jarige aanvaller kwam dit seizoen weinig aan spelen toe bij trainer
Peter Maes en krijgt nu de kans om zich te bewijzen bij FC Brussels. De Congolees ligt bij KV Mechelen nog
onder contract tot 2010.
vrijdag 30 januari: Vanavond trok KV Mechelen met Jérémy De Vriendt een nieuwe doelman aan. De
Vriendt is een 22-jarige Belg die overkomt van landskampioen R. Standard de Liège en bij KV een contract
voor 2,5 jaar tekende. Vorig seizoen speelde hij 3 wedstrijden voor de Luikse club, dit seizoen verving hij
eerste doelman Espinoza 2 keer. Voordien was De Vriendt ook al aangesloten bij R. Charleroi SC, RFC Spy,
Tamines en UR Namur. Na Michel Preud’homme, Dimitri Habran, Olivier Werner en Olivier Renard is hij al
de vijfde doelman die de overstap maakt van Standard naar Malinwa.

Jérémy De Vriendt bij z’n ex-club Standard.

zaterdag 31 januari: SV Zulte-Waregem - KVM 1-1
Malinwa speelde gelijk op het veld van Zulte Waregem. De jonge Van Dessel was zowel held als antiheld.
Malinwa startte aan de Gaverbeek met quasi dezelfde ploeg als die dinsdagavond KV Kortrijk klopte in de
heenmatch van de kwartfinales van de Cofidis Cup. Coach Peter Maes wijzigde zijn team immers maar op één
plaats: linkspoot Grondin kwam in de plaats van de geschorste Iddi. De Fransman verscheen op de linksback,
waardoor Asare een rijtje vooruit schoof. Voor het overige dezelfde namen op het wedstrijdblad, inclusief die
van Van Dessel. De jonge verdediger stond nu al voor de derde wedstrijd op rij in de basis.
Dat het geen makkelijke wedstrijd zou worden, werd al heel snel duidelijk. Op de bevroren ondergrond
hadden alle 22 protagonisten het immers lastig om overeind te blijven. Dat toonde zich ook in het
aanvangskwartier: op wat schuifpartijen na viel er niet zo veel te beleven in het koele regenboogstadion.
Desalniettemin was het geelrood dat aanvankelijk de bovenhand nam. Niet met technische hoogstandjes of
uitgespeelde kansen, wel berekend en met de nodige drang. Dat overwicht leverde echter weinig op.
Het was daarentegen de thuisclub die het eerst voor gevaar zorgde. Even sprongen de West-Vlaamse
supporters recht, maar het doelpunt van Coppin werd afgekeurd wegens een voorafgaande duwfout van een
ploeggenoot. Diezelfde Coppin en spitsbroeder Leye kwamen daaropvolgend nog in schietpositie, maar
Biebauw had weinig of geen moeite met hun pogingen. Op het halfuur liet geelrood zijn eerste grote kans
optekenen. Mununga ging op zijn welbekende wijze de rechterflank af en dook de zestien binnen. De scherpe
voorzet van de winger werd door een thuisverdediger bijna in eigen doel gedevieerd, maar de thuisdoelman
kon de bal in corner werken. Vijf minuten later deed de sterke Mununga zijn kunstje nog eens over. Persoons
knalde evenwel op ploegmaat Vleminckx. De fusieclub stelde daar een gevaarlijke corner tegenover.
De grootste kansen voor rust waren nog voor Malinwa. Eerst verscheen Biset als een ware box-to-box speler
in het strafschopgebied. De goed uitgekomen Bossut stuitte echter zijn poging. Vervolgens had Mununga nog
een uitgelezen mogelijkheid na een knappe dieptepass van Grondin, maar de controle van de jonge revelatie
was net niet goed genoeg om Bossut te verontrusten. De nul-nul bleef dan ook op het bord tijdens de rust: een
terechte tussenstand.
De tweede helft begon zoals de eerste geëindigd was: met kansen voor Malinwa. Eerst was er een voorzetschot van Asare, daarna een schietkans voor Persoons en ten slotte goede kopkansen voor Vleminckx én
Mununga. En dat binnen de drie minuten. De meegereisde fans konden echter niet juichen want de bal
geraakte geen enkele keer voorbij de thuisdoelman. "Zal ik het dan maar doen", moet de jonge Van Dessel
vervolgens gedacht hebben. De youngster trok op het uur mee naar voren op vrije schop, kreeg de bal voor de
voeten gerold en trapte beheerst binnen: nul tegen een.
Net geen vijf minuten later was het echter diezelfde Van Dessel die in de fout ging. De verdediger haalde
Coppin onderuit in de eigen zestien: strafschop. Leye, die waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd speelde voor de
fusieploeg, zette die feilloos om. Met nog ruim twintig minuten in het vooruitzicht hingen de bordjes opnieuw
in evenwicht.
Na die twee goals op vijf minuten verwaterde de partij om vervolgens helemaal te bevriezen. Ondanks de
goede bedoelingen aan beide zijden en enkele kleine kansjes, kon geen van de twee clubs elkaar nog uit
verband spelen. De één-één was al bij al dan ook een billijk resultaat. Zo voegt Malinwa verdiend een puntje
toe aan haar totaal.

maandag 2 februari: Romeo Van Dessel (op de foto links bij z’n eerste wedstrijdselectie op Club Brugge en
rechts tijdens z’n debuutwedstrijd tegen R. Excelsior Mouscron) tekende vanavond een profcontract voor 3,5
jaar bij KV Mechelen. De jonge verdediger van KVM maakte in de loop van het seizoen de overstap van de
beloften naar de A-kern. Wegens schorsingen en blessures kreeg Van Dessel z’n kans en greep die met beide
handen. De laatste wedstrijden verving hij met verve Jonas Ivens in de verdediging en kreeg hij als beloning
een contract van KVM. De jongeling die voorheen als amateurvoetballer bij Geelrood speelde blijft wel z’n
studies Industrieel Ingenieur combineren met profvoetbal.
dinsdag 3 februari: Vanmorgen werd het veld van het Guldensporenstadion van KV Kortrijk afgekeurd. De
bekerwedstrijd die Malinwa normaal gezien vanavond zou spelen, werd dus uitgesteld. Het was extopscheidsrechter Johnny Ver Eecke die rond 9u het veld keurde. De sneeuw was gesmolten, maar bevroren
waterplassen maakten spelen onmogelijk.
Ondertussen bereikten beide clubs een akkoord over een nieuwe datum. Als ook de Voetbalbond akkoord
gaat, wordt de terugwedstrijd van de kwartfinales van de beker van België op dinsdag 17 februari gespeeld.
Een andere wedstrijd die een nieuwe datum kreeg is het duel tegen RSC Anderlecht. Deze topper werd
verplaatst van zaterdag 14 maart naar vrijdag 13 maart. De aftrap in het Veolia-stadion "Achter de Kazerne"
wordt die dag omstreeks 20u30 gegeven.
woensdag 4 februari: Vandaag verklaarde de KBVB zich akkoord met 17 februari als nieuwe datum voor de
bekermatch KV Kortrijk – KV Mechelen.
vrijdag 6 februari: Via de website laat KV Mechelen weten dat het in beroep gaat tegen de straffen voor
Joachim Mununga en Peter Maes. In de competitiewedstrijd op Club Brugge KV werd Joachim Mununga in
de loop van de eerste helft uitgesloten en werd trainer Peter Maes in de tweede helft naar de tribune verwezen.
Als minnelijke schikking kreeg Mununga 2 weken schorsing opgelegd en Maes mag zich van 19 februari tot 4
maart niet in de neutrale zone begeven. Volgende week dinsdag behandelt het Sportcomité deze zaken.
Vandaag verlengde Antun Dunkovic z’n contract met KV Mechelen met 2 seizoenen. De Kroatische
middenvelder zag z’n overeenkomst eind dit seizoen aflopen, maar blijft nu dus tot 2011 bij Malinwa.
zaterdag 7 februari: AFC Tubize - KV Mechelen 1-5
KV Mechelen beleefde nog eens een echte superavond. Geelrood zette rechtstreeks concurrent Tubize met
duidelijk één-vijf cijfers opzij.
KV Mechelen ging niet zorgeloos het belangrijke degradatieduel tegen Tubize tegemoet. Door de blessures
van Ivens en Mellemans en de schorsing van Van Hoevelen was het voor Maes puzzelen om een centrale as
op papier te krijgen. Biset en Van Dessel vormden voor de gelegenheid het hart van de Mechelse defensie.
Het eerste kwartier viel er bitterweinig te beleven in het stade Leburton. Beide ploegen hielden alles goed
gesloten en dachten pas in tweede instantie aan offensief voetbal. Op het kwartier ontplofte de wedstrijd dan
toch plots in het voordeel van Malinwa. Met drie doelpunten in acht minuten leek geelrood onverwacht de
wedstrijd al naar haar hand te zetten. Eerst knalde Persoons een afvallende bal met links knap binnen. Twee
minuten later werd Asare foutief afgestopt in de zestien. Vleminckx zette de penalty feilloos om. Tot slot zette
Gorius met een lepe vrije trap de nul-drie op het bord. Zonder echt grote kansen te creëren wist KVM zich
moeiteloos voorbij Tubize te werken. Althans zo leek het, want uitgeteld waren les sang & or zeker nog niet.
Malinwa dommelde een beetje in en Tubize profiteerde daar optimaal van. Perbet trapte van dichtbij zijn
ploeg opnieuw in de wedstrijd. Meer had KV Mechelen niet nodig om terug bij de les te zijn en het speelde de
eerste helft vervolgens zonder al te veel problemen uit.
Ook na de pauze was Tubize nog niet dood en begraven. Het begon heel scherp aan de tweede helft en greep
geelrood meteen bij de keel. Na drie minuten was er een puike redding nodig van Biebauw om de twee-drie te
voorkomen. Het doelpunt viel echter aan de overzijde. Na een assist van Persoons kogelde Vrancken de bal
enig mooi in de kruising. Toen na zeventig minuten nieuwe aanwinst Fortune met zijn tweede gele kaart ook
nog eens naar de kant moest, was de wedstrijd helemaal gespeeld. Het weinige gevaar dat Tubize nog kon
brengen werd geweerd door een uitstekende Biebauw. In de slotfase zette Rossini de kers op de taart met een
vijfde Mechels doelpunt. Een opsteker van formaat dus voor de mannen van Peter Maes, die tevens een goede
zaak deden in het klassement.
dinsdag 10 februari: Vanavond werd in het bondsgebouw geloot voor de halve finales van de beker van
België. Indien KV Mechelen volgende week voorbij KV Kortrijk geraakt, speelt het in die volgende ronde
van de Cofidis-cup tegen KSV Roeselare of Cercle Brugge KSV, de andere kwartfinale waarvan de
terugwedstrijd ook nog moet worden afgewerkt. De andere halve finale gaat tussen KRC Genk, dat te sterk
was voor KAA Gent, en K. Lierse SK dat in de kwartfinales buur KRC Mechelen uitschakelde.

Verder behandelde het Sportcomité vandaag het beroep van KV tegen de schorsing van Joachim Mununga en
Peter Maes. Aanvankelijk stelde de voetbalbond na z’n rode kaart tegen Club Brugge KV 2 weken schorsing
voor maar in beroep werd Mununga vrijgesproken. Omdat hij geen zware overtreding maakte krijgt de
rechterflankspeler van Malinwa geen extra straf opgelegd. Ook trainer Peter Maes hoeft niet uit de neutrale
zone te blijven. Hij komt er, na z’n aanvaring met scheidsrechter Stéphane Breda, vanaf met een geldboete
van 1 000 euro.
zaterdag 14 februari: KV Mechelen - KAA Gent 3-3
Malinwa haalde een punt tegen een goed voetballend KAA Gent. Vlak na de pauze zette geelrood een ééntwee achterstand recht via twee penalty’s. Leye zette de gelijkmaker op het bord.
KV Mechelen – KAA Gent werd een echt spektakelstuk. Zes doelpunten, leuk voetbal en een onverhoopt punt
voor de thuisploeg: Malinwa mocht tevreden de koude avond ingaan.
De eerste kans was voor de bezoekers. Maric mikte van net buiten de zestien, Biebauw bracht redding. Voor
Malinwa was het Persoons die de eerste kans bijeenvoetbalde. Hij trachtte Jorgacevic te verschalken, maar de
Gent-goalie pakte sober. Het was slechts een voorbode voor de openingstreffer enkele minuten later. Een
mooie zwieper van Mununga op rechts belandde op het hoofd van Vleminckx die knap binnenknikkerde. KV
Mechelen putte moed uit het doelpunt en voetbalde aardig vooruit. Net op het moment dat Gent terugzakte,
kwam het moment van Custovic. Met een magistrale uithaal bracht hij de Buffalo’s uit het niets langszij. Het
Mechelse balverlies op het middenveld werd zo genadeloos afgestraft.
Het leuke matchbegin kreeg niet meteen een vervolg. Gent, dat de afgelopen weken zichzelf weer vond, trok
het spel weer meer naar zich toe, zonder echt grote kansen te versieren. Malinwa liet zich iets te gemakkelijk
vastzetten en vond de ruimte die bij aanvang van de partij geboden werd, niet meer. Het verloor bovendien
iets te veel duels om het van vertrouwen blakende Gent uit verband te spelen. Logisch gevolg: de kansen
bleven uit en de bezoekers kwamen er met momenten gevaarlijk uit. Al viel het tweede doelpunt zoals het
eerste er kwam: op een vrij stil moment in de wedstrijd. Christophe Grondin mocht ongehinderd voorzetten
naar Ljubijankic. De spits deed de kopbal van Vleminckx over en gaf ditmaal Biebauw het nakijken. Eén-twee
was het bij de rust. KVM kon de aardige start niet doortrekken naar de rest van de eerste helft en moest zo
toezien hoe KAA Gent steeds meer het Veoliastadion veroverde. Niet omdat Malinwa zo slecht speelde, wel
omdat de bezoekers een niveautje hoger gingen spelen.
De tweede helft zou op een ouderwets spektakelstuk uitdraaien. KV Mechelen klauterde als snel op
voorsprong via twee penaltydoelpunten. Eerst scoorde Vleminckx vanop de stip na een Gentse handsbal, even
later nette Mununga een zestienmeter voor een fout op de nummer elf van geelrood. Lang kon Malinwa niet
van haar voorsprong genieten, want een uitgespeelde actie van Rosales aan de spekgladde rechterzijde van het
veld rondde Leye enig mooi met het hoofd af. Eerder wist Biebauw de doorgebroken ex-Waregem-speler nog
van een doelpunt af te houden.
De aanvalsstorm van beide elftallen ging nadien wat liggen, al bleef de partij aardig om volgen. De bezoekers
trachtten de winninggoal te forceren, maar KVM hield goed stand. Leye was dichtbij de vierde bezoekende
treffer van de avond, maar zijn schot week af op Van Dessel. De bal botste net naast de staak. Aan de
overzijde haalde Gorius nog uit in de draai, maar zijn knaller zoefde naast. KAA Gent kreeg nog ultieme
mogelijkheden via enkele vrije trappen, maar de Mechelse defensie begaf niet. KV Mechelen haalde zo een
onverhoopt punt binnen tegen – het moet gezegd – een sterk KAA Gent.
dinsdag 17 februari: KV Kortrijk - KV Mechelen 0-0
Het was bibberen tot de allerlaatste seconde maar Malinwa verdedigde met succes de één-nul voorsprong uit
de heenwedstrijd. Na negentig minuten stond nog steeds de brilscore op het bord en dat was voldoende voor
geelrood om zich te plaatsen
Met een één-nul voorsprong uit de heenwedstrijd op zak trok KV Mechelen met veel zelfvertrouwen naar het
Guldensporenstadion in Kortrijk Daar moest het de kwalificatie voor de halve finale van de Cofidus cup
proberen af te dwingen. In vergelijking met de wedstrijd tegen AA Gent kwam Asare terug in de ploeg ten
nadele van Grondin die zo op de bank belandde.
Vooraf maakten spelers en trainer duidelijk dat ingraven geen optie was. Malinwa probeerde dan ook van in
het begin mee te voetballen. Toch was het de thuisploeg dat met veel aanvallende impulsen het wedstrijdbegin
naar zich toe trok. Op het kwartier leverde dat een eerste grote kans op voor Kortrijk. Coulibaly glipte door het
hart van de verdediging, maar besloot dan net naast. Geelrood had het moeilijk om de bal in eigen rangen te
houden waardoor de verschillende aanvalsgolven van de West-Vlamingen elkaar snel opvolgden. Echte
uitgesproken kansen gaf een georganiseerd KVM echter niet meer weg. Een schotje van Barbosa in de handen
van Biebauw was nog de enige ingeving tussen de palen van de roodwitten in de eerste helft. Langzaam maar

zeker wist KV Mechelen dan het evenwicht te herstellen. De bezoekers kwamen niet meer in de problemen en
gingen zo met een geruststellende nul-nul de kleedkamer tegemoet.
De koffiepauze deed Kortrijk duidelijk deugd want ook in de tweede helft schoot de thuisploeg furieus uit de
startblokken. Al na drie minuten werd Lahaye alleen op Biebauw afgestuurd maar de Mechelse goalie toonde
opnieuw zijn goede vorm en pareerde de bal in hoekschop. Bij die volgende corner verdween de bal via een
Mechels hoofd maar net langs de buitenzijde van de paal. Op het uur kwam Dunkovic Gorius vervangen en
die trapte vijf minuten later de eerste Mechelse kans in de handen van Van Hout. Naarmate de tijd vorderde
nam de spanning zienderogen toe in het Guldensporenstadion. Dat uitte zich in vier gele kaarten in twee
minuten waarvan drie voor Malinwa. Die spanning kwam ook het spel van Kortrijk niet ten goede zodat echt
doelgevaar van de West-Vlamingen dan ook uitbleef. Na driekwart wedstrijd maakte Nong zijn
wederoptreden, hij verving de moegestreden Mununga. Ook hij knalde nog een bal in de armen van de
Kortrijkse doelman. Ook Kortrijk kwam nog enkele keren piepen in de zestien en zo bleef het bibberen tot de
allerlaatste minuut. KV Mechelen hield echter stand en wist zich zo te plaatsen voor de halve finale van de
Cofidus cup. Daarin neemt geelrood het op tegen Cercle Brugge dat zich plaatste ten koste van Roeselare.
woensdag 18 februari: KV Mechelen heeft een brief gestuurd naar de Profliga om het verbaal en fysiek
geweld dat het bestuur van Malinwa moest ondergaan op KV Kortrijk aan te klagen. Sommige bestuursleden
van KV werden na de bekermatch overgoten met bier, sommige werden bespuwd en enkele werden zelfs
fysiek belaagd. Volgens voorzitter Johan Timmermans waren de stewards van de thuisploeg nergens te
bespeuren. Ook de spelersbus werd bekogeld. Timmermans wil geen polemiek starten met KV Kortrijk over
wie er in de fout ging, maar wil wel dat er actie wordt ondernomen binnen de Profliga om zulke zaken in de
toekomst te vermijden. “De besturen of medewerkers van alle clubs moeten overal op eenzelfde efficiënte
manier beschermd worden”, aldus de voorzitter van KVM.
Yves Cloots wordt vanaf morgen executive manager van KV Mechelen. Tot vandaag combineerde Cloots de
job van administratief directeur met die van assistent-trainer. Omdat het administratief werkpakket te groot
was geworden was dit een noodzakelijke stap in de verdere professionalisering van de club. Yves Cloots moet
de brug vormen tussen het dagelijks bestuur, de raad van bestuur en de andere cellen in de dagelijkse werking
van de club. Een nieuwe hulptrainer wordt er voorlopig niet aangeduid zodat de technische staf blijft bestaan
uit hoofdtrainer Peter Maes, keeperstrainer Luc Duville en physical coach Frédéric Renotte. Om voeling te
blijven houden met het veldwerk gaat Yves Cloots vanaf volgend seizoen aan de slag als trainer van SK Rapid
Leest en in uitzonderlijke gevallen kan Peter Maes uiteraard nog een beroep doen op de nieuwe manager.

Cloots, Duville en Renotte: de assistenten van Peter Maes waarvan Yves Cloots promoveert tot manager.
zaterdag 21 februari: FC Verbroedering Dender EH - KV Mechelen 1-2
KV Mechelen verkeert in goede doen. Na de bekerkwalificatie van dinsdag zette het nu Dender zonder al te
veel problemen opzij. Malinwa won met één-twee dankzij doelpunten van Vrancken en Rossini.

Vier dagen na het bekersprookje moest KV Mechelen al opnieuw de wei in. Ditmaal was het te gast in het
Florent Beeckmanstadion om daar concurrent Dender partij te geven. De Oost-Vlamingen kenden tot nu toe
een mindere terugronde en bij winst kon Malinwa Dender al op negen punten zetten. Vrancken verving de
geelgeschorste Biset en voorin kwam Rossini in de ploeg. Hierdoor verdween Gorius naar de bank.
De eerste helft was er één van weinig spektakel. Echte doelrijpe kansen waren er gedurende de hele eerste
vijfenveertig minuten niet te noteren. Toch ging KVM met een geruststellende nul-twee de rust in. Tot twee
keer toe werd een vrije trap van Imschoot in doel gewerkt. Op het kwartier opende Vrancken de score en vlak
voor rust verdubbelde Rossini de score. Tussen beide doelpunten in was Dender de meest bedrijvige ploeg,
maar gevaar creëren lukte niet voor de Oost-Vlamingen. In de slotminuut kwam er dan toch een kans uit de
lucht vallen voor de thuisploeg. De bal viel voor de voeten van Smajic, maar die zag zijn inzet gestuit door
een geweldige reflex van Biebauw. KV Mechelen ging dus zonder al te veel moeite met een ogenschijnlijk
comfortabele voorsprong de warmte van de catacomben tegemoet.
Dat met die dubbele voorsprong de wedstrijd nog niet gespeeld was, werd al na vijf minuten in de tweede helft
duidelijk. Bij het eerste geharrewar voor het doel van de bezoekers trapte kapitein Destorme de
aansluitingstreffer tegen de touwen. Net als in de eerste helft kwam de motor van Dender ook nu maar
moeizaam op gang. Het was zelfs geelrood dat de gevaarlijkste kansen liet noteren. De pogingen van
Mununga en Vleminckx werden echter gestopt door een attente Berthelin. Tien minuten voor tijd kwam de
thuisploeg dan toch een eerste keer gevaarlijk opzetten. Een uitstekende redding van Biebauw voorkwam de
gelijkmaker. Helemaal op het einde was er nog een solo van Destorme, maar alweer kwam de Mechelse goalie
als winnaar uit het duel. In de vier minuten extra tijd maakte Mellemans nog zijn wederoptreden, maar verder
gebeurde er niets spectaculairs meer zodat de zege van Malinwa niet meer in het gedrang kwam. KVM deed
met deze driepunter een goede zaak in het klassement en kan met veel vertrouwen Genk ontvangen volgende
vrijdag in het Veoliastadion. Dat zal het wel moeten doen zonder Vleminckx en Chen, beiden slikten namelijk
vanavond hun derde gele kaart.
maandag 23 februari: Vandaag vond op de Veolia Jeugdacademie in Mechelen een nationale studiedag voor
trainers plaats. Ruim 100 voetbaltrainers kregen in de voormiddag een modeltraining van de eerste ploeg
voorgeschoteld. Na de middag gaf hoofdtrainer Peter Maes in de Maluna Lounge een voordracht. Aan de hand
van een knappe presentatie legde de coach van KV zijn diverse trainingsmethoden uit aan z’n publiek. Daarna
volgden nog enkele extra trainingen van nationale jeugdploegen zodat de theoretische uitéénzetting van Maes
ook in praktijk werd gebracht. Zo'n 120 trainers uit de lagere reeksen zakten naar het Veoliastadion en de
Jeugdacademie af om hun voetbalkennis uit te breiden. Onder hen ook enkele Nederlandse coaches, afkomstig
van de Nederlandse voetbalschool. Allen toonden zich na afloop van de studiedag zeer tevreden.
vrijdag 27 februari: KV Mechelen - KRC Genk 2-1
KV Mechelen stuntte tegen KRC Genk en haalt de kaap van dertig punten.
Twee-één werd het na een lekker potje voetbal in het Veoliastadion. Beide ploegen maakten aanspraak op de
drie punten, maar Giuseppe Rossini besliste met een rake – hoe kan het ook anders – kopbal voor de
winninggoal.
Malinwa opende de vierentwintigste speeldag in eigen huis tegen KRC Genk zonder Bjorn Vleminckx en
Xavier Chen. Beide spelers pakten vorige week op Dender een derde gele kaart. De eerste grote kans was voor
de bezoekers. Een kopbal van Vossen ging voorbij Biebauw, maar Biset redde van de lijn. Even ervoor
trachtte Barda een penalty te versieren. Ref Gumienny zag geen graten in het nadrukkelijk aandringen van
Imschoot.
En wat aan Genkse zijde niet gebeurde, lukte aan geelrode kant wel. Een sublieme ingeving van Gorius zorgde
voor de openingstreffer. Rossini kopte door tot bij de nummer vijftien die niet aarzelde en de bal voorbij
Verhulst tilde. Imschoot zette twee minuten later Verhulst nog eens aan het werk. Dit keer pakte de Genkse
goalie wel.
KRC Genk domineerde het eerste halfuur en zocht de zestienmeter van de thuisploeg, maar veel kansen
leverde dat niet op. Een schot op de rand van het strafschopgebied van Tom De Mul pakte Biebauw in twee
keer. En KV Mechelen? Wel, dat zette een puike organisatie neer, vocht zich op haar gekende wijze door de
moeilijkere momenten en kwam meer en meer piepen aan het bezoekende doel. Rossini kreeg twee mooie
kopkansen, maar verzuimde af te werken. KRC Genk zakte na een ijverig begin helemaal in elkaar. Het kreeg
de combinaties maar moeilijk in elkaar geknutseld en vocht tegen zichzelf.
De tweede helft zou een zeer aangenaam kijkstuk worden. KVM kreeg de eerste kans. Biset kopte jammer
genoeg voor KVM over, want meteen daarna volgde de gelijkmaker van Genk. Joao Carlos rolde nagenoeg
heel Malinwa op na dom balverlies van Rossini. Met een slim tikje zette Barda de sterke Braziliaan voor
Biebauw. Carlos liet zien dat hij naast zuiver verdedigen ook kan afwerken. KVM werd zo door het hart van

haar organisatie gepakt.
Beide elftallen lieten het publiek leuk voetbal zien. Genk kreeg via Vossen een niet te missen kans op de ééntwee. Biebauw moest een uithaal van Barda uit zijn doel halen. De goed gevolgde Vossen knalde de rebound
onbegrijpelijk over. KV Mechelen stelde daar een uitbraak van Mununga tegenover. Zijn scherpe voorzet
bereikte Rossini net niet. De bezoekers ontwikkelden meer druk, maar de bal vloog niet voorbij de weer
uitstekend keepende Biebauw.
Joachim Mununga appelleerde net als Barda in de eerste helft voor een strafschop. Hij werd licht geduwd door
Carlos, maar net als in eerste time zag Gumienny hier geen zestienmeter in. KRC Genk trachtte de weg naar
de netten te vinden, maar slaagde daar niet in. Biebauw moest wel aan de bak toen hij een vrije trap van Toth
fraai uit de linkerbenedenhoek haalde. Aan de overzijde mikte Dunkovic een vergelijkbare vrije trap net naast
de staak. De wedstrijd kon nog alle kanten uit, maar het geluk zou KVM aan haar zijde vinden.
Want wie anders dan Giuseppe Pino Rossini sloeg in de slotfase ongenadig toe. Hij kopte een corner van de
ingevallen Dunkovic tegen de touwen. Feest in het Veoliastadion en daar kon een wanhopige kopbal van
Huysegems in de laatste seconden van de wedstrijd niets aan veranderen. Twee-één en Malinwa rondt zo de
kaap van de dertig punten.
Vóór de wedstrijd overhandigde Jong CD&V Mechelen een cheque van 1000 euro aan de G-ploeg van KV
Mechelen. Het ging om de opbrengst van een fuif georganiseerd met én voor personen met een handicap.
woensdag 4 maart: Cercle Brugge KSV - KV Mechelen 2-1
KV Mechelen verloor de heenwedstrijd van de halve finale van de Cofidus Cup met twee-één. Malinwa kwam
twee-nul achter, maar scoorde op het eind nog een levensbelangrijk en oververdiend doelpunt.
Meer dan tweeduizend fanatiekelingen waren vanuit Mechelen naar het Jan Breydelstadion afgezakt om hun
ploeg een optie op de finale te zien nemen. Beide ploegen begonnen aan de partij met op papier een
aanvallend elftal, maar aanvankelijk kwamen die offensieve intenties niet tot uiting. Malinwa trok gaandeweg
de eerste helft het laken naar zich toe en voerde stelselmatig de druk op. Een hele reeks hoekschoppen leverde
slechts één keer echt gevaar op. Vleminckx kon zijn hoofd tegen het leer zetten, maar zijn kopslag werd van
de lijn gekeerd. Daarna was het aan Cercle om het evenwicht te herstellen. De West-Vlamingen slaagden er
echter ook niet in om het veldoverwicht om te zetten in doelrijpe kansen. Tussendoor slikte Persoons wel een
gele kaart waardoor de kapitein ad interim er niet bij zal zijn in de terugwedstrijd eind april.
De tweede helft begon met Rossini in de hoofdrol. Al na drie minuten kon Malinwa vlijmscherp counteren.
Vleminckx stuurde Mununga diep en diens voorzet werd maar net door Pino naast gekopt. Niet veel later was
Rossini opnieuw gevaarlijk toen hij maar net een voet te kort kwam om de bal in doel te duwen. Nog was het
Mechelse gevaar niet geweken. Opnieuw was KVM gevaarlijk op de counter. Persoons vond echter geen van
de vier medespelers die vrij stonden in de zestien. Drie heel goede mogelijkheden kort na elkaar en geen
doelpunt. Je moet geen voetbalkenner zijn om te weten welk spreekwoord zich dan aankondigt. Op het uur
lukte voor Cercle wel, wat voor Malinwa niet wou lukken, namelijk scoren. Gombani rondde een actie van de
thuisploeg af en bracht zo de vereniging tegen het spel in op voorsprong. Geelrood was even aangeslagen
maar herpakte zich vrij onmiddellijk. Net op dat moment sloeg het noodlot een tweede keer toe. De
ingekomen De Smet bezorgde de thuisploeg een kwartier voor tijd een dubbele voorsprong. Ook na dat
tweede tegendoelpunt was de veer bij KVM nog niet gebroken. Het bleef koortsachtig op zoek naar dat ene
doelpunt en kreeg dat ook. Vleminckx buffelde een hoekschop van Gorius in doel en hield zo de hoop op de
bekerfinale levend. Helemaal op het eind was KV Mechelen nog één keer dicht bij de gelijkmaker, maar Nong
miste precisie in zijn schot. Malinwa verloor zo onverdiend van Cercle, maar voetbalde al bij al nog een
degelijke uitgangspositie bij elkaar.
donderdag 5 maart: Vanaf maandag 9 maart zal de eliteploeg van KV Mechelen haar thuiswedstrijden op
maandagavond op het eerste terrein van “Sport- en recreatiedomein De Nekker” afwerken. Het aanvangsuur
blijft op 19u30 staan.
Verder laat de club weten dat ondertussen het licentiedossier werd ingediend en dat het reeds feedback kreeg
voor het definitieve dossier dat op donderdag 12 maart binnengebracht moet worden. KV vroeg ook een
Europese licentie aan, al staat deze los van de indiening van het Belgische dossier. Indien de club Europees
afdwingt zullen de thuiswedstrijden doorgaan in het Olympisch Stadion op het Kiel in Antwerpen. Omdat het
eigen Veolia-stadion "Achter de Kazerne" niet voldoet aan de Europese vereisten heeft KVM daarvoor reeds
een akkoord met KFC Germinal Beerschot Antwerpen.
In verband met de transfergeruchten in de pers over het vertrek van Nana Akwasi Asare wilde voorzitter Johan
Timmermans nog kwijt dat daarover nog niets werd beslist. Volgens verschillende berichten zou de Ghanees
voor een bedrag van 1 á 1,5 miljoen euro verhuizen naar RSC Anderlecht, maar Timmermans laat weten dat
de onderhandelingen met geïnteresseerde clubs pas zullen plaatsvinden na het duel van 13 maart tegen RSC

Anderlecht. De bedragen die in de pers werden vernoemd kloppen ook niet. “De genoemde bedragen zijn te
laag. Asare is een bijzondere speler waar ook een redelijke prijs tegenover moet staan”, aldus de KVvoorzitter.
zaterdag 7 maart: Yves Cloots neemt z’n plaats op de bank als assistent-trainer terug in. Cloots ging 2 weken
geleden nog aan de slag als executive manager maar omdat er in de technische staf van KV iemand ontbreekt
die over een UEFA A-diploma beschikt, gaat hij zich terug bezig houden met de sportieve begeleiding van de
ploeg. Het was de licentiecommissie die KV Mechelen er attent op maakte dat er nu niemand meer met een
dergelijk trainersdiploma op de bank zat . Dit is verplicht bij elke eersteklasser voor het behalen van de
licentie, daarom gaat Cloots beide jobs combineren.
zondag 8 maart: KVC Westerlo - KV Mechelen 0-1
Malinwa won de streekderby tegen Westerlo gevleid met nul-één. Gorius tekende voor het enige doelpunt van
de wedstrijd. Imschoot kreeg in de tweede helft nog rood, maar geelrood hield knap stand. Vier dagen na het
bekerduel tegen Cercle Brugge was Malinwa te gast in het Kuipje. KV Mechelen hoopte opnieuw aan te
knopen met een goed resultaat na het onverdiende verlies tegen de West-Vlamingen. Daarvoor moest het wel
voorbij Westerlo dat alweer aan een meer dan degelijk seizoen bezig was. Voorin verdween Rossini uit de
ploeg en ook Vrancken moest vrede nemen met een plaats op de bank. Biset schoof daardoor een rij naar voor.
De Kempenaars kenden een stevige thuisreputatie en die reputatie wilden ze maar al te graag alle eer aan
doen. Het matchbegin werd dan ook volledig gedomineerd door de thuisploeg, dat veel scherper en met meer
lef aan het voetballen was. Toch was de opvallendste actie in het begin van de wedstrijd afkomstig van de man
met het fluitje. Geldhof stuurde Asare even naar de kant omdat de Ghanees een rood ondershirtje aan had
onder zijn witte wedstrijdtrui. Westerlo liet het zich niet aan het hart komen en drukte geelrood terug op eigen
helft. Scoren lukte evenwel niet. Toch was het na twintig minuten spelen driemaal bijna raak voor Westel.
Eerst werden twee doelpunten van Ruiz kort na elkaar afgekeurd wegens vermeend buitenspel. Vlak daarna
was er een geniale reflex nodig van Biebauw om Zelenka van een doelpunt te houden. Dat de betere ploeg niet
altijd de ploeg is die scoort, ondervond KVM vorige woensdag nog tegen Cercle. Ditmaal waren de rollen
echter omgekeerd. Gorius bracht met een hele mooie goal de bezoekers tegen de gang van het spel in op
voorsprong. De Fransman was het snelst op de bal na een verre uittrap van Biebauw en knalde de bal in de
draai en in één tijd voorbij een verraste De Winter. Westerlo was aangeslagen en slaagde er niet meer in een
vuist te maken voor de rust. Malinwa ging zo met een gevleide voorsprong richting kleedkamers.
De tweede helft begon een pak evenwichtiger dan de eerste. Het spel ging vlot op en neer met dreiging langs
beide kanten. De eerste echte grote kans was er één voor de thuisploeg. Ruiz kon afdrukken, maar de spits zag
zijn poging net naast de verkeerde zijde van de doelpaal verdwijnen. Voor Westerlo was dit het signaal om het
laken terug naar zich toe te trekken. De druk van de Kempenaars nam stelselmatig toe en het was Imschoot die
na bijna zeventig minuten onder de druk bezweek. De Dendermondenaar pakte zijn tweede gele kaart en
moest zo vervroegd de douches tegemoet. Met een man minder werd het er niet makkelijker op voor geelrood
en het was knokken tot het einde voor elke meter op de hobbelige grasmat van het Kuipje. Scheelen schoot de
beste kans voor Westel evenwel hoog over. Malinwa hield stand mede dankzij een goede reflex van Van
Hoevelen die helemaal op het eind van de wedstrijd nog een schot van Odita afblokte. Met tien tegen elf
buigde KVM, maar barsten deed het niet. Het pakte zo op een gevleide manier drie gouden punten en heeft
daarmee de linkerkolom scherp in het vizier.
dinsdag 10 maart: Vandaag werden Jonas Ivens en z’n vriendin Charlotte Brocken ouders van dochter
Aliana. Ze woog 4,180 kg en was 48,5 cm groot bij de geboorte.
donderdag 12 maart: Vandaag liet KVM via de website weten dat de jaarlijkse fandag voor komend seizoen
op 25 juli op het programma staat. Dat is één week voor de start van de competitie 2009-2010.
vrijdag 13 maart: KV Mechelen - RSC Anderlecht 2-1
Na een spannende wedstrijd knokte Malinwa zich verdiend voorbij Anderlecht. Met twee-één stuurde KV
Mechelen paarswit puntenloos terug naar Brussel.
KV Mechelen – RSC Anderlecht had alles om de Mechelse supporter te plezieren. Paarswit – dat de hele
tweede helft met tien verder moest – vond geen antwoord op de collectieve sterke prestatie van de thuisploeg.
KV Mechelen ontving de leider ook op een goed moment. Malinwa verloor al zeven speeldagen niet en had de
afgelopen weken een hoop vertrouwen bijeengesprokkeld voor het steeds beladen duel met paarswit.
De eerste echte kans was voor de bezoekers. Legear – die al vroeg in de partij ontsnapte aan geel voor een
stevige tackle op Mununga – drong de zestienmeter binnen en zette perfect voor in de loop van Boussoufa. De
smaakmaker van het Astridpark mikte in het zijnet. Het was echter KV Mechelen dat een unieke gelegenheid

kreeg voor de openingstreffer. Een missertje van Deschacht zorgde voor een dot van een kans voor Mununga,
maar hij geraakte niet voorbij Schollen. Diezelfde Mununga kopte even later een inworp van Vleminckx net
naast.
KV Mechelen – met Rossini in punt - zat goed in de wedstrijd. Het ving de aanvalsgolven van de leider goed
op en flitste af en toe voor het doel van Schollen. Zo kon de mee opgerukte Asare net niet bij een knap balletje
van Rossini. Anderlecht trachtte het tempo op te voeren, maar dat resulteerde niet in uitgespeelde kansen.
Maxime Biset en Romeo Van Dessel kleefden op De Sutter, Boussoufa kon zijn kunstjes (nog) niet ontplooien
en de snel opschuivende flanken Gillet en Legear rendeerden niet in die eerste helft. Peter Maes koos
overigens voor Van Hoevelen op de rechterflank en liet Chen op de bank.
Rood voor Rnic
De bezoekers kregen het in de slotfase van de eerste helft moeilijk met het Malinwaiaanse enthousiasme. Een
kopbal van Gorius ging over de kooi van Schollen. Toen beging Nenanja Rnic een fout die Anderlecht
onwaardig maakte. Eerst dom inleveren bij Asare om daarna de botte bijl boven te halen op de
alomtegenwoordige Nana Asare: het leverde hem een verdiende rode kaart op. RSCA moest met tien verder,
maar kwam vlak voor de pauze bijna op voorsprong. De Sutter zag echter zijn kopbal tegen de deklat
uiteenspatten. Nul-nul was al bij al een billijke ruststand na een stevige pot voetbal.
Het goriusje van Vleminckx
Ariël Jacobs greep bij de rust in en wisselde Legear voor Iakovenko, maar dat zou niet meteen een ommekeer
inluiden. Integendeel, slechts enkele minuten ver in de tweede helft scoorde KV Mechelen de openingsgoal.
Een verre uittrap van Biebauw belandde bij Vleminckx die een goriusje deed. Even kijken, aannemen, draaien
en knallen naar de verste hoek: één-nul. Het kunstje dat Julien Gorius tegen Genk en Westerlo uithaalde, lukte
ook Vleminckx.
Malinwa behield met elf tegen tien het overwicht, maar het bleef achterin oppassen voor de tegenprikken van
de bezoekers. Boussoufa, De Sutter en Polak loerden, maar Biebauw stond pal. KV Mechelen ging op zoek
naar de twee-nul en vond die ook. Een heerlijke pass van Gorius naar Rossini leverde voor de nummer negen
een lekker doelpunt op. Feest in het Veoliastadion en KVM op weg naar de drie punten, zo leek het tenminste.
Twee minuten Boussoufa
Tot Mbark Boussoufa op frustratie zich doorzette en perfect aansneed tot bij De Sutter die ongehinderd kon
inkoppen. De potjes kookten vervolgens over, zeker omdat diezelfde Boussoufa even ervoor donkerrood
verdiende voor een geniepige aanslag op de kuit van Koen Persoons. Scheidsrechter Wouters zag de fout niet
tot grote ergernis van het Mechelse kamp.
In een bloedstollend slot hield geelrood stand, de overdreven vier minuten extra tijd konden Anderlecht hierbij
niet meer helpen. KV Mechelen mag terecht al feestend en apetrots het weekend aanvatten na weeral een stunt
tegen een topploeg.
vrijdag 20 maart: De kalendercommissie van de Voetbalbond heeft de wedstrijd R. Standard de Liège – KV
Mechelen verplaatst van zaterdag 25 april naar zondag 26 april. De aftrap op Sclessin wordt om 20u30
gegeven.
zaterdag 21 maart: KSV Roeselare - KV Mechelen 1-0
KV Mechelen verloor met het kleinste verschil op het veld van KSV Roeselare en zag zo een einde komen aan
haar overwinningsreeks.
Eén week na de stunt tegen RSC Anderlecht was KV Mechelen te gast in het Schierveldestadion om er KSV
Roeselare partij te geven. De West-Vlamingen kenden net als Malinwa een goede periode en waren vooral in
eigen huis opnieuw baas. Zowel Excelsior Moeskroen (2-0), als RAEC Bergen (3-2) moesten zich de
afgelopen weken gewonnen geven. Mede door deze overwinningen knokten de zwartwitten zich terug tot op
de barrageplaatsen.
De thuisploeg begon met veel aanvallende intenties aan de partij. Voorin posteerde Van Wijk Mac Donald en
Dissa, met daarachter goaltjesdief Perisic in steun. Toch begon KVM, overigens met dezelfde elf namen als
vorige week aan de aftrap, iets vinniger aan de partij. Roeselare loerde op de counter en dat leverde tot
tweemaal toe bijna een doelpunt op. Eerst werd Dissa perfect het straatje ingestuurd, maar Asare wist de bal
nog net in hoekschop te duwen voordat de Ivoriaan kon afdrukken. Kort daarna was er een geweldige rush van
Mac Donald, die Van Hoevelen er prompt afliep op de rechterflank. Zijn voorzetschot miste echter precisie en
werd dan ook al bij al makkelijk onschadelijk gemaakt. Die twee doelpogingen gaven de thuisploeg wel
vleugels en Malinwa kreeg het knap lastig met de West-Vlamingen. Na een zoveelste hoekschop van de
thuisploeg belandde de bal in de voeten van Tanghe en die haalde verschroeiend uit. Biebauw bevestigde
nogmaals zijn goede vorm en ranselde de bal uit doel. Roeselare raakte wat gefrustreerd doordat het
veldoverwicht en de daaruit volgende kansen niet resulteerden in een voorsprong. Toen Asare na een

ogenschijnlijk correcte tackle een gele kaart kreeg, ging Sierens alsnog volledig uit zijn dak. Dat was niet naar
de zin van scheidsrechter Vandevelde en die bedacht de doelman dan ook met een gele kaart. Die
woedeuitbarsting was het laatste wapenfeit van de eerste helft. Zo kon geelrood met een nul-nul de rust in en
daar mocht het best tevreden mee zijn.
De tweede helft begon met twee grote kansen voor zwartwit. Biebauw en Van Hoevelen hielden KVM
moeizaam overeind. Dat bleek echter maar uitstel van executie want kort daarna was het wel raak. Het
doelpunt dat eigenlijk al bijna een hele wedstrijd in de lucht hing, viel dan toch. Achterin werd de bal slecht
verwerkt en Dequevy plaatste het leer naast Biebauw in doel. Maes reageerde met de inbreng van Imschoot,
Chen en Nong. Malinwa kon zijn stempel echter maar niet drukken op de wedstrijd. Het was wachten tot de
zeventigste minuut vooraleer de eerste poging tussen palen te noteren viel. Gorius probeerde het vanuit de
tweede lijn, maar zijn schot werd simpel geplukt door Sierens. KV Mechelen trachtte de bakens nog te
verzetten, maar de thuisploeg gaf de derde opeenvolgende thuisoverwinning niet meer uit handen. Gorius had
nog één hele grote kans, maar de Fransman besloot ongelukkig naast. KSV Roeselare stuitte dus de opmars
van geelrood, dat na vier overwinningen op rij nog eens in het zand moest bijten.
donderdag 2 april: Vandaag werden de 5 genomineerden voor de ‘Ebbenhouten schoen’ bekendgemaakt. Dit
is een trofee voor de beste Afrikaanse speler of beste speler met Afrikaanse roots van de competitie. Eén van
de vijf genomineerden is Nana Akwasi Asare. De Ghanese linksachter van Malinwa kan de eerste speler van
KV Mechelen worden die deze prijs in de wacht sleept. De andere genomineerden zijn Marouane FellainiBakkioui, Dieumerci Mbokani Bezua (Democratische Republiek Congo, R. Standard de Liège), Mohamed
Adama Sarr (Senegal, R. Standard de Liège), Moubarak “Mbark” Boussoufa (Marokko/Nederland, RSC
Anderlecht) en Barry Boubacar Copa (KSC Lokeren Oost-Vlaanderen, Ivoorkust).

Asare aan de bal tijdens de thuiswedstrijd tegen AFC Tubize.
zaterdag 4 april: KV Mechelen - KV Kortrijk 1-1
KV Mechelen speelde verdiend één-één gelijk tegen KV Kortrijk. Vlak na de rust kwam KVK op voorsprong
via Barbosa, maar Gorius maakte twintig minuten voor tijd gelijk.
Malinwa en KV Kortrijk deelden verdiend de punten. KV Mechelen kende met momenten een lastige avond
met het zoals steeds moeilijk te bespelen Kortrijk. Nochtans had Malinwa al na veertig seconden op
voorsprong kunnen staan. Aloys Nong – voor het eerst sinds zijn langdurige blessure weer in de basis – zag
zijn knaller tegen de paal spatten. Het wedstrijdbegin beloofde veel goeds voor de thuisploeg. Malinwa pakte
met een verrassende veldbezetting uit en daar verbrandde KVK zich bijna aan. Peter Maes posteerde Mununga

op links voor Van Goethem die de geschorste Asare verving. Aloys Nong nam de vrijgekomen plek op rechts
in.
Ondanks het fraaie begin zakte KVM terug, mede door tactisch bijschaven van Hein Van Haezebrouck. De
ruimte die geelrood bij aanvang nog kreeg en benutte, werd stelselmatig dicht getimmerd en KV Kortrijk
prikte enkele malen gevat tegen. Olivier Renard werkte zo een schot van De Beule in hoekschop. Renard
kreeg overigens opnieuw de voorkeur op de nochtans in vorm verkerende Biebauw. KV Kortrijk kreeg meer
vat op de wedstrijd en versierde de beste kansen. Coulibaly kopte een hoekschop van De Ly nipt naast de paal
en even later rondde Calvo een perfect uitgespeelde counter bijna af. Calvo poogde met precisiewerk vanop de
rand van de zestien toe te slaan, maar zijn bal zoefde net naast.
Hoe leuk de partij ook begon, van het spel dat net voor de rust werd opgedist, verviel zelfs het anders zo
enthousiaste Veoliastadion even in stilte. Het was dan ook hopen op beterschap in de tweede helft, maar
geelrood onderging meteen na de pauze een koude douche. Coulibaly kreeg teveel ruimte aan de zestien en
stak enig mooi door naar Barbosa. De nummer negen van KVK aarzelde niet en liet Renard geen kans: nuléén. Malinwa reageerde meteen via een kopstoot van Vrancken, maar Mollez was bij de pinken. Ook een
kopbal van Mellemans verdween over het bezoekende doel.
Het tegendoelpunt zorgde voor weer meer swung in de wedstrijd. KV Mechelen ging op zoek naar de
gelijkmaker, maar echt grote kansen leverde dat – ook na de flankwissel Mununga - Nong – niet op. KV
Kortrijk liet geelrood tot aan de zestien komen, maar ving de aanvalsgolven simpel op. Tot het doelpunt dan
toch plots viel. Nong bracht de bal achter doelman Mollez voor, Gorius had maar in te tikken. Heel Kortrijk
protesteerde bij de lijnrechter, want de bal van Nong ging wel degelijk achter de achterlijn.
Maar op het scorebord stond wel de één-één. En dat bleef het ook tot het eindsignaal. Een billijke uitslag, al
kwam KVM nog goed weg toen Bakour (paal) en Barbosa (kopbal net over) wenkende kansen niet
verzilverden. Gezien de verschuivingen in het elftal en het verloop van de partij mocht Malinwa dan ook best
tevreden zijn met het veroverde punt.
vrijdag 10 april: R. Standard de Liège – KV Mechelen wordt toch op zaterdag 25 april gespeelt. De
kalendercommissie had deze wedstrijd eerder verplaatst naar zondagavond van datzelfde weekend maar
herprogrammeerd het duel op Sclessin terug naar zaterdag.
Verder bereikte op KV ook het nieuws dat deze week ex-speler Willy Kennis is overleden. De rechtsback van
eind de jaren zestig, begin de jaren zeventig werd 63. Kennis, die de bijnaam ‘de leeuw van Vlaanderen’
kreeg, speelde ondermeer samen met huidig technisch directeur Fi Van Hoof.

Willy Kennis in het seizoen 1972-1973 en 1973-1974
zaterdag 11 april: RAEC Mons - KV Mechelen 0-1
KV Mechelen won in een zwakke wedstrijd met het kleinste verschil van Bergen. Eén doelpunt van Rossini
volstond voor winst. Hiermee rondde Malinwa wel knap de kaap van veertig punten.
Na de één op zes van de afgelopen weken hoopte KV Mechelen opnieuw aan te knopen met een overwinning.
Een nieuwe driepunter zou volstaan om de kaap van veertig punten - voor het tweede seizoen op rij - te
ronden. Malinwa ging op zoek naar die laatste drie punten in het Stade Charles Tondreau. Het noodlijdende
Bergen verloor al zes wedstrijden op rij en behaalde haar laatste punt op veertien februari, thuis tegen Kortrijk.
Bij KVM kwam Asare terug in de ploeg, maar bleef Vleminckx op de bank.

Het verslag beginnen we uitzonderlijk bij minuut twintig. Niet dat er niet gevoetbald werd de eerste twintig
minuten, maar buiten een dwarrelschot van Gorius viel er bitterweinig te beleven. Halverwege de eerste helft
kwam geelrood er dan toch een keer goed combinerend uit. Rossini werd perfect gelanceerd, maar vervolgens
ogenschijnlijk foutief afgestopt in de zestien. Ref Bylois had dat echter anders gezien en trok geel voor
Rossini. Tot overmaat van ramp was dit zijn derde gele kaart en is hij daardoor volgende week geschorst.
Door deze betwistbare fase brak de wedstrijd wel open. De thuisploeg reageerde met een knappe actie van
Diane. De kapitein van Bergen kapte zich vrij en schoot vanop zo'n twintig meter naar doel. Renard had een
goede reflex in huis om KVM overeind te houden. Niet veel later kreeg Malinwa dan toch een penalty.
Rossini werd licht gehinderd tijdens het inkoppen en ditmaal wees Bylois wel naar de stip. Pino zette zich zelf
achter de bal en bracht KVM op voorsprong. Helemaal op het eind van de eerste helft kon Asare nog een keer
dreigen met een afstandsschot, maar Herpoel ging gepast neer. Na een iets wat flauwe eerste helft stond
geelrood wel nul-één voor.
De tweede helft begon meteen met een knappe actie van Nong. De Kameroener dweilde de rechterflank af en
bracht dan scherp voor doel. Rossini kwam echter enkele centimeters te kort om de bal tegen de netten te
duwen. Bergen was meteen wakker en trok langzaam maar zeker het laken naar zich toe. KV Mechelen liet de
thuisploeg komen en gaf amper kansen weg. Het speelde wel zelf te slordig om scherp te kunnen counteren.
De inbreng van Dunkovic, Imschoot en Vleminckx bracht weinig verandering aan het spelbeeld en dus was
het wachten tot de negentigste minuut, en hopen dat de bal niet een keer goed viel voor de draken. Dit
gebeurde niet en dus keerde geelrood met drie gouden punten terug naar de Dijlestad.
dinsdag 14 april: Voor de wedstrijd van 8 mei op het veld van KFC Germinal Beerschot Antwerpen zullen er
geen supporters van KV Mechelen aanwezig zijn. Malinwa krijgt voor het duel op het Kiel slechts 670 tickets
ter beschikking die over maximum 10 supportersbussen mogen verdeeld worden. Daarom besliste de
Supportersfederatie in samenspraak met de 25 erkende ‘busclubs’ om deze wedstrijd te boycotten.
zaterdag 18 april: KV Mechelen - Cercle Brugge KSV 0-1
Malinwa verloor met het kleinste verschil van Cercle Brugge nadat het een hele wedstrijd overheerste, maar
niet scoorde. Een zeldzame tegenprik van Nyoni via een vrije trap resulteerde in de eindstand.
Ondanks veldoverwicht slaagde KV Mechelen er niet in de psychologische oorlogsvoering voor de
bekermatch tot een goed einde te brengen. De eerste helft had geelrood moeten scoren, maar dat deed het niet.
Cercle Brugge liet een staaltje van stevig organisatievoetbal zien en nette vanuit een zeldzaam moment voorin
de nul-één.
KV Mechelen – Cercle Brugge: deel één
Het was uitkijken naar de manier waarop beide trainers het tactisch steekspel van het eerste luik zouden
aanpakken. Bij KV Mechelen startte Mununga opnieuw ten nadele van Nong, Gorius verhuisde naar de bank
voor Dunkovic en Imschoot mocht op links opdraven. De Boeck speelde een avondje poker en omringde zich
in zijn dug-out goed met namen zoals Buffel, Sergeant en Iachtchouck.
Malinwa begon het beste aan de partij. Het duwde de bezoekers vaak terug op de eigen helft, liet de bal
geduldig van voet tot voet rondgaan en zocht het gaatje in de West-Vlaamse verdediging. Het eerste kansje
was voor Kristof Imschoot. Zijn kopbal zoefde over. Even later werd Mununga voor doel gezet, maar een
Cercle-been versperde Joes weg naar geelrode euforie. Cercle Brugge kwam nauwelijks in het spel voor.
Kleine foutjes haalden het tempo uit de wedstrijd en Renard beleefde een rustige avond. Niet dat zijn collega
Bram Verbist veel meer werk op te knappen had. De thuisploeg probeerde wel, maar kon het overwicht in het
balbezit niet omzetten in een doelpunt. Nee, zelfs doelrijpe kansen noteerden we nauwelijks. Al had de knappe
omhaal van Bjorn Vleminckx vlak voor rust beter verdiend. De ingeving van de blonde spits vloog voorlangs.
Nul-nul bleef het aan de koffiepauze en daar mocht vooral een onmondig Cercle Brugge mee tevreden zijn.
Of was het een voorbode van de defensieve stelling waarin de groenzwarten zich dinsdag in het Veoliastadion
zullen aandienen? De tweede helft leek wel een kopie van de eerste te worden: KVM drong aan en had het
balbezit, maar kreeg de bal niet tegen de netten. En Cercle? Dat verdedigde als een blok en kwam op
voorsprong. Een geweldige vrije trap van Nyoni verdween uit het niets plots in de winkelhaak. Malinwa
onverdiend op achterstand. Het zou het signaal worden voor – beleefde – intimidatie aan beide zijden, op het
veld en er naast. Psychologische oorlogsvoering, we houden er wel van zo enkele dagen voor een historisch en
ongetwijfeld geladen cupduel. Waar we iets minder van hielden was de stand op het bord en het onzuivere,
overhaaste voetbal in de slotfase van de partij.
KV Mechelen – Cercle Brugge: deel twee…
Maar ach, gelukkig is daar dinsdag nog, mét een totaal ander kader en een totaal andere inzet: een plek in de
finale van de Beker van België. Malinwa kreeg alleszins vanavond een stevige waarschuwing. Cercle kan de

boel achterin dichtmetselen en op een eenzaam moment nog scoren ook. KV Mechelen – Cercle Brugge:
afspraak nu dinsdag voor wat hopelijk de afrekening met het zwarte beest van Malinwa mag worden.
dinsdag 21 april: KV Mechelen - Cercle Brugge KSV 2-1 (pen. 5-3)
Malinwa speelt in mei de finale van de cup. Het temde na bloedstollende verlengingen en penalty’s eindelijk
haar zwarte beest.
KV Mechelen – Cercle Brugge deel 2 zou uitgroeien tot een onvervalst cupduel. Reeds lang voor de aftrap
veel sfeer, de zenuwen strak gespannen, de inzet hoog: het zou voetbal op het scherp van de snee worden. Mét
een doelpunt voor KVM, weer eentje tegen vlak voor rust en dan toch de twee-één. Verlengingen brachten
geen beslissing, de penalty’s deden dat wel. Na een misser van Sergeant schoot Dunkovic KV Mechelen na
een feilloze strafschoppenreeks naar de Heizel.
Malinwa kende nochtans al vroeg in de wedstrijd pech. Het zag dertien minuten ver Iddi uitvallen met een
blessure. Imschoot verving de onfortuinlijke Ghanees. Cercle Brugge domineerde in de aanvangsfase terwijl
KV Mechelen nog even naar de juiste combinatie op zoek was. Cercle was als eerste dichtbij een doelpunt.
Een scherpe voorzet van Boi belandde net niet bij Kanu. Een attente Renard bracht redding.
De onvermijdelijke Vleminckx…
KV Mechelen kwam beter in de wedstrijd en dat resulteerde in het broodnodige doelpunt voor de thuisploeg.
Bjorn Vleminckx haalde staalhard uit op de rand van de zestien en schoot op fenomenale wijze KV Mechelen
virtueel naar de finale. Ongeziene euforie op de Mechelse tribunes, een feestende kern op het veld. Cercle stak
nadien de neus aan het venster en Malinwa liet de groenzwarten komen. Een heet standje voor doel liep eerst
nog goed af. Renard kon nog net bij een voorzet van Kelhar, het schot van Iachtchouk werd afgeblokt door
Van Goethem.
…en alweer het even onvermijdelijke zwarte beest
Op slag van rust kreeg de thuisploeg een mokerslag van jewelste. Een mooi aangesneden vrije trap van Nyoni
op rechts kon Sergeant met een zucht beroeren waardoor Renard verrast werd. Eén-één en Cerceltje mocht
weer dromen van de finale. Harde dobber voor KVM zo vlak voor de pauze. Malinwa moest minstens nog één
maal scoren om verlengingen af te dwingen.
Pompen, beuken, zweten, knokken: er zat niets anders op voor de thuisploeg. Een rush van Mununga die door
Gorius net naast werd getrapt, verdiende zeker beter. KV Mechelen probeerde de defensieve witte gordel te
ontwrichten, maar Cercle bleef lang standhouden. Op voorzet van Gorius voorkwam Gjuzelov verder onheil.
Maar KV Mechelen bleef beuken op de bezoekende muur en vond uiteindelijk twintig minuten voor tijd de
twee-één. Mununga buffelde zonder aarzelen in de rechterwinkelhaak binnen.

Op naar verlengingen
Cercle schoot weer wakker en kwam dreigend opzetten via Kanu en Iachtchouck, maar zij konden niet
afwerken. Aan de overzijde creëerde de thuisploeg dan weer mogelijkheden via Mununga en Gorius, maar de
verlengingen kwamen er aan.
Pas gestart aan die verlenging kreeg Vleminckx een dot van een kans. Een fout van Gjuzelov zorgde ervoor
dat de blonde spits op Verbist kon afgaan, maar de Cercle-goalie redde puik. Details zouden beslissen over het
delirium of de ontgoocheling.
En op naar penalty’s!
KV Mechelen kreeg twee torenhoge kansen op de winninggoal via de ingevallen Rossini en een scrimmage
voor doel. Verbist hield met een tijgersprong Malinwa van de beslissing. De zo gevreesde penalty’s zouden
dan ook de ultieme beslissing brengen op een droomfinale of een bijzonder eervol afscheid van het
bekertornooi.
Feilloos geelrood
En KV Mechelen vervolmaakte de strafschoppenreeks met verve. Het miste geen enkele penalty en kreeg van
Tony Sergeant meteen een hoopvol perspectief. De nummer zeventien van Cercle vond Olivier Renard op zijn
weg. Cercle miste nadien niet meer, maar dat deed de thuisploeg ook niet. Dunkovic knalde het volledige
uitzinnige Veoliastadion in mei naar Brussel. KV Mechelen gaat naar de finale van de cup!
donderdag 23 april: Vandaag tekende Abdul-Yakuni Iddi een contract dat hem een extra seizoen aan KV
Mechelen verbindt. Iddi’s huidige contract liep tot 2011, met deze nieuwe overeenkomst blijf de Ghanees
alvast tot 2012 in Mechelen.
zaterdag 25 april: R. Standard de Liège - KV Mechelen 4-1
Vier dagen na het bekersprookje staat Malinwa weer met beide voeten op de grond. Met vier doelpunten tegen
één was Standard duidelijk een maatje te groot voor geelrood.
Vier dagen na een slopend bekerduel de verplaatsing maken naar Sclessin om een Standard op titelkoers partij
te geven, het zal je maar overkomen. Toch moest Malinwa opnieuw vol aan de bak om ook in de competitie
nog voor het nodige spektakel te zorgen. Hiervoor kon Peter Maes terug een beroep doen op Ivens, die na
maanden blessureleed nog eens in de basis stond. Ook Rossini mocht opnieuw van minuut één opdraven, net
als Persoons.
Met nog vier wedstrijden te gaan telde Standard evenveel punten als Anderlecht. De thuisploeg kon het zich
dus niet veroorloven om te morsen met de punten en greep KVM meteen bij de keel. Het resultaat na
vijfenveertig minuten voetbal was een pijnlijke vier-nul stand. Niet dat Standard continu een verschroeiend
tempo haalde, maar het was wel uiterst efficiënt. Defour, Benteke en tweemaal Jovanovic zorgden voor de
Luikse doelpunten.
Defour bracht de Rouches na een klein kwartier op voorsprong met een fraai schot uit de tweede lijn. Net op
het moment dat geelrood zelf aan voetballen toekwam, sloeg Jovanovic toe. Hij glipte door de buitenspelval
en gaf Renard het nakijken. Vlak daarvoor had Malinwa wel een unieke kans op de gelijkmaker. Eerst pegelde
Persoons de bal richting doel, maar de vingertoppen van Bolat brachten redding. Op de daaropvolgende
hoekschop was het Rossini die bijna kon tegenscoren. Een minuut later was het dus echter aan Jovanovic om
te juichen. Diezelfde Jovanovic bracht ook de drie-nul van Benteke aan en scoorde niet veel later - op
identieke wijze als zijn eerste - zijn tweede doelpunt van de avond. En Malinwa? Dat combineerde met
momenten niet onaardig, maar het kon de Luikse doelman nooit echt bedreigen. Na één helft voetballen werd
KV Mechelen weer abrupt met beide voeten op de grond gezet.
In het begin van de tweede helft hoefde het logischerwijze voor Standard allemaal niet meer zo snel te gaan.
Het liet KVM voetballen en speculeerde met de razendsnelle Jovanovic op de counter. Gorius kon bijna
meteen tegenscoren, maar de Fransman zag zijn poging voorlangs gaan. Naarmate de tweede helft vorderde,
herstelde Standard opnieuw het evenwicht. Bölöni gunde wel een aantal basisspelers vroegtijdig rust. Zo
kwam Benko Jovanovic vervangen en die was meteen gevaarlijk. De Kroaat vond echter Renard op zijn weg.
Toch was het een invaller die zou scoren. Imschoot was nog niet zo lang daarvoor de moegestreden
Vleminckx komen vervangen, toen hij een tegenaanval van geelrood kon afwerken. Verder dan de eerredder
kwam Malinwa niet. Naast het veld werd er nog wel gevierd. Beide supportersclans maakten er nog een leuk
feestje van.
zondag 26 april: Enkele dagen nadat KV Mechelen zich wist te plaatsen voor de finale van de beker van
België sleepten de Dames van KVM de beker van Antwerpen in de wacht. In de finale, die op het veld van
KFC Zwarte Leeuw uit Rijkevorsel werd gespeeld, versloeg het Geelrode damesteam VC Moldavo met 2-1!

maandag 27 april: Malinwa laat weten dat er toch tickets zullen worden verkocht voor de uitwedstrijd bij
KFC Germinal Beerschot Antwerpen. Deze wedstrijd werd, wegens het lage aantal kaarten (670) voor KVfans, eerder geboycot door de Supportersfederatie, maar uit respect voor KFC Germinal Beerschot Antwerpen
werd deze beslissing door het KVM-bestuur herroepen. “KV Mechelen krijgt echter dankzij Germinal
Beerschot een licentie. Zij zorgen ervoor dat KVM Europees kan spelen indien nodig en zo de Europese en
bijhorende Belgische licentie kan halen”, aldus voorzitter Johan Timmermans.
woensdag 29 april: Vandaag vertrokken Abdul-Yakuni Iddi en Aloys Bertrand Nong naar hun thuislanden
Ghana en Kameroen. Beide spelers kregen af te rekenen met een spierscheur en zullen voor de rest van het
seizoen onbeschikbaar zijn. Daardoor gaf KVM het duo de toestemming voor enkele weken extra vakantie.
Op 15 mei worden ze terug op de club verwacht.
donderdag 30 april: Vanavond hadden delegaties van het KVM-bestuur en de Supportersfederatie van
Malinwa een gezamenlijk overleg. Beide besturen hebben in een zeer opbouwende sfeer van gedachten
gewisseld waarbij alle plooien werden gladgestreken rondom de ticketing van de uitwedstrijd op GBA.
vrijdag 1 mei: De politiediensten van Antwerpen legden dan toch weer een combiregeling op voor de KVMsupporters die volgende week naar het Kiel trekken voor de wedstrijd tegen KFC Germinal Beerschot
Antwerpen. KVM legde de ticketverkoop stil, diegene die reeds een kaartje gekocht hebben, worden
volgende week op de hoogte gebracht van deze beslissing.
zaterdag 2 mei: KV Mechelen - Sporting du Pays de Charleroi 2-1
Malinwa won vanavond verdiend met twee-een van Charleroi. Na een sterke tweede helft zette KVM een 0-1
achterstand recht dankzij twee treffers van Vleminckx.
Peter Maes voerde drie wissels door in het team dat vorig weekend met de billen bloot ging in Luik:
Mellemans, Biset en Rossini vielen naast de ploeg en werden vervangen door Van Goethem, Vrancken en
Imschoot. Het was alvast de thuisploeg die het snedigst aan de partij begon. Eerst rukte Asare op tot in de
vijandelijke zestien – de lichtvoetige Ghanees zag zijn laatste pass net gedevieerd door een Waalse verdediger
– en even later zeilde een afstandschot van Gorius niet ver naast de kooi van Laquait. Charleroi zette daar in
de beginfase enkele kleine kansjes tegenover, maar spannend werd het nooit voor goalie Renard.
Vlak na het kwartier spreidde Gorius zijn welontwikkelde traptechniek nog eens tentoon. De Fransman legde
het leer prima klaar voor zijn rechtervoet en nam Laquait onder vuur. Die kwam te laat, maar het schot van de
Mechelse spelmaker ging enkele centimeters naast de paal. Aan de overkant was het wél raak. Oulmers kreeg
in de zestien de bal perfect aangegeven door teammaat Lella, controleerde fijntjes, kapte vervolgens mooi van
Goethem uit en knalde onhoudbaar voorbij een kansloze Renard: nul tegen één. Malinwa heel even uit het
lood geslagen, want amper een minuutje later werd het weer warm voor de thuisploeg. Théréau sneed door het
centrum van de geelrode defensie, Renard dook alert in de voeten van de lange spits. Vervolgens ging het
aangenaam op en af, met redelijk wat – zij het kleine – kansen en Charleroi als gevaarlijkste elftal. Vleminckx
probeerde het met een listig balletje, maar zag dat over de deklat vliegen. Een opmerkzame Renard moest dan
weer tweemaal een scherpe tegenaanval neutraliseren.
Vlak voor rust zetten de troepen van Maes de motor nog eens in gang: Vrancken beproefde met een zwaar
afstandschot de vuisten van Laquait, Gorius en Van Goethem dropten nog enkele voorzetten in de zestien. Tot
scoren kwam de thuisploeg echter niet meer waardoor het met een vervelende achterstand tegen een scherpe
tegenstander de kleedkamer in moest.
Ruim tien minuten na de pauze maakte geelrood de achterstand al ongedaan. Aanvankelijk inspireerde de
koffie beide ploegen niet tot veel meer dan onverzorgd gevechtsvoetbal, maar in de 56ste minuut bokste de
thuisploeg dan toch eens een spitsvondige aanval in elkaar. De ingevallen Chen zette die vanop z’n
rechterflank knap in gang, Vrancken tikte door, Imschoot liet de bal ingenieus door de beentjes hobbelen en
Vleminckx stond plots alleen voor doel. Die open doelkans liet de Mechelse tormeister niet liggen: de bordjes
terug in evenwicht. Kort daarop reageerden de bezoekers al via Grégoire, maar diens stiftertje viel op het dak
van het doel.
Ook in de tweede 45 minuten werd duidelijk dat beide equipes aan elkaar gewaagd waren. Nog leuker om zien
was dat ze er geen typische eindeseizoenswedstrijd van wilden maken en alle twee vol voor winst gingen, met
heel wat spanning en kansen als vrolijkmakend gevolg. Het was uiteindelijk een gedreven Malinwa dat het
doelpunt nette. Chen – weer hij – stak het vuur aan de lont. De flankverdediger werd foutief gestuit door
Grégoire en in de daaropvolgende vrije schop – prima aangesneden door Dunko – kopte Vleminckx zijn
tweede doelpunt van de avond via de paal binnen. Nog geen twee minuten later maakte KV de Carolo’s bijna
helemaal af. Laquait weerde een deviatie van Mununga en een schot van Vrancken af met twee knappe saves
in evenveel seconden.

Tien minuten voor tijd kreeg Mununga nog de beste kans van de avond. De beresterke winger stond
moederziel alleen aan het penaltypunt, maar trapte onbegrijpelijk over. Aan de overkant buitte Guedioura die
misser bijna uit, maar de kapitein zag zijn schot voorlangs gaan. Ook in de daaropvolgende minuten drongen
de mannen van Collins nog aan om een gelijkspel uit de brand te slepen. Scoren konden de bezoekers evenwel
niet meer, waardoor KVM een – op basis van een wilskrachtige tweede helft – verdiende overwinning op zak
kon steken. Met 43 punten sluipen de mannen van Maes nu ook richting linkerkolom.
donderdag 7 mei: Voor de bekerfinale kunnen alle KV-supporters vanaf 12u terecht in de “Malinwa Village”.
Tussen de parking Park en het Koning Boudewijn-stadion wordt aan het Atomium een KV-dorp opgericht met
muziek, drank- en eetstanden. De mensen van de fanshop van KV Mechelen zullen hun geelrode artikelen
verkopen vanuit een marktwagen.
vrijdag 8 mei: KFC Germinal Beerschot Antwerpen - KV Mechelen 3-1
KV Mechelen verloor haar laatste uitwedstrijd op het veld van Germinal Beerschot. Geelrood moest drie
doelpunten incasseren en kon zelf slechts eenmaal scoren via Rossini.
Een volgepakt bezoekersvak. Een emotioneel afscheid van een jonge Beerschotsupporter, gevolgd door een
oorverdovend applaus. Ja, het contrast met vorig jaar kon niet groter zijn. Slechts een veertigtal KVMsupporters vonden de weg naar het bezoekersvak. Ook sportief gezien was KV Mechelen niet vrij van zorgen.
Maes kon namelijk geen beroep doen op Asare en Mununga. Beiden hebben te kampen met blessureleed.
Dunkovic had de moeilijke taak om de creatieve leemte op te vullen.
De neutrale toeschouwer hoopte ongetwijfeld op een kopie van de wedstrijd van vorig seizoen. Toen eindigde
de partij na een waar spektakelstuk op vier-drie. Ook dit jaar begon de wedstrijd veelbelovend. De eerste grote
kans was er één voor Vleminckx. De blonde spits nam de diepe bal van Dunkovic perfect mee met de borst en
bracht zichzelf zo alleen voor Proto. De afwerking van Vleminckx was spijtig genoeg niet zo perfect en zijn
bal ging over en naast. Het openingsdoelpunt viel niet veel later aan de overkant. Haroun profiteerde van een
rommelige fase in de Mechelse zestien en knalde uit de draai de één-nul tegen de netten. Het vervolg van de
eerste helft was een open wedstrijd die vlot op en neer ging, maar die geen uitgespeelde kansen opleverde.
Vlak voor rust was Persoons nog wel dicht bij de gelijkmaker. Na een hoekschop recupereerde hij de bal en
schoot hij vervolgens maar nipt voorlangs met zijn linker. Ook Kpaka testte nog een keer de reflexen van
Renard met een hard schot, maar gescoord werd er niet meer.
In het begin van de tweede helft nam Malinwa het initiatief. Het ging direct op zoek naar de gelijkmaker. Dat
moest het wel doen zonder Vrancken, die bleef tijdens de rust in de kleedkamer ten gunste van Biset. De
eerste kans was voor Dunkovic, maar Proto bracht redding. Geelrood had het meeste balbezit, maar kon dat
overwicht niet omzetten in een doelpunt. En net dan viel het doelpunt weer aan de overzijde. Dosumnu kreeg
te veel ruimte na een inworp en schoot de bal voorbij Renard. Kort daarna kon Leko de partij helemaal
beslissen met een vrije schietkans. Er zat echter te veel effect op zijn poging en de bal suisde net naast. KVM
moest even bekomen van de klap, maar ging dan weer op zoek naar een doelpunt. Halverwege de tweede helft
kreeg Malinwa dat doelpunt ook. Dunkovic toonde zich niet egoïstisch alleen voor Proto en legde breed voor
de ingevallen Rossini. Die trapte de aansluitingstreffer simpel binnen. Nadien bleef KV Mechelen wel op zoek
gaan naar de gelijkmaker, maar de frisheid ontbrak stilaan. Helemaal op het einde kreeg geelrood zelf nog een
derde doelpunt te slikken. Dosumnu kon simpelweg zijn tweede van de avond binnenkoppen na voorzet van
Dheedene. Als laatste wapenfeit kreeg Proto nog een applausvervanging voor bewezen diensten. Hij keert
waarschijnlijk terug naar Anderlecht volgend seizoen. Na de winst van vorige week tegen Charleroi verloor
KVM dus opnieuw. Germinal Beerschot was met drie-één te sterk.
vrijdag 15 mei: KV Mechelen - KSC Lokeren Oost-Vlaanderen 3-0
Malinwa maakte indruk tijdens de laatste wedstrijd in de aanloop naar de Heizel. Lokeren werd van de mat
geveegd: drie - nul.
In de algemene repetitie voor de bekerfinale waren er twee grote afwezigen in het geelrode elftal: Mununga
mocht na zijn kleine blessure een beetje rusten, Gorius kreeg vorige week zijn derde gele kaart en moest
vanop het strafbankje toekijken. Rossini en Dunkovic namen beider heren plaats in de basiself in. Veel viel er
aanvankelijk niet te beleven in het Veoliastadion. Meer nog: het duurde welgeteld 25 minuten vooraleer de
toeschouwers de eerste grote kans van de avond te zien kregen. Renard moest tussenkomen op een diepe bal
en – eerlijk is eerlijk – ontsnapte daarbij aan een gele/rode kaart: de goalie beroerde de bal net buiten de
zestien met de hand.
Ondertussen was het wel de thuisploeg die de maat aangaf. De mannen van Maes waren de betere in het spel,
zonder evenwel voor veel dreiging te zorgen. Vleminckx en Rossini drongen op aangeven van kleine Dunko
aan, maar geraakten niet door de Lokerse defensie. De beste poging van Malinwa kwam er ruim vijf minuten
voor rust via de blonde spits met het nummer achttien: Vleminckx’ goedgerichte afstandschot werd gepareerd

door een alerte Copa. Die stond enkele minuten later opnieuw pal. Deze keer was het Dunkovic die de
doelman op zijn weg vond. Bij de daaropvolgende corner kopte Rossini een half metertje over. Uiteindelijk
moesten beide ploegen vrede nemen met een redelijk logische brilscore als ruststand. Lokeren leek er niet al te
veel zin meer in te hebben, terwijl een gemotiveerd geelrood niet de finishing touch had om de bezoekers pijn
te doen.
Ook na de koffie was er duidelijk maar een ploeg die volop voor winst ging en – weinig belangen of niet – er
een wedstrijd van wilde maken: Malinwa. De overwinningsdrang werd perfect geïllustreerd door Asare. Die
maakte vlak voor de eretribune Overmeire belachelijk door de Oost-Vlaming met een hakje achter het
steunbeen te poorten. Een paar minuutjes later werd die superioriteit ook in kansen uitgedrukt. Pino kwam
echter twee keer te kort. In de daaropvolgende minuten was het nog enkele keren alle hens aan dek bij de
bezoekers, omdat Dunko, Imschoot en Persoons met veel plezier ballen in de zestien bleven pompen. En toen
begonnen de mannen van Maes met hun imponerende voorstelling… Wat volgt is de beschrijving van een
knotsgek tijdsinterval van nog geen tien minuutjes.
Minuut 62 - De perfect aangesneden vrije schop van Dunkovic wordt door de onvermijdelijke Rossini vlak
voor de neus van de aankomende Copa in doel gekopt: een tegen nul. Circus Malinwa is geopend.
Minuut 65 - Drie minuten na de openingstreffer is het weer bingo voor de thuisploeg. Het is opnieuw Dunko
die van aan de cornervlag de perfecte assist aflevert. Deze keer is Vrancken de man die de kroon op het werk
zet met een krachtige kopbal.
Minuut 68 - Alsof het allemaal nog niet genoeg is, krijgen de bezoekers er luttele ogenblikken later nog eentje
om de oren. De geplaagde Persoons – zijn broer ligt in een coma na een verkeersongeval – knalt van buiten de
zestien perfect in het hoekje: Lokeren binnen de tien minuten KO. In de tribunes barst een feestje los. Wat had
u gedacht?
Tijdens en na de deugddoende voorstelling krijgen enkele gladiatoren hun verdiende applausvervanging. Eerst
verlaat Imschoot onder luid applaus het heilige gras, een kwartiertje later valt Asare diezelfde eer te beurt.
Beiden speelden hun laatste partij in het Veoliastadion. Tot slot kreeg ook Rossini nog een staande ovatie van
het opgewonden publiek.
Drie tegen nul dus, de ideale voorbereiding voor een spetterende bekerfinale. Malinwa kan met heel wat
vertrouwen richting Brussel, want het geelrode elftal zette vanavond een overtuigende prestatie neer: een
relaxte indruk, enkele sexy acties en heel wat doelpunten – veel meer kan je niet verlangen in de aanloop naar
dé match van het jaar. Wie er nog moest aan twijfelen: jawel, KV Mechelen is er klaar voor.
maandag 18 mei: Vandaag overleed KRC Mechelen-voorzitter Edmond Phlips. “Mon” Phlips werd 64, was
zaakvoerder van Racing-sponsor Phlips NV en werd bij de groen-witte buren van KV steevast ‘voorzittersupporter’ genoemd.
Verder heeft vandaag bondscoach ad-interim Franky Vercauteren zijn brede selectie bekendgemaakt voor de
Kirin Cup, een tornooi in Japan waar de Rode Duivels op 29 mei tegen Chili spelen en op 31 mei tegen het
gastland zullen aantreden. Van KV Mechelen zijn Joachim Mununga, Olivier Renard en Bjorn Vleminckx
geselecteerd.
dinsdag 19 mei: De KBVB duidde topref Frank De Bleeckere aan voor de finale van de beker van België van
aanstaande zaterdag tegen KRC Genk. De Bleeckere floot eerder al de terugwedstrijd van de halve finales
tegen Cercle Brugge KSV.
zaterdag 23 mei: KV Mechelen - KRC Genk 0-2
De helden van stamnummer 25 stonden vanavond op de Heizel. Ze verloren weliswaar met 0-2 na meer dan
anderhalve helft met tien te spelen, maar dat kon het historische feestje niet dempen. Bedankt, helden, voor het
knappe seizoen!
KV Mechelen voetbalde goed in het sfeerrijke Koning Boudewijnstadion, maar kende pech toen het na 26
minuten al met tien viel na een rode kaart van Mellemans. In de tweede helft zag Gorius de bal langs, maar
niet over de lijn rollen waarna een efficiënt Genk via ex-KVM’er Ogunjimi de tweede treffer netten. Enige
conclusie vandaag: het geluk stond de helden van Malinwa niet aan hun zijde.
Winst of verlies, Malinwa schreef geschiedenis met het tripje naar het Koning Boudewijnstadion. Al uren voor
de wedstrijd was het Atomium en omstreken gehuld in geel en rood. Massa’s enthousiasme, een uitbundige
sfeer en strak gespannen zenuwen: KV Mechelen was klaar voor de afspraak met de geschiedenis. Mislukken
kon niet meer, het kon enkel nog maar grootser worden, dat magische avondje Brussel.
KV Mechelen startte met Vleminckx in punt, gesteund door Gorius. Dunkovic en Rossini zaten als supersubs
op de bank. Genk - dat niet mocht verliezen - trad na een halve week op afzondering aan met Ogunjimi in de
spits. De ex-KVM’er werd geflankeerd door klasbak Barda en de vinnige kale Huysegems.
Het eerste schotje op doel kwam van KV Mechelen. Vleminckx profiteerde van slecht uitverdedigen van

doelman Verhulst. Zijn twintigmeterknaller pakte de KRC-goalie zonder al te veel problemen. Even later
kwam ook Imschoot eens piepen. Zijn bal zwaaide af. Beide ploegen hadden er zin in, want nadien volgde een
gevaarlijk Genk. Olivier Renard voorkwam vroeg onheil door een schot van Pudil in corner te werken.
Ook Malinwa was bekereuforie nabij. Een schitterende counter opgezet door Gorius belandde bij Vleminckx.
Blondie mikte naar de rechterbenedenhoek, maar Verhulst zat er nog net bij. Verhulst hield ook de
aanstormende Gorius van een Heizeldoelpunt met een knappe redding. KVM speelde lekker voetbal, maar
kreeg een domper van jewelste toen Mellemans met rood naar de kleedkamers moest. De oudste Malinwajer
op het veld mis trapte zich jammerlijk en ging heel even aan de doorgebroken Ogunjimi hangen. De Bleeckere
greep terecht meteen naar de achterzak: rood en gevloek in de geelrode vakken. Zeker omdat Ogunjimi zich
simpel, maar sluw liet vallen. Eerder was er ook al een discutabele fase waarin Barda een slag uitdeelde aan
Koen Persoons. Barda kreeg hiervoor geen kaart.
Tweede domper vlak voor rust
Het rode karton was o zo jammer voor Malinwa. Het balbezit en de kansen waren tot dan toe in evenwicht en
dat zou na verloop van tijd enkel in het nadeel van de mentaal geteisterde blauwwitten spelen. Met een man
minder zou het voor stamnummer 25 een hele klus worden om de Genkenaars af te houden. Racing putte
moed uit de man-meer-situatie. Een vrije trap van Pudil vloog recht op Renard en een schot van Huysegems
stuitte via Renard op de staak.
Op slag van rust lukte het dan toch voor Genk na een onterecht toegekende inworp voor de Limburgers. Barda
stak knap door tot bij Ogunjimi die Renard geen kans liet. Het geelrode protest achteraf mocht niet baten.
Genk stond één-nul voor tegen tien Mechelaars. Al had de gelijkmaker er ook nog ingezeten. In de extra tijd
zoefde een kopbal van Imschoot richting netten, maar een save van Verhulst zorgde voor de één-nul ruststand.
Geen geluk
Bij de rust wisselde Maes Imschoot voor Biset. KVM trachtte de gelijkmaker te zoeken en Genk plooide.
Luttele millimeters scheelde het of Julien Gorius vond de één-één. De bal rolde tegen de paal en langs – maar
niet over – de lijn terug het spel in. Vervloekt zij die Heizelmat! Geelrood drukte en Genk loerde op die ene
beslissende counter. Maar de goden waren Malinwa absoluut niet goed gezind. Alles wat tegen kon zitten, zat
tegen: de paal, enkele scheidsrechterlijke foutjes en een zeldzame efficiënte Genkse tegenprik…
Want op een ogenblik dat KVM meer aanspraak maakte op de één-één dan Genk op de twee-nul, lukte het
blauwwit dan toch een tweede goal te scoren. Het was weer Ogunjimi die het blauwe vak deed dansen. Renard
redde eerst nog schot van net voor de zestienmeter, maar tegen de inlegger van de vinnige Ogunjimi was de
doelman kansloos.
Wedstrijd gespeeld dus. KV Mechelen probeerde nog met die kenmerkende knokkersmentaliteit en de wissels
Rossini en Dunkovic, maar het had er alle schijn van dat Genk simpel zou winnen. De derde van Genk van de
avond zat er nog in, maar Renard en een onscherpe Huysegems lieten de twee-nul op het nostalgische
scorebord staan.
KV Mechelen neemt zo afscheid van een fantastisch seizoen. En het mag gezegd: ook na de prestatie op de
Heizelmat mag KVM zich op de borst kloppen. Het liet op geen enkel moment de moed zakken, voetbalde
mooi, maar kende pech met de voetbalgoden.

Een sfeerbeeld van een KV-tribune op de Heizel.

maandag 25 mei 2009: Amper 2 dagen na de bekerfinale maakt KV Mechelen op haar website twee
inkomende transfers bekend. Yoni Buyens, een verdedigende middenvelder, komt transfervrij over van
tweedeklasser K. Lierse SK. Hij was reeds 10 jaar lid van de Lierse Sportkring. De tweede aanwinst is Aymar
Fabrice Moro: een Gabonees international die linksachter Nana Akwasi Asare moet doen vergeten. Ook Moro
werd transfervrij binnengehaald, hij kreeg z’n opleiding bij het Franse Lille OSC waar hij werd weggeplukt
door Malinwa. Beide spelers zijn 21 en tekenden een contract voor 2 seizoenen.

Yoni Buyens en Aymar Fabrice Moro Mvé
woensdag 27 mei: Vandaag werden de laatste details afgerond over de transfer van Nana Akwasi Asare naar
FC Utrecht. KV Mechelen en de Nederlandse subtopper waren al een tijdje aan het onderhandelen over de
transfer, maar sinds vanochtend is het zeker. De Ghanese linksachter tekende een contract voor 4 seizoenen bij
FC Utrecht.
dinsdag 2 juni: KV Mechelen stelde vandaag de nieuwe assistent-trainer van Peter Maes voor. Het gaat om
de 42-jarige Patrick Van Houdt. Van Houdt zal Yves Cloots vervangen die voor KV fulltime aan de slag gaat
als executive manager. De nieuwe hulptrainer komt over van K. Witgoor Sport Dessel en was voordien reeds
trainer van KFC Verbroedering Arendonk en hulptrainer van FC Verbroedering Meerhout.
vrijdag 5 juni: Bjorn Vleminckx verlaat KV Mechelen: de blonde spits tekende vandaag een contract bij het
Nederlandse NEC. KVM en de club uit Nijmegen hadden reeds eerder een akkoord over de transfer, vandaag
bereikte ook Vleminckx en z’n nieuwe werkgever een akkoord. Vleminckx tekende in Nederland een contract
voor 4 seizoenen. In dag- en weekbladen wordt geschreven dat er een bedrag van ongeveer 1,75 á 2 miljoen
euro met de transfer gemoeid is.
maandag 8 juni: David Destorme tekende vandaag een contract voor 4 seizoenen bij Malinwa. Destorme is
een 29-jarige aanvallende middenvelder die transfervrij werd weggeplukt bij het pas gedegradeerde FC
Verbroedering Dender EH. Voordien speelde hij voor SK De Jeugd Lovendegem, KSC Lokeren, KFC
Evergem-Center en het Nederlandse HSV Hoek.
dinsdag 9 juni: KV gaat het bezoekersvak van tribune 4 verkleinen zodat er meer KV-supporters terecht
kunnen op de sfeertribune van de vakken H-I-J. Concreet wil dat zeggen dat er in vak J 1000 extra plaatsen
komen voor de Malinwafans en dat de totale capaciteit van de sfeertribune naar 4 500 wordt opgetrokken.
zaterdag 13 juni: De Voetbalbond stelde één speeldag schorsing voor Jeroen Mellemans voor na z’n
uitsluiting in de bekerfinale. Indien KV niet in beroep gaat, mist de Limburger hierdoor de eerste speeldag
van de nieuwe competitie.
dinsdag 16 juni: Na de eerste 2 verkoopdagen verlengden reeds 650 supporters hun abonnement.

