nieuwsoverzicht 2013-2014
maandag 17 juni: Vandaag begon KV Mechelen, om 14u30 op de Jeugdacademie, met de voorbereiding op
het nieuwe seizoen. Trainer Harm van Veldhoven, die 24 spelers onder z’n hoede had, zag met Jonas Laureys
en Liroy Zhairi twee oude bekenden terug, het duo was na uitleenbeurten terug present op KV, maar mag
opnieuw uitkijken naar een andere club. Tomislav Pačovski en Nicklas Pedersen daarentegen waren er nog
niet, deze 2 spelers kregen omwille van hun interlands op het einde van vorig seizoen nog een weekje extra
vakantie. Ook van de partij waren de 2 nieuwkomers Sören Ihssen en Glen Claes. Boris Pandža, wiens contract
niet werd verlengd was er uiteraard ook niet, net zoals Jaime Alfonso Ruiz (ook einde contract) en Robin
Henkens (transfer naar KV Red Star Waasland-SK Beveren). Waren wel aanwezig: Wouter Biebauw, Seth De
Witte, Kenny Van Hoevelen, Sheldon Bateau, Boubacar Dialiba Diabang, Jerry Boachie-Vandam, Mads Junker,
Abdul-Yakuni Iddi, Mats Rits, Steven De Petter, Wannes Van Tricht, Thomas Enevoldsen, Olivier Renard, Senad
Karahmet, David Destorme, Maxime Biset, Joachim Van Damme, Anthony Van Loo, Glen Claes, Antonio
Ghomsi en Alessandro Cordaro, Sören Ihssen, Jonas Laureys en Liroy Zhari.

Dinsdag 18 juni: Vandaag ondergingen de spelers van Malinwa in Gent en bij Golazo in Beringen-Paal
medische testen.
zaterdag 22 juni: oefenwedstrijd VC Rijmenam - KV Mechelen 0-8
KV Mechelen won de eerste wedstrijd van de voorbereiding met 0-8 op het veld van VC Rijmenam.
Onder nauwlettend toezicht van de talrijk opgekomen supporters opende KV Mechelen vanavond haar
voorbereiding op het nieuwe seizoen tegen VC Rijmenam. Malinwa had weinig moeite met de jongens van
VCR en wist na amper vijf minuten al te scoren via Cordaro. Het doelpunt werd gevolgd door een kwartier van
Mechels balbezit zonder grote kansen. Halfweg de eerste helft duwde geelrood het gaspedaal wat dieper in
met een aantal doelpunten tot gevolg. Eerst was er De Witte, die een hoekschop van Enevoldsen in doel
knikte. Vervolgens pikten ook Van Tricht en Enevoldsen hun doelpuntje mee. Doordat een vijfde Mechels
doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel stond er na 45 minuten voetballen een fraaie 0-4 op het scorebord.
Na de pauze gooide Harm Van Veldhoven 11 nieuwe jongens op het veld om iedereen dezelfde speelkansen te
bezorgen. Net als in de eerste helft wist Malinwa in de tweede periode opnieuw snel te scoren. Iddi trapte de
0-5 mooi overhoeks binnen en enkele minuten later maakte youngster Salaets er 0-6 van. De doelman van de
thuisploeg wist hierna zijn netten een half uur schoon te houden met enkele knappe reddingen. Tien minuten
voor het eindsignaal kregen de aanwezige supporters opnieuw een Mechels doelpunt voorgeschoteld. Iddi
trapte zijn tweede van de avond, na een leuke assist van Vanlerberghe, voorbij een kansloze doelman. Vlak
voor affluiten draaiden de hoofdrolspelers van de 0-7 de rollen om. Vanlerberghe zorgde, ditmaal op voorzet
van Iddi, voor de 0-8 eindstand.
zondag 23 juni: oefenwedstrijd K. Groen-Rood Katelijne - KV Mechelen 0-8
Malinwa won vanmiddag ook haar tweede oefenmatch van het weekend. Het werd 0-8.
Malinwa begon uitstekend aan de partij. Al in de eerste minuut trof Cordaro raak, 0-1. Vijf minuten later
verdubbelde Junker met een hakje de score. Twee kansen, twee doelpunten op vijf minuten tijd.
Rond het kwartier pikte ook De Petter zijn doelpuntje mee en vlak voor de pauze schoot Cordaro zijn tweede
van de middag tegen de touwen.

Na de pauze bracht Van Veldhoven een ander team tussen de lijnen. De ingevallen Destorme leverde meteen
zijn visitekaartje af: 0-5. De invalbeurt van de jonge Vanlerberghe beperkte zich tot een tiental minuten, want
de jongeling moest al snel weer het terrein verlaten met een schouderblessure.
In het slot dikte Geelrood de score nog wat aan. Diabang, Enevoldsen en Destorme zorgden voor de 0-8
eindstand.
dinsdag 25 juni: oefenwedstrijd SK Rapid Leest - KV Mechelen 1-4
Malinwa won vanavond ook haar derde oefenmatch op het veld van Rapid Leest. Het werd 1-4.
In een weinig overtuigende eerste helft gebeurde er niet veel in Leest. Het was zelfs de thuisploeg die iets voor
het half uur, via Simon Verbruggen, op voorsprong klom. Het signaal voor Malinwa om zelf in actie te schieten:
Van Tricht bracht twee minuten later de bordjes weer in evenwicht. Beide ploegen gingen rusten met een
povere 1-1 ruststand.
Na de pauze - en met een hele nieuwe ploeg tussen de lijnen - begon geelrood feller aan de tweede helft. Op
vijf minuten tijd sloeg KVM een onoverbrugbare kloof: Diabang, Iddi en Claes tekenden voor de doelpunten. Zo
won Malinwa ook haar derde partij van de oefencampagne.
Zaterdagavond trekt van Veldhoven met zijn troepen richting Kampenhout. De aftrap is voorzien om 19u.
Verder liet KV Mechelen weten dat het met Seweryn Michalski een derde inkomende transfer heeft
gerealisseerd. Michalski is een 18-jarige Poolse centrale verdediger die morgen een contract van 3 seizoenen
zal ondertekenen bij Geelrood. Hij komt over van het pas gedegradeerde GKS Bełchatów. “We hebben

reeds een mondeling akkoord met speler en club”, vertelt financieel directeur Thierry Steemans.
“Vanavond komt Michalski naar België. Morgen staan de medische testen op het programma. Indien
deze testen in orde zijn, worden alle papieren morgenavond in orde gebracht.”

Seweryn Michalski in het shirt van z’n vorige club: PGE Górniczy Klub Sportowy Bełchatów.
woensdag 26 juni: Zoals gisteren reeds werd aangekondigd, tekende Seweryn Michalski vanavond een
contract voor drie seizoenen bij Malinwa. Michalski legde vandaag zijn medische testen probleemloos af en
tekende vanavond zijn contract voor de komende drie seizoenen met één jaar optie.
vrijdag 28 juni: Nicklas Pedersen verlaat KV Mechelen en gaat voor KAA Gent spelen. De Deense
international, die vorig seizoen voor ongeveer 350 000 euro van FC Groningen naar Malinwa kwam, speelde 19
competitieduels waarin hij 12 keer scoorde. Daarmee werd hij clubtopschutter. Verder speelde hij ook 6 play
off- en 2 bekermatchen. KV zou een transferbedrag van 1,8 á 2 miljoen euro ontvangen. Ook Olivier Renard
gaat z’n geluk elders beproeven. De Waalse keeper keert terug naar Sporting du Pays de Charleroi waar hij z’n
profcarrière begon. Renard, die waarschijnlijk pas vierde keeper zou worden in de kern van Harm van

Veldhoven, staat nog 1 seizoen onder contract bij Malinwa en wordt verhuurd aan de Carolo’s. Hij was sinds
januari 2008 lid van KV Mechelen en speelde 112 competitiewedstijden, 6x in de play offs en 10x voor de
beker van België.
zaterdag 29 juni: oefenwedstrijd K. Kampenhout SK - KV Mechelen 0-8
Vanavond stond er een nieuwe oefenpartij op het programma. Malinwa won met 0-8 op het veld van SK
Kampenhout.
Al na vijftien minuten klom Malinwa op voorsprong: een bal van Bateau werd in eigen doel gewerkt door
Solomon. Even later was Bateau daar weer. Van Tricht schilderde een vrije trap op het hoofd van de
verdediger. Van Tricht op zijn beurt keilde dan weer net na het halfuur de nul-drie binnen.
Na de pauze haalde Enevoldsen uit. Met vier doelpunten zette hij de match naar zijn hand met een heerlijk
mooie lobbal vanaan de middenstip als fraaiste van de avond. Tussendoor pikte ook Sallaets een goaltje mee
op aangeven van de klaarkijkende Junker. Deze laatste scoorde zelf ook, maar zijn doelpunt werd afgekeurd
voor buitenspel. Nul-acht was de eindscore.
Eerder op de dag reageerde KV Mechelen op de transfer van Nicklas Pedersen. Voorzitter Johan Timmermans
liet weten dat het verregaande inspanningen heeft gedaan om Pedersen te houden. “Er werd de Deen een
verbeterd voorstel van lange duur aangeboden, een contract dat zelfs beter was dan dat van Julien Gorius,
maar hij wilde absoluut vertrekken. Desnoods wilde hij via juridische weg naar KAA Gent”, aldus Timmermans.
dinsdag 2 juli: oefenwedstrijd KSC Grimbergen - KV Mechelen 0-3
Dinsdagavond ontving Grimbergen in een galamatch eersteklasser KV Mechelen, de laatste Belgische
europacupwinnaar. KSC deed goed mee, op het einde werd het nog wel 0-3.
Alle vrouwen mochten gratis binnen, het was een geslaagde stunt. Het Prinsenbos liep goed vol voor het
treffen met KVM. Grimbergen trad aan met nieuwkomers Kikota, Romero en Bosmans en tester Garcia. De
Grimbergenaars deden goed mee met de eersteklasser. Bateau zorgde na iets meer dan tien minuten met een
rake kopbal wel voor 0-1. Voor het overige zette Grimbergen zijn voet naast die van KV. Vooral Bosmans
dreigde met een paar kopballen voor KSC.
Met Abou kwam er in de tweede helft een nieuwe tester op het veld. Ook na de pauze bleef Grimbergen het
behoorlijk doen. Pas naar het einde toe, na enige wissels, kwamen er kansen voor KV en werd het zichtbaar
dat Grimbergen nog niet getraind had. KV trof tweemaal de paal, onder andere na een poging van Biset.
Invallersdoelman Deconinck speelde zich in een glansrol, hij hield de Manenblussers driemaal van een
doelpunt. Onder andere Cordaro en Diabang geraakten niet voorbij de doelman. Tussendoor ging een schot
van Mabika aan de overkant over. Vier minuten voor tijd werd het dan toch 0-2. Karahmet haalde de achterlijn
en legde terug, Rits schoof de bal laag in doel. Een jammerlijk opstootje kostten Touzani en Iddi nog een rode
kaart. Destorme legde de 0-3 eindstand vast. (verslag vanop kscgrimbergen.be)
Verder werden vandaag de eerste kalenderwijzigingen bekendgemaakt. Voor Malinwa werd de eerste
verplaatsing, die naar de gloednieuwe Ghelmaco-Arena van KAA Gent verplaatst naar zondagmiddag 4
augustus. De thuismatch tegen Club Brugge KV werd dan weer met 2 uur vervroegd: aftrap zaterdag 17
augustus om 18u.
woensdag 3 juli: De transfer van Nicklas Pedersen naar KAA Gent werd vandaag volledig afgerond. Vrijdag
hadden beide clubs reeds een akkoord, nu is ook het officiële administratieve werk in orde. Pedersen nam
gisterenmiddag afscheid van de Mechelse spelersgroep en tekende dinsdagavond definitief bij KAA Gent.
donderdag 4 juli: Gisteren begon Malinwa aan een driedaagse stage in het Kempische Meerle. Na een
ochtendloop, gevolgd door een pittige training stond na het middagmaal een teambuildingsactiviteit op het
programma. Een fietstocht van 30 kilometer met tandems zorgde voor het nodige vertier. Onderweg
moesten er ook nog enkele ludieke proeven afgewerkt worden. Vandaag werden er drie trainingen
afgehaspeld. Een nieuwe ochtendloop met daarna nog twee oefensessies.
zaterdag 6 juli: oefenwedstrijd K. Rupel Boom FC - KV Mechelen 0-9
KV Mechelen won vanavond simpel met zware nul-negen cijfers van derdeklasser Rupel Boom.
Malinwa had het balbezit, maar het was wel Boom dat dicht bij de 1-0 kwam. Pellegriti ging alleen door, maar
hij mikte naast. Aan de overzijde vond Cordaro dan weer de thuisgoalie op zijn weg.
Na achttien minuten kwam Malinwa dan toch op voorsprong, Enevoldsen ontsnapte aan de buitenspelval en
bood Cordaro de openingsgoal op een schoteltje aan. Even later haalde Iddi schroeiend hard uit vanop 25
meter: 0-2 op z'n Premierleagues.
Vlak voor de pauze ontsnapte Enevoldsen weer in de diepte, nu kon de mee opgerukte Biset binnenknallen. De
derdeklasser gaf weinig weerwerk en bij de pauze stond het al nul-vijf. Eerst profiteerde Destorme van
verdedigend mistasten en zette hij Enevoldsen op weg naar de vierde van de avond. Luttele minuten later
legde Cordaro de forfaitgoal al tegen de netten.

Zware cijfers
De tweede helft was nog maar net afgetrapt of Junker mocht op aangeven van Diabang de 0-6 tegen de
touwen tikken. Malinwa kon minder dreigen, maar na een kwartier tikte Rits via de lat en de rug van de
thuisgoalie nog een doelpuntje binnen.
Het bezoekende spel verwaterde, maar vlak voor affluiten kregen Junker en Diabang nog enkele kansen op een
goaltje. Uiteindelijk lukte het hen te scoren. Een kopballetje van Junker en een subtiel tikje van Diabang
zorgden voor de nul-negen.
woensdag 10 juli: oefenwedsdtrijd TSV Bayer 04 Leverkusen - KV Mechelen 2-0
KV Mechelen verloor vanmiddag met 2-0 in Leverkusen.
Met Leverkusen kreeg Malinwa een eerste grote test te verwerken. Op enkele sporadische prikken van de
thuisploeg na hield geelrood het lange tijd goed gesloten. Toch kwam Leverkusen op voorsprong nadat
Biebauw het leer ongelukkig liet binnenrollen.
KVM reageerde met pogingen van Vandam, Enevoldsen en Cordaro, maar het leer ging net niet tegen de
touwen. Aan de overzijde strandde de doorgebroken Hegeler dan weer op het reddende been van Bateau.
Malinwa deed het allesbehalve onaardig tegen een thuisploeg die stilaan wat terugzakte. Vlak voor de rust
hadden Milik en Hegeler wel nog de 2-0 aan de voet, maar Biebauw redde. Toch kon Milik na verdedigend
balverlies wel de tweede van de namiddag op het bord zetten.
Tijdens de tweede helft viel er minder te beleven, al voetbalde KV Mechelen iets meer met de neus naar
voren. De beste kans was voor De Witte die over kopte. In het slot kwam Kiesling oog in oog met Biebauw,
maar de Mechelse goalie redde knap. Het bleef uiteindelijk bij 2-0.

Een deel van de 625 meegereisde Malinwa-fans in het Ulrich Haberland-stadion in Leverkusen.
donderdag 11 juli: KV Mechelen heeft z’n nieuwe
spits beet: Benjamin Mokulu Tembe tekende een
contact voor 3 seizoenen bij Malinwa. De BelgischCongolese aanvaller had nog een contract bij KSC
Lokeren Oost-Vlaanderen maar had dit vorige maand
éénzijdig verbroken via de Wet van ’78. Desondanks
kwamen Lokeren en KV toch tot een overeenkomst
zodat de Waaslanders toch een transfersom
ontvangen. Deze overeenkomst was nodig omdat
Belgische eersteklassers een akkoord hebben om
geen spelers aan te werven die hun contract hadden
verbroken via de Wet van ’78.

Mokulu, die eerder ook voor FC Ganshoren, FC Molenbeek Brussels Strombeek, Union Saint-Gilloise en KV
Oostende speelde, legde vanochtend geslaagde medische testen af en traint deze namiddag mee met de
groep.
zaterdag 13 juli: oefenwedstrijd KVV Vosselaar - KV Mechelen 1-3
Malinwa maakte in de slotfase het verschil tegen Vosselaar.
Na een zeer matige eerste helft hingen de bordjes op één-één. De thuisploeg klom al snel op voorsprong na
een miscommunicatie in de geelrode defensie. Malinwa geraakte maar niet aan uitgespeelde kansen, tot Seth
De Witte net na het halfuur een corner tegen de paal werkte.
De mooiste actie van de eerste vijfenveertig minuten kwam van Vosselaar dat een volley op de lat uiteen zag
spatten. Toch scoorde KVM nog voor de rust: Junker zette zijn voet tegen een slecht gericht afstandsschot van
Van Damme en verraste zo de thuisgoalie.
Slotfase beslissend
Ook in de tweede helft was het lang wachten op mogelijkheden. Pas na de inbreng van Diabang kon KV
Mechelen het verschil maken. De Bosnische Senegalees snelde de flank af en zette perfect voor naar
Enevoldsen die binnenknikte. Vier minuten voor affluiten bleef een schot van Destorme na een voorzet van
Vandam op of net achter de lijn hangen: 1-3 oordeelde de scheidsrechter. Dinsdag wacht Malinwa al weer een
nieuwe oefenpot. Dan speelt het thuis tegen het Hongaarse Ujpest.
maandag 15 juli: Na de transfer van Benjamin Mokulu Tembe heeft Malinwa haar aanvalslinie nog versterkt.
Vandaag tekende de Zweed Viktor Prodell een contract voor 4 seizoenen bij KV. Prodell is 25 en komt over van
Åtvidabergs FF.

KV’s nieuwste aanwinst: Viktor Prodell.
dinsdag 16 juli: oefenwedstrijd KV Mechelen – Újpest FC 3-1
KV Mechelen won vanavond met 3-1 van Ujpest. Enevoldsen, Junker en Mokulu scoorden voor de thuisploeg.
Bij de rust stond Malinwa 2-1 voor, al keek het snel tegen een achterstand aan. Vandam liet zijn mannetje
lopen, Bateau werkte de scherpe voorzet in eigen doel. KVM had last met het stevige spel van de bezoekers en
Pacovski zorgde met enkele mooie reddingen dat de achterstand niet verder opliep.
In de slotfase van de eerste helft nam geelrood dan toch de partij in handen. Iddi knalde in één tijd net over de
lat en Enevoldsen strandde na een leuke dribbel op de Hongaarse goalie. Het was de Deen die even later de
één-één binnenkeilde. Junker zorgde nog voor de pauze voor de voorsprong. Cordaro zette stevig voor, de
nummer negen van KVM tikte binnen.
De Hongaren lieten in de tweede helft de thuisploeg komen. Junker miste twee maal op een haar na. Aan de
overzijde ontsnapte Malinwa aan de 2-2 na een zeldzame tegenprik, Jarmo mikte tegen de paal. Rits en
Enevoldsen kregen nog mogelijkheden, maar de bezoekende doelman lag steeds in de weg. Bateau scoorde
wel nog, maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor een voorafgaande duwfout van Biset.
De drie-één viel uiteindelijk toch. Een vrije trap van De Witte bleef hangen in de muur, Mokulu graaide het leer
mee en maakte het af.

zaterdag 20 juli: Dit weekend organiseert de Supportersraad van Malinwa het jaarlijkste fanweekend.
Vandaag kan men op KV terecht aan standjes van verschillende sponsors en is er om 15u de gebruikelijke
spelersvoorstelling. Nadien zetten de spelers zich op een rij voor een handtekeningensessie en kan men een
rondleiding krijgen doorheen de kleedkamers en dergelijke. Met het oog op de match van morgen tegen
Bordeaux installeerde KV ook een Franse wijnbar!
zondag 21 juli: Vandaag, op de tweede dag van het Malinwa-fanweekend, startte de dag om 14u met een
pastalunch voor spelers en supporters. Voor en na de galamatch tegen de Franse bekerwinnaar FC Girondins
de Bordeaux zijn er optredens van Soul4You en een DJ. Na de match zorgt Maes Pils tevens voor een Happy
Hour!
oefenwedstrijd KV Mechelen - FC Girondins de Bordeaux 1-2
Malinwa speelde op het fanweekend tegen Les Girondins de Bordeaux. Het werd 1-2.
Het warme weer zorgde in de galawedstrijd van het fanweekend niet meteen voor een verfrissend
kansenfestival. Malinwa legde af en toe wel leuke combinaties op de mat, maar in de zone van de waarheid
vond de thuisploeg in de eerste helft nauwelijks openingen. Net na het halfuur benutte Enevoldsen goed de
ruimte om in één tijd over te schieten. Les Girondins de Bordeaux beperkten zich tot verdedigen. Al hadden
Sacko, alleen voor Biebauw voorlangs, en Tsafack, op de KVM-goalie wél kansen op een doelpunt.
Toch kreeg geelrood even voor de pauze een penalty na een vermeende fout op Cordaro. Enevoldsen keilde
de strafschop heerlijk tegen de touwen: 1-0 bij de rust.
KVM bleef in het begin van de tweede helft het balbezit opeisen, maar kreeg uit het niets de 1-1 tegen. Een
afvallende bal belandde voor de voeten van Obraniak die Biebauw verschalkte. Diezelfde Obraniak kon even
later weer op doel knallen, maar zijn poging zoefde over. Bij de thuisploeg maakte Prodell ondertussen zijn
debuut: hij kon bijna een voorzet van die andere invaller, Mads Junker, binnentikken, maar de bezoekende
goalie zat er goed tussen.
Bordeaux stond duidelijk met een sterkere elf tussen de lijnen dan voor de rust en dat resulteerde een
kwartier voor het einde in de 1-2. Obraniak sneed dwars door de centrale defensie en bood Diabaté een
intikker aan. Bateau probeerde de gelijkmaker er alsnog uit te halen, maar zijn streep vloog over de kooi. Een
nipte 1-2 nederlaag was het verdict.
maandag 22 juli: Vanaf de start van het nieuwe seizoen zal Belgian Eco Energy (Bee) het stadion van Malinwa
van duurzame Belgische energie voorzien.
KV Mechelen heeft met Belgian Eco Energy een nieuwe duurzame energieleverancier. Bee is sinds 2012 in
Mechelen gevestigd en levert en produceert zelf groene energie die uit België komt.
Momenteel is Bee volop bezig met de uitbouw van een productiepark van duurzame energie in België op basis
van wind, biomassa, warmtekrachtkoppeling en zon. Het grote paradepaardje van Bee is de geplande
biomassacentrale in Gent die in 2017 operationeel zal zijn en die evenveel energie zal leveren als een halve
kerncentrale.
“Als Mechelse club is de stap naar een Belgische energieleverancier uit Mechelen logisch”, zegt commercieel
directeur van KVM, Marc Faes. “Bee wil de stad Mechelen duurzamer maken. Onze samenwerking past dan
ook naadloos in die ambitie. Bovendien komt de energie uit België en zijn we niet meer afhankelijk van het
buitenland.”
Verder laat KV weten dat het morgen een extra oefenwedstrijd zal spelen. Op het veld van het Nederlandse
SV Roda JC uit Kerkrade zal het team van Harm van Veldhoven het Spaanse Getafe CF vervangen dat in laatste
instantie afhaakte voor het treffen.
dinsdag 23 juli: oefenwedstrijd SV Roda JC - KV Mechelen 1-0
Malinwa verloor vanavond met het kleinste verschil in het Parkstadstadion. Het werd 1-0.
KV Mechelen laste in extremis nog een laatste oefenwedstrijd in tegen Roda JC. Trainer Harm Van Veldhoven
en Mads Junker keerden dus terug op bekend terrein voor een oefenwedstrijd waar vooral jongens aan de
aftrap kwamen die de laatste weken weinig speelminuten konden sprokkelen.
In deze zomerse temperaturen kwam de partij maar moeilijk op gang. De meeste dreiging kwam van de
thuisploeg, maar tot echte reddingen kwam Pacovski niet. Na twintig minuten voetbalde geelrood de beste
kans van de partij bij elkaar. Karahmet ging op wandel, bediende Prodell die de vrijstaande Destorme een niet
te missen kans voorschotelde. Helaas voor de Mechelse gelegenheidskapitein ging de bal langs de foute kant
van de paal over de doellijn.
Na de pauze klom Roda JC, weliswaar met een gelukje, op voorsprong. Van Hoevelen devieerde een scherpe
voorzet in eigen doel: 1-0. Malinwa reageerde via Junker, maar de Deense spits miste tot tweemaal toe.
Malinwa verloor dus haar laatste oefenpartij van deze voorbereiding. Zondagavond begint het echte werk
tegen Standard de Liège.

woensdag 24 juli: De uitgestelde Vlaamse lening voor nieuwe stadions wordt vervangen door een nieuwe
oproep, maar dat heeft geen invloed voor de verbouwingen bij KVM.
Met de kandidaatstelling voor het WK 2018 in België beloofde de Vlaamse regering aan een aantal clubs
uitgestelde leningen voor de bouw van nieuwe oefenstadions. Ook na het mislopen van het WK, zou de lening
van 5 miljoen euro toegekend worden.
De Vlaamse regering besliste nu om het dossier een andere invulling te geven nadat een arrest van de Raad
van State de eerdere beslissing vernietigde. Iedere club moet een nieuw dossier indienen en maakt kans op
een subsidie van 750 000 euro voor verbouwingen tot 2,5 miljoen voor een volledige vernieuwing.
“Voor ons maakt het een verschil, maar is het geen fundamenteel probleem”, duidt KVM-voorzitter Johan
Timmermans. “Om de verbouwingen te kunnen betalen zouden we immers of voor de uitgestelde lening of
voor eigen financiering met een banklening gaan. Het was het één of het ander. Nu is het duidelijk: het zal
van ons moeten komen.”
KV Mechelen is dus niet afhankelijk van het dossier van de Vlaamse regering. “De financiering komt zeker niet
in het gedrang. We moeten nu opnieuw een dossier indienen en als we het halen, krijgen we een subsidie”,
gaat de preses verder. “Dat is een extraatje waarvan we gebruik zouden kunnen maken. Een probleem is deze
beslissing dus niet, wij gaan gewoon voort met de voorbereidingen voor de verbouwingen.”
KV Mechelen is momenteel volop bezig een mobiliteitsplan op te stellen en de bouwplannen na samenspraak
met de buurt, supporters en de stad te verfijnen.
donderdag 25 juli: Ondertussen, één dag voor de start van de competitie, zijn in diverse kranten en
weekbladen prognoses gemaakt voor het nieuwe seizoen. Sport/Voetbalmagazine en Het Nieuwsblad
pronostikeren voor KV een negende plaats. Gazet van Antwerpen ziet in KV een ploeg die de top-6 het vuur
aan de schenen kan leggen, op voorwaarde dat de nieuwe spits Benjamin Mokulu snel z’n draai kan vinden en
het nieuwe systeem (4-2-2) aanslaat.
Op de goksite van Unibet staat KV Mechelen 1 tegen 200 om landskampioen te worden en 1 tegen 25 om de
top-3 te halen. Malinwa staat hiermee op de achtste plaats. RSC Anderlecht is hier telkens favoriet: 2,10 voor
de titel en 1,18 voor een plaats bij de eerste drie. Bij Unibet is Viktor Prodell de eerste speler van KV Mechelen
die in het rijtje staat om topschutter te worden, voor de nieuwe spits van KV krijg je 50 keer je inzet als hij zich
kroont tot Gouden Stier. Mads Junker staat op 75 tegen 1. Gokken op Jelle Vossen als topschutter brengt het
minste op, 4 keer je inzet. Op Benjamin Mokulu Tembe kan niet gegokt worden bij Unibet.
Tot slot bekroonde website Nummer10 Thomas Enevoldsen tot ‘Gouden Kalf’. Nummer10 rekende uit dat de
Deen van Malinwa in de afgelopen voorbereiding het meeste doelpunten scoorde. Enevoldsen trof in de
oefenmatchen 10 keer raak, 2x meer dan Hamdi Harbaoui van KSC Lokeren Oost-Vlaanderen en Alessandro
Cerigioni van Oud-Heverlee Leuven.

Gouden Kalf: Thomas Enevoldsen.

zondag 28 juli: eerste speeldag Jupiler Pro League => KV Mechelen - R. Standard de Liège 0-2
KV Mechelen verloor haar openingsmatch van Standard met nul-twee.
Malinwa redde het niet tegen een vinnig Standard dat efficiënt omsprong met de kansen. Terwijl Kawashima
Standard door een moeilijk moment heen hielp, lukte het de bezoekers wel om te scoren via Mujangibia.
Batshuayi maakte het vijf minuten voor tijd af.
Fraai weertje, leuk sfeertje en dito wedstrijdbegin: de partij tegen Standard liet alleen het beste vermoeden.
Malinwa kreeg de eerste mogelijkheid op de counter. Mokulu kopte de snelle tegenstoot naast.
Het was uitkijken naar de manier waarop KVM de snelle flitsen van de bezoekers zou opvangen. Tien minuten
ver kreeg de thuisploeg een serieuze waarschuwing: Batshuayi draaide van zijn bewaker weg, Biebauw zat er
net tussen. De rebound leek Mujangibia binnen te keilen, maar hij miste zijn schot.
De partij kon met de geleverde inzet wel boeien, maar kansen, neen, die bleven achterwege. Van Damme
dook een keertje in de zestien – voorzet opgeruimd – en aan de overzijde claimde het thuispubliek een
strafschop voor hands. Positief puntje voor de thuisploeg: Malinwa hield het achterin behoorlijk gesloten en zo
bleef de nul-nul bij de rust op het bord.
Kawashima redt, Mujangi-Bia scoort
Bij aanvang van de tweede helft had Mokulu de één-nul aan de voet. Hij infiltreerde op een strakke pass van
Iddi, maar Kawashima redde in extremis nog. Aan de andere kant was het wel raak: Mujangibia troefde
Biebauw en Bateau op snelheid af en tikte de nul-één tegen de touwen. Malinwa reageerde even later met
een stevige kopbal van Cordaro die Kawashima uit de hoek haalde.
Die redding van de Japanner kwam KVM zwaar te staan, want de gegeerde gelijkmaker viel niet. Invaller Bulot
had even later de tweede Standardgoal van de avond aan de voet. De nummer 11 mikte echter onbesuisd
over. De thuisploeg probeerde nog wel, maar kon nauwelijks diepgang brengen tegen de stugge Standardverdedigers. De inbreng van Prodell veranderde daar maar weinig aan en toen Batshuayi ontsnapte en de nultwee binnenlegde bleek de nog resterende Mechelse hoop ijdel. Standard was duidelijk een maatje te sterk
voor de Maneblussers.
dinsdag 30 juli: Vanavond werden spelers en bestuur uitgenodigd door voorzitter Johan Timmermans voor
het jaarlijkse etentje dat dit jaar doorging in restaurant 't Vliegend Peerd in Bonheiden.
woensdag 31 juli: KV Mechelen en Jonas Laureys ontbonden in onderling overleg hun contract. De 22-jarige
linksbuiten die vorig seizoen werd uitgeleend aan tweedeklasser KVC Westerlo had nog een contract bij
Geelrood tot 2015. Hij kwam uit de Jeugdacademie van Malinwa en maakte in 2011 z’n debuut tijdens de
play-offs. Nadien kwam hij echter niet veel meer aan spelen toe. Ondertussen bereikte Laureys een akkoord
met derdeklasser K. Rupel Boom FC.
donderdag 1 augustus: Steven De Petter werd vandaag geopereerd aan de voet. De onfortuinlijke
middenvelder, die in het begin van de voorbereiding een blessure opliep, moet een verbrijzeld stukje bot in z’n
voet laten verwijderen. Hij zal tot aan de winterstop buiten strijd zijn.
vrijdag 2 augustus: Kenny Van Hoevelen wordt dit seizoen uitgeleend aan het Nederlandse RKC uit Waalwijk.
De verdediger die sinds 2005 bij de club was en 248 wedstrijden met inzet speelde voor KV had nog een
contract tot 2015 maar werd door de club op de transferlijst gezet. In Waalwijk zal Van Hoevelen Jonas Ivens
terugvinden, de speler waarmee hij enkele seizoenen geleden het centrale verdedigingsduo van Malinwa
vormde. De veertiende uit de Eredivisie bedong ook een optie tot aankoop in het contract.
zondag 4 augustus: tweede speeldag Jupiler Pro League => KAA Gent - KV Mechelen 2-1
KV Mechelen verloor met 2-1 op KAA Gent. Een laat doelpunt van Diogo nekte een nochtans goed KVM.
Malinwa kon nochtans met een 0-1 voorsprong gaan rusten. Het nieuwe spitsenduo Prodell-Mokulu maakte
net voor het halfuur de enige goal van de eerste helft.
Nadien liet, een voor het overige goed KVM, zich op twee stilstaande fases ringeloren. Zo kopte Mboyo al snel
na de pauze de gelijkmaker tegen de touwen en in de absolute slotfase belandde een hoekschop op het hoofd
van Diogo die ongestoord de winninggoal kon netten.
Leuk begin
Malinwa begon goed aan de partij en had al snel op voorsprong kunnen staan. Mokulu kwam scherp voor
doelman Boeckx, maar mikte op de thuisgoalie. De partij ging aardig op en neer: Enevoldsen mikte een vrije
trap net over, Mboyo knalde een vinnige aanval van de thuisploeg in één tijd over de kooi.
Even voor het halfuur mocht het Malinwa-legioen aan het vieren. Prodell – voor het eerst in de basis – zette
het leer voor en via Boeckx kon Mokulu binnenkoppen. KVM bleef georganiseerd voetballen, al kwam de op
enthousiasme voetballende thuisploeg enkele keren prikken. Dé kans op de gelijkmaker was voor Pedersen.
De ex-KVM’er keilde van dichtbij echter over. 0-1 bleef dan ook de ruststand.

Gentse druk
De thuisploeg kwam met meer drang naar voren uit de kleedkamer en dat resulteerde al snel in de
gelijkmaker. Malinwa liet zich op vrije trap ringeloren en Mboyo kopte binnen. KVM reageerde meteen via
Mokulu die Prodell wegstuurde. De Zweed mikte echter langs de verkeerde kant van de paal. De storm van de
thuisploeg luwde en dat zorgde ervoor dat geelrood Boeckx nog kon bedreigen.
Cordaro en Prodell zorgden met elk een omhaal voor wat dreiging, maar een tweede doelpunt, nee dat zat er
niet meteen in. Ook aan de overzijde niet, tot Diogo enkele minuten voor affluiten een hoekschop
binnenkopte. Een zuur tegendoelpunt, want KVM had zeker een punt verdiend. In de slotseconden kreeg
David Destorme na een duel met Boeckx nog zijn tweede gele kaart.
dinsdag 6 augustus: Antonio Ghomsi verlengde z’n contract bij Malinwa tot 2015. De Kameroense linksback
had nog een overeenkomst tot 2014 en doet er nu dus een extra jaartje bij.

Antonio Ghomsi op de openingsspeeldag tegen Geoffrey Mujangi-Bia van R. Standard de Liège.
Verder werd KV
Mechelen door KAA
Gent op de hoogte
gebracht van het feit
dat Malinwasupporters
‘vandalisme’ hadden
gepleegd in hun
nieuwe GhelamcoArena. Er werden
een 150-tal stickers
gekleefd op de glazen
wand en in de
toiletten werden
vernielingen
aangebracht. KV
Mechelen
verontschuldigd voor
de feiten en stelt via
de Supportersraad
voor om de stickers
zelf op professionele
wijze te komen
verwijderen en
opkuisen.

vrijdag 9 augustus: De kalendercommissie legde de data vast van de matchen tot en met de zevende
speeldag. Voor Malinwa houdt dit één wijziging in: de partij van zaterdag 31 augustus wordt vervroegd van
20u naar 18.
zaterdag 10 augustus: Vandaag trok Gert Van Dyck, voorzitter van de Supportersraad, met enkele supporters
naar de Ghelamco-Arena in Gent om de stickers te verwijderen die vorig week werden aangebracht door KVsupporters.
zaterdag 10 augustus: derde speeldag Jupiler Pro League => KV Red Star Waasland-SK Beveren – KVM 0-0
Waasland-Beveren - KV Mechelen eindigde op een scoreloos gelijkspel.
In een eerste helft waarin organisatie het woord van de dag was, zorgden noch KVM noch Waasland-Beveren
meteen voor vuurwerk.
In een aangenamere tweede periode was het vooral de thuisploeg die via Demjan en Henkens kon dreigen.
Malinwa bracht maar weinig aanvallende impulsen - al miste Mokulu dé kans met het hoofd - en mocht het
tevreden zijn met het behaalde puntje.
In een gesloten openingsfase ontgrendelde enkel Robin Henkens, ex-KVM, even de Mechelse defensie: zijn
afstandschot zoefde naast. Beide elftallen teerden op een stevige organisatie en dat leverde nauwelijks kansen
op. Malinwa liet de bal aan de thuisploeg en speculeerde op een snedige tegenstoot, al voetbalde geelrood
lange tijd te traag om Waasland-Beveren uit verband te spelen.
Demjan deed dat aan de overzijde wel: hij cirkelde de centrale as van KVM rond, maar besloot op Biebauw.
KVM drukte met de rust in zicht iets meer, maar grote mogelijkheden, nee, daarvoor voetbalden de bezoekers
te slordig. Van Damme haalde uit – op Coosemans - en Mokulu kopte naast, maar meer zat er voor KVM in de
eerste helft niet in. Ook Trickovski kende met het hoofd geen succes: Biebauw zag het leer naast vliegen.
KVM grijpt zeldzame kans niet
Malinwa versierde in de tweede helft meteen een dot van een kans. Cordaro kon een afvallende bal in de
zestienmeter binnenkeilen, maar Coosemans’ handje redde een gemaakt doelpunt. Ook aan de overzijde
zorgden Demjan en Lebbihi voor echt gevaar. Biebauw zag het leer voorlangs en net over gaan. Zag ie wel
tussen de palen komen én redde hij: een kopper van de infiltrerende Henkens.
Via Mokulu kwam KVM er dan toch eens uit, hij miste onbegrijpelijk een open kopkans. Geelrood bracht te
weinig en kwam op het einde nog flink onder druk. Meer dan een punt zat er voor de Maneblussers dan ook
niet in.
zaterdag 17 augustus: vierde speeldag Jupiler Pro League => KV Mechelen – Club Brugge KV 1-2
Ondanks een goede wedstrijd verloor KV Mechelen met 1-2 van een efficiënt Club Brugge.
KV Mechelen verloor belangrijke punten tegen Club Brugge. In een felbevochten wedstrijd moest een
nochtans goed voetballend KVM de duimen leggen voor een bijzonder efficiënt blauwzwart.
In een eerste helft met veel strijd maakten KVM en Club Brugge er een aangename partij van. Blauwzwart
versierde de grootste kansen met een voorzetschot van Refaelov tegen de paal en een geplaatste uithaal van
Birger Verstraete waarop Biebauw moest tussenkomen.
Malinwa liet zich echter niet onbetuigd: Club-goalie Ryan kon zich onderscheiden op een stevige kopstoot van
Biset en een tikje van Cordaro. KVM trok de wedstrijd naar zich toe en Club kwam goed weg toen Mokulu
maar met het topje van zijn schedel de bal naast beroerde.
De Sutter doet het weer
Maar geelrood scoorde niet, Brugge wel: De Sutter kreeg met een gelukje het leer voor zijn voet en tikje snel
centraal binnen. KVM claimde nog een penalty na hands op een knaller van De Witte, maar scheidsrechter
Wouters bewoog niet: 0-1 was de harde ruststand.
Op wilskracht naar de 1-1
De thuisploeg kwam gepikeerd uit de kleedkamer: Mokulu en Bateau morsten echter met unieke
mogelijkheden op de gelijkmaker. Met de nodige wilskracht knokte de thuisploeg zich opnieuw in de wedstrijd
en na een duwfout op de inlopende Destorme mocht Seth De Witte de gelijkmaker vanop de stip binnenkeilen.
Stip beslist
En Malinwa bleef op dat vechterselan doorgaan: Cordaro besloot vanuit een scherpe hoek op Ryan en toen
Hogli even later rood pakte voor een te drieste ingreep op Cordaro leek de partij helemaal te kantelen.
Léék, want toen Club even voor tijd via de vinnige Lestienne in de zestien van Biebauw opdook, was het weer
prijs. Eerst redde Biebauw nog, maar tegen de strafschop van Simons – toegekend na een tackle van Destorme
op Lestienne – kende hij geen verhaal. Zo verloor Malinwa weer op jammerlijke wijze punten na een nochtans
goede vertoning.

dinsdag 20 augustus: In de nacht van maandag op dinsdag is ex-speler en ex-kinésist Jan De Cleyn overleden.
De Cleyn, zoon van ex-secretaris Frans en neef van topschutter alltertijden Bert De Cleyn werd 67 en overleed
aan een slepende ziekte. Eerst was hij speler voor FC Malinois, van miniem tot eerste ploeg. Omdat hij zelf
nogal vaak last had van spierblessures kreeg hij belangstelling voor kinesitherapie. Zo werd Jan 37 jaar lang de
vaste kinesist van KV Mechelen. Naar eigen zeggen verzorgde hij de spelers beter dan z’n eigen kinderen.
Zeven jaar geleden zette hij een punt achter z’n carrière bij Geel-rood, bij KFC Eppegem bleef hij nog verzorger
tot vorig seizoen.

Kinésist Jan De Cleyn en dokter Marc Beurghs, 2 foto’s uit 2007.
woensdag 21 augustus: Nadat KV gisteren met Jan De Cleyn een clubicoon verloor, kreeg het vandaag
opnieuw droevig nieuws: ex-clubarts Marc Beurghs overleed. Beurgs, die 65 werd, was een 10-tal jaren
clubdokter van KV Mechelen en was gedurende 35 jaar huisarts in Mechelen. Net als De Cleyn was ook Beurgs
verbonden aan KFC Eppegem. Het is een zware klap voor z’n familie die trouwens helemaal Geelrood kleurt.
Z’n vrouw Rita Verlinden zetelt in de Raad van Bestuur, z’n zoon Peter was doelman tot en met de reserven en
werd nadien keeperstrainer op de Kleine Malinwa. Ook z’n neef Jan Verlinden was jarenlang speler bij KV, hij
kwam eind jaren 90 als jeugdspeler in de eerste ploeg waarmee hij o.a. in 1999 de promotie naar eerste klasse
afdwong.
zaterdag 24 augustus: vijfde speeldag Jupiler Pro League => KV Kortrijk - KV Mechelen 1-2
KV Mechelen pakte de eerste driepunter van het seizoen in het Guldensporenstadion. Diabang voor en Mats
Rits na de rust zorgden voor de Mechelse goals. Santini maakte het einde nog spannend met de 1-2.
KV Mechelen ging in het Kortrijkse Guldensporenstadion op zoek naar de eerste driepunter van het seizoen.
Harm Van Veldhoven koos voor het eerst voor Boubacar Diabang op de linkerflank in de plaats van Prodell.
Malinwa nam meteen het heft in handen en had in de beginfase controle op het middenveld. Dat resulteerde
na vijf minuten in een eerste kans. Destorme opende sterk op Cordaro die vanop rechts bijna Mokulu kon
bereiken. De aanvaller gleed tussen twee verdedigers in net voorbij de bal. Na een kwartier spel had Kavé nog
steeds het overwicht. Cordaro kon opnieuw voorbrengen en Diabang dankte zijn coach voor het vertrouwen
en kopte de 0-1 van dichtbij tegen de touwen.
Na de voorsprong bleef KV Mechelen de meest aanwezige ploeg. Het kwam zelfs bijna op 0-2. Darren Keet kon
het schot van De Witte echter nog net tegen de paal tikken. De rebound belandde buiten het bereik van een
Mechelse voet.
KV Kortrijk herpakte zich en begon meer druk uit te oefenen. De gevaarlijkste fase kwam meteen in tweevoud.
Doelman Biebauw lag twee keer goed in de weg, al was er bij de tweede tussenkomst wat meeval met twee

Kortrijkzanen die elkaar hinderden. De beste kans voor rust was nog voor Destorme. Opnieuw redde Keet
uitstekend.
Rits kort na de rust
Waar KVM de voorbije wedstrijden nog niet in slaagde, lukte nu wel: een tweede keer scoren in dezelfde
partij. Kort na half time breide Mats Rits een uitstekend einde aan een mooie aanval. De jonge middenvelder
vloerde Keet voor een tweede keer en Malinwa stond op 0-2 op een ideaal moment.
Wedstrijd lijkt voorbij
Daarna probeerde KV Mechelen de wedstrijd dood te maken en te prikken op de counter, wat aanvankelijk
ook scheen te lukken. KVK geraakte moeilijk in de wedstrijd, maar naarmate de partij vorderde kwam er toch
steeds meer druk richting Mechels doel. Wouter Biebauw moest zich twee maal attent tonen. Eerst zorgde
Raman voor een waarschuwing na een centrale actie. Het afgeweken schot was niet al te moeilijk voor de
goalie.
Dan was de kans van Santini van een andere orde. De spits schoot uit de draai en mikte goed naar de hoek,
waar Biebauw zich moest reppen om de bal in hoekschop te werken.
Spanning tot de laatste seconde
Met nog tien minuten te gaan leek het vuur uit de partij te verdwijnen. Malinwa beperkte zich in het grootste
deel van de tweede helft tot verdedigen en counteren. In de absolute slotfase wist Santini de thuisploeg
echter nog terug te brengen tot 1-2. Diabang kreeg de kans om de wedstrijd helemaal af te maken, maar de
hoek was te scherp en hij trapte in het zijnet. Bijna brak dat nog zuur op. Wouter Biebauw kroonde zich nog
tot matchwinnaar, want op de allerlaatste vrije trap van de wedstrijd is een redding hoognodig.
Reynaud kreeg in het tumult van de laatste fase nog een rood karton onder de neus geduwd.
Malinwa pakt zo een zuurverdiende overwinning op het veld van de Kerels en staat nu met 4 punten.
zondag 25 augustus: Malinwa laat weten dat de aftrap van de thuiswedstrijd van 14 september tegen RSC
Anderlecht vervroegd is van 20u naar 18u.
woensdag 28 augustus: Vanmiddag omstreeks 11u30 werd in Brussel geloot voor de Cofidis Cup 2013-2014.
Het was ex-bondscoach Aimé Anthuenis die werd uitgenodigd om de trekking van de beker van België voor z’n
rekening te nemen. KV Mechelen ontvangt in de zestiende finales tweedeklasser R. Boussu Dour Borinage.
Indien KV zich weet te plaatsen voor de volgende rond ontmoet het de winnaar van het duel KRC Genk-AFC
Tubize.
donderdag 29 augustus: KV Mechelen laat weten dat het contract met Liroy Zhairi in onderling overleg met
de speler werd ontbonden. De Israëliër, die in 2011 op Malinwa belandde, werd vorig seizoen uitgeleend aan
Maccabi Haifa en had nog een contract tot 2014 bij KV.
vrijdag 30 augustus: Malinwa huurt Aleksandar
Trajkovski tot het einde van het seizoen van SV
Zulte-Waregem. Trajkovski, die volgende week 21
wordt, is een Macedonische middenvelder die
zowel links, rechts als centraal kan uitgespeeld
worden. Hij transfereerde in 2011 van het
Kroatische NK Inter Zaprešić naar Waregem en
speelde tot nu toe 49 competitiewedstrijden voor
de fusieclub waarin hij 6 keer scoorde. Vorig
seizoen maakte hij nog de 0-2 in het duel in
Mechelen dat met 2-3 werd gewonnen door
Zulte-Waregem. Gisteren speelde hij nog 67
minuten in het Europa League-duel van SV ZulteWaregem op APOEL Nicosia. Matchwinnaar Jens
Naessens kwam hem vervangen. Trajkovski is ook
Macedonisch international. Hij trad 10 keer aan
voor de nationale ploeg onder 21 en werd tot nu
toe vier keer geselecteerd voor de hoofdmacht
van Macedonië. Op de foto gaat hij in duel met
Anthony Van Loo tijdens hun treffen van vorig
seizoen.
zaterdag 31 augustus: zesde speeldag Jupiler Pro League => KV Mechelen - K. Lierse SK 0-0
KV Mechelen en Lierse brachten een bijzonder matige wedstrijd. Malinwa zag een vroege 1-0 wel onterecht
afgevlagd worden.

Ondanks een aangenaam begin verwaterde de partij snel. Malinwa kreeg geen greep op de sterke organisatie
van de bezoekers, maar zag zich bestolen nadat een goal van De Witte na één minuut onterecht werd
afgevlagd. Ook de lat en een ultieme redding van Lierse-goalie Goris zorgden ervoor dat KVM met slechts één
mager puntje moest genoegen nemen.
Het streekduel tegen Lierse startte aangenaam. Malinwa kreeg vlak na de aftrap al een bal tegen de touwen:
De Witte werd echter - onterecht - afgevlagd voor buitenspel. Lierse reageerde aan de overzijde met een
dribbel in het zijnet en een ingestudeerde hoekschop waar Biebauw moeite mee had.
De bezoekers verstevigden stilaan hun greep op het Mechelse middenveld, maar na een kopbal van Biset en
een plaatsbal van Rits – net naast – kon geelrood opnieuw dreigen. Toen Diabang diep in de Lierse defensie
sneed, speelde de lat weer spelbreker. Zo bleef een toch wel zoekend KVM bij de rust op nul-nul steken.
Frustrerende en glansloze tweede helft
Over de tweede helft kunnen we kort zijn: die had maar weinig om het lijf: Malinwa slaagde er niet in haar wil
op te dringen tegen een stevig opzittend Lierse. Beide ploegen geraakten maar niet aan kansen en dat leverde
allesbehalve beklijvend voetbal op. Hoge ballen, onnauwkeurigheden en nauwelijks creatieve hoogstandjes
zorgden voor een bijzonder teleurstellende partij.
In het slot kwam KVM dan toch dicht bij de winninggoal: een kopbal van De Witte ging via Goris naast.
Malinwa rook de 1-0, maar de laatste voorzetten van Iddi raakten maar geen geelrode voet. Nul-nul bleef het
dus na een roemloze pot middenveldvoetbal, waarin de vroege treffer van De Witte wel eens beslissend had
kunnen zijn.
maandag 2 september: Trainer Harm van Veldhoven zal het deze week en begin volgende week moeten doen
zonder Tomislav Pačovski, Seweryn Michalski, Sheldon Bateau en Aleksandar Trajkovski. Het 4-tal ontbreekt
wegens interlandverplichtingen. Daardoor is er uiteraard ook geen competitievoetbal en zal de rest van de
kern op een andere manier trainen. Zo staat er telkens maar 1 training per dag op het programma, maar
wordt er ook op de gebruikelijke rustdag (woensdag) getraind.
woensdag 4 september: Vanaf vandaag kan de Mechelse aanhang terecht bij een ombudsdienst. Die dienst
wordt beheerd door het supportersplatform vzw Malinwa en is zo goed als een primeur voor België.
“Onze ombudsdienst is het perfecte voorbeeld van een SLO (Supporter Liaison Officer), zoals de UEFA dat
onlangs heeft aanbevolen aan alle Europese clubs”, licht voorzitter van de supportersraad Gert Van Dyck toe.
“Het is niet toevallig dat KV Mechelen daar als één van de eerste clubs in België werk van maakt. De band met
onze supporters is heilig hier. Ze zijn het hart van deze mooie club. De ombudsdienst heeft een
signaalfunctie. Als we weten wat er leeft bij de Geelrode aanhang kunnen wij mogelijke problemen, samen
met de supportersclubs, of het bestuur nog sneller aanpakken.”
De ombudsdienst is erg gemotiveerd en vindt een aanspreekpunt voor de supporters een logische stap in de
verdere professionalisering van de club.
“De Mechelse supporters zijn mondig en bulken van de goeie ideeën. En uiteraard hebben ze soms klachten of
merken ze aandachtspunten ter verbetering op. Die kunnen ze voortaan kwijt bij ons via dit efficiënt kanaal.
Onze ambitie is snel en correct te reageren op alle klachten, opmerkingen en suggesties. Welke bemerkingen
de Malinwa-supporter ook heeft, wij zullen er alles aan doen opdat ze hun weg naar een constructieve
oplossing of realisatie vinden. De KVM-supporter mag voortaan nog meer op onze feedback rekenen.”
zaterdag 14 september: zevende speeldag Jupiler Pro League => RSC Anderlecht - KV Mechelen 5-0
KV Mechelen kwam al snel achter in het Astridpark, mikte bij een 2-0 stand 2 keer op het kader, maar ging nog
voor de rust kopje onder.
Bij de rust stond er al 4-0 op het bord. Mitrovic, Kljestan en Suarez zorgden voor de doelpunten en de knockout van geelrood. KVM raakte wel twee keer het doelhout, maar vond nooit een antwoord op de efficiëntie en
voetbalvista van Suarez en co. Op het einde van een overbodige tweede helft zette uitblinker Acheampong de
forfaitcijfers nog op het bord.
Malinwa kon niet slechter aan de moeilijke dobber op het veld van Anderlecht beginnen. Simpel balverlies op
het middenveld en drie paarswitte tikken deden KVM al na 2 minuten tegen een achterstand aankijken. De
vinnige thuisploeg toonde zich bijzonder efficiënt: bij de derde tegenstoot stond het al 2-0. Suarez devieerde
met de hak een hoekschop tegen de staak, Kljestan keilde de rebound binnen.
Lat Mechelse spelbreker
KVM kende ook pech: een uithaal van Rits ging via Kaminski tegen de lat en luttele seconden later pakte de
goalie uit met een nieuwe redding op een geelrode kopbal. 2-2 werd het niet, 3-0 wel. Een doldribbelende
Acheampong vond eerst nog Biebauw op zijn weg, maar na een fraaie actie centraal door de as, mikte Mitrovic
in het hoekje.
Pijnlijke ruststand

En nog voor de pauze maakte Suarez de vierde voor RSCA. Loopwonder Acheampong rolde alles en iedereen
op en bood ook de alleenstaande Suarez een goaltje aan. 4-0 was dan ook de ruststand, na een eerste helft
waarin KVM wel wou, maar geen antwoord vond op de snelheid van Acheampong, de vista van Suarez en het
scorend vermogen van Mitrovic.
Overbodige tweede helft
De overbodige tweede helft trok zich maar langzaam op gang. Kansen bleven lange tijd uit tot Rits alleen voor
Kaminski naast besloot. Aan de overzijde brak Acheampong nog eens uit: hij mikte voorlangs terwijl Mitrovic
een voorzet van Bruno op de benen van Biebauw keilde.
Verder was het aftellen naar het einde. Vlak voor het fluitsignaal bekroonde Acheampong zijn sterke wedstrijd
met de vijfde paarswitte treffer van de avond.
donderdag 19 september: Voor de komende thuiswedstrijden lanceren de Malinwa-supporters verschillende
sfeeracties, dit onder de naam ‘De hel van Malinwa 2.0’.
zaterdag 21 september: achtste speeldag Jupiler Pro League => KV Mechelen - RAEC Mons 4-2
KV Mechelen hield vandaag drie belangrijke punten thuis tegen een bijzonder matig Bergen.
In een stevige en fel bevochten eerste helft klom Malinwa twee keer op voorsprong via twee-owngoals.
Bergen kreeg tussendoor een penalty in geschenkverpakking van scheidsrechter Loeman aangeboden, maar na
de rode kaart van Soumah en de veilige drie-één van Mokulu in de tweede helft kreeg het niets meer voor
elkaar. Junker zorgde voor de fraaie 4-1, al moest Biebauw zich nog eenmaal gewonnen geven na een schot
van Arbitman.
KVM begon goed: met een mooie kans voor Mokulu, maar veel belangrijker, met een snelle voorsprong.
Mokulu keilde voor doel, Timmermans werkte onder druk van Junker in eigen doel. Mokulu kreeg even later
nog een dot van een kans op de 2-0, maar de targetman mikte jammerlijk op Werner.
Malinwa controleerde de partij, maar kreeg uit het niets een penalty tegen. Rits won het duel van Diandy aan
de rand van de zestien, maar scheidsrechter Loeman wees onbegrijpelijk en onverbiddelijk naar de stip. KVM
reageerde meteen, Junker trof de lat, maar na een missertje van Werner kon Rits via het hoofd van Franquart
de verdiende 2-1 netten. Bergen kwam nadien met tien te staan nadat Soumah een robbertje ging vechten
met Cordaro.
Dat akkefietje deed uiteindelijk de eerste helft verwateren. Al had Biebauw nog een goede redding in huis na
defensief apegapen bij KVM. 2-1 was de ruststand.
Geelrood feest
Al vroeg in de tweede helft scoorde geelrood via Diabang, maar hij werd – terecht – afgevlagd voor buitenspel.
Lang zou de thuisploeg echter niet op de 3-1 moeten wachten. Een listig doorsteekpassje van Junker, een
perfecte voorzet van Diabang en de stevige inloper van Mokulu zorgden voor een veiligere voorsprong. Op de
counter maakte Junker er twintig minuten voor tijd zelfs propertjes 4-1 van.
Toch was het niet al peis en vree voor de thuisploeg. Malinwa bleef defensief kwetsbaar en daar maakte
Arbitman nog gebruik van. Maar net na de 4-2 liep Monteyne tegen zijn tweede geel karton: zo was de laatste
bezoekende hoop meteen gesmoord en pakte geelrood drie belangrijke punten.
woensdag 25 september: 1/16de finale beker van België => KV Mechelen - R. Boussu Dour Borinage 5-1
KVM won met 5-1 van Boussu Dour na een sterke tweede helft en ontmoet KRC Genk in de volgende ronde
van de Cofidus Cup.
Vier dagen na de klinkende overwinning tegen RAEC Bergen moest geelrood opnieuw aan de bak. Ditmaal
ontving het tweedeklasser Boussu Dour in de zestiende finales van de beker van België. Achterin moest Van
Veldhoven noodgedwongen de geblesseerde Bateau vervangen. Hierdoor kwam Van Loo opnieuw in de ploeg.
In doel kreeg Tome Pacovski de kans om speelminuten op te doen.
KVM had duidelijk de intentie om een vervolg te breien aan de zege van afgelopen zaterdag. Het vele balbezit
leverde wel pas tien minuten voor rust een eerste keer gevaar op. Biset zette Cordaro op weg naar het
openingsdoelpunt, maar de flankspeler trof de onderkant van de lat nadat hij eerst de doelman knap
omspeeld had. In de daaropvolgende actie dwong Rits met een lage schuiver de goalie tot een knappe redding.
Bij de corner die daarop volgde werd Biset vergeten aan de eerste paal en de kapitein duwde het leer tegen de
netten. Enkele minuten later had Rits de 2-0 aan de voet, maar ook ditmaal stuitte hij op de bezoekende
goalie.
De tweede helft leek aanvankelijk een zelfde scenario op te leveren als de eerste vijfenveertig minuten tot de
bezoekers plots uit het niets langszij kwamen. Een voorzet verraste de geelrode verdediging en werd aan de
verste paal binnen gekopt. Lang konden de Henegouwers niet genieten van de gelijke stand. Twee minuten
later zette Diabang alweer orde op zaken. Hij profiteerde van een bal die niet weg geraakte uit het
penaltygebied en bracht de thuisploeg opnieuw op voorsprong.

Het doelpunt van Diabang betekende meteen het begin van een betere periode van Malinwa. Op het uur werd
Mokulu alleen voor doel gezet, maar hij kreeg de bal niet voorbij een sterk keepende doelman. In de
herneming kon Junker net niet voldoende afdrukken op een voorzet van Cordaro. Kort daarna werden de
bezoekers helemaal uitgespeeld in de omschakeling en zette Cordaro de geruststellende dubbele voorsprong
op het bord. Daarna lukte Diabang nog zijn tweede van de avond en wist ook de ingevallen Prodell zijn eerste
doelpunt voor geelrood te scoren zodat na negentig minuten voetbal de 5-1 overwinning op het scorebord
prijkte.
woensdag 25 september: Ondertussen heeft ook Boris Pandža een club gevonden. De Bosniër die afgelopen
zomer einde contract was bij KV Mechelen vond onderdak bij het Poolse KS Górnik Zabrze.
zaterdag 28 september: negende speeldag Jupiler Pro League => KRC Genk - KV Mechelen 1-0
Een verdienstelijk Malinwa verloor vanavond met 1-0 van KRC Genk. Julien Gorius maakte het enige doelpunt.
In de eerste helft hielden twee stevige organisaties elkaar in evenwicht, maar na de pauze slikte KVM al snel
een – vermijdbaar – tegendoelpunt. Julien Gorius was de auteur van de enige treffer van de partij. In het slot
leek KVM nog aanspraak te maken op een punt, maar Köteles kroonde zich tot matchwinnaar door met een
fraaie redding de gelijkmaker van Junker van de lijn te keren.
De eerste helft kon maar weinig oohs en aahs vanop de tribunes tevoorschijn toveren. Malinwa voetbalde wel
gedisciplineerd en vlotjes mee, maar aan kansen kwam het niet. Daarvoor miste het zuiverheid en precisie om
de ruimte voorin uit te buiten.
Ook Genk speelde te slordig in de zone van de waarheid om geelrood uit verband te spelen. Enkel Camus
probeerde het vanop afstand: Biebauw klemde de bal. In het slot van de eerste vijfenveertig minuten kregen
Junker en Ojo elk het leer niet onder controle om vlak voor doel uit te halen. De nul-nul bleef dan ook op het
bord bij de pauze.
Gorius prikt binnen
De thuisploeg kwam gepikeerd uit de kleedkamer en Malinwa slikte al snel een doelpunt. Slecht uitverdedigen
leidde een schot van Julien Gorius in. De ex-KVM-kapitein liet Biebauw geen kans. Geelrood reageerde met
een vrije trap van Rits, De Witte kopte naar de verkeerde kant van de kruising. Aan de overzijde mocht
Koulibaly het proberen op een corner van Camus: hij mikte over terwijl Vossen even later net niet bij een
voorzet van Limbombe kon.
Köteles matchwinnaar
Genk voetbalde allesbehalve super, maar wel georganiseerd en dat zorgde ervoor dat KVM weinig voor de goal
van Köteles klaarmaakte. In het slot drukte Malinwa dan toch. Mokulu kreeg een dot van een kans op
hoekschop van de ingevallen Trajkovski, de Macedoniër zelf dribbelde zich dan weer na defensief mistasten
vast in plaats van af te leggen. En dat was jammer, want een puntje tegen de Limburgers behoorde zeker tot
de mogelijkheden. Zeker toen Junker van dichtbij leek te scoren, maar Köteles pakte uit met een puike
lijnreflex en hield de 3 punten thuis.
dinsdag 1 oktober: KSC Lokeren Oost-Vlaanderen – KV Mechelen is vervroegd van zaterdag 9 november naar
vrijdag 8 november. De aftrap is om 20u30.
zaterdag 5 oktober: tiende speeldag Jupiler Pro League => KV Mechelen - Cercle Brugge KSV 1-2
Cercle Brugge pleegde Achter de Kazerne een onwaarschijnlijke hold-up.
KVM domineerde de hele wedstrijd – de vereniging was duidelijk niet gekomen om leuk voetbal op de mat te
leggen – maar stamnummer 25 slaagde er niet in om te scoren.
Cercle scoorde in de slotfase uit het niets via invaller Monachello, al vocht de thuisploeg zich terug met een
plaatsbal van Destorme. Toch verloor het nog zeer kostbare punten toen Van Acker in de 92ste minuut van
scheidsrechter Gumienny een penalty mocht nemen.
Malinwa zocht van bij aanvang geduldig naar een opening in de bezoekende defensie. Zo zette Rits Delle aan
het werk met een plaatsbal, maar vooral de kans van Trajkovski had een snelle openingsgoal kunnen
betekenen. Junker zete de Macedoniër scherp voor doel, maar de Cercle-goalie redde opnieuw.
Cercle poogde de nul van het bord te vegen via een uitbraak op de counter, maar Biebauw moest nauwelijks
ingrijpen. Enkel met een ééntijdsschot van Van Acker had Biebje het even lastig. De thuisploeg speelde in de
eerste helft verzorgd en probeerde de bezoekers uit verband te tikken, al bleef het verdiende goaltje uit.
Daarvoor kwam het voorin precisie te kort.
Bijna kreeg geelrood het deksel op de neus nadat Bateau een bal bij het uitverdedigen via Biset tegen de lat
trapte, maar het bleef bij de beginscore.
Aanvallen, aanvallen en aanvallen: de opdracht was duidelijk voor geelrood. Junker, even later geblesseerd
gewisseld, zag zijn schot voor de lijn weggewerkt worden, Mokulu strandde op doelman Delle en de
buitenspelvlag.
Onwaarschijnlijk slot

Aan de overzijde was Boi wel dichtbij de verrassende nul-één, de bovenkant van de lat zorgde voor redding.
Malinwa voerde de druk op, maar slaagde er niet in om te scoren. Dat deed invaller Monachello zes minuten
voor affluiten bij Cercle wel.
Malinwa reageerde fel: Mokulu zag zijn knaller nog van de lijn gehaald worden, maar Destorme keilde luttele
seconden later wel binnen. Toch pleegde Cercle een absolute en niet te geloven hold-up. Duw-en-trekwerk in
de zestien beoordeelde scheidsrechter Gumienny als een penalty, Van Acker nam het geschenk aan en
bezorgde Cercle de onverdiende drie punten.
Antonio Ghomsi, de ongelukkige bij de strafschop, kreeg na het laatste fluitsignaal nog rood voor klagen bij
scheidsrechter Gumienny en zo eindigde de partij bijzonder bitter voor de thuisploeg.
zondag 6 oktober: Malinwa heeft zich versterkt met de 23-jarige Wilson Kamavuaka. Hij was een vrije speler,
z’n contract bij het Duitse 1.FC Nürnberg was vorig seizoen immers afgelopen. Hij werd toen uitgeleend aan
tweedeklasser SSV Jahn Regensburg. Kamavuaka tekende een contract tot het einde van het seizoen bij KV,
met een optie voor extra seizoen. Hij kan zowel in de verdediging als op het middenveld ingezet worden.

dinsdag 8 oktober: Aanstaande donderdag zal Malinwa van de interlandbreak gebruik maken om een
oefenduel tegen het Nederlandse RKC Waalwijk te spelen. KV ontmoet de club van Jonas Ivens en Kenny Van
Hoevelen om 14u30 in het Mandemakersstadion.
Antonio Ghomsi kreeg van de Geschillencommissie van de voetbalbond een schorsing van 2 speeldagen
opgelegd voor z’n uitsluiting na de match tegen Cercle Brugge KSV. De linksback van KV kreeg toen na het
laatste fluitsignaal van ref Gumienny een rode kaart wegens protest. Aangezien de Kameroener nog een
voorwaardelijke straf van 1 speeldag had lopen, zal hij de komende 3 wedstrijden moeten missen!
Later op de avond besliste KV Mechelen om niet in beroep te gaan tegen deze sanctie.
woensdag 9 oktober: KV Mechelen laat weten dat voor de belangrijke uitwedstrijd van 19 oktober naar KV
Oostende een barbecue zal organiseren voor alle supporters die deze verplaatsing meemaken. Deze zal
doorgaan op de Zeedijk in taverne ‘Bij Tuur en de Roste’. Vanaf 14u zijn er pintjes te verkrijgen aan 1,5 euro.
De BBQ die slechts 5 euro zal kosten begint om 16u. DJ Kenny zal voor de muziek zorgen en ook de Malinwa
Harmonie zal aanwezig zijn. Rond 19u is het vertrek voorzien naar het Albertparkstadion.
donderdag 10 oktober: oefenwedstrijd RKC Waalwijk – KV Mechelen 1-0
Malinwa speelde vanmiddag op het veld van RKC Waalwijk een oefenwedstrijd en verloor met het kleinste
verschil.
KVM kwam al snel achter na een actie van Denzel Slager, maar reageerde even later via een schot van Iddi op
de thuisdoelman en een knaller van David Destorme op de lat. Bij de rust bleef echter de 1-0 voor de
thuisploeg op het bord.
De ruststand zou ook de eindstand worden, want noch Malinwa noch RKC slaagden erin om de netten
opnieuw te laten trillen. Bij RKC Waalwijk voetbalden ook ex-KVM'ers Jonas Ivens en Kenny Van Hoevelen een
tijdje mee, bij geelrood maakte Wilson Kamavuaka zijn debuut.
vanop rkcwaalwijk.nl
Het vlaggenschip van RKC Waalwijk versloeg donderdagmiddag in het Mandemakers Stadion KV Mechelen met
1-0. De Waalwijkers kwamen al snel op voorsprong via een doelpunt van Denzel Slager en wisten de nummer
twaalf van België daarna op veilige afstand van het Brabantse doel te houden.
Wereldgoal
Een onvervalste wereldgoal werd al in de zevende minuut van de wedstrijd RKC Waalwijk – KV Mechelen
gemaakt. Denzel Slager controleerde een hoge bal op fraaie wijze, waarna hij diverse Belgische verdedigers het
nakijken gaf en met een diagonaal schot ook keeper Wouter Biebauw passeerde: 1-0.
Kansen

Over en weer waren er daarna diverse kansen te zien. Vaak waren dat afstandsschoten. Van veel uitgespeelde
aanvallen was in het vriendschappelijke duel geen sprake. Met een vlammend schot deed middenvelder David
Destorme van KV Mechelen nog wel van zich spreken. De bal ketste via de deklat van het door Jan Seda
bewaakte doel terug het veld in.
Nachtkaars
Als een spreekwoordelijke nachtkaars ging de wedstrijd na de rust uit. RKC Waalwijk stond goed opgesteld en
slaagde er daardoor in KV Mechelen op veilige afstand van het Waalwijkse doel te houden. Op enkele kleine
kansen voor de Belgen na, en een paar kopballen van Jean-David Beauguel van RKC Waalwijk, was er na de
pauze weinig reden voor opwinding.
Rentree Sneijder
Noemenswaardig was nog wel een wissel die in de 62ste minuut plaatsvond. Op dat moment maakte
middenvelder Rodney Sneijder, na enige tijd geblesseerd te zijn geweest, zijn rentree in het vlaggenschip
van RKC Waalwijk.
zaterdag 19 oktober: elfde speeldag Jupiler Pro League => KV Oostende - KV Mechelen 0-3
Een gedreven Malinwa haalde in Oostende drie levensbelangrijke punten dankzij een hattrick van Destorme in
de eerste helft.
KVM klaarde de zeer belangrijke klus in de eerste helft met drie goals van David Destorme. De kustploeg kon
daar nauwelijks iets tegen over stellen, ook niet in de tweede helft toen geelrood aanvallend slordiger stond te
voetballen.
Zowel de eerredder als de 0-4 zaten er in het slot nog in, maar het bleef bij de drie rozen van Destorme.
Een fel gewijzigd Malinwa nam een droomstart aan de zee met in de hoofdrol David Destorme. Al na zeventien
seconden kopte hij de eerste tegen de touwen. Nog voor het kwartier kon Destorme opnieuw profiteren van
pover verdedigen bij de kustploeg: aannemen en netjes binnentikken zorgden voor de nul-twee.
Hattrick voor Destorme
De Maneblussers konden rustig afwachten en toonden zich bijzonder efficiënt. Op het halfuur zette Destorme
een zuivere hattrick achter zijn naam door de uitgekomen goalie Berthelin verweesd achter te laten. KV
Oostende probeerde het tussendoor met een plaatsbal van Canesin, net naast, en een grote kans voor Siani.
De nummer zeven schoof centraal net voor het afdrukken uit op het natte gras.
Blessure voor Van Loo
De mooie 0-3 stond dus bij de rust op het bord, enig minpuntje was het uitvallen van Anthony Van Loo. Hij
werd na een duel afgevoerd met de draagberrie met wat wel eens een blessure aan de kruisbanden zou
kunnen zijn. Maandag verwacht de medische staf van KVM meer duidelijkheid, viel te vernemen tijdens de
rust.
In een makke tweede helft wachtte KVM georganiseerd op nieuwe openingen, maar geelrood sprong te slordig
met de geboden ruimte om Berthelin opnieuw in verlegenheid te brengen. Enkel op een knaller van Van
Damme moest de thuisgoalie tussenkomen. In het slot kwam Oostende via Depoitre en Mushekwi nog dicht bij
de eerredder, maar Biset en Pacovski redden op de lijn.
Malinwa pakte zo - luid aangemoedigd door haar vele meegereisde supporters - drie mooie punten in de
eerste van een reeks zeer belangrijke wedstrijden.

Sfeerbeelden van aan de kust: na de BBQ verwelkomde de fans de spelersbus en gingen ze in stoet naar het stadion.
zaterdag 26 oktober: twaalfde speeldag Jupiler Pro League => KV Mechelen - Oud-Heverlee Leuven 4-2
Malinwa trok in de belangrijke partij tegen OHL het laken naar zich toe: 4-2 werd het.
In een eerste helft zonder veel kansen zag Malinwa een mooi kopbaldoelpunt van Kamavuaka nog voor de
pauze uitgewist worden door de gelijkmaker van Kostovski.
In een felbevochten en doelpuntrijke tweede helft scoorden Kamavuaka en Kostovski opnieuw, maar het was
geelrood dat aan het langste eind trok. Met een penaltydoelpunt van De Witte en een goal van Destorme
maakte KVM het helemaal af. 4-2 stond op het scorebord bij affluiten en zo kan geelrood weer naar boven
kijken in de stand.
De eerste helft zat lange tijd op slot. Op een schot op doel was het immers meer dan twintig minuten wachten:
een fraaie actie van Van Damme belandde in de voeten van een draaiende Mokulu die via een Leuvens been
naast trapte. Rond het halfuur brak een rustig zoekend Malinwa de Leuvense defensie dan toch open. Cordaro
zette voor, Wilson Kamavuaka – voor het eerst in de basis – knikte binnen.
KVM leek de partij onder controle te hebben zonder grote kansen te versieren of creatieve hoogstandjes op
het veld te toveren, maar liep toch nog voor de pauze tegen de gelijkmaker aan. Ruytinx zette Biset in de wind
en zette voor, Kostovski tikte binnen. 1-1 is dan ook de ruststand.
Ook in de tweede vijfenveertig minuten bleef geelrood het initiatief nemen. En weer speelde Kamavuaka zich
in de kijker. De Duitse Congolees kreeg na een vrije trap het leer voor zijn voeten in de zestienmeter en knalde
hoog in het dak van het doel.
Doelpuntenfestival
Maar net als in de eerste helft ontspon zich hetzelfde scenario aan de overzijde. Kostovski zag eerst nog zijn
schot door De Witte van de lijn gekeerd, maar toen Mokulu het leer niet wegkreeg, zette de Macedoniër OHL
opnieuw langszij. Malinwa leek even aangedaan, maar vocht uiteindelijk terug. In één fase vond Cordaro
doelman Bailly op zijn weg en keilde Van Damme tegen de paal en - de rebound - over.
Vanop de penaltystip lukte het geelrood wel de 3-2 te scoren. Pettersson trok Mokulu bij een omhaal aan het
truitje. Het verdict van scheidsrechter Bourdouxhe was hard: strafschop en rood. De Witte twijfelde niet en
nam het geschenk in dank aan. OHL werd helemaal afgemaakt toen Robson zijn tweede geel pakte en
Destorme in de extra tijd de 4-2 tegen de touwen trapte.

woensdag 30 oktober: dertiende speeldag Jupiler Pro League => Sporting Charleroi - KV Mechelen 2-2
KVM leek op weg naar puntenverlies, maar rijfde na een knotsgek slot en goals van Iddi en De Witte een
puntje binnen.

In tegenstelling tot wat de ruststand (0-0) deed vermoeden, was de eerste helft een aangenaam kijkstuk. Beide
elftallen kregen kansen, maar het was wachten op een uitbraak van David Pollet in de tweede helft voor de
goal viel.
Jammer genoeg voor KVM was het de thuisploeg die scoorde en die nadien nauwelijks ruimte gunde. Toen
Houdret tien minuten voor tijd de tweede thuisgoal nette, leek het over en out voor geelrood, maar onder
impuls van Iddi rijfde het alsnog een puntje binnen. De Ghanees benutte een mistasten van Mandanda en
werd seconden voor het einde in de zestien neergehaald. De Witte zette onverstoord de twee-twee op het
bord.
Charleroi begon hevig aan de partij. Kaya kopte over, een uitgebroken Pollet deed Pacovski meteen ingrijpen.
De Carolo’s konden die druk echter niet lang vasthouden. Aan de overzijde prikte Malinwa via een kopbal van
Biset tegen: Mandanda redde met de vuist.
Geelrood groeide in die eerste vijfenveertig minuten en eiste meer en meer het balbezit op. Dat leverde ook
kansen op. Destorme en Cordaro mikten echter van dichtbij hard over, een scherpe voorzet van Diabang
zoefde langs alles en iedereen voor de kooi van Mandanda. Ondanks het overwicht van KVM bleef het
uitkijken naar de aartsgevaarlijke tegenstoten van de Zebra’s. Zo mikte Kebano naast en bracht Pacovski op
een fraaie uithaal van Damien Marcq redding. Nul-nul staat dan ook bij de rust op het bord.
Efficiënte Pollet
Na de pauze bleef KVM de zestien van Mandanda opzoeken, maar afwerken, nee, dat lukte niet. Uit het niets
toonde David Pollet dan maar wat afwerken is: hij liet Pacovski op de counter kansloos. Malinwa moest in het
verweer en daar had het best wat last mee. De Carolo’s liepen elke centimeter ruimte dicht en buiten twee
schoten van Destorme, op Mandanda en even later naast, ontbrak het geelrood aan power en precisie om de
thuisploeg de gelijkmaker aan te smeren.
Moedeloos naar gek slot
Harm Van Veldhoven zette alles in om meer aanvalskracht in de zestien te krijgen, maar KVM bleef
vruchteloos naar een opening in de zwartwitte organisatie zoeken. Tien minuten voor het einde strafte de
ingevallen Houdret een defensieve misser af en was alle hoop voor de bezoekers op minstens een puntje
vervlogen.
Tenminste zo leek het, want toen Iddi een missertje van Mandanda twee minuten voor tijd uitbuitte, zag
geelrood opnieuw mogelijkheden. Invaller Iddi lag ook aan de basis van de late 2-2. De Ghanees werd
neergehaald in het strafschopgebied, De Witte zette de penalty feilloos om.
zaterdag 2 november: veertiende speeldag Jupiler Pro League => KV Mechelen - SV Zulte-Waregem 2-2
KV Mechelen knokte zich naar een verdiend punt tegen Zulte Waregem. De Witte maakte in het slot vanop de
stip gelijk.
KV Mechelen zette tegen Zulte Waregem een sterke prestatie neer. Het kwam in de tweede helft snel op
voorsprong via Van Damme, maar moest al snel de gelijkmaker van Malanda toestaan. In het slot leek Zulte
Waregem met de tweede treffer van Malanda met de zege te gaan lopen, maar De Witte zette vanop de stip
de verdiende twee-twee op het bord.
Malinwa nam na een gesloten openingsfase als eerste initiatief. Alessandro Cordaro rende alleen op de kooi
van de bezoekers af, maar drukte te zwak af om Bossut echt te bedreigen. Even later moest Bossut weer aan
het werk. Van Damme kopte goed in, maar de bezoekende goalie ging even fraai plat.
Aan de overzijde dreigde Zulte Waregem voor het eerst met een scherp aangesneden voorzet van Thorgan
Hazard, Jens Naessens miste op een haar na het openingsdoelpunt. Ook Bruno Godeau kreeg een grote kans
na een rommelige fase voor doel, het nummer 21 plaatste het leer echter naast.
De vice-kampioen nam vlak voor de pauze even het roer over. Zo knalde Hazard op Pacovski nadat Bateau
slecht wegwerkte, in de rebound liet Habibou de grootste mogelijkheid van de eerste helft liggen. Ook Kums
was er nog dichtbij: hij mikte op Pacovski. Geelrood kwam voor het rustsignaal dan toch nog even piepen met
een kans voor Kamavuaka, maar de billijke nul-nul bleef op het bord.
Van Damme en Malanda aan het feest
Malinwa begon scherp aan de tweede helft en mocht al snel aan het juichen. Van Damme zette het overwicht
van de thuisploeg om in een doelpunt. Eerder misten Diabang, Bateau en Kamavuaka al de kansen op een
goaltje, maar het was dus Van Damme die verdiend de één-nul scoorde. Lang kon KVM niet van de voorsprong
genieten: één tegenprikje op vrije trap was voldoende voor Malanda om slecht verdedigen af te straffen.
Weer gek slot, weer De Witte
De thuisploeg bleef nadien nadrukkelijk op zoek naar een nieuw doelpunt: met een gedegen organisatie, een
knokkend middenveld en geduldig combinatiespel bleef het Zulte Waregem het voetballen moeilijk maken.
Alleen op kansen bleef het na de één-één lange tijd wachten.
Bovendien bleek Zulte Waregem dodelijk efficiënt. Malanda kon zo acht minuten voor het einde zijn tweede
van de avond scoren. Maar Essevee ging uiteindelijk toch niet met de zege lopen. Net als de afgelopen weken

vocht KVM terug. Met een penalty van De Witte na een duwfout van Duplus op Rits hield geelrood immers een
verdiend punt thuis.
vrijdag 8 november: Malinwa werkt voortaan volgens een nieuw organigram. De Algemene Vergadering nam
deze werking donderdagavond op in de statuten van de club.
Zo heeft KVM voortaan een vierkoppig directiecomité voor de dagelijkse werking. Op de algemene
vergadering van KV Mechelen werd het organigram officieël voorgesteld én goedgekeurd. In het dagelijkse
directiecomité zitten voorzitter Johan Timmermans, commercieel directeur Marc Faes, financieël directeur
Thierry Steemans en sportief directeur Fi Vanhoof.
Boven het directiecomité staat de raad van bestuur die maandelijks samenkomt. De Algemene Vergadering
blijft tot slot jaarlijks bijeenkomen om de jaarrekening of wijziging in statuten goed te keuren.
Wat verandert er nu?
‘In de praktijk werkten we sinds de goedkeuring van de raad van bestuur al volgens de structuur met het
directiecomité’, zegt voorzitter Johan Timmermans.
‘Het laat ons toe om sneller beslissingen te nemen binnen de krijtlijnen die de raad van bestuur uittekent.
Daarnaast zijn er verschillende interne procedures, zoals een charter voor deugdelijk bestuur, opgesteld om
professioneler te kunnen werken.’
Supporters blijven vertegenwoordigd
In de raad van bestuur blijft ook het supportersorgaan van KVM vertegenwoordigd met een derde van de
stemmen. ‘We vaardigen 4 van de 16 bestuurders af, maar deze mensen hebben wel, zoals na de redding van
Malinwa in 2003 werd vastgelegd, een derde van de stemmen. Zo blijven we als supporters een belangrijke
stem hebben in het bestuur van de club’, zegt Gert Van Dyck voorzitter van het supportersorgaan.
vrijdag 8 november: vijftiende speeldag Jupiler Pro League => KSC Lokeren Oost-Vlaand. – KV Mechelen 4-0
KV Mechelen vermocht vanavond niets tegen een oppermachtig Lokeren. Het werd 4-0.
Een partij om snel te vergeten, tenminste voor KVM, dat van minuut 2 tot het eindsignaal – letterlijk en
figuurlijk – achter een sterk Lokeren aanliep. Lokeren maakte er, met 2 doelpunten in beide helften, een
voetbalfeest van dat Malinwa lijdzaam moest ondergaan.
Bleek Malinwa, efficiënt Lokeren
Malinwa kon niet slechter aan de partij beginnen: na een vrije trap mocht Taravel al na twee minuten het leer
voorbij Pacovski schuiven. Aan de overzijde reageerde De Witte meteen via een vrije trap, maar zijn keiler
zoefde over. Cordaro en Diabang poogden even later opnieuw, al had Copa ongetwijfeld al zwaardere
aanvalsstormen over zich heen gekregen dan de kansjes voor geelrood.
Nee, Malinwa geraakte maar niet in haar spel tegen een tactisch sterk spelende thuisploeg. Een gebrek aan
precisie en creativiteit om de Lokerse organisatie te ontgrendelen zorgde voor een bijzonder moeilijke eerste
helft voor KVM. Bovendien toonde Lokeren zich bijzonder gevaarlijk in de zone van de waarheid. Twintig
minuten ver mikte De Pauw vanop 20 meter in het hoekje: 2-0.
En het bleef opletten voor geelrood of de kurkdroge 3-0 stond al rond het halfuur op het bord. Een
doorgebroken De Pauw vloog naast, Dutra kopte een vrije trap van Patosi eenzaam over, Persoons profiteerde
bijna van een geloste bal van Pacovski: Lokeren kreeg de kansen op een derde goaltje.
Gezwind Lokeren maakt KVM af
Dat viel pas na elf minuten in de tweede helft, op een moment dat KV met Junker en Rits in de ploeg nog
hoopte om het tij te kunnen keren. Lokeren liet er echter geen twijfel over bestaan: het zou geelrood nooit in
de partij laten komen. Dutra blikte de bezoekers helemaal in met zijn derde en vierde van de avond. Een
opdoffer waar geelrood op geen enkel moment van herstelde. Lokeren voetbalde gezwind en tikte rond. En
Malinwa? Dat kon gewoon niet meer dan toekijken. 4-0 was de eindstand.
Dinsdag 12 november: De kalendercommisie maakte vandaag de definitieve kalender tot en met 19 januari
bekend. Voor KVM is enkel de thuiswedstrijd tegen RSC Anderlecht verplaatst naar zondag 19 januari 2014 om
14u30.
Donderdag 14 november: Malinwa liet een maquette van de verbouwing van het stadion maken. De maquette
geeft de verbouwingen aan het Argosstadion ‘Achter de Kazerne’ weer. Begin dit jaar werden de eerste
plannen voorgesteld. ‘zaterdag zitten we eerst met de buurtcomités samen om de verfijnde plannen te
bespreken’, zo zegt voorzitter Johan Timmermans. ‘Nadien geven we ook een nieuwe toelichting over de stand
van zaken via onze website.’

Zaterdag 16 november: Nadat Malinwa eerder deze week naar buiten kwam met de maquette van het
vernieuwde stadion, presenteert het nu een 3D-animatie van de renovatieplannen en liet het weten dat de
aanvraag voor een bouwvergunning werd ingediend bij de stad Mechelen. ‘De plannen voor de bouw van de
nieuwe sfeer- én Telenettribune die we in het voorjaar hebben voorgesteld zijn na de gesprekken met vele
interne partijen, Telenet en de buurtcomités verfijnt’, zo zegt voorzitter Johan Timmermans.
‘We hebben nu de bouwvergunning aangevraagd en hebben de buurtcomités hiervan als eerste op de hoogte
gebracht. Het was een constructief gesprek en zij zullen de verbouwingen samen met ons opvolgen.’
Malinwa zal voor de buurt een aantal voorzieningen treffen. ‘Zo voorzien we een buurtparking en leggen we
geen nieuwe parkings in de buurt van het stadion aan, maar zullen we proberen te werken met
pendeldiensten’, licht commercieel directeur Marc Faes toe.
‘Verder zijn we aan het onderhandelen om een kindercrèche in het stadion onder te brengen voor de buurt én
supporters. Gezien Mechelen enkele duizenden plaatsen voor kinderopvang te kort komt, hopen we hiermee
ook de stad te ondersteunen.’
De stad Mechelen heeft nu minimaal 90 werkdagen om de bouwvergunning al dan niet toe te kennen. Als er
geen bijkomende opmerkingen komen, kan alles in gereedheid worden gebracht om meteen na de huidige
competitie in mei te starten aan de afbraak en nieuwbouw van de grote staantribunes H-I-J.
Timmermans: ‘Wanneer die tribune klaar is, is er voldoende plaats voor iedereen van de vakken D en G. Zo
kunnen we tijdens het komende seizoen aan de bouw van een nieuwe tribune aan de kant van Telenet
beginnen.’ Ook wordt er tussen het businessseatsgebouw en het bezoekersvak een voor rolstoelgebruikers
toegankelijke tribune gezet. In een derde fase vernieuwt KVM de hoofdtribune, nadien volgt het gebouw met
de seats.
Zover is KV Mechelen dus nog niet, eerst is het wachten op het afleveren van de bouwvergunning voor de
eerste twee tribunes. In die periode kiest KVM ook de aannemer voor de vernieuwingsoperatie van het
stadion.

Deze tekening is gemaakt met het zicht van op de nieuwe Telenet-tribune waar nu de staanplaatsen G en
zitplaatsen D gevestigd zijn
De volgende schets geeft een beeld van de nieuwe tribune voor de rolstoelgebruikers. Deze komt tussen het
bezoekersvak en het business-seatgebouw.
De laatste tekening is er één vanop het oefenterrein met zicht op de plaats waar vroeger de oude chalet stond,
dus tussen tribune 3 en 4 waar nu de Ludo Nauwelaerts-tribune staat met de zitplaatsen M.

Vrijdag 22 november: KV Mechelen laat weten dat het op zaterdag 4 januari zal deelnemen aan de Napoleon
Games Football Battle. Dit mini-voetbaltornooi zal doorgaan in de Lotto Arena in Antwerpen. In 2 poules van 3
zal KV met Oud-Heverlee Leuven, R. Antwerp FC, KV Kortrijk, KSC Lokeren Oost-Vlaanderen en de Rode Duivels
Futsal (nationale zaalvoetbalploeg) strijden voor een plaats in de halve finales. Er wordt gespeeld op een
kunstgrasveld met boarding van 45x25m.
Een dag later trekt de ganse A-kern naar het Spaanse Murcia op winterstage. De terugkeer is voorzien op 11
januari.
Zaterdag 23 november: zestiende speeldag Jupiler Pro League => SV Zulte-Waregem - KV Mechelen 3-1
Op het veld van Zulte Waregem verloor een moedig KVM met 3-1. Bij de rust stond het nochtans 0-1 voor.
De partij in Waregem zat lange tijd op slot: Malinwa hield het bij verdedigen, de thuisploeg bij steriel
aanvallen. Even voor het halfuur leek Zulte Waregem dan toch de bezoekende gordel te ontgrendelen, maar
Pacovski bleef attent op pogingen van Hazard.
Malinwa op een diefje
Het was integendeel geelrood dat bij de eerste kans meteen scoorde. Cordaro haalde van ver uit, Mokulu tikte
de zwiepende bal in één tijd voorbij een kansloze Bossut. Bij de tweede tegenprik via vrije trap was het bijna
nul-twee. Mats Rits, samen met Iddi door Van Veldhoven in de basiself gedropt, schilderde naar de verste
hoek, maar Sammy Bossut redde fraai.
Malinwa begon meer in zichzelf te geloven en verzamelde via de aanstormende Kamavuaka opnieuw een dot
van een kans die echter tegen een roodwitgroengeel been strandde. Zulte Waregem piepte nog even voor de
rust met een doorgebroken Kums, maar noch Caceres noch Naessens werden gevonden. 0-1 was dan ook de
ruststand.
KVM doet zichzelf de das om
Geelrood kwam niet goed uit de kleedkamer, want al na 25 seconden tweedehelftvoetbal liet KVM zich simpel
ringeloren. Naessens zette voor, Bateau werkte jammerlijk tegen de eigen touwen. De thuisploeg rook drie
gouden punten en probeerde KVM een nieuw tegendoelpunt aan te smeren.
Na een missertje van Ghomsi waren Hazard en de ingevallen Habibou er dichtbij, maar Pacosvki en Bateau
redden op de lijn, net als Rits die luttele seconden later een schot van Skulason van de lijn kopte.
Mokulu niet, Habibou wel
KVM slaagde erin de druk wat te temperen en kreeg zelf een kwartier voor affluiten dé kans op de 1-2. Een
uitstekend kijkende Cordaro zette een even fraai lopende Mokulu voor Bossut. De spits omspeelde de goalie,
had maar af te drukken, maar dribbelde zichzelf.
Meteen aan de overzijde deed Habibou wel waar Mokulu niet in slaagde: de 2-1 scoren. De nummer zeven van
de thuisploeg mocht ongehinderd in de lucht uithalen en zo kreeg geelrood alsnog het deksel op de neus. Toen
Habibou even later met een assist zijn invalbeurt nog extra in de verf zette, was het over en out voor een
moedig KVM. Conte was de afwerker met dienst.

Zaterdag 30 november: zeventiende speeldag Jupiler Pro League => KV Mechelen - KAA Gent 0-1
KV Mechelen verloor onverdiend van een zwak KAA Gent dat in de slotfase eenmaal hard toesloeg.
De eerste helft zat lange tijd op slot en echt verfrissend voetbal, neen, dat kregen we niet voorgeschoteld.
Daarvoor overheersten het balverlies en beide defensies te veel. Het was zowaar vijfentwintig minuten
wachten op een eerste kans. El Ghanassy haalde scherp voor doel uit, maar mikte hoog over. Malinwa
reageerde aan de overzijde met een knaller van Iddi op Lepoint, de rebound kopte Rits dan weer over de kooi
van Padt.
Voor het overige bleven de kansen uit, al had Rits dé kans van de eerste helft op zijn knikker. Hij mikte een
geschilderde voorzet van Ghomsi op de buitenkant van de paal. Ook een laag afstandsschot van Viktor Prodell
– in de basis voor de geschorste Cordaro – vloog naast. De ruststand was dan ook een doelpuntarme nul-nul.
Gent onmachtig, niet-scorend Malinwa
Malinwa kreeg meteen na de rust drie huizenhoge kansen. De ingevallen Diabang mikte over, Rits op doelman
Padt en Kamavuaka net naast. De Buffalo’s waren echt nergens, maar geelrood slaagde er niet in om de
bezoekers een doelpunt aan te smeren. Bijna profiteerde Viktor Prodell van een missertje in de Gentse
defensie: Padt bracht redding. Redden deed hij ook toen Mokulu zeven minuten voor tijd een voorzet niet
voldoende beroerde.
KVM maakte geen gebruik van de bezoekende onmacht en liep zes minuten voor het einde tegen de nul-één
aan. De eerste grote kans voor de Buffalo’s vloog tegen de touwen. Afwerker met dienst was de tot dan
onzichtbare Hervé Kage. En zo ging KAA Gent wel zeer gevleid met de drie punten lopen.
Woensdag 4 december: 1/8ste finale beker van België ‘Cofidis Cup’ => KV Mechelen - KRC Genk 1-2
Malinwa vocht zich na een vroege nul-één terug in de match, maar liep weer, onverdiend, tegen een late
tegengoal aan.
Malinwa kende een lastige eerste helft tegen het elftal van Mario Been. KVM kampeerde lang op de eigen
helft en vond maar geen antwoord op de uitgekiende organisatie van de bezoekers. Genk speelde vinnig en
brak de thuisdefensie enkele keren oordeelkundig open. Pacosvki moest tussen beiden komen op een
doorgebroken Anele en Kumordzi, Masika mikte even later alleen voor de Macedoniër naast.
Twintig minuten ver moest Paco zich dan toch gewonnen geven. Kumordzi ontsnapte centraal en werkte
zuiver af. De reactie van geelrood liet lang op zich wachten. Eerst schreeuwde Cordaro voor een strafschop,
maar de echte kansen kwamen later. Rits mocht op doel keilen – over – en Kamavuaka draaide zich voor
doelman Van Hout, maar stuitte op een stevig Genks been.
Op zoek naar de gelijkmaker
Van Veldhoven greep bij de rust in en liet Junker en Diabang opdraven. Dat zorgde voor meer diepgang en
beweging op het middenveld, al haalde Malinwa weinig kansen uit de druk. Tot Masika Junker in de
zestienmeter duwde en De Witte vanop de stip de gelijkmaker scoorde.
Opnieuw pijnlijk scenario
De bezoekers vonden geen antwoord op het aandringen van geelrood en KVM kreeg via Rits nog een
uitstekende kans, maar het leer ging naast. Een zeldzame tegenprik van de Limburgers via Kara zoefde
gevaarlijk over de kooi van Pacovski. Voor het overige bleef KVM de tweede helft naar zich toe trekken, maar
het bleef spannend, want geelrood morste opnieuw met kansen. Junker kreeg drie minuten voor affluiten dé
kans op de winning goal, maar miste onbegrijpelijk.
Dat deed Hyland aan de overzijde niet. Eerst hield Pacovski met 2 sublieme saves Malinwa nog recht, maar
tegen het ultieme en sublieme schot van Hyland kon hij niets maken. En zo verdween KVM met een nieuwe
kater en zonder bekerstunt de catacomben in.
Zaterdag 7 december: achttiende speeldag Jupiler Pro League => Club Brugge KV - KV Mechelen 3-0
KV Mechelen kreeg vanavond een 3-0 om de oren op het veld van Club Brugge. Ghomsi werd vroegtijdig
uitgesloten.
Trainer Harm Van Veldhoven wijzigde zijn team op twee posities na de bekernederlaag tegen KRC Genk:
Mokulu en Van Damme moesten vrede nemen met een plek op de bank, terwijl Destorme en Diabang wel aan
de aftrap kwamen. Michel Preud’homme zag tegen Kortrijk targetman De Sutter voor langere tijd uitvallen en
gaf vanavond het vertrouwen aan Eidur Gudjohnsen om de Brugse aanval te dragen.
Club Brugge begon het best aan de wedstrijd en trok meteen het spel naar zich toe. Lestienne liep diep op een
perfecte bal van Vazquez, maar miste zijn schot. Na een kwartier herstelde Malinwa het evenwicht en knokte
zich in de wedstrijd. Geelrood zocht nadrukkelijker het doel van Ryan zonder echte kansen te versieren.
Destorme leek te kunnen afdrukken, maar kwam net te laat.
Vadis uit het niets
Terwijl de wedstrijd terug in evenwicht was, haalde Vadis Odjidja de trekker over: een streep uit de tweede lijn
en Pacovski geen kans: 1-0. Een opdoffer voor Van Veldhoven en co. Malinwa leek niet aangeslagen en

reageerde via een stilstaande fase. Rits schilderde een vrije trap in het pak en Destorme kopte tegen de
buitenkant van de paal.
Gudjohnsen verdubbelt de score
Het nummer achttien van Malinwa lag even later helaas aan de basis van een tweede Brugse treffer: balverlies
zorgde voor een snelle Brugse counter en Gudjohnsen bedankte Preud’homme voor het vertrouwen: 2-0.
Malinwa kwam met frisse moed uit de kleedkamer en kon via Kamavuaka bijna de aansluitingstreffer laten
optekenen, maar de Mechelse middenvelder besloot aan de foute kant van de paal. Aan de overzijde stak ook
blauwzwart nogmaals de neus aan het venster. Een mooie individuele actie van Vazquez kreeg gelukkig voor
geelrood geen vervolg.
Ryan aan basis rode kaart Ghomsi
Dat Club Brugge over een prima doelman beschikt, konden we vanavond nogmaals vaststellen. De Brugse
goalie onderschepte de bal en lanceerde Lestienne met een prima uittrap richting Pacovski. Ghomsi tikte de
Bruggeling aan voor het strafschopgebied: rood en exit Ghomsi.
Een bittere pil voor Van Veldhoven en co: een dubbele achterstand ophalen in Jan Breydel met tien man leek
een hopeloze zaak. Erger nog: geelrood moest ook nog een derde doelpunt incasseren. Pacovski kon een lage
schuiver niet klemmen en Jorgensen was er als de kippen bij om zijn doelpunt mee te pikken.
Malinwa keert zo met lege handen terug naar Mechelen en moet volgende week vol aan de bak thuis tegen
Waasland-Beveren.
Dinsdag 10 december: Antonio Ghomsi wordt niet geschorst voor z’n rode kaart van afgelopen zaterdag op
het veld van Club Brugge. Het bondsparket stelde één speeldag schorsing voor, maar KV Mechelen aanvaardde
de sanctie niet. De Geschillencommissie volgde nu de redenering van Malinwa dat de uitsluiting zelf voldoende
was.
Zaterdag 14 december: De kalendercommissie legde de speeldata tot en met 15 februari 2014 vast. Voor
Malinwa veranderen de oorspronkelijke data en aanvangsuren niet. De wedstrijden van speeldagen 27 en 28
zullen worden vastgelegd op maandag 20 januari 2014.
Zaterdag 14 december: 19de speeldag Jupiler Pro League => KVM – KV Red Star Waasland-SK Beveren 0-0
KV Mechelen voetbalde een hele tweede helft met een man meer, maar kon geen afstand nemen van haar
zwarte beest.
Malinwa was in de openingsfase de meest dreigende ploeg. Junker was twee maal dicht bij een vroeg
openingsdoelpunt, maar zijn geblokt schot en schietkans op de paal raakten geen net. Waasland-Beveren
haalde het gekende Wase recept boven: teren op een stevige en dichtgetimmerde organisatie en speculeren
op die ene counter.
Daar had geelrood het ook moeilijk mee, maar het bleef geduldig zoeken naar een opening in de bezoekende
afweer. Al bleef Coosemans zonder veel werk. In het slot van de eerste helft werd Waasland-Beveren nog
herleid tot tien na een rode kaart voor een gevaarlijk ingrijpen van Cale op Junker.
De opdracht van KVM werd zo in de tweede helft duidelijker dan ooit: scoren. Malinwa drukte en kreeg dé
kans via een ontsnapte Diabang. Hij mikte echter te zwak op Coosemans. Even later keilde Diabang voorbij
alles en iedereen voorlangs en kopte Junker van dichtbij onbegrijpelijk over.
De tijd tikte in het nadeel van de thuisploeg en ook de spanning werd steeds meer voelbaar. Het leek wel de
adem van het elftal plots af te snijden, want KVM wou wel, maar vond geen diepgang meer. Mokulu kopte tien
minuten voor tijd nog een kans over, maar het bleef nul-nul, alle wilskracht ten spijt.
vrijdag 20 december: KV Mechelen vernam vandaag dat de bouwaanvraag voor de renovatie van 2 tribunes
van het stadion 'on hold' werd gezet. De reden: KVM krijgt nog geen groen licht van het departement
Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid in verband met het Milieueffectenrapport (MER).
Malinwa vroeg bij haar bouwaanvraag immers een ontheffing van het MER gezien de twee nieuwe tribunes op
dezelfde plaats komen als waar deze nu staan. Momenteel heeft de club nog geen verdere toelichting
gekregen over het waarom van het niet-ontheffen van het MER.
‘We wachten nog op de motivatie van de betrokken diensten om hierop te reageren’, zegt KVM-directielid
Marc Faes. ‘Zodra we meer informatie hebben, zullen we meteen actie ondernemen en hierover uiteraard
ook communiceren.’ Of de renovatieplannen hierdoor vertraging oplopen, kan KVM op dit moment nog niet
inschatten. 'We wachten nu op het officiële bericht met motivatie en meer informatie van de administratie.'
Zaterdag 21 december: twintigste speeldag Jupiler Pro League => KV Mechelen - KV Kortrijk 5-2
Malinwa zette vandaag een zeer sterke collectieve prestatie neer tegen KV Kortrijk. Ondanks een vroege
achterstand vocht het zich terug in de partij en won het op alle fronten van de bezoekers: Pacovski hield KVM
recht met enkele cruciale reddingen, de geelrode defensie herpakte zich na een moeilijk begin, De Witte en
Kamavuaka heersten over het middenveld én, ja hoor, voorin, pakte Malinwa haar momenten.

KVM begon slecht aan de partij, want al na zeven minuten verzilverde KVK haar eerste kans. Coulibaly
ontsnapte aan de buitenspelval, Chevalier maakte door het centraal de nul-één. Geelrood moest uitkijken,
want de bezoekers toonden zich zeer gevaarlijk. Een kopbal en een schot gingen gelukkig voorlangs.
Knokkend Malinwa
KVM knokte zich terug in de partij en kreeg mogelijkheden via Kamavuaka en Cordaro, maar telkens lag Keet in
de weg. Was Keet toch geklopt dan speelde de paal weer spelbreker op een kopper van de ongelukkige Junker.
24 minuten ver mocht de thuisploeg dan toch vieren, eindelijk weer via een veldgoal. Seth De Witte was bij de
pinken op een corner van Cordaro en knikte de gelijkmaker binnen.
De partij blonk niet meteen uit in sublieme hoogstandjes, wel in kracht en strijdlust. De grootste kans voor de
pauze was nog voor de pas ingevallen Raman. Hij mocht alleen op Pacovski afstormen, maar de Macedonische
nummer 1 won het één-tegen-één-duel.
Ook bij de start van de tweede helft kreeg KV Kortrijk meteen grote kansen: Coulibaly kon net niet bij een
scherpe voorzet en een eenzame Raman mikte te zwak op Pacovski. Maar Malinwa reageerde aan de overzijde
scherp. Eerst kenden de bezoekers nog geluk toen scheidsrechter Dierick floot voor een overtreding van
Tomasevic op de doorgebroken Junker, maar geen tweede gele kaart trok. Even later had geelrood eindelijk
het geluk aan haar zijde. Cordaro zette gemeten voor, Biset tikte aan de tweede paal binnen.
Pačovski redt, Kamavuaka tovert
De Kortrijkzanen prikten meteen tegen. Raman versierde opnieuw een dot van een kans, maar stuitte wéér op
een sublieme en cruciale Pacovski die even later ook Matton van de gelijkmaker hield. In tegenstelling tot de
afgelopen weken maakte Malinwa het voorin nu wél af. Een schitterende ingeving van Kamavuaka zorgde voor
een echte Bundesligagoal.
Geelrood doelpuntenfestival
De 3-1 zorgde voor het ontluiken van het Mechelse vertrouwen. Plots schilderden de thuisvoorzetten zichzelf
perfect tot bij de bestemming en vlogen de kansen wél tegen de touwen. Junker tikte op aangeven van
Diabang voorbij Keet, Diabang bekroonde zijn fraaie match met zowaar de 5-1 op passje van Van Dam. De
Kerels uit Kortrijk waren echt nergens en Malinwa kwam zelfs nog dicht bij de 6-1, maar het was Santini die
vanop de stip nog milderde tot 5-2.

Maxime Biset scoort de 2-1 tegen KV Kortrijk.
Zondag 22 december: In enkele media verscheen dat Olivier Renard vanaf deze week technisch directeur bij
KV Mechelen wordt. ‘Dat klopt niet’, zegt KVM-voorzitter Johan Timmermans. ‘Deze week onderhandelen we
met Olivier Renard om een sportieve functie bij Malinwa op te nemen. Maar dat is in samenspraak met Fi
Vanhoof, die sowieso sportief directeur blijft.’

Officieel is de terugkeer van Olivier Renard dus nog niet. ‘We zitten de volgende dagen nog samen om te
onderhandelen over de invulling van een sportieve functie’, duidt Timmermans. ‘Maar één ding mag duidelijk
zijn: dat is niet, zoals de berichten in sommige media suggereren, om de functie van Fi Vanhoof over te
nemen.’
KV Mechelen hoopt de komende dagen in alle rust verder te onderhandelen met haar ex-doelman, die dit
seizoen uitgeleend werd aan Charleroi. Zodra dit officieël is, kan je dit uiteraard op deze site terugvinden.
Maandag 23 december: Vanmiddag kwamen Malinwa en Olivier Renard tot een overeenkomst voor
onbepaalde termijn. De ex-doelman van KVM zal als assistent van sportief directeur Fi Vanhoof, die de
eindverantwoordelijke blijft, mee het sportieve beleid van KV Mechelen uitbouwen.
Vanaf vrijdag zal Olivier Renard, die momenteel door KV wordt uitgeleend aan Sporting Charleroi, zijn
opdracht bij KV Mechelen opnemen. Hieronder foto’s van z’n beginperiode bij Charleroi, Udinese en KVM.

Donderdag 26 december: éénentwintigste speeldag Jupiler Pro League => K. Lierse SK – KV Mechelen 3-0
Coach Harm Van Veldhoven gaf vanmiddag het vertrouwen aan de ploeg die zaterdag voor de mooie 5-2
overwinning zorgde tegen KV Kortrijk.
Tot het halfuur viel er weinig te beleven op het Lisp. Hazurov ging neer na geharrewar in de Mechelse zestien,
maar scheidsrechter Brinckman gaf geen krimp. Tot de eerste kans was het wachten op een schot van
Vercauteren op de vuisten van Pacovski. Tot dan werd de wedstrijd enkel opgefleurd met een muzikale noot
van de plaatselijke fanfare.
Losada tegen onderkant lat
Naar het einde van de eerste periode verscheen Lierse toch iets nadrukkelijker voor het doel van Pacovski.
Losada haalde de trekker over, maar zijn knal trof de onderkant van de lat. Doelpunt dachten de Lierse
supporters, maar scheids- en grensrechter oordeelden van niet tot woede van de Lierse aanhang. Malinwa
kwam na de pauze het best uit de kleedkamer. Junker vond Diabang aan de tweede paal, maar de snelle
flankspeler kwam iets te laat om binnen te tikken. Enkele minuten later was het nummer zeven weer
gevaarlijk, maar zijn kopbal trof de paal. Voordien werd Pacovski even wakker geschud door een knal van
Jaäger uit de tweede lijn.
Watt breekt de ban
Even later was het dan toch prijs voor de thuisploeg. De ingevallen Tony Watt was meteen trefzeker en schoot
de bal overhoeks tegen de touwen. Een domper voor Malinwa dat wel met een man meer het slot in mocht.
Frans maaide Destorme neer en kreeg meteen rood van Brinckman.
Bourabia en Watt tellen Malinwa volledig uit
Veel leverde de man meer situatie niet op voor geelrood. Integendeel, het was Lierse dat via het hoofd van
Bourabia de score verdubbelde. En Malinwa moest de kelk tot op de bodem ledigen: Tony Watt wurmde zich
een weg naar doel en stifte de bal over Pacovski in doel: 3-0.
KV Mechelen gaat zo met een wrang gevoel het eindejaar in en heeft veel werk voor de boeg tijdens de
winterstage.
Eerst genieten de spelers van een weekje rust. Op vrijdag 3 januari worden ze terug op de club verwacht voor
de eerste training van het nieuwe jaar. Op zaterdag 4 januari neemt KV deel aan de Napoleon Games Football
Battle en een dag later trekt de ploeg naar Murcia om het tweede gedeelte van de competitie voor te
bereiden. De geblesseerden Anthony Van Loo, Abdul-Yakuni Iddi, Thomas Enevoldsen en Viktor Prodell zullen
niet mee naar Spanje vliegen, maar revalideren verder in België.

Maandag 30 december: KV Mechelen heeft maandagochtend besloten met onmiddellijke ingang een einde te
maken aan de samenwerking met trainer Harm van Veldhoven. Van Veldhoven was sinds begin vorig seizoen
aan de slag bij Malinwa.
"De resultaten bleven uit, op de eenzame opflakkering tegen Kortrijk na", duidt KVM-voorzitter Johan
Timmermans. "We hebben steeds goed met Harm van Veldhoven kunnen samenwerken, maar - bij gebrek aan
die resultaten - oordeelden we dat we nu moesten ingrijpen. Vrijdag 3 januari starten immers de trainingen
opnieuw, zondag vertrekt de groep op stage. We hopen dan ook tegen eind deze week een vervanger aan te
stellen."
Donderdag 2 januari: KV Mechelen zet de gesprekken met kandidaat-hoofdtrainers onverminderd verder.
Momenteel is het nog niet duidelijk wanneer deze zullen afgerond zijn.
Voorzitter Johan Timmermans: "De gesprekken zijn momenteel aan de gang en zullen indien nodig de
komende dagen verder gezet worden. Uiteraard zouden we graag de nieuwe trainer mee op stage zien
vertrekken, maar als het later is dan is het zo. We zijn op zoek naar een trainer die past bij KV Mechelen en
laten ons daarbij niet opjagen."
Ondertussen zijn er afspraken gemaakt met de Sportieve staf zodat het voorziene programma kan afgewerkt
worden. Vrijdag staat immers de eerste training na de winterstop op het programma, zaterdag het
indoortornooi in Antwerpen en zondag vertrekt Malinwa op stage naar het Spaanse Murcia.
Vrijdag 3 januari: In de vroege avond hield een onweer hevig huis in de omgeving van Mechelen. Ook het
Argos Oil-stadion ‘Achter De Kazerne’ bleef niet gespaard. “Het onweer richtte een echte ravage aan in het
stadion. De daken van de lange staantribune en de business-seats werden weggeblazen en kwamen op de
straat terecht. De brandweer wacht nog om de opruimingswerken aan te vatten omdat er overal nog massa's
losse stukken liggen. De schade is enorm!” aldus voorzitter Johan Timmermans.
Volgens Marc Faes, als enige aanwezig in het stadion op het moment van de storm, ging het om een tornado.
Alles werd in een draaibeweging de lucht in geslingerd om enkele tientallen meter verder terug op de grond
terecht te komen.

Een beeld van de straat tussen het kerkhof en de business-seats.

Reclamepanelen lagen her en der verspreid over het veld.

Het dak van de business-seats werd het zwaarst getroffen door de storm van vrijdag.

Ook het dak van de lange staantribune werd bijna helemaal weggeblazen.

De tent naast het oefenveld, die dienst deed als kantine, ontkwam ook niet aan de storm.

Reclamepanelen werden verwoest.

Ook bomen moesten er aan geloven.
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De foto’s tonen duidelijk dat het niet om een gewone storm ging vrijdag.
Zaterdag 4 januari: Nadat de brandweer tot gisterenavond laat bezig was om de belangrijkste schade van de
storm op te ruimen werd vandaag pas echt duidelijk welke ravage er werd aangericht aan het stadion.
Malinwa lanceerde via de website een oproep naar de supporters toe om te helpen met het opruimen van de
delen van het dak van de staantribune die rondom het stadion liggen.
Of de eerstkomende thuiswedstrijd van 19 januari tegen RSC Anderlecht kan doorgaan is nog niet zeker. “In de
loop van de week zullen we hier meer informatie over hebben. Om een voorbeeldje te geven: het dak van de
seats is voor een deel weggewaaid, het andere deel is geperforeerd en zo kan het dus binnen regenen. We
moeten eerst nog met aannemers alles in detail bekijken”, aldus nog stadiondirecteur Marc Faes.
De schade zou alvast oplopen tot meer dan 500 000 euro.
Zaterdag 4 januari: Terwijl men in Mechelen druk bezig was met de schade aan het stadion op te nemen
traden de spelers in de Lotto Arena aan in de eerste editie van de Napoleon Games Football Battle.
Het ging om een indoortornooi op een kunstgrasveld van 45m x 25m. De wedstrijden duren 2x 15 minuten.
Malinwa zat samen met tweedeklasser R. Antwerp FC en KV Kortrijk in poule A. De eerste wedstrijd ging met
3-1 verloren tegen KV Kortrijk dat ook z’n eerste match had gewonnen (6-4 tegen Antwerp). Aangezien de
eerste 2 ploegen van elke poule zich plaatsten voor de halve finales en bij een gelijk puntenaantal de
gescoorde doelpunten tellen, moest KV vol aan de bak in haar tweede wedstrijd tegen Antwerp. Geelrood
moest winnen, Antwerp, gesteund door meer dan 1000 fans, had genoeg aan een punt. De ploeg van trainer
ad interim Patrick Van Houdt kwam echter niet verder dan een 1-1-gelijkspel en was meteen uitgeschakeld.
KSC Lokeren OV zou het tornooi uiteindelijk winnen nadat het KV Kortrijk in de finale versloeg met 6-5.

Malinwa in de Lotto Arena: geen succes…
zondag 5 januari: Deze voormiddag, terwijl de A-kern onderweg was naar Spanje voor de winterstage, stelde
KV Mechelen haar nieuwe trainer Frank Vercauteren voor. De Brusselaar die in de jaren negentig al 3
seizoenen jeugdcoördinator en 1 seizoen hoofdtrainer was bij KV, tekende een contract tot het einde van het
seizoen. Vercauteren zat sinds januari 2013, toen hij bij Sporting Clube de Portugal werd ontslagen zonder
club. In de periode tussen KV en Sporting was hij coach van RSC Anderlecht, de Rode Duivels, KRC Genk en Al
Jazira Club.

zondag 5 januari: Nadat in Mechelen de nieuwe trainer werd voorgesteld kregen de spelers in Spanje na het
middagmaal meteen een eerste training voorgeschoteld.
Steven De Petter kon na een lange revalidatie aan de hele oefensessie deelnemen.
Wouter Biebauw, die net vader werd van zoon Julien, reisde niet mee naar Spanje net zoals de geblesseerden
Prodell, Iddi, Enevoldsen en Van Loo. Wel van de partij zijn de 3 jongeren Jordi Vanlerberghe, Gilles Sallaets en
Yorn Van Camp.
maandag 6 januari: Vandaag beleefde KV Mechelen haar tweede stagedag in het Zuid-Spaanse San Pedro del
Pinatar. Er werd begonnen met een ochtendloop van 40 minuten. Daarna volgde nog 2 trainingen.

dinsdag 7 januari: Ook vanochtend werkten de spelers een ochtendloop af. In de voormiddag stond de
laatste training van T1-ad interim Patrick Van Houdt op het programma want ondertussen was Franky
Vercauteren gearriveerd in het stageoord van KV.
Op de middag werd de kersverse KV-trainer officieël aan de ploeg voorgesteld door ondervoorzitter Silveer
Dauwe. Na het middagmaal had hij een eerste overleg met de sportieve staf en nadien stond hij voor het eerst
in Malinwa-outfit op het oefenterrein.
’S Avonds kregen de spelers meteen een portie theorie te verwerken van Vercauteren.
Toen de werkdag er voor de spelers opzat, verzamelde Vercauteren zijn volledige staf. Bijna vier uur lang werd
er overlegd in een sfeer van opperste concentratie. Met een haast ontembare overgave en begeestering gaf de
voormalige coach van onder meer Anderlecht en Genk zijn visie weer. Patrick Van Houdt en co luisterden naar
en noteerden de richtlijnen van de meester.
Amper enkele uren na zijn aankomst gaf Vercauteren al duidelijk aan welke weg hij wil bewandelen met dit KV
Mechelen.
woensdag 8 januari: Momenteel wordt er hard gewerkt om het stadion te herstellen en wedstrijdklaar te
maken voor KVM-RSC Anderlecht op zondag 19 januari.
"Gisteren bleek na controle van gespecialiseerde ingenieurs dat zowat 70 procent van het dak beschadigd is",
zegt stadiondirecteur Marc Faes. "vrijdag zitten we samen met Binnenlandse Zaken en de brandweer voor
meer overleg. Momenteel werken we hard om alles in orde te maken, maar vanzelfsprekend wordt dat niet."
KV Mechelen geeft vrijdagavond een nieuwe stand van zaken.
Ondertussen bereidde het team van Franky Vercauteren zich onder de Spaanse zon verder voor op de tweede
seizoenshelft. Met het oog op de oefenmatch tegen vierdeklasser Universidad Católica de Murcia CF stond er
vandaag slechts 1 training gepland.
Oefenwedstrijd KV Mechelen - UCAM Murcia CF 2-1
Na enkele dagen van intensief trainen stond vanavond de eerste oefenpartij van deze stage op het
programma. Malinwa nam het op tegen de Spaanse vierdeklasser UCAM Murcia CF. Kersvers trainer Frank
Vercauteren gaf meteen de kans aan enkele jonkies om zich te bewijzen. In de eerste helft zat de
trainingsarbeid merkbaar in de benen, maar kort voor rust bedankte Gilles Sallaets de nieuwe coach voor het
vertrouwen met een doelpunt. Met die voorsprong gingen beide ploegen de rust in.
In de tweede helft kwamen negen nieuwe spelers aan de aftrap. Lang kon KVM de voorsprong uit de eerste
helft niet vasthouden want op het uur kwamen de Spanjaarden langszij. Geelrood bleef niet bij de pakken
zitten en via Mats Rits kwam het een kwartier voor tijd opnieuw op voorsprong. Ondanks enkele aanvallende
impulsen kwam KVM niet meer tot scoren. Geelrood won zo haar eerste oefenwedstrijd in Spanje met 2-1.
Verder liet de club weten dat het een overeenkomst heeft met de 23-jarige Servische Milos Kosanovic. Het
gaat om een linksvoetige centrale verdediger die overkomt van het Poolse MKS Cracovia SSA. Hij tekende een
contract voor 4,5 jaar maar KV Mechelen wacht nog op administratieve documenten van de club om de
transfer als definitief rond te kunnen bestempelen.
donderdag 9 januari: Net als alle andere stagedagen, waarop er geen wedstrijd op het programma staat, start
de dag met een ochtendloop. Vandaag was dat niet anders en werden ze op de fiets begeleid door coach Frank
Vercauteren. Na het ontbijt stond er zowel in de voormiddag als in de namiddag een trainingssessie op het
programma. De stempel van Frank Vercauteren is duidelijk gezet: een nieuwe werkwijze, een andere manier
van spelen en nog een aantal vernieuwingen duiken op. Er wordt vooral gewerkt op tactiek, uithouding,
intensiteit en looplijnen. Na het avondmaal had Frank Vercauteren nog een theoretische uiteenzetting in petto
voor de hele spelersgroep.
vrijdag 10 januari: KVM zat vrijdagochtend samen met Binnenlandse Zaken, de brandweer en de
kalendercommissie over de stormschade. “We gaan er vanuit dat KVM-Anderlecht kan plaatsvinden. Met het
strakke schema kan enkel nog het weer voor problemen zorgen”, zegt stadiondirecteur Marc Faes.
“We stellen alles in het werk om de wedstrijd te laten plaatsvinden en daar gaan we ook vanuit. De tribune
aan de kant van Telenet en de grote staantribune gaan de aannemers zonder problemen kunnen opleveren.
De grote staantribune zal echter die zondag niet meer overdekt zijn. Jammer genoeg is het niet realiseerbaar
om het dak van de staantribune volledig te vernieuwen. Voor het businessseatsgebouw hebben we dan weer
een zeer strakke timing. Alleen zijn we daar ook afhankelijk van het weer om alle dakwerken te kunnen laten
doorgaan.”
Malinwa gaat er dus vanuit dat KV Mechelen – RSC Anderlecht gewoon zal kunnen plaatsvinden, tenzij het
weer nog voor problemen zorgt. Een definitieve goedkeuring van de veiligheidsdiensten valt op vrijdag 17
januari.
Ondertussen is de transfer van Kosanovic helemaal in orde, normaliter sluit de Serviër maandag aan bij de
groep.

KV’s nieuwste aanwsinst: Kosanovic, scoorde dit seizoen in Polen het mooiste doelpunt van de heenronde !
In de voormiddag trainde Geelrode een laatste keer op Spaanse bodem. In de namiddag speelde KV een
oefenpartij tegen Oud-Heverlee Leuven.
oefenmatch KV Mechelen – Oud-Heverlee Leuven 1-1
Na een redelijke eerste helft stond Malinwa 0-1 in het krijt tegen OH Leuven dat ook in Spanje op stage is.
Beide ploegen creëerden enkele kleine kansjes, maar enkel OHL wist net voor het halfuur te scoren.
De tweede helft begon voor een volledig nieuw Mechels elftal goed. Na een kwartiertje spelen maakte Steven
De Petter de gelijkmaker. De Petter die opnieuw volledig fit lijkt te zijn, kopte een hoekschop tegen de
touwen. KVM kende meer aanvalsdrift en creëerde ook meer kansen. De winninggoal bleef echter uit
waardoor de 1-1 op het bord bleef staan. Op vraag van OH Leuven werd er overigens maar 2 keer 35 minuten
gespeeld.
Tot slot verscheen vanavond in de media dat supporters die vorige week na de stormschade hielpen opruimen
mogelijk in contact kwamen met asbestplaten.
“Na de storm hebben we samen met de stadsdiensten en de brandweer zo snel mogelijk gereageerd om
zoveel mogelijk puin te ruimen”, laat KV Mechelen weten. Na de eerste grote schoonmaakactie heeft de
brandweer Malinwa gewezen op het feit dat een aantal dakplaten mogelijk nog asbest kunnen bevatten. Hoe
dan ook hebben we meteen onze medewerkers op de hoogte gebracht en maatregelen genomen, zoals
beschermende kledij, voor wie aan de seats aan het werk was.
Wie niet in de buurt van de seats heeft gewerkt, werkte met de standaardbescherming. Andere medewerkers
hebben immers plastic golfplaten, boarding, metalen platen en stukken hout verwijderd aan de grote
staantribune. Het dak van die staantribune bestond volledig uit plastieken golfplaten. Al kan KV Mechelen
uiteraard nooit volledig uitsluiten dat er occasioneel een hele dakplaat op het veld lag.
zaterdag 11 januari: Vanmorgen beëindigde KV Mechelen haar winterstage in Spanje. Met de Jetair-vlucht
vanuit El Altet, de luchthaven van Alicante, steeg de delegatie omstreeks 9u20 op richting Brussel.
dinsdag 13 januari: KV Mechelen laat weten dat het na de match van komende zondag tegen RSC Anderlecht
de grote staantribune terug zal overdekken. Ondanks het feit dat deze tribune terug zal worden afgebroken
als de verbouwingswerken starten, wil Malinwa haar supporters voor de rest van het seizoen toch een
overdekte plaats geven. De club zal deze kosten zelf dragen, want een open tribune is niet verzekerbaar.
“Het gaat om enkele tientallen duizenden euro’s”, aldus voorzitter Johan Timmermans.
donderdag 16 januari: Vandaag organiseerde het Supportersorgaan van KV Mechelen een info-avond.
Sprekers van dienst waren Gert van Dyck, Mark van de Casteele, Marc Faes, Johan Timmermans, Thierry
Steemans en Hans Vanderbiesen. Hieronder volgt het verslag zoals het Supportersorgaan het zelf op de site
van de vzw Malinwa plaatste.

1. SUPPORTERSORGAAN
door Gert Van Dyck
Supportersorgaan: Wat is het supportersorgaan? Het betreft een samensmelting tussen supportersfederatie en
supportersraad. De bevoegdheden en doelstellingen werden samengevoegd. Hoe het supportersorgaan werkt,
kan je terugvinden in Geel&Rood van 1 december. In concreto bestaat het Supportersorgaan uit afzonderlijke
cellen:
• Cel ombudsdienst: noodzakelijk om praktische problemen snel op te lossen en om structurele (steeds
weerkerende problemen) te ontdekken
• cel Geel & rood
• cel Malinwa kids club: injecteren van het geelrode virus van kindsbeen af. Het beste voorbeeld is het feit dat
de leden van een nieuwe sfeergroep “Young-Ultras” allemaal voortkomen vanuit de kids club.
• cel Fandag: organisatie grote events zoals fandag/kerstmarkt
• cel archief: verzamelen van alle archieven ism de erfgoedcel van Mechelen en op die manier erover waken dat
de geschiedenis van onze club niet verloren gaat.
• Cel Supportersclubs: bekommerd over het reilen en zeilen van onze supportersclubs. Supclubs helpen zich te
organiseren, leden aan te werven, etc...
Elk cel heeft zijn eigen verantwoordelijke en stem in het SupOrg bestuur. Er maken op dit moment zo’n 16
personen deel uit van dit bestuur. Binnen dat bestuur zal er vanaf eind dit seizoen/begin volgend seizoen ook
een kernbestuur gevormd worden. Reden hiervoor is dat KV steeds vaker erg confidentiële informatie
doorspeelt aan het Supportersorgaan. Vanuit het kernbestuur worden er 3 personen afgevaardigd richting de
Raad van Bestuur van KV. Deze 3 personen houden sowieso 33% van de stemmen. Belangrijk om weten is dat
wanneer deze mensen de stem van de supporters vertegenwoordigen in het KV bestuur, dat ze deze stem
meegekregen hebben vanuit de bestuursvergadering van het Supportersorgaan. Met andere woorden: deze 3
personen vertolken daar niet persé hun eigen mening, wél de mening van het bestuur van het supportersorgaan.
Als SupOrg krijgen wij vaak het verwijt of kritiek dat het Supportersorgaan het altijd eens is met de beslissingen
van de Raad van Bestuur van KV. Het lijkt alsof het Supportersorgaan de mening van het bestuur vertolkt.
Geloof ons, er zijn op bepaalde punten écht wel meningsverschillen (cfr boycot Leuven). Maar, ergens is het
logisch dat je, als je deel uitmaakt van een bestuur, nadat de argumentatie en (vaak stevige) discussie gevoerd is,
en nadat er een consensus bereikt is of een beslissing gevallen is, als één stem naar buiten komt.
En dat brengt ons naadloos bij één van de grootste problemen in het verleden van zowel Supportersraad en
Supportersfederatie, en dus nu ook supportersorgaan in het heden: Communicatie is altijd een heikel punt
geweest. Er wordt gewerkt aan een verbetering van de communicatie richting achterban. Er was al de officiële
website, facebook, een twitter account. Sinds kort zijn we ook rechtstreeks actief op het forum om directer te
kunnen communiceren met de supporters. Verwacht echter niet dat wij alle informatie waarover wij beschikken,
of de argumentatie om voor een –op het eerste zicht- rare oplossing te kiezen, kunnen/mogen/willen delen. De
tegenstanders en andere partijen lezen immers ook mee.
Tenslotte geven wij ook nog mee dat we als Supportersorgaan actief hebben meegewerkt aan de herstructurering
van de club. Verdere professionalisering is daardoor ondertussen een feit. De structuur van de club werd
vastgelegd en uitgewerkt, en er werd een charter opgemaakt waarin richting het bestuur de nodige plichten,
verwachtingen, procedures, etc... opgenomen werden. In dit charter staan ook de procedures om bestuursleden
die zich niet aan het charter houden te sanctioneren.
2. Structuur KV Mechelen, Commercieel, Budget, Stadion
door Marc Faes
De structuur KVM bestaat uit volgende items:
• Algemene vergadering is hoogste orgaan (30 leden). Cijfers van de club worden hier besproken. Deze
vergadering komt 1x per jaar samen om de mandaten te evalueren.
• Raad van Bestuur: RvB met de statutaire afvaardiging van 3 leden SupportersOrgaan. Deze vergadering komt
ten minste 1x per maand samen, aangevuld met uitzonderlijke vergaderingen bij dringende of belangrijke
gebeurtenissen
• Directie comité 4 personen, aangevuld met 8 bestuursleden met ieder hun eigen functie. Deze “vergadering”
komt quasi dagelijks samen om de dagdagelijkse werking van de club te evalueren, op te volgen en aldus
onmiddellijk te kunnen bijsturen, etc..

Waarom werd het directiecomité in het leven geroepen? Er was met het oog op het nieuwe stadion, met de
steeds groter geworden verantwoordelijkheden (comm, groei op fin vlak, groei in aantal
medewerkers&werknemers) steeds meer nood aan een kortere opvolging. Het was belangrijk om de
verantwoordelijkheden per domein strikter af te bakenen en aldus duidelijkheid te scheppen naar medewerkers
en werknemers.
Recente belangrijke verwezenlijkingen van de club KV Mechelen: In eerste instantie de verdere structurering en
professionalisering van het bestuur + opbouw procedures, het verwerven van de jeugd, de deal met Willy VDW.
Vraag uit het publiek: Waarom houdt KV vast aan de vorm van vzw, biedt NV geen fiscale voordelen.
Antwoord: Op dit moment is vzw de beste vorm van KV. Het is binnen KV zeer belangrijk om de eigenheid te
bewaren. Hoe raar het ook klinkt, een vzw maakt het makkelijker om het stamnummer veilig te stellen. Bij een
NV structuur werkt men met eigendomsaandelen en dus is het makkelijker om de zaak over te nemen. Denk
maar aan de Engelse groep enkele jaren terug. Indien KV toen een NV was, welnu, we waren
hoogstwaarschijnlijk overgenomen geweest. Wil dat zeggen dat we in de toekomst niet zullen evolueren naar
een NV of andere structuur? Wie weet, maar feit is dat op dit moment de vzw de beste structuur is. Bij
wijzigende omstandigheden zullen wij opnieuw evalueren.
Commercieel:
Qua commerciële cijfers zit KV op zijn limiet. Bij het begin van het seizoen was er een bezetting van 86%,
momenteel is dit 94%. Er is met andere woorden nog amper 6% commerciële ruimte beschikbaar. Voor alle
duidelijkheid, we spreken hier over sponsor-overeenkomsten. Dus niet over Merchandising, verteer etc.
Het grootste mankement op dit moment is de verouderde installatie/infrastructuur. Dit moet echt vernieuwd
worden wanneer er extra partners willen aangetrokken worden. Een firma die een locatie zoekt om zijn partners
uit te nodigen, zal sneller kiezen voor een vernieuwde locatie dan voor een gedateerde installatie. Dat merken
we nu al. AA Gent is op dat vlak langzaam maar zeker aan het oprukken richting Antwerpen.
Iemand uit het publiek vroeg hoe die 94% te rijmen viel met zoveel lege zeteltjes in de business seats.
Antwoord: Het is niet omdat een zetel leeg is, dat hij niet verkocht is. Sommige bedrijven nemen tegelijkertijd
indoor/outdoor seats. Genodigden mogen zelf kiezen of ze binnen blijven of buiten de sfeer opsnuiven. Amper
35 seats zijn niet verkocht dit seizoen.
Iemand uit het publiek stelt vast dat er weinig evolutie zit in het aanbod van KV richting sponsors. Antwoord: er
zijn ook weinig mogelijkheden om zaken te veranderen. Dit wordt andermaal beperkt door de oude installaties.
Toch wordt er bevestigd dat sponsorpakketten wel degelijk geoptimaliseerd en verfijnd werden door de jaren
heen.
Clubbudget:
Op dit moment bedraagt ons budget 9,5 mio. Dit budget wordt samengesteld door 3 grote pijlers. De TV gelden
(berekend via een gewogen gemiddelde van de laatste 5 seizoenen), het commercieel gedeelte (sponsors,
boarding, seats,…) en tenslotte de supporters. Elke pijler neemt 1/3e inkomsten voor zijn rekening.
In concreto betekent dat dus dat we qua sponsorbedrag effectief (cashbased) 3,1 miljoen (financiële sponsoring )
binnenhalen. Let wel, dit bedrag slaat enkel op financiële sponsoring. Naast dit bedrag is er ook nog een bedrag
dat we klasseren onder “compensatie sponsoring”. Denk maar aan de auto’s van de spelers. Mazda levert 24
auto’s en in ruil geven wij hen boarding, seats, etc... Het is moeilijk om op dat laatste segment een concreet
bedrag te plakken.
Nieuw stadion en groei:
KV blijft, tot het tegendeel bewezen werd, ervan uit gaan dat na de huidige competitie de bouw van het stadion
start. Fase 1 & 2 (kant Telenet + staantribune HIJ) wordt nog steeds gepland in 2014. Fase 3 & 4 (Business
Seats + Hoofdtribune) richting 2015/2016. Totaal capaciteit zal 18k worden. Wij rekenen op een groei van 20%
qua commerciële mogelijkheden ten opzichte van nu. Dat is een conservatieve inschatting. We vergelijken ons
niet met AA Gent, maar daar zien ze wel een verdubbeling van toeschouwers, dus 20% is een realistisch doel.
Alles wat meer is, zal mooi meegenomen zijn. En we geloven wel degelijk in de meerwaarde omdat ook de
factoren rondom KV positief evolueren. Mechelen is centraal gelegen. Mechelen wordt belangrijker qua

bedrijven en industrie. Er zijn veel verschillende sectoren aanwezig binnen het industriepark van Mechelen. De
stad Mechelen blijft groeien. Er komen weer veel jonge mensen in Mechelen wonen en de gemiddelde leeftijd
van de Mechelaar daalt dus.
KV zal tegelijkertijd met de bouwwerken een targetplan 2018 opstellen, waarin we opnieuw zullen nadenken
over hoe KV moet evolueren nà het nieuwe stadion. Er zal opnieuw nagedacht worden over de normen,
waarden, het DNA van KV Mechelen. Waar hecht KV belang aan. Waar moet KV naar toe evalueren. Uiteraard
zullen de supporters hier kort bij betrokken worden via hun afvaardiging.
Wat is de huidige situatie van het stadion na storm. De tent achter de staanplaatsen werd verwijderd en een
nieuwe zal geplaatst worden. Deze zal ook zeker blijven staan tot einde seizoen. Het dak van de staanplaatsen is
ondertussen veilig en zal vernieuwd worden na RSCA. Op de business seats werd een nieuw dak gelegd en ook
binnenin werd alles hersteld. Morgen (vrijdag) om 13h is er een controle van binnenlandse zaken en aldus zal er
morgenavond (vrijdag) duidelijkheid zijn over wedstrijd.
Omtrent de verzekering: Alle gesloten gebouwen zijn verzekerd, open gebouwen in voetbalstadions kunnen niet
verzekerd worden. Dwz dat de kosten van de herstellingen aan vak D, de tent, de staanplaatsen HIJ gefinancierd
worden door de club. We spreken over een aanzienlijk bedrag. De stad Mechelen probeert nog steeds aanspraak
te maken op het rampenfonds en heeft een brief gestuurd voor een raming van alle kosten.
Omtrent de timings van het stadion: Er is een stadion comité dat wekelijks samenkomt om de vorderingen op de
voet te volgen. Men vraagt zich vanuit de zaal af waarom de administratie omtrent de verbouwingen zo laat
opgestart werd. Feit is dat de definitieve toekenning van de erfpacht pas mid 2013 administratief in orde was.
Dit heeft met andere woorden 2 jaar in beslag genomen. Vooraleer dit in orde was, kon er geen administratie
opgestart worden richting renovatie, omdat de gronden en het stadion op dat moment geeneens van ons waren.
Ter referentie, bij Gent heeft het 3 jaar geduurd vooraleer ze de administratie konden opstarten en 12 jaar
vooraleer het stadion er effectief stond. Mensen mogen ook niet vergeten dat er een ontelbaar partijen betrokken
worden en hun zeg willen hebben bij de renovatie: Telenet, buurtbewoners, politie, brandweer, binnenlandse
zaken, supportersorgaan, Vlaamse gemeenschap, Mechelen, Provincie, ...
Omtrent het MER: De architect die tevens verbonden was bij de stadionontwikkeling van STVV heeft
voorgesteld om een ontheffingsdossier in te dienen. Op die manier wordt een jaar aan studies uitgesloten bij
akkoord. Er zijn door de firma Technum (Tractebel) metingen gedaan, die in een rapport werden gegoten. Dit
werd binnengebracht bij Vlaamse Overheid. Jammer genoeg werd de eerste aanvraag afgewezen. We zijn vorige
woensdag in beroep gegaan en wachten momenteel af. Er werden meerdere redenen voor de weigering
aangehaald. Zoals bijvoorbeeld dat er een fietsenparking van 2250 moest zijn. Dit werd opgelost. Het
bedrijvencentrum achter het oefenveld wordt gehuurd en er zullen 750 extra plaatsen voorzien worden, die later
uitbreidbaar zijn tot 1250. Op die manier werden ook alle andere opmerkingen momenteel weerlegd voordat het
beroep werd ingediend.
Volgende zaken werden vanuit het supportersorgaan aangebracht in het bouwdossier:
• Extra aandacht uitsupporters. Bv ook daar zitplaatsen voorzien. Immers, wij wensen ook comfort op
verplaatsing.
• Er zal een speciale ruimte komen voor de mindervaliden (= platform is enkel voor rolstoelgebruikers, andere
delen van de tribunes zullen ingericht worden voor mindervaliden die geen rolstoelgebruiker zijn.)
• Er zal een ruimte voorzien worden voor sfeergroepen
• Er zal rekening gehouden moeten worden met hernieuwde indeling tribune: sfeerstaanvak, sfeerzitvak,
familievak, kidsvak, “ik-wil-rustig-zitten”-vak, etc…
• Oorspronkelijk was er geen doorgang meer tussen hoofdtribune en staanplaatsen. Dit zal na tussenkomst
supportersorgaan toch verder uitgewerkt worden via doorgang kantines. Belangrijk voor ouders die op de
hoofdtribune zitten terwijl de kinderen in het sfeervak staan.
Supporters met vragen of goede ideeën voor het stadion, kunnen ook nog steeds terecht op
stadion@malinwa.be. Alle punten die op dit adres binnen komen zullen behandeld en meegenomen worden naar
het stadioncomité.

3. Financieel beleid, transfers, reserves
door Thierry Steemans
Eigenlijk is het financiële beleid, het enige domein, wat weinig evolutie heeft doorgemaakt. Wij proberen al tien
jaar hetzelfde te doen: De club probeert een gezond financieel beleid te voeren zodat dit op het einde van het
seizoen resulteert in een break-even of lichte winst. Een gezond beleid is overigens niet gelijk aan een gierig
beleid. Wij zijn niet bang om geld uit te geven, op voorwaarde dat het nuttig, realistisch en weldoordacht
besteed wordt.
Hoe werkt de financiële cel? Aan het begin van het seizoen wordt er een budget opgemaakt, dit wordt
voorgelegd aan de RvB en na controle, eventueel aangepast om tenslotte goedgekeurd te worden. Nadien wordt
het budget maandelijks gecontroleerd, en indien nodig bijgestuurd. Voor alle duidelijkheid, onder budget
verstaan we exploitatieinkomsten. Echte realistische inkomsten dus: TV gelden, sponsoring, supporters. Wij
voorzien in ons exploitatie budget nooit inkomende transfergelden omdat er teveel factoren zijn die de zaak
kunnen beïnvloeden.
Op 10 jaar tijd is er, via deze werkwijze, een eigen vermogen van 5 milj opgebouwd. Dit is maw de sommatie
van de winsten die jaar per jaar gerealiseerd werden. Op 30 juni 2013 was er een eigen vermogen van
5.000.072. Let op: Eigen vermogen is niet gelijk aan geld op de bank. Eigen vermogen is winst die gegenereerd
werd en die gecumuleerd worden in de jaarrekening. Als je kijkt naar de cash die op de bankrekening stond,
komen we uit op 3,530 mio. Eigen vermogen kan je eigenlijk niet gebruiken. Geld op bankrekening uiteraard
wel. Het is daar dat de inkomsten die in het lopende seizoen binnen gekomen zijn, staan. Dit geld wordt gebruikt
om lonen te betalen, herstellingen te doen, etc... Elke uitgaande transfer, die een opbrengst genereert wordt
onmiddellijk geboekt. Dit verhoogt het eigen vermogen. Als je dat geld echter gaat gebruiken om investeringen
(eg: aankoop jeugdvelden/speler) te doen, kan je die kosten niet onmiddellijk in de boeken zetten. Dit moet
gespreid worden over de jaren. Zo worden de aankoopkosten van de jeugdvelden gespreid over 20 jaar.
Hetzelfde geldt voor de transfersom van spelers. Bij Mokulu bv, werd de transfersom gespreid over de duurtijd
van zijn eerste contract: 3 jaar. Maw, op 3 jaar tijd daalt het eigen vermogen jaarlijks met 1/3de van de
transfersom van mokulu. Meteen ook de reden waarom bepaalde beslissingen nu goed overdacht moeten
worden. Je neemt deze beslissingen en investeringen meerdere jaren mee.
Omtrent de inkomende transfergelden: We horen nog wel eens kritiek op het feit dat we onze inkomende
transfergelden oppotten en niet durven aanspreken. Welnu, ik zal een poging doen om te schetsen waar dat geld
naartoe gevloeid is. De laatste 6 jaar werd er voor 11.210.000 euro inkomende transfergelden gerealiseerd. Dat
is een sommatie van de bedragen die in de kranten verschenen zijn, met andere waarden, de totale bedragen die
omgaan binnen de uitgaande transfers die KV gedaan heeft. Het totale plaatje zeg maar. Helaas eindigt die 11
miljoen niet integraal op de rekening of in het eigen vermogen van KV. Meerdere partijen pikken hun graantje
mee. Op die 11 mio moest verplicht sowieso 5% solidariteitsvergoeding betaald worden voor de jeugdopleiding
(560.000 euro). Vaak zijn spelers voor een bepaald percentage eigenaar van een andere club. Bv Asare, de helft
van zijn transfersom (€ 650.000) verdween richting Feyenoord. Er werden uiteraard ook inkomende transfers
gedaan, in totaal werd er voor zo’n 4,5 mio euro kosten gemaakt om spelers aan te trekken (dit zijn enkel
transfergelden, dus zonder de loonkost). Er zijn ook nog de makelaars die per uitgaande transfer een commissie
van 5 a 10% opeisen. In totaal 1.2 mio euro. Bovenop de commissie ontvangen makelaars soms ook een
vergoeding om de transfer tot stand te brengen: 1.6 mio. Er zijn ook uitgaven geweest die niet aan spelers
gerelateerd zijn, zoals de aankoop van de jeugdvelden en het financiële plaatje van de deal met Willy Van den
Wijngaert. In totaal ruim 3,3 mio Euro. Er werd ook een bedrag van meer dan 1 mio Euro opzij gezet voor het
stadion. Bovendien houdt KV vanuit het standpunt “gezond en stabiel” financieel beleid een eigen
overbruggingskrediet opzij. Dit is onze zogenaamde spaarpot. Dit wordt gereserveerd voor onvoorziene kosten
zoals een trainersontslag, het vervangen van een langdurig geblesseerde speler, een storm die schade aanricht.
Maar ook de mogelijkheid dat bepaalde sponsors hun verplichtingen niet kunnen nakomen omwille van de crisis
etc... Zeer weinig clubs houden zulk een buffer aan. Wij vinden deze buffer absoluut en zonder discussie
noodzakelijk. Wij willen onafhankelijk van een tegenslag aan inkomstenzijde of in het algemeen, onze stabiliteit
kunnen volhouden.
Omtrent de controle op het financiële beleid: Elk jaar zijn er 2 verplichte controles vanuit de licentiecommissie.
Er is een voortdurende interne audit via het Supportersorgaan, en we organiseren ook een gedetailleerde interne
audit enkele maanden voor de Algemene Vergadering. Ernst & Young houdt jaarlijks 2x, via een externe audit,
onze boekhouding tegen het licht.

4. Totale werking van de Club & Toekomstperspectief
door Johan Timmermans
Johan Timmermans sluit als eindverantwoordelijke het presentatie gedeelte af met een visie op de totale
werking van de club en een blik op het toekomstperspectief voor de club.
Als verantwoordelijke voor de communicatie binnen de club, kan hij de huidige kritiek op de
communicatiekanalen van KV begrijpen en volgen. Maar hij vraagt toch ook begrip voor de moeilijke
omstandigheden waarin “communicatie” zijn werk moet doen. Men mag niet vergeten dat communicatie altijd
een momentopname is. Communicatie van nu, kan ’s anderendaags door de wijzigende omstandigheden
achterhaald zijn. Het is duidelijk dat communicatie die een jaar of langer gebeurd is, moeilijk nu nog geldig kan
zijn. De kritiek zal er voor zorgen dat er nog meer aandacht besteedt wordt aan het informeren van de
supporters. De voorbije weken en de manier waarop de communicatie van de storm gebeurd is, bewijst dat er
goed samengewerkt is met het webteam.
Omtrent toekomstperspectief: het toekomstperspectief wordt bepaald door de sportieve resultaten. Hierin speelt
het scoutingsapparaat een belangrijke rol. Fi Van Hoof krijgt tegenwoordig assistentie van Olivier Renard. Op
dat vlak zitten we voor de toekomst goed. Toch zullen wij nooit direct van play-off 1 spreken. Wij willen steeds
weer een rustig seizoen met uitschieters. Uiteraard blijft de doelstelling om een gezonde, financieel stabiele
middenmoter te blijven. De stap richting subtopper is, zoals zo vaak gezegd, voor na de stadionrenovatie.
5. Vragen via de ombudsdienst of uit de zaal
Omtrent het asbestverhaal: Timmermans betreurt de communicatie van Marc Hendrickx (schepen) omtrent het
gevaar van asbest. MH was niet aanwezig onmiddellijk na de storm en ook niet ’s anderendaags tijdens de
opkuis. In tegenstelling tot burgemeester Somers die zowel vrijdagavond laat als zaterdag aanwezig was en zelf
heeft kunnen vaststellen dat, in samenspraak met de brandweer, en de experten van Brems, alle voorzorgen
getroffen werden om de mensen die werkende waren aan de business seats te beschermen tegen asbest.
Omtrent het competitieformat: KV is vertegenwoordigd in alle geledingen en organen van de voetbalbond en
Proleague. Zo werd er vandaag nog vergaderd omtrent het nieuwe voetbalcontract; de problematie OHLStandard en de situatie Thorgan Hazard. KV was tegenstander van de huidige competitieformat, maar er was
weinig andere keuze dan de G5 volgen in hun wensen, aangezien deze dreigden met een eigen verkoop van de
TV rechten. Ondertussen zijn de regels veranderd om de competitieformat te wijzigen en moet er 80% van de 16
ploegen akkoord gaan.
Omtrent het feit dat KV weinig aanwinsten uit lagere klasse aantrekt: Het systeem (in lagere afdelingen jonge
talenten halen, ze beter maken en doorverkopen) werkt momenteel niet meer, door concurrentie van grotere
clubs die zelfde systeem toepassen. Hiervoor moeten andere alternatieven gezocht worden. Hierin kan de
aanstelling van Renard, die zijn contacten heeft, belangrijk zijn.
Omtrent het feit dat KV weinig spelers leent van andere clubs: We doen dat niet zo graag. Het lenen van spelers
creëert een vorm van instabiliteit in je kern. Je weet nooit wat de eigenaar van de speler van plan is. Als de
speler uitmuntend presteert zal de club hem terug vragen en een gat in de kwaliteit van de kern achter laten (cfr
Cercle vorig seizoen). Bovendien ben je spelers aan het beter maken die elders het mooie weer zullen maken.
Conclusie, KV zal enkele spelers lenen onder bijzondere omstandigheden of bij consensus omtrent een win-win
situatie.
Omtrent samenwerkingsverbanden met andere clubs: We hebben nog steeds een aantal
samenwerkingsverbanden met andere clubs: Man City, Inter, Feyenoord, Porto. De contacten met al deze clubs
blijven bestaan. Er zijn dus samenwerkingsverbanden, maar ook hier moeten we voorzichtig zijn. Er moet altijd
sprake zijn van een win-win situatie vooraleer we voor een spelersuitwisseling gaan. In het andere geval word je
gewoon een satelietclub en dat willen we niet. We kiezen er voor om spelers zelf in bezit te hebben (of uitzicht
op eigendom te krijgen) en beter te maken dan spelers van een ander te verbeteren.
Omtrent de kwaliteit aanwezig in de groep: er is geen sprake van dat er beknibbeld werd op de sportieve
budgetten ten voordele van het stadion. Het sportieve budget is lichtjes gestegen. Er werd ook voor meer dan
een miljoen geïnvesteerd in de spelersgroep. Nooit eerder hebben we zoveel geld in de spelersgroep gepompt.
Feit is dat de spelers waarvan de sportieve staf dacht dat ze kwalitatief waren, weinig bijbrengen.

Omtrent de jeugd: De jeugd heeft een afzonderlijke werking maar deze afzonderlijke werking zit wel verankerd
binnen de grotere werking van KVM (financieel) en binnen de mogelijkheden die KVM vandaag heeft. De
jeugdvoorzitter is ook steeds aanwezig op de RvB van KV. Het is en blijft onze bedoeling om te blijven
investeren in de jeugd in de hoop dat we voor een goede doorstroming kunnen zorgen. Maar ook daar zijn de
omstandigheden veranderd ten opzichte van enkele jaren geleden. Het probleem is dat de goede spelers
momenteel 14-15 jaar zijn en we kunnen ze wettelijk geen contract geven. Gevolg: topclubs komen deze
weghalen. De keuze ligt op dat moment als jeugdspeler bij het financiële en de sportieve ambitie. Soms trekken
we aan het kortste eind, soms aan het langste. Tussen haakjes: Eén van de reden dat we jeugdspelers mee op
winterstage genomen hebben, is ook om hen te laten proeven van het grote werk zodat ze in de toekomst ook
voor KV zouden kiezen. Tenslotte geven we ook nog mee dat er gewerkt wordt aan een oplossing voor de
installaties van de jeugd. Er wordt gepraat met 1 van de aangrenzende gemeenten over een nieuw jeugdcomplex.
Omtrent de verloning van de voorzitter, in concreto “Klopt het dat Timmermans de enige voorzitter in eerste
klasse is die vergoed wordt ipv er geld in te steken?” Antwoord: Deze redenering klopt absoluut niet, Alle
voorzitters van eerste klasse keren zichzelf een vergoeding uit. Dit hoeft niet persé een loon te zijn, het kan ook
onder de vorm van facturatie of onkostenvergoeding. Bij sommigen situeert deze vergoeding zich op het
inhouden van een (hoog) percentage op eventuele transfers. In concreto steken de mensen van het directiecomité
gemiddeld tussen de 35 en de 50 werkuren per week in de club. Een verloning is dan ook gerechtvaardigd en
correct. Wij verkiezen een loon boven een obscure onkostenvergoeding (die uiteindelijk toch maar in de
boekhouding verdwijnt), om de transparantie zo hoog mogelijk te houden. Bovendien werd deze verloning
afgetoetst aan de marktnormen en is ze alles behalve buitensporig, integendeel.
Tenslotte, kon het supportersorgaan nog melden dat Olivier Renard met enkele spelers samengezeten heeft. De
spelers vertelden hem dat ze op Bergen eenzelfde sfeer wilden als in Oostende. Het idee ontstond dat ze de 2000
euro uit de boetekast zouden toewijzen aan de supporters. Hiermee moet iets gedaan worden voor de supporters
die naar Bergen gaan. Voor alle duidelijkheid, dit initiatief kwam rechtstreeks vanuit de spelerskern.
vrijdag 17 januari: KV Mechelen kreeg vanmiddag groen licht om de match van aanstaande zondag tegen RSC
Anderlecht te laten doorgaan. De noodzakelijke werken werden afgerond en na een keuring door de
veiligheidsdiensten en in samenspraak met Binnenlandse Zaken en de kalendercommissie van de Jupiler Pro
League werd beslist dat het Argos Oil-stadion 'Achter de Kazerne' terug wedstrijdklaar is.
Verder bevestigde Johan Timmermans dat de club besprekingen voert omtrent de transfer van Jonathan
Legear maar ontkende de berichten uit de media dat de transfer rond zou zijn.
zondag 19 januari: 22ste speeldag Jupiler Pro League KV Mechelen - RSC Anderlecht 2-1
In een ouderwetse KVM-Anderlecht knokte Malinwa zich met een verdienstelijke organisatie én enkele
efficiënte tegenprikken voorbij paarswit. De Petter en Mokulu wisten een vroege goal van Najar uit.
Vroege klap
De hernieuwde moed waarmee KVM aan 2014 startte werd al meteen gefnuikt door een vroege tegengoal van
Anderlecht. Bruno dribbelde op links, de inkomende Najar kopte centraal te simpel binnen. Die tegentreffer
zou bijzonder jammer blijken, want de rest van de eerste helft behield nadien Malinwa wél een goede
organisatie.
Kansen waren er voor beide elftallen nauwelijks, maar op het halfuur versierde KVM een vrije trap. Niewkomer
Kosanovic, meteen in de basis, vond Proto nog op zijn weg, maar Steven De Petter was goed gevolgd en zorgde
voor de gelijkmaker.
Vlak voor de pauze dook Mitrovic nog even op voor Pacovski, maar de goalie had geen moeite met het schot.
Aan de overzijde moest doelman Roex, ondertussen ingevallen voor de geblesseerde Proto, ingrijpen op een
kopbal van Destorme. Maar het bleef bij een voor Malinwa verdienstelijke 1-1 ruststand.
Verbeten KV pakt zege
KVM kwam verbeten uit de kleedkamer en Trajkovski kreeg een dot van een kans. Goalie Roex behoedde
paarswit echter voor een achterstand. Maar de 2-1 viel even later toch. Trajkovski dook weer op voor Roex en
mikte tegen de paal, Mokulu kopte de rebound binnen. De bezoekers stelden daar tot dan bitterweinig tegen
over. KVM kreeg op de counter nog enkele mogelijkheden om de partij definitief te beslissen, maar het sprong
te slordig om met de aangeboden ruimte.
Paarswit kon de thuisdefensie maar niet ontgrendelen en geelrood kreeg de drie punten steeds meer in het
zicht. De ingevallen Cyriac mikte in een bewogen slot nog tegen de staak, Gillet in de omhaal over het doel. Zo
pakte KV Mechelen drie zeer verdiende, maar vooral belangrijke punten.
maandag 20 januari: De kalendercommissie legde vandaag de data vast voor de laatste wedstrijden van de
reguliere competitie. Voor KV Mechelen werd de thuismatch tegen KSC Lokeren Oost-Vlaanderen vervroegd

naar vrijdagavond 28 februari. De matchen van de laatste speeldag gaan allemaal door op zondag 16 maart
om 18u.
Vanavond brachten de spelers van Malinwa een bezoek aan het Autosalon in Brussel.

zaterdag 25 januari: drieëntwintigste speeldag Jupiler Pro League => RAEC Mons - KV Mechelen 0-2
KVM kende een lastige avond in Bergen – de eerste helft hield het stand, de tweede brak het de ban – en kon
zich met twee doelpunten weer wat verder in het klassement hijsen. David Destorme opende de score, invaller
Jordi Vanlerberghe maakte de klus helemaal af.
Bergen eiste in de beginfase het balbezit op, maar de eerste grote kans was voor KVM. Junker ontsnapte aan
de thuisdefensie maar kreeg zijn lob niet over doelman Saussez. Luttele seconden later ontsnapte Malinwa
dan weer aan een achterstand toen Eriksson een knappe voorzet van Soumah in één tijd naast knalde.
KVM liet de thuisploeg komen en dreigde op een zeldzame, maar gevaarlijke tegenstoot. Mokulu kwam voor
Saussez te staan, maar mikte vanuit een zeer scherpe hoek naast. Ook Bergen liet zich even opmerken met een
knaller van de bedrijvige Soumah die naast zoefde. Vlak voor de pauze kwam KVM nog goed weg toen Ghomsi
iets te stevig inging op een thuisaanvaller en scheidsrechter Loeman niet naar de stip wees. De nul-nul bleef
echter op het bord bij de rust.
De bezoekers probeerden na de pauze het leer meer in de eigen rangen te houden en dat lukte ook, alleen op
kansen was het lang wachten. Junker en De Petter probeerden vanop links Saussez te verschalken, maar het
was wachten tot 20 minuten voor het einde voor KVM een gaatje vond. Destorme keilde een afgeweken schot
van Junker tegen de touwen.
Een aangeslagen Bergen trachtte een reactie bijeen te voetballen en zag bijna de gelijkmaker tegen de netten
belanden. Eriksson mikte echter op de paal. De partij kon nog alle kanten uit: Mokulu had de veilige tweede
Mechelse goal aan de voet, maar strandde op de uitgekomen Saussez. Aan de overzijde zag Pacovski dan weer
enkele ballen over en naast vliegen.
Het zou echter de pas ingevallen Jordi Vanlerberghe zijn die de partij definitief zou beslissen. Diabang vluchtte
op links weg, Vanlerberghe was goed gevolgd en werkte puik af.
woensdag 29 januari: Deze week startte men op KV met het herstellen van het dak van de grote
staantribune. Indien alles volgens schema verloopt moeten de werken afgerond zijn voor de match van
zaterdag tegen KRC Genk.
donderdag 30 januari: Seth De Witte is verkozen tot ‘Meest verdienstelijke speler van het jaar 2013’. De
Witte, die komende zaterdag voor de match tegen KRC Genk zal gehuldigd worden, haalde het voor
Alessandro Cordaro en Antonio Ghomsi.

Seth De Witte, steeds voorop in de strijd, volgt Xavier Chen op als ‘meest verdienstelijke speler’ van Malinwa.
vrijdag 31 januari: KV Mechelen was op de laatste dag van de transferperiode nog erg bedrijvig. De club laat
weten dat de jongeren Wannes Van Tricht en Gilles Sallaets tot het einde van het seizoen worden verhuurd.
Van Tricht gaat in tweede klasse bij AS Verbroedering Geel proberen speelminuten te verzamelen, Sallaets
verhuist naar derdeklasser K. Rupel Boom FC.
Daarnaast deed Malinwa ook nog twee inkomende transfers. Jonathan Legear en Lamisha Musonda tekenden
een contract van een half jaar bij Geelrood. Legear verbrak enkele weken geleden in onderling overleg z’n
contract met het Russische Terek Grozny en was dus een vrije speler. Musonda, zoon van ex-Anderlechtspeler Charly en de oudste van de 3 broers, komt over van Chelsea FC.

zaterdag 1 februari: KV Mechelen laat weten dat de werken aan het dak van de straantribune zijn afgerond.
Daardoor staan de de Geelrode supporters straks voor de wedstrijd tegen KRC Genk terug overdekt !
zaterdag 1 februari: vierenentwintigste speeldag Jupiler Pro League => KV Mechelen - KRC Genk 0-2
Tegen een herboren en oppermachtig Genk vond Malinwa op geen enkel moment zichzelf terug. Het vocht
tegen zichzelf en een vinnig KRC Genk.
KVM kon het eerst dreigen: Junker kon net niet bij een scherpe voorzet. De bezoekers dreigden meteen aan de
overzijde met een grote kans voor Buffel die het zijnet trof. Genk tikte vervolgens vlotjes rond en zocht

geduldig een opening in de laag gepositioneerde thuisafweer. Gorius draaide een bal richting doel, Pacovski
redde knap.
Malinwa vond lange tijd geen antwoord op de Genkse hunker naar balbezit tot Junker toch eens kon uithalen.
Köteles pakte uit met een reflexredding. De goalie moest even later ook twee maal grijpen naar een schot van
Trajkovski.
Genkse overmacht
Maar geelrood slaagde er niet in om het vinnig bewegende Genk van de bal te zetten. Ook een stevige
tegenprik kwam er niet meer uit en het waren dan ook de bezoekers die voor de pauze scoorden. Buffel zette
voor, Vossen kopte simpel binnen. Aan de overzijde kreeg Mokulu nog een mogelijkheid, maar hij schoof over
het leer. 0-1 stond het dan ook bij de rust en daar kon KVM allesbehalve tevreden mee zijn.
Geelrode reactie blijft achterwege
De tweede helft begon allesbehalve hoopvol: Genk bleek oppermachtig, tikte olijk in het rond en Vossen kreeg
een nieuwe grote kopkans. Gelukkig voor KVM mikte hij pal op Pacovski. Raak mikken, daar zorgde Cissé wél
voor. Buffel zette voor, de nieuwe bezoekende aanwinst knikte eenzaam en alleen tegen de touwen. Opdracht
volbracht zo oordeelden de bezoekers en ze lieten geelrood nog het balbezit voor de statistieken opkrikken.
In het slot zorgde Buffel nog even voor wat opwinding door fraai tegen de lat te knallen, net zoals Cordaro de
eerste echte kans van de tweede helft voorlangs plaatste.
vrijdag 7 februari: Jordi Vanlerberghe verlengde vandaag z’n contract bij KV Mechelen tot en met 2016. De
17-jarige speler, die z’n vorige overeenkomst met Malinwa aan het einde van dit seizoen zag aflopen, doet er
dus 2 seizoenen bij.
zaterdag 8 februari: vijfentwintigste speeldag Jupiler Pro League => OH Leuven - KV Mechelen 0-0
In een spannende wedstrijd slaagden Malinwa en OHL er niet in te scoren. Nochtans versierden beide elftallen
voldoende kansen, maar het goaltje wou maar niet vallen.
KVM versierde meteen twee kansen: Mokulu keilde de eerste nog over, Cordaro – mooi op weg gezet door
Destorme – mikte scherp voor doel op goalie Bailly. Aan de overzijde zette Thompson zijn knikker tegen een
vrije trap van Van Eenoo en knalde Ruytinx: Biebauw kon rustig tussenbeide komen.
Gevaarlijk OHL
Malinwa sneed een aantal keer gevaarlijk op de rechterflank door de thuisdefensie, maar ving met die
aangeboden ruimte bitterweinig aan. OHL was daarentegen gevaarlijker: de bedrijvige Karuru vond een
uitgestrekte vuist van Biebauw op zijn weg. De KVM-goalie greep even later met een tackle in buiten de
zestien en kende geluk toen Ruytinx de rebound in de voeten van de aanstormende Kosanovic plaatste.
Een antwoord vond KVM niet meteen: het trachtte OHL geduldig uit verband te spelen, maar eens in de
zestien ontbrak het aan slagkracht. Cordaro, op Bailly, en Kosanovic, naast, tekenden van ver voor wat
doelgevaar. Vlak voor de pauze profiteerde de thuisploeg bijna na een zwak kopballetje van Kosanovic,
Biebauw toonde zich bij de pinken en zorgde dat de nul-nul ruststand op het bord bleef.
Kansen, maar geen winnaar
Beide elftallen kwamen snedig uit de kleedkamer. Lukas Van Eenoo kon uithalen in het strafschopgebied,
Kosanovic gooide zich nog voor het schot. Aan de overzijde kopte Bateau in het pak en dwong Cordaro Bailly
tot een voetsave. Een goaltje hing in de lucht, maar bleef uit. De thuisploeg verzamelde corner na corner, KVM
de ene resultaatsloze counter na de andere.
Zo bleef het spannend tot in het slot en daar kwamen vooral de bezoekers goed weg. De ingevallen Cerigioni
miste een knap doorsteekballetje aan de penaltystip en Ibou mikte voor Biebauw over. De nul-nul bleef op het
bord en met het gelijkspel van Waasland-Beveren blijft onderin alles status quo.
zondag 9 februari: David Destorme raakte zondagochtend zwaargewond na een verkeersongeval in Sint-GillisWaas. Het nummer achttien van Malinwa viel na een feestje met enkele andere spelers tijdens het rijden in
slaap en verloor de controle over zijn stuur.
Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is stabiel. "David is bij bewustzijn en
is flink geschrokken", zo zegt persverantwoordelijke Dirk Van de Sande. "In het ziekenhuis krijgt hij de juiste
zorgen en ondergaat hij onderzoeken, maar het is zeker dat Destorme dit seizoen niet meer aan voetballen zal
toekomen. Het zal revalideren worden."
Wanneer Destorme het ziekenhuis zal mogen verlaten is nog niet zeker. Momenteel vertoeft hij nog op de
afdeling intensieve zorgen. KV Mechelen vraagt verder om het familiale karakter van de speler te respecteren.

De foto van het wrak maakt duidelijk dat David Destorme tijdens z’n crash aan de dood ontsnapte.
maandag 9 februari: Maandagmorgen werd de pers uitgenodigd voor een toelichting in verband met de
huidige toestand van David Destorme.
Clubarts Robin Vanhoudt lichtte de medische toestand van Destorme toe: "De kleine klaplong herstelt normaal
gezien door voldoende te rusten. De zwaardere klaplong wordt gedraineerd en kan nadien verder genezen.
Ook de inwendige kneuzingen en die aan het aangezicht zullen vooral veel rust nodig hebben om te helen.
David dient niet geopereerd te worden en hij zal normaal gesproken geen blijvende letstels overhouden aan
het ongeval."
Vanmorgen werd de voltallige spelersgroep toegsproken door trainer Vercauteren die Destorme gisteren
bezocht in het ziekenhuis. Hij benadrukte dat dit jammer genoeg feiten zijn die zich voordoen en dat de
spelers moeten proberen het ongeval een plaats te geven en dat het ook een les moet zijn voor iedereen.
Vercauteren wil het hoofdstuk nu afsluiten zonder Destorme daarbij te vergeten. De trainer had via
Destormes echtgenote ook nog een boodschap voor de spelers. "Kop op, borst vooruit en op naar de
volgende wedstrijd!" luidde die.
Voorzitter Timmermans gaf nog mee dat KV Mechelen de situatie van Destorme zal opvolgen als werkgever,
maar ook als familieclub. "David is een deel van deze familieclub en we zullen hem en zijn familie dan ook
steunen in deze moeilijke periode", aldus Timmermans.
Verder liet KV vandaag ook weten dat Seweryn Michalski tot aan het einde van het seizoen wordt uigeleend
aan het Poolse BKS Jagiellonia Białystok. In het contract is ook een optie voor een definitieve transfer
voorzien.
zaterdag 15 februari: zesentwintigste speeldag Jupiler Pro League => KV Mechelen - KV Oostende 1-1
In een povere partij voetbal had KVM lange tijd zicht op een belangrijke driepunter na een goal van Trajkovski
in de eerste helft. Malinwa slaagde er echter niet in het balletje in eigen rangen te houden, maar toch graaide
Oostende nog met een gelukje een punt mee. Een voorzet van Vico waaide letterlijk het doel van Biebauw
binnen.
Malinwa begon snedig aan de partij en versierde al snel enkele kansen, maar Ovono hield de kustjongens
recht. Een kopbal van De Petter zweefde de KVO-goalie uit zijn doel. De druk van de thuisploeg bleef
aanhouden en het stadion riep meermaals om een strafschop. Scheidsrechter Vertenten zag echter geen
penalty in de appels voor hands en fouten op Cordaro.
KVM verslapte echter na het fraaie begin en verloor stilaan grip op de partij. Biebauw beleefde echter een
rustige eerste helft, want verder dan wat afstandschoten kwamen de bezoekers niet. Vlak voor de pauze viel
het doelpuntje dan plots uit de lucht. Mokulu werd net voor de zestienmeter neergehaald en Trajkovski krulde
het leer voorbij Ovono.
KVO slaat toe in het slot

Trajkovski probeerde het vlak na rust nog een keertje vanop vrije trap: dit keer kon Ovono met de hand het
leer uit de rechterhoek halen. KVO trok het spel echter naar zich toe en de thuisploeg vond nauwelijks nog de
weg naar voren. Via Trajkovski en Cordaro kwam geelrood er wel tweemaal gevaarlijk uit, Ovono stond een
tweede Mechelse goal in de weg. Zo bleef het uitkijken voor een Oostendse tegenprik. Depoitre, Brillant en
Vico waren met het hoofd dicht bij de gelijkmaker, maar misten precisie.
Ook de voorzet van Vico miste nauwkeurigheid, maar waaide wel binnen: 1-1 vier minuten voor affluiten. Een
bijzonder matig KVM slaagde er niet in om een reactie op de mat te leggen, bleef grossieren in foute passes en
mocht blij zijn dat de bezoekers niet meer met het overwicht aanvingen.
maandag 17 februari: KVM vernam vandaag dat de Vlaamse overheid geen ontheffing van het
Milieueffectenrapport (MER) toelaat. De bouwaanvraag voor de renovatie van 2 tribunes van het stadion is
daardoor 'on hold' gezet. De reden: KVM krijgt ook in beroep geen groen licht van de Vlaamse overheid in
verband met het Milieueffectenrapport (MER). Malinwa vroeg bij haar bouwaanvraag immers een ontheffing
van het MER gezien de twee nieuwe tribunes op dezelfde plaats komen als waar deze nu staan.
In december kreeg KVM te horen dat het verzoek tot MER-ontheffing niet ingewilligd zou worden, nu blijkt ook
in beroep de Vlaamse overheid niet akkoord te gaan.
Concreet betekent dit dat er deze zomer nog geen verbouwingswerken zullen plaatsvinden. KV Mechelen
moet nu immers een Milieueffectenrapport opstellen. Afhankelijk van de timing voor het opmaken en de
goedkeuring ervan, zal de komende maanden een nieuwe planning worden opgesteld.
donderdag 20 februari: Jonathan Legear is ondertussen nog altijd niet speelgerechtigd voor KV Mechelen. De
procedure om dit in orde te brengen zit wel in zijn laatste fase. Terek Grozny, de vorige club van Legear,
bezorgde de nodige documenten voor de transfer een dag te laat. Omdat de juiste papieren niet voor het
sluiten van de transferdeadline bij KVM toekwamen, moest de club een procedure opstarten bij de UEFA om
de transfer alsnog rechtsgeldig te maken. Die procedure is nu dus bijna doorlopen.
vrijdag 21 februari: KV Mechelen heeft z’n eerste transfer voor het volgende seizoen bekend gemaakt. De 20jarige spits Jason Adesanya komt transfervrij over van tweedeklasser Allemaal Samen Verbroedering Geel.
Adesanya tekende een contract voor 2 seizoenen met een optie voor een bijkomend jaar. Voorheen speelde
hij ook nog voor Diegem Sport en Lierse.

KV’s eerste aanwinst voor het volgende seizoen: Jason Adesanya, foto van bij ASV Geel en bij K. Lierse SK.
zaterdag 22 februari: zevenentwintigste speeldag Jupiler Pro League => Cercle Brugge KSV - KV Mechelen 3-2
87 minuten lang had Malinwa een zekere redding in zicht, maar in het slot ging een tot tien herleid KVM alsnog
kopje onder. Kabananga, Buyls en Naudts wisten de goals van Cordaro en De Witte in een onvoorstelbaar en o
zo jammerlijk slot uit.
Met Mats Rits in de basis en Mads Junker op de bank begon KV Mechelen bij Cercle Brugge aan de zoektocht
naar de drie punten die definitief zekerheid konden geven over een verlengd verblijf in eerste klasse.
Cercle, in het kader van zijn 115-jarig bestaan uitgedost in fraaie retroshirts, kwam goed uit de startblokken
maar de eerste echte kans was voor KV. Rits besloot op aangeven van Mokulu echter voorlangs.
Biebauw toonde zich dan weer alert op pegels van Uchebo en Smolders, maar het eerste kwart van de
wedstrijd werd vooral gekenmerkt door misverstanden, onzuiverheden en een gezapig tempo.
Toch nog Mechels vuurwerk
Het slotkwartier van de eerste helft leverde wel vuurwerk op. Cordaro krulde de bal even voorbij het half uur
enig mooi in de rechter bovenhoek en bracht KV met zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen op

voorsprong. Luttele minuten later dwong diezelfde Cordaro een strafschop af. En met Seth De Witte achter de
bal weet je het wel: 0-2. Halfweg zag het er dus uitstekend uit voor KV Mechelen.
Rood voor Ghomsi
De tweede helft begon minder goed voor Malinwa. Ghomsi kreeg al snel zijn tweede gele kaart en geelrood
moest nog meer dan 35 minuten met een man minder aan de bak. Cercle rook bloed en de ingevallen Buyl
dwong Biebauw tot twee keer toe tot een fraaie redding.
Frank Vercauteren bouwde met de inbreng van Vandam en Karahmet zekerheid in, maar het was toch vooral
een sterke Biebauw die een doelpunt van Cercle verhinderde.
KV verliest kostbare punten in slot
Aan de overzijde kwamen Mokulu en de ingevallen Vanlerberghe nog in de buurt van de derde, bevrijdende
treffer, maar die kwam er niet. Integendeel, het was Kabananga die drie minuten voor het einde dan toch nog
voor de Brugse aansluitingstreffer tekende.
En het scenario waar iedereen met een geelrood hart vervolgens voor vreesde voltrok zich in de toegevoegde
tijd. Buyl haalde de trekker over, maakte gelijk, en nog was de kelk niet tot op de bodem geledigd: Arne
Naudts kopte Cercle finaal helemaal op rozen en veroordeelde KVM zo tot nog enkele dagen of weken extra
vol kopzorgen.
donderdag 27 februari: Malinwa kreeg vanavond van de Russische Voetbalfederatie het akkoord dat Jonathan
Legear voor KV Mechelen mag spelen. KV wachtte nog op de nodige documenten om Legear speelgerechtigd
te krijgen, dit is nu dus in orde geraakt zodat de ex-speler van Terek Grozny morgen tegen KSC Lokeren OostVlaanderen z’n debuut kan maken.
vrijdag 28 februari: achtentwintigste speeldag Jupiler Pro League => KVM – KSC Lokeren Oost-Vlaanderen 1-0
KVM klom in de eerste helft verdiend op voorsprong via een doelpunt van Mads Junker en hield al knokkend,
strijdend en bibberend tegen tien Waaslanders stand. Zo is geelrood zeker van een verlengd verblijf in eerste
klasse.
De eerste helft was aangenaam om volgen. Beide ploegen lieten het balletje vlot over en weer gaan zonder
daarbij beide doelmannen snel op de proef te nemen. Een flink gewijzigd Malinwa trok langzaam de partij naar
zich toe en vond een gaatje in de Lokerse afweer. Met een stevige plaatsbal op de lat waarschuwde Kosanovic
de ploeg van Peter Maes, maar een scherpe loeier van Junker belandde even later wel tegen de touwen.
Aan de overzijde reageerde Vanaken met een knaller, maar Biebauw beleefde een rustige eerste helft. KVM
voetbalde snedig en kwam bijna op twee-nul toen Trajkovski voor Copa opdook. De bezoekende goalie kon het
leer nog net voor de lijn vastgrijpen.
Biebauw redt de rust- en eindstand
Vlak voor de pauze kwam Lokeren met tien te staan na een foutje van Odoi op een neerstuikende Cordaro.
Scheidsrechter Delferière oordeelde zeer streng met een rood karton. In het slot moest Biebauw dan toch nog
ingrijpen, want een verbeten Lokeren sloeg bijna nog toe via Harbaoui en Vanaken. De geelrode goalie redde
knap de 1-0 ruststand.
Bibberen tot het einde
Bij het begin van de tweede helft eisten de Waaslanders het balbezit op, maar het was de thuisploeg die twee
grote kansen verzamelde. Trajkovski keilde in het zijnet, Diabang op Copa. Malinwa bleef knokken en kansen
versieren, maar een bevrijdende tweede goal viel niet. Zo bleef het strijden en bibberen tegelijkertijd tot de
95ste (!) minuut. De ontlading was dan ook bijzonder groot toen Delferière affloot en KVM de drie o zo
belangrijke punten thuis hield.
dinsdag 4 maart: Ivan Obradović test momenteel bij KV Mechelen en zal deze week medische proeven
afleggen. Indien hij daarin slaagt, kan hij bij Geelrood een contract ondertekenen. Obradović is een 25-jarige
Servische linksback die zonder club zat. Na 2 titels en bekers met FK Partizan versierde hij een transfer naar
het Spaanse Real Zaragosa en in 2010 was hij met Servië aanwezig op het WK in Zuid-Afrika. In het begin van
het seizoen 2012-2013 zette een zware knieblessure echter de rem op de carrière van het Servische talent.
Tot overmaat van ramp degrageerde Zaragosa dat seizoen naar de Segunda division en werd het contract van
Obradović ontbonden. Via ex-Standard en ex-Anderlecht-speler Milan Jovanović kwam hij bij Mechelen
terecht.
donderdag 6 maart: Ivan Obradović onderging vandaag een medisch onderzoek en de resultaten daarvan
waren positief. Eerstdaags ondertekent Obradović zijn contract bij KV Mechelen.
Malinwa en Obradović kwamen eerder deze week tot een mondeling akkoord voor een contract tot het einde
van dit seizoen met een optie voor een bijkomend jaar. Maar eerst moest de Serviër nog voorbij de medische
testen. Niet onbelangrijk gezien Obradović vorig seizoen bij Real Zaragoza een zware knieblessure opliep.

vrijdag 7 maart: Ivan Obradović tekende vandaag een contract bij Malinwa tot juni 2014 met een optie voor
een extra jaar. De Serviër, die na een lange revalidatieperiode eindelijk terug aan voetballen toe is, heeft tot
aan het einde van dit seizoen de kans om zich opnieuw te bewijzen. Indien hij kan overtuigen wordt z’n
contract verlengd tot eind volgend seizoen.

Ivan Obradović zette zopas z’n handtekening onder een contract van Malinwa.

Bij Real Zaragosa.

zaterdag 8 maart: negenentwintigste speeldag Jupiler Pro League => R. Standard de Liège -KV Mechelen 2-0
Standard en KV Mechelen maakten er een stevige wedstrijd van. Beide ploegen kregen genoeg kansen om de
wedstrijd naar hun hand te zetten, maar het was Standard dat op de cruciale momenten net iets efficiënter
kon afwerken.
Jonathan Legear stond dankzij het ziekvallen van Mads Junker tijdens de opwarming voor het eerst in de basis.
Niet alleen stonden beide supportersclannen hevig, ook Standard als KV Mechelen begonnen met veel lef en
aanvalsdrift. Standard was na tien minuten het dichts bij een openingsgoal, maar Vandam kon net voor de lijn
redding brengen door de bal weg te kegelen.
Standard stuit op Mechels blok
KV Mechelen voetbalde bevrijd na de officiële redding vorige week. Diabang trapte van dichtbij op de keeper,
Legear z’n afstandsschot werd door Kawashima net over de deklat getikt en Cordaro zag z’n pegel in twee
tijden gepakt worden door de doelman van Standard. De thuisploeg probeerde nog wel al voetballend door de
Mechelse verdediging te geraken, maar de weinige kansen die daaruit volgden zorgden voor een niet al te
grote dreiging.
Zowel De Witte, Diabang als Legear kregen net voor de rust nog een mooie kans om KV Mechelen op
voorsprong te brengen. De Witte kon vrijuit koppen op corner, maar de bal raasde net over. Diabang z’n volley
ging net naast en Legear kon net niet genoeg bij de bal om hem tegen de netten te schoppen. Net voor het
afluiten was er wel nog wat opschudding. Carcela werd neergehaald in het zestienmetergebied, maar
scheidsrechter Wouters ziet er niets in en fluit zo de eerste helft ten einde.
De Witte van hemel naar hel
In de tweede helft vielen er veel minder kansen te noteren. Standard probeerde wel, KV Mechelen dacht in de
eerste plaats aan verdedigen. Ook nu vroeg Standard na een duel tussen Karahmet en Ezekiel een penalty,
maar weer floot Wouters niet. De titelkandidaat bleef doordrukken en na 72 minuten kon Batshuayi de
thuisploeg op voorsprong brengen.
KV Mechelen vond weinig alternatieven en kon Standard niet meer in gevaar brengen tot Trajkovski neerging
in het penaltygebied. De Witte miste de penalty en kreeg er enkele luttele minuten daarna nog eens rood
bovenop na een tackle op Ezekiel. Standard kon dankzij deze manmeersituatie de voorsprong verder
uitbreiden. Ezekiel stevende na Mechels balverlies alleen op Biebauw af en zette zo de 2-0 op het bord.
maandag 10 maart: Aanvoerder Seth De Witte kreeg van de Voetbalbond voor z’n rode kaart van zaterdag op
Standard een minnelijke schikking van één speeldag schorsing en een boete van 300 euro voorgesteld.
Malinwa aanvaardt dat voorstel en gaat niet in beroep. De Witte mist dus zondag de laatste wedstrijd van de
reguliere competitie tegen Sporting Charleroi.
dinsdag 11 maart: oefenwedstrijd => K. Rupel-Boom FC - KV Mechelen 1-3
Malinwa won vanavond de vriendschappelijke wedstrijd tegen Rupel Boom met 1-3.

KVM laste een oefenmatch in tegen derdeklasser Rupel Boom en liet voornamelijk spelers die de afgelopen
weken minder speelminuten kregen, opdraven. Bij de rust stond het 0-2 met goals van Mats Rits en Thomas
Enevoldsen. Het meest opvallendste feit was de terugkeer van Abdul-Yakuni Iddi die na zijn zware blessure
langzaam aan zijn rentree werkt. Hij speelde 35 minuten mee. Daarnaast noteerden we het debuut van de
nieuwste aanwinst Ivan Obradovic.
Vlak na de pauze liep geelrood tegen de aansluitingstreffer aan, maar tester Qian stelde de overwinning veilig.
De man uit Trinidad & Tobago nette de 1-3. Bij Malinwa testte verder ook nog doelman Grondin.
woensdag 12 maart: KV Mechelen opent zondag voor de laatste competitiematch tegen Sporting Charleroi
een nieuwe fietsenparking aan de Liersesteenweg. Er is plaats voor 700 fietsen, de parking is beschikbaar
vanaf 1,5 uur vóór de wedstrijd tot 1,5 na de wedstrijd en is bewaakt.
zaterdag 15 maart: Na een 3-0-overwinning tegen concurrent K. SOC Maria-ter-Heide werd de A-ploeg van de
dames van KV Mechelen vandaag kampioen in eerste provinciale in Antwerpen. Na een zenuwachtige start
van de Malinwadames liepen ze onder toeziend oog van mede-oprichter Mark Uytterhoeven en ere-voorzitter
Piet den Boer toch tot 2-0 uit. Toen in de tweede helft de geruststellende 3-0 op het bord kwam, was het
slechts afwachten tot het laatste fluitsignaal om de champagne te ontkurken. Ruim 10 jaar na de oprichting
van de KV-dames promoveren zij voor het eerst naar derde nationale! Na het winnen van de Beker van
Antwerpen in 2009 opnieuw een mijlpaal in de geschiedenis van het Mechelse damesvoetbal!

zondag 16 maart: dertigste speeldag Jupiler Pro League => KV Mechelen - Sporting du Pays de Charleroi 0-3
In een bijzonder magere wedstrijd sloot KVM een teleurstellend seizoen af met een stevige nederlaag in eigen
huis. Charleroi kwam in de eerste helft al op voorsprong, Malinwa zelf vond op geen enkel moment een
antwoord op de uitstekende organisatie van de bezoekers. In het slot maakten de Zebra's het helemaal af: nuldrie waren de pijnlijke eindcijfers.
In een gesloten eerste helft nam Charleroi het eerst initiatief. Faure keilde in de draai net naast. Malinwa had
het lastig om het leer in de eigen rangen te houden en een opening in de bezoekende verdediging te vinden.
Een knal van een goed inlopende Junker was de enige geelrode kans die uiteindelijk in het zijnet strandde.
KVM begon het balbezit meer en meer op te eisen, maar kreeg net op dat moment het deksel tegen de neus.
Cédric Faure kopte voorbij Biebauw tegen de netten. Na een magere eerste helft stond het dan ook 0-1 voor
de Carolo’s.
Onmondig KVM
Nog maar net waren we weer aan het voetballen of het stond bijna nul-twee. Een misverstand tussen Biset en
Biebauw kon Faure bijna uitbuiten, maar Biebauw redde de meubelen. De bezoekers lieten KVM komen, maar
waren aartsgevaarlijk op de counter. Zo moest Biebauw opnieuw fraai tussenkomen op een uitbraak van
Tainmont.
Geelrood probeerde wel, maar slaagde er nauwelijks in Mandanda te bedreigen. Twintig minuten voor
affluiten had Diabang de gelijkmaker aan de voet, maar hij plaatste de bal in de kluts centimeters naast de

verkeerde kant van de paal.
Een dure misser, want toen Charleroi een penalty versierde leek het helemaal over en out voor een
onmondige thuisploeg. Malinwa ging helemaal kopje onder en slikte nog een doelpunt. De ingevallen GalvezLopez kwam alleen voor Biebauw en mikte fraai in het hoekje.
zondag 16 maart: Door de nederlaag tegen Sporting Charleroi eindigt Malinwa op de dertiende plaats.
Daardoor komt het in groep B van play off 2 terecht. Cercle Brugge KSV, KV Kortrijk en Sporting du Pays de
Charleroi zijn de tegenstanders. Morgen wordt de kalender bekendgemaakt, de eerste speeldag staat in het
weekend van 30 maart geprogrammeerd.
Na de match raakte ook bekend dat KV Mechelen Viktor Prodell tot aan het einde van de Zweedse competitie
(december 2014) verhuurd aan IF Elfsborg. De club met ex-KV-speler Klas Ingesson als trainer bedong ook een
optie tot aankoop in de huurovereenkomst.
maandag 17 maart: Vanmiddag werd de kalender van de play-offs bekendgemaakt. KV opent play off zoals
het de competitie afsloot, met een thuismatch op zondag tegen Sporting Charleroi (30 maart om 20u30). Voor
de eerste verplaatsing moet Geelrood naar Cercle Brugge KSV (zaterdag 5 april om 20u). De matchen van
speeldagen 3 tot en met 6 gaan telkens op zaterdagavond door. Eerst een 2-luik tegen KV Kortrijk, dan naar
Charleroi en als afsluiter thuis tegen Cercle.
woendag 19 maart: Het Malinwa Archief is voortaan toegankelijk via het Stadsarchief.
Het archief documenteert de rijke geschiedenis van KV Mechelen en bestaat ondermeer uit allerhande
magazines en persknipsels. De vrijwilligers die hun schouders onder het project zetten, hebben de volledige
collectie geïnventariseerd.
“Om deze kostbare collectie onder de beste omstandigheden te bewaren, hebben we ervoor gekozen om ze in
bewaring te geven bij het Stadsarchief”, zegt Bertrand Peeters, voorzitter van het Malinwa Archief. “De
archivarissen ter plaatse kunnen onze collectie met de nodige zorg en vakkennis omringen. Dat is ook nodig
want onze oudste collectiestukken gaan terug tot het jaar 1925.”
Ook de medewerkers van het stadsarchief zijn enthousiast. “Samen met de Erfgoedcel Mechelen helpen we
het Malinwa Archief bij het archiveren, beheren en ontsluiten van hun collectie. We zijn vereerd dat we voor
zo’n mooie collectie zorg kunnen dragen”, zegt archivaris Dieter Viaene. “Geïnteresseerden zijn tijdens de
openingsuren van onze leeszaal meer dan welkom om de archiefstukken in te kijken.”
donderdag 20 maart: oefenwedstrijd => KV Mechelen - Allemaal Samen Verbroedering Geel 3-1
Malinwa kwam snel op voorsprong met een goal van tester Qian Grosvenor. Diabang veroverde de bal net
voor de zestien en liet de man uit Trinidad & Tobago simpel binnentikken. De bezoekers kwamen even piepen
met een uitstekende kans voor Adesanya, volgend jaar in geelrode loondienst, maar hij mikte naast. Nog voor
de pauze breidde Malinwa de voorsprong uit. Enevoldsen maakte vanop de stip de 2-0. Met een volledig
nieuw elftal in de tweede helft zorgde KVM al snel voor de 3-0: Junker kreeg ruimte en scoorde met een lobje.
Geel milderde nog tot 3-1 met een bijzonder enig doelpunt van Eyckmans.
zondag 30 maart: eerste speeldag groep B play off 2 => KV Mechelen - Sporting du Pays de Charleroi 0-2
KV Mechelen begon zondagavond bijzonder teleurstellend aan play-off 2. Tegen een altijd stug Charleroi kwam
KVM al snel met een man meer te staan, maar kon het op schrijnende wijze nooit profiteren van die manmeer-situatie.
Daarenboven liep het in de tweede helft snel tegen een buitenspelgoal van Faure aan. Dewaest maakte het
zaakje 12 minuten voor affluiten helemaal af.
Malinwa wou de competitienederlaag tegen Charleroi wegspelen, maar kreeg al in de eerste minuut een
serieuze waarschuwing: Cédric Faure knikte eenzaam en alleen voor Biebauw tegen de deklat. KVM nam wel
het balbezit voor haar rekening, maar op kansen was het lang wachten. De Petter kwam wel plots alleen voor
Mandanda, maar zijn schot strandde op een teruggekeerd bezoekend been.
Even later kreeg De Petter een fout van Daf te verwerken. Scheidsrechter Lambrechts trok meteen rood en de
Carolo’s moesten het met tien zien te rooien.
Stugge Zebra’s
De thuisploeg bleef het moeilijk hebben om tegen de stugge Zebra’s kansen te versieren. Ghomsi – voor de
match nog onzeker door hevige tandpijn – haalde dan maar zelf uit het niets snoeihard uit, Mandanda was bij
de pinken.
Even voor de pauze kon de thuisploeg toch wat gevaar creëren: Junker kon net niet bij een scherpe voorzet
van Trajkovski en Cordaro mikte wat later in één tijd naast.
Dramatische tweede helft
Malinwa begon dramatisch aan de tweede helft en liet Cédric Faure weer vieren. Ndongala op de counter
schilderde heerlijk voor, Faure knikte – vanuit buitenspel - buiten het bereik van Biebauw. Geelrood was van

slag en kon nauwelijks nog een vloeiende combinatie bij elkaar voetballen. Altijd zat er wel een slordigheidje of
een zwartwitte voet tussen.
Bovendien bleven de bezoekers aartsgevaarlijk. Biebauw had goede parades klaar op pogingen van Kebano en
Francois, maar tegen het schot van Dewaest die in één tijd een corner van Kebano tegen de touwen keilde,
was hij niet opgewassen. 0-2, twaalf minuten voor het einde en de fletse partij was helemaal gespeeld.
vrijdag 4 april: KV Mechelen kreeg vandaag goed nieuws voor de renovatie van het stadion: het
subsidiedossier werd door de Vlaamse regering goedgekeurd.
Voetbalclubs die hun stadion willen renoveren tot een multifunctionele arena met onder meer ruimtes
beschikbaar voor de buurt of de gemeenschap konden een subsidiedossier indienen. Ook KV Mechelen deed
dat, Malinwa voorziet in het gerenoveerde stadion immers ook een kindercrèche en een buurtparking.
Daarnaast werd het dossier getoetst aan onder meer de haalbaarheid, noodzakelijkheid, steun van de lokale
overheid en de ecologische voetafdruk.
De Vlaamse regering keurde vandaag het geelrode dossier goed en zo zal KV Mechelen kunnen rekenen op een
financiering van 750.000 euro.
"Daar zijn we absoluut blij mee", zo zegt Marc Faes die het stadiondossier voor Malinwa opvolgt. "De Vlaamse
overheid beloont onze inzet en ons correct dossier met een subsidie om ons stadion te vernieuwen.”
Voor KV Mechelen is dit een opsteker na het tegenvallende nieuws over het niet toekennen van een
ontheffing van het Milieueffectenrapport (MER) vorige maand. "We zijn volop bezig met de MER. De meetings
met de verschillende overheden zijn ondertussen gepland. Als de MER is afgerond, zullen we meer zicht
krijgen op een nieuwe timing voor de verbouwingen."
zaterdag 5 april: tweede speeldag groep B play off 2 => Cercle Brugge KSV - KV Mechelen 0-1
KVM won op het veld van Cercle met het kleinste verschil. Een vroege goal van Junker na een fraaie actie van
Trajkovski besliste de partij.
Bij de eerste echte aanval van KV Mechelen was het meteen raak. Tien minuten ver rolde Trajkovski op links de
Cercle-defensie op, Junker had het leer maar binnen te tikken.
Cercle, met een resem jonge spelers in de basis, had het moeilijk om de bal in eigen rangen te houden en
kwam pas even voor het halfuur piepen. Arne Naudts, matchwinnaar van de onwaarschijnlijke 3-2 in de
competitie, knalde net naast. Ook N’Diaye kreeg een kans: hij kopte ver naast. Aan de overzijde toonde
Trajkovski zich bij een zeldzame prik van de bezoekers met een stevige pegel die net overzoefde.
KVM toonde zich voor de pauze nauwelijks voor de kooi van doelman Van Damme. Cercle ging nadrukkelijk op
zoek naar de gelijkmaker en was daar na een resem hoge ballen zeer dichtbij. Naudts zag zijn intikker door
Kosanovic in hoekschop gekeerd worden.
Meer animo in tweede helft
De tweede helft was net bezig of KVM kreeg twee immense kansen. Trajkovski stond tweemaal alleen voor
Cercle-goalie Van Damme, maar miste jammerlijk. Aan de overzijde zorgde Naudts dan weer voor gevaar: zijn
balletje deed het zijnet trillen.
Met de inbreng van Uchebo en Kabananga verhoogde de vereniging even het tempo. Resultaat leverde dat
echter niet op. Malinwa loerde op balverlies van de thuisploeg en trof een kwartier voor het einde de deklat
en de vlag van de assistent-scheidsrechter.
Claes pegelde immers tegen dwarsligger, De Petter kopte de rebound binnen, maar vanuit al dan niet nipt
buitenspel. Het bleef bij 0-1, de tweede gele kaart van Vandam in de slotfase kon daar niets aan veranderen.
dinsdag 8 april: Op de eerste dinsdagnamiddag van de paasvakantie verzamelden enkele tientallen meisjes en
jongens van de Malinwa Kids Club aan het oefenveld om naar jaarlijkse traditie getraind te worden door de
Mechelse trainers en een aantal spelers van de A-kern.
Ondanks de dreigende wolken beloofde het een stralende namiddag te worden. De kids hadden er zin in en de
spelers genoten zichtbaar van hun rol als nieuwbakken trainers. In tegenstelling tot de voorbije jaren hadden
niet de trainers, maar de voetballers de training in elkaar gestoken. Er waren 7 stations die door de spelers
uitgedacht en bemand werden. De kinderen kregen de gelegenheid om elke oefening te doen en werden dus
door de volledige kern onder handen genomen. Enkele plensbuien konden de pret niet bederven. Er werd
getraind alsof de besten mee mochten naar het WK in Brazilië.
Een goed uur en heel wat zweetdruppels later zat de training erop. Na de obligate groepsfoto trokken de
moegetrainde kids naar de Nieuwe Kantine waar ze genoten van een verfrissend drankje en een lekker stuk
fruit. De paashaas zorgde voor een chocolade afsluiter die een nog grotere lach op de kindergezichtjes
tevoorschijn toverde. Na een geweldige namiddag keerden de jonge leden van de Malinwa Kids Club met meer
dan voldoende materiaal voor een nacht vol dromen weer naar huis.

zaterdag 12 april: derde speeldag groep B play off 2 => KV Kortrijk - KV Mechelen 4-1
In een doelpuntrijke tweede helft stootte KVM op een uiterst efficiënt KV Kortrijk. De 0-0 ruststand werd
uiteindelijk een 4-1 eindstand.
Beide elftallen begonnen gemotiveerd en fris aan de partij. KV Kortrijk zorgde voor het meeste gevaar via een
afstandsschot van Stijn De Smet, Biebauw zat er goed tussen. De thuisploeg bleef dreigen en Malinwa kwam
goed weg toen een afvallend schot van Pavlovic afweek en op een reflex van Biebauw strandde.
KVM kon daar een snelle uitbraak van Junker tegenover stellen, maar de Deen bereikte de eenzame Trajkovski
niet. Na het leuke begin viel de eerste helft wat stil. Beide elftallen pasten zich aan elkaars aanvallende plaatje
aan en kansen bleven dan ook uit. Nul-nul is de ruststand.
Vinnige thuisploeg
Geelrood kwam bij het begin van de tweede helft goed weg toen Tomasevic na een hoekschop het leer van
dichtbij net naast keilde. Ook KVK ontsnapte nipt aan een achterstand: Junker mocht alleen op Keet
afstevenen, maar het was die laatste die het oog-in-oogduel won. Die misser zou de bezoekers duur te staan
komen, want aan de overzijde wees scheidsrechter Laforge naar de stip na een fout van Biset op Coulibaly.
Santini schoof de bal onder de duikende Biebauw.
KVM mist de 2-2, KVK efficiënt naar winst
De Kerels bleven drukken en na een bijzonder fraaie aanval knalde Teddy Chevalier via de paal tegen de
touwen. KV Mechelen zorgde snel weer voor wat hoop met een doelpunt van Trajkovski en ei zo na stond het
2-2. Kamavuaka schilderde tot bij Mads Junker, hij kopte net over. En weer zou de thuisploeg efficiënter
blijken. Eerst deed een uithaal van Raman de deklat trillen, maar de rebound mikte KVK-kapitein Pavlovic in
het dak van de Mechelse kooi.
De thuisploeg bleef naar voren stormen en na een actie van de vinnig ingevallen Raman stond de 4-1 op het
bord. In de slotfase krulde Legear nog een bal vanop vrije trap naar de rechterbenedenhoek, maar Keet hield
de 4-2 uit zijn doel.
vrijdag 18 april: De play-offs zijn nog maar halfweg, maar ondertussen werkt KVM al aan het volgende
seizoen. Wij polsten even bij voorzitter Johan Timmermans. “De sportieve evaluatie is volop bezig, beslissingen
vallen na het seizoen.”
De competitie was teleurstellend en ook in de play-offs lijkt Malinwa (voorlopig?) niet meteen het tij te
kunnen keren. KV Mechelen is dan ook volop bezig om het komende seizoen aan te pakken. “Zoals elk seizoen
maken we werk van een evaluatie tijdens de play-offs zodat we vlak na het seizoen kunnen beslissen”, duidt
KVM-voorzitter Johan Timmermans.
Momenteel valt er nog geen nieuws te rapen voor het seizoen 2014-2015. “We krijgen heel wat terechte
vragen van pers en supporters. Uiteraard hebben we samen met Fi Vanhoof en Olivier Renard, al een aantal
zaken in kaart gebracht. We volgen een aantal spelers en startten reeds enkele gesprekken met zowel
mogelijke nieuwkomers als met huidige spelers om al één en ander af te tasten. Maar dat doen we uiteraard
met heel wat voetballers en zolang er niets concreet is, kunnen we er niets meer over vertellen.”
Ook over een mogelijk verlengd verblijf van Frank Vercauteren is er dus nog geen duidelijkheid. “Beide partijen
hebben geluisterd naar elkaars visie en verwachtingen”, aldus Timmermans. “Voorlopig is onze sportieve
evaluatie nog aan de gang. We zullen wel snel beslissen, vlak na het seizoen. Zo is er meteen duidelijkheid als
we de nieuwe voetbaljaargang tegemoet kijken.”
zaterdag 19 april: vierde speeldag groep B play off 2 => KV Mechelen - KV Kortrijk 2-1
In een wedstrijd met veel overtredingen en vooral veel gemekker dreigde Kortrijk als eerste via Klaasen, maar
de West-Vlamingen incasseerden al snel een rode kaart. Diezelfde Klaasen leek al schuivend iets te fel in te
gaan op Vandam en scheidsrechter Loeman liet meteen rood zien.
Malinwa trok het laken naar zich toe en scoorde rond het halfuur twee keer. Eerst tikte Trajkovski binnen na
een fraaie voorzet van Cordaro, nadien liet Bateau de netten trillen na een “doorgevlogen” hoekschop.
Snelle tegengoal
De bezoekers kwamen vinning uit de kleedkamer en versierden al snel een strafschop. Een bal tegen de arm
van Bateau was de aanleiding voor de 2-1 van Santini. KVM reageerde via Junker, maar vooral Trajkovski. Hij
omspeelde doelman Clepkens, maar zag zijn bal door Martin van de lijn gekeerd worden.
Geelrood voetbalde slordiger dan in de eerste helft, maar kon in het slot wel nog twee keer scoren, maar twee
maal vanuit nipt buitenspel. Het bleef dan ook bij een verdiende 2-1 overwinning.
dinsdag 22 april: oefenwedstrijd => KFC Eppegem - KV Mechelen 1-7
KV Mechelen begon uitermate sterk aan hun vriendschappelijke wedstrijd tegen KFC Eppegem. Diabang greep
de thuisploeg meteen bij de keel en zette Malinwa op een 0-1 voorsprong. Vanlerberghe, Mokulu en Rits
volgden snel in zijn voetsporen door de voorsprong verder uit te diepen. Diabang bevestigde zelf voor de rust
nogmaals het overwicht van geelrood. Hij tikte de 0-5 tegen de netten.

Na de pauze ging het spel meer over en weer en kregen we een evenwichtiger spelbeeld. Met nog een halfuur
te spelen werd bijna het voltallige elftal van KV Mechelen vervangen, maar in tegenstelling tot Eppegem kon
Malinwa via Himi en Iddi wel nog tot scoren komen en eindigde de wedstrijd op een 0-7 overwinning voor KV
Mechelen.
woensdag 23 april: Vandaag overleed Jean-Pierre Jacobs. Hij was een bekend figuur in de Mechelse
horecawereld en was uitbater van de Martinique, de zaak waar de spelers tijdens de succesrijke periode in de
jaren 80-90 regelmatig samenkwamen. Jacobs werd 57 en overleed na een verkeersongeval in Keerbergen.
zaterdag 26 april: vijfde speeldag groep B play off 2 => Sporting du Pays de Charleroi - KV Mechelen 3-0
KV Mechelen verloor vanavond met 3-0 van Charleroi. Na een gelijkopgaande eerste helft slikte geelrood in
het slot de openingsgoal van Dewaest.
Malinwa vond in de tweede helft geen antwoord op het spel van de thuisploeg en liep in de slotfase tegen 2
doelpunten en een rode kaart aan. Volgende week wacht geelrood alvast de laatste wedstrijd van een
teleurstellend seizoen.
Al in de derde minuut trof Trajkovski vanop vrije trap de vuisten van Madanda. Beide elftalen hadden er zin in
en probeerden het tempo hoog te houden. Kansen bleven lange tijd uit, maar de eerste helft was zeker
aangenaam om volgen.
Rond het halfuur kregen beide doelmannen dan toch wat werk. Aan KVM-zijde ging Biebauw onder de bal
door, Tainmont kon net niet profiteren. Malinwa reageerde: Trajkovski kapte aan de rand van de zestienmeter
en keilde op doel, Mandanda ging goed plat. De Macedoniër bleef een gesel voor de thuisdefensie, maar de
Zebra-goalie redde even later opnieuw, ditmaal met een puike reflex.
Net voor de pauze waren de Carolo’s dichtbij de openingsgoal. Fauré kreeg een dot van een kans, maar miste
centraal voor doel. De partij leek op een nul-nul ruststand af te stevenen, maar Sébastien Dewaest kopte een
ultieme hoekschop in de extra tijd nog tegen de touwen.
Geen Mechels antwoord
De thuisploeg begon het best aan de tweede vijfenveertig minuten. De altijd gevaarlijke Fauré knalde op
Biebauw. KVM vond maar geen antwoord op het tactische plannetje van de thuisploeg en het bleef lang
wachten op een echte geelrode kans. Charleroi speculeerde op de counter en kwam via François en Tainmont
dicht bij de 2-0. Ook Fauré kwam nog oog in oog met Biebauw, maar het was Biebje die redding bracht.
Spektakelslot
Vijf minuten voor affluiten viel de beslissing dan toch. De ingevallen Ndongala ging in een duel met Kosanovic
neer en scheidsrechter Virant wees naar de stip. Fauré bewees nogmaals zijn waarde en keilde onhoudbaar
binnen. Plots leek Wouter Biebauw in een schietkraam te staan, maar hij hield lang de 2-0 op het bord. Tegen
het lobje van Ndongala was hij niet opgewassen, Bateau redde het leer echter op de lijn. In het slot kreeg de
pas ingevallen Vanlerberghe rood voor een tackle en kopte Kumedor met het hoofd nog de 3-0 op het bord.
zondag 27 april: Vandaag stond de Erfgoeddag op het programma. Het Malinwa Archief blikte samen met
Racing Mechelen en tal van gasten terug op het allereerste WK waar ook een KVM'er aan deelnam.
België was het eerste Europese land dat zich inschreef voor het eerste WK voetbal in het verre Uruguay in
1930. In de Belgische delegatie bevonden zich vier Mechelaars: Racingers Jan Diddens en Theodoor Nouwens,
Malinwajer Gust Hellemans en delegatieleider Oscar Vankesbeeck.
Malinwa Archief en Racing Mechelen sloegen op de Erfgoeddag de handen in elkaar om via liveinterviewsessies en sprekend film- en beeldmateriaal hun overzeese avonturen te reconstrueren.
Mark Uytterhoeven modereerde twee interviewsessies met volgdende gasten: Caroline Gennez, Leo Van der
Elst, François De Keersmaecker, Fi Vanhoof, Michel Sablon, Jef Verbruggen en Jean Fraiponts.
maandag 28 april: Jordi Vanlerberghe kreeg 3 speeldagen schorsing voor zijn rode kaart tegen Sporting
Charleroi. Vier minuten ver was ie zaterdagavond, voor zijn invalbeurt door rood gedaan werd gemaakt. Jordi
Vanlerberghe kreeg vandaag een voorstel tot sanctie van de voetbalbond te horen en die luidt: 3 speeldagen
schorsing en een boete van 500 euro.
KV Mechelen aanvaardt het schorsingsvoorstel echter niet. De zaak komt dinsdag voor.
dinsdag 29 april: Jordi Vanlerberghe wordt 1 speeldag effectief geschorst voor zijn rode kaart tegen R.
Charleroi SC. Hij krijgt ook nog 1 speeldag voorwaardelijk. Het voorstel van het bondsparket luidde 3
speeldagen schorsing en een geldboete van 500 euro, maar dat werd dus gereduceerd tot 1 effectieve
speeldag, 1 speeldag voorwaardelijk (tot 30 april 2015) en 400 euro boete. De Geschillencommissie oordeelde
dat de speler weldegelijk voor de bal ging, maar ‘te laat en te driest’.
KV Mechelen gaat niet in beroep tegen de sanctie. Jordi Vanlerberghe mist dus enkel de laatste wedstrijd van
het seizoen, nu zaterdag tegen Cercle Brugge.

vrijdag 2 mei: Malinwa maakte vandaag haar tweede en derde transfer voor volgend seizoen bekend. Met
Tim Matthys haalt KV een 30-jarige middenvelder bij het gedegradeerde RAEC Mons. De Henegouwse club
betwist momenteel nog de overgang, maar volgens voorzitter Johan Timmermans is hij wegens enkele
clausules in z’n contract i.v.m. degradatie met Mons een vrije speler. Matthys, die eerder o.a. voor SV ZulteWaregem en KAA Gent speelde, tekende voor 4 seizoenen. Verder haalde KV Mechelen ook een spits bij de
beloften van KAA Gent: Stevy Okitokandjo is 19, werd vice-kampioen en topschutter met de Gentse beloften.
Okitokandjo heeft een contract voor 2 jaar met een optie op een derde jaar.
Verder stelde de club ook Jason Adesanya voor, hij is met 12 doelpunten topschutter van tweedeklasser ASV
Geel en tekende reeds in februari een overeenkomst met KV.
Ondertussen kregen ook de 19-jarige Lionel Nshole Makondi en de 16-jarige Yan De Maeyer een 2-jarig
contract, beide jongeren komen over uit de beloftenkern.
zaterdag 3 mei: zesde speeldag groep B play off 2 => KV Mechelen - Cercle Brugge KSV 2-0
Een jeugdig Cercle kon niets inbrengen tegen een oppermachtig KV Mechelen. Malinwa versierde – zeker in de
eerste helft - tal van kansen, maar bij de rust stond het nog maar 1-0 via Junker. In de tweede helft deed de
afscheidsnemende Deen de netten nog een keertje trillen. Zo sluit KV Mechelen een tegenvallend seizoen toch
nog met een positieve noot af.
Malinwa begon goed en met veel diepgang aan de partij tegen de jonge Bruggelingen. Cercle-doelman Jo
Coppens moest al meteen ingrijpen op een kopbal van Trajkovski. Diezelfde Trajkovski zette even later
Coppens weer aan het werk, Cordaro zag in de rebound zijn lobje van de lijn gekeerd worden.
Ook Glenn Claes en Alessandro Cordaro kwamen nog voor het kwartier dicht bij de openingsgoal, maar ook zij
zagen hun sluwe kopballetjes niet in de netten belanden. Twintig minuten ver brak de afscheidnemende
Junker wel de ban. Hij kopte een hoekschop binnen: 1-0.
De Mechelse aanvalsdrift ging nadien liggen, al had de uithaal van Claes de 2-0 verdiend. Een fraaie
afstandslob strandde op de lat. KVM kreeg voor de pauze nog een penalty na een overtreding van Reis op
Trajkovski. De Macedoniër ging zelf achter de bal staan, maar trof de vuisten van Coppens. Zo bleef de 1-0
ruststand op het bord.
Junker man van de match
Na de pauze kwam het gevaar vooral van Junker. De paal en de goalie speelden eerst nog voor spelbreker, de
fraaie omhaal van de Deen verdween wel in doel. Cercle kon nooit een vuist maken, Malinwa voetbalde zich
rustig richting vakantie. Mads Junker was dichtbij een hattrick in zijn afscheidswedstrijd, maar zette het leer
net naast. 2-0 bleef dan ook de eindstand.
maandag 5 mei: KV Mechelen liet weten dat het niet verdergaat met Frank Vercauteren. De visie en
verwachtingen van de coach, die tijdens de winterstop werd gehaald om KV in eerste klasse te houden,
verschilt te veel met die van de club. Na een grondige evaluatie bleek dat club en trainer niet op dezelfde
golflengte zitten. Daarom besliste KV Mechelen om Vercauteren, die in januari een contract voor 6 maanden
kreeg, geen nieuw contract aan te bieden. Geelrood nam ook afscheid van Luc Duville, de overeenkomst van
de keeperstrainer werd ook niet verlengd.
woensdag 7 mei: Om het seizoen af te sluiten speelde de A-kern een wedstrijdje tegen de beloften, het werd
7-1. Miloš Kosanović , Aleksandar Trajkovski, Jason Adesanya en Jordi Vanlerberghe scoorden elk één keer.
Mads Junker nam afscheid met een hattrick in de tweede helft. Jordy Peffer scoorde voor de beloften.
donderdag 8 mei: Vandaag stelde Malinwa haar nieuwe trainer voor: het wordt de 41-jarige Aleksandar
Janković. De Servische trainer die z’n spelerscarrière wegens een knieblessure vroegtijdig moest beëindigen
tekende een contract voor 2 seizoenen. Eerder al was hij trainer van FK Rode Ster Belgrado, KSC Lokeren OostVlaanderen en het Servische beloftenelftal.
Verder liet KV ook weten da Philippe Vande Walle de nieuwe keeperstrainer wordt. Hij zat dit seizoen zonder
club en heeft ook een overeenkomst voor 2 seizoenen.
Tot slot bedankte de spelersgroep vandaag de afscheidnemende keeperstrainer Luc Duville voor de jarenlange
samenwerking met een foto-overzicht van zijn KVM-jaren.

Nieuwe trainer Aleksandar Janković - voorzitter Johan Timmermans - nieuwe keeperstrainer Vande Walle
vrijdag 9 mei: Gisterenavond verlengde Sheldon Bateau z’n contract bij KV Mechelen met 2 seizoenen. De
international van Trinidad & Tobago, die sinds 2012 voor KV speelt, had nog een contract tot 2015 bij Malinwa
en ondertekende nu dus een overeenkomst voor 2 extra jaren.
maandag 12 mei: KV Mechelen maakte vandaag het grootste gedeelte van het programma van de
voorbereiding op het seizoen 2014-2015 bekend.
Nieuwbakken trainer Aleksandar Janković blaast op maandag 16 juni verzamelen voor de eerste training. Op
zaterdag 21 juni staat meteen de eerste oefenmatch geprogrammeerd: om 18u op het terrein van VC
Rijmenam. Een dag later is K. Groen-Rood Katelijne sparringpartner. Verder oefent Geelrood ook nog tegen
SK Rapid Leest, K. Rupel Boom FC, ASV Geel, KSK Heist en Cercle Brugge KSV.
In het weekend van 19 en 20 juli organiseert KV het jaarlijkse fanweekend. De tegenstander voor dat weekend
is nog niet bekend.
vrijdag 16 mei: Tijdens een persmoment maakte Malinwa 2 nieuwe aanwinsten bekend. Het gaat om de 20jarige Ibrahima Cissé en de 23-jarige Sofiane Hanni. Cissé is een Belgische centrale middenvelder die de
jeugdreeksen van R. Standard de Liège doorliep en sinds 2011 af en toe met de A-kern mocht aantreden.
Naast Cissé voetbalt ook de Frans-Algerijnse polyvalente middenvelder Sofiane Hanni de komende 3 seizoenen
bij Malinwa. Hij komt over van het Turkse Ankaraspor en was eerder o.a. actief voor FC Nantes.
Verder liet de club ook weten een nieuwe co-sponsor te hebben. KV gaat de komende 3 seizoenen in zee met
AFAS Software. Hun naam zal op de shirts op de achterkant boven de rugnummers prijken. AFAS is tevens
ook hoofdsponsor van het Nederlandse AZ ’67 uit Alkmaar.
maandag 19 mei: Laurens Paulussen komt opnieuw naar KV Mechelen. De 23-jarige middenvelder stond
tussen 2010 en 2012 al onder contract bij KV, hij werd toen gedurende 2 seizoenen uitgeleend aan z’n vorige
werkgever KV Red Star Waasland-SK Beveren. Tijdens de voorbereiding op het seizoen 2012-2013 verkaste
Paulussen naar KVC Westerlo. Bij de Kempense club, waarmee hij dit seizoen de promotie naar eerste klasse
afdwong, werd hij omgevormd tot rechtsback. Hij tekende een contract voor 3 seizoenen.
dinsdag 20 mei: KV Mechelen maakte vandaag de informatie bekend over de abonnementenverkoop voor het
komende seizoen. Voor het vierde jaar op rij blijven de prijzen hetzelfde. De huidige abonnees kunnen vanaf
26 mei op het secretariaat terecht om hun seizoenskaart te verlengen. Nieuwe abonnees zijn welkom vanaf
30 juni.
woensdag 21 mei: Assistent-trainer Patrick Van Houdt verlaat KV Mechelen. Normaal gezien zou Van Houdt,
die gedurende 5 jaar samenwerkte met Peter Maes, Marc Brys, Harm van Veldhoven en Frank Vercauteren,

ook de T2 worden onder Aleksandar Janković, maar een nieuwe uitdaging wijzigde de plannen van de
Kempenaar.
Malinwa vindt het vertrek van Van Houdt bijzonder jammer. “Patrick was een steunpilaar voor de spelers en
de perfecte link tussen trainer, de medewerkers en het bestuur”, zegt voorzitter Johan Timmermans. “We
begrijpen echter dat Patrick na vijf seizoenen aan een nieuwe uitdaging toe was. We danken hem dat hij ons
tijdig op de hoogte bracht en wensen hem nog veel succes toe.”
zondag 25 mei: Na de titel in eerste provinciale pakte de damesploeg van KV Mechelen vandaag ook de ‘beker
van Antwerpen’ . In de finale trof het team van coach Joost Buttiens opnieuw K. SOC Maria-ter-Heide, de
ploeg waarmee het ook diende af te rekenen in de competitie. Na een moeilijke start kon KV toch op
voorsprong komen en liep nadien zelfs uit tot een (te) ruime 6-0.
zaterdag 7 juni: Dalibor Veselinović tekende een contract voor 2 seizoenen met optie bij KV Mechelen. De
Servische spits komt over van RSC Anderlecht dat hem de laatste 3 seizoenen telkens uitleende. Afgelopen
competitie was hij aan slag bij KV Red Star Waasland-SK Beveren, daar voor bij K. Beerschot AC en KV Kortrijk.
Eerder was hij actief voor o.a. OFK Belgrado, RC Lens en FC Brussels.
woensdag 11 juni: KV Mechelen voegde 2 oefenduels toe aan het voorbereidingsschema voor het volgende
seizoen. Op woensdag 2 juli speelt Geelrood op het terrein van KFC Duffel tegen het Hongaarse Újpesti FC en
2 weken later treft het met KSC Lokeren Oost-Vlaanderen haar ex-trainer Peter Maes. Deze laatste match gaat
door in het Stedelijk Sportstadion Daknam.
donderdag 12 juni: Vanmiddag werd de kalender voor de competitie 2014-2015 bekend gemaakt. Voor KV
Mechelen begint die op zondag 27 juli met om 14u30 een thuiswedstrijd tegen KRC Genk. De eerste
verplaatsing gaat naar de één jaar oude-Ghelamco Arena van KAA Gent.
De eerste echte topper treft KV Mechelen op 23 augustus, dan komt Club Brugge KV naar Mechelen. Op
tweede Kerstdag ontvangt Geelrood neo-eersteklasser R. Mouscron-Péruwelz. Na de winterstop hervat
Malinwa met een uitwedstrijd tegen Club Brugge KV. De laatste wedstrijd van de reguliere competitie speelt
KV in het weekend van 14 maart op het veld van Cercle Brugge KSV. Een week eerder is R. Standard de Liège
de laatste gast in het Argos Oil-stadion 'Achter de Kazerne'.
vrijdag 13 juni: Gisterenavond is in Brazilië het twintigste WK begonnen. Het gastland versloeg in de
openingsmatch Kroatië met 3-1. Er zullen op dit WK geen spelers van KV Mechelen in actie komen, al hebben
bondscoach Marc Wilmots en Steven Defour wel een verleden bij Malinwa: Wilmots speelde van 1988 tot
1991 voor Geelrood, Defour was jeugdspeler van 1997 tot 2003.
maandag 16 juni: Vanmiddag, één dag voor de eerste match van de Rode Duivels op het WK, is KV Mechelen
begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Rond 14u30 blies Aleksandar Janković, met z’n
assistenten Philip Vande Walle en Sven Swinnen, verzamelen voor een 28-koppige groep. Van de spelers die
aan het einde van vorig seizoen deel uitmaakten van de kern waren volgende spelers niet meer van de partij:
Diabang (einde contract), Kamavuaka (einde contract), Karahmet (einde contract), Junker (gestopt), Musonda
(naar Olympiakos FC), Legear (naar Olympiakos FC), De Bie (naar Cercle Brugge KSV) en Aleksandar Trajkovski
(terug naar SV Zulte-Waregem). Verder ontbraken Kosanović (pas getrouwd), Bateau (nog op vakantie na
interlands), Pacovski (nog op vakantie na interlands) en Enevoldsen (test bij Aalborg BK). Nieuwkomers
Adesanya, Cissé, Hanni, Matthys, Minnaard, Okitokandjo, Paulussen en Veselinović waren wel allemaal op het
appel. Ook Van Tricht, Van Hoevelen en Michalski, die terugkeren na een uitleenperiode, tekenden present.
Tot slot was er ook nog Lionel Nshole Makondi, die overkomt van de beloften. Studenten Vanlerberghe en De
Maeyer waren afwezig wegens examens. Die laatste komt ook over uit de beloftenkern.
KV liet vandaag weten dat het een mondeling akkoord heeft met Ivan Obradović. De Serviër kreeg in maart
een contract tot het einde van het seizoen en tekend eerstdaags een contract voor 2 seizoenen.

Een beeld van de eerste training van het seizoen 2014-2015, op de terreinen van K. Groen-Rood Katelijne.

