nieuwsoverzicht 2010-2011
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 in Waregem en op de derde speeldag staat de geladen streekderby KV Mechelen – K.
Lierse SK op het programma. Tijdens de laatste speeldag van de reguliere competitie (weekend van 5
maart) ontvangt Malinwa neo-eersteklasser KAS Eupen.
Verder liet KVM weten dat het tot nu toe 2 952 abonnementen aan de man bracht. De huidige abonnees
kunnen hun seizoenskaart nog verlengen tot vrijdag 18 juni. De losse verkoop start op maandag 5 juli.
Woensdag 16 juni: Jonas Ivens verlaat KV Mechelen: de kapitein trekt naar FC Groningen. Ivens kwam in
2006 over van tweedeklasser KMSK Deinze. Hij speelde in die 4 vier seizoenen 189 wedstrijden (waarvan
112 competitieduels) voor Malinwa waarin hij 23 keer (14 competitiegoals) scoorde. De centrale
verdediger, die op KV nog onder contract lag tot en met 2011, tekende bij de Nederlandse subtopper een
overeenkomst voor 4 seizoenen. Volgens de media zou het transferbedrag rond 500 000 euro schommelen.
KVM bereikte met FC Groningen ook een akkoord om hen te mogen ontvangen op de fandag die Malinwa
op 5 september organiseert.

Ivens trapte zonet de gelijkmaker binnen in de eindronde op Kortrijk en zette KV op weg naar 1ste klasse.
Donderdag 17 juni: Abdallah Khaled Deeb Salim en Cor Gillis spelen niet langer voor Malinwa. De
contracten van beide spelers, die nog tot 2011 liepen, werden ontbonden. Gillis kwam in januari van 2009
over uit de beloftenkern van Anderlecht, maar kon geen plaats in de wedstrijd selectie veroveren. Vorig
seizoen werd hij verhuurd aan AFC Tubize. Ook Salim verzamelde vorig seizoen als eerste Jordaanse
voetballer in de Belgische competitie niet veel speelminuten.

Vrijdag 18 juni: Na de eerste verlengingsperiode hebben bijna 5 000 KVM-supporters hun
abonnement verlengd, 4 941 om precies te zijn. Volgende week kunnen de abonnees die hun plaats
willen veranderen hiervoor op het secretariaat terecht en vanaf 5 juli zijn nieuwe abonnees welkom.

Zaterdag 19 juni: Gisteren blesseerde Wouter Biebauw zich aan de meniscus. De doelman maakte op
training een verkeerde beweging en ondergaat dinsdag een kijkoperatie, maar nu staat al vast dat hij 4 tot 5
weken out zal zijn.
Zondag 20 juni: KFC Katelijne-Waver - KV Mechelen 0-6
KV Mechelen begon goed aan de voorbereiding, met een vlotte overwinning op het veld van KFC
Katelijne (0-6).
Ondanks de grauwe dag vonden toch zeer veel mensen de weg naar de Vossevelden waar Malinwa het
opnam tegen KFC Katelijne. Trainer Brys begon aan de wedstrijd met elf spelers die reeds vorig seizoen
bij KVM actief waren.
In de openingsfase werd het initiatief nog aan de thuisploeg gelaten, maar hieruit volgde geen echt gevaar.
Na zeven minuten noteerden we de eerste bezoekende kans: een bedrijvige Destorme stuurde Nong het
straatje in, maar deze besloot net naast. Minder dan een minuut later kon Van Hoevelen vanop de flank
voorzetten, maar ook nu trapte Nong de bal niet tussen de palen. Even later was het dan wel raak voor de
Kameroener. Destorme kapte zich goed vrij en Nong schoot de bal voorbij doelman Vercammen.
Daarna bleef KV Mechelen aandringen, echter zonder veel dreiging. Net voor het halfuur werd Nong met
een lange bal diep gestuurd. Met een lobje passeerde hij de ver uitgekomen thuisgoalie, en werkte daarna
beheerst af. Voor de rust werd het nog nul-drie. Destorme draaide zich tussen drie man vrij en schoot de bal
strak in doel.
Na de rust zagen we, letterlijk, een ander KV Mechelen. Enkel kapitein Van Hoevelen bleef staan, de tien
andere spelers werden vervangen. Zo kreeg het publiek alle nieuwkomers te zien. Het duurde een
kwartiertje voor Malinwa nog eens een uitgespeelde kans kreeg. De bal werd mooi rondgetikt in de zestien,
waarna de doelman redding moest brengen op een schot van Dunkovic. De Kroaat kende pech bij de
afwerking, want ook een lobje strandde op de thuisgoalie.
Geelrood kende geen moeite met de vierdeklasser en bleef de weg naar de netten vinden. Via een mooi
nummertje van Wilmet belandde de bal aan de tweede paal, waar Mununga in één tijd binnentikte. Even
later was Mununga daar weer: met een schuiver bediende hij nieuwkomer Vidarsson die simpel kon scoren.
Net voor affluiten zorgde Van Hoevelen met een rake kopbal nog voor de 0-6 eindstand.
Dinsdag 22 juni: Vandaag werd Wouter Biebauw aan de meniscus geopereerd. De meniscus kon
weggenomen worden, maar werd uiteindelijk genaaid om de toekomstige carrière van Biebauw niet te
schaden. Hierdoor zal Biebauw wel langer moeten revalideren. Momenteel wordt zijn afwezigheid op een
tiental weken geschat waardoor de doelman de competitiestart mist.
Vrijdag 25 juni: De wedstrijd van de vierde speeldag, op het veld van Club Brugge KV, werd verschoven
naar zondagavond 22 augustus. De aftrap is voorzien om 20u30.
Vrijdag 25 juni: K. Groen-Rood Katelijne - KV Mechelen 1-9

KV Mechelen won met overtuigende 1-9 cijfers van KGR Katelijne.
Bij de rust stond het al nul-vier met drie doelpunten van de Peruviaanse tester Julio Iglesias en Joachim
Mununga. Iglesias profiteerde als diepe spits optimaal van de geboden ruimte en toonde zijn torinstinct.
Mununga forceerde het zelf: net voor het halfuur ging hij alleen door, kapte zijn naaste bewaker uit en
plaatste knap binnen. Tussendoor miste KV Mechelen nog tal van kansen waaronder een penalty. Bjarni
Vidarsson zag zijn bal vanop de stip tegen de paal stranden.

Vlak na de pauze kon de tweedeprovincialer tegenscoren via een mooi afstandsschot van Kevin Perez.
Malinwa vond echter gemakkelijk de weg naar het doel. Boubacar Diabang scoorde vier keer en ook Kevin
Geudens, voor de gelegenheid centraal in de defensie uitgespeeld, mocht een goaltje meepikken. Zo kende
KVM weinig moeite met KGR Katelijne en werd het 1-9.
Zaterdag 26 juni: KVM laat weten dat het tot nu toe 6 600 abonnementen aan de man bracht. De
eretribune is ondertussen uitverkocht en voor de zitplaatsen in vakken A en B zijn er nog maar een beperkt
aantal vrij.
Zondag 27 juni: SK Rapid Leest - KV Mechelen 1-7
KV Mechelen won vanavond met 1-7 op het veld van Rapid Leest.
Malinwa werkte vanavond de oefenwedstrijd tegen het Rapid Leest van executive manager Yves Cloots af.
Geelrood won net als vrijdag op KGR Katelijne zonder veel problemen en was vooral in de eerste helft
goed bij schot. Al na twee minuten mocht de thuisdoelman zich omdraaien om een kopbal van Vidarsson
uit de netten te halen. Even later stond het zelfs al nul-twee. Tester Julio Iglesias rolde op snelheid de
Leestse defensie op en werkte af.
Diezelfde Iglesias toonde ook vandaag weer dat hij een neus voor doelpunten heeft, want ook de derde en
vierde Mechelse treffer kwam van de Peruviaan. Nul-vier stond bij de rust op het bord. Ook na de pauze
bleef KV Mechelen op haar elan doorgaan. Kevin Geudens zorgde voor het vijfde doelpunt, Julien Gorius
met een heerlijk lobje voor het zesde.
Toch kon Malinwa niet de nul houden. Een afgeweken bal van Bilal Mehrbo verraste Thoelen na een
kwartier in de tweede helft. Geelrood kreeg nadien nog mogelijkheden via Wilmet om de score uit te
diepen, maar het was Diabang die er één-zeven van maakte na een mooie inspanning van Chergui en dito
center van Dunkovic.
Maandag 28 juni: De geplande oefenstage in Tongerlo werd vandaag afgelast. Normaal gezien zou KVM
er 3 dagen verblijven, maar wegens de aanhoudende hitte waren de oefenvelden onbespeelbaar geworden.
Eerst werd nog gedacht om uit te wijken naar andere terreinen in de buurt, maar uiteindelijk werd er beslist
om terug naar Mechelen te keren. Nieuwkomer Seth De Witte is nog niet verlost van z’n enkelblessure.
Hij moet morgen op consultatie om meer duidelijkheid te krijgen over de slepende blessure.
Vrijdag 2 juli: Urbain Spaenhoven komt de technische staf van Malinwa versterken. Na het vertrek van
physical coach Frédéric Renotte kon KVM nog een assistent-trainer gebruiken en vond die bij K. RupelBoom FC waarmee Spaenhoven afgelopen seizoen naar tweede nationale promoveerde. De 52-jarige
trainer tekende bij KV een contract voor 3 seizoenen en zal samen met Patrick Van Houdt als rechterhand
van hoofdtrainer Marc Brys werken. Daarnaast zal hij instaan voor scoutingopdrachten en wordt hij de
verbindingspersoon van de jeugd en de A-kern. Voordien was Spaenhoven trainer bij Delta Londerzeel, FC
Merksem, KFC Olympia Wilrijk, SC Wolvertem, Londerzeel SK, K. Berchem Sport en K. Rupel-Boom
FC.

Urbain Spaenhoven in Boom.

Vrijdag 2 juli: KFC Duffel - KV Mechelen 0-3
KV Mechelen won met 0-3 op het veld van KFC Duffel.
Malinwa nam bij tropische temperaturen pas in de tweede helft afstand van vierdeklasser KFC Duffel. In
de eerste vijfenveertig minuten kwamen de bezoekers niet aan scoren toe. Pogingen van Wilmet, Soetaers,
Diabang, Gorius en Vidarsson misten precisie of werden onschadelijk gemaakt door een attente thuisgoalie.
Toch was geelrood eenmaal dicht bij de openingstreffer voor de koffiepauze. Soetaers krulde een vrije trap
van op zo'n vijfentwintig meter tegen de onderkant van de lat. Daarbij leek de bal de doellijn te passeren,
maar de scheidsrechter keurde het doelpunt niet goed.
Na de pauze kwam KVM goed weg wanneer een Duffelse aanval strandde tegen de paal. Kort daarna trof
Nong aan de overzijde eveneens het kader. Malinwa voerde de druk wat op en Buyens opende op het uur
de score met een lage schuiver. Vervolgens lukte Nong wel wat even daarvoor niet lukte en zette Dunkovic
met een fraai afstandsschot de 0-3 eindcijfers op het bord.
Zondag 4 juli: KSK Heist - KV Mechelen 1-2
Malinwa won vanavond haar tweede oefenpartij van het weekend. Mununga en Soetaers tekenden voor de
Mechelse doelpunten.
Malinwa kreeg meteen een strafschop cadeau na handspel van de Heistse verdediging. Mununga nam het
geschenk in dank aan en zette geelrood meteen op voorsprong. De thuisploeg leek niet van slag en op het
kwartier trof Hendrickx de paal na een mooie collectieve aanval van de thuisploeg. Even later was het dan
toch prijs voor blauwwit: Webers liet Renard geen kans en kopte de bal hard tegen de touwen. Beide
ploegen hielden elkaar verder in evenwicht waardoor de stand niet meer wijzigde en de 1-1 tot aan de rust
op het scorebord bleef.
Net als in de eerste helft trof Malinwa ook na de pauze meteen raak. Na een haakfout op Gorius krulde
Soetaers de vrije trap mooi over de muur tegen de touwen. Even later trachtte de gelegenheidskapitein zijn
kunstje nogmaals over te doen, maar ditmaal ging de bal voorlangs. Tussen de vele wissels door kwam
Destorme nog het dichtst bij de geruststellende derde treffer, maar de precisie ontbrak bij het nummer
achttien om de wedstrijd helemaal te beslissen.
Malinwa blijft zo ongeslagen tijdens haar oefencampagne. Zondagmiddag trekt geelrood voor een nieuwe
oefenpartij naar het Waasland. De aftrap is voorzien omstreeks 16u.
Donderdag 8 juli: Boris Pandža moet de vervanger van Jonas Ivens worden. Pandža is een 23-jarige
centrale verdediger die overkomt van HNK Hadjuk Split uit Kroatië en tekende bij Malinwa een contract
voor 3 seizoenen. Hij maakt ook deel uit van de Bosnische nationale ploeg. Hij verzamelde tot nu toe 8
caps voor z’n land en won in de voorronde voor het WK 2010 onder andere 2x tegen België.

Boris Pandža met Eden Hazard tijdens de WK-voorronde in Genk: België – Bosnië-Herzegovina 2-4.
Zondag 11 juli: KV Red Star Waasland-SK Beveren - KV Mechelen 1-2
KV Mechelen maakte vandaag de verplaatsing naar het Waasland voor de oefenpartij tegen de kersverse
Wase fusieclub KV RS Waasland-Beveren.

Malinwa kwam onder een snikhete middagzon een oude bekende tegen in het Freethielstadion. Bij de
Waaslanders stond niemand minder dan oude getrouwe Steven De Pauw in de basis, en toeval of niet
De Pauw startte met rugnummer 25. Ondanks de warme temperaturen was geelrood vastberaden om
ook deze oefenpot in haar voordeel te beslechten. Een bedrijvige Gorius en Vidarsson lieten de
aanwezige supporters enkele fraaie combinaties zien. Net voor de eerste drankpauze zag diezelfde
Vidarsson een schotje van buiten de zestien maar net voorlangs gaan. KV Mechelen was nog even aan
het nagenieten van de dorstlesser als de Waaslanders zich voor het eerst lieten opmerken met een schot
vanuit een scherpe hoek, Renard kon vrij makkelijk klemmen.
Net voor het half uur kregen de bezoekers een vrije trap aan de zijlijn. Soetaers eiste de bal op en
besloot om hem in het strafschopgebied te zwiepen. Hij zag zijn bal echter over alles en iedereen in
doel belanden. KVM stond zo op een al bij al verdiende voorsprong. Nog geen tien minuten later was
het opnieuw raak voor de Mechelaars. Renard gooide snel uit tot bij Soetaers, die op zijn beurt knap
Iglesias alleen voor de doelman bracht. De geelrode spits twijfelde niet en knalde de 0-2 op het
scorebord. Malinwa bleef baas over de bal, maar moest vlak voor rust toch een doelpunt slikken.
Sampil verschalkte de Mechelse defensie op een verre uittrap en trapte de bal koelbloedig tussen de
benen van Renard.
Marc Brys bracht na rust een pak nieuwe namen tussen de lijnen. Vooral Munungas invalbeurt bleef niet
onopgemerkt. Net voor het uur moest de Beverse goalie alles uit de kast halen op een knal van de jonge
spits. Malinwa eiste in de tweede helft de bal op en drukte de thuisploeg met de rug tegen eigen doel. KVM
verdiende een derde treffer, maar zag enkele knappe schoten geweerd door een sterk keepende Vermeylen.
In het slot van de wedstrijd was er nog een hoofdrol weggelegd voor de scheidsrechter. Van Hoevelen werd
na twee, betwistbare, gele kaarten richting kleedkamer gestuurd. Het mannetje meer kon de Waaslanders
echter niet meer helpen en zo won Malinwa oververdiend met 1-2.
Dinsdag 13 juli: Paris Saint-Germain FC kampt met veiligheidsproblemen voor de oefenmatch van
zaterdag tegen KVM. Zowel in Arras, Cambrai en Le Touquet werd geprobeerd om de wedstrijd te laten
plaatsvinden, maar telkens strandde de Parijse club op een njet van de plaatselijke burgemeester. Mogelijk
gaat de wedstrijd door in Parijs zelf.
Tidiane Kourouma gaat volgend seizoen voor K. Rupel Boom FC voetballen. De 18-jarige Guinées wordt
door KVM voor één seizoen uitgeleend aan de neo-tweedeklasser. Samen met Joren Dom en Raul Ngadrira
Avansey is hij al de derde Malinwa-speler die wordt uitgeleend aan Rupel Boom.
Verder liet de Sportieve staf van KV weten dat tester Jahirsino Julio Iglesias Baylon eerstdaags wordt
geëvalueerd.
Woensdag 14 juli: KV Mechelen verloor vanavond van een koelbloedig MSV Duisburg met drie-nul.
Door een zwaar onweer startte de wedstrijd een half uur later dan gepland. Eerst werd er nog even
getwijfeld over de bespeelbaarheid van het terrein, maar de match werd dan toch op gang gefloten.
Tijdens de eerste helft viel er echter niet heel erg veel te beleven in Homberg. Malinwa en Duisburg
hielden elkaar immers in evenwicht en kwamen niet al te veel in scoringspositie. KVM had de betere
kansjes - een kopbal van Pandza, een poging van Wilmet en een schotje van Nong - maar het was de
thuisploeg die vlak voor de rust plots op voorsprong kwam.
Ook in de tweede 45 minuten gaf Malinwa het ritme aan, maar scoren lukte niet. Geelrood kreeg op het uur
een opgelegde kans via een strafschop, maar Julien Gorius miste. Duisburg scoorde even later wel en dikte
in de slotfase op de counter nog aan tot 3-0. KV Mechelen leed zo haar eerste nederlaag in de
voorbereiding tegen een zeer efficiënt MSV Duisburg.
Ondertussen is het nog altijd niet duidelijk of het oefenduel van zaterdag tegen PSG zal doorgaan. Uit
veiligheidsoverwegingen wil geen enkele Franse gemeente de wedstrijd organiseren. De wedstrijd is
immers als een match met hoog risico aangeduid door de Franse veiligheidsdiensten. Als het duel toch zou
doorgaan, zal het waarschijnlijk achter gesloten deuren zijn.
De Supportersraad en de Jeugdacademie werken aan een heuse KVM-CD. Deze zal op de fandag in
september worden voorgesteld en zal bestaan uit de zogenaamde klassiekers uit het rijk gevulde repertoire
van Geelrode supportersliederen. Artiesten als Tom Kestens, Gunter Neefs en Patrick Riguelle zullen
hieraan meewerken. Via de website en het forum van Malinwa zijn alle suggesties welkom.

Vrijdag 16 juli: Na de eerdere problemen omtrent de organisatie van het oefenduel tegen PSG dreigt nu
ook de wedstrijd tegen Willem II in het water te vallen. Na een opstootje met Mechelse fans in Duisburg
wil de gemeente Tilburg de match tussen Willem II en KVM niet meer laten doorgaan. Momenteel wordt
uitgekeken naar een andere locatie.

Verder laat KV weten dat Jahirsino Julio Iglesias Baylon niet zal worden aangeworven. De Peruviaanse
spits die 6 keer scoorde in 5 oefenduels kon de Technische staf van Malinwa niet voldoende bekoren.
Zaterdag 17 juli: Paris Saint-Germain FC - KV Mechelen 4-0
KV Mechelen verloor vanavond de trainingswedstrijd achter gesloten deuren tegen PSG met 4-0.
Malinwa nam het vanavond in een vriendschappelijk duel achter gesloten deuren op tegen Paris SaintGermain. PSG begon het best en scoorde vrij snel. Al na zestien minuten kon de Braziliaan Nenê Renard
verschalken. Soetaers probeerde het even later aan de overkant, maar goalie Edel pakte.
Iets na het halfuur waarin vooral PSG dreigde, viel de twee-nul. Christophe Jallet stond oog in oog met
Renard en maakte fraai af. Geelrood kreeg vlak voor de rust wel nog de kans op de aansluitingstreffer,
maar de kopbal van Destorme raakte niet tegen de touwen.
De tweede helft begon slecht voor KV Mechelen, want na een kwartier spelen stond het al vier-nul.
Sessegnon en Erding telden de bezoekers meteen uit. Daar bleef het bij, want Malinwa kon geen eerredder
meer maken.
Maandag 18 juli: Vandaag stelde KV Mechelen 2010-2011 zich voor aan de pers. Tijdens deze
voorstelling klonk Malinwa bescheiden en tegelijk ambitieus. KV heeft de gezonde ambitie om naar boven
te kijken, maar predikt ook voor realisme. “Vorig seizoen was er, met een zevende plaats en de halve finale
in de beker, ééntje van net niet. Dit seizoen gaan we voor één van net wel.” hoopt voorzitter Johan
Timmermans.
Op de transfermarkt vertrouwde KV haar eigen beleidslijn, jong en Belgisch. “Met Seth De Witte en
Jonathan Wilmet trokken we 2 polyvalente spelers aan die hieraan volledig beantwoorden”, gaf sportief
directeur Fi Van Hoof mee. Coach Marc Brys is naar eigen zeggen op 2 weken voor de competitiestart
klaar. “Uit de verloren oefenwedstrijden tegen Duisburg en PSG werd veel geleerd en de groep is de laatste
weken een hecht team gaan vormen. Deze groep is gebrand om een goede start neer te zetten”, volgens
Brys.
Verder liet KV weten dat het ondertussen 8 300 abonnementen verkocht en dat het met Rebath een nieuwe
co- en broeksponsor beet heeft. Marc Faes was ook verheugd dat opnieuw alle loges en skyboxen aan de
man werden gebracht. “Niet slecht in economisch moeilijke tijden”, aldus de commercieel directeur.
De oefenwedstrijd van woensdag tegen het Nederlandse Willem II is wegens organisatorische redenen
afgelast. Eerder werd aangegeven dat het duel niet in Tilburg zou plaatsvinden, en dat zou worden
uitgeweken naar het veld van derdeprovincialer KSK Weelde. De gemeente Weelde bleek echter ook niet
in staat om deze wedstrijd op korte termijn te organiseren. In plaats van deze wedstrijd zullen enkele Akernspelers met de elite meespelen in een oefenwedstrijd tegen derdeklasser FC Verbroedering GeelMeerhout.
Woensdag 21 juli: Willem II - KV Mechelen 1-2
KV Mechelen speelde vanmiddag in het geheim en achter gesloten deuren toch tegen Willem II. Malinwa
won met 1-2.
Door het verbod van de gemeente Tilburg en de gemeente Weelde moesten KV Mechelen en Willem II hun
geplande oefenwedstrijd afblazen. Om beide voorbereidingsschema's niet in de war te brengen, werd in
extremis een geheime wedstrijd zonder publiek in het Nederlandse Moergestel ingelast. Malinwa won met
1-2 met doelpunten van Geudens en Mununga.
KV Mechelen domineerde de eerste helft, maar bij de rust stond het nog nul-nul. In een meer evenwichtige
tweede helft vielen er wel doelpunten. Kevin Geudens bracht KVM na een hoekschop op voorsprong. Lang
kon geelrood niet van het doelpunt genieten, want even later viel de gelijkmaker via een owngoal van Boris
Pandza. Malinwa voetbalde goed en kreeg loon naar werken: Mununga maakte er nog 1-2 van.
Zaterdag 24 juli: Oud-Heverlee Leuven - KV Mechelen 1-2
KV Mechelen won vanavond haar laatste oefenwedstrijd tegen tweedeklasser OH Leuven met één-twee.
Wilmet en Mununga scoorden voor geelrood.
Malinwa sloot met een één-twee overwinning op het veld van OH Leuven de voorbereiding af. In een open
eerste helft voetbalde KVM enkele fraaie acties bij elkaar. Zo kreeg Mununga al na vijf minuten een mooie
mogelijkheid, maar hij besloot op de thuisdoelman. Ook Julien Gorius had na een actie van Wilmet op
links de openingstreffer kunnen maken, maar hij kraakte zijn schot net naast. Even later deed Wilmet het
wel, het scoren. Na een individuele actie behield David Destorme mooi het overzicht, Wilmet kon de bal
tegen de netten krijgen.
Ruststand wordt eindstand
De thuisploeg liet zich echter niet onbetuigd, want met een dot van een kans – oog in oog met Renard – had

het al eerder een goaltje kunnen maken. Vijf minuten voor de pauze lukte het Weuts wel. Hij kopte aan de
tweede paal een vrije trap voorbij Renard. Maar nog voor de rust zette KVM orde op zaken: na een
verfijnde tiktakcombinatie kon Mununga besluiten.
In een iets mindere tweede helft versierden beide ploegen nog enkele mogelijkheden, maar werd er niet
meer gescoord. Voor KV Mechelen mikte Wilmet net te hoog en tester Ngo Baheng in het zijnet. Eén-twee
bleef het en met deze zege sloot KVM één week voor de opener tegen het Sporting Lokeren van Peter
Maes de voorbereiding af.
Zondag 25 juli: Jérémy De Vriendt is met het Nederlandse NEC mee op oefenkamp. Normaalgezien
beslist de doelman volgende week of hij naar de club uit Nijmegen vertrekt. Verder liet KVM ook weten
dat het contract van Aymar Fabrice Moro Mvé werd verbroken. De Gabonees die vorige zomer neerstreek
in Mechelen kon zich niet doorzetten en verlaat na 1 seizoen de club.
Woensdag 28 juli: Vandaag organiseerde de Supportersraad een infoavond voor de supporters van KV
Mechelen. Gert Van Dyck, woordvoerder van de Supportersraad, opende. Hij legde de aanwezige fans nog
eens uit wie allemaal deel uitmaakt van de raad en waarvoor die zoal dient. Er werd ook nog even
stilgestaan bij de Fandag. “We krijgen vaak de vraag waarom we de Fandag naar september verplaatst
hebben”, aldus Van Dyck. “Wel, omwille van het plaatsen van de veldverwarming was het onmogelijk om
in juli een voetbalwedstrijd te laten doorgaan op het hoofdterrein.” Ook werd er even uitgelegd waarom de
familiedag losgekoppeld wordt van de wedstrijd. “Vorig jaar hebben we gemerkt dat de familiedag
moeilijk te combineren valt aan de strikte regels die van kracht zijn bij een officiële wedstrijd. Om die
reden maken we er een volledig weekend van. De tickets blijven uiteraard geldig op zondag.”
Daarna kwam hoofdtrainer Marc Brys aan het woord. “Eerst en vooral wil ik jullie bedanken voor de
talrijke opkomst. Dit is een nieuw gegeven voor mij. Ik ben echt blij dat jullie zo nauw bij jullie club
betrokken zijn”, begon Brys. Daarna lichtte hij zijn aanpak in de voorbereiding toe. “We hebben aan
verschillende punten moeten werken. Zo hebben we in het begin vaak op fysiek getraind. Ik merkte dat ik
een heel sterke en snelle groep heb – onwaarschijnlijk bijna – maar zag ook dat het uithoudingsvermogen
beter kon. Daar hebben we aanvankelijk veel tijd in geïnvesteerd door aanzienlijk langer te trainen.
Daarnaast heb ik geprobeerd om het technische vernuft wat op te krikken. Ik heb vaak getraind op betere en
scherpere passing.”
“Ook trof ik een groep aan die in het begin niet echt een groep was”, ging Brys verder. “Ik zag een team
dat opgesplitst was in verschillende kliekjes – door verschillende talen, door verschillende culturen.
Bovendien vond ik dat mijn ploeg licht ontvlambaar en nogal agressief was. Ook daar heb ik dus veel tijd
ingestoken. Ondertussen zie je die ploeg echt naar elkaar toegroeien, zie je alle neuzen in dezelfde richting
wijzen: da’s heel mooi om waar te nemen.”
De nieuwe coach zag ook een wisselvallige voorbereiding. “In het begin vond ik ons sterk presteren,
daarna zijn we wat teruggezakt. De zware nederlaag tegen PSG heeft deze groep wat mij betreft deugd
gedaan. We zijn opnieuw nederiger geworden en hebben ons herpakt. Op Willem II en Oud-Heverlee
Leuven vond ik ons weer beter spelen. Ik denk dat we klaar zijn voor de nieuwe campagne.”
Na de monoloog van de nieuwe coach – waarvoor hij een gemeend applaus kreeg – mochten de aanwezige
fans hun prangende vragen in de groep gooien. Brys antwoordde opvallend eerlijk. De eerste kwestie was
de onverwachte keuze voor Joachim Mununga als de nieuwe kapitein. “Joachim onderging een geweldige
evolutie tijdens de voorbereiding. Hij is een jongen met een stevige kampgeest en dominante speelstijl. We
weten natuurlijk ook dat hij niet altijd de makkelijkste jongen is en soms agressief uit de hoek kan komen,
maar door de kapiteinsband hopen we die excessen te kunnen onderdrukken. Ik ben er alvast van overtuigd
dat hij een betrouwbare en sterke kapitein zal worden. Dit moet een win-win situatie worden voor
Mununga en de ganse ploeg”, verklaarde Brys.
Daarna kwam de zogezegde spitsenkwestie aan bod. Deel één: waarom heeft Malinwa momenteel zo
weinig spitsen? “Die vraag had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Neen, ik denk dat het duidelijk is dat we
geen overvloed aan spitsen hebben. We zijn dus nog steeds op zoek naar een aanvaller, ja. Ik zou er graag
een ander type dan Nong bijhebben. Maar ik denk en ben er van overtuigd dat we dat probleem samen met
de directie snel zullen oplossen.”
Deel twee ging dan weer in op de geruchtenmolen – of was het eerder een wens? – omtrent Wesley Sonck.
Die vraag speelde Brys gemakkelijkheidhalve door naar z’n assistent, Urbain Spaenhoven. “Sonck is sterk,
scoort makkelijk en heeft een pak ervaring: welke Belgische club wil zo’n speler niet?”, vroeg Spaenhoven
zich af. “Maar als ik zie dat zelfs een kapitaalkrachtige club als Germinal Beerschot achter het net vist, is
het dan wél spek voor de bek van Malinwa? Ik denk simpelweg dat zo’n jongen niet binnen het budget
past. En dat vind ik hoegenaamd geen schande.”

Het laatste deel van het aanvallersitem betrof dan weer Julio Iglesias: waarom werd de vlotscorende
Peruviaan doorgestuurd? “Iglesias was een twijfelgeval”, aldus Brys. “Hij had één grote kwaliteit: van
overal willen én kunnen scoren. Maar Julio komt uit het Peruviaanse binnenland en heeft nooit een deftige
opleiding gekregen. Hij speelde op z’n Zuid-Amerikaans – vanuit stilstand dus – en had een hele
aanpassingsperiode nodig. Dan heb je dus de keuze: investeren we in een speler die niet direct inzetbaar is
of houden we het geld bij en zoeken we naar een jongen die ons onmiddellijk diensten kan bewijzen? Het is
jammer genoeg A of B, niet allebei: we hebben voor het laatste gekozen. Deze ploeg heeft nood aan een
sterk type om naast Nong te fungeren.”
Tot slot kwamen er ook nog enkele vraagjes voor nieuwelingen Vidarsson en De Witte. Zo onder meer wat
ze van het nieuwe seizoen verwachten. Terwijl De Witte eerst en vooral verlost wil geraken van zijn
blessure, gaf Vidarsson aan dat hij vooral progressie wil maken. Een tweede vraag was er één specifiek aan
De Witte: waarom kies je voor Malinwa als je ziet dat het budget van Lierse het dubbele is? “Nu moet ik
voorzichtig zijn zeker?” kreeg de laconieke De Witte de fans meteen op zijn hand. “Nee, serieus: ik wou
simpelweg naar eerste klasse! Op het moment dat Malinwa mij contacteerde, kon Lierse mij dat niet
garanderen. Ik had ook meteen een goed gevoel bij deze club: Fi Vanhoof en de technische staf wilden mij
er heel graag bij. En of het budget dan 2, 4 of 10 miljoen bedraagt, dat maakt mij niet uit. Ik wilde mij
persoonlijk verbeteren en heb dat gedaan!”
Het laatste woord was opnieuw voor Brys. “Wat ik verwacht van deze campagne? Wij streven naar een
plaats bovenaan de middenmoot. En je weet: als je in de bovenste middenmoot zit, komt plaats zes heel
dichtbij. We willen de uitdaging dus aangaan. Als de voetbalgoden ons goed gezind zijn, moeten we
durven streven naar plaats 8, 7 of zelfs 6.” Brys rekent echter niet alleen op de voetbalgoden. “Ik zou graag
nog één oproep doen, beste mensen: ga vanaf minuut één volledig achter de ploeg staan, moedig ons extra
hard aan! Toon respect voor Peter Maes, maar steek al jullie energie in onze ploeg. Wij willen héél hard
werken, maar met jullie steun kunnen wij nog zoveel meer.”

Seth De Witte, Bjarni Þór Viðarsson, Kurt Vd Vekens, Gert Van Dyck, Marc Brys en Urbain Spaenhoven op de infoavond.

Zaterdag 31 juli: KV Mechelen - KSC Lokeren Oost-Vlaanderen 2-0
Malinwa won haar openingswedstrijd van Sporting Lokeren met twee-nul. Gorius en Nong zorgden in het
begin en op het einde van de tweede helft voor de doelpunten.
KV Mechelen stak na een zeer leuke openingswedstrijd de drie punten op zak. Malinwa voetbalde een
collectief sterke prestatie bij elkaar.
Elke linie deed wat nodig geacht werd – defensief stak het goed in elkaar, Renard liet klassereddingen
noteren en aanvallend liep het, zeker in de tweede helft bijwijlen lekker. Ja, het was genieten deze
zomeravond.
Zoeken na enthousiast begin
Vooraf bestempeld als een duel Peter Maes versus opvolger Marc Brys zag KV Mechelen de partij tegen
Lokeren liever als de eerste te winnen opdracht van de competitie. Malinwa ging enthousiast van start en
creëerde meteen een kans. Nieuwkomer Jonathan Wilmet kopte naast.
De bezoekers herpakten zich langzaam en lieten het initiatief even iets minder aan geelrood. Dat

resulteerde in twee grote kansen voor Persoons en co. Sepp De Roover dook plots op in de zestien: Renard
zweefde de bal uit de rechterhoek. Even later rukte Tshimanga op .Gelukkig voor KVM kon de linksback
niet besluiten.
KVM had het rond het halfuur moeilijk om openingen te vinden in de goede Lokerse organisatie. Niet dat
de thuisploeg tijdens deze geduldige zoektocht veel weggaf. De Mechelse defensie – met een fitte Pandza
in de basis – stond enkel nog een mogelijkheid aan Mokulu toe. Hij vond de vrijheid op links en mikte
over.
Mechels gevaar
Naar het einde van de eerste helft trok KV Mechelen het laken dan toch naar zich toe. Een knap individueel
kunstje van Mununga bereikte Geudens en Buyens net niet. De daaropvolgende hoekschop knalde Wilmet
staalhard in het pak. De nodige precisie ontbrak even later ook bij Geudens die met het hoofd naast mikte.
Net na de herneming lukte het wel op vrije trap na een fout op Nong net buiten de zestienmeter. Julien
Gorius buitte zijn aangeboren subtiliteit uit en plaatste netjes over het muurtje en tussen Copa en de paal.
Lokeren leek niet aangeslagen en trok meteen ten aanval. Benjamin De Ceulaer was het duiveltje uit het
doosje: hij schoof de bal centimeters naast de staak.
Renard redt, Nong maakt af
De match ging goed over en weer: een geschilderd balletje van Gorius op vrije trap belandde bij Mununga
die in volle vaart naast de kruising kopte. De nieuwe aanvoerder ging nog eens zijn kans, nu zoefde het leer
over Copa en de lat. Malinwa zakte nadien even terug, maar kon op de belangrijke momenten rekenen op
een uitstekende defensie en dito Renard. Zo redde de Mechelse goalie een schot van De Ceulaer.
En plots viel dan toch het verlossende tweede doelpunt na een schitterende aanval van de thuisploeg.
Geudens behield het overzicht en bediende Nong. De Kameroener werkte ongenadig af: 2-0. Bijna werd
het nog drie-nul na een heerlijke tiktakcombinatie Soetaers-Ghomsi-Destorme. De ingevallen Destorme
pegelde naast. KV Mechelen pakte zo drie mooie punten na een collectief sterke prestatie.
Dinsdag 3 augustus: Vandaag tekende Anthony Van Loo een contract voor 2 seizoenen bij KV Mechelen.
De rechtsback komt transfervrij over van het naar tweede klasse gedegradeerde KSV Roeselare. Van Loo is
21 en werd binnengehaald als doublure voor Xavier Chen. Vóór z’n periode bij KSV Roeselare speelde hij
ook nog voor Cercle en Club Brugge. Tijdens de eindrondewedstrijd tegen R. Antwerp FC in juni 2009
werd de jonge verdediger nog getroffen door een hartstilstand. Dankzij een ingebouwde defibrillator
overleefde hij dit ‘euvel’ zonder problemen en kan hij aan de slag blijven als profvoetballer.

Anthony Van Loo treft op KV terug z’n oude ploegmaats van bij Roeselare: Biebauw en Vidarsson.
Zaterdag 7 augustus: SV Zulte-Waregem - KV Mechelen 1-2
KV Mechelen werkte tegen Zulte-Waregem haar eerste uitwedstrijd van het nieuwe seizoen af. In het
Regenboogstadion wist Malinwa op een diefje de drie punten mee te nemen naar Mechelen na een 1-2
zege. Boris Pandža scoorde in de slotfase de winning goal.

Vroege voorsprong
De wedstrijd begon goed voor KV Mechelen. Het wedstrijdbegin deed vermoeden dat er een lange
studieronde aan zat te komen, maar Bossut besliste daar anders over. In de zesde minuut trapte de doelman
van Zulte Waregem de bal tegen de rug van verdediger Dachelet. Een attente Nong nam het geschenk in
dank aan, omspeelde makkelijk Bossut en de 0-1 stond op het bord.
Na het vroege openingsdoelpunt liet een terugplooiend KV Mechelen het initiatief aan de thuisploeg. In
een potige eerste helft met vier gele kaarten, netjes verdeeld over beide ploegen, kwam Zulte Waregem in
eerste instantie niet verder dan gevaar op stilstaande fases.
Ondanks het overwicht van de thuisploeg leek de bal niet op de juiste plaats te willen vallen en van
uitgespeelde kansen was er nauwelijks sprake. Op het halfuur kwam de verdiende gelijkmaker er dan toch.
Na een mindere vrije trap van de West-Vlamingen trapte Kaleem Hyland naar doel. Het afgeweken schot
liet Renard kansloos en de bal verdween in de winkelhaak.
De beste kans voor rust was nog voor de bezoekers, alweer op vrije trap, maar Bossut had een uitstekende
redding in huis op de inzet van Mununga.
Evenwaardige ploegen
Bij het begin van de tweede helft wist KV Mechelen het evenwicht min of meer te herstellen. Toch was het
de ploeg van de Gaverbeek die als eerste de doelman kon bedreigen. Renard was zelfs geklopt, maar Van
Hoevelen redde op de lijn.
Plots ging het spel goed op en neer en kwam er meer ruimte aan beide kanten. Een voorzet van Wilmet
scheerde de deklat en aan de andere kant werd een doorgebroken Delaplace teruggefloten voor een
overtreding.
Het laatste kwartier stapelden de slordigheden langs beide kanten zich op. Verder dan enkele pogingen van
afstand kwamen beide ploegen niet. Zulte Waregem wist wel nog eens scherp tegen te prikken via een
kopbal van Habibou die net naast de Mechelse kooi zeilde.
Efficiënte Pandža
De wedstrijd leek te gaan eindigen op een billijk 1-1 gelijkspel, maar dat was zonder Boris Pandža
gerekend. De centrale verdediger werkte in de 88ste minuut een vrije trap van de ingevallen Soetaers in
doel en zorgt met zijn eerste doelpunt voor KV Mechelen meteen voor de winnende treffer en de drie
bijhorende punten.
De laatste kans was nog voor de thuisploeg, maar het schot van Van Nieuwenhuyze werd makkelijk gepakt
door Renard. In de slotfase werd doelpuntenmaker Hyland nog rechtstreeks uitgesloten voor natrappen op
Soetaers.
Marc Brys en de zijnen winnen zo ook de tweede wedstrijd van het seizoen en gaan nog steeds mee aan
kop van de Jupiler Pro League. Geelrood kan nu al spreken van een geslaagde seizoensstart.
Vrijdag 13 augustus: Notaris Dirk Luyten werd door de rechtbank aangesteld als notaris om het stadion
openbaar te verkopen. “Een logische stap na het vonnis van eind mei”, zegt clubadvocaat Thierry Lammar.
In mei werd immers door de rechtbank beslist dat noch KVM noch Willy Van den Wijngaert meteen het
stadion onderhands mochten inkopen. Daarom beval de rechtbank een openbare verkoop. Nu werd door de
rechtbank een notaris aangesteld.
“Notaris Dirk Luyten is aangesteld als de notaris die de openbare verkoop moet organiseren”, zegt
advocaat van KV Mechelen, Thierry Lammar. “Dit is een logische stap na het vonnis van eind mei. Nu
dient de notaris de verkoop binnen de zes maanden te regelen.”
Zorgen om een directe verkoop hoeft Malinwa zich niet meteen te maken. “Tja, de vraag is hoe de notaris
de openbare verkoop van een voetbalstadion waarin nog steeds een club speelt, zal organiseren? Daarom
willen we nog alle mogelijkheden om voordien samen met Willy Van den Wijngaert aan tafel te zitten,
benutten. Er kan dan gepraat worden over een realistische huurprijs voor de club indien Van den Wijngaert
het stadion zou inkopen. The sky is the limit geldt niet bij ons, dus zullen we logischerwijs wel aan tafel
moeten zitten.” Het blijft dus nog afwachten op een doorbraak in dit dossier.
Zaterdag 14 augustus: KV Mechelen - K. Lierse SK 1-0
KV Mechelen won de felbevochten wedstrijd van Lierse met het kleinste verschil. Yoni Buyens kopte zijn
ex-team tegen de touwen.
Bij de rust stond de brilscore nog op het bord na een ietwat nerveuze eerste helft met weinig doelgevaar. In
de tweede helft trok KV Mechelen dan toch het laken naar zich toe met een majestueus doelpunt van Yoni
Buyens, ex-Lierse. Malinwa pakt zo negen op negen en kan van een meer dan geslaagd competitiebegin
spreken.
Een heerlijk voetbalsfeertje hing in het Argosstadion Achter de Kazerne voor het streektreffen tegen Lierse.

KVM leek er ook zin in te hebben, want dreigde van bij aanvang. Mununga versierde de eerste kans. Hij
zette zich door op links, maar precisie was aan hem nog niet gegeven. Evenmin aan Yoni Buyens die vanop
afstand zwak naast schoot.
Controle boven
De thuisploeg zou de rest van de eerste helft stevig onder controle houden en creëerde enkele kansjes
zonder Kawashima echt op de proef te stellen. Zo draaide Nong aardig van zijn bewaker weg, maar hij
besloot overhaast op de Japanse doelman. Overhaast was de Kameroener even later ook op een counter via
Geudens. Ongetwijfeld had Nong iets moois in gedachten, maar zijn ééntijdspoging stevende richting
reclamepanelen.
De bezoekers beperkten zich tot een potje verdedigen en speculeerden op een dodelijke tegenprik. Joeri
Dequevy probeerde als eerste Pallieter Renard te verschalken met een harde knaller. Pech voor de
linkerflankspeler: zijn bal zoefde naast. Opbouwend leek het plaatje bij KV Mechelen wel te kloppen,
alleen in en rond de zestien liep het stroefjes.
Nervositeit
Bovendien viel de partij tegen het einde van de eerste vijfenveertig minuten nagenoeg stil. Iets te veel
onnauwkeurigheden – merkten we een tikkeltje nervositeit? – en kleine foutjes ontsierden de partij. Net
voor rust kreeg Nong even wat ruimte van Frans, zijn poging werd in extremis nog afgeblokt. Nul-nul
stond bij de rust op het bord.
Lierse kwam na de pauze vinniger voor de dag dan ervoor: Dequevy zocht de verste paal, maar Renard
redde met één hand. Jonathan Wilmet probeerde het aan de overzijde vanop afstand, Kawashima toonde
zich secuur.
Buyens held
Het scenario van de eerste helft leek zich ook te ontspinnen in de tweede helft tot een geniale ingeving van
Gorius en een even fraaie kopbal van Buyens geelrode euforie opleverden. De bezoekende goalie had geen
verhaal en uitgerekend de in Lier uitgejoelde Yoni Buyens zorgde voor de één-nul.
Lierse nam vervolgens meer initiatief – dat moest wel met een virtuele nul op negen – maar veel leverde
dat buiten wat hogere balbezitstatistieken niet op. Het was integendeel KV Mechelen dat bijna de
verlossende twee-nul kon scoren. Een uitbraak van Nong werd bijna verzilverd door de mee opgerukte
Ghomsi, maar Kawashima zat er met een ultiem voetje tussen.
De ingevallen Job zorgde in de slotfase nog voor het meeste gevaar. Hij kopte een strakke voorzet van
dichtbij op Renard. Het offensief van de bezoekers mocht echter niet meer baten. Malinwa zet zo een
mooie hard bevochten zegereeks verder, voor Lier zijn het dan weer donkere dagen.

Buyens op handen gedragen door z’n ploegmaats na z’n winninggoal tegen z’n ex-club.

Woensdag 18 augustus: Vandaag onderging Julien Gorius een operatie aan zijn kaakbeen. In de wedstrijd
tegen Lierse kreeg de Franse spelmaker van KVM een slag in het gezicht en ondervond er nog te veel last
van zodat een kleine ingreep noodzakelijk was. Normaal kan hij morgen de training hervatten en zal hij
zondag met een gezichtsmasker spelen tegen Club Brugge.
Zondag 22 augustus: Club Brugge KV - KV Mechelen 1-2
Na een spannende wedstrijd pakte KV Mechelen de overwinning in het Jan Breydelstadion tegen tien
Bruggelingen. Met de 1-2 winst maakte KVM alweer komaf met een vloek uit het verleden. Malinwa blijft
mee aan de leiding van de Jupiler Pro League.
Club Brugge en KV Mechelen begonnen vrij kalm aan een studieronde. Meer dan enkele stilstaande fases
en afstandsschoten waren er in het openingskwartier niet te zien. Beide ploegen probeerden vanuit een
degelijke organisatie te voetballen.
Stilte voor de storm, zo bleek.
Onverhoopte voorsprong
KV Mechelen leek die organisatie aanvankelijk als eerste te verwaarlozen. De Mechelse defensie oogde
eerder onzeker op de voorzetten vanop de flanken. Bovendien kwam Malinwa goed weg wanneer Akpala
met een zwak ingespeelde bal in de verdediging aan de haal ging. De voorzet van Dirar werd echter goed in
hoekschop gewerkt door Chen.
Net wanneer Club meer druk leek te gaan ontwikkelen, wist KVM een nieuwe stilstaande fase af te
dwingen. De hoekschop van Gorius werd onvoldoende weggewerkt en Van Hoevelen verschalkte Stijnen
met een goed schot. De thuisploeg zag wel voorafgaand handspel van een Mechelaar, maar Verbist kende
de 0-1 toch toe.
Met de achterstand op het bord trok Club Brugge nadrukkelijker in de aanval, maar KV Mechelen kon
steeds rekenen op een sterke Renard. Halverwege de eerste helft kon een vrijstaande Dalmat aan de tweede
paal op doel trappen, maar de Mechelse goalie had een uitstekende redding in huis. Even later mocht
diezelfde Dalmat opnieuw een poging wagen, maar zijn volley eindigde in de tribune.
Belangrijke beslissingen
KV Mechelen kon daar een kwartier lang bijna niets tegenover stellen, totdat Wilmet een prachtige assist
van Nong dan toch alleen op Stijnen mocht afgaan. De flankaanvaller werd gehaakt in de zestien door
Blondel: strafschop voor geelrood. Gorius zette de elfmeter feilloos om en maakte zo de 0-2. Op de koop
toe moest Club nog een uur met tien verder na de tweede gele kaart voor Blondel.
De thuisploeg voelde zich dan al verongelijkt door de wedstrijdleiding. Op het einde van de eerste helft
schreeuwde het Jan Breydelstadion tweemaal om een strafschop. Eerst werd Hoefkens aangetikt door een
wegglijdende Mununga en enkele seconden later leek Akpala op twijfelachtige wijze gehinderd te worden.
Verbist zag er echter geen graten in, tot grote woede van het Brugse publiek. Langs de andere kant was er
enkel een schot van Mununga, maar Stijnen pakte de bal in twee tijden.
Club wist voor de rust nog twee keer te dreigen via een vrije trap van Vargas en Dalmat. De beste kans
voor rust was nog voor KV Mechelen nadat Wilmet opnieuw alleen voor Stijnen kwam. Hij tikte de bal
echter net iets te ver voor zich uit en Stijnen raapte de bal gemakkelijk op.
Hitchcock
De tweede helft begon met een controlerend KV Mechelen dat vooral op de counter loerde. Club Brugge
trok met tien man het initiatief naar zich toe. Dat resulteerde in een resem kansen voor de West-Vlamingen.
KVM kwam eerst nog goed weg nadat een doelpunt van Akpala werd afgekeurd wegens nipt buitenspel en
even later toonde Renard zich alweer een betrouwbaar sluitstuk op een plaatsbal van Dirar.
De Brugse druk bleef aanhouden en geelrood had moeite om de bal in eigen rangen te houden. Na een
nieuwe hoekschop voor Club zorgde Ronald Vargas dan toch voor spanning en kopte de aansluitingstreffer
voorbij Renard tegen de touwen. Die spanning bereikte zijn hoogtepunt bij een onwaarschijnlijke
scrimmage voor het Mechelse doel, maar geen enkele thuisspeler slaagde er in de bal in doel te werken.
Het schot van Dalmat zeilde uiteindelijk naast.
Zolang de bezoekers de geruststellende 1-3 niet tegen de netten konden werken, bleef de gelijkmaker in de
lucht hangen. Uiteindelijk was het toch Malinwa dat na een ware thriller de drie punten mocht meenemen
naar Mechelen. Met die overwinning werkt KVM verder aan het perfecte parcours dat ze tot nu toe
aflegden. Een mooie 12 op 12 en minstens een week langer in de bovenste regionen van de ranking deden
de jongens van Marc Brys zichzelf cadeau.
Zaterdag 28 augustus: KV Mechelen - K. Sint-Truidense VV 0-0
KV Mechelen kreeg vanavond het bezoek van de Kanaries uit Sint-Truiden. Na negentig minuten voetbal
was een doelpuntenloos gelijkspel het resultaat.

Een kleine week geleden legden de mannen van Brys Club Brugge KV nog over de knie. Amper één week
later is het opnieuw hoogdag voor het Mechelse voetbal met de partij tegen Sint-Truiden. Geelrood had
maar één doel voor ogen, vijftien op vijftien om zo nog minstens één week langer helemaal bovenaan het
klassement te prijken.
Coach Marc Brys deed een beroep op zijn basiselftal dat de drie punten ging halen in West-Vlaanderen.
Jonathan Wilmet krijgt zo de kans om zich te bewijzen tegen zijn ex-club. Na een korte opwarmingsronde
van tien minuten begon Malinwa iets meer druk te zetten richting het doel van de bezoekers. Wilmet zag
zijn schot echter net over doel gaan. De Truienaars wisten geen weerwoord tegen het combinatievoetbal
van de thuisploeg en toonden zich in het openingskwartier bijzonder potig in de duels. Guido Brepoels liet
zijn Kanaries iets hoger druk zetten waardoor het spel wat verwaterde. Wilmet poogde een kwartier voor
rust de doelman te verrassen met een afstandsschot. De bal zoefde echter naast het doel. Geelrood
probeerde met man en macht om met een voorsprong te gaan rusten maar botste steeds op een witte muur.
Na vijftien minuten bezinning en bijsturen verscheen een ongewijzigd Malinwa aan de aftrap voor de
tweede helft. Gorius besloot zijn beschermend gezichtsmasker in de kleedkamer te laten. Na vijftig
minuten stuurt Nong Wilmet alleen op de doelman af, de jonge middenvelder moet te ver uitwijken en
houdt er nog een hoekschop aan over. Renard beleefde een rustige avond, net voor het uur zette de net
ingevallen Christ de Mechelse goalie voor het eerst aan het werk. Bij geelrood bleef een bedrijvige Wilmet
het Limburgse doel bestoken. Malinwa bleef de tanden stukbijten op een stug Sint-Truiden en probeerde
met afstandsschoten de Kanaries te verrassen. Geudens zag een schot van ver net langs de verkeerde kant
van de paal gaan.
KVM ging de laatste tien minuten met het mes tussen de tanden op zoek naar de drie punten. De Truienaars
leken tevreden met een punt en beperkten zich tot verdedigen. Het ganse publiek schreeuwde moord en
brand voor een strafschop in de toegevoegde tijd maar Bultinck weigerde daar gehoor aan te geven. De
score wijzigde niet meer en Malinwa lijdt zo haar eerste puntenverlies van het nieuwe seizoen. KVM kan
over twee weken met een al bij al fraaie dertien op vijftien richting West-Vlaanderen voor de uitwedstrijd
tegen KV Kortrijk.
Dinsdag 31 augustus: Aloys Bertrand Nong verlaat KV Mechelen. Net voor het einde van de
transferperiode tekende de Kameroense spits een contract voor 3 seizoenen (+ 1 jaar optie) bij R. Standard
de Liège. Volgens de media zou Malinwa een transfersom van 1,25 miljoen euro ontvangen. Daar bovenop
maakt Christian Benteke Liolo de omgekeerde beweging: hij verhuist van Luik naar Mechelen. Deze 19jarige aanvaller wordt door Standard één seizoen gratis verhuurd aan KV Mechelen. Benteke werd vorig
seizoen uitgeleend aan KV Kortrijk waar hij goed was voor 14 doelpunten. Voorheen speelde hij ook voor
JS Pierreuse en KRC Genk en behoort momenteel tot de selectie van de Rode Duivels. De Belg met
Congolese roots verzamelde reeds één A-cap voor de nationale ploeg.
De Mechelse belofte Jorn Rijmenams, die de voorbereiding met de A-kern meedeed, verhuist naar neotweedeklasser KSK Heist.
Verder liet KVM weten dat de kalendercommissie van de KBVB 2 wedstrijden van Malinwa verplaatste:
RSC Anderlecht – KVM gaat door op zondag 26 september (18u) en KVM-KRC Genk werd verschoven
naar vrijdag 1 oktober (20u30)

Benteke, hier in het shirt van R. Standard de Liège, wordt de vervanger van Aloys Bertrand Nong.

Woensdag 1 september: Vanmiddag werd geloot voor de 1/16de finales van de beker van België. KV
Mechelen neemt het daarin op tegen derdeklasser K. Racing Waregem. De wedstrijd wordt gespeeld op
woensdag 27 oktober en gaat door in Waregem. Indien Malinwa deze bekerronde overleeft, speelt het in de
1/8ste finales tegen de winnaar van het duel KV Kortrijk – R. Excelsior Virton.
Zaterdag 4 september: Vandaag organiseerde de Supportersraad de jaarlijkse fandag voor KV Mechelen.
Normaal vindt deze happening altijd plaats in het laatste weekend voor de competitiestart, maar wegens de
aanleg van veldverwarming werd er deze keer uitgeweken naar het, wegens interlandvoetbal, eerste
competitieloze weekend. Ook van het traditionele concept om het in één dag te organiseren werd afgestapt:
vandaag stond de familiedag op het programma en morgen het oefenduel tegen FC Groningen.
Eén van de hoogtepunten van de fandag was de bekendmaking van de ‘speler van het decennium’. Bjorn
Vleminckx, die tussen 2006 en 2009 Malinwa o.a. terug naar eerste klasse en naar de bekerfinale loodste en
nu aan de slag is bij NEC uit Nijmegen, mocht de Gouden Schoen in ontvangst nemen. Hij haalde het voor
Bert Dhont en Jan Verlinden.
Verder werd ook de CD ‘The Yellow Red Dream – passie & strijd’ voorgesteld en waren er diverse andere
activiteiten te noteren zoals o.a. rondleidingen door het stadion, een handtekeningensessie, een penaltycup
tussen ex-spelers (gewonnen door Jan Verlinden, voor Geert Thijs en Bert Dhont). Voor de jeugd was er
doorlopend animatie voorzien.
De avond werd afgesloten met een optreden van Springloaded en met vuurwerk.
Zondag 5 september: KV Mechelen - FC Groningen 2-3
Het tweede luik van de fandag werd gevuld met de oefenwedstrijd tegen het Nederlandse FC Groningen.
De Nederlanders wonnen met 2-3 na een leuke wedstrijd.
Vlak voor de aftrap werd het aanwezige publiek door niemand minder dan Marc Uyterhoeven uitgenodigd
om, met vocale ondersteuning van Gunther Neefs, de Geelrode versie van You'll Never Walk Alone mee te
kelen. De wedstrijd zelf, die gepland stond op 16.00u, werd met een kleine tien minuten vertraging op gang
getrapt. De Nederlandse bezoekers deden langer dan gepland over de busrit richting Mechelen. De
Nederlandse defensie leek nog wat suf van het lange reizen en liet zich na amper één minuut voetballen
verrassen door een razendsnelle Diabang. Ex-GBA doelman Luciano was wel bij de les en behoedde zijn
ploeg voor een snelle achterstand. Na twintig minuten aftasten verspeelde Chergui de bal in de Mechelse
defensie waar FC Groningen optimaal van profiteerde. Garcia omspeelde de ver uitgekomen Biebauw en
trapte vanuit scherpe hoek zijn ploeg op voorsprong.
Geelrood was wat van slag door het onverwachtse tegendoelpunt en bleef zoeken naar zichzelf. Amper vijf
minuten na het openingsdoelpunt kopte ex-Malinwa boegbeeld Jonas Ivens de 0-2 tegen de touwen. FC
Groningen was nu helemaal bekomen van de busrit en duwde de thuisploeg met de rug tegen het eigen
doel. Van Loo misgreep zich net voor het half uur in de zestien meter en de man in het zwart legde de bal
onherroepelijk op de stip. De Nederlanders namen het cadeau in dank aan en schilderden de harde 0-3
cijfers op het scorebord. Malinwa poogde nog de nul van het bord uit te wissen maar kreeg geen voet aan
wal en moest zo met een zware achterstand de kleedkamer in.
Marc Brys bracht na de rust Iddi in de plaats van Dunkovic. Geelrood was niet van plan zich zomaar te
laten afslachten en stuwde de bal meteen richting Nederlands doel. Diabang kwam na amper één minuut
spelen opnieuw alleen voor de Groningse goalie. Ditmaal was het wel raak voor de Mechelse aanvaller, die
de bal hoog in de touwen joeg. KV Mechelen bleef vooruit voetballen en kansen creëren via een
gevaarlijke Iddi en Diabang. Net over het uur knutselde de thuisploeg een fraaie aanval in elkaar maar zag
de bal stranden in de armen van de doelman. De aanhoudende druk werd uiteindelijk toch beloond nadat
Wilmet een snelle combinatie perfect afrondde. KV Mechelen zette nog alles op alles om een gelijkspel uit
de brand te slepen. De Nederlandse defensie gaf echter geen krimp meer en hield de 2-3 op het scorebord.
Zaterdag 11 september: KV Kortrijk - KV Mechelen 1-0
KV Mechelen verloor voor het eerst dit seizoen. Geelrood ging met 1-0 onderuit op het veld van KV
Kortrijk na een vroege owngoal van Pandza.
Diabang in de spits, Benteke op de bank
Na een weekje interlandvoetbal ging alle aandacht opnieuw naar de vaderlandse competitie. KVM hoopte
na het eerste puntenverlies thuis tegen Sint-Truiden opnieuw aan te knopen met een overwinning. Daarvoor
moest het wel gaan winnen in het Guldensporenstadion. Voorin nam Diabang de plaats in van Nong, zodat
kersverse aanwinst Benteke op de bank startte.
Vroeg tegendoelpunt
Na een minuut stilte voor de aftrap was het de thuisploeg die het best uit de startblokken schoot. Een
gekraakt schot van Capon was de eerste en tevens enige waarschuwing van de roodwitten. Bij de tweede

poging was het namelijk wel raak. Een afgeweken voorzet kon door Pandza enkel nog maar in eigen doel
gedevieerd worden. KVM was niet aangeslagen en nam gaandeweg de partij in handen. Er zaten echter te
veel slordigheden in het spel van de bezoekers zodat echte kansen uitbleven. Het meeste gevaar kwam dan
ook van stilstaande fasen. Geudens en Pandza mikten hun kopbal weliswaar in de armen van Verbauwhede.
Eenmaal werd Mununga wel perfect gepiloteerd, maar zijn schot werd afgeblokt door een teruggekomen
verdediger van Kortrijk. Brys bracht met Benteke in de eerste helft al een tweede spits in het spel, maar aan
de score veranderde niets meer. In het slot ontstond er nog heel wat tumult toen Kums zijn tweede gele
kaart pakte en dus vroegtijdig moest gaan douchen.
Eerste nederlaag voor KVM
KV Mechelen begon aan de tweede helft met een man meer op het plein en ging meteen op zoek naar de
gelijkmaker. Geelrood vond echter maar moeilijk een opening in de roodwitte muur. Het was wachten tot
de zeventigste minuut voor het eerste schot op doel. De ingevallen Soetaers nam vanop zo'n twintig meter
een afvallende bal meteen op de slof en fusilleerde daarmee de deklat. De counter die daarop volgde,
zorgde bijna voor de twee-nul, maar Mboyo plaatste het leer aan de verkeerde zijde van de paal. Ook een
volgende aanval, via Benteke, Gorius en ten slotte Diabang leidde niet tot de gelijkmaker. Diabang knalde
de kans in het zijnet. Malinwa drong nog aan maar scoren lukte niet meer. Zo verloor KVM voor het eerst
dit seizoen ondanks de numerieke meerderheid in de tweede helft.
Woensdag 15 september: Vanmiddag trainde de Malinwa Kids Club onder leiding van hoofdtrainer Marc
Brys op het oefenveld aan het stadion. Brys zorgde voor een professionele opwarming en daarna leerden de
spelers van de A-kern hen via een negenvoudig doorschuifsysteem tal van oefeningen aan. Nadien kregen
de jonge voetballers een sportdrankje aangeboden en de middag werd afgesloten met een groepsfoto.
Donderdag 16 september: Malinwa laat weten dat de bekerwedstrijd van 27 oktober tegen K. Racing
Waregem in het Argos Oil-stadion 'Achter de Kazerne' in Mechelen zal gespeelt worden. De derdeklasser
verkocht z’n thuisvoordeel aan Malinwa omdat het in het eigen Mirakel-stadion over onvoldoende
lichtcapaciteit beschikt.
Vrijdag 17 oktober: KV Mechelen - R. Standard de Liège 1-0
KV Mechelen won vanavond in extremis met één-nul van Standard. Boris Pandza kopte de winninggoal
zes minuten voor tijd tegen de netten.
Malinwa – Standard kondigde zich als een leuke affiche aan op deze openingsavond van het
voetbalweekend. Met de gedaanteverwisseling van de ploeg uit Luik net voor het sluiten van de
transfermarkt hoopten de bezoekers het zwakke begin achter zich te laten en weer te schitteren. KV
Mechelen mocht op het vertrek van Nong dan wel haar oude getrouwe zelve gebleven zijn, geelrood thuis,
dat moet in principe altijd felbevochten negentig minuten betekenen.
Maar dat werd het niet meteen, de partij zat lange tijd op slot, miste creativiteit en power in de zone van de
waarheid. KV Mechelen versierde over negentig minuten wel de meeste kansen en eentje ging er in, zes
minuten voor affluiten. Boris Pandza kopte op vrije trap van Soetaers Standard tegen de touwen.
Afwachten
De partij trok zich traag op gang met nauwelijks een bal tussen de palen. De eerste kans was voor de
thuisploeg: in een scrimmage voor doel rekte de arm van Bolat nog net iets verder dan het hoofd van
Wilmet. De partij bleef lange tijd helemaal op slot zitten tot Leye plots voor animo zorgde. De nummer 99
ontsnapte na een elleboogstoot in het gezicht van Buyens aan een rood karton.
Malinwa wachtte geduldig op een uitbraak, maar dat leek Standard ook te doen. Veel direct zestiengevaar
leverde dat niet op, enkel een vrije trap van Defour – net over – kon het etiket gevaar opgekleefd krijgen.
De thuisploeg verzamelde stilaan wel wat doelgevaar.
Gorius stuurde zo Mununga het hoekje in, Kevin Geudens kopte alleen aan de tweede paal te simpel in.
Even later was KVM daar opnieuw. Met een gelukje belandde de bal bij Diabang die Trevisan in de wind
zette, maar Bolat keepte attent. Diabang en Wilmet zetten Bolat nog aan het werk, maar de goalie had
weinig moeite met de pogingen. Kort voor rust mocht Malinwa dan toch bijna victorie kraaien. Uitschuiven
van Opare liet Chen zijn voorzet uitkienen, Wilmet kopte voorlangs.
Nong gevaarlijkste bezoeker
Geelrood had het steriele spel van de Rouches nog voor de pauze moeten afstraffen, maar daarvoor woog
het niet genoeg op de bezoekende defensie. Het verzamelde dan wel de meeste kansjes, de afwerking liet
nog te wensen over. Dan was Standard nog dichter bij een doelpunt met hun enige uitgespeelde kans van de
eerste helft. Nong draaide knap weg van zijn bewaker Van Hoevelen, maar Renard haalde de bal uit de
hoek.

Diezelfde Nong kreeg net na de pauze een dot van een kans. Zijn kopbal strandde recht op Renard. Het
zware geschut werd ook nu niet bovengehaald. Standard bleef zoeken en tasten, KVM loeren op een
dodelijke tegenprik. Diabang wrong zich door de buitenspelval, maar net als in de eerste helft dook Bolat
goed in de voeten.
Pandza matchwinnaar
Beide ploegen bleven goed georganiseerd voetballen en misten echte creativiteit om de doelmannen te
bedreigen. De wedstrijd leek dan ook op een billijke nul-nul te eindigen, maar zes minuten voor het einde
sloeg KV Mechelen genadeloos toe. Invaller Soetaers schilderde een vrije trap enig mooi voor doel,
stormram Pandza knikkerde binnen: één-nul, een klap die Standard zo net voor het einde niet meer te
boven kwam.
Woensdag 22 september: KV Mechelen - Cercle Brugge KSV 2-2
KV Mechelen voetbalde een leuke wedstrijd tegen Cercle bij elkaar, maar verloor een kwartier voor tijd
nog twee punten tegen de voor het overige onzichtbaar zijnde bezoekers.
KV Mechelen was nagenoeg een hele wedstrijd baas in eigen huis, maar vergat de laatste twintig minuten.
Malinwa startte goed aan de wedstrijd. Het mocht al vroeg vieren na doelpunten van Jonathan Wilmet en
Julien Gorius. Cercle Brugge scoorde uit drie mogelijkheden over een hele wedstrijd nog twee maal in de
tweede helft en daar kon een aangeslagen KVM niets meer aan doen.
Vroeg feest
We waren nog maar amper drie minuten ver of Malinwa was al aan het feest. Cercle verloor knullig de bal
aan de opzittende Benteke die zijn thuisdebuut maakte. Mununga schilderde knap voor, Wilmet zette
Cornelis en Verbist in hun hemd. De bezoekers geraakten moeilijk in het spel en keken nog voor het
kwartier tegen een twee-nul achterstand aan. Een bijzonder leuke actie van Wilmet belandde aan de tweede
paal bij Gorius. Die knalde magistraal in de verste hoek.
Malinwa bleef kansen verzamelen. Christian Benteke veroverde de bal net buiten de zestienmeter, Verbist
tikte in corner. De daaropvolgende hoekschop kopte de spits over. KV Mechelen had duidelijk zin in een
voetbalfeestje: de combinaties liepen behoorlijk gesmeerd en Cercle kwam nauwelijks aan kansen.
Onzichtbaar Cercle
Als Cercle dan toch even kon tegenprikken, verkwanselde het vakkundig de opgelegde kans. Renard zat
niet helemaal goed bij een vrije trap van Cornelis, Owusu trapte zonder veel spelvernuft hoog over. KV
Mechelen serveerde na de twee vroege doelpunten leuk voetbal en had nog voor de rust aanspraak kunnen
maken op de drie-nul, maar het bleef bij de twee goals.
Na de wissel Yang-Iachtchouk in de eerste helft wisselde Bob Peeters bij de rust ook Vidarsson voor
Serebrennikov. Maar ook dat zorgde voor weinig soelaas. Benteke speelde zich in de harten van de
geelrode fans met onder meer een leuke omhaal en een knappe doorbraak op pass van Chen. Verbist stond
echter twee maal pal en hield de vereniging in de wedstrijd.
Onverwacht gelijkspel
Dat loonde, want uit het niets scoorden de bezoekers de aansluitingstreffer. Een vrije trap van Cornelis
belandde in het pak en Owusu – tot dan onzichtbaar – scoorde. KV Mechelen reageerde via een mooie
krulbal van Gorius, zijn vrije trap ging maar net over de lat. Aan de overkant scoorde Cercle wel uit zijn
derde kans van de partij: Neto knalde een hangende vrije trap naast Renard tegen de touwen.
KV Mechelen koud gepakt dus in een wedstrijd die eigenlijk al lang gespeeld leek. Cercle kwam tot dan
toe twee keer piepen in de tweede helft, maar toonde zich uiterst efficiënt. De Bruggelingen geloofden
plots weer in een overwinning en slaagden plots in wat daarvoor niet lukte: Renard bedreigen. De partij
leek helemaal te kantelen: KVM wou wel, maar was te onzuiver in de zestien, Cercle daarentegen vond
plots de weg naar het strafschopgebied. Het slotoffensiefje van geelrood kon niet meer baten: Cercle
Brugge deed een hold-up in het Argosstadion Achter de Kazerne en pakte op een diefje een punt mee naar
huis.
Zondag 26 september: RSC Anderlecht – KV Mechelen 5-0
De wedstrijd tegen Anderlecht was -gezien de omstandigheden- een topper. Na de uitsluitingen van
Antonio Ghomsi en Maxime Biset verloor Malinwa echter met negen man kansloos in en tegen RSCA. Het
werd 5-0.
Ondanks de uitbrander en de beloftes in de pers van Anderlechttrainer Ariël Jacobs begon de thuisploeg
ietwat verrassend met een afwachtende houding aan de wedstrijd. KV Mechelen kreeg het initiatief maar
wist daar niet meteen kansen mee af te dwingen. Het was integendeel RSCA dat rekende op een snelle
omschakeling en daar ook in slaagde. Paarswit stak enkele keren de neus aan het venster en het was Suarez
die voor de eerste echte kans tekende op voorzet van Boussoufa, maar de kopbal ging over. Iets voor het

kwartier schreeuwde het stadion tot twee maal toe om een strafschop, maar scheidsrechter Tim Pots ging er
terecht niet op in.
Toch duurde het niet lang voor de thuisaanhang kon juichen. Wanneer Suarez goed bleef doorjagen, beging
Xavier Chen een zeldzaam foutje. De rechtsback wachtte iets te lang om te ontzetten en de Argentijn kon
met de bal aan de haal. Suarez vond makkelijk een alleenstaande Bousoufa aan de tweede paal en de 1-0
was een feit.
Kwelduivel Suárez
Intussen slaagde KV Mechelen er niet in om daar een uitgespeelde aanval tegenover te zetten. Tot
overmaat van ramp werd ook Antonio Ghomsi nog voor het halfuur uitgesloten. Na een hoekschop voor
KV Mechelen was die net iets trager op de bal dan een counterende Suarez. Pots oordeelde dat die alleen
was doorgebroken en trok de rode kaart.
Malinwa kwam even later goed weg. Na een knappe actie van Polak in de zestien tikte Lukaku de rebound
tegen de netten. Het doelpunt werd echter terecht afgekeurd wegens buitenspel.
Voor de eerste en enige kans voor de bezoekers was het wachten tot de 35ste minuut. Benteke kopte een
hoekschop net voorbij de tweede paal. Anderlecht kon nog twee keer dreigen met schoten van Suarez en
Lukaku, maar met 1-0 en elf tegen tien was het rusten geblazen.
Factor (on)geluk
Bij het begin van de tweede helft was het al duidelijk dat het geluk niet aan Mechelse zijde te bespeuren
viel op deze zondagavond. Net na de rust moest Marc Brys noodgewongen rots in de branding Pandza
vervangen, waardoor Maxime Biset zijn eerste speelminuten van het seizoen kreeg.
Lang duurde dat seizoensdebuut echter niet want na een lichte trekfout op een doorgebroken Lukaku
toonde scheidsrechter Pots opnieuw de rode kaart. De vrije trap van Boussoufa die volgde zoefde net over
de kooi van Renard.
Het moet niet gezegd dat Malinwa vanaf dat moment te kampen kreeg met een 'mission impossible'.
Anderlecht trok resoluut in de aanval met de logische doelpunten tegen negen man als gevolg. De 2-0 werd
nog zo lang mogelijk uitgesteld, maar nadat Gillet de voorsprong voor RSCA met een rake kopbal had
veiliggesteld, dreigde het nog een afstraffing te worden voor de troepen van Marc Brys.
Op tien minuten tijd werkte Anderlecht de klus helemaal af met doelpunten van Suarez en Deschacht,
tweemaal van uitstekende makelij. In blessuretijd zette Legear zelfs nog de forfaitcijfers op het bord en
zorgde voor een zware 5-0 eindstand.
KV Mechelen kon -o.a. omwille van de wedstrijdomstandigheden- op geen enkel moment een vuist maken
tegen de landskampioen. KV Mechelen lijdt dit seizoen zo een eerste duidelijke nederlaag. Volgende week
wacht er opnieuw een moeilijke topwedstrijd tegen de ongeslagen competitieleider Racing Genk.
Maandag 27 september: Antonio Ghomsi kreeg voor z’n rode kaart van gisteren geen extra schorsing
opgelegd door het Sportcomité van KBVB. Maxime Biset daarentegen moet één speeldag aan de kant
blijven. Malinwa gaat hiertegen in beroep. Morgen valt de definitieve uitspraak.
In het voetbalprogramma van CANVAS, Extra Time, werd de goal van Julien Gorius tegen Cercle Brugge
KSV bekroond tot ‘doelpunt van de week’. De prachtige volley van de Franse middenvelder van KV
haalde het van de andere doelpunten van speeldag 8 en 9!
Dinsdag 28 september: Het Sportcomité bevestigde vandaag de schorsing van één speeldag voor Maxime
Biset. KV tekende opnieuw beroep aan tegen deze beslissing. Op deze manier kan Biset vrijdag spelen
tegen KRC Genk, het beroep wordt vrijdag uitgesproken.
De thuiswedstrijd tegen SV Zulte-Waregem werd verplaatst naar zondagavond 28 november. De aftrap
tegen ‘Essevee’ is voorzien omstreeks 20u30.
Vrijdag 1 oktober: Het beroepscomité van de voetbalbond besliste vandaag dat Maxime Biset toch één
speeldag geschorst wordt voor z’n rode kaart op RSC Anderlecht. Biset mist hierdoor de wedstrijd op KVC
Westerlo.
Vrijdag 1 oktober: KV Mechelen - KRC Genk 2-2
In een zeer leuke wedstrijd toverden KV Mechelen en leider KRC Genk een gelijkspel op de mat. Malinwa
liep in de eerste helft uit tot twee-één, maar moest één goaltje slikken vlak na de pauze.
Er stonden twee vinnige elftallen op het plein vanavond en die schotelden ons fraai voetbal gekruid met
vier doelpunten voor. Een enthousiast Malinwa mocht als eerste juichen. Een hoekschop van Soetaers
raakte maar niet uit de Genkse zestienmeter, Geudens zette er zijn voet tegen en verschalkte een
machteloze Courtois na twaalf minuten.
De leider kwam meer en meer opzetten en probeerde vooral vanuit de tweede lijn Renard te bedreigen,

maar het ontbrak Genk aan precisie om het kader te viseren. Eén keer lukte het Barda om na een mooie
combinatie Renard van dichtbij op de proef te stellen. De Israëliër draaide gevat van Pandza weg, maar
besloot te zwak om de gelijkmaker op het bord te zetten.
Boeiende partij
De wedstrijd kon de hele tijd boeien en vlak na het halfuur gaven twee doelpunten de partij nog meer kleur.
KV Mechelen klom na een geschilderde vrije trap van Soetaers via Pandza op twee-nul. Genk sloeg meteen
terug, want nog geen zestig seconden na de aftrap lag de aansluitingstreffer al tegen de touwen. Vossen
won het duel op rechts met Ghomsi, Bardas teen was iets langer dan die van zijn bewaker Van Hoevelen.
KRC Genk trachtte nog voor rust orde op zaken te stellen, maar dat lukte niet meer. Twee keer Pudil vanop
afstand leverde geen gelijkmaker op. Vlak na de pauze viel de goal wel – de bezoekers kwamen bijzonder
gedreven uit de kleedkamers – via Matoukou. De verdediger kopte een hoekschop via de schouder van Van
Hoevelen in het dak van het doel.
Hoog tempo
De Limburgers geraakten op toerental en even was het alle hens aan dek bij KVM dat evenwel na een
kwartier het evenwicht herstelde. Wilmet, tussen een pak benen net naast – en Geudens, op Courtois
Genk ontsnapte even aan de stijgende Mechelse druk en prikte bijna de derde bezoekende treffer tegen de
touwen, maar Pandza maakte de bal van Vossen in een scrimmage net voor de lijn onschadelijk. Ook KV
Mechelen bleef kansen voor een voorsprong versieren: Mununga pegelde scherp voor doel millimeters
naast de staak.
Winninggoal in de lucht
Het tempo zakte na enkele wissels wat, maar het niveau bleef aardig hoog. KV Mechelen etaleerde
bijwijlen verfijnd technisch voetbal, drukte af en toe rond de zestien, maar echt doelgevaar bleef uit. Aan
de overzijde bleef het uitkijken voor de snelle counters van Vossen en co. Een schot van de topschutter in
het zijnet was een verwittiging, vlak voor affluiten knalde Camus op magistrale wijze een vrije trap tegen
de deklat. Malinwa had in die laatste seconden ook nog de mogelijkheid om de drie punten weg te kapen,
maar de kopbal van Van Hoevelen zoefde net over de kooi van Courtois. Zo bleef het bij een billijk
gelijkspel na een zeer genietbare pot voetbal.

Boris Pandža en Kevin Geudens: de spelers die voor de 2-0-voorsprong zorgden voor Malinwa.
Vrijdag 15 oktober: De wedstrijd van morgen op het veld van KVC Westerlo staat in het teken van de actie
‘Football Against Racism in Europe’. Vlak voor de wedstrijd zal een oproep worden gelanceerd om één
minuut te applaudisseren voor de voetbalteams, als voorbeeld van diversiteit.

Zaterdag 16 oktober: KVC Westerlo - KV Mechelen 1-1
KV Mechelen haalde een puntje op het veld van Westerlo. Beide ploegen scoorden eenmaal voor de pauze.
Iddi in de ploeg

Na de sterke prestatie tegen leider KRC Genk ging geelrood in en tegen Westerlo op zoek naar een nieuwe
driepunter. Winst in het Kuipje zou de positie van KVM in de top zes voor langere tijd veilig stellen. In
vergelijking met twee weken geleden bracht Brys enkel de Ghanese dribbelkont Iddi in het elftal. Daardoor
verdween Soetaers opnieuw uit de ploeg. Benteke was nog niet helemaal fit, maar nam al wel opnieuw
plaats op de bank.
Moeizame start
Een zo goed als volledig uitverkocht bezoekersvak zag de thuisploeg de beste start nemen. Westerlo eiste
de bal op en zocht geduldig naar een opening in de Mechelse defensie. Toch was het De Winter die zich
een eerste keer moest reppen om de aanstormende Wilmet het scoren te beletten. Aan de overzijde knalde
Delen na een knappe solo van Henrique hard in het zijnet. De eerste helft kabbelde aan een gezapig en
inspiratieloos tempo voort totdat dom balverlies van Iddi op het middenveld Henrique lanceerde richting
Renard. De Braziliaanse goaltjesdief bevestigde zijn goede vorm en werkte beheerst af. Niet veel later was
Henrique dicht bij zijn tweede van de avond. Na alweer een fraai nummertje waarbij hij Pandza simpel in
de wind zette, trapte hij ditmaal op Renard.
Gelijkmaker voor de rust
Malinwa leek niet in staat een vuist te maken in die eerste helft, maar tien minuten voor rust hingen de
bordjes opnieuw in evenwicht. Een weggewerkte bal na hoekschop werd van achteruit snel terug naar
voren gewerkt. Bij Westerlo stonden ze even te slapen waardoor Iddi alleen aan de bal kwam. De Ghanees
maakte zijn foutje van even daarvoor goed door op het gepaste moment naar Gorius te spelen, die
simpelweg de gelijkmaker tegen de touwen duwde. Bij de thuisploeg dachten ze meteen aan buitenspel,
maar Bultynck wees resoluut naar de middenstip. Aan die gelijke stand veranderde voor rust niets meer
zodat iedereen zich kon gaan opwarmen in de kantines.
Geen doelpunten meer in de tweede helft
In vergelijking met de eerste helft begon geelrood ditmaal wel goed aan de partij. Ondanks dat echte
kansen uitbleven was Mechelen veel meer aanwezig in het spel. De gevaarlijkste kansen in de beginfase
van die tweede helft waren wel voor de thuisploeg. Eerst kopte Mravac op Renard en daarna kwam De
Petter bijna tot scoren, maar zijn poging werd tijdig gestuit. Op het uur wisselde Brys Benteke voor Chen
voor meer offensieve impulsen. Iddi reageerde een eerste maal, maar ook zijn poging werd afgeblokt voor
ze echt gevaarlijk werd. Brys bracht met Soetaers een tweede offensieve wissel, maar ook bij Malinwa
verdween gaandeweg de tweede helft de angel uit de aanval. Het was zelfs nog de thuisploeg die het dichtst
bij de overwinning kwam via de ingevallen Molenberghs. De youngster van Westerlo kopte echter
onbegrijpelijk naast een leeg doel zodat beide ploegen vrede moesten nemen met een puntendeling.
Zaterdag 23 oktober: KV Mechelen - KFC Germinal Beerschot Antwerpen 5-1
KV Mechelen haalde fors uit: het won met heerlijke 5-1 cijfers van een machteloos Germinal Beerschot.
Het was ons het avondje wel: een heleboel doelpunten – waarvan enkele van uitstekende makelij – lekker
geelrood combinatievoetbal en vooral, drie belangrijke punten om de aansluiting in de overvolle top zes
niet te verliezen. Malinwa liet vanavond het publiek genieten.
Verrassende start
Malinwa startte verrassend met David Destorme en Christian Benteke in de basis. De wissel voorin
inspireerde KVM niet meteen, want de bezoekers openden vinnig. Negrao wurmde zich centraal tot aan de
zestien en zocht de verste hoek. Renard kon met één hand redding brengen. Geelrood kon in de
aanvangsfase het balletje maar moeilijk in eigen bezit houden, tot het plots kansen bij de vleet verzamelde
en het kaartenhuisje van Germinal Beerschot helemaal in elkaar zakte.
Mununga probeerde het bij de eerste echte uitbraak van de thuisploeg met een scherp schot van net buiten
de zestien, Kaminski ging goed plat. De bezoekende doelman hield even later zijn Germinal recht met
enkele puike reddingen.
Eerst veroverde Mununga de bal van een uitschuivende Nyoni, Destorme knalde op de voet van Kaminski.
Een listige voorzet van Gorius tot bij het hoofd van Benteke belandde pal op de Antwerpse goalie, maar
tussendoor onderscheidde Kaminski zich vooral door een rake kopbal van Pandza nog uit zijn netten te
houden.
Julien doet het weer
De één-nul hing in de lucht en viel net op het halfuur. Julien Gorius dwong een vrije trap af, schilderde
deze heerlijk over het muurtje en gaf de tot dan toe goddelijke hand van Kaminski het nakijken.
Bijna kon Buyens op de counter de tweede Mechelse goal van de avond scoren, maar Kaminski – weer hij
– reageerde fraai met het been op de afgeweken punter. KV Mechelen had de klus voor de rust nog moeten
klaren. De alleenstaande Mununga kopte echter onbegrijpelijk naast.
Bovendien wist Benteke een strafschop in de blessuretijd van de eerste helft niet te verzilveren. Ingrao ging

in een scrimmage voor doel met de hand naar de bal en scheidsrechter Dierick wees resoluut naar de stip.
Christian Benteke mocht van zijn ploegmaats de kans benutten om zijn eerste voor stamnummer 25 te
maken. De spits gleed echter jammerlijk uit en zag zijn bal hoog in de tribune verdwijnen. De krappe
voorsprong bleef op het bord ondanks de resem kansen.
Precisie van Geudens
Indien KV Mechelen niet plots in de brede middenmoot wilde terecht komen, pakte het vandaag best de
volle buit. Het overwicht dus snel omzetten in een tweede doelpunt was dus de boodschap. Destorme
haalde uit, Kaminski verkeek zich bijna op de gladde bal en moest een corner toestaan. De Beerschotdoelman moest zich wat later wel gewonnen geven toen Kevin Geudens staalhard uithaalde. De
vijfentwintig meter afstand deerden de nummer zestien niet om het kleinste linkerhoekje te viseren en te
scoren.
Doelpuntenfestival
Germinal Beerschot legde amper acties laat staan kansen op de mat en kende dan ook nog pech toen
scheidsrechter Dierick de bal voor een licht duel tussen Kagelmacher en Destorme op de stip legde. Gorius
klaarde de klus en de veilige drie-nul deed Germinal Beerschot zichtbaar pijn.
Toen Gorius en Mununga na een heerlijk ingestudeerd nummertje Benteke de vierde van de avond op een
schoteltje aanboden, ging KV Mechelen helemaal uit haar dak. Mechels tikkietakkievoetbal zorgde voor
een pijnlijke aftocht voor de bezoekers en een geweldige afsluiter van een wedstrijd die KVM heel de tijd
overheerste. Negrao redde de eer – nou ja – nog vanop de elfmeter, Benteke legde met zijn tweede van de
avond de eindscore vast.
Woensdag 27 oktober: KV Mechelen - K. Racing Waregem 7-0
KV Mechelen trok vandaag de wei in tegen derdeklasser RC Waregem in het kader van de nieuwe
bekercampagne. Opnieuw kregen de toeschouwers veel doelpunten te zien. Malinwa omzeilde de kaap met
duidelijke 7-0 cijfers.
In vergelijking met de wedstrijd tegen Germinal Beerschot voert Marc Brys slechts een gedwongen
wijziging toe. Olivier Renard ondervond nog te veel last van de arm en daarom mocht Wouter Biebauw het
Mechelse doel nog eens verdedigen tegen derdeklasser Racing Waregem.
Traditioneel begin
In de vorige twee bekercampagnes begon KV Mechelen steeds slap aan de wedstrijd tegen respectievelijk
Veldwezelt en Spouwen-Mopertingen. Ook Racing Waregem is een tegenstander uit een lagere reeks en
dus zagen de toeschouwers een slap wedstrijdbegin. Desondanks is het toch Malinwa dat als eerste kan
dreigen. Destorme testte al in de tweede minuut de vuisten van doelman Vergote, die het schot goed
pareerde.
Het was meteen de enige bal tussen de palen van het eerste half uur. Verder dan enkele afstandsschoten
kwam geelrood niet. Buyens en Gorius trapten de bal over doel. Net na het kwartier kreeg Mununga de 1-0
op een schoteltje aangeboden na een voorzet van Xavier Chen, maar de jonge aanvoerder trapte over de
bal. Ei zo na kwam de misser KVM duur te staan, want amper een minuut later vergat de Mechelse
verdediging bij een vrije trap twee Waregemse spelers aan de tweede paal, maar ook zij trapten over en
naast de bal.
De verlossing
Het derde schot tussen de palen bleek het goede. Destorme zorgde met een goed geplaatste bal voor het
verlossende eerste doelpunt. De term verlossend mag ook letterlijk genomen worden. Wanneer Gorius een
hoekschop vier minuten later naar de rand van de zestien verstuurde, schoot Van Hoevelen de val knap
naar de hoek. In eerste instantie weet de doelman het schot nog tegen te houden, maar Mununga werkt de
rebound uiteindelijk toch tegen de touwen. 2-0 voor KV Mechelen en de wedstrijd lijkt dan al gespeeld.
Net voor de rust pikt ook Gorius zijn doelpunt mee na alweer een afgeweerd schot, deze keer van
Destorme. 3-0 bij de rust.
Super subs
Bij het begin van de tweede helft gunde Marc Brys meteen twee invallers de gelegenheid om zich te tonen.
Anthony Van Loo en Bjarni Vidarsson grepen ook nadrukkelijk die kans want na vier minuten schilderde
de eerste een voorzet op het hoofd van de laatste en de 4-0 stond op het bord. De geelrode trein leek nu
helemaal op de rails te staan met vlotte combinaties en kansen van o.a. Mununga, Destorme en Benteke tot
gevolg, maar niemand die zorgde voor een nieuw doelpunt.
Voorlopig althans, want de weerstand bij de tegenstander leek nu echt wel volledig gebroken. Een rustig
controlerend KV Mechelen moest amper toestaan dat RC Waregem in de buurt van Biebauw kwam. KVM
slaagde er zelfs in de voorsprong stelselmatig uit te bouwen en dacht daarbij ook aan de
entertainmentswaarde van de opgebouwde aanvallen. Eerst kopte Benteke de bal in de korte hoek voorbij

doelman Vergote na een aanval van derde invaller Iddi. Even later toonde Gorius dat de vrije trap tegen
GBA geen toevalstreffer was. Na een fout op Vidarsson op de rand van de rechthoek klopte die de
Waregemse doelwachter voor de zesde keer vanavond.
Het publiek amuseerde zich kostelijk en bedankte nog voor het einde van de wedstrijd alle spelers met
naam en toenaam. Intussen ranselde de paradoxale uitblinker bij de bezoekers Vergote nog enkele ballen
uit zijn doel, maar uiteindelijk legde Van Hoevelen na een ingestudeerde hoekschop de 7-0 eindstand vast.
KV Mechelen bekert zo overtuigend verder en trekt in de volgende ronde naar het Guldensporenstadion in
Kortrijk. Beide supportersclans werden door de twee ploegen uitgebreid bedankt voor de aanwezigheid.
Zaterdag 30 oktober: KAA Gent - KV Mechelen 3-1
KV Mechelen verloor vandaag kansloos met 3-1 op het veld van KAA Gent. Benteke werd in de slotfase
nog rechtstreeks uitgesloten.
Beide elftallen begonnen eerder afwachtend aan de partij. In de zesde minuut dreigde Gent een eerste keer
via Ljubijankic maar het werd wel meteen heel erg warm. Olivier Renard had een uitstekende redding in
huis op de kopbal. De doelman was meteen goed opgewarmd en dat was nodig, want de thuisploeg kwam
een tweede maal dicht in de buurt van de openingstreffer, maar opnieuw toonde de Mechelse goalie zich
paraat op de poging van Ljubijankic.
Malinwa kon daar aanvallend niet veel tegenover stellen. Destorme probeerde Jorgacevic wel vanop
afstand te verschalken, maar de doelman pakte het schot makkelijk.
Gentse druk
AA Gent verhoogde de druk en de Buffalo’s creëerden enkele kansen op rij. Eerst kopte Ljubijankic zijn
derde kans van de avond net over en even later wist Renard zich geklopt door een kopbal van Thompson,
maar Buyens stond zijn doelman bij en redde op de lijn. Diezelfde Thompson werd even later goed vrij
gespeeld, maar zijn schot scheerde de paal.
Toch viel het doelpunt bijna aan de overkant. Na een onderschepping van Geudens, Kon Benteke alleen op
Jorgacevic af. De bal raakte voorbij de Gentse doelman, maar een goed gevolgde Destorme kon niet
profiteren van een uitglijdende Suler, die zich nog net in de baan van de kopbal kon werpen.
Op het einde van de eerste helft werd het veldoverwicht voor AA Gent dan toch beloond, wanneer
Coulibaly de zoveelste kopkans dan toch voorbij Renard knikte. 1-0 voor de thuisploeg.
Malinwa stak nog twee maal de neus aan het venster, maar Mununga werd randje buitenspel teruggefloten
en net voor rust kon Destorme nog eens dreigen na een vrije trap van Gorius. Intussen waren er overigens
maar liefst zes gele kaarten getrokken, waarvan vier aan geelrode kant.
Comeback van korte duur
De Buffalo’s kwamen een stuk gemotiveerder terug het veld op voor de tweede helft. Met resultaat: na acht
minuten werkte Ljubijankic de voorzet van Azofeifa in doel. Vanaf dat moment kwam Gent amper in de
problemen. De bezoekers konden een twintig minuten lang geen aanspraak maken op een doelpunt.
Integendeel, Azofeifa kreeg nog twee maal de kans op de 3-0, en mikte de bal tot twee maal toe over.
Blauwwit leek de wedstrijd makkelijk te gaan uitspelen, maar plots was daar toch de aansluitingstreffer. Na
een hoekschop trapte Wilmet de afvallende bal voorbij Jorgacevic. De vreugde was echter van korte duur,
want slechts enkele minuten later legde Gumienny de bal op de stip nadat El Ghanassy de voorzet tegen de
arm van een glijdende Chen trapte. Smolders zette feilloos om en de 3-1 stond op het bord. De
wederopstand van KV Mechelen werd zo al snel de kop ingedrukt en de wedstrijd was beslist.
Malinwa moest de kelk tot op de bodem ledigen: in de slotminuten werd Benteke nog uitgesloten na een
elleboogstoot. KVM eindigde zo met tien na een wedstrijd waar het nooit enig puntengewin kon claimen.
Geelrood blijft wel op de vijfde plaats nadat ook de rechtstreekse concurrenten in extremis punten hebben
laten liggen.
Vrijdag 5 november: Christian Benteke Liolo wordt dan toch niet geschorst voor z’n rode kaart op het veld
van KAA Gent. De spits kreeg een minnelijke schikking van 2 schorsingsdagen voorgesteld, maar Malinwa
ging hiertegen in beroep. Na het bekijken van de beelden sprak het Sportcomité Benteke vrij.
Verder stelde de club vandaag via de website de winterstage van KV voor. Voor het tweede jaar op rij trekt
Malinwa op oefenkamp naar het Zuid-Spaanse Marbella. Via Thomas Cook organiseert KVM voor het
eerst een reis voor de supporters.
Zaterdag 6 november: KV Mechelen - Sporting du Pays de Charleroi 2-0
Malinwa won met twee-nul van Charleroi SC. Destorme en Wilmet sloopten de bezoekende muur in de
tweede helft.
Malinwa kreeg vandaag de kans om zich op vijf punten van leider KRC Genk in de stand te nestelen.
Daarvoor diende het wel van het Charleroi-in-malaise te winnen. In een rommelige eerste helft geraakte

KV Mechelen nauwelijks aan doelpogingen.
Het verfijnde voetbal bleef achterwege en als de bal dan toch voorbij doelman Hatefi ging, stond er nog een
verdedigend been in de weg om de één-nul weg te keilen. De tweede helft bracht soelaas: Destorme zorgde
voor de verlossing, Wilmet met een lekkere bal vanop twintig meter voor de definitieve beslissing.
Magere eerste helft
We kunnen dus kort zijn over de eerste vijfenveertig minuten. De bezoekers drongen het meeste aan in de
beginfase, maar verder dan wat vrije trappen geraakten de Carolo’s niet. De eerste echte mogelijkheid
kwam er via Gorius. Zijn vrije trap botste gevaarlijk voor doelman Hatefi, maar belandde naast het
doelkader.
De warrige eerste helft werd ontsierd door vele kleine foutjes en onnauwkeurigheden. Een misverstandje
tussen Van Hoevelen en Renard had de thuisploeg wat lullig op achterstand kunnen plaatsen, maar Losada
en Gueye konden niet profiteren. Malinwa stond achterin op slappe benen te voetballen, maar de Carolo’s
vingen niets met die ruimte aan.
Voorin liep het al evenmin om de bezoekende muur te slopen. Een knappe crossbal van Jonathan Wilmet –
in de ploeg voor de geschorste Mununga – belandde scherp voor doel bij Geudens, maar Hatefi pakte
zonder problemen. Veel viel er voor de bezoekende kooi niet te beleven tot vlak voor de rust. Wilmet vond
op een uitstekende corner van Gorius met een al even uitgekiend ééntijdsschot het gaatje in de Waalse
defensie, of toch bijna. Samuel Fabris redde op de lijn. En Charleroi? Dat keek toe en probeerde met één
schuchtere poging een onverdiend goaltje mee te pikken. Losada testte Renard, maar die kon de krulbal
fraai uit de hoek halen.
Verlossing
De tweede helft moest dus beterschap brengen en dat deed het ook, tenminste aan de Mechelse zijde. KV
Mechelen voetbalde meer met de neus naar voren, zette hoger druk en verzorgde de opbouwende
combinaties. Christian Benteke had al gauw moeten scoren, maar miste het onmisbare: zijn kopbal botste
nog naast de staak. Geelrood bleef Hatefi bestoken, maar het duurde nog twintig minuten voor de bal tegen
de netten ging. Een keurige voorzet van Chen op rechts werkte Destorme in doel.
Wilmet maakt het af
Het bleef echter uitkijken, want ondanks het pover aantal kansen van de bezoekers waren de bezoekers
eens voor doel wel gevaarlijk. Renard moest attent blijven - Franquart ontsnapte aan het oog van de
thuisverdediging - maar knalde op de vuisten van de goalie. In de slotfase claimde KVM nog een penalty –
Benteke alleen door kreeg een stevige schouderduw maar zonder meer.
Diabang en Benteke hadden even later de veilige tweede goal moeten maken. De inzet van Wilmet
beoordeelden beide spelers verkeerd, weg kans. Jonathan Wilmet maakte dan maar een eind aan de laatste
hoop van de bezoekers met een geweldige afstandsknaller. Twee-nul: opdracht volbracht voor de
thuisploeg.
Woensdag 10 november: KV Kortrijk - KV Mechelen 1-2
KV Mechelen zette de bekercampagne van dit jaar na de 7-0 tegen RC Waregem ook tegen te volgende
West-Vlaamse ploeg met succes verder. In Kortrijk werd er met 1-2 gewonnen.
KV Mechelen droomde van een nieuw succesvol bekeravontuur maar moest daarvoor eerst KV Kortrijk
bekampen in het Guldensporenstadion. Marc Brys kon niet rekenen op spelmaker Julien Gorius, maar
kapitein Mununga stond verrassend wel op het wedstrijdblad. De Mechelse trainer had een duidelijk
tactisch plan in gedachten met de nadruk op de verdediging.
Felle start KVK
Bijna was die tactiek van geen belang want de thuisploeg zorgde al in de openingsminuten voor serieuze
dreiging. Eerst testte Kums of Renard goed was opgewarmd. De goalie zweefde de bal uit de winkelhaak.
Op de hoekschop die volgde bleef de bal gevaarlijk hangen, maar niemand van Kortrijk kon er zijn voet
tegenzetten.
Naderhand kwamen de bezoekers iets beter in de partij zonder al te veel kansen af te dwingen.
Invallersdoelman Lahaye toonde zich wel even onzeker op een vrije trap, maar het was wachten tot de 14de
minuut voor een schot tussen de palen. Buyens kon net niet voldoende kracht zetten achter de teruggelegde
bal van Benteke.
De wedstrijd bleef goed op en neer gaan met een licht voordeel voor Kortrijk. Rossini kreeg voor Kortrijk
de beste kans van de eerste helft na een scherpe counter. De ex-speler van KVM trapte de bal echter op
Renard, die pal stond.
Net na het halfuur ranselde de thuisdoelman nog een vrije trap van Vidarsson uit het doel, maar verder dan
enkele afstandsschoten kwamen beide ploegen niet meer. De doelmannen werden dan ook niet meer in
verlegenheid gebracht.

Dan toch Mununga
De tweede helft begon heel wat minder furieus als de eerste. KV Kortrijk kwam aan enkele halve kansen
via De Beule en Gershon, maar geen van beide kopballetjes verdween in doel. Daarna gebeurde een hele
tijd niets, maar Malinwa voetbalde opnieuw lustig mee op het middenveld.
Op het uur een opmerkelijke wissel: Joachim Mununga, vooraf niet volledig fit verklaard, maakte zijn
opwachting langs de lijn voor. Met zijn inbreng kwam er meteen meer diepgang in het geelrode spel.
Destorme kreeg zo een reuzenkans voorgeschoteld: Benteke vervulde zijn rol van targetspits opnieuw
uitstekend, maar Lahaye had opnieuw een knappe redding in huis op het schot van een alleenstaande
Destorme.
Dol slotkwartier
Het was slechts uitstel want na een nieuwe hoekschop voor de bezoekers kopte de onvermijdelijke Pandza
in de 73ste minuut de bal tegen de touwen. En plots ging het snel, want slechts drie minuten later verkeek
de tweede doelman van KVK zich op een afstandsschot van Kevin Geudens: 0-2 en voor Malinwa leek de
buit binnen.
Toch was de wedstrijd nog niet gedaan, want uitgerekend Pino Rossini schoof –ook al vanop afstand- de
bal mooi in de hoek voorbij Renard. Het werden nog een tiental spannende minuten die menig hartpatiënt
geen goed zouden doen. KVK kwam wel nog enkele malen in de buurt van Renard, maar het waren vooral
Benteke en Mununga die twee maal alleen voor de doelman verzuimden de klus helemaal te klaren op de
counter. KV Mechelen hield de 1-2 uiteindelijk wel op het bord en mag zo dus niet geheel onverdiend
aantreden in de heen- en terugwedstrijden van de kwartfinale van de Cofidiscup. De bekerdroom leeft dus
ook na 10 november nog verder.
Vrijdag 12 november: Voor de verre verplaatsing naar de Oostkantons, waar KV haar laatste wedstrijd van
de heenronde tegen KAS Eupen speelt, is de ploeg vandaag op afzondering vertrokken.
Zaterdag 13 november: Rond 18u30 werd door scheidsrechter Philippe Flament de wedstrijd KAS Eupen
– KV Mechelen afgelast. Door overvloedige regenval van de laatste dagen was het terrein onbespeelbaar
geworden. Reeds op de middag was duidelijk dat het moeilijk zou worden om de wedstrijd te laten
plaatsvinden, maar pas anderhalf uur voor de aftrap werd het veld gekeurd. Volgens iedereen was het een
logische beslissing maar deze had enkele uren vroeger moeten genomen worden zodat de supporters niet
voor niets de reis naar Eupen moesten aanvatten.
Maandag 15 november: De uitgestelde wedstrijd KAS Eupen – KV Mechelen wordt op dinsdag 14
december gespeeld. De aftrap wordt om 20u30 gegeven.
Woensdag 17 november: De officiële website van KV Mechelen is door de Clickx-redactie genomineerd
voor ‘Site van het Jaar 2010’ in de categorie voetbal. Tot en met 29 november kan hiervoor gestemd
worden.

Een printscreen van de website van KV: www.kvmechelen.be

Zaterdag 20 november: KSC Lokeren Oost-Vlaanderen - KV Mechelen 3-1
KV Mechelen stond in Lokeren voor de eerste opdracht van de terugronde. In tegenstelling tot de eerste
wedstrijd van dit seizoen werd er ditmaal verloren van Sporting Lokeren en ex-trainer Peter Maes.
Eindstand 3-1.
Marc Brys had het wellicht niet moeilijk om de troepen te motiveren om op bezoek te gaan bij oude
bekenden Koen Persoons en Peter Maes. De spelers werden alvast geïnspireerd door een aangevraagde
Mexican Wave en dat leek te helpen, want langs beide kanten waren er al in de openingsminuten kansjes te
noteren.
Zo bracht Mununga na een uitschuiver van een Lokerse verdediger voor, maar het schot werd afgeblokt.
Ook Lokeren kwam een aantal keren in de buurt van Renard, maar het werd pas echt gevaarlijk toen Leko
een vrije trap opnieuw moest trappen van Virant. De kopbal ging tegen de lat. Malinwa moest echter niet
onderdoen, want net nadat Daknam een overtreding claimde op Mokulu besloot Wilmet de prima counter
eveneens op de dwarsligger.
Sterke Benteke
De wedstrijd bleef goed op en neer gaan met een licht veldoverwicht voor de thuisploeg. Het was echter
Benteke die KVM op voorsprong bracht met een achterwaartse kopbal. Doelman Lazic twijfelde te lang en
zo kon geelrood spreken van een droomstart. Ei zo na werd de voorsprong twee minuten later al
verdubbeld, maar nu was Lazic wel bij de pinken op de doorbraak van Mununga. Yoni Buyens was goed
gevolgd, maar trapte de wenkende kans onbegrijpelijk naast.
Lokeren schoot wakker en nam het spel in handen. Het is algemeen geweten dat Ivan Leko een gevaarlijke
klant is op stilstaande fases en ook nu was het prijs. Renard kon de inzet van de vrije trap in eerste instantie
nog afblokken, maar de hoekschop die volgde, zorgde dan toch voor de gelijkmaker. Benjamin De Ceulaer
tikte de bal voorbij de Mechelse goalie. 1-1 en alles te herdoen.
De ploeg van Peter Maes bleef het meeste balbezit behouden, maar slaagde er niet in uitgespeelde kansen
bij elkaar te voetballen. Het was integendeel KV Mechelen dat bijna een tweede keer op voorsprong kwam.
Een goed spelende Benteke stuurde Wilmet in het straatje die goed voor bracht. Bijna verdween de bal via
het been van thuisspeler Laurens De Bock in doel, maar Lazic werd in extremis nog bijgestaan door een
verdediger. Net voor de rust kon ook Julien Gorius de thuisgoalie nog eens bedreigen, maar het vluchtschot
zoefde over. 1-1 stond het bij de koffie.
Sporting Lokeren opende de tweede helft met een knal. Letterlijk dan. Het schot van Koen Persoons ging
net naast en spatte uiteen op de boarding. KVM wilde niet onderdoen en ook Kevin Geudens waagde een
poging van afstand, maar Lazic kwam niet in de problemen. Het voormalig nummer zes van Malinwa liet
zich op het uur opnieuw opmerken, maar een Mechelse voet verhinderde nog net de vrije schietkans voor
Persoons.
Na die kans leek het vuur even verdwenen uit de wedstrijd. Er waren vooral veel middenveldspel en kleine
foutjes die het tempo uit de wedstrijd haalden. Plots viel er dan toch een doelpunt uit de lucht. Benji De
Ceulaer werd perfect in het straatje gestuurd door Ivan Leko. De man-in-vorm bij Lokeren omspeelde knap
Olivier Renard en legde de bal in doel: 2-1 voor de thuisploeg.
Mechelen probeerde nog terug te vechten, maar vooral Sporting Lokeren kreeg nog enkele halve kansjes
via opnieuw De Ceulaer en Mokulu. Zonder succes. Malinwa kwam nog een keer in de buurt van de
gelijkmaker na een uitstekende voorzet van Mununga, maar Benteke zag zijn kopbal net langs de verkeerde
kant van de paal belanden.
In de slotfase maakte Tiko er na een dubieuze hoekschop nog 3-1 van met een onstopbaar vluchtschot. Zo
verliest geelrood de eerste wedstrijd van de terugronde met 3-1 en gaan er tegen een rechtstreekse
concurrent drie kostbare punten verloren in de strijd om play off 1.
Dinsdag 23 november: KV Mechelen - Rosenborg BK Trondheim 4-0
Vanavond werkte KV Mechelen een oefenpartij af tegen het Noorse Rosenborg-Trondheim. Malinwa
boekte een knappe 4-0 overwinning.
De Mechelse supporters werden vanavond getrakteerd op een Europese oefenwedstrijd. Als voorbereiding
op de Europa League besloten de Noren KV Mechelen te bekampen in een oefenpartij, de Noorse
competitie is immers al afgelopen. Bij geelrood kregen enkele jongens uit de beloftekern de kans om hun
kunnen te tonen tegen de Noorse kampioen.
In een evenwichtige eerste helft kregen de Noren enkele goede kansen om te scoren, maar ze botsten steeds
op een uitstekende Biebauw. Geelrood zorgde op haar beurt ook geregeld voor gevaar en kende meer
succes met de afwerking. Net voor het kwartier werd Vidarsson vergeten aan de eerste paal. De IJslander
duwde van wel zeer kortbij de bal tegen de touwen. Dunkovic verdubbelde op zijn beurt, na een knappe
rush van Diabang, enkele minuten voor de rust de score.

Na de pauze ging KV Mechelen door op haar elan van de eerste helft: een sterke organisatie zorgde voor
stabiliteit achterin, de omschakeling naar de aanval gebeurde snel en gevat. Rosenborg kende een zware
avond en zag na amper tien minuten in de tweede helft de bij de rust pas ingevallen Jamtfall uitvallen met
een blessure na een contact met De Witte. KV Mechelen combineerde bij tijden vlot en brak geregeld door
de Noorse gelederen. Diabang kopte een voorzet net over doel maar zag zijn ploeg enkele minuten later
toch uitlopen tot 3-0. De net ingevallen Laureys kneep gepast naar binnen en bracht met een fraaie
doorsteekbal Dunkovic alleen voor doel. De Kroaat bleef rustig en duwde de bal onder de Noorse goalie in
doel. Biebauw kende een rustigere tweede helft dan zijn overbuur en loste de weinige gevaarlijke situaties
zonder veel problemen op. Op het einde van de partij zette een sterke Diabang de kroon op het werk voor
de thuisploeg. KV Mechelen won zo het midweekse intermezzo tegen de Noorse kampioen met duidelijke
4-0 cijfers.
Woensdag 24 november: Vanmiddag werd in Brussel geloot voor de kwartfinales van de beker van België.
KVM neemt het in die ronde op tegen R. Standard de Liège. De heenwedstrijd gaat door op woensdag 22
december in Luik, en wordt afgetrapt om 19u. De terugwedstrijd staat op woensdag 26 januari
geprogrammeerd. Als Malinwa zich plaatst voor de halve finales komt het uit tegen de winnaar van het
duel White Star Woluwé FC – KAA Gent. Ook dan begint KV met een uitwedstrijd. De andere
kwartfinales zijn KVC Westerlo – K. Lierse SK en Cercle Brugge KSV – KFC Germinal Beerschot
Antwerpen.
Vrijdag 26 november: Het Uitvoerend Comité van de Voetbalbond besliste dat de bekerwedstrijd van 22
december op R. Standard de Liège om 20u30 zal worden afgetrapt in plaats van om 19u. Ondertussen
raakte ook bekend dat Sporza deze wedstrijd uitkoos voor de live-uitzending.
Zondag 28 november: KV Mechelen - SV Zulte-Waregem 0-0
KV Mechelen slaagde er vanavond niet in om afstand te nemen van Zulte Waregem. Na een povere partij
had Benteke in de slotfase nochtans de winninggoal meermaals aan de voet.
De bal rolde echter niet tegen de netten en dat leverde een scoreloze nul-nul zonder veel bezieling op. In
een bitter koude eerste helft viel er nauwelijks wat te beleven. Organisatie was het codewoord van de dag
bij beide ploegen en die tactiek leverde weinig hartverwarmends op.
Christian Benteke zorgde voor het eerste handengeklap: hij zette zijn hoofd tegen een vrije trap van Gorius,
maar Bossut kon de bal nog net klemmen. Aan de overzijde probeerde Habibou het vanop afstand, maar
ook Renard was bij de pinken. De Mechelse goalie ging goed plat. Ondanks het leuke begin, viel de partij
volledig stil. Beide elftallen verscholen zich massaal achter de middenlijn en ontbraken de nodige
creativiteit om de defensies te ontgrendelen.
Zulte-Waregem bijna op voorsprong
KV Mechelen – met Diabang naast Benteke in punt en Biset in plaats van Pandza – hield het achterin
behoorlijk gesloten, maar creëerde voorin niet de gewenste ruimte. Nee, op basis van het aantal
mogelijkheden had Zulte Waregem meer aanspraak op een doelpunt kunnen maken. Zo hadden Delaplace
en Matton meer moeten doen met hun aangereikte passes.
Maar als we het over deze kansjes hebben, dan moeten we er eerlijkheidshalve bij vermelden dat Renard er
net als Bossut werkloos bijstond, want geen enkele bal ging tussen de palen. Maar de bezoekers bleven
gevaarlijk. Na een snelle aanval met Chevalier over rechts had Matton de nul-één aan de voet, maar hij
mikte in één tijd naast. Zulte Waregem had met Chevalier de man met de meeste ideeën in haar rangen,
want even later dook hij alleen op in de zestienmeter. Chen ruimde nog net voor het aanstormende hoofd
van Habibou op.
Koude nul-nul
Vlak voor de pauze mocht Benteke dan toch nog eens Bossut bedreigen. Mununga zette voor, Bossut
zweefde de bal uit de hoek. Het was tot dan een on-Malinwaiaanse avond: afwachten, het balbezit laten en
– vooral - geen druk bij balbezit, nee, de eerste vijfenveertig minuten hadden gerust wat meer mogen zijn.
Een koude nul-nul stond bij de rust dan ook op het bord.
Betere tweede helft
Biset kopte pal op Bossut na een indraaiende hoekschop van Gorius. Even later bediende een klaar
kijkende Wilmet Benteke. Hij koos voor een omhaal: over. De bezoekers hadden het iets moeilijker dan
voor de pauze om de bal vast te houden, maar tekenden wel weer voor dé kans op het openingsdoelpunt.
Delaplace dook plots dichtbij Renard op, maar leverde onder druk van Gorius in. Ook toen Chevalier
vanuit een zeer schuine hoek schoot, had Malinwa een uitstekende Renard nodig om de nul te houden.
Benteke net niet

Tien minuten voor affluiten leek het dan zover: KVM leek te gaan scoren. Gorius stuurde Benteke centraal
door de buitenspelval. Maar efficiëntie had Benteke duidelijk niet in de benen, want doelman Bossut
voorkwam met een magistrale redding de winninggoal. Christian Benteke kreeg even voor het laatste
fluitsignaal een nieuwe kans na slecht uitverdedigen bij de West-Vlamingen, maar weer lukte het niet.
Ditmaal zoefde de bal naast de verkeerde kant van de paal. Zo verkwanselde geelrood de kans om na een
matige wedstrijd drie punten aan de vooravond van een zware decembermaand binnen te halen.
Dinsdag 30 november: Vandaag moest KAS Eupen voor het Sportcomité verschijnen om aan te tonen dat
het op zaterdag 13 november er alles aan gedaan had om de wedstrijd tegen KV Mechelen te laten
plaatsvinden. Toen moest de wedstrijd uitgesteld worden omdat het terrein door de regen onbespeelbaar
was geworden. Een uitspraak van de zitting van vandaag wordt pas op december 14 gedaan. De
kalendercommissie van de KBVB had deze datum echter al aanduid om de match in te halen. Omdat KVM
of Eupen tegen de uitspraak van 14 december nog in beroep kunnen gaan, zal er moeten uitgekeken worden
naar een nieuwe datum.
Donderdag 2 december: Vandaag kwamen elf clubs op KV Mechelen bij elkaar om er te vergaderen over
de competitieformule. Momenteel is de hervormde competitie, met slechts 16 clubs en play-offs, aan haar
tweede editie toe. Deze elf clubs, alle huidige eersteklassers behalve de zogenaamde G5 (Club Brugge KV,
KAA Gent, R. Standard de Liège, RSC Anderlecht en KRC Genk) brachten een gezamenlijk standpunt
naar buiten: zij willen namelijk terugkeren naar het oude systeem van 18 clubs zonder play-offs. Met dit
solidaire en duidelijk standpunt trekken de elf clubs volgende week naar een nieuwe vergadering bij de Pro
League.
Vandaag overleed oud-speler Prosper Verhoeven. Verhoeven, die op 20 november negentig werd,
voetbalde tot 1949 voor Malinois en maakte deel uit van de kampioenenploegen van 1945-1946 en 19471948.
Zaterdag 4 december: K. Lierse SK – KV Mechelen werd vanavond iets voor 20u door scheidsrechter
Serge Gumienny uitgesteld. In de namiddag was het terrein sneeuwvrij gemaakt, maar rond 18u30 begon
het terug hevig te sneeuwen. Er werd geprobeerd om ook deze nieuwe sneeuw te verwijderen maar omdat
het bleef sneeuwen lukte dit niet voldoende. De hoofdreden om af te gelasten was volgens Gumienny dat
de lijnen niet meer zichtbaar waren.
Dinsdag 7 december: Op 14 december komt het uitstel van de wedstrijd van op Lierse voor het
Sportcomité. Die dag zal het Sportcomité normaalgezien ook een uitspraak doen over de match van in
Eupen.
Verder behandelde de Rechtbank van Eerste aanleg vandaag de rechtszaak die Willy Van den Wijngaert
heeft aangespannen tegen KV Mechelen. De ex-voorzitter eist van de huidige vzw Yellow-Red KV
Mechelen zijn investeringen (ongeveer 12 miljoen euro) terug die hij deed in het oude KV Mechelen. Een
uitspraak in deze zaak wordt op 4 januari verwacht.
Woensdag 8 december: Gisteren maakte Clickx Magazine in de Gentse Handelsbeurs de winnaars bekend
van de verkiezingen van Site van het jaar. De website van KV Mechelen eindigde tweede in de categorie
voetbal. Enkel de site van Club Brugge KV kreeg meer stemmen dan de Geelrode webstek. Het webteam
van KV Mechelen wenst iedereen dan ook uitdrukkelijk te bedanken voor zijn of haar stem.
Vrijdag 10 december: De 16 clubs van de Pro League hebben vandaag via een stemming gekozen om
vanaf volgend seizoen terug een competitie te spelen met 18 ploegen en zonder play-offs. Twaalf van de 16
clubs (de elf zogenaamde kleine clubs + R. Standard de Liège) stemden om terug te gaan naar het oude
systeem. De vier andere clubs (Club Brugge KV, KAA Gent, RSC Anderlecht en KRC Genk) vergaderen
volgende week opnieuw om zich te beraden. Anderlecht liet vooraf al verstaan dat het de televisierechten
van zijn wedstrijden individueel zal verkopen.
Vrijdag 10 december: KV Mechelen - Club Brugge KV 0-1
KV Mechelen verloor onverdiend met nul-één van Club Brugge. Scheidsrechter Nzolo stuurde Benteke in
de eerste helft met rood weg en onthield Malinwa een penalty in de tweede helft.
Club Brugge genoot vanavond al snel van een voorsprong. Een onattente thuisdefensie liet Dirar en Perisic
de vrije baan en dat leverde al na vijf minuten de nul-één op. Malinwa moest vlak voor het halfuur met tien
verder toen scheidsrechter Nzolo een elleboog van Benteke zag. In de tweede helft diende Nzolo de bal op
de stip te leggen voor KV Mechelen na een fout op Van Hoevelen, maar dat gebeurde niet. Malinwa bleef
strijden – aandoenlijk om te zien hoeveel kilometers het Mechelse middenveld aflegde - maar dat leverde

niet de gewenste kansen op. Club Brugge haalde het eindsignaal met dat ene doelpunt en houdt zo de
aansluiting met de top vijf.
Vroeg openingsdoelpunt
Een zeer aanvallend ingesteld Club Brugge startte het vinnigst met twee waarschuwingen van Vargas en
Perisic en mocht al snel een voorsprong vieren toen Perisic ongehinderd mocht inkoppen. Een herboren
Dirar zette Ghomsi simpel in de wind en schilderde de bal op de knikker van de nummer 44 van de
bezoekers.
KV Mechelen stond erbij en keek ernaar en moest dus al snel achtervolgen. Met een kopbal van Benteke –
over – toonde de thuisploeg zich even gevaarlijk, maar geelrood had het in de beginfase knap lastig met
blauwzwart. Club hield het veld goed breed en trachtte snel tussen de lijnen te voetballen. Het balbezit was
dan ook voor de bezoekers, maar tot grote kansen kwam het evenwel niet. Donk werkte een hoekschop wel
nog tegen de paal. Malinwa wou tussendoor ook nog even de bal op de stip, toen Van Gijseghem Gorius de
doorgang belette, maar Nzolo zag geen graten in het deurtje-toe van de Club-defensie.
Benteke rood
Club Brugge zakte terug en de partij verwaterde tot Nzolo – al van aanvang niet de vriend van de
thuisaanhang – een rode kaart bovenhaalde. Hij gaf Benteke na een duel met Hoefkens meteen rood, een
zware sanctie voor de thuisploeg die zelfs met elf Stijnen nauwelijks kon bedreigen.
Vlak voor de pauze kon KV Mechelen dan toch nog eens prikken. Kenny Van Hoevelen kopte een
indraaiende vrije trap van Gorius tegen de deklat. En Club? Dat toonde nog bitter weinig van de
veelbelovende start. Eén keer Dirar met Akpala die net naast besloot, was het enige wat we nog langs
bezoekende zijde noteerden. In de slotfase van de eerste helft claimde Club nog een strafschop en een
tweede rode kaart omdat Odidja neerging na een fase met Ghomsi. Nzolo en zijn assistent zagen geen
overtreding en zo bleef het bij de nul-één na een zeer geanimeerde, maar weinig voetbalrijke eerste helft.
Strijd voorop
En de tweede helft begon zoals de eerste geëindigd was: met veel commotie, getier en discutabele
beslissingen. KV Mechelen had een strafschop moeten krijgen toen Pandza in de zestien werd neergehaald.
Het stadion zag wat Nzolo niet zag en Malinwa voelde zich – terecht – opnieuw bekocht.
Club Brugge was gewaarschuwd en herstelde gauw het evenwicht. Perisic had zelfs de nul-twee aan de
voet toen hij alleen voor Renard kwam, maar hij plaatste het leer centimeters naast. Dirar mocht even later
ook aanleggen: zijn voorzet-schot zoefde voorlangs. Ondanks enkele scherpe tegenaanvallen hield
Malinwa behoorlijk stand. Club liet het na om een veilige voorsprong uit te bouwen en KVM kwam al
strijdend een aantal keer in de zestien.
Geelrood verdiende de gelijkmaker op basis van het hart waarmee het stond te voetballen, maar dé kans
viel maar niet. Dan was Club nog dichtbij de nul-twee toen de ingevallen Simaeys alleen voor Renard
verscheen. De thuisgoalie was bij de pinken en hield het slot nog spannend, maar het mocht niet baten: de
bezoekers graaiden de drie punten weg met dat ene vroege doelpunt.
Dinsdag 14 december: Vandaag besliste het Sportcomité dat de wedstrijden op KAS Eupen en K. Lierse
SK reglementair werden afgelast. Men oordeelde dat overmacht aan de basis van de afgelasting lag en dus
zullen de wedstrijden ingehaald worden. Het is nu aan de kalendercommissie van de KBVB om nieuwe
data op deze duels te plakken.
Malinwa aanvaardde vandaag de minnelijke schikking van de Voetbalbond voor Christian Benteke Liolo.
Voor z’n rode kaart tegen Club Brugge KV kreeg hij van het bondsparket 2 speeldagen schorsing opgelegd.
De gehuurde spits mist hierdoor de competitiematch op K. Sint-Truidense VV en de bekermatch op R.
Standard de Liège. KVM gaat dus niet in beroep tegen deze uitspraak omdat het voor Benteke dit seizoen
al de tweede uitsluiting was en hij tegen z’n moederclub Standard sowieso niet mocht aantreden.
Woensdag 15 december: Notaris Luyten legde de openbare verkoop van het stadion en de jeugdvelden vast
op 14 januari. Ondertussen onderhandelt KV Mechelen verder om nog voor de verkoop een oplossing te
verkrijgen.
Zowel KV Mechelen als ex-voorzitter Willy Van den Wijngaert willen de gronden van het stadion en de
jeugdacademie van Malinwa van vereffenaar Joan Dubaere verwerven. Voor deze gronden was er na de
vereffening in december 2002 geen onmiddellijke oplossing en daarom huurde KVM tot nu toe het stadion
van de vereffenaar.
Om eindelijk tot een oplossing te kunnen komen, oordeelde de rechtbank afgelopen zomer dat het stadion
en de jeugdvelden openbaar verkocht moesten worden. De aangeduide notaris, Dirk Luyten, heeft nu een
datum bepaald. Op 14 januari wordt in de zaal Diependael in Mechelen de verkoop gehouden. Om 15u

komen de jeugdvelden aan bod. Nadien om 16u staat de verkoop van het stadion van Malinwa samen met
het chalet van de jeugdvelden gepland.
Of het tot een echte openbare verkoop komt, is nog niet duidelijk. “Alle opties liggen nog open: een vooraf
onderhandelde oplossing of een echte verkoop, het kan nog allemaal”, zegt de advocaat van KVM, Thierry
Lammar. “We onderhandelen ondertussen verder om voor 14 januari onderling tot een oplossing te komen.
Lukt dit toch niet, dan zullen we alle mogelijkheden benutten om het stadion te verwerven tijdens de
openbare verkoop.”
KV Mechelen benadrukt dat wie ook het stadion en de jeugdvelden aankoopt, er geen directe verhuis van
de club aankomt. “Het is immers zo dat een bestemmingswijziging van de gronden niet zomaar kan en dat
de stad ons hiervoor garanties heeft gegeven. Sowieso zal de eigenaar altijd met ons moeten praten over
een redelijke huurprijs. Maar zo ver is het dus nog niet. We blijven immers verder onderhandelen.”
Vrijdag 17 december: De kalendercommissie heeft de data bekendgemaakt van de wedstrijden tot en met
de voorlaatste speeldag. Voor Malinwa werden 3 duels verplaatst van zaterdag naar zondag. Het gaat om
de thuisduels tegen RSC Anderlecht (30 januari om 18u) en KVC Westerlo (6 februari om 20u30). De
match op KFC Germinal Beerschot Antwerpen wordt op zondag 27 februari gespeeld.
Zaterdag 18 december: K. Sint-Truidense VV - KV Mechelen uitgesteld
Rond 19u20 besliste scheidsrechter Sam Loeman om de wedstrijd uit te stellen. Negentig procent van het
terrein was goed bespeelbaar, maar een bepaalde strook van het veld was zodanig bevroren dat het risico op
blessures te groot was geworden. KVM-coach Marc Brys vond dit een terechte beslissing. Volgens STVVpreses Roland Duchatelet kon er wel gespeeld worden. Voor Malinwa was dit echter wel een ongelukkige
beslissing want na Eupen en Lierse is dit al de derde wedstrijd die het zal moeten inhalen. Ook de
supporters van Geelrood, die voor de derde keer onverricht ter zake huiswaarts moesten keren, was dit
uitstel zwaar te verdragen.

De gevaarlijke strook op het terrein van Stayen.
Zondag 19 december: KV Mechelen steunde vandaag via een strafschoppenreeks de actie ‘Music for Life’.
Wouter Biebauw, Yannick Thoelen en coach Marc Brys waren de doelmannen van dienst naar waar de
supporters hun elfmeter mochten schieten. Malinwa verzamelde hierdoor meer dan 500 euro voor het
goede doel.

Maandag 20 december: Marc Brys verlengde z’n contract met KV Mechelen tot 2014. De Antwerpse
coach die afgelopen jaar naar Malinwa kwam en toen een verbintenis voor één seizoen ondertekende blijft
dus 3 jaar extra bij KV.
Naar aanleiding van de vele laattijdige afgelastingen publiceerden de Supportersraad van KV Mechelen en
de onafhankelijke Supportersfederatie ‘Malinwa vzw’ een open brief. De Malinwafans verwachten immers
structurele oplossingen nadat afgelopen zaterdag reeds voor de derde keer een wedstrijd kort voor de aftrap
werd uitgesteld. Hieronder de integrale open brief:
De supportersraad en de overkoepelende supportersfederatie van KV Mechelen willen reageren nadat voor
een derde keer een wedstrijd van KV Mechelen kort voor de aftrap werd afgelast. Naar Eupen waren er
1500 supporters onderweg, naar Lier 1000, naar STVV iets meer dan 650.
De KV Mechelen supporter heeft het nu echt wel gehad: de derde afgelasting was de spreekwoordelijke
druppel, we sturen aan op structurele oplossingen.
We sommen graag even alles op:
Over de wedstrijd van op STVV hebben we toch enkele vragen:
* Heeft het tussen de eerste keuring van het veld in de namiddag en de laatste keuring harder gevroren?
Lag de strook die door de scheidsrechter werd afgekeurd in de namiddag er dan wel perfect bij? De
melding dat de sneeuw met bakken uit de hemel viel is zwaar overroepen, dat konden alle 500 aanwezige
KVM-supporters met eigen ogen vaststellen.
* Indien deze strook inderdaad onbespeelbaar was kan je dan zeggen dat er alles aan gedaan werd om het
terrein speelklaar te maken? (onze excuses voor STVV)
* Waarom werden de supporters niet meer toegelaten in het stadion? Zo creëerde men vanzelf dat een
aantal supporters richting hoofdingang gingen om daar hun ongenoegen te uiten. Gelukkig bleef het bij wat
vocaal over en weer geroep en volgde er zelfs enkele gemoedelijke gesprekken met STVV-supporters.
We stellen vast:
* Een totaal gebrek aan respect voor de supporters.
- We kunnen niet anders dan vaststellen dat er vanuit de Pro League een totaal gebrek aan respect voor de
supporters bestaat. KV Mechelen is een ploeg die veel volk meebrengt op verplaatsing, elke supporter kan
tweemaal in de geldbuidel tasten voor een nieuwe verplaatsing en kan extra verlof vragen aangezien er
ongetwijfeld op weekdagen zal gespeeld worden. Speciaal vermelden we onze supportersbus die vanuit
West Vlaanderen komt gereden voor elke match. Zij waren gisteren om 15u (ja 3 uur 's middags)
vertrokken en belden regelmatig om te checken of er geen afgelasting zou komen. Ook zij mochten
rechtsomkeer maken.
- Wat met de veiligheid van iedereen die onderweg is naar de matchen? Veldverwarming is één, daarmee
los je het probleem op de toegangswegen niet op. Vanuit de overheid komt op zaterdag de boodschap aan
de bevolking zich niet te verplaatsen indien niet absoluut nodig, het voetbal staat hier duidelijk boven.
Sportieve gevolgen?
- Welke ploeg kan matchritme en automatismen opdoen in deze opeenvolgende weken zonder wedstrijden?
- De opeenvolging van wedstrijden in januari en februari kan niet anders dan nefast zijn voor de resultaten
- Wat als tijdens de winterstop een aantal sterkhouders van de ploeg vertrekken? We zijn er van overtuigd
dat ze door onze sportieve directeur waardig zullen vervangen worden, ze zullen echter niet mogen
meespelen in de uitgestelde wedstrijden.
Buiten het emotionele aspect en de dubbele kosten die elke supporter maakt zitten we ondertussen aan een
factuur die oploopt tot 35.000 euro voor bussen die tevergeefs hebben gereden. Wie gaat dit betalen?
Ondertussen hebben we contact genomen met de Pro League en met het bestuur van KV Mechelen met de
vraag voor een overleg. Er zal een gesprek plaatsvinden tussen alle partijen om de verschillende
standpunten naast elkaar te leggen en om te bekijken welke oplossingen er op korte en lange termijn
mogelijk zijn.
Namens de supporters van KV Mechelen,
Stefaan Leroux - Voorzitter Supportersfederatie
Gert Van Dyck - Voorzitter supportersraad

Dinsdag 21 december: De heenwedstrijd voor de kwartfinale van de Beker van België R. Standard de
Liège – KV Mechelen werd uitgesteld. De voetbalbond besliste vanmiddag om de 4 bekerwedstrijden van
morgen uit te stellen. Door de hevige sneeuwbuien van afgelopen dagen waren de meeste velden bedekt
onder een dikke laag sneeuw. Het was vooral het terrein van R. White Star Woluwé FC dat voor problemen
zorgde omdat het als derdeklasser niet over veldverwarming beschikt. De andere wedstrijden konden
misschien wel doorgaan, maar om de supporters in deze barre winterse omstandigheden geen risico’s te
laten nemen, hakte de bond vanmiddag reeds de knoop door om alles uit te stellen.
Vandaag behandelde het Sportcomité het dossier van de uitgestelde match van afgelopen weekend K. SintTruidense VV – KV Mechelen. De thuisploeg toonde aan dat het er alles aan gedaan had om het duel te
laten doorgaan. Malinwa argumenteerde dan weer met foto’s en beelden dat er duidelijk fouten werden
gemaakt bij het klaarmaken van het terrein en vraagt de toepassing van de 0-5-forfaitscore. Het
Sportcomité doet volgende week, op dinsdag 28 december, een uitspraak in deze zaak.
Verder lanceerde KV vandaag ook een oproep om vrijwilligers die willen helpen om het oefenterrein
morgen en donderdag sneeuwvrij te maken zodat het team van Marc Brys zich ter dege kan voorbereiden
op de wedstrijd van zondag tegen KV Kortrijk.
Woensdag 22 december: Vanmiddag zaten KV Mechelen, de Supportersfederatie ‘Malinwa vzw’, de
supportersraad en de Supportersfederatie voor Profclubs samen met Pro League om er te praten over de
recente en laattijdige afgelastingen. Het resultaat van deze bijéénkomst is dat de Pro League zal instaan
voor de kosten van de bussen voor de verplaatsing naar Sporting du Pays de Charleroi. Verder zal de Pro
League een kader opmaken om tegemoetkomingen bij opéénvolgende late afgelastingen in de toekomst
vast te leggen.
Donderdag 23 december: De kalendercommissie van de voetbalbond maakte vandaag de data bekend
waarop de uitgestelde wedstrijden zullen gespeeld worden. KAS Eupen – KV Mechelen zal doorgaan op
18 januari en de streekderby op het veld van K. Lierse SK wordt op 15 februari gespeeld. Voor de
heenwedstrijd van het bekertreffen met R. Standard de Liège werd gekozen voor de oorspronkelijke datum
van de terugwedstrijd: 26 januari. De return in Mechelen is voor 2 maart. Op een nieuwe datum voor
STVV-KVM is het nog wachten tot het Sportcomité een uitspraak heeft gedaan in dat dossier. Zij moeten
eerst nog oordelen of de thuisploeg er alles aan gedaan heeft om de wedstrijd te laten doorgaan.
KV Mechelen laat nog weten dat de reeds aangekochte tickets geldig blijven. Wie één van de matchen niet
kan bijwonen, kan z’n ticket omruilen op het secretariaat.
Zaterdag 25 december: Vanavond rond 19u werden het terrein en de toegangswegen naar het stadion in
Mechelen door Binnenlandse zaken, de veiligheidsdiensten en scheidsrechter Tim Pots aan een inspectie
onderworpen. De politie en de brandweer vonden de wegen rond het stadion te gevaarlijk en daarom werd
beslist om de wedstrijd van morgen tegen KV Kortrijk uit te stellen.
Maandag 27 december: Op vraag van de Luikse burgemeester Willy Demeyer werd ook de competitiewedstrijd van morgen tussen R. Standard de Liège en KVM uitgesteld. Net zoals gisteren in Mechelen is
ook de onveiligheid van de toegangswegen rond Sclessin de hoofdreden van deze afgelasting. Voor
Malinwa is het ondertussen al de zesde wedstrijd die wordt uitgesteld. KVM weet nog niet hoe het
moet/gaat reageren op deze lawine van afgelastingen. Het uitstellen van de play-offs lijkt een must, want
met zes inhaalwedstrijden voor de boeg zal de kalender van de ploeg van Marc Brys na de winterstop
overvol zitten.
Dinsdag 28 december: Nadat er in de media nog onduidelijkheid heerste over het al dan niet afgelasten van
de wedstrijd op R. Standard de Liège werd het duel vanmiddag door de voetbalbond officieel afgelast.
In de namiddag vergaderden het bestuur en de sportieve staf van KV Mechelen over de situatie van de 6
uitgestelde wedstrijden. Voorzitter Johan Timmermans liet weten dat KV drie vragen heeft richting Pro
League. Ten eerste vraagt Malinwa om de hele tweeëntwintigste speeldag van morgen en overmorgen uit te
stellen. Ten tweede stelt de club voor om in de toekomst collectief af te gelasten, m.a.w. een volledige
speeldag en niet per wedstrijd. Als laatste punt wil het dat de reguliere competitie 2 weken langer duurt
zodat de ploeg van Brys meer tijd heeft om de inhaalduels af te werken.
Over de vraag voor een algemene afgelasting van speeldag 22 zal de club de Pro League vandaag nog
inlichten. De andere standpunten zal Malinwa volgende week op 5 januari toelichten bij de
kalendercommissie.
Ondertussen oordeelde het Sportcomité dat K. Sint-Truidense VV er op 18 december niet alles aan gedaan
heeft om de wedstrijd te laten plaatsvinden, met als gevolg een 0-5-forfaitscore in het voordeel van KVM.

STVV is meteen in beroep gegaan tegen deze beslissing. Indien het forfait blijft, wil dat uiteraard zeggen
dat Geelrood al één wedstrijd minder dient in te halen na de winterstop.
Woensdag 29 december: De A-kern is vanaf vandaag met vakantie. Volgende week 6 januari herneemt de
groep terug de trainingen en op 8 januari vertrekt KV op stage naar het Spaanse Marbella. Daar staat op 11
januari een oefenwedstrijd tegen het N.E.C. van Bjorn Vleminckx op het programma. Op donderdag 13
januari keert het Mechelse gezelschap terug naar België. Dit is enkele dagen eerder dan gepland, maar dit
komt omdat op 18 januari de inhaalmatch op het veld van KAS Eupen wordt gespeeld.
Dinsdag 4 december: De rechter van de eerste kamer in Mechelen gaf ex-voorzitter Willy Van den
Wijngaert ongelijk in de zaak die hij aanspande tegen KV Mechelen. De ex-preses wilde z’n investeringen
van 11,6 miljoen euro tijdens z’n voorzitterschap terugvorderen van het huidige KV Mechelen. Daarvoor
klaagde hij de nieuwe vzw Yellow-Red KV Mechelen die na de redding in 2003 werd opgericht aan. De
argumentatie van Van den Wijngaert luidde dat de nieuwe vzw het stamnummer en zowat alle activa en
roerende goederen heeft overgenomen en dat de reglementen van de voetbalbond voorschreven dat ook alle
schulden moeten afbetaald zijn. ‘Klopt niet’, zegt KVM-advocaat Lammar. ‘De rechtbank oordeelde dat
we de sancties voorzien in het bondsreglement hebben ondergaan en dus bijgevolg nooit alle schulden
hebben overgenomen. De rechtbank vond dat de heer Van den Wijngaert een verkeerde interpretatie aan
dat reglement gaf en gaf ons dus over de hele lijn gelijk.’ Waarschijnlijk gaat Van den Wijngaert nog wel
in beroep tegen deze beslissing.
Ondertussen heeft KV Mechelen z’n eerste wintertransfer beet. Jérémy Huyghebaert komt over van het
Franse AJ Auxerre. De jonge Belg (21) is een linksback die z’n jeugdopleiding bij R. Excelsior Mouscron
kreeg. In 2008 verhuisde hij naar Auxerre. Daar werd hij anderhalf jaar uitgeleend aan KSV Roeselare
waarvoor hij 43 competitiewedstrijden speelde. Dit seizoen kwam Huyghebaert, die tevens
jeugdinternational is, terug bij Auxerre terecht waar ze hem meteen bij de reserven dropten. Vandaag
tekende hij een contract bij Malinwa voor 1,5 jaar met een optie van één seizoen extra.
Voor Mohamed Koné is het nog wachten tot hij in België de medische testen kan ondergaan vooraleer zijn
transfer officieel is. KV heeft met de Ivoriaanse spits en met z’n club Muangthong United FC (Thailand)
reeds een akkoord. Indien hij de medische testen doorstaat komt Koné voor 2,5 jaar bij Malinwa spelen. In
zijn contract staat ook een optie voor 2 bijkomende seizoenen. Visumproblemen houden hem momenteel
tegen om de overstap van Thailand naar België te maken.
Verder besliste het Sportcomité vandaag dat alle wedstrijden die tijdens de eindejaarsperiode werden
uitgesteld op een latere datum moeten gespeeld worden. Dus ook KV Mechelen - KV Kortrijk en R.
Standard de Liège – KV Mechelen. De data worden later door de kalendercommissie ingevuld. Morgen,
woensdag, gaat KV Mechelen overigens naar de kalendercommissie om uitstel van de play-offs te vragen
om de verschillende uitgestelde wedstrijden te kunnen inplannen.
Woensdag 5 januari: Julien Gorius verlengde vandaag z’n contract bij Malinwa tot 2014. De Franse
spelmaker van Geelrood had nog een overeenkomst tot 2012 en deed daar dus vandaag 2 seizoenen bij.

Donderdag 6 januari: Joachim Mununga verlaat KV Mechelen. De aanvoerder van Malinwa verhuist naar
de Turkse eersteklasser Gençlerbirliği SK. Mununga kwam in de zomer van 2008 over van AFC Tubize.
Sindsdien speelde hij 91 officiële (competitie, play-offs en beker) wedstrijden voor KVM waarin hij 13
keer scoorde. Zaterdag reist Mununga naar Ankarra voor de medische testen en tekent hij er waarschijnlijk
een contract voor 3,5 jaar. Een transferbedrag werd door de club niet vermeld. In de media wordt
gespeculeerd op een bedrag van 1 á 1,5 miljoen euro.
Zaterdag 8 januari: Vanmorgen is KV Mechelen op winterstage naar Spanje vertrokken. In Benahavis,
nabij de mondaine havenstad Marbella zullen de troepen van Marc Brys de tweede seizoenshelft
voorbereiden. Antonio Ghomsi, die blijft sukkelen met een blessure aan de buikspieren, blijft in België
verder werken aan z’n revalidatie. Ook Zinho Chergui, die een club zoekt om uitgeleend te worden na de
winterstop, is niet mee. Met Jonas Laureys en Tom Pietermaat reizen wel twee jonge beloften mee naar
Zuid-Spanje. Malinwa zal ter plaatse één oefenwedstrijd afwerken, namelijk tegen het NEC van ex-KVMspeler Bjorn Vleminckx. Donderdag 13 januari keert de groep terug naar Mechelen.
Nadat de regels voor deze stage grondig werden doorgenomen door coach en spelers trainde de groep op
deze eerste dag onmiddellijk 2x op Spaanse bodem.
Zondag 9 januari: Op dag 2 van de stage stonden maar liefst 3 trainingen op het programma. Om 7u45
trommelden Marc Brys en z’n assistenten de spelers op voor een duurloop, om de uithouding te testen. Na
het ontbijt was er even tijd voor verzorging en om 11u kreeg de groep al een tweede training
voorgeschoteld. Deze keer werd er getraind op korte krachtinspanningen. Tijdens de namiddagtraining
werd dan weer meer de nadruk gelegd op tactiek aan de hand van wedstrijdvormen.
Maandag 10 januari: Ook vandaag 3 ‘Spaanse’ trainingen voor KVM. Net als gisteren werd er reeds voor
het ontbijt begonnen met een loopsessie en werd nadien, onder een stralende zon, geoefend op
explosiviteit. Op de middag namen enkele spelers een verfrissende duik in het zwembad van het hotel. De
laatste training die op het programma stond was weer ééntje om wedstrijdsituaties te simuleren,
gecombineerd met trainingsvormen op afwerking.

training op het golfterrein
Dinsdag 11 januari 14u: Jong NEC - KV Mechelen 0-3
NEC Nijmegen en KV Mechelen speelden zonet hun eerste van twee opeenvolgende vriendschappelijke
wedstrijden. In het eerste duel, waarin Jong NEC speelde, koos ook Marc Brys voor een soort B-ploeg.
Geelrood haalde het van de Nederlandse topklasser – deze match nog zonder Bjorn Vleminckx – met 0-3.
Bij de rust stond het nul-twee. Malinwa gaf de hele partij weinig kansen weg en was efficiënt: twee
doelpunten van Christian Benteke en eentje van Antun Dunkovic beslisten de wedstrijd in het voordeel van
KVM. Doelman Yannick Thoelen speelde zestig minuten lang op de rechterflank doordat een aantal spelers
(licht) geblesseerd moesten toekijken.

Dinsdag 11 januari 16u: NEC - KV Mechelen 0-0
De tweede wedstrijd tussen KV Mechelen en NEC, waarin beide ploegen ongeveer met hun type-elftal
speelden, eindigde op een scoreloos gelijkspel. Het werd een gesloten partij met beperkt doelgevaar.
KV Mechelen liet het initiatief voornamelijk aan de bezoekers. Deze keer stond ex-Malinwaspeler Bjorn
Vleminckx wel in de spits bij NEC. Ook op de rechterflank stond er met Thomas Chatelle een oude
bekende.
Veel viel er voor de neutrale supporter niet te beleven. Enkele stilstaande fases zorgden aan beide kanten
voor wat doelgevaar, maar geen van beide doelmannen moesten echt tussenbeide komen.
Het spel ging een versnelling hoger dan de eerste oefenwedstrijd, maar dat resulteerde vooral in snel
storingswerk, compact voetbal en degelijke organisaties. NEC verhoogde de druk wel in de tweede helft,
maar behalve enkele kopbalkansjes van wie anders dan Vleminckx kwamen de Nijmegenaars niet. Over het
algemeen hield die andere Mechelse publiekslieveling Boris Pandza de Bornemse spits goed uit de
wedstrijd.
Doelkansen tussen de palen waren zeer schaars omwille van de puike defensieve prestaties, met daarbij de
voetnoot dat het nog een beetje zoeken is naar de juiste manier om Diabang aan te spelen. Die leek nu bij
wijlen te verdwalen in de Nederlandse defensie.
Het grootste doelgevaar is meteen ook symbolisch voor de wedstrijd: Renard liet zich bij een terugspeelbal
bijna verrassen door het veld. De bal hobbelde over zijn voet, maar verdween uiteindelijk in het zijnet.
Tactisch was het een interessante oefenpartij, maar de talrijke supporters -onder hen Ben Crabbé- bleven
wellicht een beetje op hun honger zitten. 0-0 was de eindstand. Bjorn Vleminckx mocht dan toch eens
aantreden tegen Malinwa en het was duidelijk een leuk weerzien met enkele van zijn voormalige
ploegmakkers. Vooral de babbel met goede vriend Renard was zeer gemoedelijk.
Na deze wedstrijden werden de meegereisde supporters in de bloemetjes gezet. Thomas Cook had een
heuse Meet & Greet georganiseerd. Met een hapje en een drankje voor iedereen nam ondervoorzitter
Silveer Dauwe het woord om de aanwezigen te bedanken voor de steun.
Woensdag 12 januari: De kalendercommissie stelde vandaag de nieuwe kalender voor. Na de vele
afgelastingen in november en december was het een noodzaak om de play-offs uit te stellen. Deze beginnen
nu op 2 april in plaats van op 19 maart. Verder werd de kalender van de resterende competitie stevig door
elkaar gegooid en is het voor speeldag 29 nog wachten of RSC Anderlecht zich tegen AFC Ajax weet te
kwalificeren voor de volgende ronde in de Europa League. Hierover valt op 25 februari de beslissing.
Op het oefenkamp in Spanje werd vandaag vooral de nadruk gelegd op recuperatie. In de voormiddag
kregen de spelers een rustige training voorgeschoteld. In de namiddag werd het tempo opnieuw iets
verhoogd met tactische oefeningen en wedstrijdvormen op korte ruimte. Om 17u vertrok de groep met de
bus naar Marbella voor een toeristische uitstap naar de binnenstad.
Donderdag 13 januari: Vandaag sloot Malinwa haar stage in Zuid-Spanje af. Alvorens de terugvlucht aan
te vatten hadden Brys en co nog een stevige ochtendtraining in petto. Rond 16u45 landde de vlucht van
Malaga in Zaventem en zat het oefenkamp er definitief op.
Ondertussen werd Julien Gorius, na het vertrek van Mununga, door coach Marc Brys aangesteld als nieuwe
kapitein van de ploeg. Yoni Buyens wordt vice-aanvoerder.
Zinho Chergui wordt voor de rest van het seizoen uitgeleend aan tweedeklasser KSV Roeselare. De
linksback die in de zomer overkwam van Lommel United kon in de eerste seizoenhelft geen basisplaats
afdwingen. Bij Roeselare kan hij opnieuw wedstrijdritme opdoen.
Vrijdag 14 januari: De openbare verkoop van het stadion en de jeugdterreinen gaat niet door. Exvoorzitter Willy Van den Wijngaert vroeg vanmiddag nog om de verkoop op te schorten.
Deze voormiddag om iets voor 12u heeft ex-voorzitter Willy Van den Wijngaert, namens zichzelf en als
afgevaardigd-bestuurder van de NV Biscuits Bofin, een akte ondertekend bij notaris Dirk Luyten om de
openbare verkoop uit te stellen. Normaliter stond die vandaag om 15u en 16u gepland in zaal Diependael in
Mechelen. Op dat ogenblik was er zo’n 200 man, voor het grootste deel supporters, aanwezig in zaal
Diependael. Ook de politie hield een oogje in het zeil.
Notaris Dirk Luyten bracht KV Mechelen op de hoogte en kondigde de opschorting ook aan bij de start van
wat normaliter de openbare verkoop had geweest. ‘Dit zou een teken kunnen zijn dat, in tegenstelling tot
eerdere berichten deze week via zijn advocaten, er toch een bereidheid is bij Willy Van den Wijngaert om
aan de onderhandelingstafel te gaan en enige redelijkheid aan de dag te leggen’, stelt advocaat van KV
Mechelen Thierry Lammar.

KV Mechelen wacht nu op een initiatief van Van den Wijngaert. ‘Hopelijk zullen we de komende dagen
meer weten over de bedoeling van de heer Van den Wijngaert. Het initiatief ligt nu eens te meer in zijn
kamp. Hij moet nu finaal kleur bekennen en duidelijk maken welke richting hij uit wil.’
Gisterenavond laat arriveerde Mohamed Koné in Mechelen. De Ivoriaanse spits die overkomt van het
Thaise Muangthong United moest normaal al in december aangekomen zijn, maar kende visumproblemen.
Daardoor moest hij noodgedwongen ook de stage in Spanje missen. Vanmorgen onderging Koné de nodige
medische testen. Daarna kreeg hij van assisent-trainer Urbain Spaenhoven meteen een individuele
looptraining voorgeschoteld.
Dinsdag 18 januari: KAS Eupen - KV Mechelen 0-1
KV Mechelen won haar eerste officiële wedstrijd in 2011 met het kleinste verschil in Eupen. Seth De Witte
kroonde zich dertien minuten voor tijd tot matchwinnaar.
Lange tijd zag het er naar uit dat de doelmannen zich in de kijker zouden spelen. Zowel Renard als Werner
stonden alert te keepen en hielden lange tijd de nul. Malinwa had zeker in de eerste helft voldoende
mogelijkheden om een doelpunt te scoren, maar het was wachten tot dertien minuten voor het eindsignaal
voor de bal tegen de netten ging. De Witte kopte de winninggoal na een heerlijke vrije trap van Gorius
tegen de touwen.
Leuk begin
Na meer dan een maand – de thuismatch tegen Club Brugge was de laatste officiële afspraak – mocht
geelrood nog eens voetballen. En dat deed het met een fel gewijzigd elftal: geen Mununga meer, Benteke,
Ghomsi en Geudens geschorst, ja, het was even wennen op het veld. Toch voetbalde Malinwa meteen een
mooie kans bij elkaar. Diabang ontsnapte op links, Wilmet dook goed voor de kooi op, maar mikte over.
De match bloeide meteen open, want ook Eupen versierde snel doelgevaar. Gelukkig voor stamnummer 25
viseerde Milicevic het zijnet.
We kregen leuk voetbal voorgeschoteld, met twee elftallen die het balletje vlot lieten rondgaan. Eupen
dreigde vooral via stilstaande fases. Een vrije trap van de voeten van Lepiller is altijd aartsgevaarlijk en dat
ondervond Renard al snel. De bal van de nummer tien van Eupen zoefde pijlsnel naast de verste paal.
Open doelkansen voor Malinwa
Diabang kreeg een uitstekende mogelijkheid om KVM op voorsprong te brengen. Een puik passje van
Destorme zette Diabang alleen voor doelman Werner. De ex-KVM-goalie kon echter met de voet de
openingstreffer vermijden. Aan de overzijde reageerde de thuisploeg weer via een vrije schop van Lepiller.
Renard was bij de pinken.
Malinwa zette de wedstrijd meer en meer naar haar hand en had één van de gecreëerde open kansen moeten
verzilveren. Zo verscheen Yoni Buyens na een opwippertje van kapitein Gorius alleen voor doel, maar hij
miste. Ook Destorme en Diabang doken op voor Werner, maar de doelman stond pal. KV Mechelen had
het dus aan zichzelf te danken dat het bij de pauze nog steeds nul-nul stond.
Keepers boven
Ook in de tweede helft lukte het niet meteen. Aanvoerder Gorius zag – weer – Werner zijn poging van net
in de zestien pareren. Ook Renard moest ingrijpen toen Vandenbergh iets te veel ruimte kreeg. Met de
vuisten veegde hij de poging van Vandenbergh in hoekschop. Zukanovic keilde daarop net naast de
kruising.
Beide ploegen sloten meer dan in de eerste helft de defensieve rangen en dat leverde minder gevaar op. Een
kwartier voor tijd ging de mee opgerukte Van Loo zijn kans. Olivier Werner liet zich niet verrassen door de
stuiterende bal. De doelmannen leken een hoofdrol weg te kapen, want ook Renard moest zich weer
onderscheiden. Vandenbergh liep zich goed vrij, maar de Mechelse goalie redde knap in twee keer.
De Witte matchwinnaar
Dertien minuten voor het einde vond Seth De Witte dan toch het gaatje in de thuisverdediging. De
ingevallen Dunkovic dwong een vrije trap aan het hoekje van de zestienmeter af. Kolfje naar de hand – of
liever de voet – van Julien Gorius die De Witte matchwinnaar maakte. Eupen kon nadien weinig of niets
meer terug doen en KV Mechelen pakt zo drie belangrijke en verdiende punten aan de Kehrweg.
Zaterdag 22 januari: Sporting du Pays de Charleroi - KV Mechelen 0-0
KV Mechelen kwam op het veld van Charleroi niet verder dan een 0-0 gelijkspel. De ploeg die dinsdag nog
wist te winnen in Eupen had het moeilijk tegen een 'nieuw' Charleroi. De thuisploeg bracht maar liefst zes
aanwinsten aan de aftrap.
In een kil Stade du Pays was het wel heel lang wachten tot de 22 protagonisten iets op de mat konden
brengen om het publiek enigszins op te warmen. Geen van beide ploegen kon de wedstrijd het eerste
kwartier naar zich toe trekken. De doelmannen hadden dan ook –behalve een paar makkelijke oprapers-

niet veel om handen.
Het was wachten tot de 18de minuut alvorens er echt doelgevaar te noteren viel, maar het was dan wel
meteen een dot van een kans voor Destorme. De middenvelder stond na een voorzet van Van Loo plots
alleen voor doelman Riou, maar die verkleinde zijn hoek goed en werkte in hoekschop.
Veel beterschap kwam er qua voetbal niet meteen, maar het spel werd een stuk virieler - met vier gele
kaarten op vijf minuten tijd, waarvan drie aan geelrode zijde.
Renard redt
Charleroi probeerde er intussen vooral uit te komen op de counter, maar slaagde er niet in een aanval tot
een goed einde te brengen. Tot Cordaro op het halfuur een hoekschop meteen op de slof nam. Renard zag
de bal net over de lat zoeven.
Het spelbeeld bleef echter van een laag niveau tot aan de rust. Er waren wel nog enkele pogingen van
afstand te noteren, waar vooral een afgeweken schot van Destorme de doelman van de thuisploeg nog tot
een redding dwong. Olivier Renard mocht zich naar het einde toe ook nog eens uitrekken na een
doorgeschoven voorzet, maar bij het rustsignaal stond de 0-0 nog steeds op het scorebord.
De tweede helft begon met heel wat meer animo. Malinwa trachtte in de openingsminuten meteen wat meer
druk te ontwikkelen, met een kopbalkans van Diabang tot gevolg na een hoekschop van Gorius.
Charleroi kwam meteen met een scherpe reactie. Na Mechels balverlies bij het uitverdedigen dwarrelde de
bal tot bij Biton, die goed afwerkte, maar weliswaar van in buitenspelpositie. Afgekeurd doelpunt dus, en
KVM kwam goed weg.
Voor de lijn gekeerd
Plots ging de wedstrijd nu wel goed op en neer. Een Mechels schot ging net voorlangs en Cordaro zag een
voorzet vanop rechts bovenop de lat eindigen. Renard was geklopt. Diezelfde Renard moest even later twee
maal gevat optreden op schoten uit de tweede lijn. Vooral na een geplaatste schuiver van Losada ging de
Mechelse goalie goed plat.
Charleroi putte moed uit de kansen die het kreeg en verhoogde de druk. KV Mechelen kwam er nog
moeilijk uit en leverde bij momenten de bal al te gemakkelijk in. De Zebra’s zagen Chen nog een
dwarrelbal in extremis in hoekschop werken, maar een kwartier voor tijd deed een gelijkaardige situatie
zich voor aan de overkant. Na een snelle counter verdween het geblokte schot van Wilmet in hoekschop.
Specialist Pandza kopte de bal vervolgens goed naar de hoek, maar zag de bal van de lijn gered.
Noch de thuisploeg, noch de bezoekers konden rekenen op het tikkeltje geluk dat nodig was om een
doelpunt te maken. Hoewel de tweede helft meer spanning met zich meebracht dan de eerste 45 minuten,
eindigde de partij dus toch in een scoreloos gelijkspel. Zo behaalt KV Mechelen dan wel de beoogde 4 op 6
na het tweeluik Eupen-Charleroi, maar een spektakelstuk werd het niet in het Stade du Pays.
Dinsdag 25 januari: Het Beroepscomité van de voetbalbond besliste vandaag dat de uitgestelde wedstrijd
K. Sint-Truidense VV – KV Mechelen toch moet worden ingehaald. In december werd deze wedstrijd
afgelast en oordeelde het Sportcomité dat deze match op een 0-5-forfait zou eindigen. Vandaag vond het
Beroepscomité echter dat de thuisploeg er alles aan gedaan had om de wedstrijd te laten plaatsvinden, maar
dat de extreme weersomstandigheden ervoor zorgden dat het veld opnieuw bevroor.
Woensdag 26 januari: Malinwa aanvaardt de beslissing van het Beroepscomité van de KBVB om de
afgelaste wedstrijd in Sint-Truiden toch te spelen, niet en gaat in evocatie.
'We weten dat dit geen sympathieke zet is', zegt KVM-voorzitter Johan Timmermans. 'Het Sportcomité
nam een beslissing op basis van de reglementen, het Beroepscomité verwierp dit. We willen dat de
procedures op hun degelijkheid worden bekeken. Daarom gaan we in evocatie.'
Woensdag 26 januari: R. Standard de Liège - KV Mechelen 2-0
Malinwa verloor kansloos de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Cup met twee-nul. Tchité en Daerden
scoorden voor Standard.
KV Mechelen mocht vanavond weer bekeren in de kwartfinale van de Cup. Op het veld van Standard Luik
was de opdracht duidelijk: resultaat boeken en de terugwedstrijd levendig houden. Dat lukte jammer
genoeg niet, daarvoor konden de bezoekers te weinig tonen.
Malinwa startte met goede intenties tegen een fel gehavend Standard. Van Hoevelen zette zijn hoofd tegen
een hoekschop van Gorius, maar zijn bal waaide naast. De thuisploeg liet even betijen, maar kwam dan
gevaarlijk opzetten.
Gesel Tchité
Een kopbal van Tchité op een zwieper van Pocognoli betekende het eerste thuisgevaar, Renard ging goed
plat. Diezelfde Tchité zette Pandza even later in de wind, maar dit keer voorkwam Van Hoevelen de
openingstreffer. Dat zou echter maar uitstel betekenen, want even voor het half uur was het wel raak. Een

opeenvolging van defensieve missers zorgde voor een gemakkelijk doelpunt van Mémé Tchité. Renard
miskeek zich en Van Hoevelen kon ditmaal niet meer bij de bal. Het was uitkijken naar de reactie van
KVM, maar Gorius en co geraakten nauwelijks aan kansen. Eens de middellijn gepasseerd, miste geelrood
balvastheid en creativiteit om de werkloze Blazic te verontrusten.
Net na het half uur probeerde De Witte het dan toch van op afstand. Blazic werkte in hoekschop. Plots was
geelrood daar opnieuw. Van Loo behield knap het overzicht en zag Diabang alleen in de zestien, de kopbal
van de Bosnische Senegalees was echter minder goed gericht: over. Dat zou zowat het laatste wapenfeit
van de Mechelse spits zijn, want even later moest hij na een botsing met Blazic gewisseld worden.
Discutabele twee-nul
De thuisploeg zakte wat terug, maar toonde zich bij elke uitbraak meteen gevaarlijk. Tchité deed de
bezoekende defensie puffen en blazen, maar kon Renard niet meer verschalken voor de pauze. Vlak na de
rust zette Standard Malinwa op twee-nul. De hele Mechelse defensie verkeek zich op een thuiscorner en
liet Daerden onbegrijpelijk lopen. Die had het balletje maar in te tikken, al had scheidsrechter Joeri Van de
Velde het doelpunt moeten afkeuren voor een voorafgaande hands van Mangala.
Magere wedstrijd
Standard ving een mager KVM simpel op en dat leverde een tweede helft zonder veel voetbalplezier op.
Veel viel er niet meer te beleven. Een prima poging van Opare ging gelukkig voor de Mechelaars
voorlangs. Tien minuten voor het einde stond bijna de drie-nul op het bord. Carcela knalde op doel, Renard
zweefde in corner. Daar bleef het bij en daar kan Malinwa niet tevreden mee zijn. Alles blijft in de
terugwedstrijd mogelijk, maar deze kondigt zich nu wel als een zeer stevige cupklus aan.
Donderdag 27 januari: Om het gebrek aan spitsen in de kern van Marc Brys op te vangen realiseerde
Malinwa vandaag 2 transfers: het huurt tot het einde van het seizoen Christian Kabasele van KAS Eupen en
Ebrahima ‘Ibou’ Sawaneh KV Kortrijk. Ibou is een Gambiaanse spits die dit seizoen bij Kortrijk niet veel
aan spelen toekwam, hij kwam maar 13 keer in actie, en scoorde daarin niet. Hij behoort ook tot de selectie
van de nationale ploeg van Gambia. Kabasele, waarvoor KV een optie tot aankoop bedong, kreeg bij neoeersteklasser Eupen nog minder kansen, hij speelde amper in 3 competitiewedstrijden mee. Eind vorig
seizoen testte Kabasele ook al eens voor KV in een oefenwedstrijd tegen Jong PSV, maar dat leverde de
19-jarige spits geen contract op.

Ibou in het shirt van KV Kortrijk en Kabasele bij KAS Eupen.

Vrijdag 28 januari: Vandaag versterkte KV Mechelen z’n aanval met nog een extra spits. Pan Pierre
Koulibaly komt transfervrij over van het Libische Al-Ittihad Club of Tripoli. De 24-jarige spits komt ook
uit voor de nationale ploeg van Burkina Faso. Hij trainde al een tijdje mee met de groep en maakte een
zodanig goede indruk op de technische staf dat hij een contract voor anderhalf seizoen mocht ondertekenen
bij Geelrood.

Koulibaly bij Al-Ittihad.
Zondag 30 januari: KV Mechelen - RSC Anderlecht 0-0
Een goed georganiseerd KV Mechelen pakte een punt tegen de leider in eerste. Nul-nul bleef het na
negentig minuten.
Vinnige start
Nochtans hadden beide ploegen de mogelijkheden om te scoren. Niet dat het kansen regende, maar enkele
prikken van nieuwkomer Ibou en Gillet in de eerste en Legear en Iddi junior - voor het eerst in de Mechelse
basis – in de tweede helft hadden beter verdiend. KV Mechelen voetbalde na enkele mindere wedstrijden
weer met meer begeestering en diepgang en dat leverde dus een mooi punt tegen paarswit op.
In een leuke beginfase toonden Destorme en Iddi junior zich het gevaarlijkst. Destorme knalde een
ingestuurde hoekschop van Gorius over het doel, Iddi probeerde vanuit een zeer scherpe hoek in het zijnet.
RSCA stelde daar een poging van een inlopende Lukaku – een metertje naast – tegenover. Het spel ging
aardig op en neer en Malinwa toonde zich meteen vinnig in de duels. Er zat passie en combinatie in het
Mechelse voetbal – iets wat de afgelopen weken niet echt lukte.
Even voor het halfuur ging Destorme zijn kans, Biglia zorgde nog net voor het nodige duw-en-trekwerk om
het schot van Destorme van richting te veranderen. KV Mechelen had de partij goed onder controle zonder
daar veel uitgespeelde kansen uit te puren. Pandza en co hielden achterin Lukaku en Boussoufa behoorlijk
goed uit de match en op het middenveld miste RSCA precisie om de Mechelse organisatie te ontgrendelen.
0-1 en 1-0… of toch bijna
De wedstrijd leek even wat stil te vallen, maar toch konden beide elftallen nog voor de pauze aanspraak
maken op een doelpunt. Zo kwam Malinwa goed weg toen een scherpe counter van paarswit op de bil van
Van Hoevelen strandde. Hij kon nog net het openingsdoelpunt van Gillet vermijden.
Aan de overzijde was het dan weer Ibou die de hoop in de geelrode harten deed oplaaien. De nieuwe
aanwinst van de thuisploeg buitte bijna een misverstand in de Anderlecht-defensie uit, maar Proto zat er
uitstekend tussen. Guillaume Gillet probeerde nog net voor het rustsignaal Renard te verschalken. De
omhaal van de tot dan toe gevaarlijkste bezoeker belandde in de handen van de KVM-goalie.
Dito tweede helft
De felbevochten eerste helft kreeg een vervolg: Anderlecht probeerde iets hoger te gaan spelen, KVM bleef
als één blok acteren. Anderlecht claimde al snel een strafschop voor een foutje op Boussoufa. Ref
Brinckman die de gekwetste Geldhof kwam vervangen, zag er geen graten in. Diezelfde Brinckman gaf

Boussoufa even later geel en rood, maar dat was slechts een vergissing van de invallende scheids.
Boussoufa mocht blijven staan, maar voor veel gevaar kon hij niet meer zorgen. Legear was nog het
gevaarlijkst en plaatste de bal, maar mikte net naast de kruising.
Malinwa nam vervolgens over en verzamelde enkele kansjes. Iddi junior toonde zich bijzonder bedrijvig.
Op een passje van Gorius liep hij, de bal zoefde naast. Ons kansenblaadje bleef lange tijd onaangeroerd.
Noch de thuisploeg noch Anderlecht konden voor veel gevaar zorgen. Twintig minuten voor tijd kreeg
Destorme nog eens een zeldzame kans. Jammer genoeg voor geelrood kopte hij naast. Iddi kreeg nog de
grootste mogelijkheid voor KVM, maar stuitte weer op Proto.
In de slotfase voerde RSCA de druk nog op, maar Renard bleef attent keepen. Zo pakte Malinwa een
verdiend puntje tegen de leider in eerste.
Vóór de wedstrijd kreeg Yoni Buyens van de Supportersfederatie ‘Malinwa’ de trofee voor Meest
verdienstelijke speler van 2010. Na een spannende strijd haalde hij het met amper één puntje meer dan
Xavier Chen. Julien Gorius, vorig jaar laureaat van deze prijs, strandde op 2 punten van Buyens!

Woensdag 2 februari: KV Mechelen - KV Kortrijk 1-0
KV Mechelen haalde de volle buit binnen na een één-nul winst tegen KV Kortrijk. Julien Gorius zorgde in
de tweede helft met een knappe kopbalgoal voor een geelrood feestje.
We kregen een vrij gesloten wedstrijd te zien met twee ploegen die teerden op de snelle uitbraak en een
ondoorlaatbare defensie. Net voor de pauze kon KV Kortrijk aanspraak maken op een strafschop na hands
van Pandza, maar scheidsrechter Pots floot niet. Na de rust maakte Gorius wel een doelpunt en dat zou van
goudwaarde blijken.
Op slot
Het eerste wapenfeit van de wedstrijd was een pittig nonbalduel tussen Van Hoevelen en ex-KVM-spits
Giuseppe Rossini. Die laatste revancheerde zich op een boze Van Hoevelen. Scheidsrechter Tim Pots suste
de gemoederen door voor beide kemphanen geel te trekken. Op doelrijpe kansen was het lang wachten.
Vele irritante overtredingen en iets te veel onnauwkeurigheden bij de omschakeling zorgden voor een mak
eerste halfuur.
Een kopbal van Belhocine op Renard was de eerste poging tussen de palen. Aan de overzijde – nu ja –
probeerde Destorme het vanop veertig meter. Hij zag Verbauwhede ver uit zijn doel staan en lobde in één
tijd, maar de bal ging ver naast.
Doelmannen even aan het werk
Met een scrimmage voor het Kortrijkzaanse doel bedreigde de thuisploeg dan toch even Verbauwhede,
maar daar bleef het lange tijd bij. KV Kortrijk kon even later wel een penalty claimen na een schot van

Carevic dat Pandza met de hand beroerde. Pots wees niet naar de stip en daar kwam Malinwa goed weg.
Demets probeerde de gesloten partij dan maar met een knal van op 20 meter open te breken. De bal week
nog even af, maar Renard pakte. Ook Verbauwhede mocht nu aan de bak na een vrije trap van Gorius op
links. De KVK-goalie liet zich niet vangen aan de doorschietende bal. De partij leverde dan toch nog
enkele mogelijkheden voor de pauze op. Zo zette Iddi junior meteen voor, zijn broer – ook in de basis –
kon net niet binnenkeilen aan de tweede paal. Malinwa van haar kant mocht zich gelukkig prijzen dat
Buyens een afvallende bal van De Beule met de hak van de lijn haalde. Zo bleef het nul-nul bij de rust.
Gorius kroont zich tot man van de match
Geelrood veegde die nul snel van het bord in de tweede helft. De ingevallen Wilmet schilderde voor,
Gershom trapte centraal half naast het leer waardoor Gorius in stelling kwam. De kapitein knikkerde
heerlijk binnen en zette KVM aan het feest. Malinwa leek even wat meer vaart in het spel te pompen, maar
dat was maar tijdelijk. De partij viel na de leuke start van de tweede time terug stil en de beide organisaties
namen het opnieuw over.
Met een vrije trap van Carevic op een lekkere plek voor het doel kwam KVK nog aan een kans om Renard
te verschalken, maar via de muur vloog de bal naast. KV Mechelen had de ruimte om KVK uit te tellen,
maar sprong te onzorgvuldig met de geboden mogelijkheden om Verbauwhede echt te doen bibberen.
Rossini kreeg in de slotfase nog zijn tweede gele karton en mocht gaan douchen. Academisch was het
allemaal niet, maar Malinwa haalde wel met het kleinste verschil de volle buit binnen.
Woensdag 2 februari: Vandaag raakte ook bekend dat Mohamed Koné dan toch niet voor KV Mechelen
zal spelen. Malinwa had met z’n vorige club, Muangthong United FC uit Thailand, reeds van eind vorig
jaar een overeenkomst over de transfer maar de afgelopen weken slaagde Koné niet in de medische en
fysische testen bij KV.

Mohamed Koné
Zaterdag 5 februari: Cercle Brugge KSV - KV Mechelen 0-1
KV Mechelen verschalkte Cercle Brugge in eigen huis met het kleinste verschil en neemt zo een stevige
optie op play-off 1. Een doelpunt van Gorius volstond voor de drie punten.
Jacht op play-off 1
Na de zege tegen KV Kortrijk moest KVM met Cercle Brugge opnieuw aan de bak tegen een WestVlaamse ploeg. Het bezoek aan het Jan Breydelstadion kondigde zich aan als belangrijk met het oog op de
play-offs. Als geelrood zegevierend naar de Dijlestad kon terugkeren, zou het een serieuze optie nemen op
die felbegeerde play-off 1. Brys voerde vier wissels door in vergelijking met de wedstrijd van afgelopen
woensdag. Achterin kwam Biset in de ploeg voor de geschorste Van Hoevelen. De gebroeders Iddi
verdwenen uit de ploeg en werden vervangen door Geudens en Wilmet. Voorin nam Ibou opnieuw zijn
plaats in ten koste van Vidarsson. Cercle Brugge was echter ook aan een meer dan degelijk seizoen bezig
en wou na een nul op zes opnieuw aanknopen met een goed resultaat. De thuisploeg nam de partij bij
aanvang dan ook meteen in handen, maar creëerde daarbij weinig dreiging. Een vrije trap van Cornelis die
voorbij alles en iedereen naast de verste paal verdween, was het eerste en quasi enige gevaar van de
thuisploeg in de eerste helft. Iachtchouk testte wat later nog wel de alertheid van Renard, maar die stond
pal.
Opnieuw Gorius
KV Mechelen van zijn kant dreigde in de beginfase tweemaal via Wilmet, maar zijn beide pogingen
werden zonder veel moeite gestopt door Verbist. Toch voetbalde Malinwa zich meer en meer in de partij.
Halverwege de eerste helft kantelde de wedstrijd dan helemaal in het voordeel van de bezoekers. Bij een
snelle omschakeling werkte - wie anders dan- Gorius een voorzet van Chen met het hoofd in doel. De
Fransman herhaalde zijn kunstje van drie dagen eerder en scoorde zo zijn achtste doelpunt van het seizoen.
Daarna was het een hele poos KVM wat de klok sloeg. Tot driemaal toe was geelrood in die periode dicht
bij een tweede doelpunt. Eerst kopte Destorme pal op Verbist. Kort daarna werd een kopbal van Biset van

de lijn gehaald en niet veel later was er opnieuw een goede Verbist nodig op een poging van Buyens, na
afleggen van Destorme. Vlak voor rust kwam Cercle toch nog eenmaal dicht bij scoren, maar de volley van
Iachtchouk strandde op de vuisten van Renard. Malinwa slaagde er niet in de wedstrijd in een definitieve
plooi te leggen en ging met het kleinste verschil rusten.
Nagelbijten in de tweede helft
Wat in de eerste helft niet lukte voor de vereniging, lukte wel in de tweede periode. Cercle greep Malinwa
bij de keel en zou de hele tweede helft domineren. In het begin hield KVM nog eenvoudig gelijke tred met
de thuisploeg, maar gaandeweg nam de druk van de West-Vlamingen toe. Met de inbreng van
Serebrennikov en Wang zorgde Peeters voor meer offensieve impulsen. Geelrood plooide terug, maar
kwam slechts tweemaal dicht bij breken. Na dom balverlies van Destorme werd Owusu perfect gelanceerd.
De aanvaller van Cercle faalde echter alleen voor Renard en schoof het leer naast het doel. De wedstrijd
werd daarna een stuk bitsiger en de kansen werden ook schaarser. Iachtchouk schoot een van de zeldzame
mogelijkheden over. Kort voor affluiten was het nog even alle hens aan dek voor geelrood. Wang
devieerde een lange bal met het hoofd, maar zijn inzet stuitte tegen de onderkant van de lat en werd
vervolgens op de lijn weggewerkt. Na drie zenuwslopende minuten extra tijd floot Vervecken de partij
uiteindelijk ten einde. De thuisploeg bleef verweesd achter, maar dat deerde Malinwa niet om een stevig
feestje te bouwen op het veld. Met een tweede opeenvolgende overwinning klimt KV Mechelen namelijk
opnieuw de top zes binnen.
Zaterdag 12 februari: KV Mechelen - KVC Westerlo 3-1
KV Mechelen rukt verder op in het klassement. Tegen Westerlo won Malinwa overtuigend met drie-één
nadat het al snel op achterstand kwam.
Malinwa won deze keer niet met een nipte één-nul, maar had integendeel voldoende kansen om een knappe
eindscore op het bord te prikken: drie-één. Geelrood stelde na een vroeg tegendoelpunt van Ngolok nog
voor de rust orde op zaken. Destorme en Ibou scoorden snel voor de thuisploeg. In het begin van de tweede
periode moest KVM het balbezit aan de bezoekers laten, maar met de wissel Ibou-Koulibaly zegevierde
geelrood alsnog. De debuterende spits kopte zeven minuten voor het einde de zekerheid keihard voorbij
doelman De Winter.
Het eerste schot van KV Mechelen kwam van de voet van Dunkovic: de nummer dertien mocht door de
blessure van Gorius aan de partij starten en gaf meteen zijn visitekaartje af. Hij vond De Winter op zijn
weg. De partij startte fel en bij de eerste prik van Westerlo was het meteen raak. Op aangeven van de
lijnrechter mocht Farssi een vrije trap voor doel schilderen. Ngolok mocht eenzaam aan de tweede paal
inkoppen.
Malinwaiaanse remonte
Uitgebreid genieten van dat doelpunt konden de bezoekers niet. Doelpuntenmaker Ngolok vloog onbesuisd
richting de doorgebroken Xavier Chen: vrije trap net aan het strafschopgebied. Het nummertje tussen
Dunkovic en Destorme na de vrije trap was best wel te pruimen en leverde een knappe goal op. Destorme
mikte verrassend naar de verste hoek. De Winter kon niet anders dan toekijken. De wedstrijd ging aardig
op en neer en de (on?)gelukkige Ngolok probeerde nog eens Renard te grazen te nemen. Zijn
afstandsknaller zoefde echter voorlangs.
Beide elftallen hadden er duidelijk zin in: het tempo lag hoog, de verbetenheid in de duels mocht er best
wezen en het balletje wisselde snel van voet tot voet. Het was trouwens met een heerlijke versnelling dat de
thuisploeg een tweede keer scoorde. Wilmet pakte op snelheid de Westelse defensie in, behield oog in oog
met De Winter het overzicht en bediende Ibou. De aanvallende huurling van Malinwa liet de wenkende
kans niet liggen en bracht geelrood op voorsprong.
Kansen in overvloed
Nog voor de pauze had de score er helemaal anders kunnen uitzien. De bezoekers hadden langszij kunnen
komen via Henrique. Miscommunicatie tussen Van Hoevelen en Pandza deed KVM even beven, maar
Henrique stuitte op een uitstekende Renard.
Maar ook geelrood kwam nog dicht bij een goal. Dunkovic vond Yoni Buyens net buiten de zestien, maar
die laatste zag de vingertoppen van De Winter zijn feestje verknallen. Ook de kopbal van Geudens op de
daaropvolgende hoekschop vloog via een hand van de bezoekende goalie over.
De ploeg van Jan Ceulemans begon vinnig aan de tweede helft en dat leverde een mooie kans voor
Henrique op. De Braziliaan mikte in het zijnet. KV Mechelen moest Westerlo het balbezit laten, maar echt
grote kansen leverde dat niet op. Daarvoor stond het vizier van de Westelse voorlinie niet goed gericht.
Gouden wissel

Brys zag de slagkracht van zijn team minderen en wisselde Ibou voor de debuterende Koulibaly. Dat
leverde meteen twee fraaie pogingen op. De dribbelende Dunkovic had de drie-één aan de voet, maar
plaatste centimeters naast.
Malinwa kreeg de kansen om de match te beslechten, maar lange tijd bleef het spannend. Koulibaly –
alleen voor De Winter – en Wilmet – met een knaller op de bil van Van Hout – misten de opgelegde
kansen. Al die tijd bleef het uitkijken voor een uitgekiende aanval van Westerlo. Eén keer waren de
bezoekers er heel dicht bij. Iakovenko mocht een zeldzame keer op rechts zijn gang gaan, Dekelver miste
centraal op een haar na.
Uiteindelijk viel het verdiende doelpunt voor KVM dan toch. Een rake kopbal van Pan-Pierre Koulibaly
beslechte definitief het lot van de Kempenaars. KV Mechelen rukt zo verder op in het klassement na een
lekkere pot voetbal met een knap resultaat.
Dinsdag 15 februari: K. Lierse SK - KV Mechelen 2-1
Een onmachtig KV Mechelen is er op het veld van Lierse niet in geslaagd de positie in de top 6 te
verstevigen. Malinwa leed een pijnlijke 2-1 nederlaag.
De streekderby tussen geelrood en geelzwart begon zoals verwacht eerder zenuwachtig. In de
openingsminuten waren al enkele nerveuze passes op te merken. In de zesde minuut kreeg KV Mechelen
de eerste echte kans van de wedstrijd via Iddi Jr, die verrassend toch in de basis startte. De Lierse
verdediging werd met een knappe pass op een hoopje gespeeld en Iddi haalde verschroeiend uit, maar zijn
schot spatte uit elkaar op de lat.
Thuisploeg baas
Zonder aanvaller pur sang was het echter moeilijk voor de bezoekers om veel drang naar voren tentoon te
spreiden. De druk op het middenveld verhoogde en Lierse knokte zich in de wedstrijd. De thuisploeg stak
een paar keer de neus aan het venster via stilstaande fases, maar echt gevaarlijk was het vooralsnog niet
voor het Mechelse doel.
De Pallieters bleven de bal opeisen en KVM kon er aan de overkant niet veel tegenover stellen. Enkel een
vrije trap viel dreigend in het pak, maar niemand kon er een voet tegenzetten en de Japanse doelman kon
oprapen. Het was integendeel Lierse dat steeds nadrukkelijker naar de openingstreffer solliciteerde. Cavens
trapte bij een eerste wenkende kans de bal hoog over.
Koude douche
Wat al een tijdje in de lucht hing, gebeurde dan toch net voor de rust. KVM had moeite om de bal in eigen
rangen te houden. Na een zoveelste balverlies op het middenveld mocht Daylon Claasen de bal meegraaien.
De Zuid-Afrikaan kreeg veel tijd om aan te leggen en verschalkte Renard met een botsende bal. 1-0 voor de
thuisploeg. De jongens van Marc Brys konden meteen gaan bezinnen in de kleedkamer.
Gebrek aan offensieve krachten
De tweede helft bracht niet veel beterschap voor KV Mechelen. Brys greep wel in door Iddi aan de kant te
laten en een gretige Diabang in de spits te posteren, maar veel zoden bracht dat niet aan de dijk. KVM
kwam amper in de buurt van de Lierse zestien.
De toeschouwers kregen weinig sprankelend voetbal te zien. De thuisploeg bleef ook na de koffie de meest
dominante ploeg, zonder concrete kansen te creëren. Zoals zo vaak in het moderne voetbal zorgden vooral
de stilstaande fases voor echte dreiging. Net na het uur profiteerde Wesley Sonck optimaal van een
hoekschop. De Ninovieter knikte de bal -weliswaar via Pandza- in de hoek. 2-0 en de wedstrijd leek op dat
moment gespeeld.
Tien minuten voor tijd werd het uit het niets weer een spannende partij. Na een snelle omschakeling zette
Van Loo de bal voor. Diabang kopte knap terug tot bij Gorius en die frommelde de bal voorbij Kawashima
voor de 2-1. Malinwa probeerde nog wel het onverhoopte gelijkspel te forceren, maar het mocht niet baten.
KV Mechelen verloor de geladen wedstrijd met 2-1 en laat zo de kans liggen om zich verder te
manifesteren in de beoogde top zes. Zaterdag volgt alweer een moeilijke opdracht op het veld van Racing
Genk.
Donderdag 17 februari: Vandaag besliste de evocatiecommissie van de KBVB dat de uitgestelde wedstrijd
STVV-KVM toch moet gespeeld worden. Men oordeelde dat er in het dossier geen procedurefouten
werden gemaakt en vond de klacht van Malinwa dus ongegrond. Wanneer de wedstrijd wordt ingehaald is
nog niet duidelijk. Eerder werd woensdag 23 februari aangegeven, maar KVM vroeg de kalendercommissie
om de partij op 9 maart in te plannen.
Vrijdag 18 februari: De kalendercommissie van de KBVB plaatste STVV-KVM op woensdag 23 februari.
Malinwa vroeg om dit duel op 9 maart te mogen spelen maar kreeg dus geen gehoor. KVM gaat nu aan het

Uitvoerend Comité vragen om dit duel alsnog te verplaatsen. Een beslissing wordt maandag of dinsdag
verwacht.
Zaterdag 19 januari: KRC Genk - KV Mechelen 1-0
Na een aangename pot voetbal keert KV Mechelen zonder punten terug uit Limburg. Malinwa verloor met
1-0 van competitierevelatie Racing Genk.
Na de wanprestatie op het veld van degradatiekandidaat Lierse wachtte er de Mechelaars geen
gemakkelijke taak in het verre Limburg. Racing Genk maakt een uitstekend seizoen door en vertoeft op de
tweede plaats in het klassement. Ondanks die klassering liet Genk het initiatief aan de bezoekers om op die
manier ruimte te creëren in de rug van de Mechelse verdediging.
Wedstrijd in evenwicht
In de eerste minuten werd een paar keer goed gebruik gemaakt van die ruimte, maar zonder resultaat. Op
dat moment was het al even warm voor het doel van Renard na een goede actie van Vanden Borre. Die
recupereerde de bal op het middenveld en bediende Kennedy, maar Van Hoevelen keerde op tijd terug om
de bal te blokken. Intussen voetbalde Mechelen goed mee, maar verder dan enkele afstandsschoten kwam
het niet. Bijna zette Destorme Ibou op weg naar doel, maar de Gambiaan mistte zijn controle.
De wedstrijd ging goed op en neer met prikjes langs beide kanten. Genk tekende na twaalf minuten voor de
beste kans via Kennedy. De aanvaller geraakte in twee keer niet voorbij doelman Renard na terugleggen
van Buffel vanop rechts. KVM zette daar enkele aanvallende acties tegenover met een paar leuke
combinaties, maar de schoten van Wilmet konden de Genkse verdediging niet in verlegenheid brengen.
Courtois net voor de rust
Racing Genk liet het balbezit aan de bezoekers, maar mocht zich wel de gevaarlijkste ploeg noemen.
Vooral de Limburgse flanken zorgden voor gevaarlijke versnellingen met doelgevaar als gevolg. Kevin De
Bruyne kreeg een uitgelezen kans op de openingstreffer, maar het schot scheerde de paal. Net voor het
halfuur zette De Bruyne een ploegmaat alleen voor Renard, maar Barda kon de Mechelse goalie niet
verschalken.
Na een lichte overtreding op Chen mocht Gorius de bal in de zestien gooien. Destorme kopte goed in, maar
Courtois redde met enige moeite. Op slag van rust kwam KV Mechelen zelfs ei zo na op voorsprong. Na
een mooie combinatie kende Ibou net geen succes met een schuiver. Een gestrekte Courtois ranselt de bal
met één hand uit de hoek. Aan de stand veranderde er echter niets meer. 0-0 bij de koffie.
Kleinste verschil
Bij de start van de tweede helft kwam KVM erg goed weg. Barda verscheen alleen voor Renard en trapte
de bal binnen, maar de vlag van de lijnrechter ging de hoogte in. Onterecht, zo bleek.
Ook Malinwa kreeg een reuzenkans, maar Ibou was te verrast dat hij door de buitenspelval was geglipt om
de bal in doel te werken.
Een doelpunt hing in de lucht. De Limburgers kwamen even onder stoom en zorgde voor meer druk. Na
sterk samenspel rolde De Bruyne de Mechelse defensie op, maar Van Loo kon de voorzet in extremis nog
in hoekschop werken. Het was slechts uitstel, want even later mocht de thuisploeg een vrije trap nemen na
een lichte overtreding. Een vinnige Barda ontsnapte even aan de aandacht en kon de bal aan de eerste paal
binnenkoppen. 1-0.
Na het doelpunt verviel al het leuke voetbal van de eerste helft. Beide ploegen stapelden de slordigheden
op en de nervositeit leek toe te nemen. Kansen waren er dan ook nog amper. Genk was nog dichter bij de 20 dan dat Malinwa bij de aansluitingstreffer was, maar gescoord werd er niet meer. KV Mechelen beleeft
zo met twee nederlagen op rij een dipje met belangrijke weken voor de boeg.
Maandag 21 februari: Het inhaalduel op Stayen tegen STVV werd definitief op 23 februari
geprogrammeerd.
Woensdag 23 februari: K. Sint-Truidense VV - KV Mechelen 0-1
Malinwa won vanavond met nul-één haar inhaalwedstrijd op Stayen. De heroptredende Benteke mikte in
de tweede helft de bal tegen de touwen.
Geelrood legde een eerste goed halfuur op de mat, liet vervolgens STVV het overnemen, maar herstelde
met de wissel Diabang-Benteke in de tweede helft het evenwicht. Het scoorde de enige goal van de partij
en dat levert KVM drie gouden punten op in de strijd voor de top zes.
KV Mechelen kreeg al snel een unieke kans om op voorsprong te komen. Gorius lanceerde centraal
Diabang, maar die kon niet profiteren van de defensieve misser van de thuisploeg. Van der Jeugt
voorkwam een vlugge achterstand. Even later was geelrood daar weer. Buyens haalde uit vanuit een
scherpe hoek: Van der Jeugt pakte zonder problemen.

Malinwa had de wedstrijd het eerste half uur onder controle en het versierde de kansen op een voorsprong.
Zo kopte Geudens bijna een hoekschop tegen de netten, Delorge ruimde echter op de lijn op. Het waren dé
momenten voor de bezoekers om te scoren. Voor het overige vielen er op een moeilijk te bespelen veld
weinig vlotte combinaties te bewonderen. KVM domineerde en zag STVV pas later in de wedstrijd komen.
Plotse druk van STVV
Het eerste schotje van de thuisploeg tussen de palen noteerden we immers na 33 minuten. Kotysch
schilderde een vrije trap zachtjes in de handen van Renard. Het was wel het startsein voor de Kanaries om
wat meer druk in de zestien te creëren. Een balletje op de bovenkant van de lat, een afgeweken vrije trap
van Mennes op Renard en een vrije schop in het zijnet: geelrood moest uitkijken om in deze
holderdebolderpartij geen doelpunt te slikken. Vlak voor de pauze kwam Van Loo voor Van der Jeugt,
maar hij werd afgevlagd voor buitenspel. Nul-nul bleef het bij de rust.
Verrassing Benteke
STVV begon vinnig aan de tweede helft, maar tot groot gevaar leidde dat niet. Een schot van Odoi uit de
tweede lijn, naast, was de enige schuchtere poging tot doelgevaar. KV Mechelen miste balvastheid en dat
deed Marc Brys naar de heroptredende Benteke grijpen. Die leverde meteen zijn visitekaartje en een
doelpunt af, een gouden wissel uit het voetbalboekje zowaar.
Sint-Truiden reageerde aangeslagen, maar prikte wel tegen bij een corner. Sidibe vond Renard op zijn weg.
Diezelfde Renard kwam even later goed weg toen Mennes een vrije trap op de lat mikte. In de rebound
mocht Mutombo aanleggen, maar die geraakte net als Schouterden van dichtbij niet voorbij de bezoekende
muur. Aan de overzijde kon Gorius aanleggen, Van der Jeugt stond pal.
Geelrood moest blijven uitkijken voor de gelijkmaker, maar had het even voor affluiten helemaal kunnen
afmaken: Geudens kon draaien en trappen: het leer rolde voorlangs. Zo bleef het nog spannend, al kreeg
STVV niets meer voor elkaar. Zo pakte KV Mechelen drie belangrijke punten in de strijd om de eerste
playoffreeks.
Zaterdag 26 februari: R. Standard de Liège - KV Mechelen 3-0
Standard houdt de strijd om een plaatsje bij de eerste zes spannend. Op Sclessin trakteerde de Rouches
Malinwa op een uiterst moeilijke avond. KV Mechelen verloor met 3-0.
De wedstrijd kon niet slechter beginnen voor KVM. Nzolo had nog maar net de partij op gang gefloten of
Carcela kon de bal meegeven met Witsel, na balverlies van Destorme. Witsel had keuze tussen Nong en
Carcela, maar trapte verrassend zelf. Renard was meteen geklopt en geelrood keek al tegen een achterstand
aan.
Vroege tegentreffer
Malinwa probeerde te reageren, maar Diabang kon de voorzet van Wilmet niet precies genoeg inkoppen en
Blazic pakte makkelijk. Even later kreeg Destorme de ruimte om de bal in de zestien aan te nemen, maar
zijn schot was niet goed gericht.
Het spel was helemaal voor Standard dat onder leiding van een wederoptredende Steven Defour als
herboren acteerde. Vooral het Mechelse middenveld werd overklast door dat van de thuisploeg, met enkele
uitstekende kansen. Uitblinker Witsel zette Leye op weg naar de 2-0, maar die schoot onbesuisd over en
naast. Ook Aloys Nong toonde zich een gevaar tegen zijn ex-ploeg. De Kameroener dook goed op aan de
eerste paal, maar zag zijn poging stranden op de lat. KVM kwam een paar keer goed weg.
Oppermachtig Standard
Op het halfuur legde KV Mechelen wel eens een goede combinatie op het veld. Diabang mocht besluiten
met het hoofd en mikte naar de verste hoek, maar Blazic redde met de vingertoppen. Daarna was het al
Standard dat de klok sloeg. De thuisploeg kreeg nog een resem halve kansen, maar nadat de bal uiteindelijk
voor de kooi van Renard bleef hangen na een scrimmage, kon Leye niet meer missen. 2-0.
Die verdubbeling van de voorsprong bracht Malinwa helemaal van haar melk. Slechts enkele minuten later
claimde Sclessin een strafschop, maar Nzolo zag geen graten in de tussenkomst van Van Loo. Witsel
krabbelde echter recht en krulde de bal in de winkelhaak en de wedstrijd was gespeeld.
Maat voor niets
Brys bracht bij het begin van de tweede helft De Witte en Iddi in voor Buyens en Gorius, maar dat zorgde
niet meteen voor beterschap. KVM probeerde wel, maar kon niet. Standard moest niet. Met die dooddoener
werd de rest van de partij een heel wat minder aantrekkelijk kijkstuk. Er vielen wel kansjes aan beide
kanten te noteren, maar groot gevaar was er niet meer. Geelrood toonde een enorm gebrek aan offensieve
kracht en mocht blij zijn dat het vizier van de Luikenaars niet beter afgesteld stond. Kavé blijft vijfde in de
stand, maar ziet Standard naderen tot op een punt. De opeenvolging van de vele wedstrijden lijkt dan toch
zijn tol te eisen.

Zondag 27 februari: Na verschillende vergaderingen binnen de Pro League werd afgelopen vrijdag toch
gekozen voor het behoud van de huidige competitieformule met 16 clubs en play-offs. In december hadden
de kleinere clubs uit eerste klasse zich verzet en werd er gestemd om terug te keren naar een simpele
competitie met 18 clubs zonder play-offs. De G4 (Club Brugge KV, KAA Gent, RSC Anderlecht en KRC
Genk) bleven echter aandringen en konden enkele kleine clubs overhalen om met hen in te stemmen met de
nieuwe formule. Ondanks het feit dat de grote meerderheid van de KVM-supporters radicaal tegen playoffs is, is KV Mechelen één van de clubs die uiteindelijk mee op de kar sprong van de G4. Malinwavoorzitter Johan Timmermans gaf vandaag op de website uitleg over het hoe en waarom over deze
beslissing. Hij moest toegeven dat de macht van de G4 te groot is om de play-offs af te schaffen en dat
deze beslissing enkel voor het geld gemaakt werd. Indien KV toch tegen de play-offs had gestemd was de
kans reëel dat het een groot deel van z’n budget zou kwijtspelen omdat het dan een financiële compensatie
van de TV-gelden zou mislopen. Malinwa riskeerde 2 miljoen euro per seizoen te verliezen.
Woensdag 2 maart: KV Mechelen - R. Standard de Liège 1-4
Een moedig KV Mechelen sneuvelde in de kwartfinale van de Cofidis cup. Malinwa speelde een sterke
eerste helft, maar kwam niet tot scoren. In de tweede helft slikte het vier doelpunten en kwam het
bekerverhaal ten einde.
Vier dagen na de pijnlijke nederlaag tegen Standard in de competitie moest KVM opnieuw aan de bak
tegen de Luikenaars. Malinwa moest in eigen huis trachten een dubbele achterstand ongedaan te maken in
de return van de kwartfinale van de Cofidis cup. Daarvoor kon het wel geen beroep doen op de
wintertransfers Kabasele, Ibou en Koulibaly, Standardhuurling Benteke en de geschorste Pandza. In
extremis moest ook Biset verstek geven wegens ziekte. Daardoor kwam Van Dessel naast Van Hoevelen
aan de aftrap.
Op zoek naar een mirakel
Negentig minuten had KV Mechelen om een schijnbaar uitzichtloze situatie recht te zetten. Geelrood begon
dan ook met veel overgave aan de partij en knokte zich meteen in de wedstrijd. Achterin gaf de Mechelse
defensie weinig of niets weg en ook op het middenveld werden de meeste duels gewonnen. Voorin
ploeterden Destorme, Gorius, Iddi en een zeer bedrijvige Diabang om het de Standarddefensie zo lastig
mogelijk te maken. De eerste opwinding kwam er na een fraaie solo van Diabang. De Senegalese Bosniër
slalomde zich een weg langs vier roodwitten vooraleer hij werd afgestopt. Het publiek schaarde zich achter
hun ploeg en KVM bleef de hele eerste helft de betere ploeg.
Door het oog van de naald
Toch was het Standard dat na een klein kwartier bijna op voorsprong kwam. Tweemaal was het Witsel die
op doel besloot en tot tweemaal toe redde Chen de bal van de lijn. Bij zijn tweede poging schoot Witsel het
leer met een knappe retro tegen de arm van Chen, maar Colemonts gaf geen krimp. Zo ontsnapte geelrood
aan een vroege doodsteek. Aan de overzijde ontsnapte ook Standard aan een achterstand toen Destorme
randje buitenspel werd teruggefloten en zo zijn doelpunt afgekeurd zag. De druk van KVM hield aan en
kort voor rust zag Destorme bijna zijn tomeloze inzet beloond met een goal, maar het doelpunt van de hoop
strandde op de paal. Op de daaropvolgende counter redde Renard de meubelen op de poging van Daerden.
Na vijfenveertig minuten voetballen verdiende Malinwa een voorsprong op basis van de inzet en de
(weinige) kansen, maar moest het toch gaan rusten met de brilscore op het bord.
Einde bekerverhaal
Na een kwartier opwarmen in de catacomben stoomde Mechelen zich klaar om nog een laatste maal voluit
te gaan. De thuisploeg kreeg echter al vroeg in de tweede helft een koude douche te verwerken. Al na twee
minuten glipte Leye doorheen de as van de defensie en verschalkte Renard. Nul-een en wellicht einde
bekerverhaal voor Malinwa. De veer brak bij KVM en Standard profiteerde optimaal. Eerst ontsnapte
geelrood nog aan een tweede doelpunt toen Opare en vervolgens Leye de paal troffen. Tien minuten later
schoot de ingevallen Tchite wel raak en was de wedstrijd definitief gespeeld. De thuisploeg probeerde zich
te herpakken, maar elke poging van de Luikenaars verdween in doel. Witsel bracht met een fraaie volley de
score op nul-drie en Leye zorgde met zijn tweede van de avond voor een vierde Luiks doelpunt.
Tussendoor redde Gorius de eer voor een moedig Malinwa van op de stip na een lichtgefloten penalty na
een duwfout op Iddi. Meer zat er voor de thuisploeg niet in zodat voor het eerst in drie seizoenen KV
Mechelen niet tot in de halve finales van de beker door kon stoten.
Donderdag 3 maart: Naar aanleiding van de stemming voor een competitie met play-offs zaten KVMvoorzitter Johan Timmermans, de supportersraad en supportersfederatie ‘Malinwa vzw’ rond de tafel en
publiceerden volgende open brief:

Beste vrienden,
In de nasleep van de stemming die vorige week vrijdag plaatsvond met als onderwerp de hervorming van
de Belgische voetbalcompetitie en het Play-Off systeem, was er dinsdag een onderhoud tussen Stefaan
Leroux (voorzitter van de Supportersfederatie), Gert Van Dyck (voorzitter van de Supportersraad) en Mark
Uytterhoeven enerzijds en onze clubvoorzitter Johan Timmermans anderzijds.
Op deze vergadering, die constructief verliep, deed voorzitter Timmermans nogmaals uit de doeken, hoe
moeilijk het geweest was om vóór deze hervorming te kiezen. Wetende dat een ruime meerderheid van
supporters tegen deze hervormingen zijn was het kiezen tussen de pest en de cholera, aldus Timmermans.
Er was geen goede beslissing in heel dit verhaal. De avond voor de stemming van vrijdag gaf Timmermans,
richting Stefaan Leroux, al aan dat een “NEE”-stem enerzijds zou betekenen dat het volledige dossier naar
het uitvoerend comité zou gaan. Alwaar men zonder enige twijfel zou kiezen voor het behoud van het
huidige systeem. Anderzijds zou een “JA”-stem minstens even gevoelig liggen. De supporters hadden
immers meermaals en overduidelijk laten blijken dat ze tegen waren en hun mening graag vertaald hadden
gezien in het stemgedrag van de clubvoorzitter.
Vervolgens maakte de voorzitter ons duidelijk dat hij, ongewild, tegen de wil van de supporters, maar als
een goede huisvader voor KV Mechelen “JA” had gestemd omdat een “NEE”-stem een ernstige hypotheek
op de financiële situatie en vooruitzichten van onze club zou leggen. Een “NEE”-stem zou de totale
inkomsten vanuit het tv-contract op de helling plaatsen. Het is voor iedereen immers duidelijk dat de G4,
koste wat het kost, wou doorgaan met dit systeem.
Zowel binnen de Federatie als de Supportersraad leeft het idee dat we een unieke kans hebben laten liggen.
We zouden de enige tegenstemmer zijn, die, niet vanuit eigenbelang maar puur vanuit de emotionele
aspecten van het voetbal, tegen zou hebben gestemd. Het zou een keuze van en voor het hart geweest zijn,
in plaats van een keuze van het verstand. Los daarvan, bestaat er binnen beide supportersorganen wel enig
begrip voor de keuze van de voorzitter.
Blijft het gegeven dat er duidelijk een grote meerderheid, zowel bij de supporters als binnen het bestuur
van KV Mechelen, tegen deze huidige competitievorm is.
We willen niet afwachtend aan de kant staan maar de uitdaging aangaan. Daarom hebben een aantal
afspraken gemaakt met het KVM-bestuur.
1. Protest
De supporters die tegen de beslissing willen protesteren, moeten de kans krijgen om hun ongenoegen te
uiten. Weliswaar op een ordentelijke, KV-waardige, manier. Elke respectvolle vorm van protest moet
kunnen: in het zwart gekleed gaan, spandoeken met boodschappen op, spreekkoren, …
Spandoeken die op een correcte manier de beslissing op de korrel nemen, zullen niet afgenomen worden.
We willen wel onmiddellijk duidelijk maken dat persoonlijke aanvallen NIET toegelaten zullen worden.
We zijn er van overtuigd dat de KV-supporter over voldoende maturiteit en creativiteit beschikt om op een
ludieke manier om te gaan met wat gebeurde.
Bovendien willen we graag ingaan op de vraag van de SFP (Overkoepelende Federatie van Profclubs) en
de NSF (Nationale supportersfederatie die ook de lagere afdelingen overvleugeld) en een oproep doen om
massaal bij hun protest en hun “Actie 17” aan te sluiten. In concreto is het de bedoeling om zaterdag in de
17de minuut met witte zakdoeken te zwaaien.
We dringen er nogmaals op aan om eventuele spreekkoren en spandoeken waardig te houden. Het verleden
leert ons dat de persaandacht groter zal zijn als we het op een creatieve en ludieke manier aanpakken in
plaats van op een beledigende manier.
Bovendien willen we het protest niet enkel laten voor nu zaterdag. We bespreken acties die blijven, de
volgende weken en tijdens de Play-Offs. De federatie en de supportersraad zijn geen voorstander van een
actie die oproept tot thuisblijven, onze ploeg heeft immers hard gestreden voor de uiteindelijke
eindklassering en heeft onze steun nodig. Zo’n actie zou enkel de G4 ten goede komen!
2. Acties naar de toekomst
Het is duidelijk dat het hoegenaamd niet over is na het protestmoment van nu zaterdag. Na zaterdag zal het
voor de Federatie en de Supportersraad pas beginnen. We willen het immers niet enkel en alleen houden bij
protesten. Ook vanuit andere hoeken (NSF, SfP, andere clubs) zullen er ongetwijfeld initiatieven genomen
worden.
WANT het systeem is gestemd. Play-Offs zullen het zonder enige twijfel worden, daar is voor de komende
drie jaar geen verandering meer in te brengen worden. MAAR de modaliteiten waaronder de Play-Offs
doorgaan, die moeten wel nog bepaald worden. Het is vooral in deze modaliteitenbepaling dat we een rol

zien weggelegd voor de wensen van de supporters.
We willen, als Federatie en Supportersraad, graag dat KV Mechelen, bij monde van onze voorzitter
initiatieven neemt die het voetbal, onder zijn huidige en toekomstige vorm, terug dichter bij de mensen
brengt. En het deed ons plezier dat voorzitter Timmermans hiertoe ook bereid werd gevonden om die rol op
te nemen.
Dit betekent dat KV Mechelen stemde voor de play-offs maar nu het initiatief op zich zou willen nemen
om de bezorgdheden die leven onder de supporters aan te kaarten bij de bevoegde instanties.
We denken in het bijzonder aan:
• Maximum ticketprijzen voor zowel POI als POII
• Combiregelingen
• Degradatieregeling
• Volledige aftrek punten PO II
• Halve aftrek PO I
•…
Aangezien dit een lijst moet worden van, voor en door de supporters, zullen wij de supporters de
mogelijkheid geven om eigen initiatieven in te dienen. Hiervoor zal een oproep verschijnen op het forum
en op de website.
Op vergadering van de supportersraad, midden maart, zullen we samen met Mark Uytterhoeven de
verschillende initiatieven in kaart brengen. Daags nadien, zullen we de lijst overhandigen aan onze
voorzitter, die met deze initiatieven aan de slag moet binnen de verschillende organen van de voetbalbond
en bij de verschillende andere clubs.
Uiteraard kunnen we geen harde garanties geven of eisen, het is immers een moeilijke materie waarbij erg
veel betrokken partijen, erg vaak hun eigen belang dienen, zonder om te kijken naar andere argumenten.
Toch vinden we het onze plicht om hierin het voortouw te nemen. Aan de kant blijven staan toekijken zou
immers KV onwaardig zijn. We willen de handschoen opnemen en na het protest van zaterdag,
constructieve acties uitwerken en diverse eisen van de supporters naar voren schuiven. .
Met dit schrijven, hopen we, dat we meer duidelijkheid hebben kunnen scheppen, in de
randomstandigheden van de stemming vorige week vrijdag, in de mening van de Mechelse
supportersorganen hieromtrent, en in het actieplan dat wij voor ogen hebben als reactie hier op.
We gaan er van uit dat we een krachtig signaal kunnen geven nu zaterdag met het protest en rekenen op
jullie om met constructieve ideeën te komen die we nadien kunnen doorgeven als initiatieven ter
verbetering van datgene wat er nu op tafel ligt.
Alvast bedankt!
Geelrode groeten, ·
Stefaan Leroux, voorzitter Supportersfederatie
Gert Van Dijck, voorzitter supportersraad
Zaterdag 5 maart: KV Mechelen - KAA Gent 1-1
Malinwa behaalde in extremis een punt tegen KAA Gent. Geelrood voetbalde een goede wedstrijd bij
elkaar, maar keek tot in de negentigste minuut tegen een nul-één achterstand aan. Destorme zorgde voor de
gelijkmaker.
KV Mechelen had vanavond kunnen en moeten stunten tegen de Buffalo’s. Geelrood trachtte – zeker in de
tweede helft – KAA Gent vast te zetten en achterin pijn te doen, maar het doelpunt viel maar niet.
Coulibaly kopte een zeldzame vrije trap van de bezoekers wel tegen de touwen en zo leek KAA Gent op
een onverdiende zege af te stevenen. Gelukkig voor geelrood kon David Destorme in de laatste minuut nog
voor een punt zorgen.
In een rebellerend sfeertje tegen de play-offs verraste Marc Brys met zijn basiselftal. Benteke startte in
punt, gesteund door Ibou en Iddi op de flanken. Gorius verschoof door de afwezigheid van een zieke
Geudens centraal naast Buyens. De eerste kans van de partij was voor Ibou. Hij werd het straatje ingestuurd
door Iddi, maar stiftte net over de kooi van Jorgacevic. Bij dat duel blesseerde de goalie zich aan de knie en
werd hij naar de kant gehaald voor Boeckx.
De Buffalo’s probeerden het even na het aangekondigde zakdoekzwaaimoment in de tribunes via een vrije
trap. Wils kopte op Renard. Even later probeerde Thijs het van op twintig meter met een vrije trap. Renard
zag het leer tijdig op hem af zoeven. Gent trok de partij naar zich toe, maar ontbrak creativiteit en precisie
om de thuisorganisatie te ontgrendelen.
Malinwa aan zet

Destorme tekende even na het halfuur voor de tweede geelrode kans. Benteke creëerde de ruimte,
Destorme ging zijn kans, maar mikte net naast. Ook Benteke vond met het hoofd de weg tussen de twee
palen niet. KV Mechelen kwam plots opzetten en claimde randje zestienmeter hands van Suler, maar
Vervecken gaf geen krimp. Malinwa rook haar kans en na een leuk balletje van Van Hoevelen richting de
spurtende Chen moest Boeckx een corner toestaan. Waar de Buffalo’s de partij het eerste halfuur
behoorlijk controleerden, schoof KVM vlak voor de pauze een linie op. Doelpunten leverde dat steriele
overwicht niet op.
Met een stevige portie verbetenheid knokten beide ploegen zich de tweede helft in. Malinwa zocht steevast
haar beweeglijke spitsen in de rug van de bezoekende defensie. Veel uitgespeelde kansen kwamen niet
meteen in ons notitieboekje. Ook een ontketende Destorme, Benteke en Diabang loerden voor Boeckx,
maar de bal over de lijn krijgen, nee, dat leek niets voor deze avond te worden.
Koude douche
Toen Diabang voor doel kwam, had hij nochtans de score moeten openen. De druk van Suler en co zorgde
ervoor dat hij voorlangs schoot. Malinwa had het moeten forceren, maar net op dat moment scoorde KAA
Gent zeer gevleid. Zeer tegen de zin van heel geelrood zag Vervecken een fout van Destorme op El
Ghanassy. De daaropvolgende vrije schop ging via het hoofd van Coulibaly tegen de touwen. Woede bij
KVM voor de beslissing van de scheids, maar dat mocht niet baten.
Gelijkmaker in extremis
KV Mechelen ging dan maar zelf verder op zoek naar dat verdiende doelpuntje. Wils hielp bijna een handje
door een Mechelse voorzet over Boeckx te beroeren. De Gentse doelman bokste nog net de afgeweken
voorzet van Iddi uit zijn doel. AA Gent kwam nog even piepen via een vrije trap van Wallace, maar Renard
voorkwam de definitieve beslissing. En dat zou een lonende redding zijn, want na ultieme druk van de
thuisploeg werd het gezwoeg beloond. Destorme kegelde de bal van dichtbij binnen en zorgde voor een
meer dan verdiend punt.
Woensdag 9 maart: De Malinwa Kids Clubs maakte vandaag van de Krokusvakantie gebruik om haar jonge
leden uit te nodigen om een training van de A-kern van KV Mechelen bij te wonen. Nadien werd er in De
Nieuwe kantine tijd vrijgemaakt voor een meet & greet met de spelers en konden de kids bij ondervoorzitter
Silveer Dauwe en Karel Keuleers terecht voor een lekkere pannenkoek.
KVK Tienen - KV Mechelen 1-1
KV Mechelen speelde vanavond één-één gelijk in een vriendschappelijke wedstrijd tegen tweedeklasser KVK
Tienen.
Om de spelers die de afgelopen weken nauwelijks wedstrijden speelden extra ritme te laten opdoen, stond er
woensdagavond een oefenwedstrijd op het veld van KVK Tienen op het programma.
Geelrood legde een matige prestatie op de mat en keek bij de rust tegen een één-nul achterstand aan. Het veld
leende zich niet echt tot vlot combinatievoetbal. Bovendien trainde KVM vandaag reeds twee keer en ook dat
kwam de partij niet ten goede. In de tweede helft kon Malinwa toch nog langszij komen. Bjarni Vidarsson vond
voor de bezoekers de weg naar de netten. Een zege zat er niet meer in: de bordjes bleven op 1-1 hangen.
donderdag 10 maart: Seth De Witte en Anthony
Van Loo verlengden beide hun contract bij KV
Mechelen tot 2014. Zowel De Witte als Van Loo
kwamen vorige zomer bij KV terecht, tekenden toen
tot 2012 en doen er nu dus 2 seizoenen bij.

Zaterdag 12 maart: KFC Germinal Beerschot Antwerpen - KV Mechelen 1-1
Germinal Beerschot en KV Mechelen deelden de punten na een kansarme wedstrijd. In een dolle slotfase
wisten beide ploegen alsnog te scoren.
Voor de rust enkel doelgevaar op stilstaande fasen
Germinal Beerschot en KV Mechelen breiden voor de rust geen waardig vervolg aan een mooie lentedag.
In een zoutloze eerste helft werd er enkel gedreigd op stilstaande fasen.
De bezoekers zorgden in de elfde minuut voor het eerste gevaar via Julien Gorius. De Mechelse kapitein
schilderde een vrije trap enig mooi over de muur, maar de openingstreffer spatte uit elkaar op de
dwarsligger. Aan de overzijde bracht Bart Goor met een vrije schop Adnan Custovic in stelling. Die laatste
mikte zijn kopbal echter een metertje over de kooi van Renard. Amper een minuut later stak Malinwa
opnieuw de neus aan het venster met één van haar ingestudeerde vrije trappen. Gorius bracht Destorme met
een listig balletje in schietpositie. Kaminski was echter attent en ranselde de bal uit zijn doel.
Tien minuten voor de koffie schreeuwde heel het Kiel nog moord en brand voor een vermeende overtreding
van Ghomsi op Custovic, maar scheidsrechter Wouters weigerde de bal op de stip te leggen. Beide elftallen
zochten de kleedkamers dan ook op met een logische nul-nul op het scorebord.
Opschudding vlak na het uur
Vlak na het uur bleef Wanyama na een contact met een Mechelaar op de grasmat liggen. De thuisploeg
speelde verder en toen de bezoekers de bal veroverden op het middenveld, deden zij hetzelfde. Benteke
werd diep gestuurd en trapte het leer voorbij Kaminski. Scheidsrechter Wouters besliste -tot ongenoegen
van heel KV Mechelen- echter om het spel stil te leggen en de treffer te annuleren.
Ook weinig kansen na de rust
Ook in de tweede helft viel er bitter weinig doelgevaar te noteren. Het spel ging dan wel op en af, maar de
laatste pass was vaak onzuiver en er werd te vroeg naar het schot gegrepen. Verder dan een aantal relatief
ongevaarlijke pogingen kwamen beide elftallen niet.
Dolle slotfase
In de slotfase probeerde Marc Brys de bakens te verzetten door Diabang in te brengen. Dat bleek meteen
een goede zet te zijn want amper een minuut later bracht net hij KV Mechelen op voorsprong na een
gemeten dieptepass van de bedrijvige Destorme.
Het Mechelse feest was echter van zeer korte duur. Bart Goor schoof op aangeven van -de eveneens
ingevallen- Tshibuabua de bal aan de tweede paal voorbij Olivier Renard. Een wedstrijd die lang op een
brilscore leek af te stevenen, kreeg zo alsnog een boeiende slotfase met een onverwacht 1-1 gelijkspel als
resultaat.
Vrijdag 18 maart: Deze week werd de Foundation 1904 opgericht. Dit is een stichting voor oud-spelers
van KV en RC Mechelen. De 1904 slaat op het oprichtingsjaar van beide Mechelse clubs. De Foundation
wil jaarlijks een aantal events organiseren waarvan de opbrengst naar de vzw Hattrick, andere goede doelen
én de jeugdwerking van beide clubs zal gaan. Foundation 1904 doet een oproep naar oud-spelers om mee te
werken aan dit project. Om erkend te worden als oud-speler volstaat het om 20 wedstrijden in de eerste
ploeg te hebben gespeeld.
Zondag 20 maart: KV Mechelen - KAS Eupen 2-0
KV Mechelen deed wat het moest doen en versloeg Eupen met twee-nul. Jammer genoeg voor Malinwa
wonnen Lokeren en Standard allebei hun wedstrijden. KVM gaat dus niet naar play-off 1.
De inzet was hoog in het Argosstadion Achter de Kazerne. Malinwa wou nog naar play-off 1, Eupen moest
zich van de play-downs zien te redden. Beide clubs slaagden niet in hun opzet, want Lokeren en Standard
pakten de drie punten, Lierse kaapte een punt weg tegen Club Brugge en redde zich.
Inzet hoog
Malinwa stak meteen haar neus aan het venster. Benteke – via een Eupense voet over – en Destorme - van
dichtbij te verrast voorlangs – waarschuwden al snel de ploeg van aan de Kehrweg. Toch was de grootste
mogelijkheid in die beginfase voor Eupen. Vandenbergh mocht aan de penaltystip alleen uithalen. Renard
verhinderde op magistrale wijze een vroege achterstand: hij zweefde de bal uit het doel. Aan de overzijde
probeerde Benteke het op corner, maar hij werd voldoende gehinderd om naast te koppen. De nervositeit
kroop langzamerhand in de wedstrijd, op het veld en in de tribunes.
Malinwa doorbrak 25 minuten ver dan toch de bezoekende muur. Gorius dribbelde zich centraal tot voor
Petr, legde af naar Benteke die scoorde, maar de lijnrechter zag offside. Onterecht, zo bleek uit de
herhaling. Het scenario ontspon zich zoals in de trainerboekjes de afgelopen week neergepend. KVM zocht
verwoed naar een opening in de dichtgetimmerde Eupense organisatie, de bezoekers speculeerden op
enkele vlijmscherpe prikken.

KV Mechelen had daarnaast het scheidsrechterlijke kwartet niet aan haar kant, want toen even later Jadid al
liggend de bal met de hand aanraakte, schreeuwde het stadion om een strafschop. Nzolo noch lijnrechter
legden het leer op de stip. Voor de rust lukte het de thuisploeg niet meer om te scoren, dus moest het na de
pauze gebeuren.
Snelle voorsprong tweede helft
Van Loo was het eerst aan zet met een knaller vanop twintig meter die over waaide, maar het was Gorius
die met een lekker plaatsballetje de ban brak. KV Mechelen aan het feest, want op dat ogenblik was ook
STVV – Lokeren nog nul-nul. Bijna diepte Destorme de kloof uit tot twee-nul na een vrije trapnummertje
met z’n maatje Gorius, maar de bal stierf op het dak van het doel. Ook Benteke en Diabang geraakten even
later niet voorbij Petr.
Malinwa liet de druk zakken, maar kwam met schoten van Diabang en Van Loo dicht in de buurt van de
tweede verlossende goal. Toen Destorme helemaal alleen op Petr mocht afgaan, leek hij de partij in een
beslissende plooi te leggen, maar Petr haalde de bal fraai uit de voeten van de thuisaanvaller. Ondertussen
vocht Eupen haar doodstrijd uit, want Lierse hield het nog steeds op een gelijkspel op het Lisp. Geelrood
liet de Oostkantonners komen en hoopte het op de counter af te maken. Daarvoor was het echter te
onzuiver. Ook het voorlangs stuiterende balletje van Ibou in de slotfase kon daar niets aan veranderen. Tot
Destorme centraal weer ruimte kreeg en de klus klaarde.
Jammer genoeg kon geelrood niet meer over haar concurrenten heen springen, maar ach, het heeft er
alleszins tot de laatste minuut voor geknokt en dat beseften de 12.000 op de tribunes maar al te goed. Zij
bedankten met een staande ovatie.
Als zevende in het eindklassement komt KVM terecht in groep A van de play-offs 2. Daarin treft het de
negende, de twaalfde en de veertiende van het klassement. Momenteel zijn dit respectievelijk KV Kortrijk,
K. Sint-Truidense VV en K. Lierse SK. Indien Cercle Brugge KSV woensdag het inhaalduel op Sporting
du Pays de Charleroi wint, komt het in de plaats van KV Kortrijk.
Woensdag 23 maart: Cercle Brugge KSV won vanavond met 0-3 op het veld van Sporting du Pays de
Charleroi. Daardoor komt Cercle in de play-offpoule van KV Mechelen terecht, in de plaats van KV
Kortrijk. Na deze laatste wedstrijd van de reguliere competitie werd de kalender van de play-offs 2 bekend
gemaakt. Malinwa opent op zaterdag 2 april met een thuiswedstrijd tegen K. Sint-Truidense VV. Vrijdag 8
april trekt KV naar de buren van K. Lierse SK. Daarna volgt een dubbele confrontatie met Cercle Brugge
KSV. Op zaterdag 30 april reist Geelrood naar het Westelse Kuipje, waar STVV haar thuiswedstrijden voor
de play-offs afwerkt en in de laatste wedstrijd van deze poule speelt KV Achter de Kazerne de streekderby
tegen Lierse. Groep B van de play-offs 2 bestaat uit KVC Westerlo, KV Kortrijk, SV Zulte-Waregem en
KFC Germinal Beerschot Antwerpen.
Donderdag 31 maart: Vandaag werd Malinwa door het Sportcomité gehoord in de zaak van KAS Eupen
tegen K. Lierse SK. De Oostkantonners beweren immers een klacht te hebben ingediend bij de KBVB
omdat Lierse tijdens het duel tegen KV Mechelen de niet-speelgerechtigde Jason Adesanya op het
scheidsrechtersblad had staan. De voetbalbond zegt dat ze geen klacht hebben ontvangen van Eupen. KV
verloor de partij in Lierse met 2-1 en zou dus 3 punten bijkrijgen indien Eupen gelijk krijgt. Daardoor zou
Malinwa alsnog in play-off 1 terecht komen en Eupen over Lierse naar de vijftiende plaats springen zodat
Eupen in eerste klasse blijft en Lierse play-off 3 moet spelen. KVM-voorzitter Johan Timmermans liet in
de media al wel weten dat het de zaak volgt, maar dat de ploeg zich volop concentreert op de voorbereiding
van play-off 2 en niet echt rekening houdt met een eventuele promotie naar play-off 1.
Laat op de avond liet het Sportcomité weten dat het de klacht van Eupen heeft verworpen. Het oordeelde
dat Jason Adesanya wel speelgerechtigd was voor de wedstrijd. KAS Eupen gaat in beroep en heeft ook
nog een rechtszaak achter de hand. Eerder trok de club naar de arbeidsrechtbank om uitstel van de play-offs
te vragen. Morgen doet de arbeidsrechter een uitspraak in het kort geding van Eupen tegen de KBVB.
Vrijdag 1 april: Vanmorgen is de arbeidsrechter in kort geding ingegaan op het verzoek van KAS Eupen
om de play-offs uit te stellen. Hij vond dat de bond de procedure rond de niet-speelgerechtigde Adesanya
eerst moet afronden en schorte de wedstrijden van Lierse en Eupen op. De andere wedstrijden van de playoffs gaan wel door.
In de namiddag besliste de Pro League en het Uitvoerend Comité van KBVB de uitspraak van de rechter
niet te respecteren en de matchen van Eupen en Lierse toch te laten plaatsvinden. Ondanks de dwangsom
van 500.000 euro die de rechter oplegde als de wedstrijden toch worden gespeeld, wilden zij de play-offs
niet laten verstoren.
Het duel van morgen tussen KVM en STVV gaat dus ook gewoon door, al liet Malinwa weten onder
voorbehoud te spelen zolang het Sportcomité het beroep van Eupen niet heeft afgehandeld.

Vrijdag 1 april: KV Mechelen maakte vandaag z’n eerste transfer voor volgend seizoen bekend. De 22jarige Robin Henkens komt transfervrij over van tweedeklasser Lommel United. Henkens is een centrale
middenvelder die de jeugdreeksen van KRC Genk doorliep alvorens in 2009 naar het Noord-Limburgse
Lommel te trekken. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen bij Malinwa.

Robin Henkens in het shirt van Lommel United.
Zaterdag 2 april: KV Mechelen - K. Sint-Truidense VV 1-1
KV Mechelen deelde vanavond de punten met STVV. Malinwa had de partij 75 minuten lang onder
controle, maar stuitte toen op een domme tegengoal en een scheidsrechter die weigerde een strafschop te
fluiten.
Geelrood voetbalde een aardige eerste helft bij elkaar, maar wist pas na de pauze te scoren via Destorme.
Malinwa dommelde nadien in en uit het niets kwam STVV via een afgeweken afstandsschot van
Rymenants op één-één. Destorme scoorde de winning-goal, maar werd onterecht afgevlagd voor
buitenspel. De bal wou ook niet op de stip: drie zuivere overtredingen – met een hands in de slotfase – zag
scheidsrechter Virant door de vingers.
Malinwa maakte al vroeg in de wedstrijd aanspraak op een strafschop na een duel tussen Buysens en
Destorme. Virant verroerde echter niet bij het duwtje van Buysens en liet doorspelen. KV Mechelen had er
duidelijk zin in en liet het balletje vlot rondgaan tegen een bijzonder defensief STVV. De Limburgers
konden het leer maar niet in eigen rangen houden en dat leverde een hele eerste helft eenrichtingsverkeer
op. Het was wel een tijdje wachten op kansen, want de Kanaries hielden de deur goed op slot.
Kansen na het half uur
Christian Benteke kreeg de grootste mogelijkheid na een knappe voorzet van Wilmet. De boomlange
aanvaller van geelrood kopte centimeters naast de rechterstaak. Na het halfuur creëerde KVM meer en
meer doelgevaar. Wilmet op snelheid kwam voor Castro en legde af. Zijn passje bereikte Benteke net niet.
Malinwa leek het dan toch te forceren. Destorme knalde een afvallende bal recht op doelman Castro. Hij
probeerde het even later weer: draaien en schieten, Castro pakte met een tijgersprong. KV Mechelen kon
haar veldoverwicht niet omzetten in een doelpunt: nul-nul bleef het zo bij de pauze.
Verlossing
Meteen na de rust kon Benteke aan zijn bewaker ontsnappen, hij mikte over Castro, maar op het dak van
het doel. Ook Diabang vond even later de weg naar de netten niet. Brepoels herschikte ondertussen zijn
inspiratie- en zielloze troepen. Verloren zoon Ibrahima Sidibe mocht weer opdraven. De wissel leverde
geen direct resultaat op, integendeel KVM bleef de gevaarlijkste ploeg. Pandza liep gezwind op een
hoekschop van Gorius in: net over. Al moest de thuisploeg wel uitkijken toen Sidibe uithaalde na zeldzaam
gestuntel in de Mechelse defensie. Gelukkig voor Renard en co trapte de bezoekende invaller half op de
bal.
Even later mocht KV Mechelen eindelijk juichen. Destorme kreeg de punt van zijn schoen tegen een
voorzet van Wilmet. Meer dan verdiend, maar toch zou STVV langszij komen. Ondanks een penaltyfout op
Ibou – weer niet gefloten door Virant – zag Malinwa de één-één op het bord verschijnen. Linksback
Rymenants mocht centraal ongehinderd oprukken en op doel schieten. Via Pandza verdween het leer tegen

de touwen. Bijna stond STVV zelfs op voorsprong, maar de bezoekende aanvalslinie miste koelbloedigheid
en precisie.
Heftig slot
Ibou en Gorius konden de voorsprong voor KVM dan weer verder uitdiepen, maar faalden ook in de
afwerking. Benteke probeerde het met een kopbal – te zacht op Castro – en Gorius mikte met een
spectaculaire omhaal naast.
In de slotfase scoorde Destorme nog, maar de lijnrechter vlagde voor buitenspel. Onterecht, zo bleek uit de
herhaling. In de allerlaatste minuten kon de match nog alle kanten uit: Tisza kwam plots alleen voor
Renard, maar de Malinwa-goalie voorkwam de onverdiende één-twee. Meteen aan de overzijde konden
invallers Koulibaly en Ibou het pleit beslechten, maar dat lukte niet. Scheidsrechter Virant eiste vervolgens
een hoofdrol op. De scheids floot voor de derde keer van de avond geen strafschop na een duidelijk hands
bij STVV en gaf na 96 minuten nog een rode kaart voor een overtreding van Van Loo. Zo eindigde een
goed begonnen avondje voetbal met heel wat frustratie en een, tja, dom gelijkspel.
Donderdag 7 april: Sven Vandenbroeck gaat vanaf volgend seizoen de Mechelse beloften trainen.
Vandenbroeck zette eind 2010, na enkele maanden SK Rapid Leest, een punt achter z’n actieve
spelerscarrière. Van 1992 tot 2000 speelde de ex-middenvelder meer dan 100 wedstrijden voor het eerste
elftal van Malinwa. Nadien volgde een buitenlands avontuur bij SV Roda JC uit Kerkrade, De Graafschap,
Akratitios Athene en Løv-Ham Fotball (Nederland). Tussendoor kende hij ook nog passages bij K. Lierse
SK en RCS Visétois.

Vandenbroeck: bij de jeugd,
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Verder raakte vandaag ook bekend dat Boubacar Dialiba Diabang z’n contract met één seizoen met een
optie op een bijkomend jaar verlengde. De Bosnische Senegalees streek in 2009 neer in Mechelen en
speelde tot nu toe 34 wedstrijden (competitie, play-offs en beker) waarin hij 2x wist te scoren. Ook de
jonge talenten Jonas Laureys (20 jaar), Tom Pietermaat (18 jaar) en Jan Mertens (16 jaar) kregen een
profcontract voor 2 seizoenen aangeboden.

De neo-profs Jan Mertens, Tom Pietermaat en Jonas Laureys.

Vrijdag 8 april: KV Mechelen meldt vandaag het overlijden van ex-speler James ‘Jim’ Blair. De Schot die
van 1974 tot 1977 voor Malinois speelde, overleed afgelopen woensdag op 64-jarige leeftijd. Blair speelde
vooraleer hij naar Mechelen verhuisde o.a. voor St. Mirren FC, Hibernian FC of Edinburgh en Norwich
City FC. De uitvaart vindt vrijdag 15 april in z’n woonplaats Keerbergen plaats.
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Vrijdag 8 april: K. Lierse SK - KV Mechelen 1-2
KV Mechelen won haar tweede wedstrijd van de Play Offs op het veld van K. Lierse SK met 1-2. Malinwa
behaalde haar eerste overwinning in de nacompetitie dankzij doelpunten van Kabasele en Benteke.
Marc Brys begon met een experimenteel elftal aan de derde streekderby van het seizoen 2010-2011.
Christian Kabasele kwam voor de eerste keer aan de aftrap voor geelrood. Daarnaast begonnen ook
Diabang en Ghomsi nog eens aan een partij met inzet. Na het gelijkspel tegen Sint-Truiden en het verlies in
de competitie moest KVM op zoek naar eerherstel op het veld van Lierse.
Voorsprong uit het niets
De partij begon vrij evenwichtig met voorzichtige aanvalsdrang langs beide kanten. Het eerste schot van
het treffen kwam evenwel van de thuiszijde. De poging van Cavens waaide over het doel van Renard. Even
later was Lierse opnieuw gevaarlijk, deze keer vanop de flank. De Mechelse verdediging liet zich verrassen
en niemand kon de voorzet wegwerken, maar de bal bereikte ook geen geelzwarte voet en hobbelde
voorlangs.
KV Mechelen had op dat moment nog niet echt voor concrete dreiging gezorgd. Na een kwartier wedstrijd
kon diepe spits Kabasele slim een hoekschop afdwingen. Gorius trapte de bal perfect voor doel en de
Eupense huurling plaatste de bal over Kawashima in de verste hoek. Zo kwam KVM met een halve kans
plots op een 0-1 voorsprong.
Sturm und Drang zonder resultaat
De thuisploeg trok meteen in de tegenaanval, maar de voorzetten werden relatief makkelijk uit de Mechelse
zestien gewerkt. Halverwege de eerste helft was er even opschudding toen het Lisp om een strafschop
schreeuwde toen Maric ging liggen binnen de rechthoek, maar ref Tim Pots zag geen graten in de ingreep
van de defensie.
Door de aanvalsdrift van de Pallieters kwam er meer ruimte voor de tegenaanval, maar Malinwa slaagde er
niet in meer kansen te creëren. Lichtpunt aan Mechelse kant is de hardwerkende Kabasele. Een keer weet
de spits zich ook goed vrij te draaien aan de zone van de waarheid. Diabang werd net voldoende gehinderd
door Thompson om zijn kopbal de juiste richting mee te geven. Het was het laatste geelrode wapenfeit voor
de rust.
De jongens van Sollied probeerden daarentegen met veel karakter en inzet de gelijkmaker tegen de netten
te werken. Voor echte doelkansen was het rekenen op stilstaande fases. Die waren er weliswaar genoeg,
want het aantal overtredingen op Mechelse helft waren amper bij te houden. Geen van de doelpogingen
kwam echter in de buurt van het doelkader. Enkel een vrije trap van Maric noopte Renard nog tot een alerte
redding. KV Mechelen mocht met 0-1 gaan rusten en gezien het veldoverwicht van Lierse mocht het daar
best tevreden mee zijn.
Ideaal scenario
Bij het begin van de tweede helft bleef de doelpuntenmaker aan de kant en nam Benteke zijn plaats in de
voorhoede opnieuw in. Mechelen leek alvast iets steviger uit de kleedkamer te komen. Diabang werd diep
gestuurd door de nieuwe man en Kawashima bleef staan. De Senegalees probeerde de bal over de doelman
te lobben, maar de Japanse nummer één toverde nog een reflex uit zijn handschoenen. De rebound werkte
Diabang vanuit een moeilijke hoek over doel.

Het spel ging plots veel beter op en neer met kansjes langs beide zijden. Uiteraard bleef vooral Lierse
aansturen op de gelijkmaker met scherpe voorzetten en pogingen van afstand van o.a. Cavens. Het nummer
negen kreeg even later een opgelegde kans. Na combinatievoetbal tot in de zestien mocht Cavens besluiten,
maar Renard ranselde de bal uit zijn doel. Kort daarna liet KVM de kans op de 0-2 liggen nadat Buyens
met een perfecte steekbal de Lierse verdediging oprolde. Helaas stopten zowel Diabang als Benteke hun
loopactie en ging de bal verloren.
Spanning tot het einde
Net als in de eerste helft was er ook nu weer appèl voor een strafschop vanuit het thuiskamp. Na een
voorzet kreeg Pandza de bal eerst tegen de hiel en daarna ongelukkig tegen de arm. Pots ging er ook nu
weer niet op in.
Malinwa hield makkelijker stand dan in de tweede helft. Geelrood stak regelmatig de neus eens aan het
venster en dat loonde ook na driekwart wedstrijd: Op aangeven van Destorme verschalkte Benteke zijn
rechtstreekse tegenstander met een mooie controle en werkte de bal kurkdroog in doel. 0-2 en KV
Mechelen op rozen.
Met nog een hele poos te spelen was het overdreven om te stellen dat Lierse zijn toevlucht zocht in
wanhoopspogingen, maar het was wel de Mechelse goalie die de geelzwarte troepen tot wanhoop dreef.
Het nummer 23 had enkele uitstekende reddingen in petto op de doelpogingen van Radzinski en Claasen.
Net toen de Lierse hoop dan toch leek te gaan uitdoven kon Mathisen een voorzet van Radzinski in doel
verlengen. Renard dan toch geklopt en 1-2 op het scorebord. Het werden nog spannende slotminuten, met
o.a. opnieuw een miraculeuze reflex van Renard als climax, maar Malinwa hield stand en pakte zo zijn
eerste overwinning van Play Off 2. KVM gaat zo voorlopig ook aan de leiding in groep A.
Vrijdag 15 april: Xavier Chen tekende vandaag een contractverlenging tot 2016. De rechtsback, die nog
een overeenkomst had tot 2013, doet er dus 3 extra seizoenen bij.
Verder liet KVM vandaag ook weten dat het morgen vóór de wedstrijd tegen Cercle het boek ‘11 Malinwa’
zal voorstellen: een levendig boek van 192 pagina’s met massa's foto's en schitterende teksten, gegrepen uit
het Malinwaiaanse clubleven.
Het is een uniek stukje sportliteratuur geworden, geschreven door auteur Raf Willems en met bijdragen van
Jonas Maris, Davy Vandevinne en Henk Van Nieuwenhove. Mark Uytterhoeven vertelt in cursiefvorm met humor, ernst en ontroering - over 'de poëzie van geel en rood'. Hij praat in een uitzonderlijk
dubbelgesprek met Rik de Saedeleer over de ware aard van het Mechelse voetbal: Malinwa Mark versus
Racing Rik.
Zangers Patrick Riguelle, Tom Kestens en Günther Neefs leggen in het boek hun geelrode borst bloot
terwijl Mark Uytterhoeven het Mechelse reddingsverhaal vertelt onder de noemer: 'We doen het gewoon
zelf!’.
In het boek komen uiteraard ook de grote verhalen uit het verleden aan bod. Het boek bevat monologen van
Piet den Boer, Aad de Mos, dokter Jaspers over de gloriedagen eind jaren ‘80. En Carmen Cordier praat
openhartig over haar vader John.
Ook de mooie tijden van het oude Malinois komen aan bod, met de kampioenenploeg van 1943, 1946 en
1949. Zoon Willy en dochter Marie-Louise schetsen een straf beeld van hun vaders Bert De Cleyn en
Torke Lemberechts. Louis Volkaerts komt voor de dag met een pak geestige anekdotes uit die tijd. Fi
Vanhoof is tot op vandaag de bewaker van de KV-voetbalcultuur: geel en rood is zijn leven.
Het boek bevat ook bijdragen van voorzitter Johan Timmermans en schetst een indringend beeld van al wie
achter Malinwa zit. Het boek is geïllustreerd met honderden fantastische, nooit geziene foto's.
Zaterdag 16 april: KV Mechelen - Cercle Brugge KSV 0-0
KV Mechelen bleef op nul-nul steken tegen een stug Cercle Brugge na een povere wedstrijd.
De partij zat voor het grootste deel op slot en miste creatieve koppen om Renard en Verbist in verlegenheid
te brengen. In de eerste helft had Cercle de beste kansen op een doelpuntje terwijl Malinwa in de slotfase
nog een plaatsbal van Destorme tegen de paal zag vliegen.
David Destorme haalde in de eerste helft als eerste uit: doelman Verbist zag de knaller nog uit zijn handen
glippen, maar kon in twee keer een vroege achterstand verijdelen. KV Mechelen scoorde op het kwartier
wel, via een rake kopbal van Diabang, maar het doelpunt werd voor een duwfout afgekeurd.
Attente Renard
Cercle testte aan de overzijde voor het eerst Renard na een uithaal van Vidarsson. Ook Iachtchouck stond
wat later aan het kanon, weer moesten de vuisten van de Malinwagoalie redding brengen. KV Mechelen
had moeite om de opening in de stugge Cercle-burcht te vinden en dat zorgde voor weinig animo. Eén keer
kon Koulibaly – voor het eerst aan de aftrap – wat ruimte creëren, maar hij besloot zwak naast.

Voor de rust was er dan toch nog wat gevaar voor het bezoekende doel. Diabang schilderde voor, Wilmet
kopte net over de kruising. Cercle reageerde meteen aan de overzijde. Iachtchouk kopte in, Cornelis was
net centimeters te kort om de bal aan de tweede paal binnen te tikken. De partij leek even open te breken,
maar dat was maar schijn. Nul-nul bleef het bij de rust.
Povere tweede helft
Aan het begin van de tweede helft was Malinwa al snel voor Verbist te vinden. Destorme kopte, Verbist
haalde met een kattensprong een gemaakt doelpunt van onder de lat. Dat zou het zo wat zijn voor het eerste
halfuur in de tweede helft, een kopbal van Evens en een schot van D’Haene, allebei op Renard, niet te na
gesproken. Brys greep in en gooide Ibou en Geudens in de strijd, maar dat resulteerde niet meteen.
Integendeel, Cercle kreeg de grootste kans van de partij via D’Haene. Die mocht aan het penaltypunt
uithalen. Gelukkig voor de thuisploeg mikte de nummer 30 van de bezoekers naast.
Geelrood slotoffensiefje
De tijd tikte in het nadeel van de thuisploeg en KVM ging haastig op zoek naar dat ene doelpuntje. Vaak té
haastig, al kroonde Destorme zich bijna tot matchwinnaar. Zijn geplaatste bal strandde enkele minuten voor
affluiten op de paal. Het bleef bij een arme en zeer matige nul-nul na een flauwe wedstrijd en daar kan KV
Mechelen allesbehalve tevreden mee zijn. Volgende week kan het revanche nemen op het veld van Cercle.
Zaterdag 23 april: Cercle Brugge KSV - KV Mechelen 3-1
KV Mechelen verloor vanavond de wedstrijd tegen Cercle Brugge met 3-1
Na de puntendeling tegen Cercle op de vorige speeldag was Geelrood vastberaden om orde op zaken te
stellen. Marc Brys voerde een wijziging door in zijn basiselftal. Ibou stond in de basis ten koste van
Koulibaly.
Het was Cercle Brugge dat het meest voor gevaar zorgde in de openingsfase. Echte doelkansen konden de
West-Vlamingen echter alleen creëren van op stilstaande fases. Renard stond echter pal en hield de netten
schoon. KV Mechelen van haar kant probeerde wel maar vond maar moeilijk de aansluiting naar de
spitsen. Diabang werd na tien minuten alleen voor de doelman gezet maar trapte de open kans voorlangs.
Gorius probeerde het dan maar uit de tweede lijn, hij zag zijn schot maar rakelings over doel gaan. Halfweg
de eerste helft kregen de West-Vlamingen een vrije trap na een fout van De Witte. Cornelis dropte de bal in
de box waar Evens ongestoord kon binnen koppen. Amper één minuut later mocht D’Haene alleen op
Renard afgaan. De Mechelse goalie liet zich ditmaal niet verschalken en behoedde Malinwa voor de
dubbele achterstand. Van Hoevelen was nog het dichtst bij de gelijkmaker voor Geelrood. De centrale
verdediger kwam goed ingelopen op een hoekschop maar trapte de bal in de handen van doelman
Kudimbana. Diezelfde Kudimbana zorgde enkele minuten later ei zo na zelf voor een Mechelse doelpunt.
Na een onzekere tussenkomst kwam de bal pardoes in de voeten van Ibou, die was te verrast om optimaal
te profiteren. Zonder echt onder te liggen kijkt KV Mechelen toch tegen een achterstand aan in JanBreydel.
Al vroeg in de tweede helft wist een bedrijvige D’haene er 2-0 van te maken. Na slecht ontzetten in de
Mechelse defensie had de jonge Bruggeling weinig moeite met de bal tegen de touwen te jagen. Malinwa
was zichtbaar aangeslagen door de dubbele achterstand. De thuisploeg toonde zich uitermate efficiënt na de
pauze want ook de tweede kans voor de West-Vlamingen was raak. Foley zorgde met het hoofd voor de
comfortabele 3-0 voorsprong. Na het derde Brugse doelpunt ging de thuisploeg meer achterover leunen en
liet het de bal meer aan KV Mechelen. Geelrood deed echter te weinig met het balbezit en kon Kudimbana
weinig belagen. Brys bracht net voorbij het uur Laureys, die zijn debuut maakte voor de eerste ploeg,
tussen de lijnen. Diezelfde Laureys versierde tien minuten later een vrije trap op de rand van het
strafschopgebied. Gorius krulde de bal beheerst over de muur in de winkelhaak. Aan de stand veranderde
niets meer en zo neemt de Vereniging de leidersplaats over van KV Mechelen.
Zaterdag 30 april: K. Sint-Truidense VV - KV Mechelen 2-1
Na een bewogen wedstrijd beet KV Mechelen in het zand tegen Sint-Truiden VV. Het verloor met 2-1.
Na het verlies bij Cercle Brugge van vorige week kon Malinwa best de drie punten pakken in het Kuipje
tegen Sint-Truiden wil het nog kans maken op de eindwinst in play-off II.
In een eerste helft waarin vooral middenveldvoetbal werd tentoon gespreid, was het Malinwa dat het eerste
een doelkans liet noteren. Wilmet kneep naar binnen vanop rechts en haalde hard uit. Castro weerde het
schot van de voormalige Kanarie uit zijn doel. Laureys - voor het eerst in de basis - probeerde het enkele
minuten later op dezelfde manier maar kon zijn schot niet kadreren.
De beste kans voor KV Mechelen viel net voorbij het half uur. Destorme legde de bal op het hoofd van
Buyens. De jonge middenvelder mikte het leer tussen de palen maar Castro stond pal. Sint-Truiden kwam
als donderslag bij heldere hemel op voorsprong. Odoi kopte een eerste corner nog via een Mechelse

verdediger naast. Bij de hoekschop die daarop volgde was het wel raak voor de Truienaar die binnenkort
naar RSC Anderlecht verkast. De Limburgers leiden zo, zij het op een diefje, met het kleinste verschil aan
de pauze.
De tweede helft bracht alvast meer spektakel dan de eerste. Na vier minuten verdubbelde de bij de rust
ingevallen Dufer de voorsprong voor de Limburgers. Van Hoevelen kopte de bal nogal ongelukkig in de
voeten van de kanarie. Die lobte de bal in één tijd over Renard in doel. Rond het uur werd het drama nog
wat groter voor KV Mechelen. Destorme pakte zijn tweede geel en mocht vroegtijdig gaan douchen.
Malinwa moest nog een half uur met zijn tienen proberen de achterstand recht te trekken.
Lang konden de kanaries echter niet genieten van het numerieke overwicht want tien minuten later mocht
Delorge, na twee keer geel in korte tijd, de kleedkamers opzoeken. KV Mechelen wou koste wat kost niet
verliezen en gooide het laatste kwartier alles in de strijd op zoek naar de aansluitingstreffer. Die kwam er
tien minuten tijd nadat Benteke een mislukt schot van Chen voorbij de kansloze Truiense goalie trapte.
Geelrood kreeg nog één grote kans op de gelijkmaker maar Buyens trapte de bal langs de verkeerde kant
van de paal.
KV Mechelen ziet zo de Limburgers over zich klimmen in het klassement en staat nu, door de overwinning
van K. Lierse SK tegen Cercle Brugge, op de laatste plaats in de poule.
Vrijdag 6 mei: Vanochtend tekende Jaime Alfonso Ruiz een contract voor 2 seizoenen en 2 jaar optie bij
KV Mechelen. De 27-jarige Colombiaanse spits komt transfervrij over van KVC Westerlo. De afgelopen 2
jaar had Ruiz veel te kampen met blessures maar in het seizoen 2008-2009 kroonde hij zich met 17
doelpunten tot topschutter van de Jupiler League.
Na Ruiz rondde KV vandaag ook de transfer van Kevin Vandenbergh af. Vandenbergh is een 27-jarige
spits en is de zoon van ex-Rode Duivel Erwin Vandenbergh. Momenteel speelt hij met KAS Eupen voor
het behoud in eerste nationale. Voorheen was de goaltjesdief actief voor achtereenvolgens KVC Westerlo,
KRC Genk, FC Utrecht, KFC Germinal Beerschot Antwerpen en terug FC Utrecht.

Vandenbergh in duel met Pandža tijdens de laatste KVM-Eupen. Ruiz viert één van z’n goals voor Westel.
Zaterdag 7 mei: KV Mechelen - K. Lierse SK 4-3
Na een knotsgekke wedstrijd won KV Mechelen met 4-3 van de buren uit Lier. Zo beëindigt geelrood op
een fraaie manier een zeer knap seizoen.
In schoonheid een sterk seizoen afsluiten: die boodschap hadden de troepen van Marc Brys goed begrepen.
Na een zeer genietbare partij met zeven doelpunten en een zege van KVM, mag Malinwa na een slopend

seizoen op vakantie.
Twee keer kwam Malinwa dicht bij een vroeg doelpunt. Slecht uitverdedigen bij de Pallieters leidde tot
kansen voor Wilmet en Gorius, maar de Mechelaars konden de uitgelezen mogelijkheden niet benutten.
Toch liet het openingsdoelpunt niet lang op zich wachten. Kevin Geudens haalde uit de tweede lijn
schitterend uit: Kawashimas vingertoppen konden het leer niet tegenhouden.
Doelpuntenfestijn
Lierse kreeg meteen een stevige opdoffer te verwerken, want na zeventien minuten maakte geelrood al de
drie-nul. Eerst schilderde Wilmet een kortgenomen hoekschop enig mooi voor, Diabang knikkerde binnen.
Een gretig KVM greep Lierse bij de keel en een actie van Benteke op rechts leverde een exuberante drienul van Gorius op.
Lierse leek helemaal van slag, maar gaf de partij weer spanning mee na een goal van Radzinski. Biebauw –
die de geblesseerde Renard verving - duwde een afstandschot in de voeten van de Canadese Pool die de 3-1
tegen de netten tikte.
Net geen vierde Mechelse doelpunt
Lierse putte moed uit dat ene doelpuntje en kampeerde vervolgens op de helft van de thuisploeg. Malinwa
liet de bezoekers ook komen en speculeerde op de ruimte achterin bij de aarzelende geelzwarte defensie.
Een goede tactiek, want KV Mechelen had voldoende mogelijkheden om met een ruime voorsprong te
gaan rusten. Wilmet miste echter precisie om de eenzame Benteke te bereiken terwijl Gorius even later op
Kawashima stuitte.
Vlak voor de pauze kwam Lierse nog eens piepen: Biebauw hield de bal uit zijn doelvlak. Het tempo zakte
wat, maar een vierde doelpunt leek er voor KVM nog aan te komen. Wilmet had de klus nog voor de rust
kunnen klaren, maar hij zag zijn bal tegen de staak belanden. Drie-één bleef het dus bij de rust na een leuke
eerste helft.
Hetzelfde scenario leek zich in de tweede helft te ontspinnen. Geelrood wachtte Lierse op en trachtte op de
counter het verschil te maken. Benteke versierde de beste kansen. Zo haalde hij in de zestien uit,
Kawashima redde met een karpersprong. Even later omspeelde hij de Japanse doelman. Vanuit een zeer
scherpe hoek mikte de nummer veertien van KVM in het zijnet.
Boeiende partij
Malinwa maakte de partij weer spannend door enerzijds de kansen niet af te werken en anderzijds simpel
een nieuw doelpunt te incasseren. Een missertje in de Mechelse defensie werd afgestraft door El Gabas.
Het bleef spannend tot op het einde, Lierse kon zich bij een gelijkspel immers nog plaatsen voor de finale
van play-off 2.
KV Mechelen zag een vrije trap van Gorius net naast zoeven en ook een kopbal van Biset miste het kader.
Aan de overzijde ging Lierse op zoek naar de gelijkmaker met een knaller van invaller Thiebaut. Biebauw
stond aan de grond genageld, maar de poging à la Geudens knalde tegen de reclameborden. Ook de
doorgebroken Claasen kon wat later de drie-drie niet voorbij een attente Biebauw mikken.
Doelpuntenrijk einde
Het doelpunt viel integendeel aan de overzijde. De ingevallen Laureys lokte een penalty uit, Gorius liet
Kawashima geen schijn van kans. 4-2 en dat was gezien het aantal kansen meer dan verdiend. Daar leek het
op te gaan eindigen, maar Cavens kon simpel de 4-3 aansluitingstreffer scoren. Diezelfde Cavens zou even
later het veld weer mogen verlaten na een rood karton voor een fout op de doorgebroken Diabang. 4-3 bleef
het en daarmee sloot KV Mechelen een bijzonder knap seizoen op een fijne manier af.
Maandag 9 mei: Romeo Van Dessel verlengde z’n contract met een extra jaar. De centrale verdediger z’n
huidige contract liep nog tot 2012, nu blijft hij dus tot 2013 in het shirt van Malinwa.

Zondag 15 mei: KV Mechelen laat weten dat het een samenwerkingsverbond heeft afgesloten met KSK
Wavria. Malinwa zal via de tweedeprovincialer uit Sint-Katelijne-Waver vanaf volgend seizoen terug
aantreden met provinciale jeugdploegen. Malinwa werkt ook samen met KSC Mechelen en R. Rupel Boom
FC. Eén van de redenen om met clubs uit de regio samen te werken, is het aanbieden van sportieve
alternatieven wanneer spelers bij de eindeseizoensevaluatie niet worden weerhouden om bij de elitejeugd
(de jeugd van eersteklassers in België) van KV Mechelen te spelen.
Maandag 16 mei: Alessandro Cordaro tekende vandaag een contract voor 3 seizoenen bij KV Mechelen.
De Waalse linksbuiten met Siciliaanse roots komt over van het naar tweede klasse gedegradeerde Sporting
du Pays de Charleroi. Daarvoor speelde hij voor RAA Louvièroise en RAEC Mons.

Cordaro tijdens het pas afgelopen seizoen in duel met Xavier Chen.
Maandag 16 mei: Vanmiddag verzamelden KV en Racing Mechelen op de Grote Markt van Mechelen om
aan de vooravond van de Internationale Dag tegen Homofobie verdraagzaamheid rond holebi’s te
vergroten. Beide clubs uit Mechelen trapten er een balletje in roze voetbalshirts. Deze truitjes worden
nadien geveild voor het goede doel van de vzw Hattrick.

De spelers van RC en KV Mechelen poseren in hun roze outfits.
Woensdag 18 mei: Het fanweekend voor de supporters van Malinwa wordt dit jaar georganiseerd op 16 en
17 juli. Op zondag speelt Geelrood een oefenduel tegen het Nederlandse FC Utrecht van ex-KVM-speler
Nana Akwasi Asare.

Vrijdag 20 mei: Vandaag maakte Malinwa het voorbereidingsprogramma voor het volgende seizoen
bekend. De eerste oefenmatch gaat op zaterdag 25 juni door op het veld van K. Groen-Rood Katelijne. ’s
Anderendaags speelt KVM al meteen een tweede wedstrijd, tegen VC Rijmenam. Verder wordt er nog
geoefend tegen SK Rapid Leest, KFC Olympia Wilrijk, KFC Katelijne-Waver, Verbroedering GeelMeerhout, R. Rupel Boom FC, KSK Heist, FC Utrecht en Cercle Brugge KSV. Zoals eerder deze week al
gemeld, zal het oefenduel tegen Utrecht kaderen in het programma van het fanweekend op KV.
Maandag 23 mei: Vanaf vandaag kunnen de Malinwa-supporters hun abonnement verlengen op het KVMsecretariaat. Vanaf maandag 4 juli kunnen nieuwe abonnees terecht om een seizoenskaart van Malinwa te
kopen. De prijzen blijven ongewijzigd: 190 euro voor een staanplaats, 250 voor een zitplaats achter het
doel of in vak-M en 320 voor een zitplaats op de hoofdtribune (prijzen voor volwassen).
Donderdag 2 juni: KV Mechelen steunt de actie ‘Kom op tegen Kanker’. Een groepje wielerfanaten zal
onder de naam Malinwa Cycling Team deelnemen aan ‘De 1000 kilometer van Kom op tegen Kanker’.
Vandaag stond een rit Mechelen-Damme-Mechelen op het programma. Verder volgen er nog heen- en
weerritten naar Hasselt, Oudenaarde en Turnhout. De start en aankomst is telkens op de Grote Markt in
Mechelen waar het team zondag hun onlangs overleden ploegmakker Didier Devue zal herdenken.
Vrijdag 3 juni: KV Mechelen heeft nog een extra oefenwedstrijd in het voorbereidingsschema ingepast. Op
23 juli gaat KV op bezoek bij tweedeklasser R. Antwerp FC. Dit is de laatste test voor de start van de
competitie.
Dinsdag 14 juni: Malinwa laat weten dat de eerste trainingen van het nieuwe seizoen zullen doorgaan op
de velden van K. Groen-Rood Katelijne. Wegens een schimmelbacterie zijn de terreinen van de
Jeugdacademie onbespeelbaar geworden en moest de club op zoek naar andere trainingsfaciliteiten.
Woensdag 15 juni: KV Mechelen startte vanmorgen de voorbereiding op het seizoen 2011-2012. Op de
terreinen van het naburige K. Groen-Rood Katelijne schotelde trainer Marc Brys z’n groep meteen 2
trainingen voor. Volgende éénentwintig spelers tekenden present voor de eerste training: Jérémy
Huyghebaert, Seth De Witte, Kenny Van Hoevelen, Xavier Chen, Jonathan Wilmet, Abdul-Yakuni Iddi,
Julien Gorius, Yoni Buyens, David Destorme, Maxime Biset, Wouter Biebauw, Anthony Van Loo, Olivier
Renard, Pan Pierre Koulibaly, Antonio Ghomsi, Jonas Laureys, Boubacar Dialiba Diabang en
nieuwkomers Robin Henkens, Kevin Vandenbergh en Alessandro Cordaro. Ook tester Patiyo Tambwe was
van de partij, en in de namiddag voegde Clint Alliet zich bij de groep. Alliet kwam als beloftendoelman
over van KSC Lokeren Oost-Vlaanderen en wordt derde doelman indien Yannick Thoelen vertrekt.
Thoelen zou immers meer speelgelegenheid willen en onderhandelt momenteel met tweedeklasser Lommel
United, net zoals Zinho Chergui die van KV op zoek mocht naar een nieuwe club. Verder waren ook Bjarni
Þór Viðarsson (EK U19), Boris Pandža, Tom Pietermaat, Kevin Geudens en een andere nieuwkomer Jaime
Alfonso Ruiz (nog op vakantie) afwezig. Ruiz en Geudens pikken morgen aan. Pandža en Pietermaat, die
nog enkele interlands te spelen hadden, vervoegen zich volgende week bij het team. Antun Dunkovic,
Abdul-Ganiyu Iddi en Jérémy De Vriendt hun contract werd niet verlengd en waren er uiteraard ook niet
bij. Tom Soetaers, die nog een contract heeft voor één seizoen mag ook uitkijken naar een andere club en
Romeo Van Dessel wordt waarschijnlijk uitgeleend aan R. Antwerp FC. Ten slotte zijn er nog de gehuurde
spelers Christian Benteke Liolo, Christian Kabasele en Ebrahima 'Ibou' Sawaneh: zij keren terug naar hun
moederclub en maken dus ook geen deel meer uit van de A-kern van Malinwa.

De groep wordt op de eerste trainingsdag toegesproken door coach Marc Brys.

