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Donderdag 18 juni: deze voormiddag hervatte KV Mechelen alweer de trainingen voor het nieuwe seizoen. 
Van de nieuwkomers was alleen Yoni Buyens present. David Destorme genoot nog van extra vakantie na de 
eindronde met FC Verbroedering Dender EH. Aymar Fabrice Moro Mve vertoefde nog in Afrika waar hij een 
interland moest afwerken met Gabon. Ook Iddi’s broer, Abdul-Ganiyu, was nog niet van de partij, net zoals 
Olivier Renard. Die laatste mocht nog een weekje rusten na z’n Azië-trip met de Rode Duivels. Stonden wel 
op het oefenterrein: Biebauw, Biset, Buyens, Chen, De Vriendt, Dunkovic, Gorius, Grondin, Abdul-Yakuni 
Iddi, Ivens, Kourouma, Mellemans, Mununga, Nong, Persoons, Rossini, Thoelen, Van Dessel, Van Goethem, 
Van Hoevelen, Vrancken. Trainer Pieter Maes verwelkomde vandaag ook z’n nieuwe assistent Patrick Van 
Houdt, die Yves Cloots zal vervangen. 
In de loop van de dag haalde Malinwa nog een extra versterking binnen: Abdallah Khaled Deeb Salim tekende 
een contract voor 2 seizoenen bij KV. Salim is een 22-jarige Jordaanse international die op verschillende 
posities in het middenveld kan worden uitgespeeld. Hij komt over van Shabab Al Ordon Al Qadisiya. 
 

 
Salim wordt de eerste speler uit Jordanië in de Belgische eerste klasse. 

 
Zondag 21 juni:  KFC Katelijne-Waver  -  KV Mechelen   0-1 
KV Mechelen speelde de eerste oefenwedstrijd van het seizoen ditmaal op het veld van KFC Katelijne. Het 
werd een zuinige 0-1 overwinning. 
Er waren aardig wat supporters afgezakt op deze eerste zomerse zondag van het jaar. Ze zagen KV Mechelen 
starten in een 4-5-1 opstelling, met nieuwkomer Buyens aan de aftrap. De eerste grote kans was voor de 
thuisploeg. Solomon werd alleen voor doel gezet, maar verzuimde de thuisploeg op voorsprong te brengen. Na 
vijfentwintig minuten werd een doorgebroken Chen neergehaald. In de daaropvolgende vrije trap schoot 
Rossini de bal in de muur. Twee minuten later was het echter wel raak. Gorius speelde een lange bal in de voet 
van Pino die onzelfzuchtig breed legde naar Buyens. De nieuwkomer legde de bal op zijn beurt terug voor 
doel, waar Rossini KV Mechelen op voorsprong schoot. 
Na de rust stond er een hertekende ploeg aan de aftrap: Biebauw, Rossini, Van Dessel, Biset, Iddi en Buyens 
bleven in de kleedkamers. Zij werden vervangen door De Vriendt, Nong, Kourouma, Persoons, Dunkovic en 
Mellemans. De bedrijvigste man op het veld was Aloys Nong. In de vijfenvijftigste minuut kon hij zich in 
twee keer vrijkappen, maar zijn schot werd uiteindelijk nog gestopt. De grootste kans in de 2e helft kwam er 
twintig minuten voor tijd: na puik werk van Grondin op de linkerflank kwam de bal via Gorius in de voeten 
van Aloys Nong. De Kameroener kraakte echter volledig zijn schot. Tien minuten voor tijd was er nog 
opschudding aan de andere kant van het veld toen de doorgebroken Eggers alleen op doel kon afgaan, maar 
zijn poging strandde op het doelhout. 
 

Maandag 22 juni: vandaag werd de kalender van de hernieuwde Jupiler Pro League bekend gemaakt. KV 
Mechelen opent in het weekend van 1 augustus met een thuiswedstrijd tegen KVC Westerlo. De eerste 
verplaatsing van het seizoen gaat naar het KAA Gent van Michel Preud’homme. In de vernieuwde competitie 
zit ook Kerstvoetbal geprogrammeerd: op tweede kerstdag trekt Malinwa naar K. Sint-Truidense VV en op 30 



december verwachten we Sporting du Pays de Charleroi in Mechelen. Voor de laatste speeldag van de 
reguliere competitie neemt KV het in het weekend van 13 maart thuis op tegen SV Zulte-Waregem, terwijl de 
laatste verplaatsing naar het Stedelijk Sportstadion Daknam in Lokeren gaat. Tussen 30 december en 16 
januari is er een korte winterstop voorzien, vanaf 24 maart komen de play-offs eraan. 
 

Vrijdag 26 juni:  K. Groen-Rood Katelijne  -  KV Mechelen   0-6 
KV Mechelen won vanavond met nul-zes van Groen Rood Katelijne. 
Malinwa scoorde alle doelpunten in een swingende eerste helft. De partij was nog maar enkele minuten ver of 
de nul-één stond op het bord. Vorige week fungeerde hij nog netjes voor aangever, maar vandaag scoorde hij 
zelf: nieuwkomer Yoni Buyens kreeg in de kluts de bal voorbij de thuisdoelman. Even later stond Aloys Nong 
aan het kanon. De Kameroener deed met een mooie trap de netten trillen.  
Nog mooier was het doelpunt van tester Antonio die van net buiten de zestienmeter de winkelhaak vond. KV 
Mechelen ondervond nauwelijks weerwerk van de thuisploeg en liet de bal vlot rondgaan. Leuk om vast te 
stellen, was de frisheid van een herboren Aloys Nong. Het is uiteraard nog te vroeg om conclusies neer te 
pennen, maar de gretigheid waarmee de door blessures geteisterde Nong stond te spelen, doet alvast het beste 
hopen. De vierde treffer van de avond kwam overigens op aangeven van de nummer veertien van geelrood. 
Een vlijtige Gorius werkte af. Drie minuten later liet tester Antonio zich weer opmerken met zijn tweede van 
de avond. Vlak voor de pauze deed Jonas Ivens er met het hoofd nog een doelpuntje bij. 
Na de pauze bleven extra doelpunten uit. Met acht wissels zag het elftal er in de tweede helft ook helemaal 
anders uit. Ganiyu Iddi – broer van – en David Destorme maakten hun debuut voor KV Mechelen. Zij konden 
echter de groenrode muur in een mindere tweede helft niet slopen. Een schot van Kourouma strandde op de 
paal. Opschudding was er nog een tiental minuten voor affluiten toen Aymar Moro geblesseerd moest 
afhaken. De linkerflankspeler diende na een botsing met doelman Katzarof het veld te verlaten. Eerstdaags zal 
blijken hoe erg de blessure is. 
De volgende afspraak voor KVM is nu zondag al met een wedstrijd op het veld van SK Rapid Leest, de ploeg 
van executive manager van Malinwa, Yves Cloots. De aftrap is dan voorzien om 18u. 
Vandaag maakte KV bekend dat Cor Gillis voor 1 seizoen wordt verhuurd aan tweedeklasser AFC Tubize. 
Gillis kwam in de winterstop van afgelopen seizoen over van de beloften van RSC Anderlecht om de 
blessurelast centraal in de verdediging op te vangen, maar kon zich niet in ploeg spelen. 
 

Zondag 28 juni:  SK Rapid Leest  -  KV Mechelen   0-10 
KV Mechelen won haar derde oefenwedstrijd met dubbele cijfers. Het werd 0-10 aan de oevers van de Zenne. 
Nog voor de zon door de onweerachtige wolken kon breken, had nieuwkomer Destorme al een hattrick achter 
zijn naam staan. Het nummer achttien van Malinwa trof tweemaal raak op een corner van Gorius en liet 
thuisgoalie Van Halle – ex KV – kansloos na een diepe bal van die andere nieuwkomer Buyens. Na twintig 
minuten was het Gorius zelf die de netten deed trillen na een scherpe voorzet van gelegenheidslinksachter 
Antonio. Malinwa controleerde de partij en eiste het balbezit op. Vlak voor de pauze trok geelrood echter alle 
registers open: Destorme, weer hij, tekende voor zijn vierde van de avond met een harde schuiver. Twee 
minuten later schilderde Chen de bal enig mooi op het hoofd van Gorius die Van Halle al voor de zesde maal 
het nakijken gaf. De Rapidse verdediging had zijn handen vol met de ijverige Nong. Na één van zijn vele 
dribbels behield de Kameroener het overzicht en schotelde Gorius zijn derde van de avond voor. 
In de tweede helft bracht Peter Maes een nieuwe ploeg tussen de lijnen. Enkel Chen, Nong en Buyens 
mochten de negentig minuten volmaken. En wie dacht dat geelrood enkel in de eerste helft kon scoren dit 
seizoen, kwam bedrogen uit. “Kleine” Iddi, die tijdens de rust zijn broer was komen vervangen, gaf meteen 
zijn visitekaartje af aan het publiek en tekende voor de 0-8. Dunkovic zette de laatste twee treffers achter zijn 
naam. De kleine Kroaat benutte een strafschop na een fout op Nong en legde tien minuten voor het einde de 0-
10 eindcijfers vast. 
Enig minpuntje van de avond was het uitvallen van Mununga. De dribbelvaardige flankspeler bleef steken in 
het gras en moest vroegtijdig naar de kant. 
 

Vrijdag 3 juli:  KSK Heist  -  KV Mechelen   2-1 
KV liep bij KSK Heist tegen zijn eerste oefennederlaag aan. Tegen de kampioen van vierde afdeling werd het 
2-1. 
In een uitermate genietbare eerste helft speelde een vlot combinerend KV bijna constant op de helft van de 
tegenstander. Het feit dat de neo-derdeklasser met een voorsprong de rust kon ingaan had het vooral te danken 
aan een uitmuntende doelman Thys en tegenslag in de afwerking bij de vele kansen die KV afdwong. Het 
doelpunt viel in de 25ste minuut toen Hendrickx een mooie voorzet van Wijns van dichtbij voorbij Renard 
kopte. 
De tweede helft was nog maar net begonnen toen Rossini zijn werklust uit de eerste helft beloond zag met een 



doelpunt. Hij kopte een gemeten voorzet van Destorme via de paal tegen de netten. KV bleef de wedstrijd 
domineren maar kon uit de vele kansen die het afdwong niet meer scoren. In de 80ste minuut zette Michaël 
Smolders met een strak schot de 2-1 uitslag op het bord. 
 

Zaterdag 4 juli:  deze voormiddag tekende Antonio Ghomsi een overeenkomst met KV Mechelen voor 1 
seizoen.  De Kameroense linksbuiten wordt normaliter gehuurd van de Italiaanse eersteklasser Siena AC. Op 
clubniveau moet er nog een akkoord bereikt worden, maar volgende week gaan beide clubs hiervoor rond de 
tafel zitten.  Het is de bedoeling om een optie tot aankoop in het contract te verwerken. Ghomsi is 23 en werd 
het afgelopen seizoen door Siena AC verhuurd aan tweedeklasser US Avellino. Voorheen speelde hij ook nog 
voor de Italiaanse clubs Genoa CFC, Salernitana Calcio 1919, Perugia Calcio, FC Messina Peloro en AC Juve 
Stabia. Ghomsi, die in de voetbalschool van Douala werd opgeleid, was in 2008 met Kameroen aanwezig op 
de Olympische spelen. 
Pieter Mbemba verlaat dan weer Malinwa. De centrale verdediger tekende een contract bij het Turkse 
Sivasspor. Met Sivasspor, dat afgelopen seizoen verrassend als tweede eindigde in de hoogste divisie, kan 
Mbemba Champions League spelen. Ook deze transfer is nog onder voorbehoud, want de komende dagen 
worden de laatste details op clubniveau besproken. 
 

Zondag 5 juli:  K. Lyra TSV  -  KV Mechelen   1-6 
Na de nederlaag tegen KSK Heist kon KVM opnieuw aanknopen met een overwinning. Het werd een-zes 
tegen K Lyra TSV.  
KV Mechelen begon goed aan de eerste helft. De bedrijvige Ghomsi zorgde al meteen voor gevaar, maar zijn 
poging ging over. Niet veel later was het wel raak. Nong trapte de openingstreffer tegen de netten na een 
gemeten voorzet van zijn landgenoot Ghomsi. Dat kunstje deed de Kameroener vijf minuten later nog eens 
over, alleen was het ditmaal Rossini die mocht afwerken. Opnieuw Nong en Destorme dikten de score verder 
aan na de korte drankpauze. Nog voor de rust kon Lyra wel tegenprikken met een doelpunt van Mendy.  
Na de pauze voerden beide trainers meerdere wissels door zodat het spel wat verwaterde. Na tien minuten 
spelen werd de ingevallen Iddi junior foutief afgestopt in de zestien. De eveneens ingevallen Dunkovic zette 
de strafschop feilloos om. Nong lukte nog zijn derde doelpunt van de avond na goed storend werk van 
Kourouma, maar verder kwamen beide ploegen niet. Vlak voor affluiten ging Persoons nog uit voorzorg naar 
de kant zodat geelrood de partij afsloot met tien man. Buiten het stadion werd de Mechelse aanhang 
opgewacht door enkele heethoofden uit de naburige stad, maar kordaat optreden van de politie voorkwam dat 
de boel escaleerde. 
 

Woensdag 8 juli:  vandaag arriveerde Abdallah Khaled Deeb Salim in Mechelen.  De transfer van de 
Jordaanse aanwinst van KV Mechelen was al enkele weken afgerond maar z’n komst kende enige vertraging 
wegens administratieve beslommeringen in zijn thuisland. 
 

Zaterdag 11 juli:  KV Red Star Waasland  -  KV Mechelen   0-2 
Peter Maes en co trokken vandaag naar het Waasland om er een oefenpartij af te werken tegen KV Red Star 
Waasland. 
Beide ploegen begonnen afwachtend aan de partij en lieten de bal rustig rondgaan. Red Star dreigde van uit de 
tweede lijn en bij Malinwa werd Nong afgevlagd voor buitenspel. Na een kwartier aftasten kwam er meer 
vaart in de wedstrijd en drukte KVM de thuisploeg langzaam maar zeker terug op de eigen helft. Een vlot 
combinerende Gorius en een actieve Aloys Nong zorgden voor rust voor de meeste dreiging. Gorius torende 
bij een voorzet van Ghomsi hoog boven iedereen uit maar werd terug gefloten voor duwen. Nong, op zijn 
beurt, omspeelde met een bruggetje de Waaslandse defensie maar de bal werd alsnog in corner geweerd. Vlak 
voor rust nam Destorme de bal in een tijd op de slof maar kende geen geluk en zag zijn bal over het doel gaan. 
Tijdens de rust bracht Peter Maes Iddi in de ploeg om het Waaslandse blok te helpen ontwrichten. Met succes 
want amper één minuut nadat de tweede helft was afgetrapt gaf de kleine Ghanees een perfecte assist aan 
Nong. De Kameroener nam het geschenk in dank aan en trapte de verdiende nul-een voorsprong op het 
scorebord. Red Star Waasland gaf zich niet zomaar gewonnen en kreeg enkele minuten later de ideale kans op 
de gelijkmaker maar verzuimde die af te maken. KV Mechelen was gewaarschuwd en besloot niet naar achter 
te leunen maar te blijven voetballen. Nong kreeg nog een perfect gemeten voorzet van Van Goethem maar 
trapte de bal net over. Op het uur bracht Peter Maes vier frisse spelers op het veld om de voorsprong uit te 
breiden. Opnieuw met succes zo blijkt, want de ingevallen Rossini trapte acht minuten later de nul-twee, 
dankzij een knappe vrije trap onder de muur, tegen de touwen.  
De talrijk opgekomen supporters kregen in de laatste twintig minuten nog een aangename pot voetbal 
voorgeschoteld. KV Mechelen versierde nog enkele sterke kansen. Persoons pikte de bal slim mee tussen twee 
verdedigers maar trapte de bal voorlangs. De Meegereisde supporters uit Mechelen mochten getuige zijn van 



het debuut van nieuwkomer Salim. De jonge Jordaniër kreeg twintig minuten om zich te bewijzen. Bij zijn 
eerste balcontact zette hij knap een verdediger in de wind maar zag zijn voorzet voor doel onaangeraakt. De 
thuisploeg wist nog éénmaal te dreigen op de tegenaanval maar Shabi zag zijn poging sterven tegen het 
doelhout. Salim en Iddi kregen elk nog één poging maar aan de score veranderde niets meer. KV Mechelen 
won zo verdiend van de Waaslanders en kan toeleven naar de volgende oefenwedstrijd van aanstaande 
woensdag tegen Willem II.  
 

Maandag 13 juli:  vanaf vandaag start de verkoop voor nieuwe abonnees.  Mensen die vorig seizoen nog geen 
abonnement hadden op KV Mechelen kunnen dus terecht op het secretariaat aan de Kleine Nieuwendijk. 
 

Woensdag 15 juli:  KV Mechelen  -  Willem II   2-0 
KV Mechelen doorstond de eerste grote test van de voorbereiding. Het werd 2-0 tegen het Nederlandse 
Willem II.  
De talrijk opgekomen supporters waren getuige van een matige eerste helft met af en toe een prikje van de 
thuisploeg. Malinwa probeerde met enkele snelle combinaties de Nederlandse muur te slopen. Halfweg de 
eerste helft was de eerste uitgespeelde kans een feit, via Rossini en Destorme belandde de bal bij Aloys Nong 
die vanuit een scherpe hoek de keeper tot een knappe redding dwong. Naarmate de eerste helft vorderde werd 
de wedstrijd bitsiger. Rossini was slachtoffer van dienst en werd meerdere malen tegen de grasmat gewerkt. 
KVM liet zich echter niet kennen en bleef zoeken naar een openingsdoelpunt. Vijf minuten voor de pauze was 
het dan eindelijk zover. Gorius speelde op magistrale wijze Destorme aan in de zestienmeter, die kopte op zijn 
beurt door naar een vrijstaande Rossini. Pino twijfelde niet en trapte onhoudbaar de één-nul tegen de touwen. 
Malinwa mocht zo met een al bij al verdiende voorsprong de rust in. 
Malinwa kwam gedreven uit de kleedkamer en voetbalde enkele sterke kansen bij elkaar. Een vrije trap van 
Rossini ging maar rakelings over en Persoons mikte ook zijn schot net iets te hoog. Tien minuten na de rust 
moest Renard een eerste keer de handen uit de mouwen steken na een misverstand in de defensie. De 
Nederlandse spits trapte de bal in het zijnet en liet zo de kans op de gelijkmaker liggen. Aan de overkant 
stapelden de kansen zich inmiddels op. Ivens probeerde het ineens in de draai maar zag zijn poging gestopt 
door de doelman. Een kwartier voor affluiten stak een hard werkende Rossini zijn neus nog eens aan het 
venster. Met een halve omhaal wist hij bijna de bezoekende goalie te verrassen. Peter Maes bracht enkele 
frisse jongens tussen de lijnen, met succes. De net ingevallen Kourouma kopte een voorzet knap overhoeks in 
doel. Aan die stand wijzigde niets meer, Malinwa won zo verdiend haar eerste oefenpartij op eigen veld tegen 
Willem II met twee-nul. 
 

Zaterdag 18 juli:  KV Mechelen  -  SC Heerenveen   1-1 
Malinwa speelde één-één gelijk tegen het Nederlandse Heerenveen.  
De wedstrijd werd op gang getrapt door een Oost-Vlaamse Mexicaan op de rand van een huwelijk, maar zijn 
fleurige sombrero wist de 22 protagonisten niet te inspireren. Net als woensdag kwam de oefenpot maar traag 
op gang: geen van beide ploegen kon, ondanks de nodige goede wil, opwindende kansen bij elkaar voetballen. 
Pas rond de 20ste minuut werd het écht spannend, de Friese aanvaller speelde de snedige aanval evenwel niet 
pienter genoeg uit. Aan de overzijde kwam Rossini een keertje piepen, evenmin zonder resultaat. De Friezen 
drongen het meest aan, maar echt angstaanjagend dominant werden ze nooit. Een teveel aan slordigheden 
stond ondertussen een sexy pot voetbal in de weg. Destorme miste vlak voor de koffie nog een opgelegde 
kans. Ergo, volgens de wetten van de logica: nul-nul bij de rust. 
Het begin van de tweede 45 minuten oogde meteen wat opgewekter: een fraai uitgespeelde prik van 
Heerenveen, een bijna-assist van scheids Verbist aan Destorme en een vrije schop van Rossini zorgden voor 
een beetje vuur in een tot dan toe gesloten wedstrijd. In de 55ste minuut galmde vervolgens de sirtaki door het 
stadion: nul-één voor Heerenveen via Papadopulos. Het was duidelijk de stimulus die de 22 heren nodig 
hadden: aan beide zijden van het terrein werd het leer nu lustig richting doelkader en bijhorende doelman 
gepompt. Het offensieve trio Destorme - Nong - Rossini kon de netten evenwel niet doen trillen, Papadopulos 
en co kenden eenzelfde inefficiëntie. Maar leuk om volgen was het zeker wél. 
Geelrood had uiteindelijk een corner nodig om – verdiend – op gelijke hoogte te komen: Vrancken stormde 
een kwartier voor tijd richting eerste paal en kopte hard binnen. De mannen van Maes drukten de bezoekers 
nog tegen het eigen doel, maar Steppe hield stand en/of de geelrode spitsen misten, zodat Malinwa uiteindelijk 
vrede moest nemen met een hoopgevende draw tegen de Nederlandse subtopper. 
 

Zondag 19 juli:  Olivier Renard, voor wie concrete interesse was van onder andere SC Heerenveen, heeft een 
nieuw contract getekend bij KV Mechelen dat hem tot 2014 aan de club bindt. De doelman die nog een 
overeenkomst had tot 2011 verlengde z’n verblijf op KV dus met 3 extra seizoenen. Verder is de transfer van 



Antonio Ghomsi voor 100% rond. KV Mechelen huurt de Kameroener voor 1 seizoen van het Italiaanse Siena 
AC. In het contract bedong KVM bij de Serie A-club ook een aankoopoptie. 
 
Maandag 20 juli:  het oefenduel op de fandag tegen N.E.C. zal niet doorgaan. Na rellen afgelopen weekend 
voor het oefenduel tussen N.E.C. en KFC Germinal Beerschot Antwerpen werd dit duel afgelast. De wedstrijd 
tussen de Nederlandse club uit Nijmegen en G.B.A. zou plaatsvinden op het terrein van De Treffers uit 
Groesbeek. Vlak voor de aftrap bestormden een 70-tal hooligans het speelveld, er vielen verschillende 
gewonden en door de matige vertegenwoordiging van de veiligheidsdiensten kon de wedstrijd niet worden 
aangevat. Uit vrees voor nieuwe rellen besliste de nieuwe club van Bjorn Vleminckx om ook niet naar 
Mechelen af te zakken. 
 

Dinsdag 21 juli:  KV Mechelen laat weten dat KSK Beveren N.E.C. zal vervangen op de fandag. In plaats van 
tegen de nieuwe club van Vleminckx te sparren, speelt KV nu tegen een ex-club van de blonde spits. Bij KSK 
Beveren treft KV Mechelen ook ex-Kakkers Marc Van Britsom en Wesley Vanbelle. 
 

Woensdag 22 juli:  KVSK United Overpelt-Lommel  -  KV Mechelen   0-3 
KV Mechelen won in Lommel met overtuigende nul-drie cijfers tegen tweedeklasser KVSK. 
De eerste kans van de wedstrijd was meteen bingo: Salim - uitgespeeld als diepe spits - plaatste het leer na vijf 
minuten en bij zijn eerste baltoets rustig in de rechterbenedenhoek. Even later legde de Jordaniër breed voor 
Iddi senior, hij zag zijn schot echter wél gepareerd door Sengier. Op het kwartier hingen de bordjes bijna in 
evenwicht, maar Renard ranselde de stevige kopbal vanonder zijn deklat. Na het snedige wedstrijdbegin, viel 
de match ietwat stil. Salim claimde een penalty, Renard zag een bal voorbij zoeven en de broertjes Iddi 
tekenden voor een scherpe counter, maar echt wild werden de toeschouwers nooit. Dat gebeurde wél in de 
45ste minuut. Een opzittende Buyens recupereerde de bal, voerde een een-twee uit met Iddi en stak listig 
tussendoor naar Salim, die voor de tweede keer neerging in de zestien: penalty. Dunkovic trapte die via de 
paal tegen de touwen: nul-twee met de rust.  
Ook na de koffie was het geelrood dat de wedstrijd in handen nam. Na tien minuten kreeg Salim de nul-drie 
aangeboden door de ingevallen Vrancken, maar de Jordaniër miste vanop drie meter. Aan de overzijde werd 
een vrije schop bijna in doel gedevieerd door Pinxten. De bal ging nipt naast zodat de veilige voorsprong op 
het bord bleef. Op het uur werd die zelfs verder uitgediept. Kleine Iddi kapte zich fraai vrij in de zestienmeter 
en draaide het leer vervolgens met veel finesse in de bovenhoek: nul-drie en wedstrijd gespeeld. De laatste 30 
minuten waren vervolgens een maat voor niets. Opnieuw een overtuigende overwinning voor Malinwa. 
Eerder op de dag liet KV weten dat het reeds 8 500 abonnementen verkocht.  Met de fandag nog in het 
vooruitzicht gaat Malinwa z’n record van vorig seizoen van 8 003 seizoenskaarten vlot verpulveren.  Na de  
7 066 abonnees voor het seizoen 2007-2008 blijft KV dus in stijgende lijn. 
 

Zaterdag 25 juli:  KV Mechelen  -  KSK Beveren   2-2 
Malinwa kon de galawedstrijd op de fandag niet winnen. Geelrood geraakte niet verder dan een twee-twee 
gelijkspel tegen KSK Beveren.  
De wedstrijd werd ingeluid met een trofee voor Koen Persoons. De middenvelder mocht de prijs van meeste 
verdienstelijke speler van het seizoen 2008-2009, uitgereikt door de geelrode supportersraad, in ontvangst 
nemen. De eerste kans van de match was meteen voor geelrood. Een fijnzinnige actie van Gorius, Nong, Salim 
en Destorme - ofte: het aanvallend compartiment - zorgde bijna voor de openingstreffer. Die viel echter aan de 
overkant: Cousin kapte zich simpel vrij, trapte op een geelrood been en zag de bal achter Renard, die intussen 
op het verkeerde been stond, in doel dwarrelen. Vijf minuten later was het alweer bingo voor de 
tweedeklasser. Renard miskeek zich op een terugspeelbal en dat liet een opmerkzame Kalala niet aan zich 
voorbijgaan: de opzittende spits had het leer maar simpel tegen de touwen te tikken. Tot overmaat van ramp 
blesseerde de Mechelse goalie zich ook nog eens aan de schouder bij dat doelpunt. Een dramatische start voor 
Malinwa, en dat op deze geelrode hoogdag.  
Persoons probeerde zijn ploeg terug in de wedstrijd te knallen, maar Lemmens had geen grootse moeite met 
het afstandschot. Vlak voor het rustsignaal werd een slecht genomen hoekschop van Malinwa door de 
Waaslanders omgebogen tot een snedige counter. Kalala kreeg veel ruimte om op te rukken richting Biebauw, 
maar kreeg het leer niet voorbij de West-Vlaamse doelman en verzuimde zo om KVM helemaal af te maken. 
Tijdens de rust kwam een duidelijk geëmotioneerde Bjorn Vleminckx nog met tranen in de ogen afscheid 
nemen van het Mechelse publiek.  
Ook na de koffie waren het de bezoekers die het eerst gevaarlijk uit de hoek kwamen. Het was Van Belle die 
Biebauw op de proef stelde. De invallersdoelman kon het listige balletje van de ex-KV'er maar nipt vanonder 
zijn deklat wegboksen. Geelrood probeerde het via een vrije schop, maar de vrijstaande Rossini kopte recht in 
de armen van Lemmens. En ook op corner kon de goaltjesdief de bezoekende keeper niet verschalken. Zijn 



spitsbroeder deed dat wél: Nong haalde wat truckjes boven in de zestien en knalde vervolgens met zijn 
mindere linker in doel. Malinwa terug in de wedstrijd, jawel. De daaropvolgende corners en steriele druk 
brachten echter niet meteen soelaas voor de jongens van Peter Maes. Het was uiteindelijk wachten tot de 80ste 
minuut voordat Malinwa er in slaagde om opnieuw op gelijke hoogte te komen met de tweedeklasser: kleine 
Iddi kopte de hoekschop van Gorius voor de neus van Lemmens in doel. 
Zijn grote broer verzuimde enkele minuten later dé grootste kans van de wedstrijd om af te ronden. De jonge 
Ghanees devieerde de bal vanop twee meter nog over een leegstaande kooi. Zo moest KVM uiteindelijk vrede 
nemen met een twee-twee gelijkspel tegen de tweedeklasser: niet het verhoopte resultaat van deze 
galawedstrijd. 
Traditioneel voor de fandag hield KV vandaag ook een persconferentie met de voorstelling van KVM 2009-
2010. Malinwa wil blijven groeien en een constante eersteklasser worden. Het budget werd opgetrokken naar 
ongeveer 6 miljoen euro, maar toch moeten we geduldig blijven. Verder raakte ook bekend dat het stadion 
terug ‘Achter de Kazerne’ zal noemen, sponsor Veolia verbindt zijn naam dus niet langer aan het stadion van 
Malinwa. 
Voor de rest was de fandag alweer een schot in de roos. Op enkele plensbuitjes na was het weer gezellig 
vertoeven in een zonovergoten ‘Achter de Kazerne’. Er was animatie voor jong en oud, voor man en vrouw. 
Naast de diverse cateringstanden was er zoals voorgaande jaren alweer de mogelijkheid tot een rondleiding in 
het spelershome en de kleedkamers. Tijdens de rust van de dameswedstrijd tegen RSC Anderlecht hield men 
op het A-veld een spelersvoorstelling. Na de wedstrijd tegen Beveren konden de fans bij hun spelers terecht 
voor een handtekeningensessie en omstreeks 23u werd deze Malinwadag afgesloten met een spetterend 
vuurwerk. 
 

Donderdag 30 juli:  Jean-Paul Kielo-Lezi wordt voor één seizoen uitgeleend aan tweedeklasser KV Red Star 
Waasland. De Congolese spits, die op Mechelen nog een contract voor één seizoen heeft, werd vorig seizoen 
ook al voor 6 maanden verhuurd aan FC Molenbeek Brussels Strombeek. 
Abdul-Ganiyu Iddi, de jongere broer van Abdul-Yakuni Iddi en dus ook ‘kleine Iddi’ genoemd, heeft na een 
lange testperiode eindelijk een contract getekend voor KV Mechelen. De 21-jarige middenvelder tekende een 
overeenkomst tot 2011. 
 

Zaterdag 1 augustus:  KV Mechelen  -  KVC Westerlo   4-1 
Malinwa startte swingend aan de nieuwe competitie. Het vernederde KVC Westerlo met vier-één cijfers na 
een zeer puike wedstrijd.  
KV Mechelen nam meteen alle twijfels weg. KVC Westerlo werd met een droge vier-één terug naar het 
Kuipje gestuurd. Voorin toonde Aloys Nong opnieuw zijn klasse en deed Destorme de vertrokken Vleminckx 
al even vergeten, het middenveld Iddi-Persoons-Vrancken-Gorius schitterde in het recupererende werk en 
achterin zat de boel behoorlijk dicht: Malinwa lijkt al van bij speeldag één een stevig geheel te vormen. En – 
belangrijk – het scoort. 
Een enthousiast KV Mechelen trok het veldoverwicht meteen naar zich toe. Malinwa voetbalde bij aanvang 
fris en monter. Het liet het balletje aardig van voet tot voet gaan en dat resulteerde al gauw in enkele kansjes. 
Koen Persoons keilde zo een afvallende bal over. Even later was het dan toch raak voor de thuisploeg. Aloys 
Nong slalomde zich doorheen de centrale Westelse as en bekroonde zijn knappe actie met het eerste Mechelse 
doelpunt van de campagne 2009-2010. Na een rotseizoen vol blessures was de Kameroener duidelijk 
geëmotioneerd met zijn treffer. 
Een tot dan onzichtbaar Westerlo trachtte te reageren, maar meer dan een kopbal van Odita versierden de boys 
van Ceulemans niet. KV Mechelen bleef het gevaarlijkst. Vooral Nong was een gesel voor de bezoekende 
defensie. Net voor de achterlijn zette hij voor doel waar Destorme was blijven hangen. De nieuweling aarzelde 
niet en deed het zo goed als uitverkochte Achter de Kazerne voor de tweede keer dansen. Bijna stond het voor 
de pauze nog drie-nul. Na wat dollen op rechts bereikte – jawel – Nong de aanstormende Iddi aan de tweede 
paal. De oudste van de twee broers mikte echter over. Nog voor de rust haalde Ceulemans Sarki naar de kant. 
Ceesay moest voor meer power voorin zorgen. KV Mechelen hield zonder moeite de twee-nul voorsprong tot 
de pauze na een heerlijke helft voetbal.  
Westerlo kwam agressiever uit de kleedkamer. Eerst verslikte Biebauw zich bijna op een hoge bal richting 
Ceesay, gelukkig voor de nummer twintig zonder verder onheil. Enkele seconden later probeerde Odita het 
van ver. Zijn schot zoefde naast. Aan de overzijde glipte Nong nog eens door de buitenspelval. Een 
klaarkijkende Destorme kon net niet bij de haarscherpe pass. De ploeg uit het Kuipje was iets meer aanwezig 
dan in de eerste vijfenveertig zwakke minuten, maar Biebauw kwam nauwelijks in de problemen. 
Het was integendeel geelrood dat met een tomeloze inzet de score verder uitdiepte. Een overduidelijke domme 
handsbal van Wouter Corstjens in de zestienmeter leidde de drie-nul in. Gorius nam de strafschop voor zijn 
rekening. Even later lieten de makke bezoekers zich weer pakken. De ingevallen Van Goethem kon zonder 



problemen aanleggen tot bij Destorme. De nummer achttien keilde binnen: zowaar de vierde van de avond 
tegen de netten. Wie voor aanvang van de partij vier doelpunten voor KVM had gegokt, zou na het verlies van 
zwoeger Vleminckx en creatieveling Asare ongetwijfeld gek verklaard zijn. Niets was echter minder waar: 
naast het swingende voetbal nette stamnummer 25 ook vlotjes. Het tegendoelpunt van Tomou kon daar weinig 
aan veranderen. 
 

Woensdag 5 augustus:  KSK Beveren  -  KV Mechelen   1-0 
KV Mechelen verloor vanavond op het veld van KFC De Kempen tegen tweedeklasser KSK Beveren met 
een-nul. 
KV Mechelen verloor vanavond met het kleinste verschil tegen KSK Beveren. De basisspelers van afgelopen 
zaterdag kregen vanavond rust voorgeschreven. Het was vooral de bedoeling de overige jongens 
wedstrijdritme te laten opdoen en hun conditie op peil te houden. Nacer Ben Hamou is een zestienjarige speler 
die vandaag zijn kans kreeg na zijn goede prestaties de afgelopen weken bij de elite. In het slot vielen Van 
Hoevelen, Destorme en Iddi nog in. 
Het was een wedstrijd met weinig kansen en veel middenveldspel. In de eerste helft ging alles nog redelijk 
gelijkopgaand, maar in de tweede helft was Beveren de betere ploeg. In die tweede helft wist de thuisploeg uit 
een van de weinige kansen de score te openen. Malinwa kon niet meer tegenprikken en zo verloor KVM met 
een-nul van Beveren. 
 

Vrijdag 7 augustus:  David Grondin speelt het komende seizoen voor RAEC Mons. De Fransman, die nog 
een contract bij KV heeft tot juni 2010 kon geen basisplaats veroveren in het team van Pieter Maes en wordt 
nu uitgeleend aan de Henegouwse tweedeklasser. Joren Dom wordt dan weer uitgestald bij derdeklasser K. 
Rupel Boom FC. De 19-jarige middenvelder tekende vorig seizoen een niet-amateurcontract bij Malinwa en 
om meer speelkansen te krijgen trekt hij dit seizoen naar de Rupelstreek. De overgang kadert in de 
clubpolitiek van K. Rupel Boom FC om ook te werken met talentvolle jonge streekspelers en hen alle kansen 
te bieden. Dom genoot tevens belangstelling van tweedeklasser OH Leuven. De intense samenwerking tussen 
de jeugdopleidingen van KV Mechelen en Rupel Boom zal er misschien niet vreemd aan zijn dat Joren Dom 
uiteindelijk koos voor KRBFC. 
 

Zondag 9 augustus:  KAA Gent  -  KV Mechelen   2-1 
KV Mechelen verloor haar eerste uitwedstrijd van het seizoen met twee-een op het veld van Gent. KVM 
kwam via Destorme op voorsprong, maar Azofeifa scoorde tweemaal tegen.  
Met de verplaatsing naar het Ottenstadion stond het duel tussen de nummers één en twee van het klassement 
op het programma. Toegegeven, het was nog maar de tweede speeldag. Maar toch, elke kans om de glansrijke 
prestatie van vorige week nog een laatste keer in de verf te zetten, werd niet onbenut gelaten. Een minstens 
even straffe prestatie was het feit dat Peter Maes voor het eerst sinds heel lang dezelfde elf namen op het 
wedstrijdblad kon zetten. Een luxe die de KVM-trainer vorig seizoen zelden of nooit had. Bij Gent was De 
Smet de grootste afwezige. 
Gent hoopte met een klinkende zege de Italiaanse kater van afgelopen donderdag door te spoelen. Het poogde 
KVM van bij aanvang bij de keel te grijpen, maar moest al snel het commando aan de bezoekers overlaten. 
Aanvankelijk bracht de dominantie van geelrood geen echt doelgevaar met zich mee. Een schotje van Nong en 
een zwakke kopbal van Ivens waren lange tijd de enige noemenswaardige gebeurtenissen. De thuisploeg kon 
daar echter nog veel minder tegenover zetten. Enkel Azofeifa kon eenmaal dreigen maar slaagde er niet in zijn 
schot te kadreren.  
Halverwege de eerste helft kende Malinwa een uitstekende vijf minuten. Eerst lepelde Gorius een vrije trap 
langs de muur in de armen van Jorgacevic. Twee minuten later was Nong heel dicht bij zijn tweede doelpunt. 
De Kameroener werd perfect diep gestuurd, maar zag zijn poging rakelings voorlangs gaan. De volgende 
minuut was uitblinker Destorme er zelfs nog dichter bij. Ondanks de dubbele mandekking op de goaltjesdief 
kon die toch tot een schot komen van net buiten de zestien. Zijn inzet spatte uiteen op de deklat. Op het 
halfuur kon Nong nog een keer aanleggen van ver, maar zonder gevaar. Gent herstelde beetje bij beetje het 
evenwicht en kwam vlak voor rust plots heel gevaarlijk uit de hoek. Ljubijankic snelde alleen op doel af, maar 
Biebauw dook gepast in de voeten van de Sloveen. Dat was meteen ook het laatste wapenfeit van de eerste 
helft zodat bij de rust de brilscore nog steeds op het bord stond. 
De tweede helft begon met een veel gretiger Gent dat er nu wel in slaagde om geelrood in bedwang te houden. 
Heel even was het naar adem snakken met twee heel goede kansen voor de thuisploeg kort na elkaar. 
Ljubijankic was er het dichtst bij maar zijn kopbal strandde op het dak van het doel. Net op het moment dat 
het hele stadion zich begon te roeren, sloeg Destorme genadeloos toe. Hij rondde een counter perfect af en 
zette zich zo met zijn derde doelpunt op kop van de topschutterslijst.  



Lang kon KVM niet genieten van de voorsprong want Gent sloeg vrijwel meteen toe. Een vrije trap werd door 
Azofeifa keurig langsheen de muur voorbij Biebauw geplaatst. Een nieuwe overrompeling volgde niet en KV 
Mechelen hield goed stand totdat een domme hensbal van Van Hoevelen een nieuwe vrije trap opleverde voor 
de thuisploeg. En jawel, opnieuw was het Azofeifa die het leer voorbij Biebauw schilderde. Tot overmaat van 
ramp moest Persoons in de slotfase nog met een tweede gele kaart van het veld. KVM speelde met momenten 
een meer dan aardige partij, maar twee stilstaande fases nekten Malinwa. 
 

Donderdag 13 augustus: ex-voetballer Piet den Boer zal voortaan optreden als ambassadeur van de vzw 
Mechelse Hattrick, de koepelorganisatie van KV en Racing Mechelen die instaat voor een aantal sociale 
integratieprojecten binnen het kader van Open Stadion. 
Vandaag werd David Destorme vader van zoontje Beau. De nieuweling woog 4240g en was 52cm groot bij de 
geboorte. 
 

Zaterdag 15 augustus:  KV Mechelen  -  Club Brugge KV   2-1 
Malinwa snoepte vanavond punten af van Club Brugge. Meer dan vijfenzeventig minuten voetbalde KVM 
nochtans met tien, maar dankzij een collectief sterke prestatie en goals van Ivens en Gorius pakte geelrood de 
oververdiende zege. 
KV Mechelen stuntte tegen Club Brugge. Met tien tegen elf klopte het Club ko. Collectief klopte het plaatje 
helemaal en met dank aan de lat en een onmondig bezoekend blauwzwart pakte het tegen Westerlo, Gent en 
Club een fraaie zes op negen. Het is duidelijk: KV Mechelen staat er en kan naast fris voetballen ook nog 
uitgekookt en efficiënt punten graaien.  
Broeierige start 
In een broeierig sfeertje startten beide ploegen aan hun derde speeldag. Het zou van begin af aan een stevige 
partij worden. Gefluit op de tribunes bij elke al dan niet terecht gefloten fout, verhitte gemoederen op en naast 
het plein en een vroege rode kaart voor KVM zetten de toon voor de rest van de match. Beide elftallen starten 
op het scherp van de snee en een gebrek aan kaarten in de eerste knokrijke minuten leidde tot een zware 
frustratietrap van Vrancken op Dirar. Het eerste karton was meteen een rode. Malinwa moest dus al snel met 
tien verder, maar dat uitte zich niet in het vervolg van de eerste helft. 
KV Mechelen voetbalde immers vrank en vrij en kwam heel dicht bij de openingstreffer. Aloys Nong haalde 
in de zestienmeter uit, maar zag zijn bal echter gekeerd door Daerden. Malinwa vond geregeld een kleine 
opening en Club Brugge kwam maar bleekjes voor de dag. Yoni Buyens – voor het eerst in eerste klasse in de 
basis – waagde ook zijn kans: Stijnen stond pal.  
 

 
Joachim Mununga in duel met Jonathan Blondel. 
 



Verdiende voorsprong 
Club Brugge wachtte af en prikte af en toe tegen, maar flitsend was het allemaal niet. Blondel probeerde 
vanop afstand, flauwtjes over. Geraerts en Alcaraz konden scoren, maar liepen elkaar voor de voeten. Nee, 
Club toonde zich in die eerste helft geen dominant titelkandidaat. Integendeel, het was de thuisploeg die op 
een ideaal moment vlak voor de pauze de één-nul kon scoren. Een eerste omhaal van Mununga mislukte, maar 
de herkansing was voor Ivens. De verdediger haalde hard uit: magistraal in het dak van het doel en Stijnen 
verslagen.  
Van 1-1 naar 2-1 
Lang kon Malinwa niet van de voorsprong genieten. Club Brugge kwam met veel meer aanvallend geweld uit 
de kleedkamers. Vargas kwam in de ploeg ten nadele van de reeds geel geboekte Daerden. Malinwa stond nog 
maar net op het veld of Akpala vond de weg naar het doel al. Maar dan kroop geelrood weer op karakter 
langszij. Een duidelijke trekfout van Simaeys op de mee opgerukte Ivens leverde een penalty op. Een feilloze 
Gorius knalde KVM weer op voorsprong. 
Euforie in de tribunes, maar de tien Mechelaars waren nog niet klaar met een zenuwachtig Club. Een 
carambole na een schot van Blondel rolde voorlangs. Maes wisselde Nong voor Van Goethem en ging voluit 
voor het verdedigen van de twee-één. De druk van Club werd groter en het werd nog bibberen en beven voor 
het doel van Biebauw. De lat en een ongelukkige Akpala verhinderden dat blauwzwart de gelijkmaker vond. 
KV Mechelen vocht op leven en dood en bibberde de negentig minuten in. Een knappe uitbraak van KVM via 
meerdere stations, had de zekerheid moeten opleveren. Buyens mikte zijn plaatsbal echter net over.  
Wat Club tegen Lokeren nog lukte, in de slotfase scoren, mislukte deze keer. KV Mechelen pakt zo een zeer 
mooie zes op negen. 
 

Zondag 16 augustus: omdat de Supportersfederatie de komende uitwedstrijd op KFC Germinal Beerschot 
Antwerpen boycot zodat geen enkele KV-supporter de verplaatsing naar het Kiel zal maken, gaat KV de 
wedstrijd in het stadion uitzenden op het LED-scherm dat tijdens de thuiswedstrijden dienst doet als 
scorebord. De inkom is gratis! 
 

Maandag 17 augustus: Voor z’n rode kaart afgelopen wedstrijd tegen Club Brugge KV krijgt Wouter 
Vrancken een minnelijke schikking voor 2 speeldagen schorsing en een geldboete van 100 euro.  KV 
Mechelen gaat in beroep tegen deze sanctie. Morgenmiddag verschijnt de middenvelder voor het Sportcomité. 
 

Dinsdag 18 augustus:  vanmiddag besliste het Sportcomité dat Wouter Vrancken 2 speeldagen geschorst 
blijft.  Hierdoor mist hij de duels tegen GBA en STVV.  
 

Zaterdag 22 augustus:  Aloys Bertrand Nong tekende vandaag een contract dat hem tot 2013 aan KV 
Mechelen verbindt. De Kameroenese spits bewees tijdens de competitiestart dat hij terug topfit is en kreeg 
hiervoor een nieuw contract als beloning. Zijn eerdere contract tot 2011 werd met 2 seizoen verlengd. 
KFC Germinal Beerschot Antwerpen  -  KV Mechelen   1-3 
Malinwa heeft haar eerste uitzege van het seizoen beet. Het won met één-drie op het veld van Germinal 
Beerschot. Het was wachten tot de allerlaatste minuut voor het verlossende derde doelpunt van Iddi. 
Met een zes op negen op zak trok KVM, gesteund door enkele honderden supporters, vol vertrouwen richting 
Olympisch Stadion. Peter Maes hoefde enkel de geschorste Vrancken te vervangen en voerde verder dan ook 
geen wijzigingen door aan zijn basiself. De logische keuze was de terugkeer van Persoons en die liet meteen 
zien waarom. De eerste keer dat Malinwa over de middellijn kwam, bediende hij met zijn mindere linker 
perfect Gorius, die simpelweg zijn derde van het seizoen binnentrapte. GBA, naarstig op zoek naar de eerste 
overwinning van het seizoen, trok vol ten aanval en dat leverde vrijwel meteen succes op. Nog geen vijf 
minuten na de openingstreffer van Gorius, zorgde Malki voor de gelijkmaker. De aanvaller met Syrische roots 
was sneller op de bal dan Biebauw en schoof dan eenvoudig het leer onder de Mechelse goalie door.  
Na het spectaculaire begin kwam er meer evenwicht in de partij. Beerschot bleef wel op zoek gaan naar een 
tweede treffer, maar creëerde geen uitgespeelde kansen. De Decker miste wel de grootste mogelijkheid van de 
eerste helft door een gemaakt doelpunt alsnog naast te plaatsen. Geelrood dreigde via een vrije trap van Gorius 
en tweemaal via Destorme. Tussendoor verschalkte Clement nog bijna zijn eigen doelman. Op het moment dat 
al veel mensen de gezelligheid van de kantine opzochten, nam de partij toch nog een aangename wending. Een 
beresterke Destorme zette zich goed door in de zestien en bediende de vrijstaande Nong. De Kameroener 
bedankte KVM voor de contractverlenging door de bal heerlijk tegen de netten te knallen. Een-twee bij de rust 
en het initiatief voor GBA in de tweede helft. 
Niet de thuisploeg, maar Malinwa kwam het beste uit de startblokken in de tweede helft. Het hield paarswit 
ver van eigen doel en zorgde zelf op de counter voor gevaar. Een te korte terugspeelbal van De Decker werd 
goed onderschept door Nong, maar die moest vervolgens te ver uitwijken om nog gevaarlijk te kunnen zijn. 



Kort daarna werd een snedige counter van KVM door Ivens naast besloten. En GBA? Dat had moeite om een 
deftige combinatie op poten te krijgen. Eenmaal was het wel alle hens aan dek. Een kopbal van Goor werd 
door Biebauw knap uit de kruising geranseld. Het was slechts een kleine opflakkering want bijna de ganse 
tweede helft was geelrood eenvoudig baas. Destorme zorgde met een listig lobje nog bijna voor de een-drie. 
Aan de overzijde was er in het slot nog een bijzonder heet standje voor doel, maar Van Hoevelen keerde de 
bal van de lijn. Tot overmaat van ramp voor de thuisploeg werkte Iddi een zoveelste counter wel af zodat de 
wedstrijd eindigde op een verdiende een-drie. 
 

Maandag 24 augustus: net zoals twee jaar geleden toen KVM naar eerste klasse promoveerde, nodigde Luc 
Smits, commercieel directeur bij Krefima, de Malinwa-familie uit.  Enerzijds om iedereen te bedanken voor 
het voorbije seizoen, anderzijds om de groep een hart onder de riem te steken voor het komende jaar. Eerst 
stond een bedrijfsbezoek op het programma, na afloop werden de genodigden nog op een Chinese maaltijd 
getrakteerd. Krefima had ook nog een verrassing in petto: de geelrode genodigden mogen zich immers de 
trotse nieuwe eigenaars van een mp4-speler noemen. 
 

Dinsdag 25 augustus:  KVK Tienen  -  KV Mechelen  2-3 
Malinwa won de oefenpot op het veld van KVK Tienen met 2-3. 
In het Bergéstadion kregen de A-kernspelers die de laatste weken niet (vaak) aan spelen toekwamen de kans 
om ritme op te doen en coach Peter Maes te tonen dat ze een plaats bij de basiself verdienen. Die gedachte 
motiveerde de bankzitters alvast, want na amper twintig seconden stonden de geelroden al op voorsprong. Al 
was het een oefensessie, waarbij de thuisspelers fungeerden als kegeltjes, tikten Van Dessel, Salim en de 
gebroeders Iddi het balletje rond om het ten slotte fijntjes in doel te leggen. De Vlaams-Brabanders hadden het 
leer amper gezien, laat staan geraakt, of ze stonden al een doelpunt in het krijt – even slikken voor de 
sugarboys. Ook daarna was het KVM dat de bovenhand nam. De mannen van Maes excelleerden geenszins, 
maar hadden niet al te veel moeite om de voorsprong uit te diepen. Op het halfuur moest Rossini, dankzij een 
prima voorzet van Van Dessel en slechte timing van de Tiense verdediger, de bal maar naast de thuisgoalie in 
doel tikken. Acht minuten later kopte diezelfde Van Dessel een hoekschop van Dunkovic binnen het kader. 
Malinwa al met de rust op een overtuigende nul-drie voorsprong. 
Na de pauze was het het omgekeerde spelbeeld. Nu was het immers de tweedeklasser die het laken naar zich 
toe wist te trekken. De thuisploeg slaagde er vlak na de koffie zowaar in binnen vijf minuten twee doelpunten 
te netten en weer iets of wat spanning in de wedstrijd te brengen. KVK domineerde, terwijl geelrood zich nu 
beperkte tot de counter. Hoewel de twee teams nog wel enkele kansen creëerden, wist geen van beiden 
evenwel de gelijkmaker / geruststellende treffer tegen de touwen te jagen. Opnieuw een overwinning dus voor 
KVM. 
 

Vrijdag 28 augustus:  KV Mechelen versterkte zich vandaag met Boubacar Dialiba Diabang, een 21-jarige 
linkerflankspeler die overkomt van de Spaanse tweedeklasser Real Murcia CF. Dialiba heeft zowel de 
Bosnische als de Senegalese nationaliteit, maar schopte het ondertussen tot international bij de U21 van 
Bosnië-Herzegovina. 

 
 

 

De laatste aanwinst van KV Mechelen: Boubacar Dialiba Diabang 
Hij tekende een contract van 2 seizoenen bij KV, en kan ingezet worden op het middenveld én in de aanval.  
Vóór hij in Spanje ging voetballen was Dialiba actief voor FC Abeme, Racing de Dakar en FK Željezničar 



Sarajevo. Zaterdagochtend vliegt hij weer richting Spanje om zijn verhuis naar Mechelen te regelen, midden 
volgende week sluit hij normaliter bij de A-kern aan.  KVM hoopt Diabang speelgerechtigd te krijgen voor de 
uitwedstrijd van 12 september bij landskampioen Standard de Liège. 
Verder verhuurt Malinwa Nicolas Delanghe opnieuw een seizoen aan KFC Vigor Wuitens Hamme. Delanghe 
kwam in 2007 over van VC Eendracht Aalst 2002 maar omdat hij in Mechelen op weinig speelkansen kon 
rekenen werd de jonge aanvaller vorig seizoen uitgeleend aan tweedeklasser KFC Vigor Wuitens Hamme.  
Voor komend seizoen wordt Delanghe opnieuw uitgestald bij, het ondertussen naar derde klasse 
gedegradeerde, Hamme. 
 

Zaterdag 29 augustus:  KV Mechelen  -  K. Sint-Truidense VV   0-2 
Malinwa verloor onverdiend van Sint-Truiden met nul-twee. KVM domineerde lange tijd, maar werd diep in 
de tweede helft tegen de vlakte geklopt door een goal van Wilmet. Sidibe telde geelrood helemaal uit.  
Nochtans had KV Mechelen Achter de Kazerne moeten winnen. Het zocht geduldig naar de opening in de 
bezoekende afweer, trachtte net als de vorige weken te voetballen en verzamelde voldoende mogelijkheden 
om de knappe reeks verder te zetten. Was het de pech, het gemis aan geluk in de zone van de waarheid of de 
uitgekooktheid van de tegenstander? Waarschijnlijk zorgde de combinatie voor een frustrerende avond, maar 
één ding is zeker: wij vonden – samen met die 12.000 anderen op de tribunes – dat KVM die twaalf op vijftien 
verdiend had. 
Het eerste schotje in de verrassende topper van de vijfde speeldag kwam van de bezoekers. Wilmet besloot in 
het zijnet. STVV toonde van bij aanvang haar goede vorm en maakte het Malinwa knap lastig. Ibrahim Sidibe 
kopte een gevaarlijke voorzet van Wilmet net over. KVM zocht wel naar oplossingen en eiste het balbezit na 
vijf moeilijke eerste minuten weer op, maar grote kansen leverde dat tegen een stug STVV niet op. De 
Kanaries teerden immers op een secuur verdedigende organisatie en schoven in die beginfase geregeld 
richting Biebauw op. 
KV Mechelen probeerde zich al voetballend door de witte muur te wurmen, maar veel kansen gaven 
Cantaluppi en co niet weg. David Destorme was dichtbij de openingstreffer, hij kopte een hoekschop net 
naast. De thuisploeg voerde de druk op en dat leidde naast gele kaarten voor de bezoekers ook tot kansen. 
Nong kopte tegen de touwen, echter vanuit buitenspel. Malinwa verdiende nog voor de pauze een doelpuntje. 
STVV beperkte zich tot verdedigen. Beloning voor de Truienaars: nul-nul bij het rustsignaal. Magere oogst 
voor geelrood na het leuke spel dat het in die eerste helft op de mat had gelegd. 
Meteen na de herneming kreeg KVM een enorme doelkans: Destorme kon jammer genoeg niet besluiten. 
Guido Brepoels greep overigens tijdens de rust in. Hij wisselde Mennes en hoopte op meer aanvallende 
impulsen via de inbreng van Onana. Dat lukte niet meteen, want KVM bleef het doel van Mignolet opzoeken. 
Een zwierige actie met Destorme en Persoons verdiende meer. Het balletje wou maar niet goed vallen. 
Destorme vloekte zich gek: kopballetje net over, hakje centimeters naast, maar niets tegen die vervloekte 
touwen.  
STVV kwam in de verdrukking, maar de thuisploeg kon maar niet scoren. En dat zou zich dus tegen haar 
keren. Een zeldzame counter belandde bij Wilmet die vanop 25 meter keihard uithaalde. KV Mechelen werd 
zo koudweg gepakt door pech en de sterke organisatie van de bezoekers. Malinwa moest dan maar op zoek 
naar de gelijkmaker, want verliezen mocht gezien het overwicht nooit gebeuren. Maar de pech bleef KVM 
achtervolgen. Nong schoof voorlangs en mocht ook even later de goden hevig vervloeken. Een doorbraak van 
de Kameroener werd nog voor de lijn door de toegesnelde Cantaluppi weggekeild. 
Nee, het zou het avondje van KVM niet worden. De druk die Malinwa een hele wedstrijd ontwikkelde viel 
even na de nul-één en de wissel Buyens-Rossini volledig weg. Toen even later Sidibe moederziel alleen mocht 
aannemen, maakte de spits van de tweede kans van de bezoekers in de hele tweede helft zowaar een doelpunt. 
Het op vertrouwen en fris voetbal gestoelde kaartenhuisje van de thuisploeg zakte volledig in elkaar en Sint-
Truiden kon rustig uittikken. 
Malinwa verloor zo een wedstrijd die het gezien het spelbeeld nooit had mogen verliezen en staat weer met 
beide voeten op de grond. Jammer voor geelrood dat aangenaam voetbal wou koppelen met rendement, maar 
dat stuitte op een tegenstander die de uitgekookte efficiëntie blijkbaar in zich draagt. Bij Sint-Truiden gaat de 
droomstart in eerste klasse gewoon verder. 
 

Maandag 31 augustus:  Na de wedstrijd tegen STVV sloot KV Mechelen de abonnementenverkoop voor het 
huidige seizoen af. Malinwa bereikte met 9 499 alweer een recordaantal abonnees. Dit wil zeggen dat er elke 
thuiswedstrijd slechts een kleine 2 000 tickets te koop zijn voor de ‘losse supporter’. 
Deze week zal Pieter Maes  het op training moeten doen zonder Mununga, Moro en Salim.  Het trio heeft 
namelijk internationale verplichtingen. Mununga speelt met de nationale beloftenploeg 2 
kwalificatiewedstrijden voor Euro 2011, Moro reist dan weer richting Gabon voor de dubbele confrontatie 



tegen Kameroen, dit met het oog op het WK van 2010 in Zuid-Afrika.  Salim, die met Jordanië reeds is 
uitgeschakeld voor het WK, speelt een vriendschappelijk duel tegen Nieuw-Zeeland. 
 

Woensdag 2 september:  KV Mechelen en de investclub KV Invest deden onlangs een bod van 3,1 miljoen 
euro om het stadion, dat het sinds de vereffening in 2002 nog steeds huurt van vereffenaar Joan Dubaere, aan 
te kopen.  Op die manier zou Malinwa haar eigen stadion kunnen aankopen en krijgt oud-voorzitter Willy Van 
den Wijngaert, die over alle hypotheken op de gronden van het stadion beschikt, zijn deel van het geld terug. 
Het bod was echter niet naar de zin van Willy Van den Wijngaert zelf. Hij deed een nieuw bod van 3,2 
miljoen euro. “Dit is een oorlogsverklaring van Van den Wijngaert”, is voorzitter Johan Timmermans 
duidelijk. “Als wij nog meer bieden, gaat dat immers niet naar hem. Het bijkomende bedrag verdwijnt dan in 
een pot en wordt verdeeld onder andere kleinere schuldeisers die door het oude KVM niet betaald werden. We 
betalen dus te veel voor de eigenlijke gronden. Het is hem dus niet alleen voor het geld te doen, maar hij wil 
dus blijkbaar de club raken.” 
KV Mechelen zal nu samen met de investeerders van KV Invest bekijken welke stappen het zal zetten. “Het is 
voor de club belangrijk dat we het stadion zelf kunnen verwerven. Zo kunnen we er blijven spelen tot het 
nieuwe stadion er staat. Bij Van den Wijngaert zou er een deadline van drie jaar opstaan. Bovendien vernamen 
we dat we ondertussen het stadion voor een veel hoger bedrag zouden moeten huren. Ach, we zullen nu 
bekijken welke scenario’s mogelijk zijn”, aldus Timmermans. Of er met Van den Wijngaert zal gepraat 
worden, is nog niet duidelijk. “Dat behoort tot de mogelijkheden, maar we dienen dit eerst intern te 
bespreken.” 
Vanavond werd in het bondsgebouw van de KBVB geloot voor de 1/16de finales van de Beker van België 
“Cofidis Cup”. Het lot koppelde Malinwa voor deze bekerronde aan vierdeklasser Spouwen-Mopertingen.  
Deze Limburgse club ontstond in 2002 na een fusie van Rapid Spouwen en Golden Stars Mopertingen.  Om in 
de 1/16de finales te geraken schakelde het achtereenvolgens Zutendaal VV, K. Lutlommel VV, K. Patro Eisden 
Maasmechelen, RFC de Liège en SC Wielsbeke uit. De wedstrijd gaat in het stadion “Achter de Kazerne” 
door en wordt op woensdag 28 oktober gespeelt. De kwalificatie voor de 1/8ste finales zal in 1 wedstrijd beslist 
worden. 
 

Woensdag 9 september:  Pieter Maes heeft vandaag z’n contract bij KV Mechelen verlengd met 2 seizoenen.  
De vorige overeenkomst liep normaliter aan het einde van dit seizoen af, maar nu blijft de Limburgse coach 
nog tot 2012 bij Malinwa. 
 

Zaterdag 12 september: R. Standard de Liège  -  KV Mechelen   3-0 
KVM verloor met 3-0 op het veld van Standard. Malinwa kon een helft gelijke tred houden met de 
landskampioen, maar slikte in de tweede helft drie doelpunten. Diabang maakte zijn debuut bij geelrood. 
Na een weekje interlandvoetbal was het weer tijd voor het echte werk. KVM ging op Sclessin op zoek naar 
een nieuwe driepunter na de onterechte verliespartij tegen STVV. Ondanks de terugkeer van Vrancken uit 
schorsing behield Buyens het vertrouwen van Maes. Nieuwkomer Diabang zat dan weer voor het eerst op de 
bank. Bij Standard was de grote afwezige uiteraard Witsel. De Rouches snakten duidelijk naar een avond 
zonder commotie.  
De eerste helft kwam maar traag op gang. De thuisploeg wou wel, maar voetbalde niet op niveau. Het feit dat 
draaischijf Defour al na tien minuten geblesseerd naar de kant moest, deed het spel van Standard ook geen 
deugd. Het uitvallen van de ex-speler van KVM was trouwens een van de drie enige noemenswaardige 
gebeurtenissen van de eerste vijfenveertig minuten. Vlak voor rust wisselde Boloni ook nog Dalmat, al dan 
niet geblesseerd na een contact met Biebauw. Het derde en laatste moment van opwindingwas tevens ook de 
enige kans van de eerste helft. De Camargo wriemelde zich door het hart van de defensie en omzeilde 
vervolgens Biebauw. De Rode Duivel duwde daarna het leer echter in het zijnet. Voor de rest kregen de talrijk 
meegereisde supporters de ene spelonderbreking na de andere voorgeschoteld. Een donderpreek van Boloni 
kondigde zich aan.  
En jawel, het was een heel ander Standard dat uit de kleedkamers kwam. De thuisploeg drukte geelrood tegen 
het eigen doel en creëerde ditmaal wel kansen. Jovanovic miste de eerste nog, maar bij de tweede poging was 
het wel raak. Carcela veroverde het leer en schoot de bal dan enig mooi voorbij een kansloze Biebauw. Twee 
minuten later mocht de jonge Marrokaanse Belg dat kunstje nog eens over doen. Persoons verloor knullig de 
bal en Biebauw mocht zich een tweede maal omdraaien. Bijna had Carcela een echte hattrick te pakken, maar 
zijn derde poging van de avond suisde voorlangs. Een derde goal voor Standard kwam er nog wel. Biebauw 
leek even te aarzelen bij een vrije trap en Mangala was er als de kippen bij om de bal tegen de touwen te 
jagen. Tussendoor maakte Diabang zijn debuut, maar drie doelpunten slikken op een kwartier was te veel van 
het goede. Buyens en Gorius waren nog dicht bij de eerredder, maar Standard kon al bij al de partij rustig 
uitvoetballen. 



 

Vrijdag 18 september:  KV Mechelen bereikte een overeenkomst met een nieuwe co-sponsor: Argos Oil.  
Gedurende de komende 5 jaar zal het stadion van Malinwa de naam dragen van deze nieuwe partner. KV 
speelt z’n thuiswedstrijden vanaf nu dus in het Argos Oil-stadion ‘Achter de Kazerne’.  Argos Oil is één van 
de grotere zelfstandige oliebedrijven van de Benelux. Het is actief op het gebied van trading, opslag en 
verkoop van (bio)brandstoffen en smeermiddelen. Argos Oil opereert vanuit de Rotterdamse haven en wil 
dankzij KV Mechelen meer naambekendheid verwerven in België. In 2008 had het bedrijf een omzet van 1,5 
miljard euro en ongeveer 550 werknemers in dienst. 
 

Zaterdag 19 september:  KV Mechelen  -  KSV Roeselare   3-2 
KV Mechelen won een bewogen wedstrijd tegen KSV Roeselare. Meer dan 50 minuten lang moest het met 
amper negen man een drie-één voorsprong verdedigen. Dat lukte met verve: het werd 3-2.  
Malinwa blijft een hartverwarmend speciaal clubje: dat bewees het vanavond nogmaals tegen KSV Roeselare. 
Na veertig simpele minuten voetbal had het Roeselare in haar achterzak, maar na een rondje kwistig kaarten 
uitdelen door de scheidsrechter moest KVM nog lang met negen man verder. De tweede helft teerde geelrood 
op een briljante organisatie en hield het zonder problemen stand. Wij geven u: sensatie in KV Mechelen – 
KSV Roeselare. 
KV Mechelen versierde bij de eerste aanvalsprik al een strafschop. Xavier Chen ging na een duel tegen de 
vlakte en scheidsrechter Delferiere legde de bal op de stip. Gorius liet de vroege openingstreffer niet liggen: 
feilloos in het dak van het doel. Het geplaagde Roeselare dat ook dit seizoen een lastige degradatiestrijd 
tegemoet lijkt te gaan, kreeg van de thuisploeg meteen een mokerslag uitgedeeld. 
Simpel drie-nul 
De bezoekers zouden nadien vruchteloos op zoek gaan naar een kans op de gelijkmaker. Daarvoor was de 
onrust en de onmacht in het West-Vlaamse elftal te groot. KV Mechelen domineerde en werkte bijzonder 
efficiënt af. David Destorme zette twintig minuten ver Malinwa op een twee-nul voorsprong. Vanop afstand 
vond hij het gaatje tussen Sierens en de paal. Een geslagen Roeselare kreeg net na het halfuur een derde 
doelpunt om de oren. Aloys Nong werkte in de kluts de bal over de lijn.  
KV Mechelen leek de partij volledig in handen te hebben. Een geweldige run van Ghomsi en dito actie van 
Buyens etaleerde het klasseverschil dat de hele eerste helft duidelijk zichtbaar was. Buyens vond echter de 
vuisten van Sierens op zijn weg.  
Twee keer rood 
Alles onder controle voor een fijne avond voetbal met een zekere zege denk je dan, maar toen volgden vijf 
ongelofelijke minuten voor de pauze. Eerst vond Roeselare plots de drie-één. Een fout van Ivens op Vidarsson 
leidde een penalty in. El Gaaouiri zette puik om. In normale omstandigheden zou geelrood deze kleine 
tegenslag wel te bovenkomen, maar toen testte het scheidsrechterskorps onder leiding van Sebastien 
Delferiere even zijn stergehalte. Eerst bestrafte de man in het zwart een lichte duwfout van Jonas Ivens op El 
Gaaouiri met rood. Doorgebroken man oordeelde Delferiere. De man in het zwart vergat echter dat hij eerder 
aan de overzijde een fout van Huyghebaert op de aandringende Nong slechts met een geel karton bedacht. 
De wedstrijd ontspoorde even later helemaal na een forse tackle van Mununga. Geduw, getrek, geel voor 
Mununga en Vidarsson en een vrije trap. Tenminste tot Delferiere op aangeven van de vierde scheidsrechter 
plots rood trok voor Nong. Een duwfout in het tumult voordien was blijkbaar de lichte aanleiding voor de zeer 
zware sanctie. Gevolg: stadion op stelten en Maes de tribune in. Chaos en onduidelijkheid troef in een 
wedstrijd die tot dan toe nooit de schijn had te ontsporen in één of andere Engelse battle.  
Briljant Malinwa 
Maar bij Malinwa weet iedereen: wat je zelf doet, doe je beter. En onder dat mom trachtten negen man op het 
veld en elfduizend in de tribunes de voorsprong op een positieve wijze te verdedigen. Staat u ons toe even 
euforisch te zijn: stamnummer vijfentwintig voetbalde briljant en met een ongeziene maturiteit Roeselare op 
een hoopje. Onder leiding van een beresterke organisatie, een niet aflatende Destorme in punt en tribunes die 
haast zelf het veld zouden opkruipen, stond KVM pal. Eerst moest Renard De Pever nog van de 
aansluitingstreffer houden, maar nadien was het veelbetekenend dat Malinwa nog de betere kansen versierde. 
Destorme en Persoons in de rebound zagen de staak twee maal spelbreker spelen. In de slotfase mocht ook 
Vidarsson gaan douchen met rood. Dissa maakte in de 92ste minuut nog de drie-twee, maar niets kon dat 
hevige verlangen van KV Mechelen naar de derde thuiszege van het seizoen tegenhouden. 
 

Maandag 21 september: Aloys Bertrand Nong kreeg voor z’n rode kaart van afgelopen zaterdag 2 speeldagen 
schorsing voorgesteld.  Jonas Ivens kreeg het voorstel om slechts 1 match aan de kant te blijven. Beide spelers 
moeten ook nog een boete betalen van respectievelijk 100 en 50 euro. KV Mechelen gaat echter in beroep 
tegen deze straffen. Tegen de sanctie die aan coach Pieter Maes werd opgelegd, een boete van 1 000 euro, gaat 
de club niet in beroep. 



 

Dinsdag 22 september: vandaag behandelde het Sportcomité het beroep dat Malinwa aantekende tegen de 
minnelijke schikking die het kreeg voor de schorsingen van Ivens en Nong. De speeldag schorsing van Ivens 
werd tenietgedaan en Nong kreeg in beroep één strafdag vermindering. De Kameroener zal hierdoor alleen de 
wedstrijd van morgen op Charleroi moeten missen. 
 

Woensdag 23 september:  Sporting du Pays de Charleroi  -  KV Mechelen   1-2 
KVM boekte een knappe 1-2 zege op het veld van Charleroi. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Voor 
geelrood scoorden zowel Rossini als Diabang hun eerste doelpunt van het seizoen.  
Amper vier dagen na de felbevochten zege tegen Roeselare moest KVM alweer de wei in. Met Charleroi trof 
het een ploeg in vorm. Bovendien moest geelrood op bezoek in het bastion van de Bayats. Ondanks de 
atypische voetbalavond hadden beide supportersclans er toch duidelijk zin in. In het Mechelse vak vonden we 
overigens Bjorn Vleminckx terug. Buiten de geschorste Nong prijkten dezelfde namen op het wedstrijdblad. 
Rossini nam voorin de plaats in van de ongelukkige Kameroener. 
 

 
 

Met dit spandoek protesteerde de Mechelse aanhang tegen het midweekvoetbal en de kalenderwijzigingen 
onder invloed van Belgacom-TV.  Het spandoek werd echter reeds voor de aftrap verwijderd … 
 

De thuisploeg nam van bij aanvang meteen het heft in handen. Gesteund door een zeer bedrijvige spionkop 
drukte het Malinwa terug op de eigen speelhelft. Kansen creëren lukte evenwel niet voor de Zebra’s. Een 
schotje van Chakouri dat in het zijnet belandde, was lange tijd het enige gevaar. Gaandeweg de eerste helft 
kwam KVM beter in de wedstrijd en slaagde het erin Charleroi wat verder van het eigen doel te houden. Zelf 
kon het enkel dreigen met een vrije trap van Gorius. Chabbert stond echter attent te keepen en kende weinig 
moeite met de poging van de Fransman. Nadien viel de wedstrijd helemaal stil en was het wachten op een 
opstootje tussen Ghomsi en Cordaro voordat er nog eens iets te beleven viel. Bourdouxhe bedacht beide 
amokmakers met een gele kaart. Kort voor de rust viel Chen nog uit met een blessure. In een spurtduel met 
Iajour ging de rechtsback plots liggen en kon nadien niet meer verder. De ingekomen Van Goethem maakte 
van de laatste vijf kalme minuten dankbaar gebruik om zich wat op te warmen. Rusten gingen beide ploegen 
met de brilscore op het bord. 
De tweede helft begon een beetje waar de eerste was geëindigd. Charleroi nam het voortouw zonder echt 
gevaarlijk te zijn. Geelrood hield makkelijk stand en prikte af en toe tegen. Na tien minuten in de tweede helft 
brak de wedstrijd plots helemaal open. De tot dan toe bleke Rossini schoot Malinwa enig mooi vanuit de draai 
op voorsprong. Vlak daarna miste Brillault een huizenhoge kans op de gelijkmaker. De bal bleef hangen na 
een stilstaande fase en belandde voor de voeten van de Fransman. Die streelde echter alleen maar het leer 
zodat Renard eenvoudig kon oprapen. Demol voerde daarna twee wissels door en ook Maes bracht met 
Diabang vers bloed in de ploeg. 
Met de inbreng van de Bosnische Senegalees solliciteerde de KVM-coach duidelijk naar de trofee van de 
gouden wissel van de week. Diabang stond amper een halve minuut op het veld toen die door Destorme werd 



diepgestuurd. De nieuwkomer van geelrood omspeelde simpel Chabbert en dikte de score aan tot 0-2. Lange 
tijd hield geelrood probleemloos stand totdat de scheidsrechter tien minuten voor tijd oordeelde dat Renard de 
doorgebroken Al Hosni foutief afstopte. Thereau zette de penalty feilloos om en bracht zo de spanning terug 
in de wedstrijd. KVM reageerde echter niet aangeslagen en voetbalde de wedstrijd op een volwassen manier 
uit. Malinwa sprokkelde zo drie extra gouden punten met het oog op de lastige verplaatsing naar Brugge van 
volgende maandag. 
 

Maandag 28 september:  Cercle Brugge KSV  -  KV Mechelen   1-0 
KV Mechelen verloor op het veld van Cercle Brugge met 1-0. In een wedstrijd waar alles tegenzat wat tegen 
kon zitten, scoorde Vossen in de eerste helft het enige doelpunt na een betwistbare penalty.  
Voor de tweede keer in minder dan een week tijd trok Malinwa een taalgrens over om te gaan voetballen. Het 
geplande bezoek aan de West-Vlaamse hoofdstad bracht bij velen waarschijnlijk wel een hoop mindere 
herinneringen naar boven. Het Jan Breydelstadion was voor geelrood de afgelopen jaren dan ook vaker een 
spookhuis dan een eigenlijk voetbalstadion. Maes voerde twee wissels door in vergelijking met woensdag. 
Van Goethem nam de plaats in van de gekwetste Chen en voorin keerde Nong terug uit schorsing waardoor 
Rossini opnieuw naar de bank verhuisde.  
De opnieuw talrijk meegereisde supporters zagen hun ploeg de beste start nemen. KVM nam van bij aanvang 
de partij in handen en drukte Cercle terug op eigen helft. Gedurende tien minuten was geelrood nadrukkelijk 
baas, zonder evenwel echt gevaarlijk te zijn. En dan, jawel, een nieuw hoofdstuk in het – reeds aardig 
aangedikte- boek: het Jan Breydelstadion en scheidsrechterlijke dwalingen. Foley ging nogal gretig neer op 
een diepe bal, maar Wouters had blijkbaar een duwfout van Ghomsi gezien en trakteerde de vereniging op een 
penalty. Vossen zette de elfmeter feilloos om en bracht zo de thuisploeg op voorsprong. Een geschenk met een 
mooie strik om U tegen te zeggen. Net geen halfuur ver was er dan een overduidelijke slag van Kelhar in het 
gezicht van Nong, maar dat was volgens Wouters slechts een gele kaart waard. Tussen die twee fasen en ook 
nadien zakte het spel van Malinwa helemaal weg en mocht het blij zijn dat het bij de rust nog maar 1-0 in het 
krijt stond. Cercle miste na de openingstreffer namelijk een karrenvracht aan grote kansen. Nyoni, Vossen, 
tweemaal Gombani en ook nog Foley net voor rust hadden eigenlijk de score moeten aandikken.  
In de tweede helft ging geelrood op zoek naar de gelijkmaker tegen een stug verdedigend groenzwart. Op het 
uur kreeg KVM een resem hoekschoppen kort na elkaar. Diabang kopte een eerste mogelijkheid over. Op de 
daaropvolgende hoekschop werd Persoons lichtjes geduwd door Vossen en Wouters legde de bal opnieuw op 
de stip. Even was het niet duidelijk of Mununga of Gorius de penalty zou nemen. Uiteindelijk zette Gorius 
zich toch opnieuw achter de bal, maar die miste vervolgens jammerlijk. Mechelen probeerde nadien nog een 
vuist te maken, maar de thuisploeg kwam nog het dichtst bij een doelpunt. Vossen trapte het leer op de lat en 
in de rebound schoot Gombani voorlangs. Meer gebeurde er niet meer zodat Malinwa opnieuw verloor in Jan 
Breydel. 
 

Dinsdag 29 september:  KVM legde Joachim Mununga een geldboete op voor z’n reactie op het veld van 
Cercle Brugge KSV.  Toen scheidsrechter Wouters naar de stip wees voor Malinwa, eiste Mununga de bal op 
terwijl Julien Gorius de vaste strafschopnemer is. Na een felle discussie trapte Gorius de bal over en werd 
Mununga gewisseld. Vandaag werd Mununga dus op het matje geroepen. Na een groepsgesprek waarin 
Mununga zich excuseerde en besefte dat hij niet handelde in het ploegbelang, is deze zaak gesloten voor 
trainer Pieter Maes. 
 

Woensdag 30 september:  vandaag moet Pieter Maes het op training stellen zonder Romeo Van Dessel.  De 
jonge verdediger van KV is opgeroepen voor een training met de nationale ploeg -20 jaar. 
 

Zaterdag 3 oktober:  KV Mechelen  -  KSC Lokeren Oost-Vlaanderen   2-0 
KV Mechelen won met twee-nul simpel van KSC Lokeren OVL. Een penalty van Gorius en een solo-actie 
van Nong zetten een defensief Lokeren zonder veel problemen in het verlies.  
Malinwa speelde een behoorlijke wedstrijd zonder Lokeren met veel weerga te overtroeven. Het kreeg al snel 
een lichte strafschop en maakte de klus in de tweede time simpel af. Lokeren dreigde nauwelijks, bleef in zijn 
defensieve stulp rondslenteren en stuitte op een efficiënte thuisploeg. KVM klimt zo – eventjes - naar een 
tweede stek in het klassement. 
Na een avondje frustratie op het veld van Cercle Brugge wou KV Mechelen weer aanknopen met het 
collectieve voetbalplezier van daarvoor. Dat lukte bij aanvang aardig. Van Goethem die de geschorste Ghomsi 
verving, zocht een strafschop en kreeg die van scheidsrechter Virant ook. Duprez en Overmeire voorkwamen 
foutief de doorgang van de nummer zeven van KVM.  
Onder luid applaus werd Gorius naar de penaltystip gejoeld. Hij zette zijn missertje vanop Cercle recht met de 
perfecte strafschop en schoot Malinwa al snel op voorsprong. Even later mikte Diabang, vervanger van de 



zieke Mununga, net naast. Goed begin van geelrood dat een defensief Lokeren meteen naar de keel greep. 
Wervelend was het - mede door de bezoekende muur - allemaal niet, maar KVM hield de touwtjes strak in 
handen. Een uitbraak van Destorme verdiende meer: Diabang zag zijn kopbal naast de staak belanden.  
En Lokeren? Tja, dat toonde lange tijd nauwelijks iets. De gelijkmaker van Janczyk na een foutje van Van 
Dessel zou onverdiend geweest zijn. Gelukkig voor de thuisploeg pakte Renard in twee keer. De eerste helft 
had een extra doelpuntje kunnen gebruiken, want ondanks het overwicht van KVM waren de kansen bijzonder 
schaars. Iets teveel slordigheden teisterden het spelbeeld, Nong en Destorme ontsnapten te weinig uit de tang 
van de Lokerse verdediging en achteraan gaf Malinwa vlak voor rust te simpel te veel hoekschoppen weg. De 
Waaslanders creëerden echter nauwelijks kansen, ook niet vanop de mogelijkheden geboden aan de 
hoekschopvlag. Eén – nul bij de rust was dan ook verdiend. 
Lokeren kwam na de pauze even gevaarlijk opzetten, maar zonder verder onheil. De bezoekers bleven 
verdedigen en alles vastzetten, Malinwa zocht geduldig de ene opening. Het ontbrak echter aan aanvallende 
veerkracht om Lazic te bedreigen. De bezoekers zochten meer de zestienmeter op, maar verzuimden de lichte 
druk om te zetten in een doelpuntje. Op een zeldzame geslaagde counter van de thuisploeg maakte Nong het 
fraai af. Twee man voorbij en Lazic het nakijken geven: Nong schudde zo een lastige partij van zich af. 
Meteen aan de overzijde mocht Renard aan het werk. Overmeire zag een afstandsknaller door KVM-goalie uit 
de hoek gehaald worden. Malinwa liet zich niet vangen aan het verdedigende verhaaltje van Lokeren zoals 
tijdens de wedstrijd tegen STVV. Het bleef georganiseerd het balletje rondtikken zonder overhaast met z’n 
allen richting doel te stormen. Bovendien had het deze maal wel voldoende aan enkele prikken om een 
resultaat neer te zetten. KV Mechelen behaalt zo achttien mooie punten en staat voorlopig zowaar tweede. 
 

Vrijdag 9 oktober:  KV Mechelen  -  KSK Lombeek Ternat   2-1 
KV Mechelen won vanavond met 2-1 van Ternat. Diabang en Vrancken scoorden in de eerste helft.  
Om het competitieloze weekend door te komen, voetbalde KV Mechelen vrijdagavond tegen derdeklasser 
KSKL Ternat. Het werd 2-1. Voor Malinwa scoorden Boubacar Diabang en Wouter Vrancken in de eerste 
helft. Kevin Geudens voetbalde die eerste helft mee en speelde voor het eerst sinds zijn beenbreuk begin vorig 
seizoen in Moeskroen een wedstrijd. Ternat kwam ook nog tot scoren. Net voor affluiten maakte Schoukens er 
nog twee-één van. 
 

Dinsdag 13 oktober:  vandaag overleed in het Sint-Maartenziekenhuis ex-KVM-dokter Raymond Luyten.  
Luyten, die 80 werd, werkte jaren als clubdokter bij KV Mechelen en zette zich ook als bestuurslid achter de 
oprichting van sociovereniging Klub25. De uitvaartplechtigheid vindt op dinsdag 20 oktober om 11u in de 
Basiliek van Hanswijk plaats. 
 

Zondag 18 oktober:  KRC Genk  -  KV Mechelen   1-2 
KV Mechelen stuntte vanavond op het veld van Racing Genk. Malinwa won met 1-2 dankzij doelpunten van 
Mununga en Van Dessel. 
Na een kort internationaal intermezzo was het weer tijd voor het echte werk. KVM moest op bezoek bij 
Racing Genk dat al sinds maart niet meer had kunnen winnen in de eigen Crystal Arena. Door de blessures 
van Van Goethem en Chen stond Van Hoevelen nog eens op de rechtsback. Centraal werd zijn positie 
ingenomen door Van Dessel.  
Al ruim zeven maanden moesten de Genkfans wachten op een nieuwe thuisoverwinning. De Limburgers 
waren er dus op gebrand om een goed resultaat neer te zetten. Na vijf minuten leek de thuisploeg al aardig op 
weg om een einde te maken aan die negatieve statistiek. Van Dessel reageerde te laat op een diepe bal naar 
Ogunjimi en zag zich daarna genoodzaakt de Genkse aanvaller foutief af te stoppen. De Nederlandse ref 
twijfelde niet en legde de bal op de stip. Tözser faalde niet en bracht zo Racing al vroeg op voorsprong. 
Daarna volgde een lange periode van Genkse dominantie met enkele halve kansjes voor de thuisploeg. 
Ogunjimi en Pudil faalden echter beide. En KV Mechelen? Dat slaagde er niet in een voet aan grond te krijgen 
in de Crystal Arena. Geelrood had duidelijk een opsteker nodig om zich terug in de wedstrijd te voetballen en 
dat kreeg het ook. Bij de eerste echte kans was het meteen raak. Nong dribbelde zich knap voorbij zijn 
bewaker op de flank en behield dan perfect het overzicht. Mununga had zo zijn eerste van het seizoen maar 
binnen te tikken. Eén-één en Malinwa terug in de wedstrijd. Voor de rust gebeurde er echter niet veel meer en 
zo gingen beide ploegen rusten met een gelijkstand waar vooral Mechelen tevreden mocht mee zijn.  
De tweede helft begon met een geweldige pegel van Camus. Renard moest het betere vuistwerk bovenhalen 
om zijn netten schoon te houden. Het was echter niet het signaal voor de thuisploeg om opnieuw de wedstrijd 
naar zich toe te trekken. Sterker nog, naarmate de wedstrijd vorderde was het geelrood dat meer en meer het 
laken naar zich toe trok. Dat veldoverwicht resulteerde evenwel niet in doelrijpe kansen. Enkele hete standjes 
voor doel, dat wel, maar niets met veel flair. In het slotkwartier voerde Genk-coach Vanhaezebrouck nog een 
wissel door waardoor de thuisploeg toch weer het heft in handen nam. Geelrood plooide, maar brak niet. 



Integendeel, in het slot van de partij sloeg Malinwa nog genadeloos toe. Wie anders dan de geplaagde Van 
Dessel kopte het leer alsnog voorbij Verhulst. Antiheld in de eerste helft, maar de absolute held in de tweede 
helft. Drie gouden punten voor Malinwa, want een ultieme poging van Tözser leverde ook niets op, dat 
daarmee Genk in diepe rouw dompelde 
 

Vrijdag 23 oktober: KV Mechelen werd door Willy Van den Wijngaert gedagvaard. De ex-preses eist al zijn 
investeringen die hij bij het oude KVM voor de vereffening deed, terug van de nieuwe vzw. Willy Van den 
Wijngaert vraagt in eerste instantie 1 miljoen euro terug als ‘provisionele eis’. Van den Wijngaert en zijn 
bedrijf Bofin leenden tijdens zijn voorzittersjaren bijna 12 miljoen euro aan KV Mechelen. Bij de vereffening 
in 2002 signaleerde hij dat bedrag aan schulden aan de vereffenaar. Toen KV Mechelen in vereffening ging, 
redden de supporters onder leiding van Mark Uytterhoeven de club en werd met een nieuwe bestuursploeg een 
nieuwe vzw opgericht. Deze dagvaarding is een nieuwe zaak van Van den Wijngaert tegen KV Mechelen en 
staat los van de twee andere dossiers over het stadion. Zo loopt er een dossier van Van den Wijngaert tegen 
KVM over de aankoop van het stadion. Van den Wijngaert heeft nog hypotheken op de stadiongronden die 
nog in vereffening zitten en wil het stadion zelf terugkopen. Maar ook KVM wil haar stadion, dat het nu huurt, 
terugkopen. De zoektocht naar een antwoord op de vraag ’wie mag het stadion inkopen en aan welke prijs?’ 
werd voor de Beslagrechter te Mechelen verdaagd naar 27 november om KV Mechelen toe te laten het nieuwe 
bod van de zijde van Van den Wijngaert te beoordelen. 
Daarnaast vindt Van den Wijngaert dat KVM een te kleine huursom voor het stadion betaalt aan de 
vereffenaar. Ook daarover loopt een rechtszaak die september 2010 verder behandeld wordt. Van den 
Wijngaert vindt dat Malinwa retroactief meer huurgeld zou moeten betalen. KVM weerlegt dit gezien er geen 
andere huurders waren op het moment dat de huurprijs werd vastgelegd, de club zelf ondertussen 
inspanningen heeft geleverd om het oude stadion te vernieuwen en een expert op vraag van de vereffenaar de 
huidige huurprijs heeft vastgelegd. 
 

Zondag 25 oktober:  KV Mechelen  -  RSC Anderlecht   0-2 
KVM verloor de topwedstrijd tegen Anderlecht met nul-twee. Het liep zowel in het begin van de eerste als de 
tweede helft tegen een bezoekend doelpunt aan en liet zelf de kansen op de gelijkmaker liggen.  
Malinwa kreeg vanavond een lekker ouderwetse topper voorgeschoteld: eentje met veel sfeer én met inzet. 
Dat het uiteindelijk op nul-twee zou eindigen, kon weinigen echt deren, want de prestatie die KVM tot nu toe 
neerzette mocht immers gezien worden. De tweede plek in het klassement stond zowaar op het spel en alleen 
dat al kon de geelrode aanhang ten zeerste appreciëren.  
Jammer genoeg voor de thuisploeg werd de excellente reeks niet verder gezet tegen paarswit. Niet dat 
Anderlecht champagnevoetbal opdiste, maar toch beheerste het het overgrote deel van de partij met 
degelijkheid en vooral, efficiëntie. Lukaku kon al snel de eerste Brusselse goal scoren waardoor KVM het 
vroeg in de wedstrijd lastig kreeg. Eventjes leek het er naar dat geelrood Anderlecht nog naar de keel zou 
grijpen, maar Nong en Destorme kenden pech bij de afwerking. Die pech kende Boussoufa niet na de rust: 
nul-twee en wedstrijd gespeeld. 
Het eerste schot op doel kwam nochtans van de thuisploeg. Een actie van Gorius belandde bij Destorme die in 
één tijd schoot. Silvio Proto was bij de pinken. RSCA was meteen wakker en prikte na tien minuten een eerste 
keer tegen. Het zou meteen een doelpunt worden. Lukaku - moederziel alleen in het centrum - had geen 
moeite met de fraaie voorzet van Boussoufa en verschalkte Renard.  
De zetel van paarswit 
Paarswit kon al snel vanuit zijn luie zetel voetballen en liet de thuisploeg even wat rondtikken, maar meer dan 
wat steriele druk leverde dat het eerste half uur niet op. Integendeel, de bezoekers scoorden bijna de nul-twee. 
Weer Boussoufa kon Lukaku aanspelen en de nieuwe jonge god van het Astridpark stond weer op de goede 
plek. Renard schudde een tijgersprong uit zijn mouwen en haalde de bal nog uit de hoek. Even later kapte 
Boussoufa zich vrij in de zestien: het dak van het doel trilde. 
KV Mechelen voetbalde niet met genoeg schwung, was te onzuiver in de passing en vergat de scherpheid in de 
duels om de ploeg uit de hoofdstad echt onder druk te zetten. Pas het laatste kwartier van de eerste helft vond 
KVM zijn swingende zelve weer. Anderlecht plooide en dat leverde verscheidene mogelijkheden op. Nong 
versierde dé kans op de gelijkmaker. De Kameroener wroette zich voorbij Mazuch en besloot zelf op doel te 
pegelen. Foute keuze zo bleek: de bal ging naast terwijl een eenzame Destorme op rechts gefrustreerd toekeek. 
Aanspraak op de één-één 
Geelrood voelde dat er meer inzat en verzamelde nu kansen - Gorius net naast, Destorme op een been van 
Deschacht en Gillet net voor de lijn – neen, het zat KVM niet mee. Want laten we wel wezen, ondanks een 
moeilijk eerste half uur kon de thuisploeg wel aanspraak maken op de één-één. Het bleef echter bij de 
voorsprong voor RSCA. 



KV Mechelen wou ook de tweede helft op het elan van de eerste doorgaan, maar werd net als in de eerste time 
snel koud gepakt. Hét moment in de wedstrijd zou immers de 56ste minuut worden. Terwijl Nong en 
Mununga weer een opgelegde kans de nek om wrongen, konden de bezoekers counteren. Boussoufa drong 
centraal door en knalde mooi in het hoekje. Anderlecht deed wat Malinwa verzuimde: efficiënt wezen. 
Bijzonder jammer voor de thuisploeg dat met de nul-één nog steeds hoop had op de gelijkmaker.  
Net niet vs efficiëntie 
De wedstrijd was meteen gespeeld, want KVM - tot dan toe vooral door enthousiasme vooruitgestuwd - zonk 
nadien weg. Malinwa liet de kans onbenut om de cruciale momenten van de match naar zich te trekken. Het 
liet té gemakkelijk scoren, miste de efficiëntie van de afgelopen weken en kon de beheerstheid en 
volwassenheid waar Maes zo op hamert niet ten toon spreiden. Zeker na de nul-twee lukte het KV Mechelen 
niet om RSCA te bedreigen. Het werd vooral een potje gezeur en gemekker bij beide elftallen waardoor de 
topper ter plaatse bleef trappelen. De inbreng van Rossini kon daar bitterweinig aan veranderen. 
Maar laat Malinwa vooral bescheiden zijn: het trachtte vanavond punten te pakken en leuk voetbal te etaleren. 
De conclusie van vandaag mag duidelijk zijn: geelrood kwam in alle linies simpelweg iets te kort. KVM 
mocht echter met opgeheven hoofd het strijdtoneel verlaten: het liet zich nooit wegspelen door paarswit en liet 
vooral iedereen toeleven naar een topper met een inzet waar geelrood sinds jaren alleen nog maar van kon 
dromen. Snel weer verder werken is de boodschap, want de afspraak woensdag tegen vierdeklasser Spouwen-
Mopertingen is minstens even belangrijk om ook in de beker van zich te laten spreken. 
 

Maandag 26 oktober:  Vandaag werd de rechtszaak van Van den Wijngaert tegen KV Mechelen ingeleid. 
Zoals verwacht stelden de verschillende partijen een kalender voor de verdere procedure op. De zaak van Van 
den Wijngaert – die bijna 12 miljoen euro eist van het nieuwe KV Mechelen voor niet vereffende schulden bij 
het oude KVM – komt op 25 mei 2010 opnieuw voor. 
 

 
Willy Van den Wijngaert tijdens z’n periode als voorzitter van Malinwa. 
 

Woensdag 28 oktober:  KV Mechelen  -  Spouwen-Mopertingen  2-0 
KV Mechelen won vanavond met twee-nul van Spouwen Mopertingen en bekert zo een ronde verder. In de 
slotfase scoorden Aloys Nong en Giuseppe Rossini.  
Toegegeven, deze woensdagavond tegen vierdeklasser Spouwen Mopertingen had niet de allure van afgelopen 
zondag tegen RSC Anderlecht, maar de inzet was misschien wel dubbel zo belangrijk als de symbolische strijd 
voor de tweede plaats in eerste klasse. Een knotsgek bekeravontuur zoals vorig seizoen dient minstens de 
betrachting van geelrood te zijn. Peter Maes liet enkele spelers rusten. Rossini, Biebauw, Dunkovic, Vrancken 
en Diabang kregen zo opnieuw hun kans.  
Het eerste schotje van de partij nam Vrancken voor zijn rekening. De nummer vijfentwintig van Malinwa 



schoot van net buiten de zestien over. Spouwen kwam ook even piepen: America stond aan het kanon, zijn 
schot waaide ver naast. De opdracht van KVM zou een hele wedstrijd dezelfde blijven: zoeken naar een 
opening in de bezoekende organisatie en vooral geen tegendoelpunt slikken. Makkelijker gezegd dan gedaan, 
want het lukte de thuisploeg maar niet om in het eerste halfuur kansen bij elkaar te voetballen. En voorzet van 
Rossini die aan de tweede paal voorbij Mununga zoefde was de grootste mogelijkheid. Even was er 
opschudding toen Spouwen Mopertingen voor de kooi van Biebauw verscheen. Bouhriss zette Ghomsi in de 
wind, maar besloot voorlangs.  
Ingrepen bij de rust 
Net voor de pauze werd KVM toch wakker via enkele stilstaande fases. Mellemans – voor het eerst sinds de 
bekerfinale weer aan de aftrap van een officiële wedstrijd – kopte een corner van Dunkovic pal op doelman 
Crescente. Even later probeerde Rossini het: zijn vrije trap ging net naast. Ook de voorzet van Pino naar 
Mellemans leverde niets op: Melle kopte net naast. Zo bleef het na een zwakke eerste helft zonder veel 
creatieve impulsen nul-nul. 
Maes greep bij de rust in en wisselde Van Dessel en Diabang voor Van Hoevelen en Nong. We waren nog net 
niet in de fase van het nagenieten van onze warme koffie of we werden al getrakteerd op een rode kaart. 
Braeken vloog te enthousiast, maar vooral te gevaarlijk op Mununga in. Bultinck aarzelde niet en trok meteen 
rood. KV Mechelen kon evenwel niet profiteren van het overwicht. Kansen bleven schaars: Rossini schilderde 
een vrije trap net naast de kruising. Nee, het was niet het olijke in-spring-de-bocht-gaat-in KV Mechelen 
vanavond. Veel te veel onzuiverheden teisterden het spelbeeld en de vrije geelrode man werd nauwelijks 
gevonden tussen de blauwwithemden.  
Beuken? 
Malinwa probeerde vervolgens de druk op te voeren en een betekenis te geven aan het werkwoord beuken, 
maar veel leverde dat niet op. Van Hoevelen probeerde het in het slotkwartier dan maar zelf na een gemeten 
pass van Dunkovic, goalie Crescente stond pal op het kanonschot van de Mechelaar. Spouwen Mopertingen 
was nog steeds op weg naar verlengingen. Dunkovic speelde zich even later vrij in de zestien, maar mikte 
naast. Tien minuten voor tijd viel de verlossing dan toch: Nong benutte mistasten van de bezoekende defensie 
en liet Crescente geen schijn van een kans. Malinwa leek met de één-nul een ronde verder te gaan bekeren, 
maar in de allerlaatste minuut diepte Rossini de score nog uit. Crescente weerde nog uit doel, maar op 
aangeven van de lijnrechter werd het doelpunt toegekend. 
Opdracht volbracht na een draak van een wedstrijd: KV Mechelen bekert een ronde verder. En Spouwen 
Mopertingen? Dat maakte er toch nog een feestje van met z’n talrijk opgekomen supporters en mocht onder 
het applaus van de thuisaanhang terug de bus op. 
 

Vrijdag 30 oktober: Vanavond overleed ex-jeugdvoorzitter Manu Verreth. Hij was al een tijdje ziek en 
overleed op 69-jarige leeftijd in het UZ Gasthuisberg in Leuven. In 2002 was hij ook lid van de werkgroep 
Red KV. Bij het grote publiek was Verreth bekend als acteur. Onder andere bij het Mechels Miniatuur 
Theater, maar vooral vanwege z’n onsterfelijk rol als Jomme Dockx in de serie “De collega’s”. 
 

 
Manu Verreth 

 

Belgacom-TV verplaatste 3 wedstrijden van Malinwa naar een andere datum: KVM-Gent gaat door op vrijdag 
4/12 i.p.v. op zaterdag 5/12. Ook de thuiswedstrijd tegen G.B.A. verhuist van zaterdag naar vrijdag, van 19/12 
naar 18/12. De uitwedstrijd op SV Zulte-Waregem wordt op zondagavond 22 november gespeeld in plaats van 
op zaterdagavond. Aftrap in het Regenboog-stadion is voorzien om 18u00. 



 

Zaterdag 31 oktober:  KV Kortrijk  -  KV Mechelen   2-0 
KVM verloor met twee-nul op het veld van een gretig Kortrijk. Malinwa speelde een mindere wedstrijd en 
moest in de tweede helft twee doelpunten incasseren.  
Na de nederlaag tegen Anderlecht ging KVM in het verre West-Vlaanderen op zoek naar een nieuwe 
driepunter om haar positie aan de top van het klassement opnieuw te verstevigen. Er vielen geen wijzigingen 
te noteren in de basiself, wel een positiewissel. Van Hoevelen begon de partij op de rechtsback, waardoor Van 
Dessel naast Ivens postvatte in het hart van de defensie. Beide ploegen speelden voor de gelegenheid ook in 
een eenmalig Telenet-shirt, dat nadien geveild zou worden.  
De thuisploeg begon het best aan de wedstrijd en ging resoluut voor een vroege voorsprong. Het combineerde 
beter en was ook defensief bij de afspraak. Malinwa had moeite om de bal in eigen rangen te houden en al 
helemaal om naar voren toe te voetballen. Al na tien minuten hadden de Kortrijkzanen twee goede 
mogelijkheden bij elkaar gevoetbald. Eerst testte Belhocine de duikkunsten van Renard met een aardig 
vluchtschot. De Mechelse goalie ging echter vlot neer in de hoek en hield zo zijn netten schoon. Enkele 
minuten later was hij wel geklopt, maar toen bracht de paal redding op een pegel van Capon. In de rebound 
viel de bal op het hoofd van Benteke, maar die was te verrast om in een leeg doel te besluiten. Daarna knokte 
geelrood zich stilaan in de partij, maar verder dan twee afstandschoten en een flauwe kopbal kwam het niet. 
De pogingen van Nong en Persoons gingen voorlangs en de kopbal van Destorme werd door Verbauwhede 
onschadelijk gemaakt. Het was KVK dat nog het gevaarlijkst voor de dag kwam via Ibou. De aanvaller uit 
Gambia slalomde zich vakkundig een weg in de zestien, maar zijn inzet strandde op de vuisten van Renard. 
Met de brilscore op het bord trokken beide ploegen de kleedkamers in en daar mochten vooral de bezoekers 
blij mee zijn.  
Wat niet lukte voor de thuisploeg in de eerste helft, lukte meteen bij het begin van de tweede. Ibou ontweek de 
tackle van Ivens en mocht zo alleen op doel af. Ditmaal faalde de aanvaller niet en hij plaatste de bal voorbij 
een kansloze Renard. KVM reageerde meteen met een schot van Gorius dat maar net naast zoefde. Vlak 
daarna had de Fransman een knappe actie in huis waarmee hij Buyens in een kansrijke positie bracht. Ook 
ditmaal scheelde het niet veel, maar Malinwa kende geen geluk in de afwerking. Maes greep in en wisselde 
een bleke Mununga voor Iddi. Op het uur bereikte een vrije trap van Gorius het hoofd van Ivens en die kopte 
knap overlangs binnen. De lijnrechter zag echter buitenspel van Nong en het feest ging niet door. Wat volgde 
was een periode van evenwicht voor geelrood zonder veel doelgevaar. Kortrijk counterde snedig en was zo 
nog gevaarlijker dan Malinwa. Kort voor affluiten ging Ibou nogmaals op wandel op de flank. Hij vond de 
ingevallen Messoudi en die krulde het leer knap voorbij Renard. Twee-nul en match gespeeld. Met een nul op 
zes was de wedstrijd tegen het geplaagde Moeskroen van volgende week plots heel belangrijk. 
 

Maandag 2 november: Vandaag hield KV Mechelen haar jaarlijkse Algemene Vergadering. Traditioneel 
stonden er vooral financiële punten op de agenda. Zo wordt elk jaar het budget van afgelopen seizoen 
geëvalueerd. “Dankzij het geweldige bekerparcours, verhoogde commerciële inkomsten en enkele uitgaande 
transfers kon KV Mechelen het jaar mooi afsluiten met een positief resultaat”, lichtte financieel directeur 
Thierry Steemans toe. “Daarnaast werd de boekhouding ook doorgelicht door een revisor, Ernst & Young, wat 
verplicht is om de licentie te behalen. Zoals in het verslag van Ernst & Young beschreven staat, is er geen 
enkele opmerking over ons budget te maken.” Johan Timmermans was dan ook vol lof over het financiële 
departement van de club. “Dit is volledig de verdienste van de financiële cel en de verantwoordelijke Thierry 
Steemans. We mogen dit toch niet onderschatten. Er zijn ooit nog andere tijden geweest, weet u nog?” 
Naast het budget van vorig seizoen werd ook de opmaak van het seizoen 2009-2010 goedgekeurd. Op 
bestuurlijk vlak verkoos de algemene vergadering opnieuw de raad van bestuur en het dagelijks bestuur.  In 
dat dagelijks bestuur valt één wijziging te noteren: Jan Van Asbroeck wordt als adviseur uit de raad van 
bestuur vervangen door Koen Torfs. 
Verder liet KVM weten dat zaterdag ter gelegenheid van de thuiswedstrijd tegen Moeskroen, voor een 
primeur zorgt. Voor het eerst in haar 105-jarige geschiedenis pakt de club uit met een supportersvereniging 
voor kinderen: de Malinwa Kids Club. Dit initiatief van de supportersraad in samenwerking met Krefima heeft 
als doel jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar (nauwer) te betrekken bij het reilen en zeilen van de club. 
Tot slot kondigde de club vandaag aan dat er op donderdag 12 november een infovergadering zal gehouden 
worden in De Nieuwe Kantine. 
 

Woensdag 4 november: Vanavond werd in Brussel geloot voor de 1/8ste finales en de kwartfinales van de 
Beker van België. KV Mechelen werd voor de 1/8ste finales aan Sporting du Pays de Charleroi gekoppeld. De 
wedstrijd gaat door in het stadion van de Karolo’s en wordt op 23 december gespeelt. Indien KV zich weet te 
plaatsen voor de kwartfinales komt het daarin uit tegen de winnaar van het duel KVC Westerlo - RAEC Mons. 
Verder verlengde Wouter Biebauw vandaag z’n contract bij KVM tot 2012. 



 

 
Wouter Biebauw blijft langer bij Malinwa. 
 

Zaterdag 7 november:  KV Mechelen  -  R. Excelsior Mouscron   0-1 
Malinwa ging met nul-één onderuit tegen het geteisterde Moeskroen.  
Er hing een naar sfeertje in het Argosstadion Achter de Kazerne: eerst was er het innemende afscheid van 
Kakker Manu Verreth met een oprechte staande ovatie en tweelingbroer René in de middencirkel het clublied 
aanheffend, daarna KV Mechelen-Moeskroen, 6,5 jaar later. L’histoire se répète, de rollen omgedraaid: was 
het de laatste wedstrijd van Excelsior in de hoogste klasse? Voor de meergereisde supporters werd het een 
afscheidstournee, voor de spelers een aangeboden vitrine, voor het bestuur een ware lijdensweg. En toch: 
bewonderenswaardig, de manier waarop spelers zowel als supporters de wedstrijd afhaspelden. Na een week 
vol twijfels – we spelen wel, toch niet, misschien, toch wel – slaagde de getergde spelersgroep er, gesteund 
door hun enthousiaste fans, toch in om Malinwa in het verlies te spelen. 
Koude douche 
KVM – zonder de lichtgekwetste Nong en Ivens maar mét de herstelde Chen in de basiself – begon het 
gevaarlijkst aan de wedstrijd: Destorme had mits een langere dikke teen de één-nul al na vijf minuten tegen de 
touwen kunnen duwen, de vrijstaande Gorius zag zijn afstandsschot dan weer in tribune C belanden. Aan de 
overkant moest Ghomsi op zijn beurt zijn gespierde lijf in de baan van de bal werpen om geelrood van een 
koude douche te behoeden. Die kwam er even later echter toch. Aspas Juncal Jonatan nam Renard vanop zo’n 
25 meter onder vuur en bracht het sluitstuk in verlegenheid: nul-één voor de geplaagde Henegouwers. Nog 
geen minuut later neep de thuisaanhang de billen alweer dicht: deze keer devieerde Van Dessel de bal maar 
net naast de eigen kooi. 
Geelrood was na die onverwachte tegentreffer duidelijk van slag: behalve een schamper schot van Mununga 
brachten de mannen van Maes er in het tweede kwartier weinig van terecht. Het was wachten tot de 37ste 
minuut vooraleer het publiek nog eens een gezamenlijke oeh uitzuchtte: Destorme kopte een hoekschop in de 
handen van doelman Berthelin. Het was de eerste stilstaande fase waarmee de thuisclub enige dreiging 
creëerde, de overige vrije schoppen en corners waren kenschetsend voor de Mechelse onmondigheid. De 
creatieve breinen op het geelrode middenveld ontbeerden duidelijk verfrissende ideeën, terwijl het aanvallende 
compartiment tekenen van afwezigheid etaleerde.  
Die ene keer dat Destorme dan toch wist uit te breken, werd de Oost-Vlaamse aanvaller – onterecht? – 
afgevlagd door de zwaaiende jongeling aan de zijlijn. Die gelijkmaker vlak voor de rust had de thuisploeg 
nochtans kunnen gebruiken als opkikkertje voor een meer opwindende tweede helft. Ook een knaller van 
diezelfde Destorme belandde evenwel niet in het mandje, zodat Malinwa met een teleurstellende achterstand 



de kleedkamer moest opzoeken. 
Kwelduivel Berthelin 
Tijdens de pauze greep Peter Maes in: grote Pino uit, kleine Dunko in. De niet zo grote Kroaat ondernam 
meteen een poging met een kopbal. Veel leverde die dappere onderneming evenwel niet op. Tien minuten 
later probeerde Mununga – door het verdwijnen van Rossini nu nadrukkelijker in de voorhoede – de 
gelijkmaker te netten, maar ook zijn poging kreeg de beoordeling 'onvoldoende'. Kort daarop deed de Waal 
het veel overtuigender, nu vond de stevige flankaanvaller echter de sterk acterende Berthelin op zijn weg. Ook 
Persoons en Dunkovic op hun beurt poogden het verschil te maken, maar hun schoten deden de Henegouwers 
niet in paniek slaan. Aan de overzijde probeerden Jaycee en co stelselmatig tegen te prikken. Evenmin zonder 
succes.  
Rond de 70ste minuut ontbond Malinwa even zijn duivels. Destorme glipte weg tussen de thuisverdedigers, 
kwam oog in oog met de Moeskroense keeper, maar verkwanselde de opgelegde mogelijkheid; Mununga kon 
vrij inkoppen, Berthelin – weer hij - redde en de aanstormende Dunkovic werd gedwarsboomd door een blauw 
been. Het publiek claimde daaropvolgend nog een penalty, zonder gevolg. 
Een kwartier voor tijd vergreep Vandooren zich een tweede keer aan Mununga – twee keer geel is volgens de 
regels van het voetbal nog altijd rood: exit Vandooren en een extra prikkel voor de thuisploeg. Die trigger 
resulteerde bijna in de gelijkmaker toen een afvallende bal voor de voet van Dunkovic viel. Maar drie keer 
raden wie het feestje vergalde? Berthelin, inderdaad. Daarna ergerde het publiek zich steeds uitdrukkelijker 
aan referee Flament, terwijl een bezoekende bankzitter het aan de stok kreeg met de thuisaanhang en daarvoor 
beloond werd met een geel karton.  
Nul op negen 
Hoe hard Malinwa ook z’n best deed, de gelijkmaker kwam er niet. In tegenstelling tot de bezoekers die maar 
één kans nodig hadden om een doelpunt te maken, wrong KVM elke mogelijkheid eigenhandig de nek om. De 
efficiënte die geelrood in het begin van het seizoen aan de dag legde, ebt stilaan weg en ook de wulpsheid 
waarmee de jongens van Maes aanvankelijk over het terrein dartelden, valt niet langer te bewonderen. Het 
gevolg van dat al: een spijtige nul op negen. Malinwa zijnde niet zo’n catastrofe uiteraard, maar wel jammer 
dat de spannende flirt met de kampioenenplay-offs zo even stokt. Geelrood kan uiteraard hopen dat de 
nederlaag door de perikelen van Excelsior alsnog geen enkele waarde heeft, maar puur gevoelsmatig geen 
Malinwajer die daar vrolijk van zou worden – remember 2002-2003.  
 

Maandag 9 november: De stad Mechelen nodigde KV Mechelen samen met verschillende andere betrokken 
partijen zoals onder meer KRC Mechelen uit op een vergadering rondom de bouw van een nieuw stadion. Met 
de vergadering met de verschillende partijen wou de stad Mechelen een stand van zaken opmaken om de 
kandidatuur als oefenstadion voor het WK 2018 te versterken. Tegen eind november zullen de clubs samen 
met de stad immers een dossier bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) indienen om aanspraak te 
maken op een goedkope lening van maximum 5 miljoen euro als oefenstadion voor een mogelijk WK in 
België en Nederland in 2018.  Dit bijkomende bedrag zou dan samen met inspanningen van de clubs en de 
projectontwikkelaar het hele nieuwe stadion moeten kunnen financieren. 
Op een technische werkvergadering werden vandaag alle openstaande vraagstukken behandeld. Ook werd 
voor het verdere verloop van het dossier een taakverdeling afgesproken. Volgende week verwacht het 
stadsbestuur feedback van de verscheidene partijen over de voorstellen die vandaag besproken werden. KV 
Mechelen zal de nog niet beantwoorde – vooral financiële – vragen zo snel mogelijk intern aftoetsen en 
volgende week terugkoppelen. Dan staat er opnieuw een vergadering gepland over het Mechelse 
stadiondossier. 
 

Donderdag 12 november: vanavond organiseerde de Supportersraad een infoavond.  Centraal stond een 
voorstelling van de werking van de supportersraad en een toelichting rond de Malinwa Kids Club en de 
resultaten van de enquête die afgelopen zomer gehouden werd. Discussiepunt nadien was uiteraard het oude 
én het nieuwe stadiondossier. 
 

Dinsdag 17 november:  KV Mechelen werd vandaag opnieuw op een vergadering verwacht met de stad 
Mechelen en alle andere betrokken partijen om het dossier van een nieuw gemeenschappelijk Mechels stadion 
te bespreken. Na een technische meeting vorige week dienden de diverse partijen vandaag hun feedback en 
(financiële) mogelijkheden toe te lichten.  
“De standpunten lagen nog iets te ver uit elkaar om op één vergadering de knoop te kunnen doorhakken”, licht 
bestuurslid Koen Torfs, die voor KVM aan de tafel zat, toe. “Alle partijen moeten nu de laatste voorstellen 
intern terugkoppelen en donderdag staat er al weer een vergadering op het programma.” Het overleg gaat dus 
onverminderd verder. Ondertussen krijgen ook de stadionplannen verder vorm. “We kregen vandaag een 
voorstelling van hoe het stadion er zou gaan uitzien. We hebben er goede hoop op dat we zeer binnenkort een 



akkoord hebben tussen de verschillende partijen over de financieringsmogelijkheden.” 
KV Mechelen en KRC Mechelen zullen samen met de stad Mechelen tegen eind november een dossier 
indienen bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen om aanspraak te maken op een goedkope lening van 
maximum 5 miljoen euro als oefenstadion voor een mogelijk WK in België en Nederland in 2018. Dit 
bijkomende bedrag zou dan samen met inspanningen van de clubs en de projectontwikkelaar het hele nieuwe 
stadion moeten kunnen financieren. 
 

Donderdag 19 november: de verschillende partijen betrokken bij de opmaak van het dossier voor een nieuw 
Mechels stadion bereikten vandaag een principieel akkoord over de financiering. 
Na intensief werk de afgelopen weken stond vandaag opnieuw een vergadering over de bouw van een nieuw 
Mechels stadion op het programma. KV Mechelen hoopte samen met de andere partijen zoals de stad, de 
projectontwikkelaar en KRC Mechelen een doorbraak te forceren voor de financiering van het project. Dat is 
ook gelukt. “We hebben een principieel akkoord bereikt”, zegt KVM-bestuurslid Koen Torfs. “Zo is de horde 
van de financiering genomen. Volgende week finaliseren we op een redactionele meeting het dossier dat we 
eind volgende week bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen zullen indienen.” 
Op 27 november moet het dossier ingediend zijn om aanspraak te maken op een goedkope lening van 5 
miljoen euro van de Vlaamse overheid in het kader van het WK 2018. Het Mechelse stadion zou dan een 
oefenstadion moeten worden. Na de indiening van het dossier bij PMV zal het weer een tijdje windstil 
worden. “Het is dan wachten op een beslissing van de Vlaamse regering. Die hakt begin februari de knoop 
door welke steden en clubs de lening kunnen krijgen”, licht Torfs toe. 
KV Mechelen is alvast tevreden met de nieuwe stap in het stadiondossier. “We zijn zeer blij met dit 
principiële akkoord over de financiering. We zijn er nog niet, maar we hebben al belangrijke stappen gezet”, 
aldus nog Torfs. 
Na een kort internationaal intermezzo sloot Aymar Moro vandaag opnieuw aan bij de groep. Zo blijft enkel 
Abdallah Salim nog afwezig. De Jordaniër wordt begin volgende week terug verwacht. Voorts kan Peter Maes 
drie dagen voor het duel tegen Zulte Waregem nog steeds rekenen op een volledig fitte kern tijdens de 
trainingen. 
 

Vrijdag 20 november: Joachim Mununga blijft langer bij KV Mechelen. Malinwa en de flankspeler kwamen 
vandaag tot een nieuwe overeenkomst tot 2014. Mununga had nog een contract lopen tot 2011 en ziet nu zijn 
verblijf bij Geelrood met drie jaar verlengd. 
 

Zondag 22 november: Malinwa verloor voor de vierde keer op rij, ditmaal met vier-een op het veld van Zulte 
Waregem. Bij de rust stond KVM al twee doelpunten in het krijt. Een doelpunt van Nong in de tweede helft 
bracht geen soelaas.  
Na de nul op negen en een extra weekje bezinning ging KVM aan de Gaverbeek op zoek naar zichzelf. Een 
nieuwe driepunter was nodig om de voeling met de kop van het klassement niet te verliezen. Daarvoor kon 
Peter Maes wel geen beroep doen op Ivens en Ghomsi, beiden geblesseerd. Van Dessel en Van Goethem 
moesten de leemte in de defensie opvullen.  
Ondanks die goede intenties was het toch de thuisploeg die de wedstrijd vanaf het begin in handen nam. Al na 
vijftien seconden kreeg geelrood een eerste waarschuwing. Het schot van Chevalier werd echter afgeblokt. 
Zulte Waregem ging op dat elan door en zag de goede start bekroond met twee doelpunten na twintig minuten. 
De openingstreffer was er wel eentje om nog eens terug te zien op de beelden want Van Nieuwenhuyze leek 
de bal met de elleboog in doel te werken. Het tweede doelpunt was wel een hele puike. Nfor lanceerde perfect 
Chevalier die met een loepzuivere assist Ernemann vond aan de tweede paal. De Deen had niet veel moeite 
om het leer tegen de touwen te duwen. Tussendoor was Chevalier zelf nog dicht bij een doelpunt, maar 
Renard stond pal. Zulte liet na dat wervelende begin het tempo zakken zodat ook de bezoekers er af en toe 
door kwamen. Buiten een schotje van Destorme leverde dat echter geen gevaar meer op in de eerste helft.  
Tijdens de pauze liet Maes Dunkovic en Iddi opwarmen en bij aanvang van de tweede helft kwamen beide 
middenvelders op het veld, ten koste van Destorme en Buyens. KVM toonde zich balvaster en voetbalde 
ditmaal wel goed mee van bij het begin. Dat leverde na een twintigtal minuten voetballen ook de 
aansluitingstreffer op. Dunkovic stak de bal door naar Nong en de kersverse vader trapte met links Malinwa 
terug in de wedstrijd. Aanvankelijk waren de kansen wel voor de thuisploeg en dan meer bepaald voor Berrier. 
De Fransman stuitte echter tweemaal op Renard. Na de aansluitingstreffer duwde geelrood door en Van 
Hoevelen kwam dicht bij de gelijkmaker, maar zijn kopbal ging net naast. De match leek te kantelen, maar 
dan viel de goal aan de overzijde. Achterin waren ze bij KVM even Chevalier vergeten en die verschalkte 
eenvoudig Renard. Vlak daarna was Nong dicht bij zijn tweede aansluitingstreffer, maar Bossut belette hem 
het scoren. Het doelpunt viel echter opnieuw aan de overzijde. Het was Ernemann met zijn tweede van de 
avond die de eindstand vastlegde. De invalbeurt van Geudens kon daar niets meer aan veranderen en ook een 



bedrijvige Berrier moest nog een keer zijn meerdere erkennen in Renard, die zo erger voorkwam. Met een nul 
op twaalf en een trip naar Westerlo voor de boeg, heeft KV Mechelen er al beter voorgestaan. 
 

Zaterdag 28 november:  KVC Westerlo  -  KV Mechelen   2-0 
KV Mechelen verloor met twee-nul op het veld van Westerlo. KVM speelde geen onaardige wedstrijd, maar 
kreeg in de tweede helft tweemaal het deksel op de neus. 
KV Mechelen begon de terugronde met een bezoekje aan de stille Kempen. Daar hoopte Malinwa het debacle 
van aan de Gaverbeek recht te zetten. Maes kondigde veranderingen aan en die kwamen er ook. Van Dessel, 
Buyens en Gorius verdwenen naar de bank, terwijl Mununga een schorsingsdag uitzat. Daardoor kwamen 
Iddi, Dunkovic, Geudens en normaliter ook Ivens terug in de ploeg. Die laatste herviel tijdens de opwarming 
echter in zijn oude blessure waardoor Mellemans achterin mocht postvatten.  
Geelrood met heel wat vers bloed op zoek naar zichzelf dus. Het begon ook meteen het scherpst aan de partij. 
De drie nieuwelingen op het middenveld brachten in de beginfase met momenten een vlotte balcirculatie 
teweeg en bovenal: de vechtersmentaliteit kwam weer bovendrijven. Niet dat KVM de thuisploeg tegen de 
eigen zestien drukte en kans na kans afdwong, dat zeker niet. Maar er stonden terug elf spelers op het veld, die 
voor elke morzel grond vochten. Westerlo kwam gaandeweg de partij wel beter in de wedstrijd, maar was zelf 
ook maar zelden gevaarlijk. Veel kansen vielen er dus niet te noteren in het Kuipje. Een eerste schotje van 
Nong ging naast en aan de overzijde prikte goalgetter Dekelver een poging maar net over. Malinwa knutselde 
wel de leukste aanval van de eerste helft in elkaar. Dunkovic stuurde Nong diep en diens voorzet bereikte net 
niet de aanstormende Iddi aan de tweede paal. Destorme kon nog eenmaal afdrukken, maar De Winter 
pareerde keurig. Nul-nul bij de koffie dus.  
In de tweede helft drukte KVM, dat nu richting de eigen aanhang speelde, de thuisploeg terug met een reeks 
hoekschoppen tot gevolg. Destorme kon daarbij bijna de score openen. Hij kopte echter te veel naar de grond, 
waardoor zijn poging alsnog over botste. Het doelpunt viel wel pardoes aan de overzijde. Mellemans stopte 
een counter van de thuisploeg foutief af en werd daarvoor getrakteerd op een geel karton. Iakovenko krulde 
het leer voorbij de muur en Renard die zich liet verrassen door de bots. Een-nul en complete opdoffer voor de 
bezoekers. Westerlo probeerde te profiteren van de mentale tik, maar de afstandsschoten van Van Asten en 
Annab suisden beiden over en naast. Maes greep in en wisselde Dunkovic voor Gorius. KVM trok het spel 
terug naar zich toe, maar liep weer op een tegendoelpunt. Van Goethem liet zich al te makkelijk aftroeven 
door De Petter in een luchtduel en de ex-speler van Dender kopte overlangs in doel. Twee-nul en de wedstrijd 
opnieuw gespeeld. Nochtans een hard verdict voor de bezoekers die zeker geen onaardige eerste helft 
speelden. In de tweede helft kreeg het echter tweemaal het deksel op de neus. 
 

Vrijdag 4 december:  KV Mechelen  -  KAA Gent   2-5 
Twee - vijf was de zware nederlaag die Malinwa tegen een uiterst efficiënt KAA Gent opliep.  
Malinwa zit nog steeds in haar neerwaartse spiraal. Ondanks een goed eerste halfuur met een doelpunt en de 
nodige kansen, stortte het geelrode kaartenhuisje langzaam helemaal in elkaar. Van aanval, over middenveld 
tot verdediging: na dertig minuten was het verhaal van de thuisploeg helemaal uit. De twee – vijf eindstand 
zorgde voor een wel bijzonder wrange nasmaak. 
Met een nul op vijftien de wei in moeten tegen het Gent van Michel Preud’homme, het oogde vooraf niet al te 
rooskleurig voor Malinwa. Peter Maes haalde voor de tweede week op rij de borstel door het elftal. Ivens 
keerde terug, Van Hoevelen moest voor het eerst sinds lang op de bank plaatsnemen en Van Dessel – 
linksback – en Mellemans – centraal naast Ivens – maakten de achterwacht uit. 
Snedig begin 
KV Mechelen had de les goed begrepen en startte zonder meer angst en bijzonder vinnig aan de partij. Dat 
leverde al gauw een doelpunt op. Destorme wurmde zich de zestienmeter in en vond Nong. De Kameroener 
twijfelde niet en knalde in de verste hoek binnen. De bezoekers stootten op een fris en vinnige thuisploeg. 
Snedig in de duels en kansen verzamelend: Malinwa was allesbehalve het zieltogend kneusje van de afgelopen 
weken. Destorme versierde de mooiste mogelijkheden. Jorgacevic stond nog pal op zijn eerste uithaal, maar 
op de tweede poging had de Gentse doelman geen verweer. De paal verknalde echter een vroeg geelrood 
feestje.  
En toen was er efficiëntie 
Gent zat helemaal niet in de partij, maar geelrood zette het eerste puike halfuur niet om in een tweede 
doelpunt. En dat zou KV Mechelen zuur opbreken, want de onzichtbare Buffalo’s hesen zich uit het niets van 
een achterstand naar een voorsprong. Twee identieke fases op twee minuten tijd deden al het moois van de 
thuisploeg te niet. Leye behield het overzicht en vond tweemaal een hoofd ver tegen de achterlijn. Eerst zette 
Coulibaly Renard simpel met het hoofd in de wind. Even later was Custovic doelpuntenmaker met dienst. De 
Mechelse defensie – goalie Renard incluis – liet zich rollen. 



Mellemans out 
Eén-twee bleef het tot aan de rust, maar nog voor de pauze kreeg geelrood een nieuwe tegenslag te verwerken. 
Jeroen Mellemans blesseerde zich in een duel in de eigen zestien en moest van het veld gedragen worden. 
Verder onderzoek dient de exacte blessure nog te bevestigen. Van Hoevelen nam de plaats van Mellemans in. 
Doelpuntenfestijn 
De pech zou stamnummer vijfentwintig blijven achtervolgen, want al snel in de tweede helft verscheen de 
één-drie op het scorebord. Coulibaly strafte onnauwkeurig uitverdedigen af. Even ervoor claimde Malinwa 
wel een penalty. Een hands in de zestien werd door scheidsrechter Wouters niet bestraft tot frustratie van 
iedereen met een geelrood hart. Een uiterst efficiënt Gent pakte Malinwa alle hoop af en diepte even later de 
score zelfs nog uit. Leye hield drie man aan de praat, Rosales stormde in en schoof de bal onder Renard door. 
De doelpunten bleven uit de lucht vallen, want even later tikte Destorme de bal tegen de netten. Het publiek 
wou nog wel, maar zag al gauw dat de elf tussen de lijnen de creativiteit en de kracht ontbraken. De bezoekers 
kwamen daarentegen nog dicht bij hun vijfde treffer van de avond. Renard veegde met de benen van de lijn. 
Nee, we werden er niet bepaald vrolijk van daar in de koude tribune. Geen diepgang, geen vinnigheid, geen 
vertrouwen meer: KV Mechelen bleek zich dan toch tot een niet benijdenswaardig kneusje om te toveren. Het 
werd zowaar nog stiller en kouder in het Argosstadion Achter de Kazerne: El Ghanassy deed het schaamrood 
op de wangen verschijnen en zette fraai voor naar de inlopende Smolders. Die ondervond geen hinder en deed 
de treurnis bij geelrood helemaal toeslaan.  
 

Maandag 7 december: Antonio Ghomsi tekende vandaag een contract dat hem definitief aan KV Mechelen 
verbindt. De Kameroener werd sinds de zomer gehuurd van het Italiaanse Siena AC. Malinwa kon de 
linksback aan een vooraf bepaalde transferprijs overnemen en maakte van deze optie gebruik. Ghomsi blijft 
tot 2013 bij KV. Verder werden ook de contracten van Yoni Buyens, Xavier Chen en Kenny Van Hoevelen 
verlengd tot 2013. 

 
 

Kenny Van Hoevelen, al van 2005 bij KV, blijft de club trouw tot 2013. 
 

Dinsdag 8 december:  KV Mechelen  -  FC Eindhoven   1-2 
Na een 1-1 ruststand werd het uiteindelijk 1-2 voor de Eindhovenaren.  Patrick N'Koyi-Kiabu maakte beide 
doelpunten voor Eindhoven. Beide oefenmeesters traden aan met spelers die bij het eerste elftal weinig aan 
spelen toekwamen.  
In een, van Eindhovense zijde, zeer goede wedstrijd kwam FC Eindhoven met 1-0 achter. Na een kwartier 
spelen was Maros Ferenc kansloos op een schot van zestien meter afstand. FC Eindhoven herpakte zich tegen 
deze goede tegenstander en kwam in de 26e minuut langszij. Rob van Boekel speelde met een steekbal Patrick 
N'Koyi-Kiabu aan die van de zijkant hard inschoot.  
Na rust scoorde Patrick N'Koyi-Kiabu opnieuw. Na een zeer mooie aanval, waarin diverse malen gekaatst 
werd, gaf Selmo Kurbegovic de assist en bekroonde Patrick N'Koyi-Kiabu zich tot matchwinner door de bal 
bij de tweede paal binnen te lopen. 
In de 84e minuut kreeg KV Mechelen de ultieme kans om op 2-2 te komen. De thuisploeg mocht vanaf elf 
meter aanleggen, maar Maros Ferenc wist de bal te keren.  



 

Zaterdag 12 december:  Club Brugge KV  -  KV Mechelen   1-1 
Na zes opeenvolgende nederlagen haalde KVM knap een punt op het veld van Club Brugge. Malinwa kwam 
via Destorme op voorsprong, maar Brugge sleepte nog een punt uit de brand.  
Vooraf liet Peter Maes noteren dat de wedstrijd tegen Club Brugge een keerpunt zou moeten worden. Na de 
nul op achttien en de bijbehorende - toegegeven, nogal steile - duik in het klassement was een driepunter meer 
dan welkom. Jan Breydel bleek de afgelopen jaren echter meer een spookhuis dan een voetbalstadion voor 
Malinwa, dus het was afwachten of de West-Vlaamse hoofdstad ook ditmaal weer enkele verrassingen in petto 
had.  
Club Brugge zag gisteren leider Anderlecht opnieuw drie punten uitlopen en was dus genoodzaakt te winnen 
om in het zog te blijven van de Brusselaars. KVM had het in de beginfase moeilijk om onder de druk uit te 
komen, die de thuisploeg van bij aanvang ontwikkelde. Blauwzwart hoopte met een vroeg doelpunt de 
wedstrijd al gauw in een definitieve plooi te leggen. Het kreeg daar ook enkele kansen voor, maar het slaagde 
er niet in om die intenties te verzilveren. Donk was er het dichtst bij, met een fraaie omhaal tegen de deklat. 
Odjidja en Akpala vonden de weg naar het kader niet, terwijl de poging van Sonck onschadelijk werd gemaakt 
door Renard. Geelrood kwam op het einde van de eerste helft wel iets beter voor de dag, maar kon in die hele 
eerste helft slechts eenmaal echt dreigen. Nong creëerde knap de ruimte voor zichzelf voor het schot en dwong 
Stijnen tot een knappe parade. Voorts bleef het vooral een zenuwachtige partij van Malinwa, zowel op als 
naast het veld. Persoons en Gorius incasseerden een gele kaart en langs de lijn werd Maes meermaals op het 
matje geroepen door de vierde scheids. Zelfs scheidsrechter Van De Velde kwam Maes al snel de les spellen. 
Na vijfenveertig minuten klappertanden stond de brilscore nog steeds op het bord en lonkte de warmte van de 
kantine meer dan ooit.  
In de tweede helft waren het de bezoekers die het best uit de kleedkamer kwamen. Geelrood slaagde er 
ditmaal wel in de bal beter in eigen rangen te houden. Het dreigde ook tweemaal via Nong, maar Stijnen stond 
attent te keepen. Even leek Brugge er door te komen, maar net dan sloeg KVM genadeloos toe. De hoekschop 
van Gorius vond perfect het hoofd van Destorme en die werkte het leer voorbij de Brugse goalie en over de 
lijn. Stijnen had dat echter anders gezien en kreeg nog een geel karton onder de neus geduwd wegens protest. 
Koster reageerde meteen met de inbreng van Perisic, Dahmane en Kouemaha. Die laatste bleek de gouden 
wissel want bij zijn eerste goede balcontact kopte hij de gelijkmaker tegen de touwen. Club Brugge rook de 
overwinning en duwde het gaspedaal helemaal in. Toch was geelrood dat via Destorme nog dicht bij de 
overwinning kwam. Nong liet de bal slim lopen, maar Stijnen dook gepast in de voeten van Destorme. In de 
daaropvolgende counter van de thuisploeg kreeg Dahmane het leer niet in een leeg doel gewerkt zodat KVM 
knap met een oververdiend punt naar Mechelen terug kon keren.  
 

Donderdag 17 december: de wedstrijd van morgen tegen KFC Germinal Beerschot Antwerpen werd 
vanavond uitgesteld.  Door de sneeuwval van vandaag keurde scheidsrechter Jean-Baptist Bultynck vanavond 
rond 19u het veld in Mechelen en besliste om het duel uit te stellen. De sneeuw en de bevroren ondergrond 
zouden voetballen onmogelijk maken. 
 

Vrijdag 18 december: op de website van KV Mechelen verschijnt het bericht dat het Sportcomité van de 
KBVB de supporters van KVM nauwlettend in het oog zal houden.  Naar aanleiding van een incident tussen 
Mamadou Diakité van R. Excelsior Mouscron en enkele Malinwa-supporters kreeg KV Mechelen de ‘straf’ 
opgelegd om z’n fans via de website blijvend moet oproepen om zich keurig te gedragen tijdens de 
wedstrijden.  In februari evalueert het Sportcomité het gedrag van de geelrode supporters. “Sowieso heeft 
KVM steeds opgeroepen tot goed gedrag, alleen zijn we nu verplicht om iedereen hieraan blijvend aan te 
herinneren.  Veel problemen verwachten we niet: de Mechelse aanhang staat gekend om zijn fanatisme, maar 
blijft vooral een gezellige familie supporters, dit ene incident met één jonge supporter ten spijt”, zegt Leys na 
de beslissing van het Sportcomité. KV Mechelen benadrukt nogmaals dat het het nationaal beleid tegen 
racisme, discriminatie en drugs ondersteunt.  “Wanneer we vaststellen dat supporters zondigen tegen deze 
regels, zullen we zeker optreden”, besluit veiligheidsverantwoordelijke Luc Leys. 
 

Zaterdag 19 december: dit weekend werd op de Grote Markt in Mechelen de jaarlijkse kerstmarkt 
georganiseerd. KV Mechelen mocht uiteraard niet ontbreken en daarvoor zorgde de Supportersfederatie voor. 
Bij Malinwa kon iedereen terecht voor zich op te warmen aan één van de jenevers uit het ruime assortiment of 
voor een kom soep, chocomelk of koffie. Zaterdagmiddag brachten de spelers een bezoekje aan de kerstmarkt. 



 

 
Dinsdag 22 december: Christophe Delacour gaf vanavond groen licht voor de bekerwedstrijd van morgen op 
Charleroi. Door de hevige sneeuwval en het vriesweer van de afgelopen dagen was het onzeker geworden of 
deze partij zou kunnen doorgaan, maar als de weersomstandigheden de komende 24 uur niet verergeren kan er 
wel gespeeld worden op Mambourg. 
 

Woensdag 23 december: omdat het terrein er in Charleroi nog steeds niet goed bijlag bleef het vandaag de 
hele dag onzeker of er wel gevoetbald zou kunnen worden. Rond 15u30 werd beslist om toch te spelen maar 
het speelveld lag er zo verschrikkelijk slecht bij, dat dit absoluut nog niet 100% zeker was. 
 

Woensdag 23 december:  Sporting du Pays de Charleroi  -  KV Mechelen   2-5 n.v. 
Na 90 minuten stond er een 2-2 op het scorebord, maar in de verlengingen wist geelrood nog drie keer te 
scoren op de ijspiste van het Stade du Pays de Charleroi: twee-vijf. 
 

 



Heel wat deining voor de match. Het terrein mocht dan wel twee keer gekeurd zijn - gisterenavond en 
vanmiddag -, bijster goed zag het er ab-so-luut niet uit. Peter Maes probeerde dan ook met man en macht 
iedereen te overtuigen dat er van voetballen geen sprake kon zijn. De Mechelse coach had meer dan gelijk: 
90% van het veld lag onder een wit tapijtje en de ondergrond was door de vrieskou beenhard. Helemaal 
gevaarlijk werd het aan de zijlijnen en in het doelgebied: het onderhoudsteam had er niets beter op gevonden 
dan er een laagje zand op te gooien. Resultaat: glippen, schuiven en vallen. Geen speler die vrolijk het terrein 
betrad.  
Veel contra's 
Zo'n 24u voor kerstavond kreeg de Profliga dus nog maar eens twee stevige contra-argumenten op z'n 
boterham. Primo, en we vallen in herhaling, voetbal was op dit terrein helemaal niet aan de orde. En, secundo, 
misschien zelfs belangrijker nog: het publiek loopt duidelijk niet warm voor een potje voetbal voor de 
kerstkalkoen. Mocht het bezoekersvak dan nog knusjes gevuld zijn, bij het thuispubliek waren amper 2500 
afzonderlijke hoofdjes te tellen. 
Genoeg geklaagd, inderdaad - onze excuses. De ploegopstelling dan maar: geelrood startte met quasi dezelfde 
ploeg die anderhalve week geleden een punt wegkaapte bij Club Brugge. Er vielen slechts twee vervangingen 
te noteren: Van Hoevelen kwam in de plaats van de geblesseerde Mellemans, terwijl Gorius naar de bank 
verhuisde ten voordele van Mununga. 
Operatie schaatsbaan 
KVM schaatste goed uit de startblokken: de eerste kans van de cupmatch was voor Aloys Nong. De 
Kameroener kopte de voorzet niet zo ver naast de kooi. Vijf minuten later was het wél raak. Een corner gleed 
door tot bij Buyens, de blonde middenvelder - zonder lange mouwen, kousenbroek of handschoenen, de gek - 
trapte voor doel en daar schoof een thuisverdediger de bal voorbij zijn eigen doelman. Kijk daar, Peter Maes, 
die gladde sneeuw is dus toch voor iets goed. 
De geelroden leken zich alvast het best geacclimatiseerd te hebben. Geudens en co verhieven zich niet tot 
kunstschaatsers à la Kevin Van Der Perren, maar al bij al vlotte het spel nog redelijk gezwind. Een mooie actie 
van de vinnige Mununga werd bijna verzilverd door Nong. De spits zag de oranje bal weer maar net naast de 
paal verdwijnen. En de thuisspelers, die schoven verder.  
IJskoude douche 
Rond de 25ste minuut kreeg Nong opnieuw een opgelegde kans aangeboden. De aanvaller kwam redelijk 
dicht bij thuisgoalie Chabbert, maar die ging goed plat op het niet al te harde schot. Aan de overkant 
probeerde Charleroi het met een vrije schop, echter ook zonder succes. Thereau ging dan maar even naar de 
zijlijn voor een ander paar schoenen. Zes lange, ijzeren toppen: wie weet, helpt dat wél, dacht de Fransman. 
Mununga kopte ondertussen nog een balletje naast de kooi. 
Malinwa mocht dan wel de bovenhand hebben op de ijspiste van het Stade du Pays, plotsklaps stond het niet 
langer op voorsprong. Vlak na het half uur werd Malinwa zowaar getrakteerd op een ijskoude douche. Op een 
vrije schop van de thuisploeg was iedereen de tweede paal vergeten. Daar stond ene Christ die de bal vrij 
richting doel mocht versturen. Renard kreeg dat onding niet onder controle en Habibou knalde de één-één 
tegen de netten. 
De Henegouwse aanvalslinie leerde ondertussen beter en beter hoe zich over het witte veld voort te bewegen, 
maar echt veel gebeurde er niet meer voor de pauze. Charleroi probeerde nog even, Malinwa had niet veel 
moeite met de lichte aanvalsgolven van de thuisploeg. Beide ploegen moesten uiteindelijk met een 1-1 
tussenstand en bevroren voetjes de kleedkamer in. 
Snedige start 
Na de pauze stond geelrood al na bijna twintig seconden op achterstand. Er was een alerte Renard nodig om 
KVM overeind te houden. Aan de overzijde begonnen de bezoekers daarna aan een hoekschoppenserie. Eerst 
solliciteerde de net ingevallen Gorius - met behulp van een ijsgladde strook aan de cornervlag - naar de prijs 
voor belachelijkste hoekschop van het jaar, de tweede corner werd knap gered door de thuisdoelman en de 
derde was uiteindelijk raak. Na meer dan een jaar revalideren, scoorde Geudens z'n eerste doelpunt van het 
seizoen. Hij tikte de stilstaande fase van dichtbij binnen. 
De 22 protagonisten hadden tijdens de pauze duidelijk een hete koffie gekregen, want zij bleven tijdens het 
eerste kwartier lustig verder knallen. Chen en Renard moesten alles uit de kast halen om de thuisploeg van de 
gelijkmaker te houden, Nong devieerde het leer opnieuw naast het doel. De Kameroener kende duidelijk een 
avondje net niet. De technisch onderlegde Gorius maakte dan weer duidelijk dat hij zich wel wist te amuseren 
op het gladde terrein en dirigeerde zijn ploeg richting het vijandelijke doel. 
Geelrood mocht dan wel het tempo aangeven, dat betekende niet dat Malinwa haar schaapjes al op het droge 
had. Meer nog, Ivens en co moesten constant waakzaam blijven voor de snelle spitsen van Charleroi. Renard 
bewees meer dan eens zijn waarde. Persoons probeerde de score verder uit te diepen met een verraderlijke 
trap, maar botste op de thuisdoelman. Ook Nong slaagde er weer niet in geelrood zekerheid te schenken. 



Spannend slot... 
Een kwartier voor tijd maakte ook Charleroi duidelijk dat het graag verder bekerde. En alweer waren Renard 
en Chen de redders in nood. Die eerste pareerde een vrije schop, die laatste haalde een doorgebroken aanvaller 
terug. Uiteindelijk lukte het toch voor de Henegouwers. Een afstandschot van Guedioura belandde netjes in de 
hoek van het doel: 2-2, het eerste velddoelpunt van de partij. 
Tien minuten voor tijd sloeg het noodlot opnieuw toe voor KVM. De sterk keepende Renard smeet zich in de 
baan van de bal en werd daarbij geraakt aan het hoofd. De goalie werd afgevoerd op een draagberrie en 
vervangen door Biebauw. Het lijkt erop dat de doelman de feestdagen met een lelijke hoofdwonde zal moeten 
doorbrengen. 
... en opzienbarende verlengingen 
Biebauw hield de thuisploeg nog van de winning goal en dus kregen de 3 444 toeschouwers verlengingen 
voorgeschoteld. Daarin was de thuisploeg het eerste gevaarlijk. Een kopbal van Mboyo ging tegen de 
winkelhaak. Ook de doorgebroken Habibou kon het vijfde doelpunt niet netten. Aan de overkant ging de bal 
wél tegen de touwen. Van Hoevelen kreeg de bal op vrije trap slim toegespeeld door Mununga en trapte het 
leer hard en over de grond tegen de netten. Malinwa vlak voor de pauze al voor de derde keer op voorsprong. 
Meteen na die korte stop maakte KV de klus helemaal af: Mununga kopte de 2-4 tegen de touwen. Buyens 
was nog dicht bij zijn tweede van de avond, maar dat werd weerhouden door de thuisdoelman. Ghomsi kon 
die man wel nog verschalken met een prachtige trap: twee-vijf, zowaar. Uiteindelijk verzekerde geelrood zich 
dus na 120 minuten Siberisch voetbal van een plaats in de kwartfinale van de Cup. Daarin neemt Malinwa het 
op tegen Westerlo. 

 
 

Antonio Ghomsi scoorde op de ‘ijspiste’ van Charleroi z’n eerste goal voor KVM. 
 

Zaterdag 26 december: K. Sint-Truidense VV  -  KV Mechelen   5-2 
Malinwa slikte twee rode kaarten en verloor met zware 5-2 cijfers op Stayen.  
Malinwa kwalificeerde zich woensdag met vijf doelpunten knap voor de kwartfinales van de Cup ten nadele 
van Charleroi, maar zonder gevolgen was die spektakelrijke overwinning duidelijk niet. Peter Maes zag maar 
liefst drie spelers een blessure oplopen in het Zwarte Land: Ivens, Chen én Destorme moesten op Stayen 
verstek geven voor de belangrijke partij tegen STVV. Hun plaatsen werden ingenomen door respectievelijk 



Van Dessel, Van Goethem en Gorius. Voor het overige deed de Mechelse coach geen ingrepen in z’n team. 
Het terrein lag er in ieder geval een klein beetje beter bij dan in het Stade du Pays en ook de fans waren op 
Boxing Day talrijker aanwezig dan woensdag. 
De eerste grote kans liet niet lang op zich wachten en stond op naam van de thuisploeg: een scherpe voorzet 
vanop links viel voor de voet van de alleenstaande Sidibé, maar de lange spits tikte van dichtbij over. Daarop 
ontstond even commotie – handsbal? – maar scheidsrechter Virant gaf niet toe aan de klachten van de 
Limburgse spelers. Aan de overzijde bracht het duo Gorius-Mununga een schoon onderonsje ten berde, maar 
scoren lukte niet.  
Kerstspektakel 
Schouterden zat er vlak voor het kwartier ook dicht bij, maar Biebauw ranselde het leer met een 
indrukwekkende zweefduik uit z’n doel. Zijn knappe redding mocht echter niet baten, want uit de 
daaropvolgende hoekschop puurde Sidibe – alleenstaand aan de verste paal – een doelpunt: één tegen nul. Na 
die openingstreffer viel de partij even stil, maar Gorius ontgrendelde het hele gebeuren met een lekker 
afstandsschot. De Fransman zag Mignolet te ver uit z’n kooi staan en krulde het leer knap in de winkelhaak. 
Lang kon het goedgevulde uitvak evenwel niet genieten van dat doelpunt, want de thuisploeg had amper 
afgetrapt of ze stond voor een tweede keer op voorsprong. Weer liet KVM zich al te makkelijk ringeloren op 
een corner: twee-één. 
Zo’n twintig minuten na het eerste doelpunt was het dan weer tijd voor treffer nummer vier. Deze keer was de 
eer voor Mununga. Hij lobde de bal net op dezelfde plaats als zijn copain Julien in de rechterbovenhoek. Weer 
had Mignolet geen verhaal tegen zoveel listigheid: twee tegen twee. Het ging even heel erg hard op Stayen, 
want het bleef niet bij vier doelpunten voor de pauze... Spijtig genoeg voor geelrood, want het waren opnieuw 
de Kanaries die scoorden, deze keer via Schouterden. Drie-twee met de rust dus, een waar spektakelstuk in 
Sint-Truiden, met kerstcadeaus aan beide kanten.  
Kersthorror 
Het eerste kwartier van de tweede 45 minuten viel er dan weer weinig of niets te beleven . Waar voor de pauze 
de goals dan nog uit de lucht vielen, was het na de koffie allemaal wat minder attractief. Malinwa slaagde er 
niet echt in om het heft in handen te nemen en moest op het uur bovendien nog met tien verder. Ghomsi 
beging obstructie en zag de tweede gele kaart van de avond boven zijn rastakapsel verschijnen. 
Iets na het uur mochten de boeken helemaal dicht voor geelrood. Een knappe actie op de flank werd afgerond 
door ex-KV’er Charai en even later kreeg Van Goethem per direct rood voor een onbesuisde sliding. KVM 
twee doelpunten in het krijt en zowel haar links- als rechtsback onder de douche: horrorscenario op tweede 
kerstdag.  
Van een voetbalwedstrijd was na die driedubbele tegenslag geen sprake meer. STVV beperkte zich tot het 
louter uitspelen van de wedstrijd, terwijl de negen geelroden de force ontbraken om alsnog weerwerk te 
bieden. Kwam daar nog bij dat ref Virant van mening was dat geelrood de kelk tot op de bodem mocht 
ledigen: de onzekere scheids gaf de thuisploeg nog een penalty cadeau voor een lichte handsbal van Van 
Hoevelen buiten de zestienmeter. 
Uiteindelijk slikte Malinwa dus vijf tegendoelpunten, liep het tegen een pijnlijke nederlaag aan, ziet het STVV 
weer wat uitlopen in het klassement en incasseerde het vier gele én twee rode kaarten. De kerstkalkoen krijgt 
plots een wrange nasmaak.  
 

Zondag 27 december: de kalendercommissie van de KBVB heeft het uitgestelde duel tegen KFC Germinal 
Beerschot Antwerpen op dinsdag 2 februari gepland. Aftrap is dan voorzien omstreeks 20u30. Verder zijn de 
wedstrijden tegen R. Standard de Liège en op RSC Anderlecht verplaatst van zaterdagavond naar zondag 18u. 
Daardoor ontvangt Malinwa landskampioen Standard op zondag 24 februari en is het zelf te gast in het 
Constant Vanden Stock-stadion op 21 februari. 
Tijdens de korte winterstop gaat KV Mechelen de batterijen terug opladen tijdens een stage in Marbella.  Op 
maandag 4 januari vertrekt de Mechelse delegatie naar Zuid-Spanje en zaterdag 9 januari is de terugkeer 
voorzien. Vrijdagnamiddag staat er op Spaanse bodem een oefenduel op het programma tegen het 
Nederlandse Heracles Almelo. 
 

Maandag 28 december:  voor de rode kaart die Kenneth Van Goethem kreeg op het veld van STVV stelde de 
voetbalbond een schorsing van één speeldag voor.  Omdat KV heeft te kampen met een hoge blessurelast en 
nog andere schorsingen gaat de club in beroep tegen deze uitspraak zodat Van Goethem overmorgen toch kan 
aantreden in het duel tegen Sporting Charleroi. Ghomsi, Van Hoevelen en Persoons zijn sowieso geschorst 
voor deze wedstrijd en Ivens, Chen, Destorme, Renard liggen in de lappenmand.  Verder zijn Abdallah Khaled 
Deeb Salim en Aymar Fabrice Moro Mvé onbeschikbaar wegens interlandverplichtingen. Om deze afwezigen 
op te vangen hevelde Malinwa Tom Pietermaat en Jorn Rijmenams van de beloften over naar de A-kern. 



Woensdag 30 december:  KV Mechelen  -  Sporting du Pays de Charleroi   1-0 
Malinwa won vanavond met een fel gewijzigd elftal met het kleinste verschil van Charleroi en vindt zo weer 
aansluiting bij de middenmoot.  
Het was even wennen om het gewijzigde Malinwa te zien rondhossen op het veld. Een onuitgegeven 
verdediging met Mellemans en Biset geflankeerd door Van Dessel en Van Goethem moest het achterin zien te 
rooien tegen Théreau en de vinnige Habibou. New look KVM deed het lange tijd meer dan behoorlijk. 
Akkoord, het was niet allemaal even stilistisch en flitsend, maar Malinwa startte waar het mee moest starten: 
een organisatie neerpoten en vertrouwen kweken. Voorin was het hopen op de creativiteit van het duo Nong-
Mununga. 
Logische nul-nul 
Charleroi trachtte het initiatief te nemen en zorgde voor de eerste trap tussen de palen. Diallo testte Biebauw, 
maar de vervanger van Renard stond pal. Aan de overzijde probeerde Buyens het na een kwartiertje ook: 
Baguette pakte. Veel mogelijkheden versierde de thuisploeg niet, maar als de geelrode noodploeg er dan eens 
uitkwam, was ie wel aartsgevaarlijk. Iddi – achter Nong en Mununga in steun – dribbelde zich de zestien in. 
Nong kon er net niet bij, Gorius zag een attente Baguette de nul-één voorkomen. 
Zo ver de kansen in de eerste helft. KVM kwam nooit ofte nimmer in de problemen, maar miste balvastheid 
om een doelpuntje mee te pikken. De Carolo’s hielden de ruimtes bovendien klein waardoor geelrood 
nauwelijks kon dreigen. Zelf ontbeerde het de Zebra’s de power om voor rust te scoren. Nul-nul was dan ook 
een logische ruststand. 
Strijdersmentaliteit zorgt voor doelpunt 
KV Mechelen kwam vinnig uit de kleedkamer en zette druk op het doel van Baguette, maar tot echt grote 
kansen leidde dat niet. Maes gooide voor het eerst sinds lang verloren zoon Vrancken in de strijd, zeer tot de 
zin van het publiek. Charleroi liet begaan en KVM bleef hopen. Niet met groots voetbal, wel met het hart. En 
dat loonde, zeker na de rode kaart voor een slag van Habibou. Nong kon een kwartier voor affluiten de 
bevrijdende goal scoren. Mellemans kreeg de bal randje buitenspel bij de Kameroener die geelrood verdiend 
op voorsprong bracht.  
Met hart en ziel knokte Malinwa zich dus alsnog voorbij de Carolo’s. In de slotfase ontsnapte het nog twee 
keer aan de gelijkmaker. Guedioura haalde op de rand van de zestien verschroeiend uit. Zijn bal zoefde net 
naast de staak. Vlak voor het eindsignaal keilde Biset de bal van Kage nog van de lijn. Het mocht dan wel 
geen grootse wedstrijd zijn, het fel geplaagde KVM kan toch met een opsteker het nieuwe jaar en vindt zo 
weer aansluiting met de brede middenmoot. 
 

Maandag 4 januari: vandaag vertrok KV Mechelen op oefenkamp naar Marbella, meer bepaald naar 
Estepona in Zuid-Spanje.  De Mechelse delegatie verblijft er tot en met zaterdag in het hotel van het Atalaya 
Park. Op Abdallah Khaled Deeb Salim, die interlandverplichtingen heeft met Jordanië na, is de voltallige 
groep paraat.  Naast de trainersstaf, dokter en verzorgers reisde ook een groep bestuursleden mee naar Spanje. 
Kort na aankomst was het meteen tijd voor een korte loopsessie aan de Spaanse costa. De geblesseerde spelers 
konden zich bezig houden in de fitnessruimte van het hotel. 
 

 
 

In de lobby van het hotel: wachten op de volgende training. 



Dinsdag 5 januari: op de eerste echte trainingsdag op Spaanse bodem stonden 2 trainingen op het 
programma. De ziekenboeg telde maar liefst 9 spelers. Diegene die niet konden trainen waagden zich aan een 
wandeling in de buurt van het hotel. Iets wat een rustig tripje moest worden, groeide uit tot een stevige 
wandeling van ruim 2 uur. 
 

Woensdag 6 januari: de dag begon met een zonnige ochtendloop op een golfterrein. In de namiddag werd er 
opnieuw een veldtraining ingelast. De geplande uitstap naar het centrum van Estepona moest worden 
geannuleerd. In Spanje vierde men vandaag immers Los Reyes Magos (Driekoningen) en dan is in Spanje 
zowat alles gesloten. Los Reyes Magos wordt er gevierd zoals het Sinterklaasfeest in België. 
 

Donderdag 7 januari: een stevig onweer zette vorige nacht de velden in en rond Estepona blank. Daardoor 
werd de ochtendtraining afgelast. ’s Namiddags trainde de spelersgroep op het kunstgras van de Spaanse 
derdeklasser Unión Estepona CF. De wedstrijd van morgen tegen Heracles Almelo is met 2 uur vervroegd 
(aftrap 14u) en gaat door op het terrein in Estepona waar KV vandaag trainde, in plaats van een terrein in 
Benahavis. 
 

 
 

Enkele rekoefeningen op het golfterrein waar een looptraining op het programma stond. 
 

Vrijdag 8 januari:  Heracles Almelo  -  KV Mechelen   1-1 
In de voormiddag werd er vandaag niet getraind. Na het ontbijt volgde een korte wandeling waarna omstreeks 
10u30 het middagmaal al werd genuttigd met het oog op de oefenwedstrijd. 
Malinwa speelde in Spanje 1-1 gelijk tegen het Nederlandse Heracles. Joachim Mununga zorgde na twintig 
minuten voor de Mechelse goal, maar vlak voor rust kwam Heracles via een penalty langszij.  
Heracles Almelo - vijfde in de Nederlandse eredivisie - was op de laatste stagedag van KVM sparringpartner. 
In het stadion van Union Estepona CF speelde Malinwa één-één gelijk tegen de Nederlanders. Geelrood begon 
vrij aardig aan de wedstrijd en versierde verschillende kansen. Mununga en Rossini gingen voor hun geluk en 
dat leverde één doelpunt op. Joe wist even na het kwartier te profiteren van slecht verdedigen bij de 
Almeloërs. Even later kopte Rossini bijna raak, maar zijn bal werd nog voor de lijn gekeerd.  
KV Mechelen begon dan wel het beste aan de partij, het kreeg vlak voor de pauze de gelijkmaker tegen. Na 
een licht contact met Kenny Van Hoevelen ging de bal op de stip. Willie Overtoom aarzelde niet en zette de 
strafschop om.  
Na de rust veranderde er niets meer aan de score. KV Mechelen creëerde nauwelijks kansen, Heracles kwam 



evenmin tot scoren. Jérémy De Vriendt, ingevallen in de tweede helft, redde wel nog het logische gelijkspel 
met een mooie save. 
 

Zaterdag 9 januari: de winterstage van KV Mechelen in Spanje liep vandaag ten einde.  Met een kleine 2 uur 
vertraging landde de Malinwadelegatie rond 14u15 op de luchthaven van Zaventem. 
 

Zaterdag 16 januari:  KSV Roeselare  -  KV Mechelen   1-2 
Malinwa won op een diefje in Roeselare. Het werd een-twee via doelpunten van Gorius en de ingevallen 
Nong.  
Geelrood moest in het barre Schiervelde aan de bak zonder onder andere Renard, Chen, Mellemans en 
Destorme. Ivens en Ghomsi waren er in tegenstelling tot de laatste wedstrijd van 2009 dan weer wel bij. Zij 
vormden samen met Biset en Van Hoevelen de Mechelse defensie. Op het middenveld liet Peter Maes 
Persoons, Buyens, Gorius en Iddi opdraven. Het opvallendst was het bankzittersstatuut van Aloys Nong. De 
topschutter moest zijn plaats afstaan aan Rossini. De Italo-Belg kreeg de steun van woelwater Mununga. 
Voorbarig (x2) en terecht gejuich 
Het was alvast de tijdens de winterkoopjes versterkte thuisploeg die het best uit de startblokken schoot. De 
West-Vlamingen versierden in de eerste tien minuten zowaar vijf hoekschoppen. Eentje daarvan werd - na 
enig getwijfel in de geelrode defensie - bijna in doel gewerkt door nieuwkomer Tomou. Biebauw hield z'n 
ploeg overeind met een knappe save. Malinwa kon daar tijdens het openingskwartier niet zoveel tegenover 
stellen. Exact op de vijftiende minuut kwam Rossini een halve teen tekort, en ook in de daaropvolgende fase 
kreeg de Mechelse aanvalslinie de bal niet tussen de palen. Tomou probeerde het ondertussen enkele keren 
vanop afstand. 
Na twintig minuten sprong heel Schiervelde juichend recht. Helaas: de bal moet tussen de palen gaan, er niet 
op. Biebauw en z'n makkers kropen even door het oog van de naald na de snedige aanval van Tomou en 
Rukavytsya. Even later weergalmden dan weer West-Vlaamse vloeken omdat Flament een zogezegde 
handsbal van Ivens door de vingers zag. Aan de overzijde was er vlak voor het halfuur ook voorbarig gejuich. 
Rossini trapte de bal voorbij Sierens, maar de lijnrechter oordeelde - onterecht? - dat aangever Mununga in 
buitenspel stond. Zo'n tien minuten voor de rust mocht dan eindelijk eens een beetje langer gevierd worden: 
Gorius schoot KVM - eerlijk is eerlijk: niet bepaald verdiend - op voorsprong. De Fransman had daarvoor een 
portie geluk nodig, want z'n schot verdween slechts in doel dankzij de deviatie van een thuisverdediger. Na die 
openingstreffer viel er niet meer te beleven op Schiervelde - achja, ervoor eigenlijk ook niet - zodat KVM met 
een gevleide voorsprong richting kleedkamers kon.  
Pechvogel Buyens 
In de aanvangsfase van de tweede helft tekende zich een zelfde spelbeeld af als tijdens de eerste 45 minuten: 
Roeselare redelijk dominant, Malinwa redelijk sober. Het was dan ook weer de thuisploeg die voor het eerste 
gevaar zorgde: eerst moest Ivens de bal vlak voor de lijn ontzetten, even later schoot Rukavytsya van dichtbij 
onbesuisd over. Voor de eerste tegenstoot van geelrood was het een kwartier wachten: een knappe een-twee 
tussen Gorius en Buyens werd niet afgemaakt door die laatste. 
Vlak nadat thuistrainer Van Wijk in de persoon van Dissa een extra spits het terrein injoeg, kwam de 
thuisploeg langszij. Een verre voorzet belandde bij de alleenstaande Dequevy. Die trapte richting Biebauw en 
zag het leer via een geelrood been tegen de netten gaan: Buyens liep de bal in eigen doel. Peter Maes 
probeerde daaropvolgend de bakens te verzetten door Nong en Geudens in de strijd te werpen. Dat ten nadele 
van Iddi en Mununga. Ook Salim kreeg de laatste tien minuten de kans om zich te bewijzen. 
Killer Nong 
En jawel, de ingrepen van Maes loonden: vijf minuten voor het einde was Nong sneller op de bal dan Sierens. 
De Kameroener had aan z'n dikke teen genoeg om geelrood opnieuw op voorsprong te brengen. En de assist, 
hoor ik u denken. Wel, die kwam zowaar van de voet Wouter Biebauw: een lekkere uittrap van de ex-goalie 
van Roeselare werd verkeerd beoordeeld door thuisverdediger Kucera. 
Uiteindelijk had geelrood dus genoeg aan twee tegenprikjes om de drie punten weg te kapen op Roeselare - de 
eerste driepunter in jaren is dat trouwens, daar in West-Vlaanderen. Het spel van de geelroden was dan niet 
meteen oogstrelend te noemen, de karaktervolle overwinning deed eens te meer deugd: KV Mechelen zet 
2010 op gepaste wijze in. 
 

Dinsdag 19 januari:  Het fairplayproject van KV is in de prijzen gevallen.  Het sociale project dat 
voornamelijk gericht is op fairplay, zowel op als naast het voetbalveld, krijgt via de koepelorganisatie Open 
Stadion 16.500 euro subsidie.  
Het project werd door KV en Racing Mechelen via de vzw Mechelse Hattrick ingediend bij de federale 
overheid. Het thema van de federale projectoproep van Binnenlandse Zaken ging over sociale cohesie, 



preventie en veiligheid, fairplay en antiracisme. Opmerkelijk is dat de supporters en de fandag een centrale rol 
spelen in de projectaanvraag die Mechelse Hattrick indiende. 
 

Woensdag 20 januari: KV Mechelen won met drie-twee van Westerlo de heenwedstrijd van de kwartfinale 
van de beker.  
KV Mechelen en de beker: dat is een lange passionele liefde die niet roest. Ook vandaag werd er weer gecupt 
in het Argosstadion Achter de Kazerne. Malinwa kwam op achterstand, maar zette de scheve situatie snel 
recht via Mununga en Gorius. Vlak voor de pauze zorgde Iakovenko voor een belangrijk tweede uitdoelpunt 
voor Westerlo zodat - zelfs na de strafschop van Gorius in de tweede helft - volgende week een stevig potje 
voetbal op Kempense bodem wacht met als inzet een plek in de halve finales van de Beker van België. 
Snelle achterstand 
In een moeilijk openingskwartier zochten beide ploegen naar kansen. De eerste mogelijkheid voor de 
bezoekers was meteen raak. Dieter Dekelver wurmde zich met een uitstekende bal van Vanaudenaerde door 
de Mechelse defensie en liet Biebauw het nakijken.  
Het was even slikken voor Malinwa: uit het niets pakte het zowaar een tegendoelpunt, in bekerwedstrijden als 
deze best geen geschenkjes om weg te geven. Geelrood reageerde echter meteen: een gek ideetje van Nong 
belandde bij de vrijstaande Mununga die meteen de gelijkmaker naast De Winter schoof. KV Mechelen 
duwde door en tilde zichzelf op drie minuten tijd van een achterstand naar een voorsprong. Een verre bal van 
Ghomsi ging naar Gorius. De nummer vijftien tikte randje buitenspel beheerst binnen.  
Goal en uitdagend dansje Iakovenko 
Stamnummer vijfentwintig is smoorverliefd op de bekercompetitie en had er dus alle belang bij om thuis een 
stevig resultaat neer te poten. Wat ons betrof mocht KVM de twee-één voorsprong nog voor de rust uitdiepen. 
KVM kreeg nog enkele mogelijkheden. Helaas, de bal ging niet tegen de touwen. Vlak voor de pauze was het 
weer aan de club uit de Kempen om te juichen. Iakovenko knalde in de kluts de bal binnen: twee-twee en 
koude douche voor de thuisploeg net voor de pauze. Iakovenko zelf vierde zijn doelpunt op een zeer 
verfoeilijke manier. Hij poogde een dansje voor het Mechelse sfeervak en kwam met de vermaning van 
scheidsrechter Colemonts goed weg. 
Overwinning als opsteker 
De ruststand oogde niet echt vrolijk. Twee-twee in de heenwedstrijd in eigen huis is niet meteen een glasrijke 
uitslag. Een derde goal incasseren, kon KVM zich uiteraard niet permitteren. Toch kreeg het meteen een fikse 
waarschuwing via ondermeer Iakovenko. De tweede helft was voor het overige nogal mak gestart, met veel 
gezeur en overbodige foutjes. Net als in de eerste vijfenveertig minuten brak pas nadien de partij open. De 
Winter kon niet goed bij een voorzet: Nong kon er niet bij. Penaltyfout op Gorius. De Fransman prikte zelf 
fraai binnen. Westerlo bleef dreigend en Malinwa kreeg even later met de uitsluiting van Quina een extra 
duwtje in de rug. 
Biset was dicht bij de vierde Mechelse goal van de avond, maar zijn bal ging over. Aan de overzijde dreigde 
het tot tien herleide Westerlo met een bal van Dekelver. Ivens bracht in extremis redding. Het bleef spannend 
tot het einde, want een doelpunt leek nog aan beide kanten te kunnen vallen. Nong verscheen voor doel, De 
Winter redde echter met de voet.  
KVM kan dus met een nipte voorsprong naar het Westelse Kuipje afzakken, maar zal in een stevige cupmatch 
volgende week mogen knokken voor een plek in de halve finale. 
 

Vrijdag 22 januari: KV Mechelen, haar spelers en technische staf geven samen met nieuwe cosponsor ZA 
Verzekeringen en Maes Pils meer dan 15 000 euro aan de inzamelactie voor de slachtoffers van de aardbeving 
in Haïti. 
Vandaag ruilden de spelers van Malinwa hun oude Mazda-wagens in voor een nieuwe versie. De co-sponsor 
stelde 17 wagens van de Mazda 5 Zoom-Zoom serie ter beschikking. De oude wagens, waarmee de spelers 
anderhalf jaar rondtoerden, worden binnenkort te koop aangeboden bij Mazda Mechelen. 
 

Zondag 24 januari:  KV Mechelen  -  R. Standard de Liège   0-0 
KV Mechelen pakte meer dan verdiend een punt tegen landskampioen Standard. Het bleef vanavond nul-nul.  
Malinwa heerste tegen een toch weer twijfelende landskampioen, maar lukte niet in het scoren van het 
verdiende doelpunt. KVM verzamelde kansen bij de vleet en voetbalde de hele tweede helft tegen tien 
Luikenaars na de – terechte – uitsluiting van Standard-verdediger Rocha. De Rouches stelden daar bijzonder 
weinig tegenover, al was het telkens in de eerste en de tweede helft heel gevaarlijk. De paal en Biebauw in de 
slotfase hielden KVM daar recht. Jammer dat de verbeten thuisploeg geen nieuwe driepunter kon laten 
optekenen, maar al bij al bleef het bij een billijk gelijk spel. 
Met de komst van de landskampioen maakte Malinwa zich op voor een clash om de aansluiting met de top zes 
niet te verliezen. Voor Standard was er in het Argosstadion Achter de Kazerne dus meer te verliezen dan voor 



geelrood. Na de nul-vier afstraffing in eigen huis tegen rivaal Anderlecht konden de Luikenaars zich geen 
puntenverlies meer veroorloven. 
KVM baas 
Malinwa startte het aardigst en legde meteen druk op het doel van de Rouches. Iddi – aan de aftrap ten nadele 
van Kevin Geudens – dreigde het eerst: Bolat was meteen wakker. Standard kende een aarzelend begin en 
geelrood ging voluit haar kans. Nong kapte en knalde: Bolat redde in twee keer. KV Mechelen toonde zich 
meteen klaar om opnieuw een spektakelstuk voor te schotelen. Sinan Bolat was de enige attente Rouche in het 
openingskwartier en de landskampioen mocht zich gelukkig prijzen dat de olijk combinerende thuisploeg geen 
doelpunt kon puren uit de opgelegde mogelijkheden. 
Gaandeweg veroverde Standard wat terrein op de geelrode mat. Het duurde dan wel twintig minuten voor de 
eerste bezoekende doelpoging een feit was, De Camargo kroonde zich wel bijna tot doelpuntenmaker. 
Biebauw en Ivens waren verslagen, maar de paal kende de juiste curve om de bal uit het doel te houden. 
De partij zwierde zich van de ene naar de andere kant. Aan de overzijde vuurde Iddi op goal. Bolat loste, 
Rossini miste echter de beheerstheid om af te ronden. Het draaide vlotjes bij de thuisploeg. Achterin zat het op 
slot, op het middenveld overheerste realisme en organisatie en aanvallend werkten Nong en Rossini zich de 
ziel uit het lijf.  
Rood voor Rocha 
Én niet te vergeten: geelrood bleef kansen creëren. Koen Persoons trachtte met een kunstje van net buiten de 
zestien de ban te breken: de bal botste centimeters naast. Bij Standard lukte bitter weinig. Daerden gaf de 
wanhoop dan maar een gezicht: zijn afstandsschot ging ver naast.  
Vlak voor rust kwam het Standard-complex weer bovendrijven: Rocha ging voluit met twee voeten naar de 
bal en kreeg – terecht - zijn tweede gele karton onder de neus geduwd. Zeer tegen de zin van heel Standard, 
maar de rode kaart was op z’n plek. Rocha raakte met twee voeten de bal, maar miste maar net op een haar de 
inkomende Iddi. Malinwa pushte nog even het gefrustreerde en zonder vertrouwen voetballende Standard 
tegen het doel, maar de ruststand bleef de beginscore. 
Na de rust leek de frustratie bij Standard weer ongezonde hoogtes te bereiken. De Camargo verdiende in heel 
wat geroezemoes misschien wel geel voor een fout op Rossini, maar een tackle van Camozzato – het hele 
stadion bijna ontgaan - even voordien op het scheenbeen van diezelfde Pino had zeker een donkergeel karton 
verdiend. 
Op het scherp van de snee 
Nu goed, over naar het echte voetbalspelletje. Malinwa bleef diepgang zoeken en de bal voor de pot gooien. 
Mununga probeerde via een vrije trap: Nong kon er zijn knikker niet tegen plaatsen. Standard was met tien 
eigenlijk gevaarlijker dan in de eerste vijfenveertig minuten. Niet dat Biebauw zich vaak bedreigd diende te 
voelen, maar de kans van De Camargo mocht er wezen. Hij besloot te zwak op de Mechelse goalie. 
Hoewel geelrood minder uitgespeelde mogelijkheden creëerde, bleef het het dominantst voetballen. Mununga 
diende zich alleen voor Bolat aan, zijn zwiepende kopbal mikte hij naast. Aloys Nong en Koen Persoons 
hadden evenmin het geluk aan hun zijde. Steeds stond er nog een bezoekende verdediger in de weg. De 
spanning bleef te snijden, het verzorgde voetbal mocht dan wel opgeborgen zijn – daarvoor hadden beide 
elftallen te veel energie verspeeld – de partij kon nog alle kanten uit.  
Wouter Biebauw hield KVM van een onverdiende nederlaag. Op een uit de lucht gevallen kopbal van 
Mbokani schudde Biebauw een uitstekende parade uit zijn mouwen. Malinwa zette zich op wilskracht richting 
het doel van Bolat, maar het doelpunt viel maar niet. Nul-nul bleef het na een bijzonder aangename wedstrijd 
waarin vooral KVM aanspraak maakte op de overwinning. Een heuse opsteker, zeker met het bekerduel tegen 
Westerlo in het vooruitzicht, want laten we eerlijk zijn, ook daar kijkt iedere Malinwa’er weer naar uit. 
 

Woensdag 27 januari: vanmiddag omstreeks 13u30 overleed stadiondirecteur Francis Van Campenhout, 
nadat hij gisteren werd opgenomen met een hersenbloeding. Van Campenhout, die 70 jaar werd, was in het 
seizoen 2002-2003 betrokken in de reddingsorganisatie van de club en sindsdien ook stadiondirecteur. 
 

Woensdag 27 januari:  KVC Westerlo  -  KV Mechelen   0-0 
KVM knokte zich op karakter naar de halve finales van de beker na een scoreloze wedstrijd in het Kuipje en 
plaatst zich na de drie-twee in de heenwedstrijd.  
Geelrood leefde na de stevige partij tegen Standard intens naar de return van de bekerkwartfinale toe. Jammer 
genoeg voor KVM overschaduwde het overlijden van bestuurslid Francis Van Campenhout de voorbereiding 
van de wedstrijd. Malinwa speelde met rouwbanden en vroeg voor de partij voor een minuut applaus voor de 
stadiondirecteur. 
Gouden aanvalstrio? 
KV Mechelen stond voor wat weer een historisch avondje zou kunnen worden. Maes verraste weer met zijn 



opstelling door – althans vooraf op papier – voluit de kaart van de aanval te trekken. Het plannetje met 
Rossini, Nong en Mununga voorin moest ook ditmaal voor kansen zorgen, liefst voorzien van een doelpunt. 
Indien dat toch niet zou lukken, was de boodschap voor KVM klaar en duidelijk: een tegengoal incasseren 
behoorde best niet tot het scenario van de avond.  
De beginfase begon met aardig voetbal, zonder echt spektakel voor doel: een afgekeurd doelpunt van de 
thuisploeg voor buitenspel en een scherpe voorzet van Rossini die drie man voor de kooi van De Winter 
voorbijzoefde waren de eerste wapenfeiten van de partij. Het bleef voor beide clubs aftasten en zoeken naar de 
opening. Precisie en zorgvuldigheid ontbraken, net als een perfecte grasmat die geteisterd werd door hagel en 
sneeuw. KVM nam het initiatief in handen, maar De Winter kende tot dan toe een rustige avond. 
Gorius – terug in de basis na schorsing – bracht voor het halfuur even wat creativiteit: uit de draai knalde hij 
over. Aan de overzijde trapte Iakovenko eens op doel, maar Biebauw stond attent te keepen en beroerde de bal 
in corner. Dat was het wat de eerste helft betrof: veel goede wil en twee sterk georganiseerde teams. 
Belangrijkste conclusie: Malinwa zat bij de rust nog steeds op koers richting halve finale. 
Fellere tweede helft 
Westerlo startte fel aan de tweede helft. Iakovenko deed een ommetje rond Ivens. Hij ging echter voor eigen 
geluk: Biebauw pakte. Even later plaatste Dekelver zijn knikker tegen de bal. De Westelse spits mikte naast. 
Maes greep in en wisselde Mununga voor Iddi, maar bijna stond het toch één-nul in het Kuipje. Een 
wurmende Dekelver vond de achterlijn, Biebauw en Ruiz misten gelukkig allebei. Malinwa had het lastig, 
maar toch kon duivel-doet-al Nong twee kansen versieren. Jammer genoeg voor onze gemoedsrust misten de 
Kameroense knallers richting en kracht. 
Gesprongen zenuwen 
Malinwa knokte zich terug in de partij en kon de druk van de thuisploeg mede door de inbreng van Destorme 
controleren. De spanning bleef echter te snijden en de beslissing kon langs beide zijden vallen. Westerlo ging 
opnieuw drukken: Iakovenko vuurde op doel af, Persoons veegde van de lijn.  
Kopbal Van Hout na een corner, Biebauw met een kattenreflex. Voor het uitvak had Iddi de winninggoal aan 
de voet na een fraaie actie van Destorme. De Ghanees ramde de bal echter over.  
Scoreloos gingen we de toegevoegde tijd: geelrood nog steeds geplaatst, maar Iakovenko versiert een vrije 
trap aan de rand van de zestien. De verwachte krulbal rond de muur: Biebauw pakt. Onze zenuwen waren niet 
meer deze van voordien, maar Malinwa hield op het nippertje stand. Het knokte zich op karakter en met dank 
aan een puike Wouter Biebauw de halve finale van de beker van België binnen. 
 

 
 

De spelers brengen na de match hulde aan de pas overleden Francis Van Campenhout. 



Donderdag 28 januari: volgende week maandag kent KV Mechelen z’n tegenstander voor de halve finales 
van de ‘Cofidis Cup’ beker van België. Naast Malinwa wisten ook Cercle Brugge KSV, KAA Gent en KSV 
Roeselare zich te kwalificeren voor deze halve finales. 
 

Vrijdag 29 januari: Het Beroepscomité van de voetbalbond heeft KV Mechelen een voorwaardelijke boete 
van 100 euro gegeven na het incident met een supporter tijdens de wedstrijd tegen Moeskroen van 7 
november. Het Sportcomité had Geelrood eerder verplicht om alle supporters voor elke wedstrijd via de 
website op te roepen zich goed te gedragen. Het Beroepscomité vond dit echter geen regelmatige straf vermits 
een dergelijke sanctie niet in het reglement terug te vinden is. De zaak werd dan ook in beroep behandeld en 
daar kreeg Malinwa nu een voorwaardelijke straf van 100 euro boete tot het einde van dit seizoen. 
Wouter Vrancken verlaat KV Mechelen. De middenvelder die niet meer aan spelen toekwam in het team van 
Pieter Maes tekende vandaag een contract voor 1,5 bij KV Kortrijk. Tom Soetaers maakt de andere beweging, 
hij komt van Kortrijk over naar Malinwa. Soetaers (29) is een linkermiddenvelder die voordien actief was 
voor White Star Wommersom, RSC Anderlecht, SV Roda JC Kerkrade, AFC Ajax en KRC Genk. De 29-
jarige Vlaams-Brabander, die ook 8 A-caps bij de Rode Duivels versierde wil z’n carrière bij KV Mechelen 
herlanceren. 
 

  
Tom Soetaers dit seizoen in actie met KV Kortrijk tegen R. Excelsior Mouscron. 

 

Zaterdag 30 januari: wegens winterse neerslag deze morgen diende KV Mechelen deze voormiddag het 
speelveld van het Argos Oil-stadion 'Achter de Kazerne' sneeuwvrij te maken. Rond 12u30 werd het terrein 
gekeurd door een vertegenwoordiger van de KBVB en op basis van het deel van het veld dat reeds sneeuwvrij 
was en het aantal die het terrein speelklaar aan het maken waren, oordeelde de controle-scheidsrechter dat er 
zich geen probleem stelde om de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge KSV te laten plaatsvinden. 
KV Mechelen  -  Cercle Brugge KSV   1-2 
Een fel gewijzigd KV Mechelen verloor onverdiend van een dodelijk efficiënt Cercle Brugge met één-twee. 
Malinwa domineerde de hele partij, maar het waren de bezoekers die met de drie punten gingen lopen.  
Voor de wedstrijd nam KV Mechelen afscheid van overleden bestuurslid Francis Van Campenhout. In de 
sneeuw en samen met heel de club – bestuursleden, spelers, trainers en supporters – en de familie van Francis 
ging trompetgeschal doorheen het treurende stadion. 
Roterend geelrood 
Ook voor deze winterse wedstrijd besliste Peter Maes lustig te roteren. Rossini, Nong en Persoons zaten op de 
bank, Mununga bleef zelfs lichtgeblesseerd uit de selectie. Het was even wennen voor Cercle, maar ook voor 
het thuispubliek. Met een voorhoede bestaande Gorius en Destorme en op de flanken de gebroeders Iddi, werd 
het rotatiesysteem opnieuw bovengehaald. 
KVM trok meteen de wedstrijd naar zich toe. Destorme zette Evens in de wind en vond Abdul-Ganiyu Iddi. 
Iddi junior – voor het eerst in de basis – miste zijn schot, maar Buyens pikte zijn balletje op. De blonde 
middenvelder plaatste zijn bal, maar Verbist redde met een karpersprong een vroege achterstand. Maar de 
voorsprong van Malinwa kwam er toch. Destorme kopte een hoekschop van Gorius puik in de verste hoek.  
Cercle leek even geen pasklaar antwoord te hebben op de Mechelse onbevangenheid. De reactie van de 
bezoekers kwam er pas na twintig minuten via Bozovic die een vrije trap op Biebauw knikkerde. Cornelis 
probeerde het even later rechtstreeks op doel: Biebauw ving keurig en simpel op. De jonge Iddi, en met hem 
het hele elftal, had er duidelijk zin in: fris en monter stond de thuisploeg te voetballen. Een knappe actie via de 



klaarkijkende Iddi belandde bij Gorius. De nummer vijftien ging meteen zijn kans, maar zijn schot vloog over.  
Onmondig Cercle scoort 
Cercle eiste langzamerhand iets meer balbezit op, schoof schoorvoetend richting Biebauw op, maar miste 
diepgang om kansen te verzamelen. Het was integendeel KVM, dat het gevaarlijkste was. Iddi junior bleef 
uitstekend acteren. Hij zorgde voor een gemeten pasje tot bij Destorme die centimeters naast kopte. De eerste 
helft leek in de neerdwarrelende sneeuw met een één-nul russtand te eindigen, maar een uitstekend potje 
aannemen-en-draaien van Foley zette alsnog de één-één op het bord. Zeer gevleid voor Cercle, dat nauwelijks 
kansen creëerde en zeker in de beginfase last had met het zorgeloos voetballende geelrood. 
En toen viel er sneeuw 
Over het eerste halfuur van de tweede helft kunnen we kort zijn: KV Mechelen en Cercle hielden elkaar in 
evenwicht zonder veel kansen. En... er viel sneeuw, veel sneeuw. Hoogtepunt van dat eerste halfuur: de 
tussentijdse sneeuwruimactie van de geelrode medewerkers en hun interactie met het publiek. Malinwa 
sprokkelde de enige kans bij elkaar. Doorjagen van Destorme leverde een slechte uittrap van Verbist op. 
Gorius lobde, maar zijn poging vond net niet de winkelhaak. 
Koude douche 
Cercle kwam helemaal niet meer in het stuk voor, maar de thuisploeg gaf toch op een knullige wijze de 
wedstrijd uit handen. De ingevallen Reynaldo ging op zwier in de Mechelse defensie en zag met een gelukje 
zijn bal afwijken en over Biebauw tegen de netten verdwijnen. Bijzonder jammer voor de Malinwa dat 
overheerste, maar te weinig dreiging creëerde om een doelpunt te maken. Efficiëntie stond wel op het blad van 
Cercle-coach De Boeck, want zijn team wist aan honderd procent af te werken. Bijna werd het nog één-drie, 
maar Biebauw hield Foley – losgelaten op de counter – van de definitieve beslissing.  
Het bleef bij de onverdiende zege van Cercle ondanks de steriele druk van de thuisploeg en de rode kaart voor 
Bozovic in de slotfase. Dat was bijzonder jammer voor het gewijzigde en behoorlijk spelende KV Mechelen, 
want zo mist Malinwa nog een unieke mogelijkheid om de dromerige hoop van de top zes levendig te houden.  
 

Maandag 1 februari: deze middag werd geloot voor de halve finales van de beker van België. KV Mechelen 
neemt het daarin op tegen het KAA Gent van Michel Preud’homme. De heenwedstrijd gaat op dinsdag 9 
februari door op het veld van KV Mechelen. De terugmatch is voorzien voor zaterdag 20 maart. De andere 
halve finale gaat tussen Cercle Brugge KSV en KSV Roeselare. 
 

Dinsdag 2 februari: KV Mechelen wroette zich verdiend voorbij Germinal Beerschot. Dertien minuten voor 
affluiten wist Buyens alsnog te scoren.  
Een collectief zeer sterk Malinwa pakte drie mooie punten tegen Germinal Beerschot dat weer een extra 
verlies aan zijn reeks toevoegt. Germinal Beerschot beperkte zich vooral tot het neerzetten van een organisatie 
en hoopte een Cercletje uit te halen: de efficiëntie ontbrak echter bij de bezoekers – Mac Donald strandde op 
de paal – en KVM wist diep in de tweede helft uit de vele kansen toch een doelpunt te puren. Invaller Yoni 
Buyens schonk geelrood opnieuw drie punten. 
Aftastend begin 
In deze uitgestelde wedstrijd wilden beide ploegen opnieuw vertrouwen opdoen. De Antwerpenaars hoopten 
zich uit hun mindere periode te tillen. Malinwa van haar zijde wou zich herstellen van de hold-up die Cercle 
zaterdag pleegde. De eerste kans was voor Germinal Beerschot: Wanyama probeerde een halve omhaal, 
Biebauw kon zich opwarmen. Op het kwartier speelde Rossini zich vrij. Pino plaatste de bal naast. De 
wedstrijd startte met heel wat irritaties aan beide kanten. Mark De Man solliciteerde al snel naar geel, Clement 
en Nong vochten symbolisch een stevig robbertje uit, maar vooral – de combinaties wilden in de aanvangsfase 
niet echt lukken. 
Ondanks de slordigheden, noteerden we diverse mogelijkheden. Nong slalomde rondom Clement en ging neer 
in de zestienmeter. Clement zette zijn been, Nong ging gewillig neer, maar scheidsrechter Bultynck liet 
doorspelen. De bezoekers prikten meteen tegen: Clement kopte zich via een corner van Mac Donald naar de 
benedenhoek, Biebauw toonde zijn uitstekende vorm.  
Kansen voor de thuisploeg 
Malinwa zat stilaan beter in het spel, dwong kansen af en veroverde het veldoverwicht, maar tot scoren kwam 
het niet. Zo kopte Rossini een hoekschop onder de lat, Pacovski tikte in extremis over. 
De les die Cercle KVM zaterdag droogweg opspelde, onzichtbaarheid omzetten in goals en punten, had de 
thuisploeg dus maar beter begrepen. De Ratten piepten even via de vrijstaande De Man. Biebauw voorkwam 
een onterechte achterstand.  
Geelrood verdiende zeker een doelpuntje. Een aflegger van Rossini schilderde Gorius van iets voor het 
penaltypunt over de kooi van de Antwerpse goalie. Het ontbrak de thuisploeg aan wat torinstinct en geluk om 



een behoorlijke eerste helft te bekronen met een treffer. Maar net niet is helemaal niet en dat betekende nul-
nul bij de rust.  
Strategische bezoekers 
KVM trachtte ook in de tweede helft verder jacht te maken op het openingsdoelpunt. Martijn Monteyne 
keerde een uitstekende kopbal van Jonas Ivens van de lijn. Beerschot, tot dan toe voornamelijk met strategisch 
veldbeheer en organisatie bezig, speculeerde op een vinnige counter. Mac Donald trof na een uitbraak de paal, 
Dosunmu het zijnet. 
De thuisploeg zakte wat terug en Maes gooide er Destorme en Buyens in voor wat fitte werkkracht. Veel 
leverde dat niet meteen op, al had Aloys Nong moederziel alleen meer kunnen doen dan koppen op de 
bezoekende doelman.  
Al wroetend naar de één-nul 
KVM bleef zoeken en wroeten. Gorius draaide zich even later doorheen het pak paarswitten: Pacovski bleef 
attent. Uiteindelijk viel het doelpunt dan toch dertien minuten voor het einde. Destorme behield het overzicht 
bij een afvallende bal en bood invaller Buyens zijn eerste van het seizoen. Puik afgewerkt overigens door de 
blonde middenvelder. 
Bijna konden de boeken meteen dicht voor Germinal Beerschot. Pacovski knalde vlak na de één-nul een 
terugspeelbal tegen Nong aan. De Kameroense spits keilde van uit een scherpe hoek echter in het zijnet. De 
bezoekers misten de kracht om Biebauw nog echt te bedreigen. Een collectief sterk KV Mechelen pakte zo 
een meer dan verdiende zege.  
 

Donderdag 4 februari: vandaag werd Francis Van Campenhout begraven. Op een zeer druk bijgewoonde 
plechtigheid in de kerk van Rumst, de woonplaats van Francis Van Campenhout, namen familie, vrienden en 
alle bestuurders, spelers en medewerkers van KV Mechelen afscheid van de stadiondirecteur. Het werd een 
persoonlijke plechtigheid met veel tranen, maar met af en toe ook een herinneringslach. De plechtigheid, 
afgesloten door Gunther Neefs met You’ll never walk alone, duurde bijna twee uur. Francis Van Campenhout 
overleed vorige woensdag onverwacht door een hersenbloeding. Hij werd zeventig jaar. De bijzetting van de 
urne gebeurde meteen na de uitvaart op de begraafplaats van Rumst. 
 

 
 

Francis Van Campenhout 
 

Zaterdag 6 februari:  KSC Lokeren Oost-Vlaanderen  -  KV Mechelen   2-1 
KV Mechelen verloor op het veld van Lokeren met twee-een. In de eerste helft slikte Malinwa twee 
doelpunten en een rode kaart. Van Dessel kon in het begin van de tweede helft nog wel milderen, maar meer 
zat er niet in voor de bezoekers. 
De opdracht voor KV Mechelen was simpel: het moest winnen op het veld van Lokeren wou het blijven 
meedingen voor een plaats bij de eerste zes. Bij puntenverlies zou geelrood die ambitie naar alle 
waarschijnlijkheid mogen opbergen. Achterin kwam Van Hoevelen opnieuw in de ploeg ten koste van Chen. 
De afwezige Nong werd vervangen door Iddi. Hierdoor werd Destorme als diepste man uitgespeeld. 



Op een mistig Daknam nam Malinwa al gauw het voortouw. Het eiste de bal op en probeerde al combinerend 
een gaatje te vinden in de Oost-Vlaamse defensie. Tot uitgespeelde kansen kwam KVM echter niet. Copa had 
wel enige moeite met een afstandsschot van Mununga, maar meer werk hoefde de Ivoriaanse doelman niet op 
te knappen in het begin van de wedstrijd. En plots kantelde de partij op minder dan tien minuten. De 
doorgebroken Malki stuitte eerst nog op Biebauw, maar bij de daaropvolgende hoekschop was het wel raak. 
Gueye werd door de Mechelse defensie helemaal vergeten en de Senegalees kopte het noodlijdende Lokeren 
van dichtbij op voorsprong. De thuisploeg tankte vertrouwen uit die voorsprong en kwam nu beter voor de 
dag. Als Carevic niet veel later alleen op Biebauw afstormde, zag Van Hoevelen zich genoodzaakt aan de 
noodrem te trekken. Van De Velde twijfelde niet en trok meteen rood voor de rechtsback. Het werd meteen 
duidelijk dat dit een eerste helft was om snel te vergeten. Vlak voor rust knalde Doll met een heerlijke volley 
de twee-nul op het bord en tot overmaat van ramp zag KVM Destorme ook nog eens uitvallen met een 
blessure. Maes reageerde met de inbreng van Rossini en Chen, maar dat bracht voor de rust geen verandering 
met zich mee. 
Na de koffiepauze bleef Ghomsi in de kleedkamer en moest Van Dessel voor meer stabiliteit zorgen in de 
defensie. Kort na de pauze dwong geelrood een hoekschop af en het was de pas ingevallen Van Dessel die de 
aansluitingtreffer lukte. KV Mechelen kreeg weer hoop en Lokeren liet in die tweede helft ook begaan. Toch 
slaagde Malinwa er niet in om Copa te bedreigen. Het was de thuisploeg die met een man meer nog enkele 
keren gevaarlijk kwam opzetten. Eerst was er een poging van Carevic, maar het was vooral Sokota die 
tweemaal dichtbij een doelpunt was. Eerst probeerde de Lokerse spits het met een fraaie omhaal, maar de 
vingertoppen van Biebauw brachten redding. In het slot van de wedstrijd probeerde diezelfde Sokota het dan 
nog eens met een listig lobje, maar zijn poging belandde over het doel. Lokeren speelde de wedstrijd beheersd 
uit en smeerde KVM zo een pijnlijke twee-een nederlaag aan. 
 

Dinsdag 9 februari: Kenny Van Hoevelen krijgt geen schorsing opgelegd voor z’n rode kaart tegen KSC 
Lokeren Oost-Vlaanderen.  De KBVB stelde gisteren een minnelijke schikking van één speeldag voor, 
waartegen KV Mechelen in beroep ging. Vandaag oordeelde het Sportcomité dat de uitsluiting in de wedstrijd 
voldoende was als straf en dat de Mechelse verdediger geen extra schorsing krijgt. 
 

Dinsdag 9 februari:  KV Mechelen  -  KAA Gent   2-2 
Malinwa speelde twee-twee gelijk in de heenwedstrijd van de halve finale tegen KAA Gent.  
KV Mechelen voetbalde een leuke wedstrijd bij elkaar, maar ontbrak het geluk om met winst af te sluiten. Al 
vroeg in de wedstrijd scoorde KAA Gent via een fraaie kopbalgoal van Ljubijankic. Malinwa zette de scheve 
situatie vlak voor en na de rust recht via doelpunten van Gorius en Biset. De Buffalo’s – in de tweede helft 
herleid tot tien – maakten echter nog een tweede belangrijke uitgoal via de onvermijdelijke Coulibaly. KV 
Mechelen drukte nog, maar een uitstekende Jorgacevic hield de eindstand op twee-twee. 
Vroeg tegendoelpunt 
De thuisploeg kon geen beroep doen op Aloys Nong. De sterkhouder van Malinwa geraakte niet tijdig terug 
van een bezoek aan zijn zieke moeder in Kameroen. Peter Maes zette Tom Soetaers dan maar meteen in het 
elftal. Op papier luidde de bekeropdracht loodzwaar: het KAA Gent van Michel Preud’homme probeert het in 
de competitie Anderlecht en Club Brugge moeilijk te maken en heeft ook van de beker een prioriteit gemaakt. 
Met twee wedstrijden extra in de benen – Malinwa moest immers aan de bak tegen Germinal Beerschot en 
Lokeren, Gent had het weekend vrijaf – was de kalender ook niet meteen in het voordeel van geelrood. 
Maar goed, de cupmatch moest gespeeld worden en met een grote Mechelse hunker naar een nieuwe finale 
wist je immers nooit. Toch begon de partij barslecht voor KVM. Geelrood probeerde de Buffalo’s wat onder 
druk te zetten, maar verder dan een pakballetje van Soetaers op Jorgacevic geraakte de thuisploeg niet. De 
eerste tegenprik van de bezoekers was echter wel raak. Rosales krulde de bal voor de pot, Ljubijankic zette er 
zijn knikker tegen: nul-één.  
Gelijkmaker voor rust 
KVM trachtte zich meteen te herstellen van de vroege opdoffer. Het reageerde via Ivens die net niet bij een 
voorzet van Mununga kon. KAA Gent liet het initiatief even aan KVM en Soetaers profiteerde van de 
aangeboden ruimte om secuur voor te zetten. Destorme kopte, maar Jorgacevic redde in extremis. Ook 
Biebauw moest zich even later tonen na een scherpe uithaal van Leye.  
Malinwa bleef echter nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker en dat loonde nog voor de pauze. KV 
Mechelen verzamelde geen karrenvracht aan kansen, maar één opening was voldoende voor een doelpunt. 
Destorme draaide zich vrij en legde af naar Gorius die van net buiten de zestienmeter Jorgacevic verschalkte. 
KV Mechelen moest zeker niet onderdoen voor de blauwwitten, maar als Gent eens voor de kooi van Biebauw 
verscheen bleek het aartsgevaarlijk. Coulibaly mikte met een knappe omhaal over. Eén-één stond er bij de rust 
op het bord en dat was – ondanks het meeste balbezit van de thuisploeg – een billijke tussenstand. 



Scorende Biset 
KV Mechelen wou echter meer en mocht meteen na de rust aan het feest. Een vrije trap van Soetaers belandde 
in het pak en Maxime Biset – jawel, u leest het goed: de ruige en onverzettelijke centrale geelrode verdediger 
– knalde met links tegen de touwen. Nu was het aan de Buffalo’s om te reageren. Azofeifa kreeg twee mooie 
mogelijkheden via vrije trappen. Eerst ving de Mechelse muur verder onheil op, later plaatste Leye zijn kopbal 
net naast de paal.  
Diezelfde Mbaye Leye zou even later de hoofdrol opeisen door een domme tweede gele kaart te pakken na 
een fout op Soetaers. Gent werd tot tien herleid, maar bleef op zoek gaan naar een tweede uitdoelpunt. 
Biebauw onderscheidde zich nog op een misstrap van Lepoint en Van Dessel, maar was kansloos op de 
plaatsbal van de doorgebroken Coulibaly. Malinwa pakte zo uit het niets een dubbel tellend tegendoelpunt.  
Jorgacevic verknalt geelrode zege 
KV Mechelen kende even een dipje, maar haalde dan fors uit, zij het zonder een doelpunt te kunnen versieren. 
De bezoekers kenden onmetelijk veel geluk toen noch Buyens noch Destorme de bal van dichtbij voorbij de 
lijn konden krijgen en Hansveit de derde Mechelse treffer van de avond van de lijn kegelde. Ook een uithaal 
van Gorius ging niet tegen netten: Jorgacevic redde voortreffelijk.  
Beide elftallen bleven kansen krijgen. Van Dessel was dichtbij een goal. Hij vuurde perfect op doel, maar 
weer Jorgacevic hield Gent recht. De Buffalo’s trokken zich terug, maar een goed spelend KV Mechelen 
kreeg niet het extra doelpunt waar het recht op had. De terugwedstrijd in het Ottenstadion in maart ligt na de 
puike prestatie van vandaag nog volledig open, al zal KV Mechelen dan sowieso eenmaal moeten scoren om 
de poort naar de bekerfinale open te breken. 
 

Woensdag 10 februari: Aloys Bertrand Nong is nog steeds niet terug van Kameroen. De spits van KV kreeg 
de toestemming om naar z’n thuisland te reizen om er zijn zieke moeder te gaan bezoeken. Normaal gezien 
zou Nong maandag terug moeten zijn om zich voor te bereiden op het bekerduel tegen KAA Gent, maar hij 
geraakte niet tot in België. Malinwa hoopt dat Nong, die ook vandaag nog niet in Mechelen was en 
onbereikbaar was, spoedig terugkeert zodat hij kan aantreden in de competitiewedstrijd van komende zaterdag 
tegen KRC Genk. Een training miste hij echter niet, want deze werd afgelast wegens de sneeuw. Zowat alle 
spelers en de hele technische staf geraakten door de plotse winterprik niet tot op de club! 
 

Donderdag 11 februari: Aloys Bertrand Nong keerde vandaag terug uit Kameroen. Vlak na de landing in 
Zaventem kreeg de spits van Malinwa echter het slechte nieuws dat z’n moeder overleden was. Een 
hersenbloeding werd haar fataal, ze werd 56. KV Mechelen liet hem de keuze, maar een zwaar aangeslagen 
Nong wilde toch bij de groep zijn en meetrainen. Hij hield het bij loopoefeningen. Voorlopig is het nog niet 
duidelijk of de Kameroener terug naar z’n thuisland reist voor de begrafenis of hij in België blijft en in 
aanmerking komt voor een selectie voor de wedstrijd tegen KRC Genk. 
Verder liet KV weten dat het deze week haar dossier verdedigde over het nieuwe stadion om in aanmerking te 
komen voor een goedkope lening bij de Vlaamse overheid. Eind november diende KV en RC Mechelen hun 
dossier reeds in om de lening van 5 miljoen euro te krijgen om hun voetbaltempel op te trekken. Het stadion 
zal dan ook fungeren als oefenstadion indien het WK van 2018 naar België en Nederland wordt gehaald. 
Volgens Johan Timmermans wordt de beslissing eind februari of begin maart verwacht. 
Tot slot wordt morgen het speelveld van het Argos Oil-stadion 'Achter de Kazerne' gekeurd. Door de 
sneeuwval en aanhoudende vriestemperaturen is het nog niet zeker dat de wedstrijd van komende zaterdag 
tegen KRC Genk kan doorgaan. 
 

Vrijdag 12 februari: vanavond rond 18u werd het terrein van KV Mechelen door scheidsrechter Paul Allaerts 
gekeurd. Een sneeuwlaag van ongeveer 5cm en het ijs onder deze sneeuw maakte voetballen onmogelijk, 
daardoor diende Allaerts de wedstrijd van morgen tegen KRC Genk uit te stellen. 
 

Maandag 15  februari: na het loodzware parcours van de voorbije weken konden de spelers genieten van een 
korte vakantie: de spelers kregen 3 dagen vrij van coach Pieter Maes. Enkel de lichtgeblesseerden Kourouma, 
Mellemans en Ghomsi moeten zich wel op de club melden. 
Ex-speler Bart Van Zundert is in diepe rouw gedompeld: bij een skiongeluk in Oostenrijk zijn zowel z’n vader 
als zijn oom om het leven gekomen. 
 

Dinsdag 16 februari: het bondsparket deed nog geen uitspraak in de zaak De Camargo-Rossini.  KV 
Mechelen en Standard verdedigden vandaag hun spelers na hun incidentje tijdens de laatste KVM-Standard. 
Igor-Alberto-Rinck De Camargo zou toen gespuwd hebben na een mogelijke provocatie van Giuseppe 
Rossini. De uitspraak werd uitgesteld tot volgende week dinsdag. 
 



Woensdag 17 februari: vandaag organiseerde de Malinwa Kids Club in De Nieuwe Kantine een 
handtekeningensessie voor haar leden. De supportersclub voor jonge fans, die ondertussen haar honderdste lid 
verwelkomde, kon rekenen op ruime belangstelling. De jonge leden werden getrakteerd op een drankje en een 
stuk taart, konden o.a. een training bijwonen en met hun idool op de foto. 
 

Zondag 21 februari:  RSC Anderlecht  -  KV Mechelen 
KV Mechelen ging strijdend ten onder in het Astridpark. In de eerste helft was het minstens de evenknie van 
Anderlecht. De inbreng van Lukaku na zeventig minuten zorgde echter voor de ommekeer. Het werd 
uiteindelijk twee-nul. 
Door het wegvallen van Excelsior Moeskroen was het bezoek aan het Astridpark de laatste uitwedstrijd van de 
reguliere competitie voor KVM. Met de terugkeer van Nong hoopte Malinwa de stunt van Sint-Truiden nog 
eens te herhalen. Soetaers stond net als in de bekermatch tegen KAA Gent in basis. De nieuwste aanwinst van 
geelrood verdreef daardoor Gorius naar de bank.  
Aangenaam kijkstuk 
Anderlecht wou een nieuwe blamage voor eigen volk ten alle koste vermijden. Maar met de levensbelangrijke 
return tegen Bilbao in het vooruitzicht, liet Jacobs Lukaku en Legear rusten. De thuisploeg begon de eerste 
minuten best goed aan de wedstrijd, met meteen een doelpoging van Boussoufa. Daarna speelde geelrood zich 
handig in de wedstrijd. Het kreeg van Anderlecht de ruimte om te combineren en was ook de gevaarlijkste 
ploeg gedurende de eerste helft. Na tien minuten werd een eerste schot van Mununga voor de lijn gekeerd 
door Mazuch. Wat later kwam Malinwa opnieuw gevaarlijk voor de dag, ditmaal via Nong. De Kameroener 
kreeg het leer echter net niet tot bij Persoons. Bij de daaropvolgende hoekschop werd de kopbal van Destorme 
van de lijn geranseld door Proto. Destorme bleef de gevaarlijkste man bij KVM, want vijf minuten later was 
hij er opnieuw dichtbij, maar opnieuw was er een goede Proto om hem het scoren te beletten. En Anderlecht? 
Dat kwam enkel op het einde van de eerste helft een paar keer gevaarlijk opzetten. Eerst waren er pogingen uit 
de tweede lijn van Suarez en Gillet, maar Biebauw kende weinig moeite met beide ingevingen. Vlak voor rust 
was Boussoufa er nog heel dichtbij, maar Biebauw redde met een ultieme voetveeg. Aan de overzijde kreeg 
Nong het hele stadion nog muisstil door Proto te vloeren, maar zijn poging hobbelde net aan de verkeerde 
zijde van doelpaal buiten. Zo gingen beide ploegen rusten met de brilscore op het scorebord, maar daar mocht 
vooral de thuisploeg gelukkig mee zijn.  
Lukaku gouden wissel 
Bij aanvang van de tweede helft veranderde er niets aan de samenstelling van beide elftallen. Het was wel 
Anderlecht dat het voortouw nam en wat meer op zoek ging naar het openingsdoelpunt. De Sutter was 
tweemaal de man van het gevaar. Zijn kopbal strandde op de vuisten van Biebauw en zijn tweede poging ging 
voorlangs via een Mechels been. Aan de overzijde werd een knappe volley van Mununga net als in de eerste 
helft voor de lijn onschadelijk gemaakt. Jacobs bracht paradepaardjes Legear en Lukaku in de ploeg om zo 
iets te forceren. Die laatste stond nog maar net op het veld of hij kopte al een voorzet van Boussoufa net naast 
het doel. Plots vond de thuisploeg wel de goede drive en na driekwart wedstrijd begaf KVM dan toch onder de 
druk. Op twee minuten tijd moest Biebauw zich evenveel omdraaien. Eerste kopte Gillet raak en een minuut 
later schoof de onvermijdelijke Lukaku het leer voorbij de Mechelse goalie op aangeven van Suarez. Met 
meteen een veilige voorsprong liet Anderlecht het tempo weer wat zakken zodat geelrood onder leiding van 
een frisse Gorius nog enkele kleine kansjes bij elkaar voetbalde. Aan de score veranderde er evenwel niets 
meer zodat Malinwa met een twee-nul verlies terug naar de Dijlestad moest. Het speelde een meer dan 
verdienstelijke wedstrijd, maar zag die knappe prestatie niet beloond met een resultaat. 
 

Vrijdag 26 februari: wegens de vele uitgestelde wedstrijden heeft de profliga beslist om de laatste 2 
speeldagen van de reguliere competitie een week te verschuiven. Op die manier komt er ruimte in de kalender 
om de inhaalwedstrijden af te werken. Voor KV Mechelen betekent dit dat de uitgestelde match van tegen 
KRC Genk op zondag 7 maart wordt gespeelt. Het weekend van 13 en 14 maart is Malinwa wegens het 
faillissement van R. Excelsior Mouscron vrij. Op zondag 21 maart spelen de mannen van trainer Maes dan 
hun laatste competitiewedstrijd tegen SV Zulte-Waregem. 
 

Zaterdag 27 februari:  KV Mechelen  -  KV Kortrijk   1-1 
KV Mechelen behaalde met negen tegen elf een meer dan verdiend punt tegen KV Kortrijk.  
Een teleurstellend KV Kortrijk kende een bijzonder moeilijke eerste helft. KV Mechelen voetbalde de kansen 
bij elkaar in een leuke eerste helft, maar maakte slechts één doelpunt. De tweede helft leek rustig 
uitgevoetbald te worden tot op het moment dat Malinwa plots twee rode kaarten moest slikken. Een lichte 
voor Nong na een duw en een onbegrijpelijke voor Mununga na een hard duel tussen hem en Verbauwhede 
leidde alsnog de gelijkmaker in voor de bezoekers, maar verder dan dat geraakten de West-Vlamingen tegen 
een strijdend KVM niet. 



Soetaers kreeg al vroeg in de wedstrijd ruimte en schoot de eerste kans net naast. Nog geen twee minuten ver 
mocht Malinwa al een tweede kans op haar conto schrijven. Een bal van Nong hobbelde vanuit een scherpe 
hoek net niet over de lijn. Het scheelde maar centimeters of geelrood kon al van een vroege voorsprong 
genieten. De Kameroener leek trouwens in goede doen, want even later kende Verbauwhede veel geluk met 
een fraaie uithaal van Nong. 
De revanche van Soetaers 
De thuisploeg startte bijzonder aardig aan de wedstrijd: het liep dartel en fris over het veld en tikte enkele 
leuke combinaties bij elkaar. Malinwa verzamelde bovendien voldoende kansen om een voorsprong te 
rechtvaardigen. Ghomsi dook zo aan de tweede paal op, maar besloot naast de kooi van Verbauwhede. 
En het voetballende verhaal voor KV Kortrijk? Dat stopte aan de middenlijn. Organisatorisch zat het wel snor 
in de geelrode achterlijn. Het enige gevaar kwam van Benteke die over kopte. Even voor de pauze kreeg KV 
Mechelen dan toch loon naar werken. Een onhoudbare Mununga wrong zich door het bezoekende 
middenveld, behield knap het overzicht en vond Soetaers. De nummer negenentwintig rondde puik af tegen 
zijn ex-ploeg en liet Verbauwhede geen schijn van kans. 
Verlies kon de ploeg uit het Guldensporenstadion zich in volle topzesstrijd niet permitteren en de West-
Vlamingen reageerden dan ook meteen. Een vrije trap van Hempte strandde op de buitenkant van de kruising. 
Ook bij aanvang van de tweede helft versierde KVK een grote kans. Benteke klaarde de klus alleen voor 
Biebauw echter niet.  
Tweemaal rood en gelijkmaker  
KV Mechelen bleef bij het korte offensiefje van roodwit overeind en prikte zelf stevig tegen. Gorius mikte in 
één tijd op Verbauwhede. Malinwa zat goed in de wedstrijd, maar pakte toen twee rode kaarten.  
Nong kreeg rood voor een lichte duw na een trekfout van Capon op aangeven van de vierde scheidsrechter. 
Nong begreep er niets van, maar moest wel de douches in. Nog geen twee minuten later werd KVM zelfs tot 
negen herleid na een onbegrijpelijke rode kaart voor Mununga. Verbauwhede en Mununga torpedeerden 
elkaar in een stevig duel, maar scheidsrechter Benoni tastte naar de achterzak voor de Mechelse spits.  
Commotie alom en even later moest de thuisploeg ook de gelijkmaker incasseren. Ciman besloot een 
aanhoudende aanvalsstorm van de bezoekers met een knaller tegen de touwen. Het was pompen of verzuipen 
voor de thuisploeg, maar al bij al hield een strijdend KVM behoorlijk stand. Rossini en Buyens kregen nog 
halve kansjes, maar een verrassende zege zat er niet meer in. In de allerlaatste minuut keurde Benoni Burie 
nog een goal van Benteke af voor een duwfout. 
Malinwa haalde een meer dan verdiend punt tegen een niet echt overtuigend KV Kortrijk. Indien de thuisploeg 
de kansen in de eerste helft had benut en de partij met elf had kunnen beëindigen, zat er zelfs nog meer in, 
maar gezien het wedstrijdverloop mag de thuisploeg blij zijn met het behaalde punt. 
 

Dinsdag 2 maart: vandaag behandelde het Sportcomité het beroep dat KVM aantekende tegen de schorsingen 
van Joachim Mununga en Aloys Bertrand Nong. Gisteren kreeg het duo respectievelijk 1 en 2 speeldagen 
voorgesteld, maar Malinwa aanvaardde de straf niet. De zitting van het Sportcomité was vandaag echter niet 
rechtsgeldig zodat het niet tot een uitspraak kwam. Om rechtsgeldig te zijn moeten 3 leden van het comité 
aanwezig zijn, maar omdat ondervoorzitter Luc De Motte aan KV Mechelen gebonden is, mocht hij niet 
deelnemen. Daardoor zakten Aloys Bertrand Nong, Jan De Craen en de advocaat ervan KVM voor niets af 
naar Brussel.   
De zaak De Camargo-Rossini werd wel behandeld. Beide spelers geraakten tijdens het duel tussen KVM en 
Standard betrokken in een klein opstootje dat niet door de scheidsrechter werd opgemerkt. Beide spelers 
werden door het Sportcomité twee speeldagen geschorst. Johan Timmermans laat weten dat de club nog 
afwacht of ze in beroep gaat tegen de straf. 
Verder deed ook het Uitvoerend Comité vandaag een uitspraak in een zaak over KVM:  KFC Germinal 
Beerschot Antwerpen wou de partij die het Achter de Kazerne verloor laten herspelen omdat het de pas 
aangeworven Guillaume François en Dawid Janczyk niet mocht opstellen, zoals het bondsreglement 
voorschrijft. Sporting du Pays de Charleroi mocht dat, als pasmunt om het bekerkluwen te ontwarren, wel 
doen met Tormena Ederson. KFC Germinal Beerschot Antwerpen eiste dat de bond alle clubs over dezelfde 
kam zou scheren, maar daar had het Sportcomité dus geen oren naar. De club beraadt zich nog of het in beroep 
gaat tegen het vonnis. 
 

Donderdag 4 maart: de terugwedstrijd voor de halve finale van de beker van België op het veld van KAA 
Gent is vastgelegd op donderdag 25 maart. Voor die match moest wegens de vele uitgestelde competitieduels 
een datum worden gezocht. 
 
 



Vrijdag 5 maart: zodat KVM toch de straffen voor Nong en Mununga zou kennen vóór het weekend hield het 
Sportcomité vandaag een uitzonderlijke zitting. Beide spelers kregen een voorwaardelijke schorsing van één 
speeldag die loopt tot 30 juni 2010. Voor Aloys Bertrand Nong kwam er ook één effectieve speeldag 
schorsing bij, zodat hij het duel van zondag tegen KRC Genk van aan de kant moet bekijken. 
 

Zondag 7 maart:  KV Mechelen  -  KRC Genk   2-1 
KV Mechelen won vanavond met twee-één van KRC Genk.  
Malinwa hield de drie punten thuis tegen KRC Genk. Net als in de heenwedstrijd won geelrood met twee-één. 
En net als in de heenmatch was het puntengewin gevleid. KV Mechelen voetbalde een goede eerste helft bij 
elkaar zonder veel kansen te versieren. In tegenstelling tot de bezoekers maakte het wel de geboden 
mogelijkheden af. In een zwakke tweede helft teerde de thuisploeg op de twee treffers en dat loonde. KRC 
Genk kon pas in de allerlaatste minuut tegenscoren, maar dat was te laat om alsnog een punt mee te graaien. 
Het was de voorlaatste thuismatch van geelrood in de reguliere competitie en dat betekende vooral 
voorbereiden op de aankomende playoffs, maar vooral op de bekerreturn eind deze maand. KV Mechelen 
kreeg een eerste kansje na een hoekschop van Soetaers. Jonas Ivens mikte met het hoofd naast. Ook aan de 
overzijde was er dreiging. Barda zette een een-tweetje op met Ogunjimi, maar een klaarkijkende Biebauw was 
eerder op de bal. De bezoekers probeerden de thuisploeg – zonder de geschorste Nong en de zieke Chen – niet 
in het spel te laten komen, maar veel kansen leverde dat niet op. 
Weinig kansen 
De wedstrijd leek immers helemaal op slot te zitten, maar toen hielp Genk-verdediger Matoukou een handje. 
Slechte passing met doelman Koteles lag immers aan de basis van een thuisdoelpunt. Gorius liet het cadeautje 
niet liggen en scoorde: één-nul.  
Wat Genk liet noteren, was povertjes. Een schotje van Anele (op Biebauw) en een vrije trap van Pudil (hoog 
over) waren het gevaarlijkst. KVM creëerde evenzeer nauwelijks kansen, maar klom even voor de pauze wel 
op twee-nul. Een voorzet van Soetaers geraakte niet uit de Genkse zestienmeter. De mee opgerukte Biset tikte 
de bal dan maar tegen de touwen. Malinwa versierde tot dan toe slechts drie kansen, maar het was wel 
dodelijk efficiënt.  
Genkse druk in tweede helft 
De bezoekers kwamen gebeten uit de kleedkamer en dat leverde meteen gevaar voor de Mechelse kooi op. 
Tozser schilderde van op vrije trap de bal enig mooi richting verste paal, maar Biebauw stond pal. De 
Limburgers trokken het laken in de tweede helft helemaal naar zich toe. Blauwwit was dicht bij de 
aansluitingstreffer. Zo kopten Matoukou en Tiago over en mikte Barda centimeters naast na een snelle 
counter.  
Malinwa kwam maar niet in het stuk voor en was aan een zeer matige tweede vijfenveertig minuten bezig. De 
Genkenaars verdienden een doelpuntje, maar kenden de nodige dosis pech bij de afwerking. Een bal van 
Marvin Ogunjimi belandde op de paal. KVM geraakte maar niet over de middenlijn en teerde op de twee 
treffers uit de eerste helft. Biebauw toonde zich weer eens de nummer één in doel en redde de een na de 
andere bal. Zo voorkwam hij onder meer met de vuisten een afstandsdoelpunt van Camus.  
In de slotfase scoorden de bezoekers dan toch. De ingevallen Yeboah zette zijn voet nog net op de juiste plaats 
en zorgde toch nog even voor spanning in de partij. Verder kwamen de bezoekers niet waardoor KV Mechelen 
ietwat gevleid de drie punten thuis hield. 
 

Vrijdag 12 maart: KV Mechelen werd vrijdag officieel op de hoogte gebracht dat het stadiondossier 
ontvankelijk werd verklaard. Hierdoor kunnen de onderhandelingen met de Participatiemaatschappij 
Vlaanderen voor een goedkope lening starten. 
Eind november diende Malinwa samen met de stad Mechelen en KRC Mechelen een uitgebreid dossier over 
de bouw van een nieuw stadion in bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen.  
De overlegcommissie voor voetbalinfrastructuur gaf vorige week een positief advies aan de Vlaamse regering 
over het Mechelse stadiondossier. Het voorgestelde stadion in Mechelen eindigde als eerste in een evaluatie 
van zes ingediende dossiers voor een oefenstadion voor het WK2018 (Sint-Truiden, Lokeren en Waregem 
eindigden op plaatsen twee tot vier). Leuven en Westerlo krijgen nog een maand om een versterkt dossier in te 
dienen.  
Start van onderhandelingen 
“We zijn zeer tevreden met dit advies dat we vandaag kregen”, zegt KVM-bestuurslid Koen Torfs. “Dit is 
weer een nieuwe stap die we hebben kunnen zetten. Let op, de Vlaamse regering heeft nog geen definitieve 
beslissing genomen, maar volgt wel het advies om al onderhandelingen met ons én met Sint-Truiden op te 
starten.” Op die manier komt het Mechelse stadion nog steeds in aanmerking voor een goedkope lening van 
vijf miljoen euro. 



 
De Blue-Water Arena van het Deense Esbjerg fB. 

 

Het nieuwe stadion annex oefenveld zal – zoals ondertussen geweten – in de lus van de E19/R6 komen.  “Het 
wordt een quasi exacte kopie van de Blue Water Arena van het Deense Esbjerg”, zegt Torfs. “Alleen zal in 
ons stadion het dak verder reiken, en worden de loges omgevormd naar skyboxen en vermeerderd tot 24 
stuks.” 
Het nieuwe stadion zal 12 000 zitplaatsen hebben en 6 000 staanplaatsen. Deze staanplaatsen kunnen 
omgevormd worden naar 3 000 zitplaatsen voor Europese wedstrijden.  
Belangrijke stap 
De bedoeling is dat het een gemeenschappelijk stadion wordt met buur KRC Mechelen. Maar wat nu het zo 
slecht gaat met Racing? “De vertegenwoordiger van het nieuwe Racingbestuur is van goede wil en werkt 
bijzonder goed mee”, licht Torfs toe. “We hebben hun woord dat zij het stadion niet zullen blokkeren, ook niet 
na een eventuele degradatie. Met die mogelijkheid is rekening gehouden in het dossier en de financiering.” 
De goedkope lening is alvast een belangrijk onderdeel van de financiering van het nieuwe stadion. “Ons 
budget is gebaseerd op de kosten van het stadion van Esbjerg. Daarbij hebben we ook extra’s ingecalculeerd, 
zoals een actualisering, enkele kleine aanpassingen en bijkomende uitgaven voor de Mechelse situatie. Tot 
slot hebben we ook nog een buffer voor onvoorziene uitgaven voorzien.”  
Met de onderhandelingen zet Mechelen en dus ook Malinwa weer een belangrijke stap richting een nieuw 
Mechels stadion. “We hopen dat dit positieve advies nu ook uitmondt in een positief besluit van de Vlaamse 
regering”, besluit Torfs. 
 

Maandag 15 maart: de zaak Rossini-De Camargo wordt op vrijdag 26 maart behandeld. Na een onderling 
akkefietje tijdens de wedstrijd KVM-Standard stelde het Sportcomité voor om beide spelers 2 speeldagen te 
schorsen. Zowel KV Mechelen als landskampioen Standard gingen in beroep. 
 

Zondag 21 maart:  KV Mechelen  -  SV Zulte-Waregem   2-1 
KV Mechelen won met twee-één van een bleek SV Zulte Waregem dat met de hulp van KAA Gent in Luik 
toch nog in de eerste play-offreeks mag spelen. Malinwa eindigt knap zevende.  
SV Zulte Waregem bibberde echter wel in het Argosstadion Achter de Kazerne, want de bezoekers konden 
over een hele wedstrijd nauwelijks een kans bijeen voetballen. Na een matige eerste helft stond KVM op een 
één-nul voorsprong via een owngoal van Colpaert. Malinwa zette via Biset zelfs de twee-nul op het bord in de 
tweede helft. Zulte Waregem scoorde nog de aansluitingstreffer vanop de stip, maar de zege van geelrood 
kwam niet meer in gevaar. Daardoor sluit stamnummer vijfentwintig de reguliere competitie af op een 
bijzonder knappe zevende stek. 
Slordige eerste helft 
Voor Malinwa viel er niet veel meer te winnen, maar voor de bezoekers uit West-Vlaanderen des te meer. Een 
plaats in de eerste playoffreeks mocht Essevee immers niet meer ontsnappen. Zulte Waregem wist wat te 
doen: winnen zou hen naar tien spannende wedstrijden voor de titel leiden. De zenuwen stonden dus strak 
gespannen en dat zou de wedstrijd geen goed doen. Zulte Waregem wou wel, maar voetbalde overhaast en 
zonder veel overleg. KV Mechelen was zelfs het gevaarlijkst: een kopbal van Biset verdween naast de kooi 
van Bossut en een pegel van Mununga zeilde over. 
De wedstrijd kon niet echt bekoren: slordigheden teisterden het spelbeeld. Geelrood hield de troepen van Dury 
zonder veel moeite in bedwang en creëerde de beste kansen. Meer zelfs, KVM scoorde. Een voorzet van 
Ghomsi zou via Nong voorlangs gaan, maar Colpaert beroerde de bal nog. Bossut had geen reactie meer in 



huis en Malinwa stond op voorsprong. SV Zulte Waregem was even van slag en mocht zich gelukkig prijzen 
dat Bossut attent stond te keepen. Destorme zette Nong voor Bossut, maar de bezoekende goalie hield de 
Kameroener van een doelpunt. Veel meer viel er in de eerste helft niet te beleven, één-nul stond het dus bij de 
rust. 
Voor de eerste kans van de tweede helft tekende Nong. De spits kapte en draaide, maar Bossut ging goed plat. 
Zulte Waregem kende een bijzonder moeilijke avond en maakte absoluut niets klaar. Malinwa deelde met veel 
verve de lakens uit. Veel kansen leverde dat niet meteen op, al kon KVM snel op een veilige twee-nul komen. 
Nong sprintte door de bezoekende defensie, de goed gevolgde Persoons knalde in het zijnet.  
KV Mechelen verzilverde even later dan toch een doelpunt. Maxime Biset zette zijn knikker tegen een vrije 
trap van Gorius en liet Bossut kansloos. Een bleek Zulte Waregem kende toen verlossing vanuit Luik. Daar 
kwam AA Gent – tegenstander van KVM aanstaande donderdag in de halve finale van de cup – ook op twee-
nul tegen Standard. 
Even leek Zulte Waregem nog in de wedstrijd te komen toen Koen Persoons in de zestienmeter de bal met de 
hand beroerde. Kevin Roelandts bleef rustig en zette de strafschop om. Meer lieten de bezoekers niet meer 
noteren. Biset bleef nog de gevaarlijkste man van het veld. Hij kopte in de slotfase een bal tegen de lat. Ook 
Destorme kon er in de allerlaatste minuut nog drie-één van maken, maar zijn bal werd nog van de lijn 
weggekeild. 
Conclusie: Zulte Waregem beukte met de hulp van KAA Gent de poort naar de eerste playoffreeks open, KV 
Mechelen tankte dan weer vertrouwen voor dé afspraak van het jaar nu donderdag in Gent en finishte op een 
zeer knappe zevende plaats in het klassement. 
 

Maandag 22 maart: vandaag werd de kalender voor de play-offs bekend gemaakt. De tegenstanders werden 
vooraf door de ranking in het eindklassement bepaald. KV Mechelen treft als zevende met Cercle Brugge 
KSV, KVC Westerlo en KSC Lokeren Oost-Vlaanderen respectievelijk de nummers 9, 11 en 14 uit de 
reguliere competitie. Normaliter zou KVM als hoogst gerangschikte de play-offs starten met een thuismatch 
tegen KSC Lokeren Oost-Vlaanderen. Deze regeling werd uiteindelijk gewijzigd en Malinwa start op 
woensdag 31 maart met een uitwedstrijd in het Westelse Kuipje. Op zaterdag 3 april ontvangt het KSC 
Lokeren Oost-Vlaanderen en daarna volgt er een dubbele confrontatie met Cercle Brugge KSV (10/4 thuis en 
14/4 uit). Op 17 april reist Malinwa naar KSC Lokeren Oost-Vlaanderen en op zaterdag 24 april sluit KVM 
deze mini-competitie af met een thuiswedstrijd tegen KVC Westerlo. 
 

Donderdag 25 maart: vandaag verwierp het Uitvoerend Comité van de Voetbalbond de klacht van KV 
Mechelen tegen de kalender van de play-offs. Malinwa had deze klacht neergelegd omdat het deze eindronde 
moet starten met een uitmatch terwijl voorzien was dat de nummer 7 uit de reguliere competitie met een 
thuiswedstrijd mocht beginnen. KV ving dus bot en moet de play-offs volgende week woensdag beginnen op 
het terrein van KVC Westerlo. 
 

Donderdag 25 maart:  KAA Gent  -  KV Mechelen   1-0 
KV Mechelen verloor met één-nul op het veld van KAA Gent en verlaat zo met opgeheven hoofd het 
bekertoernooi. Het aangename lentezonnetje maakte een uurtje voor de aftrap plaats voor een flinke plensbui. 
Daarmee werd meteen duidelijk dat deze avond niet bedoeld was voor een gezellige aangelegenheid, maar 
voor bittere ernst. De inzet van een avondje Ottenstadion: het felbegeerde ticket voor de finale van de 
Cofidiscup op 15 mei.  
Bij aanvang van de wedstrijd werd meteen duidelijk dat dit een partij met aanzienlijke inzet was. Beide 
ploegen begonnen voorzichtig en zonder risiconemend aan hun levensbelangrijke opdracht. KVM had het 
meeste balbezit, maar creëerde geen uitgespeelde kansen. Aanvankelijk moest het zich tevreden stellen met 
enkele pogingen uit de tweede lijn van Nong en Destorme. Aan de overzijde prikte Myrie een bal naast de 
kooi van Biebauw. De thuisploeg kreeg meer vat op de wedstrijd en de weinige kansen wisselden elkaar nu 
goed af. Eerst verraste Destorme bijna Jorgacevic, maar de Gentse doelman hield met het betere 
vingertoppenwerk de bezoekers van een doelpunt. Rosales kopte voor de Buffalo’s net naast en laatste man 
Wils kon maar net beletten dat Nong alleen op Jorgacevic kon afstormen. En toen was het opnieuw Coulibaly 
die met een enkele flits de wedstrijd in een heel andere richting stuurde. Na balverlies op het Mechelse 
middenveld verscheen hij plots voor Biebauw. En net als in de heenmatch kende de Gentse aanvaller geen 
genade met Malinwa: het leer verdween achter Biebauw in doel. Gent op rozen en KV Mechelen duidelijk 
aangeslagen. Voor de rust slaagde geelrood er ook niet meer in om nog een vuist te maken zodat de één-nul op 
het bord bleef tijdens de koffie.  
Peter Maes wachtte niet om in te grijpen en wisselde tijdens de rust Chen en Gorius voor Soetaers en Rossini. 
KVM nam nu noodgedwongen wel de risico’s die het in de eerste helft nog schuwde. Op het uur glipte 
Lepoint doorheen de driemansverdediging, maar de Fransman faalde in de afwerking. Maes zag zich wel 



genoodzaakt om in te grijpen en hij bracht met Van Hoevelen opnieuw een vierde verdediger tussen de lijnen. 
Bij zijn eerste balcontact ging hij meteen in duel met Custovic, goed voor diens een tweede gele en dus rode 
kaart voor de Gentse aanvaller. Ondanks de numerieke meerderheid kreeg geelrood de thuisploeg niet echt 
onder druk gezet. Een poging van Soetaers strandde op de vuisten van Jorgacevic en een kopbal van Pino was 
niet meer dan een plukbal voor de Gentse goalie. Aan de overzijde was het alle hens aan dek voor een vrije 
trap van Azofeifa. Biebauw stond echter attent te keepen en duwde de poging in hoekschop. Malinwa wou 
wel, maar vond geen antwoorden om het blauwwitte blok van Preud’homme te ontwrichten. KV Mechelen 
verloor met het kleinste verschil en moest zo met opgeheven hoofd het bekertoernooi verlaten.  
 

Zondag 28 maart: Kevin Geudens heeft z’n contract bij KV Mechelen met 2 jaar verlengd. De Kempense 
middenvelder die al sinds 2006 bij Malinwa voetbalt, blijft dus nog tot 2012 de Geelrode kleuren verdedigen. 
 

Woensdag 31 maart:  KVC Westerlo  -  KV Mechelen   0-2 
Onder een gitzwarte hemel kruisten KVC Westerlo en KV Mechelen vanavond de degens in hun eerste 
wedstrijd van de play-offs. Twee late Mechelse doelpunten beslisten een matige wedstrijd.  
In de basisopstellingen van beide ploegen vielen weinig verrassingen te rapen. Jan Ceulemans kon geen 
beroep doen op de geschorste Iakovenko en liet de Servische belofte-international Dragan Ceran debuteren. 
Bij de bezoekers nam Tom Soetaers de plaats in van de geblesseerde Julien Gorius. 
De thuisploeg stak als eerste de neus aan het venster toen debutant Ceran in de vierde minuut een voorzet van 
Dekelver over het doel van Wouter Biebauw plaatste. Amper twee minuten later zorgde een cross van Joachim 
Mununga voor paniek bij Westerlo. De daaropvolgende hoekschop werd door Jonas Ivens een metertje over 
gekopt. 
Rond het kwartier - terwijl de regen met bakken uit de hemel viel - kwam geelrood plots twee maal opzetten 
binnen de minuut: eerst kon Aloys Nong net niet profiteren van een ongelukkige terugspeelbal in de Westelse 
verdediging en seconden later ondernam Koen Persoons een niet onaardige poging van net buiten de zestien. 
De eerste helft beperkte zich vervolgens tot veel middenveldspel. Op het volgende gevaar was het wachten tot 
in de veertigste minuut toen Dieter Dekelver een paar centimeter te kort kwam om een lage voorzet van zijn 
maatje De Petter voorbij Biebauw te werken. Toen scheidsrechter Pots besliste om een einde te maken aan een 
inspiratieloze en kansarme eerste helft, hadden veel toeschouwers de warmte van de kantine reeds opgezocht.  
Malinwa kwam met meer aanvallende intenties uit de kleedkamer en dat resulteerde meteen in een huizenhoge 
kans voor de bezoekers. Koen Persoons bracht David Destorme met een listig steekballetje alleen voor Yves 
De Winter, maar de Westelse doelman hield zijn netten schoon. Ook Westerlo liet zich niet onbetuigd en 
Wouter Biebauw moest zich reppen om een ver schot van Moses Adams onder de lat uit te tikken. Op het uur 
probeerden Jan Ceulemans en Peter Maes de bakens te verzetten door elk een dubbele wissel door te voeren. 
De thuisploeg kwam plots dicht bij de openingstreffer. Gelukkig voor Malinwa kon Maxime Biset een poging 
van De Petter van de lijn keren. 
Een tiental minuten later wurmde Antun Dunkovic zich door de Westelse defensie. De bal rolde voor de 
voeten van Persoons, maar die kon de bal niet laag houden en trapte over. Tien minuten voor het einde besliste 
de pas ingevallen Boubacar Diabang dat de brilscore lang genoeg op het scorebord gestaan had. Hij schudde 
zijn verdediger van zich af en legde de bal perfect af voor Antun Dunkovic. De kleine Kroaat nam dit 
geschenk met open armen aan en legde de 0-1 netjes achter Yves De Winter.  
De thuisploeg drong nog even aan en kreeg een unieke kans om langszij te komen. Dieter Dekelver kwam heel 
dicht bij een late gelijkmaker maar hij faalde. Dat deed Tom Soetaers niet op de daaropvolgende counter. Hij 
nam – weer op aangeven van Diabang – via de paal alle twijfels weg voor de meegereisde geelrode supporters. 
KVM komt zo al op de eerste speeldag van de playoffs aan kop van haar groep. 
 

Vrijdag 2 april: Giuseppe Rossini en Igor-Alberto-Rinck De Camargo gaan dan toch vrijuit na hun akkefietje 
tijdens het duel van eind januari tussen KVM en Standard. De scheidsrechter had hiervan niets opgemerkt, 
maar op basis van de tv-beelden startte het bondsparket toch een zaak. Na een lange procedureslag heeft het 
Beroepscomité beide kemphanen dus vrijgesproken. 
Verder raakte deze week bekend dat Jeroen Mellemans, die einde contract is bij KV Mechelen, naar 
vierdeklasser FC Oostenzonen trekt. Normaliter zou de Limburger voor KSK Hasselt gaan spelen, waar ook 
z’n broer Stijn actief is. Toen het contract van z’n broer wegens een conflict met het Hasseltse bestuur niet 
werd verlengd, verbrak ook de Jeroen z’n verbintenis met de Limburgse derdeklasser. Ondertussen vonden 
beide spelers onderdak bij het Kempense Oosterzonen. 
 

Zaterdag 3 april:  KV Mechelen  -  KSC Lokeren Oost-Vlaanderen   3-1 
KVM won vrij gemakkelijk met drie-één van Lokeren en blijft zo aan kop in haar play-offgroep.  



KV Mechelen en Lokeren hielden elkaar in de eerste helft nog in evenwicht, maar in de tweede time nam 
geelrood simpel de maat van de bezoekers. Soetaers en Mununga legden de wedstrijd al snel in een definitieve 
plooi en Gorius maakte in het slot nog een derde treffer. Overmeire kon op vrije trap nog milderen, maar de 
zege en de drie punten bleven in Mechelen. 
Voor het eerst dit seizoen bekroop ons een eindeseizoensgevoel in het Argosstadion Achter de Kazerne. Er 
heerste een gemoedelijk sfeertje op de tribunes, het schemerde nog volop bij aanvang en de zompige grasmat 
rook alsof het een zomerse regenachtige dag betrof: nee, niets wees er op dat er nog voor een Europees ticket 
gebikkeld moest worden. 
Organisatie boven 
Ook de eerste helft kon ons niet meteen ontdoen van dat gevoel. De eerste vijfenveertig minuten ontpopten 
zich immers meteen tot een heus spektakelstuk. Organisatie nam de overhand op aanvallende creativiteit en 
dat zorgde voor een logische nul-nul ruststand. Beide elftallen kregen bij de schaarse kansen wel de 
mogelijkheid tot scoren, maar doelmannen Biebauw en Deloose hielden de nul op het bord. 
De eerste kans viel voor de voeten van Mununga. Gorius lanceerde de aanvaller door de buitenspelval, maar 
Mununga besloot over de kooi van doelman Deloose. Ook een vrije trap van Soetaers ging er niet in. De 
wedstrijd sleepte zich zonder veel inspiratie en kansen voort. KVM liet het balletje achterin rondgaan, maar 
het geduld werd niet beloond met kansen. Bij de Waaslanders was de gevaarlijkste man Ivan Leko. Biebauw 
liet zich bijna vangen aan een verrassend schot van de bezoekende nummer 78. Even later was Leko daar 
weer. Hij mikte naar de linkerbenedenhoek, maar ook ditmaal versperde Biebauw de weg naar Lokerse 
euforie. 
De wedstrijd zat volledig op slot: Malinwa vond dan ook bijzonder weinig openingen. Bij een zeldzame 
geslaagde actie voorin zwoegde Nong voor wat ruimte: zijn schot belandde naast. Toch kregen de troepen van 
Ferrera een reuzekans via Mokulu die alleen voor Biebauw verscheen. Biebje zorgde nog met een klein tikje 
voor een hoekschop. Ook aan de overkant kon KV Mechelen aanspraak maken op een doelpuntje. Gorius 
zorgde bijna voor de één-nul, maar doelman Deloose weerde in extremis de bal uit de netten. 
Meer animo en doelpunten 
Gelukkig begon de tweede helft met meer animo. Malinwa klom al snel op voorsprong. Mununga ontdeed 
zich van zijn verdedigers, Soetaers rondde uitstekend af in de winkelhaak. Lokeren reageerde al even 
uitstekend via Leko. De kruising verhinderde echter een snelle gelijkmaker. KVM probeerde voor meer 
diepgang te zorgen en dat resulteerde in enkele kansen. 
Soetaers behield het overzicht en zette Mununga voor doel. Joe geraakte echter niet voorbij een goed 
uitgekomen Deloose. Toch lukte het de bedrijvige Mununga even later wel. Gorius zag de spits vertrekken en 
speelde perfect in: Mununga verschalkte De Boeck en goalie Deloose al bij al simpel. Malinwa had de 
wedstrijd onder controle, al was het zonder veel franjes.  
Zes op zes 
KVM was nauwelijks nog gevaarlijk, maar toen Gorius zich toch door de bezoekende defensie wurmde, stond 
het drie-nul. Het Lokerse protest voor handspel van de doelpuntenmaker baatte niet meer. Match gespeeld en 
daar kon het bizarre vrije trapdoelpunt van Overmeire niets meer aan veranderen. KV Mechelen pakte een zes 
op zes en blijft zo aan kop in haar groep. 
 

 
 

Wilmet in het shirt van z’n twee vorige clubs: Willem II en STVV. 



Maandag 4 april: vandaag realiseerde KV Mechelen haar eerste inkomende transfer voor het seizoen 2010-
2011. Het gaat om de 24-jarige rechtsbuiten Jonathan Wilmet die transfervrij overkomt van K. Sint-Truidense 
VV. Hij tekende een contract voor 3 seizoenen met een optie voor een bijkomend seizoen. Wilmet speelde 
eerder ook nog voor FC Limelette, RWD Molenbeek, RC Lens, Nottingham Forest FC en Willem II. 
 

Zaterdag 10 april:  KV Mechelen  -  Cercle Brugge KSV   1-0 
KV Mechelen pakte een negen op negen in de playoffs. Het versloeg na Westerlo en Lokeren nu ook Cercle: 
één-nul.  
Een vroeg doelpunt van Julien Gorius besliste een matige wedstrijd met veel middenveldspel. In een 
evenwichtige eerste helft was het Malinwa dat snel kon scoren. Daar bleef het bij ondanks aandringen van 
Cercle in de tweede helft. De West-Vlamingen zagen een bal op de lat stranden en een doelpunt in de slotfase 
afgevlagd worden. 
Cruciale match met cruciaal doelpunt 
KV Mechelen – Cercle Brugge kondigde zich vooraf aan als een cruciale wedstrijd in de strijd om de 
leidersplaats in groep A. De West-Vlamingen konden zich bij winst naast geelrood in de stand hijsen of bij 
verlies de stevige eerste plek aan Malinwa laten. De eerste poging van de thuisploeg was meteen raak. Nong 
zette na een fraaie actie van Chen voor de kooi van Verbist, Gorius twijfelde niet en plaatste de bal tegen de 
touwen. Malinwa kreeg even later nog een grote mogelijkheid: Aloys Nong miste echter precisie om Verbist 
een tweede keer te verschalken. Cercle Brugge liet zich onbetuigd. De bezoekers hadden meteen een reactie in 
huis. Vossen knalde in het zijnet.  
Het spel ging aardig op en neer, maar veel gevaar leverde dat niet op. Mununga en Gorius stonden 
afgezonderd voor Verbist. Mununga was de eerste die de bal raakte: hij kopte een unieke kans op de twee-nul 
over. Net zoals de vorige play-offwedstrijden beperkte het spel zich tot het middenveld. Bij de rust bleef het 
bij het ene doelpuntje voor de thuisploeg. Al kwam Cercle vlak voor de pauze tot scoren via een vrije trap van 
Vossen. Het doelpunt werd echter door scheidsrechter Boucout afgekeurd na een duwfout op Persoons. 
Druk van Cercle 
Cercle nam het initiatief bij aanvang van de tweede helft. Zo dook Vossen alleen voor Biebauw op, maar de 
Mechelse doelman hield met een knappe redding de nul op het bord. Geelrood ontsnapte aan een vroege 
gelijkmaker toen Serebrennikov uithaalde: de lat voorkwam echter een magistraal doelpunt. Malinwa kende 
heel wat moeite met Cercle dat vinnig uit de kleedkamer kwam. De groenzwarten tikten naar hartelust rond en 
KVM kon nauwelijks wat klaarmaken.  
Nee, we werden niet echt vrolijk van het geleverde voetbal. KV Mechelen bleef zich beperken tot het 
verdedigen van de voorsprong en Cercle zakte steeds verder weg. Kansen bleven uit waardoor de één-nul op 
het bord bleef staan. Bijna werd Malinwa nog afgestraft toen Iachtchouk de bal tegen de netten werkte, maar 
toen hielp de lijnrechter een handje. Vossen werd onterecht voor buitenspel afgevlagd. Zonder wervelend spel 
te laten zien, pakt een efficiënt en goed georganiseerd KVM wel comfortabel de leidersplaats in groep A. 
 

Zondag 11 april: zaterdagnacht liep op Ebay de veiling af waar KVM en Telenet 51 gesigneerde shirts te 
koop aanbood ten voordele van Bonjour Afrique, die organisatie van enkele Telenet-medewerkers die 
projecten in Senegal op poten zet.  De veiling bracht in totaal 5 836 euro op. Het populairste shirt was dat van 
Antun Dunkovic, waarvoor 202,50 euro werd neergeteld. 
 

Woensdag 14 april:  Cercle Brugge KSV  -  KV Mechelen   2-1 
Geelrood ging in Brugge met 2-1 onderuit en ziet haar voorsprong in Poule A herleid tot drie punten.  
KV Mechelen kon zich in Brugge niet verzekeren van de winst in poule A. Geelrood verloor met twee-één na 
vijf dolle minuten. Foley bracht de thuisploeg in de 72ste minuut op voorsprong, maar Biset bracht de bordjes 
al snel in evenwicht met een prachtige knal. Twee minuten later wist Iachtchouk Biebauw evenwel een tweede 
keer te verschalken.  
Helft zonder kansen 
Peter Maes voerde drie wissels door voor de cruciale poulewedstrijd in Jan Breydel: Chen, Gorius en Nong 
vlogen naar de bank, Van Hoevelen, Van Goethem en Diabang kregen hun kans. Ook bij Cercle Brugge 
werden twee vervangingen doorgevoerd ten opzichte van vorige zaterdag: Cornelis en Reynaldo verschenen 
aan de aftrap bij de groenzwarten. 
De eerste kans van de partij was er meteen eentje voor de thuisploeg: Vossen profiteerde van een misverstand 
tussen Buyens en Ghomsi. De Cercle-spits vond echter een attente Biebauw op zijn weg. Meteen was ook de 
enige echte kans van de eerste helft vervlogen. Inderdaad: die knal buiten beschouwing gelaten, viel er 
gedurende de eerste 45 minuten niet veel te beleven in Brugge. 
Geelrood moest wachten tot de 25ste minuut vooraleer het in de buurt van Verbist geraakte. Mununga kreeg 
binnen de minuut twee kansen om Diabang te lanceren, maar zijn passes waren te onnauwkeurig. Voor het 



overige kwamen de twee spitsen van Malinwa maar weinig in het stuk voor. Ook het Mechelse middenveld 
slaagde er niet in zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Bovendien moest Maes vlak voor het halfuur Koen 
Persoons al naar de kant halen. De middenvelder liep een rugblessure op en kon niet meer verder. Geudens 
was zijn vervanger. 
Vlak voor de rust werd het nog even warm voor de bezoekers: een vrije schop van Foley zoefde niet zo ver 
naast de kooi van Biebauw. Voor de het overige was er voor de koffie bitter weinig gebeurd: zowel Verbist als 
Biebauw moesten amper de handen uit de mouwen steken. De brilscore met de rust was dan ook meer dan 
terecht. 
Vijf dolle minuten 
Zowel Cercle als Malinwa hadden duidelijk instructies tot meer sturm und drang gekregen, want na de koffie 
zat er meteen wat meer schwung in het spel. Vooral Cercle toonde zich aanvankelijk het scherpst. Zo nam 
Reynaldo Biebauw onder vuur en dwongen de West-Vlamingen drie corners af op amper vijf minuten. Daarna 
wist KVM het evenwicht te herstellen. Buyens, Destorme en Mununga beproefden hun geluk, maar waren te 
onzorgvuldig of vonden Verbist op hun weg. 
Twintig minuten voor tijd brak de wedstrijd dan toch open: Foley tikte de bal op de arm van Ivens - die die 
nochtans tegen het lichaam gedrukt hield - en Delferiere legde het leer op de stip. Foley liet die kans niet 
onbenut en bracht zijn team gevleid op voorsprong. Lang konden De Boeck en de zijnen evenwel niet 
genieten van die voorsprong. Maxime Biset mikte een prachtige volley - met zijn mindere linker nota bene - in 
de winkelhaak en bracht KV weer langszij. 
Wie dacht dat geelrood dat gelijkspel niet meer zou afgeven, kwam echter bedrogen uit. Via een licht 
toegekende vrije schop kon de thuisploeg opnieuw op voorsprong klimmen. Iachtchouk kopte het leer voorbij 
Biebauw: twee-een. Malinwa probeerde daarna nog, maar had niet meer de kracht om alsnog een draw uit de 
brand te slepen. Door de nederlaag van geelrood krijgt poule A opnieuw enige spankracht, al heeft KVM nog 
steeds een comfortabele voorsprong van drie punten. 
 

Vrijdag 16 april: KV Mechelen laat weten dat de fandag dit jaar uitzonderlijk pas in september zal 
plaatsvinden. Na dit seizoen wordt er immers veldverwarming aangelegd onder de grasmat van het Argos Oil-
stadion 'Achter de Kazerne’. Daardoor kan er op deze grasmat in juli, de maand waarin traditiegetrouw de 
fandag wordt georganiseerd, nog geen wedstrijd gespeelt worden. Daarom opteerde de supportersraad om de 
fandag uit te stellen tot het weekend van 4 en 5 september. Zaterdag 4 september wordt de familiedag en 
zondag 5 september de matchdag. De sportieve staf is momenteel op zoek naar een waardige tegenstander 
voor deze wedstrijd. 
 

Zaterdag 17 april:  KSC Lokeren Oost-Vlaanderen  -  KV Mechelen   2-2 
KV Mechelen speelde twee-twee gelijk op het veld van Lokeren. Lange tijd zag het er naar uit dat geelrood 
kansloos ten onder ging gaan, maar in een dol slotkwartier zette Mununga en Nong de situatie toch nog recht.  
Onder een stralende lentezon ging KV Mechelen op zoek naar groepswinst in haar poule. Als Malinwa er in 
slaagde revanche te nemen voor het verlies in de competitie en als Cercle Brugge puntenverlies leed op het 
veld van Westerlo dan kon KVM de groepswinst vanavond al vieren. Bij de bezoekers begonnen Nong en 
Dunkovic aan de aftrap. 
Geelrood nam de wedstrijd dan ook meteen in handen en verzilverde in de eerste vijf minuten al twee goede 
kansen. Eerst slalomde Mununga zich in een kansrijke positie. Zijn poging ging echter naast. Twee minuten 
later werd Nong door Dunkovic gelanceerd, maar ook zijn schot belandde aan de verkeerde zijde van de paal. 
KVM leek volledige controle te hebben over de wedstrijd en net dan sloeg de thuisploeg genadeloos toe. De 
eerste keer dat Lokeren de neus aan het venster stak, rondde Sokota de aanval ook meteen af. De Kroaat liet 
Biebauw kansloos en bracht zo de Oost-Vlamingen op voorsprong. Op het kwartier herhaalde Lokeren 
datzelfde kunstje nog eens. Een ogenschijnlijk ongevaarlijke bal werd door Ghomsi ongelukkig uit de lucht 
gehaald en Perbet was er als de kippen bij om de bal tegen de netten te duwen. Na die dubbele tegenslag 
slaagde Malinwa er niet meer in om doelrijpe kansen af te dwingen. Even was er nog wel appel voor penalty 
toen Geudens werd neergetrokken, maar Flamant gaf geen krimp. Aan de overzijde was Deekman nog dicht 
bij een derde doelpunt voor Lokeren. Zijn schot uit de tweede lijn landde maar net op het dak van het doel. 
In de tweede helft probeerde KV Mechelen de thuisploeg meteen onder druk te zetten. Dat leverde in het 
begin ook enkele kansen op. Nong zag zijn poging gestopt door Lazic en even daarvoor kopte Ivens maar net 
voorlangs. Malinwa slaagde er echter niet in om gevaarlijk te blijven. De Waaslanders vingen KVM nadien 
simpel op en daar kon de inbreng van Iddi en Diabang ook niet meteen iets aan veranderen. Een kwartier voor 
tijd lukte het dan toch plots voor de bezoekers. Eerst stuurde Destorme Diabang alleen op Lazic af, maar de 
Lokerse doelman hield zijn netten schoon. In de daaropvolgende hoekschop was het wel raak. Mununga lukte 



de aansluitingstreffer. Malinwa ging nu volop voor de gelijkmaker en vijf minuten voor tijd trapte Nong de 
talrijk meegereisde supporters het delirium in. Zo sleepte KV Mechelen onverwacht nog een punt uit de brand. 
 

Dinsdag 20 april 2010: Maxime Biset en hulptrainer Patrick Van Houdt blijven langer op KV Mechelen.  
Maxime Biset verlengde z’n contract, dat in 2011 afloopt, met 3 extra seizoenen. De centrale verdediger speelt 
dus tot en met 2014 voor Malinwa. Van Houdt, de assistent van Pieter Maes deed er ook 3 seizoenen bij. Zijn 
contract liep normaliter aan het einde van dit seizoen af, zodat z’n nieuwe overeenkomt tot 2013 loopt. 
 

 
 

Patrick Van Houdt, die hier richtlijnen geeft aan Chen en Rossini, blijft tot 2013 de linkerhand van Pieter Maes. 
 
Zaterdag 24 april:  KV Mechelen  -  KVC Westerlo   1-3 
KV Mechelen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van Play-Off II. Het verloor op eigen veld met 1-
3 van een uitgekookt KVC Westerlo.  
Alles of niets, dat is de spreuk die zonder meer de nagel op de kop slaat over wat er op het spel stond voor KV 
Mechelen en KVC Westerlo vanavond. Beide ploegen maakten nog kans op kwalificatie voor de finale van 
Play-Off II. Al was Malinwa toch de bevoorrechte kandidaat. KVM speelde thuis en kon zich zelfs een 
verlies, zij het met minder dan twee doelpunten verschil, veroorloven. De Kempenaars wisten dus wat hen te 
doen stond.  
De Mechelse voetbalavond begon met de huldiging van enkele afscheidsnemende kakkers. Spelers Jeroen 
Mellemans en Kenneth Van Goethem werden samen met assistent trainer Renotte en 
veiligheidsverantwoordelijke Luc Leys door het bestuur in de bloemetjes gezet voor bewezen diensten. Na een 
overweldigend applaus was het dan eindelijk tijd voor het echte werk. Peter Maes kon in extremis dan toch 
rekenen op Buyens die onzeker was door een eventuele blessure. De elf Mechelaars maakten van in het begin 
duidelijk dat Westerlo niet moest rekenen op cadeautjes. De Westelse defensie had de handen vol met de 
aanvalsdriehoek van geelrood. Destorme kreeg een uitstekende kans maar zag zijn schot afwijken en 
voorlangs gaan. Ondanks de offensieve ontplooiing van de thuisploeg kreeg geelrood net voor het kwartier het 
deksel op de neus. Iakovenko kreeg iets te veel ruimte en trapte het leer beheerst voorbij Biebauw. Nog voor 
KVM de kans kreeg te reageren keek het al tegen een dubbele achterstand aan. Ruiz kon een rebound 
makkelijk in het Mechelse doel leggen. De bezoekende supporters gingen al aan het zingen maar werden snel 
het zwijgen opgelegd door Nzolo. Nong werd foutief afgestopt in het strafschopgebied en de man in het zwart 
wees resoluut naar de stip. Gorius nam het cadeau in dank aan en trapte Malinwa terug richting Play-Off II 
finale.  



Na de aansluitingstreffer ontaarde de wedstrijd een beetje en had Nzolo zijn handen vol met de wedstrijd in 
goede banen te leiden. De duels werden bitsiger en hier en daar bleef een speler liggen door een vermeende 
elleboogstoot. Westerlo ging nog voor rust op zoek naar een nieuw doelpunt maar een knappe save van 
Biebauw zorgde ervoor dat 1-2 ook de stand bij de rust was. Diezelfde Biebauw werd vlak na de koffie 
opnieuw op de proef gesteld door een schot van Ruiz. De Mechelse goalie stond echter pal en klemde de bal in 
twee keer. Net voorbij het uur moest de geelrode doelman zich dan gewonnen geven. Annab ronde een vlotte 
aanval van de bezoekers perfect af. Westerlo weer virtueel in de finale. Trainer Maes bracht Iddi tussen de 
lijnen in de hoop alsnog de kwalificatie af te dwingen.  
Iedereen met geelrood bloed in de aderen hoopte stiekem op hetzelfde scenario als vorige week tegen 
Lokeren. Met ingehouden adem volgden de aanwezige supporters dan ook de spannende slotfase. Een stugge 
Westelse verdediging en een alerte Deelkens maakten het er voor KVM niet makkelijker op. Bovendien moest 
de verdediging van Malinwa alert blijven voor een gevaarlijke Ceesay. KV Mechelen kreeg de blauwgele 
muur niet verzet en verliest zo de laatste poulewedstrijd met 1-3 tegen KVC Westerlo en ziet zich zo de finale 
van Play-Off II door de neus geboord.  

 

 

 
De afscheidsnemers: 
 
boven:  Jeroen Mellemans   
 (gaat naar KFC Oosterzonen) 
 

 Frédéric Renotte 
 

onder:  veiligheidsverantwoordelijke Luc Leys 
 (om beroepsredenen naar Washington DC) 
 

rechts: Kenneth Van Goethem 
 (naar tweeklasser Oud-Heverlee Leuven) 

  
 



Zondag 25 april: voorzitter Johan Timmermans gaf KVM over het ganse seizoen een goed rapport. 
Onmiddellijk na de ontgoochelende wedstrijd tegen KVC Westerlo, die het seizoen afsloot voor Malinwa, 
besloot Timmermans dat KV een goed seizoen achter de rug had. In de reguliere competitie eindigde de club 
immers op een mooie zevende plaats. In de beker van België werd alweer de halve finale gehaald en KVM 
streed tot de laatste speeldag mee om groepswinst in play-off 2. 
 

Maandag 3 mei: vanavond tekende Seth De Witte een contract voor 2 seizoenen bij KV Mechelen. De Witte 
(22 jaar) is een polyvalente middenvelder die transfervrij overkomt van K. Lierse SK. Voordien speelde hij 
ook nog voor SV Aartselaar, KFC Germinal Beerschot Antwerpen, KFC Olympia Wilrijk en KFC Germinal 
Beerschot Antwerpen. 
 

 
De Witte, hier in actie voor z’n vorige werkgever, is na Wilmet de tweede aanwinst voor KVM. 
 

Dinsdag 4 mei: op donderdag 28 mei komt het stadiondossier tussen KV Mechelen en ex-voorzitter Willy 
Van den Wijngaert voor de beslagrechter. Van den Wijngaert deed onlangs het laatste bod om de grond te 
verwerven. Hij bood 3,4 miljoen euro. De rechter zal nu beslissen of hij het stadion tegen dat bod mag 
aankopen of dat vereffenaar Joan Dubaere het onderhands mag verkopen. Indien de gronden in handen komen 
van de ‘koekjesbakker’ moet KV met hem rond tafel gaan zitten om een huurprijs af te spreken. 
 

Woensdag 5 mei: deze week sluiten de spelers het seizoen af. Er werd nog een paar keer getraind en voor 
donderdag en vrijdag staat er een bezoekje aan Amsterdam op het programma. De delegatie kreeg er onder 
andere een rondleiding in de Amsterdam Arena van AFC Ajax. 
Daarna genieten de spelers van een welverdiende vakantie. Na een 5-tal weken, op 14 juni, wordt de groep 
terug op de club verwacht om het nieuwe seizoen voor te bereiden. 
Verder verscheen op de website van KV Mechelen vandaag een uitgebreid interview met Zivica Kanacki. 
Aanleiding hiervoor was het afscheid van Kanacki bij Malinwa. De ex-Joegoslaaf, die in september 60 wordt, 
kan als een echte clubman omschreven worden. In de jaren zeventig kwam hij in Mechelen terecht en begon 
op KV aan z’n Belgische voetbalperiode. Eerst dus als speler, nadien vulde hij verschillende functies in op 
KV: jeugdtrainer, scout, coach van de elite, hoofdtrainer en technisch directeur jeugdopleiding. Hoofdtrainer 
werd hij zelfs 3 keer. Een eerste keer was in november 1996, toen hij de ploeg een maand coachte om het 
ontslag van Willy Reynders op te vangen. Na de vereffening was hij gedurende het eerste seizoen in derde 
klasse ook hoofdtrainer. Zijn belangrijkste periode als hoofdtrainer kwam er al een jaar later. Toen KVM in 
2005 de titel in derde klasse leek te verspelen, werd Rik Van de Velde de laan uitgestuurd en was het opnieuw 
Kanacki die depanneerde. Hij werd wel kampioen en bracht de club dus terug naar tweede klasse, een cruciaal 



moment voor het voortbestaan van de club. Op 30 juni loopt z’n contract af en neemt ‘Kani’ dus afscheid van 
Malinwa. 
 

 
In 1976-1977 als speler.  In 1996 als hoofdtrainer.          In 2005 als hoofdtrainer. 

 
In 2010 op ‘zijn’ jeugdacademie waar hij Technisch directeur jeugdopleiding was. 
 

Donderdag 6 mei: met Laurens Paulussen realiseerde KV Mechelen een nieuwe transfer met het oog op de 
toekomst. Paulussen tekende een contract voor 2 seizoenen met een optie voor een extra jaar. De 20-jarige 
middenvelder blijft volgend seizoen nog wel voor z’n huidge club KV Red Star Waasland spelen. Op die 
manier kan hij in tweede nationale ervaring opdoen in het eerste elftal. 
 

Vrijdag 7 mei: KV Mechelen wordt volgend seizoen lid van de European Club Association (ECA), een 
organisatie die de belangen van de Europese clubs verdedigt bij de UEFA en de Fifa.  
 



Malinwa breidt zijn activiteitsgebied dus uit en wordt opnieuw actief in Europa. Drie jaar geleden al legde de 
supportersraad contacten met Ivo Belet, Europees Parlementslid en de initiatiefnemer rond 'Friends of 
Football’. Deze organisatie brengt voetbalsupporters, de UEFA en EU-verantwoordelijken voor sport bij 
elkaar voor overleg. In februari van dit jaar was een afvaardiging van de Mechelse supportersraad aanwezig 
op de eerste meeting van Friends of Football in het Europees Parlement. Op deze meeting werd het belang van 
de mening van de voetbalfan en de volwaardige erkenning van supporters als stakeholders benadrukt. In het 
kader van de initiatieven die de EU voor de sport onderneemt, organiseert zij ook een enquête. Je kan je stem 
hier laten horen. De enquête loopt tot het einde van de maand. Binnenkort volgt alvast meer informatie over 
de contacten van de supportersraad met andere Europese supportersorganisaties, en hun activiteiten. 
 

Dinsdag 11 mei: totaal onverwacht kondigde Pieter Maes vandaag aan dat hij de club verlaat en volgend 
seizoen trainer wordt bij KSC Lokeren Oost-Vlaanderen. Maes, die in september z’n contract nog verlengde 
tot en met 2012, maakt gebruik van een clausule in z’n contract die zegt dat hij dit kan verbreken bij het 
terugbetalen van een jaarloon aan KV Mechelen. Na 4 seizoenen, waarin hij KV Mechelen van tweede klasse 
naar de Heizel bracht, verlaat de Limburger dus de club. Het was van Staf Van den Bergh (1971-1975) 
geleden dat een coach 4 jaar bij Malinwa aan het roer bleef. Maes tekende bij de Oostvlaamse eersteklasser 
een overeenkomst voor 4 seizoenen. KV Mechelen start uiteraard onmiddellijk met de zoektocht naar een 
nieuwe oefenmeester. 
 

Dinsdag 18 mei: KV Mechelen kan alweer een extra speler toevoegen aan z’n selectie: Zinou Chergui komt 
over van tweedeklasser KVSK United Overpelt-Lommel. Chergui is een 26-jarige linksback die eerder al voor 
KFC Germinal Beerschot Antwerpen, KSK Beveren, K. Berchem Sport, KV Turnhout en R. Cappellen FC 
speelde. De Belg, met Marokkaanse roots, die momenteel met z’n club nog in de running is voor promotie 
naar eerste klasse, tekende een verbintenis voor 2 seizoenen bij Malinwa. 
 

Woensdag 19 mei: vandaag zijn KV Mechelen en trainer Pieter Maes definitief uit elkaar gegaan. De coach 
had de club reeds vorige week ingelicht van z’n vertrek, maar vandaag werden de details voor de verbreking 
van z’n contract afgerond. Volgens voorzitter Johan Timmermans verliep het gesprek zeer constructief en 
kwamen beide partijen hun contractuele verplichtingen na. 
 

Vrijdag 21 mei: ondertussen krijgt de voorbereiding op het seizoen 2010-2011 stilaan vorm. KVM herneemt 
in de week van 14 juni. Op 14 en 15 juni vinden fysieke testen plaats en op donderdag 17 juni wordt de eerste 
veldtraining gegeven. De eerste oefenwedstrijd staat op zondag 20 juni op het programma, dan is Malinwa te 
gast bij kersvers vierdeklasser KFC Katelijne-Waver. Verder staan er nog enkele traditionele oefenduels op 
het schema, zoals o.a. Groen-Rood Katelijne, KSK Heist en Rapid Leest. De fans van buitenlandse 
wedstrijden blijven ook niet op hun honger zitten met oefenwedstrijden tegen MSV Duisburg, Paris St-
Germain en Willem II. De competitie wordt afgetrapt in het weekend van 31 juli. 
 

Woensdag 26 mei: vannacht overleed in Breda ex-KVM-trainer Leo Canjels. De Nederlander, die al een tijdje 
ziek was, werd 77. Canjels werd in z’n spelerscarrière bij NAC Breda 2 keer topschutter van Nederland en 
verzamelde 3 caps voor Oranje. In z’n ruim 20 jaar lange trainersloopbaan trainde hij NAC Breda, Club 
Brugge KV, Maastrichtse VV, Patro Eisden, Cercle Brugge KSV, KV Mechelen, KSC Eendracht Aalst, nog 
eens Patro Eisden en K. Boom FC. Bij KVM was hij actief van juli 1982 tot en met december 1984. In 1983 
werd hij met KV kampioen van tweede klasse en loodste de club zo opnieuw naar eerste. 
 

 
 

Canjels als coach van KVM in 1982-1983, 1983-1984 en 1984-1985. 



Donderdag 27 mei: Marc Brys wordt de nieuwe trainer van KV Mechelen. Net voor de middag stelde KVM 
in het mooie kader van restaurant Folliez haar nieuwe trainer voor. Brys werd door de technische staf van 
Malinwa gekozen uit een lijst van 47 kandidaturen. De 48-jarige trainer was einde contract bij het Nederlandse 
FC Den Bosch waarmee hij de zevende plaats bereikte in de Jupiler League, de tweede klasse van onze 
Noorderburen. Bij KV tekende hij een overeenkomst voor 1 seizoen en sprak de ambitie uit om van KV 
Mechelen een standvastige middenmotor te maken en stilaan enkele stapjes hoger te zetten. 
Voorzitter Johan Timmermans bevestigde dat de nieuwe trainer perfect paste in het profiel dat werd gezocht. 
Als voetballer was Brys actief voor K. Beerschot VAV, KFC Olympia Wilrijk, SC Merksem en SV 
Willebroek. Onmiddellijk na z’n spelerscarrière begon de Antwerpenaar bij Delta Londerzeel aan z’n 
trainersloopbaan. Nadien stond hij aan het sportieve roer van achtereenvolgens K. Berchem Sport, KFC 
Germinal Beerschot Antwerpen, KMSK Deinze, terug KFC Germinal Beerschot Antwerpen, R. Excelsior 
Mouscron, FC Eindhoven en FC Den Bosch. Met K. Berchem Sport werd hij in 2002 kampioen in vierde en in 
2003 kampioen derde klasse. Z’n hoogtepunt als trainer beleefde hij in 2005, toen hij aan het einde van z’n 
eerste periode als trainer van Beerschot de beker van België won. 
KV Mechelen was niet de enige club die op zoek was naar een nieuwe trainer, want de laatste weken draaide 
de trainerscarrousel in België op volle toeren. Maar liefst drie ex-KVM’ers veranderden van club: Georges 
Leekens hield het bij KV Kortrijk voor bekeken om een tweede keer bondscoach te worden. Verder ruilde 
Glen De Boeck Cercle Brugge KSV voor KFC Germinal Beerschot Antwerpen en verhuist Michel 
Preud’homme van bekerwinnaar KAA Gent naar de Nederlandse kampioen FC Twente. 
Verder liet KV Mechelen ook weten dat terreinverzorger Franky Devroe na 7 seizoenen KVM verlaat en terug 
aan de slag gaat in de bouwsector. 
 

 
 

Voorzitter Johan Timmermans en nieuwbakken KVM-trainer Marc Brys op de persvoorstelling. 
 

Vrijdag 28 mei: de beslagrechter besliste vandaag dat vereffenaar Joan Dubaere de gronden van het Argos 
Oil-stadion 'Achter de Kazerne' openbaar moet verkopen aan de hoogste bieder. Wanneer en hoe dat moet 
gebeuren, moet eerst nog door de vereffenaar bepaald worden. 
“We zijn wat verrast door deze uitspraak”, reageert advocaat van KVM, Thierry Lammar.  “De rechter 
oordeelde immers niet dat het stadion meteen aan ex-voorzitter Willy Van den Wijngaert moest verkocht 



worden, dat is positief. Maar, nu zou het stadion openbaar verkocht moeten worden. Hoe dat zou moeten 
gebeuren, is nu aan de vereffenaar.” 
In de andere zaak die Willy Van den Wijngaert aanspande tegen KV Mechelen is er nog geen uitspraak. Van 
den Wijngaert eist zowat 11 miljoen euro van het nieuwe KV Mechelen voor niet vereffende schulden bij het 
oude KVM. Vermits Van den Wijngaert ook vereffenaar Joan Dubaere dagvaardt om geld vanuit de 
vereffening te recupereren, is de zaak uitgesteld naar 7 december. 
 

Donderdag 3 juni: Giuseppe Rossini verlaat KV Mechelen. De 23-jarige spits gaat vanaf volgend seizoen 
voor KV Kortrijk spelen. Rossini, die in 2008 van het Nederlandse FC Utrecht naar Mechelen kwam, speelde 
in de seizoenen bij KV 43 competitiewedstrijden waarin hij 11 keer wist de scoren. Voor de beker van België 
kwam hij 11 keer in actie en daarin vond hij 2 keer de weg naar de netten. Het laatste seizoen kwam de Italo-
Belg echter weinig aan spelen toe, zodat hij op een vertrek aanstuurde. 
Verder liet Malinwa ook weten dat Nicolas Delange, die de afgelopen seizoenen werd uitgeleend aan KFC 
Vigor Wuitens Hamme, definitief wordt overgenomen door de Oost-Vlaamse club. 
 

Zondag 6 juni: KV Mechelen laat via de website weten dat het voorbereidingsprogramma lichtjes werd 
gewijzigd. De eerste veldtraining zal op maandag 14 juni omstreeks 10u30 gegeven worden. In de namiddag 
wordt er die dag ook getraind. De fysieke testen werden verschoven naar de tweede trainingsweek en op 28 
juni vertrekt de groep voor een 3-daagse stage naar het Nederlandse Cadzand. 
 

Woensdag 9 juni: Bjarni Þór Viðarsson tekende vandaag een contract van 3 seizoenen bij KV Mechelen. De 
aanvallende middenvelder komt over van degradant KSV Roeselare. Vidarsson is een 22-jarige IJslander die 
voordien ook nog voor FH Hafnarfjörður, Everton FC, AFC Bournemouth en FC Twente speelde. Afgelopen 
seizoen speelde hij dus op Schiervelde voor KSV Roeselare, waarvoor hij 6 keer scoorde. 
Verder raakte vandaag ook bekend dat Koen Persoons en Kenneth Van Goethem KV Mechelen verlaten. 
Persoons, die 3 seizoenen voor Malinwa speelde, en daarin 5 keer scoorde in 87 competitieduels gaat trainer 
Pieter Maes achterna naar KSC Lokeren Oost-Vlaanderen. Kenneth Van Goethem gaat naar tweedeklasser 
Oud-Heverlee Leuven. Hij was sinds januari 2007 lid van KV en speelde 77 competitiematchen, éénmaal 
scoorde hij voor Geelrood. 
 

Maandag 14 juni: vanmorgen leidde Marc Brys z’n eerste training voor KV Mechelen. De nieuwe trainer 
blies om 10u30 verzamelen aan de velden van de Jeugdacademie van Malinwa. Brys schotelde de groep van 
26 kernspelers meteen een conditietest voor. Onder hen ook de nieuwelingen Seth De Witte, Jonathan Wilmet 
en Zinou Chergui. Bjarni Þór Viðarsson is na z’n lange eindronde met KSV Roeselare nog met vakantie en 
pikt eind deze week aan. Ook Antonio Ghomsi was nog afwezig, hij liet weten met visumproblemen te 
kampen in Kameroen. 
Op deze eerste trainingsdag werd ook de kalender van Jupiler Pro League 2010-2011 voorgesteld. Malinwa 
begint deze nieuwe competitie, die start in het weekend van 31 juli, met een thuismatch tegen het KSC 
Lokeren Oost-Vlaanderen van Pieter Maes en Koen Persoons. Een week later trekt KV naar het Regenboog-
stadion van SV Zulte-Waregem en op de derde speeldag staat het geladen streekderby KV Mechelen – K. 
Lierse SK op het programma. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie (weekend van 5 maart) 
ontvangt Malinwa neo-eersteklasser KAS Eupen. 
 

 


