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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 14.30 uur 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 tekent eerstdaags een contract voor 2 seizoenen. 

 

  
Een beeld van op de eerste training van het seizoen 2014-2015, op de terreinen van K. Groen-Rood Katelijne. 
 
Woensdag 18 juni:  KV Mechelen laat weten dat de oefenwedstrijd van 5 juli op het veld van AS Verbroedering 
Geel is afgelast.  De club gaat op zoek naar een andere tegenstander. 
 
Zaterdag 21 juni:  Het is officieel:  Ivan Obradović voetbalt nog 2 seizoenen voor KV Mechelen. 
Malinwa en Obradović waren eerder tot een mondelinge overeenkomst gekomen.  Op een getekend contract 
was het nog even wachten wegens vakantie van de manager van de Serviër, maar vandaag werd alles netjes 
volgens afspraak ondertekend. 
 
Zaterdag 21 juni:  oefenwedstrijd => VC Rijmenam  -  KV Mechelen 0-7 
KV Mechelen ging meteen na het eerste fluitsignaal al snel op zoek naar een doelpunt, maar verder dan enkele 
afstandsschoten van Claes en Rits kwam KVM het eerste kwartier niet. Op het kwartier kon Jason Adesanya 
wel makkelijk scoren. Hij trapte de bal net onder de lat nadat de doelman van Rijmenam een schot van Claes 
niet kon klemmen.  
De ban leek gebroken en Malinwa kon snel en zonder veel moeite de voorsprong verder uitdiepen. Iddi zorgde 
eerst met twee afstandsschoten voor de 0-2 en de 0-3, Adesanya rondde verder ook twee aanvallen mooi af 
zodat geelrood met een 0-5 voorsprong ging rusten.  
 



Ook in de tweede speelhelft kon Rijmenam voor weinig gevaar zorgen. KVM zocht en vond de openingen om 
iets te forceren. Eerst werd nog een doelpunt afgekeurd, maar dat bleek enkel uitstel van executie te zijn. 
Amper één minuut later omspeelde Hanni de keeper van de thuisploeg en kon zo de 0-6 binnentikken. 
Malinwa bleef drukken, maar de paal en de uitstekende keeper van Rijmenam weerhielden verdere 
doelpunten. Enkel Mokulu deed de netten nog trillen. Hij legde zo de 0-7 overwinning vast. 
 
Zaterdag 21 juni:  Malinwa zal komend seizoen met nieuwe shirts spelen.  Tijdens de eerste 
voorbereidingswedstrijden zullen de spelers testshirts dragen.  “Het ontwerp is nog niet definitief, er volgen 
sowieso nog aanpassing”, aldus commercieel directeur Marc Faes. 
 

 
Seth De Witte en doelman Mauro Minnaard met de testshirts. 

 
Zondag 22 juni:  oefenwedstrijd =>  K. Groen-Rood Katelijne  -  KV Mechelen   0-5 
Lang moest KV Mechelen niet wachten op een doelpunt. Okitokandjo ontsnapte op links en werkte fraai de 0-1 
af. Tester Paixao en Biset misten op een haar na de nul-twee. Aan de overzijde moest Biebauw tussenkomen 
na een missertje van Paulussen. Even bleven de kansen uit, maar toen Adesanya in het straatje werd gestuurd 
door Iddi, rondde hij netjes af. 
Veel kansen versierde geelrood niet, al hadden pogingen van Iddi, Biset en Rits meer verdiend. Na de pauze 
was het lang wachten op Mechelse dreiging. Matthys schilderde voor, Veselinovic knikkerde één van de 
zeldzame kansen binnen. 
Een kwartier voor het einde dook Van Tricht nog eens op aan de zestienmeter. Hij mikte het leer onder de 
thuisgoalie. Dat herhaalde Veselinovic vlak voor affluiten nog een keer: 0-5 was de eindstand. 
 
Maandag 23 juni:  De kalendercommissie maakte vandaag de definitieve data en uren bekend van de eerste 4 
speeldagen.  Voor KV werden er 2 matchen verplaatst:  de uitmatch op KAA Gent gaat door op zondag 3 
augustus om 14.30 uur KV Mechelen - KV Kortrijk wordt op zaterdag 9 augustus om 18 uur afgetrapt. 
Verder laat de club weten dat KVC Westerlo ASV Geel vervangt als sparringpartner op zaterdag 5 juli.  De 
match wordt gaat door op het veld de Kempense neo-eersteklasser en begint om 15 uur. 
 
Dinsdag 24 juni:  oefenwedstrijd  =>  SK Rapid Leest  -  KV Mechelen   1-4 
In een wedstrijd zonder veel kansen ging Malinwa in het slot over SK Rapid Leest. 
Malinwa had het lastig om kansen bij elkaar te voetballen en kwam zelfs op achterstand. Twintig minuten ver 
kopte Van Mullem Leest zowaar op voorsprong. KV Mechelen reageerde via schoten van Hanni op de 
thuisgoalie en een kopbal van Matthys die over vloog. 
Ook in het openingskwartier van de tweede helft greep geelrood de thuisploeg niet bij de keel. Toch scoorde 
Adesanya vrij snel de gelijkmaker. De 1-1 zou echter niet het sein worden voor meer vertier, want er vielen 
voorts nauwelijks kansen te noteren.  
Adesanya zorgde met een afgekeurd goaltje vanuit buitenspel na 75 minuten plots voor enige opwinding. 
Mokulu dook even later aan het penaltypunt op en knalde het leer tegen de touwen. Diezelfde Mokulu maakte 
er in het slot nog met een puike kopbal 1-3 van, een doorgebroken Adesanya zette de 1-4 op het bord. 



Woensdag 25 juni:  KV Mechelen begon vandaag met lessen Nederlands voor de anderstalige spelers om 
onder meer de verbondenheid tussen hen en de supporters te versterken.  Een aantal keer per week zullen de 
spelers tijdens de middagpauze aan de (school)tafel schuiven om onder begeleiding van een gediplomeerde 
leerkracht de eerste woorden Nederlands te leren of om hun Nederlandse taal beter te ontwikkelen. 
Naast de Nederlandse lessen kregen de spelers ook een welkomstpakket om de club, maar ook hun nieuwe 
stad beter te leren kennen. Het initiatief komt van het supportersorgaan en wordt ondersteund door de club. 
 

  
Ondermeer Obradović , Veselinović , Michalski, Iddi, Ihssen, Cissé, Hanni, Vandam, Kosanović, Cordaro en 
Ghomsi waren present op de eerste Nederlandse les. 
 
Vrijdag 27 juni:  Vandaag kwamen de eerste nieuwe wagens voor de spelers aan. Maandag krijgen de spelers 
de sleutels van hun nieuwe Opel-wagen in handen. 
Dankzij GMAN, Opel en J&T Autolease krijgen de Mechelse spelers voortaan een Opel Astra Sports Sedan 
EcoFlex om mee rond te toeren. "GMAN en Opel zijn onze nieuwe partners. Zij zullen de komende 2 seizoenen 
voor de auto's van onze spelers zorgen", zo zegt commercieel directeur van KVM, Marc Faes. 
 
Zaterdag 28 juni:  oefenwedstrijd  =>  K. Rupel Boom FC  -  KV Mechelen   0-3 
De toeschouwers in het Gemeentelijk Parkstadion moesten acht minuten wachten op het eerste doelgevaar. 
Een kopbal van Veselinovic werd op de lijn gered. Een paar minuten later probeerde ook Biset het met het 
hoofd, maar zijn poging ging net over. In minuut zestien kon Tim Matthys na een korte combinatie met Hanni 
een een-tweetje opzetten met Veselinovic. Matthys kwam oog in oog met de doelman en faalde niet. Na de 
openingstreffer kregen Veselinovic en Matthys nog schietkansen en ook de thuisploeg had nog een paar 
mogelijkheden, maar gescoord werd er voor de pauze niet meer.  
Na de koffie betraden elf nieuwe Mechelse spelers het speelveld. Geelrood had meer balbezit en speelde 
dominanter. De thuisploeg kreeg het moeilijker om de gaten dicht te lopen en de bezoekers kregen meer 
ruimte. In de 73e minuut dook Obradovic na een individuele actie in de zestien. De verdedigers van Boom 
kregen zijn aflegger niet weg en Adesanya was er in de kluts als de kippen bij om de nul-twee binnen te 
trappen. 
Een kleine tien minuten later lag Obradovic opnieuw aan de basis van een doelpunt. Zijn diepe bal in de rug 
van de verdediging zette Adesanya op weg naar doel. Hij profiteerde van het uitschuiven van een verdediger, 
dook de grote rechthoek in en werkte beheerst af. De 0-3 eindstand was een feit. 
 
Zondag 29 juni:  Tom Caluwé komt bij de 
Technische Staf om samen met Sven Swinnen de 
functie van assistent-trainer te vervullen.  Hij komt 
in de plaats van Patrick Van Houdt die naar 
Charlton Athletic FC vertrok.  Hij tekende een 
contract voor 1 seizoen.  Voor Caluwé betekent dit 
een tweede periode Malinwa in zijn leven.  Eind de 
jaren 90 was hij al als speler actief voor KV.  Hij 
maakte onder andere deel uit van de ploeg die in 
1999 kampioen werd in tweede klasse.  

 

1997-1998 en 1998-1999 



Woensdag 2 juli:  oefenwedstrijd =>  KV Mechelen  -  Újpest FC   1-1 
Voor haar vijfde vriendschappelijke wedstrijd van de voorbereiding trad KV Mechelen aan tegen het 
Hongaarse Ujpest FC. Malinwa speelde ook al vorig jaar tegen deze ploeg uit Boedapest en won toen met 3-1. 
Efficiëntie 
Op de website van Ujpest FC stond voor de wedstrijd nog te lezen dat het grootste probleem van KV Mechelen 
het scoren is, maar op basis van de eerste twintig minuten kan daar geen oordeel over geveld worden omdat 
Malinwa niet echt tot kansen kwam. Enkel Obradovic kon Veselinovic bedienen, maar die besloot in 1 tijd 
naast. Het balbezit mocht dan wel voor geelrood zijn, het was Ujpest dat aan 1 uitgespeelde kans genoeg had 
om op voorsprong te komen.  
Ujpest groeide in de wedstrijd nadat ze dat doelpunt gemaakt hadden, maar het waren Obradovic en Mokulu 
die de grootste kansen kregen om KV Mechelen op gelijke hoogte te brengen. Obradovic zag zijn bal op het 
dak van de goal vallen en Mokulu zijn schot raasde voorlangs en raakte de paal langs de verkeerde kant. 
Aansluitingstreffer 
Malinwa begon met een iets gewijzigd team aan de tweede helft. Claes en Adesanya kregen hun kans om 
meer creativiteit in de wedstrijd te brengen. Veel doelpogingen haalde geelrood er echter niet uit. De Witte 
kon tweemaal op corner zijn kopbal niet genoeg richten en ook de afstandsschoten van Hanni, Matthys en 
Kosanovic waren niet goed genoeg afgemeten.  
Tien minuten voor affluiten kon Matthys Malinwa wel langszij brengen. Met een zwevende sliding dook zijn bal 
de rechterkruising in. KV Mechelen moest de wedstrijd wel met zijn tienen eindigen nadat Biset na een duel op 
het middenveld een rode kaart onder zijn neus geschoven kreeg.  
KV Mechelen doorstond de eerste echte test net. De wedstrijd werd afgefloten met een 1-1 gelijkspel als 
eindstand. 
 
Woensdag 2 juli:  De oefenwedstrijd van komende zaterdag op het veld van KVC Westerlo is vervroegd van 
15u naar 14u30.  Dit omwille van de Rode Duivels die om 18u hun kwartfinale tegen Argentinië beginnen. 
 
Zaterdag 5 juli:  oefenwedstrijd  =>  KVC Westerlo  -  KV Mechelen   0-3 
KV Mechelen won vanmiddag met 0-3 van neo-eersteklasser KVC Westerlo. 
Malinwa had de partij van bij aanvang onder controle en liet het leer vlot van voet tot voet gaan. Bij de rust 
stond de brilscore nog op het bord, maar in de tweede helft kon Malinwa het overwicht ook in doelpunten 
omzetten.  
Jason Adesanya maakte vlak na de pauze de 0-1, de ingevallen Van Tricht zorgde even later voor de tweede 
geelrode goal. In het slot legde Seth De Witte de nul-drie eindstand vast. 
Van deze oefenwedstrijd hebben we dit keer geen beelden.   Waarvoor onze excuses. 
 
Dinsdag 8 juli:  oefenwedstrijd  =>  KSK Heist  -  KV Mechelen   1-1 
Malinwa speelde vanavond 1-1 gelijk tegen KSK Heist.  
In een povere eerste helft hield de thuisploeg vrij eenvoudig stand. Het was Rits dat iets voor het kwartier de 
neus aan het venster stak, maar zijn schot werd geblokt door de thuisgoalie.  
Even later trok Nshole zich op gang, maar zijn teruglegger strandde in niemandsland. Vlak voor de pauze klom 
de thuisploeg op voorsprong: Ihssen bleek kansloos op een mooie plaatsbal in de kruising: 1-0. 
Na de pauze was het wachten op enkele frisse krachten om de match te laten kantelen. Zo was een kopbal van 
Paulussen en een lage knal van tester Nduli lang het beste wat geelrood liet optekenen. Tien minuten voor het 
einde was het dan toch raak voor de bezoekers: Van Damme kon een corner aan de tweede paal in doel 
werken: 1-1. 
Wie dacht dat geelrood er even vlot over zou gaan, kwam bedrogen uit. Het was echter de thuisploeg die nog 
het meeste aanspraak kon maken op de overwinning met een knaller op de lat. 
Zo bleef geelrood steken op een 1-1 gelijkspel. 
Een klein uur na deze oefenwedstrijd werd er op het WK in Brazilië geschiedenis geschreven.  Duitsland 
vernederde in de halve finale het gastland en versloeg de Goddelijke kanaries met maarliefst 1-7.  Het is de 
zwaarste nederlaag van Brazilië op een wereldkampioenschap en het is de eerste thuisnederlaag van Brazilië in 
een competitieve wedstrijd sinds 1975.  Toen won Peru met 1-3 in hetzelfde Estadio Mineirao.  Tot slot 
kroonde Miroslav Klose zich tot topschutter allertijden op het WK.  Met z’n goal tegen Brazilië scoorde hij met 
16 goals één goal meer dan de Braziliaan Luiz Nazario de Lima Ronaldo. 
 
Woensdag 9 juli:  Malinwa laat weten dat het fanweekend van 19 en 20 juli gratis zal zijn voor de abonnees.  
Zowel de galamatch op zaterdag tegen Rode Ster Belgrado, als de familiedag op zondag kunnen zij op vertoon 
van hun seizoenskaart gratis bijwonen. 
 
Vrijdag 11 juli:  oefenwedstrijd  =>  Cercle Brugge KSV  -  KV Mechelen   0-0 
KV Mechelen trok vandaag naar de terreinen van tweedeprovincialer FC Veldegem om er de degens te kruisen 
met Cercle Brugge. 



Geelrood speelde een goede wedstrijd en domineerde. Voor de rust staken beide ploegen hun neus wel eens 
aan het venster, maar Olivier Werner en Tome Pacovski konden hun netten proper houden. De nul-nul bij de 
rust was logisch. 
Na de pauze behield KVM de controle over de wedstrijd en kwam het ook twee keer dicht bij een doelpunt. De 
ingevallen Mokulu kwam oog in oog te staan met de Brugse doelman, maar kon de openingstreffer niet tegen 
de touwen jagen. Iets later had Werner een goede redding in huis op een kopbal van De Petter. In de slotfase 
kwam ook Cercle dicht bij de winnende treffer. Mechels balverlies zorgde ervoor dat Biebauw in een één tegen 
één alles uit de kast moest halen om de brilscore op het bord te houden. 
 
Zaterdag 12 juli:  Malinwa maakte vandaag het programma bekend voor het jaarlijkse fanweekend, dat dit 
seizoen doorgaat op 19 en 20 juli. 
De galawedstrijd zal dit seizoen op zaterdag worden gespeeld, tegenstander is de Servische topclub Rode Ster 
Belgrado.  De familiedag is voor zondag.  Dan is er o.a. de traditionele voorstelling van de A-kern met de 
handtekeningensessie.   
 

 
 
Maandag 14 juli:  Vandaag ging de A-kern op de foto voor de persfotografen.   Samen met de technische en 
medische staf en het directiecomité poseerden 30 spelers voor de lenzen van de fotografen.  Kenny Van 
Hoevelen en Seweryn Michalski, die de club mogen verlaten, deden niet mee aan de fotosessie.  Ook Anthony 
Van Loo was er niet bij.  Zijn contract liep op 30 juni af en werd niet verlengd. 
Een officiële ploegfoto 2014-2015 wordt pas genomen in september na het afsluiten van de transferperiode. 
 
Woensdag 16 juli:  oefenwedstrijd  = > KSC Lokeren Oost-Vlaanderen  -  KV Mechelen   1-1 
Bij de rust stond KVM één goaltje in het krijt na een snelle goal van Remacle. Nochtans hield geelrood gelijke 
tred met de ploeg van Peter Maes. Paulussen en Claes zetten Verhulst aan het werk, aan de overzijde zag 
Pacovski een bal van Vanaken tegen de kruising stranden. 
In de tweede helft vond Adesanya al snel op een hoekschop van Claes de gelijkmaker. Malinwa bleef de partij 
onder controle houden zonder veel grote kansen, al had Adesanya na een fraaie actie van Matthys nog de 1-2 
tegen de touwen kunnen werken. Het bleef echter bij 1-1.  
Zaterdag Malinwa speelde woensdagavond in haar voorlaatste oefenmatch 1-1 gelijk tegen Sporting Lokeren. 
om 19u volgt de laatste oefenmatch. Dan treft KVM Achter de Kazerne, de ex-ploeg van Aleksandar Jankovic, 
Rode Ster Belgrado. 
 
Donderdag 17 juli:  Via de website laat KV weten dat er in de Mechelse regio snoep wordt aangeboden ten 
voordele van KV Mechelen.  Malinwa heeft momenteel echter geen verkoopacties lopen, niet voor A-kern, het 
G-team, dames- of jeugdploegen.  Alleen supportersclub ‘de Fanatieke Kakkers’ verkoopt Lotus-lekkernijen ten 
voordele van de eigen supportersclub.  KV Mechelen vraagt dan ook uitdrukkelijk niet in te gaan op dit 
aanbod.  Wanneer je met deze verkoop te maken krijgt, kan je onmiddellijk Malinwa verwittigen via de 
ombudsdienst. 
 
Zaterdag 19 juli:  oefenwedstrijd =>  KV Mechelen  -  FK Crvena Zvezda Beograd   1-1 
Ter gelegenheid van het fanweekend van Malinwa oefende KV tegen de Servische topclub Rode Ster Belgrado. 
Bij de rust stond Malinwa 1-0 voor. Kosanovic mocht rond het halfuur een vrijetrap nemen die afweek in de 



muur. De Servische doelman Kahriman stond en keek ernaar. KVM voetbalde behoorlijk tegen de Servische 
topclub en liet in die eerste helft weinig openingen, al creëerde het zelf ook niet bijster veel kansen. 
In de tweede helft kreeg geelrood het lastiger. Rode Ster kwam stevig uit de kleedkamer en vond snel de 
gelijkmaker. Lazovic kreeg het leer na een vrijetrap voor zijn voeten en knalde hoog in het doel. Pacosvki had 
geen verhaal tegen de stevige uithaal van de Serviër.  
Rode Ster bleef aanvallen en KVM had het lastig om nog kansen bij elkaar te voetballen. Pas in het slot kwam 
de zege nog even in zicht. Veselinovic kon net niet uithalen, Kosanovic mikte op de bezoekende goalie. 
 
Zondag 20 juli:  Na de ‘matchdag’ van gisteren was het vandaag tijd voor de familiedag van het fanweekend. 
Om 15u was er de traditionele spelersvoorstellling gevolgd door de handtekeningensessie.  Verder konden de 
fans ook doorlopend terecht in een cavabar en was er mogelijkheid tot rondleiding in de kleedkamers.  
Daarnaast waren er nog tal van andere activiteiten en standjes voorzien. 
In totaal zakten dit weekend ongeveer 8 500 fans af naar Mechelen:  5 000 op zaterdag en 3 500 op zondag. 
 
Maandag 21 juli:  Tijdens en na het fanweekend werden verschillende nieuwtjes bekendgemaakt.   
Argos is niet langer de naamsponsor van het stadion, dat weer gewoon ‘Achter de Kazerne’ zal noemen.  Er 
lopen onderhandelingen om de stadionnaam opnieuw te verkopen aan één van de sponsors, Telenet zou 
alvast een grote kanshebber zijn.   
Verder werden er op verschillende plaatsen nieuwe sanitaire voorzieningen geplaatst in het stadion.  Dit in 
afwachting van de geplande renovatie.  De club hoopt het MER-dossier, dat de bouwplannen deed  vertragen, 
tegen het einde van 2014 rond te hebben zodat de bouwvergunning kan worden aangevraagd. 
De traditionele reclamepanelen werden vervangen door een moderne LED-boarding. 
Nieuws van de abonnementenverkoop:  de teller stond na het fanweekend op 6 500, dit zijn er een duizendtal 
minder dan het totaal van vorig jaar. 
Wat de nieuwe shirts betreft: KV hoopt zondag in de definitieve versie te kunnen spelen.  In de fanshop zullen 
de nieuwe shirts pas vanaf september te koop zijn. 
 
Dinsdag 22 juli:  Ondertussen is ook de reden bekend van de slechte staat van de Mechelse grasmat.  Het 
vochtige weer veroorzaakte een schimmelziekte.  Het veld Achter de Kazerne ligt er normaal gezien altijd goed 
bij.  Niet zo dit jaar.  “Onze medewerkers hebben echter alles gedaan wat ze elk seizoen doen”, zo zegt Marc 
Faes, verantwoordelijk voor het stadion.  “De graswortels worden echter aangetast door fusarium, een 
schimmelziekte.  Door het vochtige weer duikt dit op.” 
Malinwa overlegde dan ook met de gespecialiseerde firma DCM.  “We gaan het veld behandelen tegen de 
schimmels. Normaal gezien moet tegen september het probleem van de baan zijn.” 
 
Vrijdag 25 juli:  Op de dag dat de nieuwe competitie begint met R. Standard de Liège – Sporting du Pays de 
Charleroi maakte Malinwa bekent dat Kenny Van Hoevelen de club verlaat.  Z’n contract werd in onderling 
overleg ontbonden.  De Mechelaar, die al sinds 2005 voor Geelrood speelde, vond onderdak bij tweedeklasser 
Oud-Heverlee Leuven, waar hij een contract voor één seizoen ondertekende. 
Verder wordt Stevy Okitokandjo verhuurd KSV Roeselare, ook een tweedeklasser.  De jonge spits kwam deze 
zomer over uit de beloftenkern van KAA Gent en KV hoopt hem via deze uitleenbeurt meer speelkansen te 
geven met het oog op z’n verdere ontwikkeling. 
 
Zondag 27 juli:  eerste speeldag Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KRC Genk   3-1 
Voor de competitieopener tegen Racing Genk gaf trainer Jankovic het vertrouwen aan de basisploeg van 
vorige week tijdens de fandag. 
De eerste kans van de partij was meteen prijs voor de bezoekers: Hyland kreeg een zee van ruimte en had de 
hoek voor het kiezen: 0-1. Malinwa had het moeilijk in de beginfase om in haar ritme te komen, maar na een 
kwartier kwam het toch meer in het stuk voor. Nieuwkomer Hanni liet zich meteen opmerken met een lage 
schuiver, maar koos de foute kant van de doelpaal. 
Hanni brengt Malinwa op gelijke hoogte 

KV Mechelen eiste het balbezit op en zag een betere periode bekroond met een doelpunt. Claes legde aan in 
de zestien en Hanni liep de bal aan de tweede paal tegen de touwen. Een verdiende gelijkmaker voor de 
jongens van Jankovic. 
Malinwa rook dat er meer in zat en drukte door: Matthys mocht alleen op doelman Bizot doorstomen, maar 
de bezoekende goalie ging goed plat. 
Duo Adesanya-Claes schiet Malinwa delirium in 

Terwijl de wedstrijd rustig verder kabbelde, trok geelrood plots weer alle registers open: een lage schuiver van 
Matthys trof de staak, maar Adesanya stond op de goede plaats en schoot de bal in twee keer hoog in de tent. 
Twee minuten later was de thuisploeg daar opnieuw: Hanni stuurde Claes in het straatje en die wipte de bal 
rustig over de uitgekomen doelman: 3-1 en Achter de Kazerne in vuur en vlam. 
Hyland rood, KVM speelt rustig uit 



De koffie was nog maar net verteerd of Hyland mocht al terug de kleedkamers opzoeken na een fout op 
Obradovic. Het nekschot voor de dan al povere bezoekers. 
KV Mechelen hield de bal in de rangen en Racing Genk liet begaan. Tijd dus voor de Mechelse spionkop om het 
bezoekende kamp bij te treden en de naam van Mario Been te scanderen. Emilio Ferrera keek het met lede 
ogen aan en zag hoe zijn ploeg geen vuist meer kon maken. Enkel Buffel kwam nog dichtbij een doelpunt, 
maar Pacovski gaf zich geen tweede keer gewonnen. 
Zo doet Malinwa meteen een gouden zaak en heeft meteen de scalp van een G5-ploeg te pakken. 
 
Dinsdag 29 juli:  Doelman Sören Ihssen verlaat mogelijk KV Mechelen.  Hij liet weten opnieuw te willen 
studeren.  Club en speler gaan nu rond de tafel zitten om een oplossing te zoeken. 
"Ihssen heeft ons verteld dat hij graag weer gaat studeren.  Daarvoor wil hij terug naar Duitsland", zo zegt 
assistent sportief directeur Olivier Renard.  "Dinsdagochtend zal Ihssen dit aan de spelersgroep meedelen." 
Officieel is het vertrek van Ihssen nog niet helemaal.  "De komende dagen gaan speler en club rond de tafel 
zitten om een akkoord te vinden om het contract te ontbinden", aldus nog Renard.  "Geruchten over een 
opvolger blijven dus geruchten.  Daar is allesbehalve iets officieel op dit moment." 
 
Zaterdag 2 augustus:  David Destorme wordt voor de rest van het seizoen uitgeleend aan KV Red Star 
Waasland-SK Beveren.   De aanvallende middenvelder van Malinwa trainde gisteren al mee met de ploeg van 
Ronny Van Geneugden.  Vandaag bereikte beide clubs een mondelinge overeenkomst over de uitleenbeurt.  
Destorme speelde als sinds 2009 voor KV en is na dit seizoen einde contract. 
 
Zondag 3 augustus:  tweede speeldag Jupiler Pro League  =>  KAA Gent  -  KV Mechelen   3-1 
In een enthousiaste en vinnige eerste helft voetbalde KVM Mechelen bijzonder leuk en fris. Het had ook tal 
van kansen, maar enkel Kosanovic kon met een strafschopdoelpunt scoren. En dat zou in de tweede helft zuur 
opbreken, want een scherper Gent nette snel de gelijkmaker en was even later bijzonder efficiënt via Raman.  
Veselinovic had de gelijkmaker nog aan het hoofd, maar het was echter aan de overzijde dat Depoitre de drie 
punten voor Gent thuishield. 
Malinwa kwam snel voor de kooi van doelman Sels piepen. De Buffalo’s slaakten een luide “oef”, want 
Kosanovic mikte een ingestuurde hoekschop van aan de penaltypunt op een geelrode rug. Nadat Obradovic na 
een dribbeltje werd gestuit, vuurde Matthys een nieuwe waarschuwing af. Zijn vrijetrap deed de lat trillen.  
Enthousiast KVM houdt Gent-arena stil 

KVM verdiende een doelpuntje, maar Biset – eenzaam koppend op een hoekschop van Matthys – mikte niet 
echt verfijnd naast. De bedrijvige Matthys kopte even later dan maar zelf, Sels zag het leer naast vliegen. 
En de thuisploeg? Die bracht nauwelijks vuurwerk. 25 minuten ver ontsnapte Raman aan het oog van de 
bezoekende defensie, hij fusilleerde de reclamepanelen. Indien je vorig seizoen veel Achter de Kazerne 
vertoefde, zal je het nauwelijks geloven, maar het was weldegelijk KVM dat het spel maakte. Vinnig, leuke 
combinaties op de korte ruimte en met behoorlijk veel diepgang, enkel het verdiende goaltje ontbrak.  
Dat viel in het absolute slot van de eerste helft nadat Adesanya werd neergehaald in de zestien en Milos 
Kosanovic netjes de zestienmeter omzette. 
En toen ontplofte Gent 

Vlak na de rust hing Laurent Depoitre al snel de bordjes gelijk. De ex-spits van Oostende troefde Kosanovic af 
en schoof het leer onder Pacovski. Uitkijken dus hoe KVM met deze snelle gelijkmaker omging. 
Adesanya kon voor Sels opduiken, maar afwerken, neen, dat lukte niet. 
KVM kreeg het met de zet van Vanhaezebrouck – Soumahoro in voor Puljic - moeilijk en toen Gent met een 
gelukje op het middenveld de bal afsnoepte, kreeg Raman een vrijgeleide. De nummer 11 werkte fraai af. 
Malinwa moest even bekomen, al had de ingevallen Rits de 2-2 aan de voet: zijn plaatsballetje botste naast. 
Veselinovic niet, Depoitre wel 

En zo swingend en drukkend Malinwa over het veld walste in de eerste helft, zo vlotjes steeg het 
zelfvertrouwen bij de thuisploeg in de tweede helft. Kums schilderde op zijn Matthys’ een vrijetrap tegen de 
deklat. KVM-coach Jankovic gooide Veselinovic nog in de strijd en hij zag acht minuten voor affluiten zijn 
gelijkmaker door Sels uit de hoek gehaald worden. 
Een belangrijke redding, want aan de overzijde sloeg Depoitre opnieuw keihard toe. Pacovski kon de kogelbal 
niet meer stuiten: 3-1 en match gespeeld. 
Zo verloor Malinwa ondanks een fijne eerste helft en enkele kansen in de tweede helft van zeer efficiënte 
Buffalo’s. 
 
Woensdag 6 augustus:  Adrien Faidherbe wordt de vervanger van derde doelman Sören Ihssen.  Faidherbe 
was einde contract bij Sporting du Pays de Charleroi en komt transfervrij over van de Karolo’s.  Volgens Gazet 
van Antwerpen tekende hij reeds vorige week vrijdag een contract in Mechelen.  De overeenkomst draagt tot 
aan het einde van het seizoen. 
 



Vrijdag 8 augustus:  De kalender voor de matchen van speeldag 5 tot en met 7 werd vastgelegd.  Voor KV  
verschuiven er 2 wedstrijden van zaterdagavond 20 uur naar zondagavond.  De thuismatch tegen Club Brugge 
KV gaat door op zondag 24 augustus om 18 uur.  De verplaatsing naar Sporting du Pays de Charleroi is een 
week later op zondagavond om 20 uur. 
 
Zaterdag 9 augustus:  derde speeldag Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KV Kortrijk   1-2 
Malinwa verloor vanavond met 1-2 van KV Kortrijk. Na een goede eerste helft verdronk KVM in tien minuten 
tijd. Betwistbare goals van Pavlovic en Marusic wisten het penaltydoelpunt van Kosanovic uit. 
Het puntenloze Kortrijk zette al snel Pacovski aan het werk, maar het was wel geelrood dat dé kans op de 
openingsgoal kreeg. Matthys zat tussen een slappe terugspeelbal van Tambe. De nummer 7 miste echter 
jammerlijk. 
Kosanovic doet het weer vanop de stip 

KVM nam gaandeweg de partij in handen en drukte KV Kortrijk op de eigen helft. Adesanya en Biset kregen 
kansen, al was het Kosanovic die rond het halfuur vanop de stip de score opende. Mulemo beroerde een 
voorzet met de hand en scheidsrechter Dierick wees naar het penaltypunt.  
Verdiend voor de thuisploeg, die voorsprong, al kwam KVK na het doelpunt wel aan aantal keer voor Pacovski 
piepen. Chevalier mikte op de Macedonische doelman. 1-0 was de ruststand. 
Tien rampzalige minuten 

In een meer evenwichtig begin van de tweede helft keilde Claes de eerste kans naast de kooi van Darren Keet. 
Adesanya draaide zich even later in de zestien weg van zijn bewaker, dit keer moest Keet wel ingrijpen. De 
partij verwaterde en Malinwa liet KVK komen. 
In tien minuten tijd zag KVM haar voorsprong helemaal verdwijnen. Pavlovic zette eerst de gelijkmaker op het 
bord nadat Paulussen en co een fout zagen. De Petter incasseerde even later zijn tweede gele kaart na een 
akkefietje met Santini en tot overmaat van ramp keilde Marusic fraai het leer tegen de touwen. Tot groot 
protest van de thuisploeg, want heel het stadion zag net hiervoor buitenspel. 
Die rampzalige tien minuten overleefde KVM niet meer, pogingen van Van Tricht en Adesanya ten spijt. 
 

  
Een spandoek van de Mechelse aanhang voor de jubileummatch van KV. 

 
Zaterdag 16 augustus:  vierde speeldag Jupiler Pro League  =>  KV Oostende  -  KV Mechelen   2-0 
Een onmachtig KVM verloor vanavond met 2-0 van een veel scherper en vinniger KV Oostende. 
Vlaggen, barbecue en sfeer, nog voor de voetbalschoenen in de Mechelse kleedkamer stonden, bouwde het 
geelrode legioen een leuk feestje. Jammer genoeg breide de wedstrijd KVO-KVM niet meteen een vervolg aan 
de strandparty. 
Malinwa kende immers een heel moeilijke wedstrijd. KVO nam van bij aanvang het balbezit voor zich en zag ei 
zo na na 7 minuten het leer tegen de touwen gaan. Bateau stopte het schot van Coulibaly voor de lijn. KVO kon 
de pressie naar voren echter niet vasthouden, KVM miste dan weer snelheid en precisie om de thuisdefensie 
aan het wankelen te brengen. Enkel Cissé mikte vanuit de tweede lijn een metertje over de kooi. 
Nauwelijks kansen 

Nee, we werden niet wild van het voetbal in de eerste helft, daar aan het zeetje. Enkel de thuisploeg kon nog 
voor de pauze dreigen. Schmisser kopte een unieke kans op Biebauw en vlak voor het rustsignaal redde 
Biebauw fraai de plaatsbal van Berrier. 
Onmachtig Geelrood 

Meer opwinding was er na de rust. KV Mechelen voetbalde meteen een leuke aanval bij elkaar: Ovono loste 
het schot van Claes, Hanni tikte millimeters vanuit buitenspel binnen. Maar met meer werden de ruim duizend 



meegereisde fans niet verwend. 
Geelrood slaagde er niet in om Ovono onder druk te zetten: het verloor de slag om het middenveld, kreeg 
maar geen tempo in het spel en vond nauwelijks diepgang. Defensief hielden de bezoekers lange tijd stand, 
maar KVO sloeg twintig minuten voor tijd keihard toe. 
De pas ingevallen Wilmet schilderde een vrijetrap in de zestien en De Schutter knikkerde zonder tegenstand 
binnen. Nog geen drie minuten later kon Bjorn Ruytinx ongestoord door de buitenspelval glippen en de 2-0 op 
het bord zetten. KVM onderging de wet van de sterkste, slikte zo haar derde nederlaag op rij en kon dus niet 
vieren in haar 2000ste wedstrijd op het hoogste niveau. 
 
Maandag 18 augustus:  Vandaag overleed op 76-jarige leeftijd Jean Nicolay.  Nicolay was in 1963 de eerste 
doelman die de Gouden Schoen won.  Hij speelde op dat moment voor R. Standard Club Liègeois waarvoor hij 
510 wedstrijden tussen de palen zou staan.  Nadien speelde hij ook nog voor R. Daring Club de Bruxelles en R. 
Tilleur FC.  Daarnaast was hij ook 39 keer Rode Duivel.  Na z’n spelerscarrière werd hij keeperstrainer.  Eerst bij 
Standard.  Daarna, toen Michel Preud’homme onder de lat stond bij KV, bij Malinwa.  Later bekleedde hij deze 
functie ook bij het Franse FC Metz en bij de Nationale Ploeg. 
 

   
 

Jean Nicolay:  met z’n Gouden Schoen en als keeperstrainer bij KV Mechelen. 
 
Woensdag 20 augustus:  Naar aanleiding van de 110de verjaardag van de club en de 2000ste match op het 
hoogste niveau, stelde het Malinwa Supportersorgaan een uniek stickerboek voor.  Dit nieuwe collectors item, 
bestaande uit 166 stickers, staat ook stil bij de verschillende scharniermomenten van de club. 
 
Zondag 24 augustus:  vijfde speeldag Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  Club Brugge KV   3-1 
Opluchting Achter de Kazerne. De zege die Malinwa nodig had, kwam er ook. Club Brugge kwam al snel op 
voorsprong na een penalty van Simons, Veselinovic herstelde het evenwicht met opnieuw een elfmeter. Na de 
rust startte KV nog snediger en maakte Cordaro het verschil. In de extra tijd zorgde Claes voor de climax. Na 
Genk (ook al 3-1 na een 0-1) hebben de jongens van Jankovic opnieuw een G5-scalp. 
Twee strafschoppen 

Na de nederlaag aan de kust vorige week voerde Aleksandar Jankovic drie wissels door in zijn team. 
Veselinovic, De Petter en Cordaro kregen de kans om zich (opnieuw) te tonen, Adesanya, De Witte en Matthys 
verdwenen in de dug-out. Veel resultaat leverde dat aanvankelijk niet op, althans geen positief, want al na tien 
minuten stond KV een goal in het krijt. Cissé hief in de eigen zestien zijn hand iets te hoog bij een trucje van 
Vazquez. Delferière legde de bal op de stip, Simons zei merci: 0-1. 
Even later kopte Veselinovic een corner richting eerste paal, maar door stond een Bruggeling met de heupen 
te wiegen. Ook Hanni probeerde de gelijkmaker binnen te rammen, met even weinig succes. En dan was er 
nog een kopbal van Vazquez, maar ook die mocht niet vieren. Tien minuten na zijn gerateerde kopkans – op 
het moment dat de klok het stamnummer van KV aanwees – mocht Veselinovic dan toch een feestje bouwen. 
Nadat De Fauw iets te hevig in de nek van de lange Serviër hijgde, wees Delferière voor de tweede keer naar 
de stip. Veselinovic zette zich zelf achter de bal en ontgoochelde niemand, tenzij dan de aanwezigen van 
Brugse komaf: 1-1. 
Nadien ging de wedstrijd nog aangenaam over en weer, zij het met een iets dominanter KV. Omdat de 
scheidsrechter al genoeg strafschoppen uitgedeeld had en bij beide teams de finishing touch mankeerde, 
belandde de wedstrijdbal nergens meer in het mandje. Zo gingen KV en Club dus met een 1-1 gelijkstand de 
kleedkamers in. 
Applaus voor Cordaro 



Na de pauze stak het al redelijk goed voetballende KV nog een tandje bij en dat werd meteen beloond. 
Niemand minder dan de herboren Cordaro schoot Malinwa binnen de 300 tellen op voorsprong. Zijn eerste 
poging op de voorzet van Cissé zag de publiekslieveling nog afgestopt door een slidende Bruggeling, maar in de 
herneming knalde hij de bal staalhard binnen. Ook daarna bepaalde een zwierige thuisploeg het ritme, helaas 
viel de deugddoende derde niet. Veselinovic probeerde het met een fabuleus lobballetje vanop ruim 
vijfentwintig meter, maar Ryan besliste dat hij niet het lijdend voorwerp van een wereldgoal wilde worden. 
Halverwege de tweede helft – bij KV verdween Cordaro onder luid applaus, bij Club kwam Odjidja erbij – 
herstelden de bezoekers min of meer het evenwicht. De Brugse invaller Storm bleek zijn naam niet gestolen 
hebben, want bezorgde de Malinwafans op het halfuur een bijna-hartstilstand met een pegel op de lat. Ook 
daarna zorgde de Brugse invaller, die nu ook de steun kreeg van Castillo, voor een beetje stress bij de 
thuisdefensie, maar die hield stand. Vlak voor tijd smeet de sterke Paulussen zich nog als een ware held voor 
een schot van Meunier. De al even indrukwekkende Claes maakte het uiteindelijk af: 3-1. Feest Achter de 
Kazerne! 
 
Maandag 25 augustus:  Vanmiddag om 12 uur vond de loting plaats voor de beker van België.  Malinwa neemt 
het in de 1/16de finales op tegen tweedeklasser KFC Dessel Sport.  De Kempenaars schakelden in de vorige 
ronde AFC Tubize uit.  De match gaat door op woensdag 24 september.  Indien KV zich kwalificeert treft het de 
winnaar van het duel  K. Olsa Brakel – KVC Westerlo.  Als KV Mechelen ook de kwartfinales haalt komt het uit 
tegen de winnaar van het kwartet Oud-Heverlee Leuven – KV Kortrijk / SC Eendracht Aalst – Club Brugge KV. 
 
Vrijdag 29 augustus:  Vandaag werd de definitieve kalender vrijgegeven voor de matchen van speeldagen 7 
tot en met 12.  De wijzigingen hebben invloed op 3 wedstrijden van Malinwa.  De uitmatch op KSC Lokeren 
Oost-Vlaanderen werd verplaatst naar zondag 21 september om 20 uur.  De thuiswedstrijd van 18 oktober 
tegen RSC Anderlecht werd dan weer met 2 uur vervroegd, aftrap om 18 uur dus.  Tenslotte gaat het 
streekduel K. Lierse SK – KV Mechelen door op vrijdag 24 oktober  om 20.30 uur.  Naar aanleiding van het vrije 
weekend volgende week speelt KV Mechelen op donderdag 4 september een oefenwedstrijd tegen het 
Nederlandse AZ ’67.  De match gaat door in het AFAS-stadion.  Het stadion van de Nederlandse club uit 
Alkmaar draagt de naam van de gemeenschappelijke shirtsponsor van KV Mechelen en AZ ’67.  De toegang is 
gratis en de aftrap wordt om 16 uur gegeven. 
 

 
 

Zondag 31 augustus:  zesde speeldag Jupiler Pro League  =>  Sporting du Pays de Charleroi  -  KV Mechelen  2-0 
Een olijk combinerend Malinwa zocht, maar vond de sleutel om het slot van de Zebra’s te ontgrendelen niet. 
En dat geelrood zuur opbreken, want een uiterst efficiënt Charleroi maakte zijn kansen in de tweede helft wel 
af. 
De grootste mogelijkheid versierde KVM bij de start. Vijf minuten ver kreeg Malinwa al een dot van een kans: 
Claes stormde alleen op doelman Penneteau af, maar mikte zwakjes op de thuisgoalie. Een dominant geelrood 
trok het balbezit naar zich toe en tikte bij aanvang lustig rond, al vertoonde de thuisafweer nauwelijks barstjes. 
Veselinovic en co geraakten tot aan de zestienmeter, maar niet in de zone van de waarheid. 
Combinaties, maar geen kansen 

Nee, de olijke Mechelse combinaties op het middenveld leverden kans noch doelpunt op. En de thuisploeg? 
Die speculeerde op enkele zeldzame hoekschoppen met als target Rossini, al waren zijn kopballetjes 
ongevaarlijk voor Biebauw. De logische nul-nul ruststand staat dan ook op het bord. 
Efficiënte thuisploeg maakt KVM af 

Charleroi-coach Mazzu gooide Ndongala in de strijd en die liep meteen letterlijk de 1-0 binnen na niet zo mooi 
verdedigen bij KVM. Tainmont schilderde voor, Ndongala zette het goaltje op zijn naam. De reactie van de 



bezoekers bleef niet uit: een ingestudeerd nummertje op vrijetrap met Kosanovic en Paulussen mikte de 
ingevallen Matthys maar net in het zijnet.  
KV Mechelen kon nochtans aanspraak maken op de gelijkmaker: Veselinovic kopte echter een perfecte voorzet 
zachtjes op de thuisgoalie. En dat zou zuur opbreken, want aan de overzijde toonden de Zebra’s zich bijzonder 
efficiënt. Eerst redde Biebauw een bal van Fauré met een fraaie reflex, maar tegen een kopbaldoelpunt van 
Dewaest was hij niet gewapend. En zo gaf KVM ondanks balbezit en overwicht weer simpel drie punten weg. 
 
Maandag 1 september:  Op de laatste dag van de transferperiode geraakte KV Mechelen nog 2 spelers kwijt.  
Zowel Abdul-Yakuni Iddi als Benjamin Mokulu Tembe worden tot het einde van het seizoen uitgeleend.  Iddi 
verhuist naar tweedeklasser Oud-Heverlee Leuven en Mokulu gaat voor het Franse SC Bastia spelen. 
Later op de avond, vlak voor het verstrijken van de transferdeadline, bereikte Malinwa ook een overeenkomst 
met een nieuwe speler.  Jens Naessens komt over van SV Zulte-Waregem.  De 23-jarige flankaanvaller speelde 
in de jeugd voor KMSK Deinze, R. Excelsior Mouscron en Club Brugge KV, maar maakte via de jeugdacademie 
van SV Zulte-Waregem z’n debuut in eerste klasse.  Hij tekende een contract voor 3 seizoenen bij 'Geel-rood'. 
 

  
 

KV’s nieuwste aanwinst Jens Naessens in het shirt van z’n vorige werkgever SV Zulte-Waregem. 
 
Donderdag 4 september:  oefenwedstrijd  =>  AZ ’67  - KV Mechelen   2-1 
Op uitnodiging van sponsor AFAS is Malinwa vanmiddag te gast in het AFAS-stadion van AZ Alkmaar. KVM-
coach Jankovic wijzigde zijn basiself op verschillende plaatsen en gaf zo een aantal jongens de kans om zich in 
de kijker te spelen. 
De thuisploeg begon het best aan de partij en was snel gevaarlijk op stilstaande fase, maar doelman Biebauw 
liet zich niet verrassen. Geelrood reageerde via Veselinovic, maar de targetspits van de Mechelaars besloot te 
zwak op doelman Rochet. 
Even later werd Cordaro het straatje ingestuurd door Hanni. De dribbelvaardige flankaanvaller was niet 
egoïstisch en vond Matthys aan de tweede paal, maar zonder succes. 
Matthys op de staak 

De beste kans van de eerste helft kwam van de voet van Matthys. Hanni vond de flankspeler aan de tweede 
paal, maar het nummer zeven van Malinwa schoof de bal tegen de staak. Ook het laatste wapenfeit voor de 
koffie kwam van een Mechelse voet: Cordaro haalde de achterlijn en Veselinovic kwam onvoldoende in 
schietpositie. Conclusie AFAS vs AFAS: 0-0 bij de rust. 
Van Tricht treft ook de paal 

Tijdens de rust wisselde Jankovic het trio Hanni - Cordaro - Veselinovic voor Claes - Van Tricht - Adesanya. Die 
wissel loonde vrij snel: Van Tricht verraste doelman Rochet met een lage schuiver, maar de doelman kreeg 
voor een tweede keer de hulp van de paal. 
Gouweleeuw verrast Biebauw en de muur 

Op het uur klom de thuisploeg dan toch op voorsprong. Rits trok aan de noodrem vlak voor de eigen zestien. 
Gouweleeuw zette zich achter de bal en trapte de bal onder de muur tegen de touwen: 1-0 
Opnieuw Gouweleeuw, Matthys mildert  



Na de openingstreffer kwam geelrood minder in het spel voor. AZ eiste de bal op en zocht nadrukkelijker het 
doel van Biebauw. Tien minuten voor het einde kreeg de thuisploeg een strafschop na een fout van Claes. 
Doelpuntenmaker Gouweleeuw verdubbelde de score met een rustige plaatsbal: 2-0. 
Malinwa reageerde meteen: Adesanya glipte met een gelukje voorbij de thuisgoalie en Matthys tekende voor 
één van zijn eenvoudigste doelpunten uit zijn carrière. Verder dan de aansluitingstreffer kwam Malinwa niet 
meer en stapt zo met een nederlaag de bus op richting Mechelen. 
 

Dinsdag 9 september:  De eerste procedurestap in het opmaken van een milieueffectenrapport (MER) voor de 
renovatie van het stadion van KVM is gezet: de zogenaamde “kennisgevingsnota” is beschikbaar. 
KV Mechelen bereidde de afgelopen maanden samen met technische bureaus de opmaak van een 
milieueffectenrapport (MER) voor.  De eerste stap in de administratieve procedure is nu gezet, want vanaf 10 
september tot en met 9 oktober kan iedereen de zogenaamde “kennisgevingsnota” inkijken. 
Het project zal ook worden toegelicht op een infovergadering op maandag 15 september om 19 uur in het 
stadion van KV Mechelen. 
Dit is de eerste stap naar de opmaak van een milieueffectenrapport.  Op een timing voor de renovatie van het 
stadion pint KVM zich niet meer vast.  “We moeten door heel wat administratieve stappen. Laten we deze 
eerst één voor één doorlopen en dan meteen met alle betrokken partijen een realistische planning opstellen”, 
zo klinkt het bij stadiondirecteur Marc Faes. 
 

Woensdag 10 september:  Ondertussen zijn de polls van de website stamnummer25.be voor “Man van de 
Match” van de maand augustus allemaal afgelopen.  Na het optellen van de percentages van de stemmen was 
het Glenn Claes die de eerste “Speler van de Maand” werd. 
Verder lanceerde Malinwa vandaag ook een nieuwe app.  De app kwam tot stand dankzij businesspartner 
Unibet.  Uiteraard kunt u vanaf nu rechtstreeks vanuit de officiële KV Mechelen app voor elke wedstrijd een 
gokje wagen . 
 

Zaterdag 13 september:  Malinwa bekert op 24 september tegen KFC Dessel Sport.  Opmerkelijk, op vraag van 
het supportersorgaan kocht KVM het thuisvoordeel… niet. 
Een bekercompetitie moet een echte knockoutcompetitie worden: met spanning en vooral verrassingen. 
Tenminste dat vindt het supportersorgaan van KV Mechelen.  Gert Van Dyck: “Als supporters ijveren we al lang 
voor een hervorming van de beker: geen geleide loting, de eersteklassers vroeger in de bekertrommel, geen 
heen- en terugmatchen en ook geen opkopen van het thuisvoordeel meer.  Het bestuur van KV Mechelen 
heeft zich geëngageerd om dit zelf op de agenda van de voetbalbond te zetten.” 
Maar of dat resultaat zal opleveren, is natuurlijk niet duidelijk.  “Je kan dat op de agenda plaatsen, maar wat er 
uit de discussie zal komen, daar heb je niet meteen veel vat op”, aldus nog Van Dyck.  “Daarom wil Malinwa 
alvast zelf vasthouden aan deze principes.  Zo heeft KVM het thuisvoordeel niet van Dessel overgekocht én 
ijverden we voor eerlijke ticketprijzen.  Zo heeft Dessel zijn inkomprijzen laten zakken.” 
 

Zaterdag 13 september:  zevende speeldag Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KVC Westerlo   5-2 
KV Mechelen dolde vanavond met KVC Westerlo. In een ouderwets doelpuntenfestijn vielen maar liefst 7 
doelpunten. 
Malinwa kende nochtans een lastige openingsfase: Westerlo toonde zich een taai blok en het liet twintig 
minuten lang ruimte noch steken vallen. Een eenzame Hanni kopte met z’n kale knikker na 1 luttel minuutje 
spelen wel een bal naast de kooi van Van Langendonck.  
Efficiënte thuisploeg 

De weinige kansen waren echter aartsgevaarlijk: een leuke combinatie Bateau-Hanni vond bijna de voet van 
Veselinovic en na een heet standje voor het bezoekend doel, plaatste Rits het leer tussen de paal de 
Westelgoalie. Malinwa versierde nog voor de rust de twee-nul. De Witte mikte op vrijetrap KVM naar euforie. 
En de bezoekers? Die kwamen nauwelijks aan de zestienmeter piepen. Eén keer was het trillen van de touwen 
nabij: Alouad swingde zich door de KVM-defensie, Schouterden kon net niet goed bij de bal om te besluiten. 
Toch stond de 2-1 bij de rust op het bord nadat Biebauw kwam, maar niet overwon: Gounongbe kopte binnen. 
Hoera, meer goals! 

Malinwa begon ook lekker efficiënt aan de tweede helft: de kleine Hanni kopte groots binnen én de struise 
Bateau zette die arme Godeau aan tot een own-goal. De Westelse hoop bleek meteen gekelderd en de 
troepen van Jankovic toonden dat ook de woorden dodelijk en efficiënt in hun woordenboek staan. 
Dolgedraaid Westel 

De snelle doelpunten sneden de adem van de bezoekers af en KVM bleef olijk aanvallen. Hanni kroonde zich 
tot uitblinker: hij bleef lustig passjes schilderen. Eerst likte Cordaro alleen voor doel nhet leer verkeerd, maar 
Rits bedankte coach Jankovic voor de basisplaats wel met zijn tweede van de avond. 



Invaller Sherjill MacDonald prikte nog even tegen met een – het moet gezegd – fraaie bal in de kruising, maar 
het was aan de overzijde dat geelrood bijna nog scoorde. Tot twee keer toe stak een trillende staak daar nog 
een stokje voor. Al kon dat de pret uiteraard niet drukken: 5-2 en KV Mechelen viert weer met ene mooie 
thuiszege. 
 

Maandag 15 september:  KV Mechelen hield vanavond een infomoment over de opmaak van het 
Milieueffectenrapport (MER) voor de stadionrenovatie.  De kennisgevingsnota is sinds vorige week 
beschikbaar. 
De avond zelf bood de mogelijkheid aan buurtbewoners om extra informatie over de aanpak van het 
Milieueffectenrapport te verzamelen en ook meteen feedback te geven.  Op de avond werden de plannen niet 
opnieuw voorgesteld – dat gebeurde al eerder dit jaar – wel de procedure voor de opmaak van het 
Milieueffectenrapport (MER) toegelicht.  Zo gaf het expertisebureau Technum uitleg over hoe het MER wordt 
opgevat en opgemaakt.  
“De procedure verloopt in verschillende fases waarvan we nu met de kennisgeving de eerste stap zetten. In 
het rapport worden voornamelijk de effecten op mobiliteit, mens en ruimtelijke aspecten bekeken.  Enerzijds 
bekijken we wat er gebeurt tijdens de werken, anderzijds uiteraard wat de gevolgen zijn na de renovatie.” 
Ondertussen startte KV Mechelen ook de mobiliteitstellingen.  “Dat geeft ons een idee van de impact van een 
voetbalwedstrijd van Malinwa op het verkeer in de buurt.  KVM zal ook een supportersenquête houden om te 
bekijken hoe de mobiliteit van de supporters vandaag is.  Eens we een overzicht hebben, is het doel om 
alternatieven uit te werken en oplossingen voor buurt én supporters voor te stellen.” 
Alle suggesties op de kennisgevingsnota blijven welkom.  Er is inspraakmogelijkheid tot en met 9 oktober 2014.  
 

Zaterdag 20 september:  Afgelopen week sloot KV Mechelen de abonnementenverkoop af.  Malinwa klokte af 
op 7 129 seizoenskaarten.   De dalende trend zet zich verder, al voor de vijfde op één volgende keer heeft KV 
minder abonnees dan het jaar ervoor.  Dit seizoen moet KV het stellen met 558 ‘vaste fans’ minder dan vorig 
seizoen. 
 

Zondag 21 september:  achtste speeldag Jupiler Pro League  =>  KSC Lokeren Oost-Vlaand. -  KV Mechelen  3-2 
Een sterk Malinwa had lange tijd zicht op een eerste punt buitenshuis, maar in het slot zette Persoons zijn ex-
club letterlijk een hak. 
Beide elftallen legden leuk en verzorgd voetbal op de mat, al bleven kansen lange tijd uit. De eerste grote kans 
in de partij was voor Koen Persoons. Hij kon uithalen op rechts, Biebauw redde met een knappe parade. Aan 
de overzijde haalde Obradovic uit, maar zijn schot week af en strandde naast.  
Vanaken vond de openingen over de grond maar niet en probeerde het dan even met het hoofd: Biebauw zag 
het leer over zijn kooi vliegen. 
Lekkere goals nog voor de pauze 

Malinwa van haar zijde probeerde het zelf eens via Rits die het zijnet deed trillen. Geelrood versierde nog 
enkele opties op weg naar euforie, maar miste scherpte in de zestien via Hanni en Matthys. Die klaarheid 
behield de jonge Besart Abdurahimi rond het halfuur wel: hij schilderde enig mooi in doel.  
Matthys, voor de gelegenheid op de rechtsback geposteerd, reageerde vinnig én efficiënt. Eerst weerde Copa 
met een supersave nog een knaller af, maar tegen een uithaal vanop links vermocht de thuisgoalie niets. 1-1 is 
de ruststand. 
KVM knokt zich opnieuw langszij.  

Net gestart aan de tweede helft haalde Cordaro hard uit, maar het was aan de overzijde opnieuw Abdurahimi 
die de weg naar de touwen vond. Vanaken swingde zich vlotjes door de KVM-defensie, de nummer 18 van 
Lokeren tikte gretig binnen. 
Geelrood vocht zich echter opnieuw terug in de match.  
Bateau recupeerde net voor het strafschopgebied, liet Matthys de voorzet trappen en kopte na de perfecte 
loopactie de 2-2 binnen. De partij leek helemaal opengebroken, want Biebauw moest even later oog in oog 
met Vanaken een nieuwe achterstand redden.  
Persoons zet KVM een hak 

KVM verdiende haar eerste puntje op verplaatsing, maar liep in het naderende slot steeds meer naar eigen 
doel. Zo kreeg de Mechelse goalie nog werk op te knappen: Galitsios en Overmeire vuurden recht op Biebauw. 
Tien minuten voor affluiten brak de geelrode veer dan toch: de Mechelaars gunden de opkomende Galitsios te 
veel ruimte en via de hak van Persoons stond de 3-2 wel op het bord. En daar herstelden de verdienstelijke 
bezoekers niet meer van. 
 

Maandag 22 september:  Opmerkelijk, Malinwa draafde zondag in Lokeren op in ternauwernood gemaakte 
shirts zonder logo.  Een shirt zonder clublogo, daar hoort meer dan een woordje uitleg bij. 



De aanleiding bleken de kleuren van het shirt bij de thuisploeg.  "Eerder deze week namen we met Lokeren 
contact op om te bekijken met welk shirt zij zouden spelen.  Dat bleek zwart met een gele streep erdoor.  Onze 
voorziene uittenues zijn zwart, onze thuisshirts bevatten geel.  Dus lieten we snel nog de rode shirts maken", 
zegt Marc Faes, commercieel directeur van KV Mechelen. 
Die rode shirts zouden dus in primeur zondag gebruikt worden, maar de truitjes werden zaterdag zonder 
clublogo geleverd.  "Dat is de tweede keer al, want ook onze zwarte shirts werden ondanks aandringen zonder 
het KVM-embleem geleverd."  Daarom vroeg Malinwa vlak voor de wedstrijd of er toch met het geelrode shirt 
kon gespeeld worden.  "Zowel Lokeren als KV Mechelen vonden dat geen probleem, maar de scheidsrechter 
wou dit niet." 
En daar stond geelrood dus aan de aftrap, zonder clublogo op de shirts.  "We stonden zondag voor de keuze: 
spelen in een shirt van Lokeren of in het snelgemaakte eigen rode shirt zonder embleem." 
Hoe dan ook, het clublogo moet de komende uitwedstrijden weer op het shirt.  "We gaan de zwarte en rode 
versie laten aanpassen.  Daarnaast laten we nu een vierde uitrusting in het wit en met clublogo maken zodat 
we van die discussies over totaal verschillende kleuren helemaal af zijn", aldus nog Faes. 
 

 
 

Tim Matthys in het shirt zonder logo… 
 

Woensdag 24 september:  Het bestuur van de stad Mechelen stelt volgende week aan de gemeenteraad voor 
om borg te staan voor de banklening die KVM aangaat. 
Het college van burgemeester en schepenen van de stad Mechelen stelt volgende week aan de gemeenteraad 
voor om een bankwaarborg te geven voor de lening die KV Mechelen zelf aangaat om haar stadion te 
renoveren.  Dankzij die waarborg kan Malinwa het voorziene bedrag voor de renovatie bij de bank lenen. 
“Als je een huis koopt en geld leent bij de bank, zijn de grond en het pand de waarborg als je ooit niet meer 
zou kunnen afbetalen.  Gezien wij geen eigenaar zijn van de gronden, maar de stad wel, stellen zij nu de borg 
ter beschikking”, verduidelijkt financieel directeur bij KVM, Thierry Steemans.  “Deze waarborg zal ervoor 
zorgen dat wij zelf een banklening kunnen aangaan om een deel van de renovatie te betalen.”  
Het financieringsplan voor de renovatie is overigens helemaal klaar en wordt binnenkort voorgesteld aan de 
raad van bestuur van KVM.  “Pas indien ook onze raad van bestuur zich hierin kan vinden, kunnen we met alle 
definitieve details naar buiten komen.” 
Een risico dat de stad zelf moet opdraaien voor de kosten indien de club ooit de banklening niet meer zou 
afbetalen, is er niet.  “Eerst en vooral, we hebben onze gezonde financiële situatie toegelicht.  Al meer dan 10 
jaar waken we daar zorgvuldig over en dat zullen we ook in de toekomst doen”, is Steemans duidelijk. 
“Daarnaast loopt de stad geen risico: indien KVM de banklening niet correct zou terugbetalen, kan de stad de 
tv-gelden van de club opeisen.  Kortom, een win-win voor iedereen.” 
De gemeenteraad beslist volgende week over het goedkeuren van het voorstel. 
 

Woensdag 24 september:  1/16de finale beker van België  =>  KFC Dessel Sport  -  KV Mechelen   0-2 
KV Mechelen bekert verder na de eerste uitzege van het seizoen. Het werd 0-2 in Dessel. 
Vanavond maakte KV Mechelen de verplaatsing richting Kempen voor het bekerduel tegen KFC Dessel Sport. 
Tussen twee Waaslandse competitietegenstanders in wou Malinwa zich tegen de tweedeklasser richting 
achtste finales knokken. Trainer Jankovic wijzigde zijn basiself van afgelopen zondag op drie plaatsen: 
Adesanya, Van Damme en Cordaro maakten plaats voor Cisse, Claes en Veselinovic. 
In een aftastend wedstrijdbegin beperkte de thuisploeg zich vooral tot verdedigen. Malinwa had het 



leeuwendeel van het balbezit maar wist pas na een kwartier een gaatje te vinden in de Desselse verdediging. 
Een snelle inworp van Obradovic kwam via Veselinovic bij Glenn Claes terecht. De jonge middenvelder werkte 
het leer beheerst in de verste hoek en bracht Malinwa zo op 0-1. Het tegendoelpunt bracht weinig verandering 
in het spel van de thuisploeg. Geelrood probeerde de stugge verdediging verder open te breken met enkele 
leuke combinaties maar echt doelgevaar wist het niet te creëren. Wanneer Hanni er toch eens kon 
doorkomen, stak de buitenspelvlag er een stokje voor.  
Aan de overkant beleefde Biebauw een rustige avond. Op het half uur moest hij de enige keer tussenbeide 
komen toen een voorzet van op de flank gevaarlijk dichtbij kwam. De Mechelse goalie liet zich niet verrassen 
en maakte het gevaar onschadelijk. Het leek er lange tijd naar uit te zien dat we met een 0-1 stand de rust 
indoken. Tot de thuisdoelman in de allerlaatste minuut Veselinovic ten val bracht in de zestienmeter. De 
Serviër nam zelf de verantwoordelijkheid en trapte de elfmeter fraai in de linkerbenedenhoek. De tweede 
Mechelse treffer was meteen het slotakkoord in de eerste helft. 
Doelpuntenmaker Veselinovic mocht na de rust in de kleedkamer blijven. Het was de beurt aan Jason 
Adesanya om voor Mechels doelgevaar te zorgen. KFC Dessel Sport kwam aanvallender uit de kleedkamer en 
zo ontstond er meer ruimte voor geelrood. Een bedrijvige Tim Matthys wist samen met Rits en Claes een 
aantal stevige kansen bij elkaar te voetballen maar zag de bal steeds gestuit worden door de Desselse 
defensie.  
De thuisploeg kwam in de tweede periode meer aan voetballen toe en kon Biebauw twee keer bedreigen van 
op de rechterflank. Eerst trapte Mateso een voorzet ver naast en even later zoefde een afstandsschot van 
Spaenhoven maar net over doel. 
De wedstrijd kabbelde naar het einde en beide ploegen vochten de meeste duels uit op het middenveld. Bij KV 
Mechelen kreeg Jan Mertens zijn eerste speelminuten. Doelpunten vielen er niet meer te noteren in de 
tweede helft en zo eindigde de wedstrijd op 0-2. Malinwa plaatst zich zo, zonder veel moeite, voor de achtste 
finales, voorzien op 3 december. Daarin neemt geelrood het op tegen derdeklasser Olsa Brakel dat vandaag zo 
maar eventjes met 6-1 won van KVC Westerlo. 
 

Donderdag 25 september:  Vandaag maakte de Pro League de definitieve data van de wedstrijden tot en met 
speeldag 18 bekend.  Voor KV zijn er 3 wedstrijden verplaatst.  De thuismatch tegen SV Zulte-Waregem gaat 
door op dinsdag 28 oktober om 20.30 uur.  Vier dagen later, zaterdag 1 november, reist KV naar R. Standard de 
Liège, waar al om 18 uur wordt afgetrapt.  De verplaatsing naar Genk is dan weer verplaatst naar zondag 23 
november om 18 uur. 
 

Zaterdag 27 september: negende speeldag Jupiler Pro League => KVM – KV Red Star Waasland-SK Beveren 2-0 
KV Mechelen zit mooi op schema. Woensdag verzekerden de jongens van Jankovic zich van een plaats in de 
achtste finale van de beker, vanavond settelden ze zich met een zege tegen Waasland-Beveren veilig in de 
hogere middenmoot. Geelrood hield voor het eerst dit seizoen de nul en mag dankzij goals van Obradovic en 
Veselinovic weer bescheiden naar boven kijken. 
Een lucky goal en een kopstoot 

Een afvallende bal voor de zestienmeter van de bezoekers, een duel tussen een wild trappende Obradovic en 
een slidende Destorme, en het leer dat wonder boven wonder over Coosemans in doel verdween: zo begon de 
wedstrijd tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren. Destorme kon het niet geloven en Obradovic evenmin, 
maar na amper 90 seconden stond Malinwa dankzij die lucky goal wel op voorsprong – een droomstart. 
De bezoekers reageerden quasi meteen met een gevaarlijke aanval, maar zij kenden minder geluk. Na dat 
verrassende begin ging de partij behoorlijk vlot over en weer. Waasland-Beveren probeerde het initiatief over 
te nemen, geelrood prikte geregeld tegen. Beide teams poogden met wisselend succes hun offensieve 
intenties te tonen, al leverde dat geen noemenswaardige kansen op. 
Kopstootje levert rood op 

Omdat de wedstrijd nadien stilaan verwaterde, besloot Beveren-middenvelder Addy – een blijkbaar 
opvliegend figuur – een kopstootje te geven aan Van Damme. De agressieve jongen kreeg in de 33ste minuut 
terecht rood, een tweede cadeau voor de thuisploeg. Die begon daarna evenwel slordiger te spelen, zodat er 
voor de pauze niets meer aan de score veranderde. 
Veselinovic beslist 

KV startte de tweede helft met een opwindende vrijetrap van Hanni, maar viel nadien stil. Waasland-Beveren 
nam de scepter even over, al bleef het gevaar beperkt. De bezoekers kregen enkele vrijeschoppen rond de 
Mechelse zestien, maar dropten die te onzorgvuldig. 
Het ietwat nerveus wordende thuispubliek probeerde vervolgens extra drive in de kabbelende helden te 
pompen en slaagde daar nog in ook. Cordaro krulde plots een eigenaardig balletje tegen de lat en een minuut 
later gaf hij de perfecte assist aan Veselinovic. De lange ex-spits van Beveren kopte op het uur de 2-0 netjes 
tegen de touwen. 



De wedstrijd bleek gespeeld. Veselinovic miste in het vijfde kwartier nog twee keer de kans op de 3-0, een 
moedeloos Waasland-Beveren ergerde zich ondertussen vooral aan de scheidsrechter. Het vrolijkst werden de 
fans van een actie van Obradovic, die uiteindelijk Coosemans op zijn weg vond. Een zegezeker KV dolde 
uiteindelijk nog wat met de bezoekers, maar scoorde niet meer: 2-0. Opnieuw een fijne thuiszege voor 
Malinwa. 
 

Zondag 28 september:  De rode kaart van David Addy na een kopstoot op Joachim Van Damme blijft 
nazinderen.  David Addy, speler van Waasland-Beveren, werd in de eerste helft uitgesloten na een kopstoot op 
Joachim Van Damme.  “Een reactie na een racistische opmerking”, liet Addy achteraf aan de bezoekende staf 
weten.  Van Damme zei meteen na de wedstrijd: “Ik heb een opmerking gegeven, maar niets racistisch.” 
De fase bleef ook vandaag nazinderen.  Zo publiceerde Waasland-Beveren een uitspraak die Addy heeft 
verstaan, op zijn website.  We citeren: “F*cking n*gger, get up!” 
Voorzitter Johan Timmermans is duidelijk: "We geloven Joachim als hij zegt dat hij niets racistisch heeft 
gezegd.  Racisme hoort niet thuis in deze club en zullen we nooit tolereren.  In dit incident ontkent Joachim 
met klem een racistische uitspraak gedaan te hebben." 
Maar wat heb je dan wél gezegd, Joachim?  “Fuck off, get up”, zegt Van Damme.  “Dat hoort ook niet, maar dat 
was het.  Een racistische uitspraak, laat staan bedoeling, heb ik nooit gedaan of gehad.  Nogmaals: ik heb echt 
niets racistisch gezegd, desnoods moeten de beelden maar geanalyseerd worden.  Dan kan iedereen zien wat 
ik gezegd heb.”  KV Mechelen vraagt dan ook de beelden op. 
 

Dinsdag 29 september:  Na het incident tijdens KV Mechelen – KV Red Star Waasland-SK Beveren verschenen 
Joachim Van Damme en David Nii Addy dinsdagmiddag voor de geschillencommissie.  
De bondsprocureur, beide spelers en de scheidsrechter werden ‘s middags eerst gehoord, in de namiddag 
deed de commissie uitspraak.  
De bondsprocureur duidde dat Waasland-Beveren-speler David Addy “redelijk” zeker is van wat er gezegd is 
“wat toch een verschil is met absoluut zeker zijn” en “pas na een uur na het incident over racisme sprak”.  De 
procureur voegde er aan toe: “Als dat zo is, moet het bewezen en bestraft worden.  Als dat niet zo is, is het 
betreurenswaardig. Er is bijgevolg ook geen bewijs van racisme vastgesteld.” 
De commissie verklaarde de klacht voor Van Damme vervolgens echter onontvankelijk.  Enerzijds "werd er 
geen scheidsrechterverslag opgesteld omdat hij geen rode kaart in de wedstrijd kreeg" en anderzijds "werd de 
speler niet opgeroepen door de Reviewcommissie op basis van televisiebeelden". 
KV Mechelen benadrukt nogmaals dat racisme geen plaats heeft binnen de club.  "Elke vorm van discriminatie 
moet uit het voetbal. Dat moet duidelijk zijn." 
"We hebben de beelden zelf opgevraagd om duidelijkheid te kunnen scheppen, maar jammer genoeg gaven 
die de fase niet goed weer.  Joachim heeft ons echter bevestigd dat hij niets racistisch gezegd heeft.  We 
blijven hem dan ook geloven en steunen", zegt KVM-voorzitter Johan Timmermans.  Met deze 
onontvankelijkheid is de procedure dan ook afgelopen.  
Al blijft de zaak nazinderen, want zowel Joachim Van Damme als KV Mechelen kregen de afgelopen dagen 
bijzonder veel negatieve reacties ondanks het feit dat de speler de racistische aantijgingen altijd heeft 
ontkend. 
“We betreuren dat op zo’n manier de aandacht van de kopstoot zelf wordt afgewend.  Daarnaast wordt 
Joachim onterecht aan racisme gelinkt terwijl er geen sprake van racisme was.  We overwegen dan ook om bij 
de onderzoeksrechter een klacht voor laster en eerroof neer te leggen.” 
Het incident veroorzaakte immers heel wat hetze.  "Veel positiefs houden beide partijen hier niet aan over. 
Laten we het erop houden dat het bestrijden van racisme in het voetbal weer op de agenda staat.  Dat is het 
enige positieve van deze zaak", zegt Timmermans. 
 

Woensdag  30 september:  De gemeenteraad van Mechelen keurde gisterenavond unaniem, dus zowel 
meerderheid als oppositie, een stadswaarborg voor KV Mechelen goed.  Met de waarborg kan Malinwa een 
banklening aangaan voor de financiering van een deel van de stadionrenovatie. 
De goedkeuring van de stadswaarborg is een extra stapje in het financieringsluik van de renovatieplannen van 
Achter de Kazerne.  "We willen een deeltje van de plannen financieren met een banklening, maar de bank 
vroeg een waarborg van de stad", licht financieel directeur van KV Mechelen Thierry Steemans toe.  "Gezien 
de gronden van de stad zijn, is het ook logisch dat de stad zich borg stelt." 
Malinwa benadrukt dat de stad geen risico loopt.  "We hebben een duidelijk akkoord: als de club ooit zijn 
banklening niet zou kunnen afbetalen, dan kan de stad de tv-gelden opeisen en dat geld aan de bank storten." 
Het hele financieringsvoorstel wordt binnenkort aan de raad van bestuur van KV Mechelen, met de 
afvaardiging van het supportersorgaan, voorgesteld.  "We betalen een deel door gespaard geld, een deel door 
investeringen van derden en een deel door een banklening." 



Deze goedkeuring staat los van de hele administratieve procedure die KV Mechelen doorloopt om te kunnen 
bouwen.  Zo maakt Malinwa nu een Milieueffectenrapport (MER) op, nog tot 9 oktober is de zogenaamde 
kennisgevingsnota voor inspraak beschikbaar. 
Nadien dient de MER definitief opgemaakt en goedgekeurd te worden.  Eens die fase voorbij kan de 
bouwvergunning aangevraagd worden.  "We hebben dus nog een hele - administratieve - weg af te leggen.  Op 
een nieuwe bouwdatum pinnen we ons dus niet meer vast", aldus stadiondirecteur Marc Faes. 
 

Zaterdag 4 oktober:  tiende speeldag Jupiler Pro League  =>  R. Mouscron-Péruwelz  -  KV Mechelen   1-1 
Bijna leek zich weer een doemscenario te ontrollen in een uitwedstrijd, maar in het slot graaide KVM dan toch 
het eerste puntje op verplaatsing mee. Een goede eerste helft met tal van kansen en missers leverde immers 
een Moeskroens doelpunt op in de tweede helft. Maar Bateau zette nog onverwacht de 1-1 op het bord. 
Het begon allemaal lekker vinnig, daar op Le Cannonier. De 2 elftallen openden met tal van kansen en vooral 
veel zin in aanvallen. 
We telden vijf minuten toen Hanni dé kans op de openingsgoal versierde. Doelman De Vlamynck, net 37 
geworden, redde met een stevige vuist. Aan de overzijde prikten Langil en Badri stevig tegen, maar het was 
Veselinovic die de tweede grote bezoekende kans had moeten binnenprikken. De Serviër wou zich van zijn 
minst egoïstische zijde tonen en legde af… in de voeten van de thuisdefensie. 
Morsen met kansen 

De partij nam wat gas terug, maar vlak voor de pauze ontsnapte Veselinovic weer aan zijn bewaker. Hij tikte 
het leer voorbij de thuisgoalie, dit keer was de paal spelbreker.  
Nee, zelfs ons kleinste teentje kon er niet bij: Malinwa bleef onbegrijpelijk met kansen morsen. Hanni kapte 
luttele minuten later immers zijn naaste bodyguard uit, maar miste van dichtbij power om de touwen te doen 
trillen. In een vinnige eerste helft miste de Malinwa efficiëntie om de thuisploeg al voor de pauze een stevige 
tik uit te delen 
En daar is de tegenstoot 

En zo bleef het uitkijken naar de Moeskroense tegenstoot. Die kwam er ook via Vandendriessche, gelukkig 
voor de Maneblussers strandde de bal op de lat. 
Maar in het begin van de tweede helft kreeg KVM wel het deksel op de neus. Diaby zette zich door en passte 
op het juiste moment naar Langil: 1-0. Een plots aangeslagen Malinwa had geen reactie in huis en ontsnapte ei 
zo na aan de 2-0. Diaby schilderde oog in oog met Biebauw naast. Moeskroen had tijdens de rust het 
strategische plannetje duidelijk omgegooid: het verdedigde scherp en loerde na de 1-0 op de counter.  
De Witte redt eerste uitpunt van het seizoen 

En de bezoekers? Die herkenden we nauwelijks nog. Geen scherpte noch precisie sierden het spel van 
geelrood in de tweede helft. Zelfs een slotoffensiefje was de bezoekende fans niet gegund en sleepte KVM zich 
naar een nieuw uitverlies. Ten minste zo leek het, want in de 89ste minuut kopten Bateau de gelijkmaker 
binnen. 
 

Woensdag 9 oktober:  De kalendercommissie maakte vandaag de definitieve data van de 1/8ste finales in de 
Beker van Balgië vast.  Malinwa voetbalt zo op 3 december 2014 om 20u in en tegen K. Olsa Brakel.  KV 
Mechelen kocht, net zoals in het bekerduel tegen KFC Dessel sport, het thuisvoordeel niet af.  "De beker moet 
zo verrassend mogelijk zijn, de kleine tegen grote clubs en liefst alles in één wedstrijd beslecht.  Door zelf het 
goede voorbeeld te geven en het thuisvoordeel niet af te kopen, toont KV Mechelen zich duidelijk een 
voorstander van een hervorming van de cup", zo klinkt het bij het supportersorgaan van de club. 
 

Vrijdag 10 oktober:  oefenwedstrijd  =>  Valenciennes FC  -  KV Mechelen   0-1 
Vanmiddag speelde KV Mechelen een oefenwedstrijd in en tegen Valenciennes. Trainer Jankovic gaf een 
aantal spelers rust en een aantal jongere spelers en drie Trinidadiaanse testers kregen een kans om zich te 
bewijzen.  
Het was geen typische vriendschappelijke wedstrijd tegen Valenciennes. FC. Zeker langs de kant van de 
thuisploeg. De Franse tweedeklassenploeg zorgde voor een bitsige, stevige en een ‘net niet over het randje’ 
wedstrijd. Voor geelrood was het dus goed om eens tegen ander soort ploeg te spelen.  
Beide ploegen kregen kansen, maar het was KV Mechelen dat aan het langste eind trok. In de dertiende 
minuut kon de jonge Vanlerberghe op een corner van Matthys zijn voet tegen de bal zetten en zo de netten 
doen trillen.  
Malinwa bleef goed overeind en kon de 0-1 voorsprong behouden.  
 
Dinsdag 14 oktober:  oefenwedstrijd  =>  K. Londerzeel SK  -  KV Mechelen   1-0 
KV Mechelen trok er voor een tweede keer deze week op uit om zich aan een oefenwedstrijd te wagen. SK 
Londerzeel was vandaag de gastheer.  



De drie testspelers, die vorige week een aantal minuten mochten spelen, kregen vandaag negentig minuten de 
tijd om zich te bewijzen. Ook enkele beloftespelers mochten de wedstrijd aanvangen. Tegen een sterke, goed 
voetballende derdeklasser kreeg deze samengestelde ploeg de overwinning niet cadeau.  
Integendeel. SK Londerzeel zette na 25 minuten een strafschop om en klampte zich vast aan deze voorsprong. 
Op het kleine kunstgrasveld van de thuisploeg kon KV Mechelen wel een aantal kansen creëren, maar de echte 
snedige aanvallen bleven uit. Een experimenteel Malinwa verloor dus met het kleinste verschil van SK 
Londerzeel. 
 

Woensdag 15 oktober:  Glenn Claes verlengde vandaag z’n contract bij KV Mechelen tot 2018.  De jonge 
linkspoot van KV had nog een overeenkomst tot het einde van dit seizoen met een optie voor een bijkomend 
jaar.  Het contract van de middenvelder werd dus volledig opengebroken tot 2018.   
 

Donderdag 16 oktober:  Vandaag 
werden eindelijk de nieuwe shirts 
voor dit seizoen voorgesteld.  Het 
waren Glenn Claes, Miloš 
Kosanović, Alessandro Cordaro en 
aanvoerder Seth De Witte die het 
“official homeshirt KV Mechelen 
2014-2015” voorstelden in een 
promofilmpje.  Vanaf zaterdag 
voor de match tegen RSC 
Anderlecht zijn de shirts te koop 
voor de fans. 

  
 

Zaterdag 18 oktober:  speeldag 11 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  RSC Anderlecht   1-1 
In een kwieke eerste helft voetbalde Malinwa voldoende kansen bij elkaar om Anderlecht al bij de rust uit te 
tellen, maar het bleef bij de magistrale goal van Cordaro die door Defour in de tweede helft werd uitgewist. 1-
1 was de eindstand. 
Net voor het kwartier zag al wie geelrood in het hart draagt het leer over de lijn gaan, maar scheidsrechter 
Geldhof en zijn assistent oordeelden dat het schot van Cissé niet binnen ging. De bezoekers claimden het 
balbezit, maar KVM bleef het gevaarlijkst. Eerst vond Matthys nog Proto op zijn weg, maar Cordaro deed het 
volgepakte stadion met een heerlijke uithaal ontploffen.  
Kans op kans, slechts 1 goal 

En Malinwa bleef kansjes verzamelen: De Witte kopte over en Hanni mikte op Proto. Maar dé kans op de 2-0 
was er voor Veselinovic na een fraaie actie via Rits en Obradovic. Proto zag de bal voorlangs hobbelen, net als 
even later bij de doorgebroken Cordaro. Paarswit daarentegen geraakte maar niet door de thuisdefensie en 
mocht zich gelukkig prijzen dat het nog maar 1-0 stond. 
Hasi gooide na de pauze Acheampong in de strijd, al leverde dat niet meteen veel op. KVM bleef lustig 
aanvallen, maar miste precisie en geduld om paarswit opnieuw op achterstand te zetten. Daarenboven hield 
Proto de bezoekers in de wedstrijd met een fenomenale redding op een poging van De Witte. 
Cash betaald 

Maar één foutje zou KVM meteen cash betalen:  Defour werkte centraal voor Biebauw knap af. Het Mechelse 
vertrouwen kreeg zichtbaar een knauw, de geelrode aanvalsdrift een inzinking. KVM probeerde wel, maar 
vlotjes liepen de combinaties niet meer. Niet dat paarswit plots het champagnevoetbal oprakelde, het bleef 
uitkijken voor die zeldzame tegenstoot. Via Tielemans en Cyriac bijvoorbeeld. De netten trilden gelukkig niet, 
ook niet nadat Cordaro in het absolute slot voor Proto kwam. 1-1, een meer dan verdiend punt voor Malinwa 
dat nu al uitkijkt naar de streekderby tegen aartsrivaal Lierse.  
Aan het einde van de wedstrijd werden de toeschouwers op de hoofdtribune opgeschrikt toen een supporter 
in de A-tribune een hartaanval kreeg.  Het EHBO-team en de aanwezige arts deden er alles aan om de man te 
reanimeren en de MUG bracht hem over naar het Imelda-ziekenhuis in Bonheiden.  Deze zorgen konden 
helaas niet baten,  want de man overleed jammer genoeg aan de gevolgen van z’n hartstilstand.  Het 
slachtoffer is  Raymond Van Campenhout, broer van oud-bestuurslid Francis Van Campenhout. 
 

Dinsdag 21 oktober:  oefenwedstrijd  =>  KV Woluwé-Zaventem  -  KV Mechelen   1-2 
 



Woendag 22 oktober:  Op Sporza.be werd de goal van Alessandro Cordaro tegen RSC Anderlecht verkozen tot 
doelpunt van de speeldag.  De Italo-Belg van KV kreeg 37,03 % van de 12 149 stemmen achter z’n naam en 
haalde het voor James Troisi van SV Zulte-Waregem (23,99 %) en Benito Raman van KAA Gent (12,31 %). 
 

Vrijdag 24 oktober:  speeldag 12 Jupiler Pro League  =>  K. Lierse SK  -  KV Mechelen   0-1 
KV Mechelen haalde haar eerste uitzege van het seizoen binnen op het veld van grote rivaal Lierse SK. 
Veselinovic en Biebauw kroonden zich tot matchwinnaars. In een gesloten eerste helft sloeg Malinwa efficiënt 
en ongenadig toe: Veselinovic kopte een lekkere aanval fraai binnen. KVM kreeg nog enkele grote kansen in de 
tweede helft, maar het was Biebauw die met enkele supersaves in het slot de nul-één veilig stelde.  
Lierse startte fel, maar het waren wel de bezoekers die de eerste kans lieten optekenen. Veselinovic mikte net 
naast. Aan de overzijde was het even paniek in de geelrode keet toen Keita alleen leek binnen te koppen, een 
aalvlugge Matthys voorkwam echt onheil. De vinnige start leidde niet tot een kansenfestival: daarvoor hielden 
beide elftallen de linies te goed gesloten en misten de aanvallen scherpte en zuiverheid. 
Aanval uit het boekje 

Rond het halfuur kwam Keita even gevaarlijk piepen en lobben: Biebauw zag het leer naast botsen. Malinwa 
stelde daar bitterweinig tegenover, maar een fraaie aanval via Biset en Rits werkte Veselinovic propertjes 
af: 0-1.  
KV Mechelen kwam niet vaak voor de kooi van Lierse-goalie Bajkovic, maar bleef met prikjes aartsgevaarlijk. Zo 
mikte Cordaro net voor het rustsignaal op de dwarsligger. De nipte voorsprong voor de bezoekers bleef bij de 
rust op het bord staan, een poging van de aanstormende Swinkels – gered door Biebauw – ten spijt voor de 
thuisploeg. 
Ook in de tweede helft bleven de kansen schaars. KV Mechelen versterkte haar greep op de partij, maar 
voetbalde nog steeds te slordig om Bajkovic onder druk te zetten. De goalie moest lange tijd werkloos 
toekijken, enkel een schot van Cordaro deed hem even opkijken. Een kwartier voor affluiten haalde Malinwa 
nog een keertje een aanval uit het trainersboekje boven. Obradovic krulde voor, Rits zag zijn schot via Bajkovic 
naast stranden. 
Spanning troef 

Zo bleef het nagelbijten tot het einde. Lierse kon misschien dan wel geen vuist maken in die tweede helft, één 
tegenprik kon KVM weer pijn doen. Zo onderscheidde Biebauw zich op uithalen van onder meer Keita en 
Masika. Bajkovic hield het dan weer spannend door een knaller van de ingevallen Claes uit zijn touwen te 
houden. 
Maar het was Biebauw die zich tot matchwinnaar zou kronen. Met een geweldige save haalde hij een kopstoot 
van Vellios uit zijn doel, voldoende voor de verdiende nul-één zege, meteen ook de eerste uitwinst van het 
seizoen. 
 

Dinsdag 28 oktober:  speeldag 13 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  SV Zulte-Waregem   1-1 
KV Mechelen verdiende vandaag drie zoete punten, maar het werd in het slot een zuur puntje. In een weinig 
opwindende eerste helft miste Kosanovic een penalty, maar in de tweede periode viel toch snel het verdiende 
doelpunt via Veselinovic. Malinwa kreeg nadien nog voldoende mogelijkheden op de zekere 2-0, maar het was 
Karel D'Haene die bij een zeldzame corner van de bezoekers in het slot met veel geluk een punt meegraaide. 
Veel animo viel er in de eerste helft niet te beleven. De thuisploeg trok de wedstrijd wel naar zich toe, maar 
kansen, neen, die bespeurden we amper Achter de Kazerne. Obradovic mocht het eerst het doel viseren, maar 
mikte naast.  
Kosanović  mist elfmeter 

De partij zat op stevig slot en verder dan wat geharrewar in de zestienmeter kwam Malinwa dan ook niet. Toch 
kreeg geelrood dé kans om de partij open te breken via Kosanovic vanop de stip, maar Sammy Bossut pakte de 
elfmeter. 
Geelrood leek aangedaan door de misser en de partij sleepte zich naar het rustsignaal. Vlak voor de pauze 
piepte Malinwa dan toch weer even: Veselinovic en Kosanovic misten geluk en precisie om een zeer matig 
Zulte Waregem op achterstand te zetten. 
Dalibor doet het weer 
Een geprikkeld geelrood creëerde in de tweede helft meteen tal van kansen. Cissako veegde een kopstoot van 
de lijn, Bossut pakte en Matthys trof de lat. Nog geen kwartier ver brak Veselinovic dan toch de ban. Hij 
versierde iets te veel ruimte en haalde op pass van Matthys perfect uit: 1-0. 
Zulte Waregem verscheen nauwelijks voor de kooi van Biebauw, maar gaf halfweg de tweede time wel een 
stevige waarschuwing: de ingevallen Sylla schoot nipt voorlangs. Matthys reageerde aan de overzijde met een 
uithaal, Bossut keepte gevat. De West-Vlaamse goalie moest even later weer ingrijpen toen Mendy het leer in 
de voeten van Veselinovic trapte. De Serviër besloot zelf zijn kans te wagen in plaats van af te leggen. Het 
resultaat? Nog een spannend slotkwartier. 



Malinwa maakt het niet af, D’Haene wel 

Rits en Veselinovic haalden nog uit, maar scoorden niet en zo bleef Zulte Waregem er in geloven. Bij een 
zeldzame corner zoefde het leer voorbij alles en iedereen behalve voorbij de voet van Karel D’Haene die uit 
het niets binnentikte. En zo kreeg KVM niet wat het verdiende: geen drie zoete punten, wel een frustrerend 
puntje tegen de laatste uit de stand. 
 

Woensdag 29 oktober:  Vandaag bereikte ons het droevige nieuws dat ex-KV-speler Klas Ingesson op 46-jarige 
is overleden aan de gevolgen van bloedkanker.   De Zweedse middenvelder speelde van 1990 tot 1993 voor KV 
Mechelen.  In die periode speelde hij 99 competitiematchen waarin hij 28 keer scoorde.  Nadien speelde hij 
nog PSV Eindhoven, Sheffield Wednesday FC,  AS Bari, Bologna FC, Olympique Marseille en US Lecce.  De 
Viking was met Zweden ook aanwezig op de WK’s van 1990 en 1994 en op het EK in 1992 dat in eigen land 
werd georganiseerd.   Tot voor kort was hij ook nog coach van IF Elfsborg. 
 

 
 

 

boven: Een spandoek voor Ingesson van Mechelse fans tijdens de interland Zweden – België van juni 2014. 
onder:  Klas Inge ‘Klabbe’ Ingesson tijdens z’n periode bij Malinwa. 
 

Donderdag 30 oktober:  Malinwa bouwt stap per stap haar professionele structuur uit.  “We investeren nu in 
de werking voor de ticketing”, zo zegt voorzitter Johan Timmermans. 
Vanaf november zal zo onder meer het secretariaat draaien op betalende krachten.  “Begin dit seizoen hebben 
we aangepaste openingsuren geïntroduceerd waardoor iedereen ook dinsdag- en donderdagavond tot 19 uur 
bij ons terecht kan”, zegt voorzitter Johan Timmermans.  “In november gaan we nog een stapje verder en zal 
de dienstverlening naar onze supporters op een volledig professionele werking kunnen steunen.  Daarvoor 
hebben we de nodige medewerkers aangeworven.” 
Dat betekent dat KV Mechelen voortaan niet meer met vrijwilligers op het secretariaat zal werken. 



“Vrijwilligers zijn en blijven de basis van onze club”, zegt Timmermans.  “Zonder hen zou er geen enkele 
wedstrijd kunnen plaatsvinden.  In onze dagelijkse werking moeten we echter met meer professionele 
krachten kunnen functioneren.  Alleen zo kunnen we beter en sneller aan de hedendaagse vereisten van onze 
supporters, business partners en leveranciers voldoen.” 
De KVM-voorzitter staat erop alle vrijwilligers die de afgelopen jaren het secretariaat recht hielden te 
bedanken voor hun inzet.  “Dankzij hun inspanningen en tijd hebben we jarenlang onze supporters kunnen 
bedienen.  Zonder hen was dit voor een club met een beperkt budget als het onze niet mogelijk geweest.” 
 

Zaterdag 1 november:  speeldag 14 Jupiler Pro League =>  R. Standard de Liège  -  KV Mechelen   2-0 
KVM had het knap lastig met de stugge en snelle Rouches. Niet dat geelrood slecht stond te voetballen, maar 
het vond geen antwoord op de sterke thuisorganisatie. Op enkele stevige en snelle tegenstoten vond een 
scherp Standard wel een gaatje in de Mechelse defensie: De Camargo en Mpoku veldden Malinwa aan de 
boorden van de Maas. 
Onder ad interim trainer Vukomanovic verloor Standard nog niet en de Luikenaars startten dan ook met heel 
wat vertrouwen aan de partij. Jeff Louis dribbelde zich vroeg in de wedstrijd centraal in de zestien en 
schreeuwde om een penalty, scheidsrechter Laforge gebaarde van niet. KVM herstelde zich snel van de vinnige 
start van de thuisploeg en haalde uit via Rits, maar het leer zoefde nipt naast. Aan de overzijde was het wel 
raak: Mpoku liep zich te pletter om alsnog te kunnen voorzetten, De Camargo deed waar hij goed in is, 
springen en binnenkoppen.  
Malinwa leek van slag en moest uitkijken na pogingen van Mujangi Bia en Louis om geen tweede goal te 
slikken. Uiteindelijk liet Standard geelrood wel tot aan het strafschopgebied komen, maar openingen in de 
dichtgetimmerde Luikse muur, daar bleef KVM vruchteloos naar op zoek. 
Geelrood mocht dan wel met meer zin voor diepgang uit de kleedkamer gekomen zijn – Veselinovic dook 2 
keer gevaarlijk voor het doel van Thuram op – het waren de Rouches die weer de weg naar de netten vonden. 
Eerst mikte de snelle Louis nog in het zijnet, maar Mpoku profiteerde wel van de geboden ruimte en keilde de 
2-0 binnen. KVM reageerde wel via een krachtige knal van Rits, maar de snelle tweede Luikse goal sneed 
duidelijk de adem van de bezoekers af.  
Niet dat Malinwa zich gewillig naar de slachtbank liet leiden: het bleef verdienstelijk strijden en versierde in 
een slotoffensiefje nog mooie kansen via Rits, Veselinovic en Cordaro, maar in de zone van de waarheid 
ontbrak het aan scherpte en precisie om Thuram echt in de problemen te brengen. 
Dan moest Biebauw in het absolute slot een grotere alertheid aan de dag leggen toen Watt en Ono op een 
zeldzame uitbraak alleen voor hem kwamen. Hij redde en zo bleef het bij een 2-0 verlies. 
 

Maandag 3 november:  Voor de komende wedstrijd van KV Mechelen werden 2 matchen verplaatst van 
zaterdagavond 20u naar een andere dag.  De thuismatch tegen KAA Gent gaat door op vrijdag 12 december 
om 20.30 uur.  Ook de verplaatsing naar Club Brugge KV werd vervroegd naar vrijdag, 17 januari meer bepaald. 
De match op tweede Kerstdag tegen R. Mouscron-Péruwelz wordt om 14.30 uur afgetrapt. 
 

Dinsdag 4 november:  Sheldon Bateau, die al sinds half oktober met visumproblemen vastzit op de Caraïben, 
zou deze week kunnen terugkeren naar België.  Een maand geleden vertrok de verdediger van Malinwa naar 
z’n land Trinidad & Tobago voor enkele interlands maar geraakte tot op heden nog niet terug.  Ondertussen 
zou een nieuw visum klaarliggen dat hij kan oppikken in Jamaica.  Nadien zou hij met de eerstvolgende vlucht 
naar België moeten terugkeren. 
Ondertussen is Bateau ook opgeroepen voor een nieuwe reeks interlands, waarvan de eerste al gespeeld 
wordt op 10 november.  Olivier Renard, assistent Sportief Directeur, laat evenwel geen ruimte voor twijfel: 
“Laat het duidelijk zijn: Als Bateau terug is, blijft hij bij ons.  Er is geen sprake van dat hij dan opnieuw richting 
zijn thuisland vertrekt.” 
Over een eventuele sanctie wil Renard zich nog niet uitspreken.  “Als Bateau terug is, zullen we met hem 
praten en de situatie analyseren.” 
 

Zaterdag 8 november:  speeldag 15 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  Cercle Brugge KSV   1-1 
Malinwa domineerde de hele wedstrijd lang tegen een zoals altijd dichtgetimmerd Cercle dat op de counter 
speculeerde. Geelrood moest wroeten, knutselen en creatief wezen om een gaatje te vinden en vond dat in de 
tweede helft via Hanni. Nadien versierde KVM kansen genoeg om het af te maken, maar de bal vloog er maar 
niet in. Kabananga kwam in het slot eenmaal voor Biebauw en scoorde wel. 1-1 en weer maar eens sneu 
puntenverlies voor de thuisploeg. 
De thuisploeg creëerde van bij aanvang de grootste mogelijkheden. We waren amper vertrokken of Cornelis 
moest al een bal van Hanni van de lijn halen. 
Wils prikte even gevaarlijk tegen met een stevige kopper die naast ging, maar het was Veselinovic die dé kans 



op een vroege openingsgoal aan de voet had. Hij werd in het straatje gestuurd door Hanni, maar stuitte op een 
uitstekende Werner.  
Nog geen 20 minuten ver veroverde Dussenne het leer met een onorthodoxe duw op Cordaro, scheidsrechter 
Colemonts wees echter niet naar de penaltystip. De West-Vlamingen trokken een dubbele muur voor het 
eigen doel op. 
Cordaro versierde een nieuwe kans, maar een groenzwart been deed het schot nog over de bezoekende kooi 
verdwijnen. KVM slaagde er voor de rust dus nog niet in om te scoren. De opdracht voor de tweede helft was 
duidelijk: slopen die Cercle-muur.  
Hanni vindt het gaatje 

Dat was natuurlijk gemakkelijker getweet dan gedaan. Ruimte was er nauwelijks te vinden tussen de 
bezoekende linies en Cercle was echt niet van plan mee te voetballen. Gelukkig vond KVM dan toch de weg 
naar de netten na een vrijetrap van Kosanovic die Hanni binnenkeilde. Even later had de partij op één 
minuutje beslist kunnen zijn. We geven u een snelle opsomming van de kansen: Rits had de definitieve 
opluchting aan de voet, Werner redde, Veselinovic tikte aan de doellijn – Godée kegelde op de lijn weg en 
Biset kopte, op de paal. 
Slotfase er weer te veel aan 

En zo bleef het weer spannend tot in het slot. Geen KVM-supporter die het Zulte Waregem scenario niet 
opnieuw vreesde en vooral zag uitkomen. Kabananga kreeg centraal te veel ruimte en prikte netjes naast 
Biebauw binnen. Absoluut onverdiend, maar de gelijkmaker stond wel weer op het bord.  
 

Zondag 9 november:  Vandaag werd op KV gestart met de verfraaiing van de hoofdtribune.  Omdat deze 
tribune pas binnen enkele jaren grondig gerenoveerd wordt, worden de zitjes nu al vervangen.  Het zitbanken 
en zitjes werden vandaag afgebroken en worden vervangen door stoeltjes met een ruglening.  Ook de 
zitplaatsen van tribune C worden opgeknapt.  Deze werken worden verwezenlijkt dankzij partner Alken Maes.   
 

 
 

Woensdag 12 november:  Vanmiddag organiseerde de Malinwa Kids Club een nieuwe training voor haar leden 
met de spelers van de A-kern.  ’s Avonds was het de beurt aan de G-ploeg om samen met hun idolen te 
trainen! 
 

Donderdag 13 november:  oefenwedstrijd  =>  NAC Breda  -  KV Mechelen   2-2 
KV Mechelen speelde vanmiddag vriendschappelijk op het veld van NAC Breda. Het werd 2-2. 
De wedstrijd vond plaats achter gesloten deuren. NAC kwam al snel op voorsprong met een doelpunt van 
Seuntjens en stond bij de rust al 2-0 voor nadat Boateng fraai afwerkte. Niet dat geelrood voor de pauze geen 
kansen versierde, maar Veselinovic miste tot 2 maal toe. 
 



Na de pauze vocht KV Mechelen zich terug in de wedstrijd. Eerst miste Matthys nog vanop de stip, maar een 
vrijetrap van Kosanovic zoefde wel tegen de touwen. Diezelfde Kosanovic hing in het slot nog de bordjes in 
evenwicht toen goalie Noppert een vrijetrap moest lossen. Hanni had bijna nog de 2-3 aan de voet, maar de 
NAC-doelman en de lat hielden de stand op 2-2. 
 

Maandag 17 november:  KV Mechelen houdt voortaan regelmatig infovergaderingen om de laatste stappen in 
de procedure voor de renovatie van het stadion te bespreken.  “Op die manier willen we de buurt op de 
hoogte houden van het dossier.  Zo weten zij perfect wat de status van het project is en kunnen zij tijdig hun 
feedback geven”, zegt stadiondirecteur Marc Faes. 
Donderdag 20 november is het weer zo ver: dan is iedereen welkom om 19 uur in de Maluna Lounge op de 
gelijkvloerse verdieping van het seatsgebouw voor een nieuwe update. 
Verder sprak voorzitter Johan Timmermans vandaag met Sheldon Bateau die onlangs door visumproblemen 
niet kon terugkeren van een interland met Trinidad & Tobago.  “We hebben een open en goed gesprek 
gehad”, zegt Timmermans.  “Sheldon heeft ons uitgelegd dat hij zijn conditie ondertussen onderhouden heeft 
en dat dit niet meer zal voorvallen.” 
KVM legt Bateau ook een financiële sanctie op.  “We hebben hem een sanctie opgelegd die de mensen die hij 
in de steek heeft gelaten, helpt.  Zo zal een deel van de boete naar de spelersgroep gaan waarmee zij 
gezamenlijk iets kunnen doen.  Het andere deel gaat naar het supportersorgaan.  Zij kunnen beslissen hoe ze 
dit aanwenden, voor een sfeeractie in het stadion bijvoorbeeld.” 
Voor KV Mechelen is het voorval met deze sanctie en dit gesprek dan ook afgesloten.  “Sheldon begreep onze 
reactie en heeft beloofd zich weer honderd procent op zijn werk bij KVM te richten”, aldus nog de preses. 
 

Donderdag 20 november:  KV Mechelen hield vanavond een nieuwe infovergadering.  Daar kreeg de buurt een 
nieuwe status van het dossier rond de renovatie van het stadion. 
Tot begin oktober lag het Milieueffectenrapport (MER) ter inzage en konden opmerkingen gegeven worden. 
Ondertussen heeft KV Mechelen een aantal meetings gehad met verschillende instanties over de opmaak van 
het MER. 
“In eerste instantie kregen we bij de Vlaamse overheid meer gedetailleerde richtlijnen over hoe het MER moet 
worden opgemaakt en waar we zeker op moeten letten.  Daarnaast zaten we samen met de stad Mechelen en 
ook met de veiligheidsdiensten”, zo licht stadiondirecteur Marc Faes toe.  “We hebben de opmerkingen met 
de stad doorgenomen en hebben het ook over groenbeheer en mobiliteit gehad.” 
Shuttleparkings en dynamische verkeersborden 
Die mobiliteit wordt de grootste uitdaging.  “We hebben daarom al verkeersmetingen laten uitvoeren en 
daarnaast een enquête bij 1500 supporters gehouden”, zegt Faes.  “Uit de enquête bleek alvast dat supporters 
bereid zijn om gebruik te maken van de shuttles.” 
“We voorzien 3 randparkings van waar kleine, gratis, shuttlebusjes af en aan zullen rijden.  In Mechelen-Noord, 
Mechelen-Zuid (parking Planckendael) en aan de Zandpoortvest zullen we parkeerplaatsen voorzien. 
Daarnaast willen we dynamische verkeersborden voorzien die onze supporters naar deze parkings leiden. ”Een 
nog op te maken verkeersplan van politie zal bepalen wat kan en waar shuttles zullen stoppen. 
Ondertussen zit KVM nog steeds op schema in de langlopende procedure.  “Maar we blijven voorzichtig wat 
timing betreft, want we moeten nog heel veel administratieve stappen door.” 
De volgende infovergadering is gepland op 15 januari 2015 om 19 uur. 
 

Vrijdag 21 november:  Joachim Van Damme is dan uiteindelijk toch voor 2 wedstrijden geschorst.  De 
Reviewcommissie van het Bondsparket had op basis van de TV-beelden aan de Geschillencommissie eerder 
deze week om een schorsing gevraagd wegens een elleboogstoot.  Van Damme werd tijdens de match tegen 
Cercle Brugge KSV voor deze actie al betraft met een gele kaart en de Geschillencommissie vond eerder deze 
week dat er geen extra straf nodig was.  Het Bondsparket ging echter in beroep en vandaag kreeg Van Damme 
wel een schorsing opgelegd.  Hij moet 2 wedstrijden aan de kant blijven en kreeg een boete van 800 euro. 
 

Zondag 23 november:  zestiende speeldag Jupiler Pro League  =>  KRC Genk  -  KV Mechelen   3-0 
Trainer Jankovic heeft van het vrije weekend gretig gebruik gemaakt om zijn basiself grondig door elkaar te 
schudden: Paulussen (terug na lange revalidatie), Bateau (terug na visumproblemen) en de youngsters Claes 
en Vanlerberghe kregen het vertrouwen van de Mechelse coach. Matthys en Biset moesten vrede nemen met 
een plek op de bank. 
In een sobere openingsfase toonde geelrood zich meer dan de evenknie van Racing Genk. De eerste kans van 
de partij schoot Hanni nog over de kooi van Köteles, zijn tweede poging werd gelost door de thuisgoalie. Rits 
was er als de kippen bij, maar tikte de bal uit buitenspel tegen de touwen. 
Genk herleeft 



Iets voor het kwartier werd Genk – en haar supporters – wakker. Schrijvers testte de vuisten van een attente 
Biebauw. Malinwa liet niet begaan en reageerde met een prima actie over links: Claes verraste Köteles die met 
meer geluk dan kunde de nul op het bord hield. Ondertussen was een gekwetste Gorius al vervangen door 
‘vriend des huizes’ Okriashvili. 
Malinwa liet de bal van voet tot voet gaan, maar zonder echt gevaarlijk te zijn. Racing Genk kon niet, voor 
Malinwa hoefde het nog niet. Cordaro trok dan maar eens de trekker over, net naast de kooi van Köteles. 
Bittere pil 

Vlak voor de pauze klom Racing Genk dan toch op voorsprong: Castagne schilderde een voorzet op het hoofd 
van Cissé die Biebauw het nakijken gaf: 1-0 en rusten geblazen. 
Malinwa kwam met nieuwe moed uit de kleedkamer en leek niet aangeslagen. Integendeel, Köteles redde met 
de voet een rake knal van Claes. Dé kans voor de bezoekers om op gelijke hoogte te komen. Racing Genk 
wachtte af, maar prikte dodelijk. Gerkens dook de zestien in en kopte de bal staalhard voorbij een kansloze 
Biebauw: 2-0. 
Veselinovic mist aansluitingstreffer 

Match gespeeld, leek de thuisploeg te denken. Veselinovic verscheen plots alleen voor Köteles, maar de 
Mechelse targetspits miste onbegrijpelijk. Het signaal voor Jankovic om vers bloed tussen de lijnen te brengen: 
het duo Matthys-Adesanya kwam in de plaats van Claes-Hanni. Matthys zette snel een mooie combinatie op 
met Cordaro, maar de Mechelse efficiëntie bleef dezelfde als de voorgaande speelminuten. 
Invaller Van Tricht rood, Cissé geeft nekschot 

Ondertussen was Van Tricht de bleke Vanlerberghe komen aflossen op het middenveld. Dat de invalbeurt van 
korte duur zou zijn, had Van Tricht duidelijk niet verwacht. Na een luchtduel mocht het lichtgewicht van 
Malinwa meteen gaan douchen. Een zware sanctie voor het nummer 13 van Malinwa. Dat de kelk tot op de 
bodem leeg moest voor geelrood bleek al enkele minuten later toen Cissé met zijn tweede van de avond de 3-
0 (overdreven) eindstand op het scorebord bracht. 
 

Maandag 24 november:  Wannes Van Tricht krijgt van het bondsparket geen extra schorsing opgelegd voor z’n 
rode kaart van gisteren op het veld van KRC Genk. 
 

Vrijdag 28 november:  Morgen neemt KV Mechelen voor het eerst de nieuwe zitjes in het stadion in ge bruik.  
Dankzij businesspartner Maes, dat onlangs hun contract met 10 jaar verlengde, kreeg de hoofdtribune nieuwe 
zitjes met ruglening.  Ook vak C, de zitplaatsen achter het doel aan de kant van het kerkhof, werd gerenoveerd.  
Daar zitten de fans voortaan ook op stoeltjes in plaats van op houten banken.  In de vakken A en B werden de 
zitjes gepersonaliseerd. 
Verder houdt de club morgen 1 minuut herdenking voor de onlangs overleden ex-speler Klas Ingesson.  
Volgende week trekt overigens een delegatie van KV Mechelen samen met Geert Deferm en Koen Sanders 
naar een herdenkingstornooi van de Zweedse club IF Elfsborg waar Ingesson trainer was. 
 

Zaterdag 29 november:  speeldag 17 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KV Oostende   0-0 
KVM verloor vanavond weer kostbare punten. Malinwa had alles in de hand om opnieuw aan te knopen met 
een belangrijke thuisoverwinning, maar een afgekeurd doelpunt, de paal - tot 2 maal toe - doelman Ovono en 
een gemiste strafschop dreven de thuisaanhang tot wanhoop en een ijskoude 0-0. 
Malinwa begon na een indrukwekkende minuut stilte voor ex-KVM’er Klas Ingesson vinnig en met veel druk 
naar voren aan de partij. Hanni kreeg meteen 2 grote kansen. Zijn eerste mogelijkheid strandde tegen een 
KVO-been, bij de tweede kon hij net niet bij een voorzet van de ontsnapte Cordaro. 
KV Oostende probeerde de thuisploeg van het eigen doel te houden en had daar enkele stevige overtredingen 
voor over. Malinwa bleef geduldig zoeken naar een voetballende oplossing, maar kreeg het lastiger met de 
dichtgetimmerde Oostendse linies. 
Goal afgekeurd 

Rond het halfuur vond Veselinovic dan toch het gaatje. Met een fraaie omhaal nekte hij Ovono, maar 
scheidsrechter Geldhof vond de retro van de Serviër te gevaarlijk en annuleerde het doelpunt. De bezoekers 
waren niet naar Mechelen afgezakt om oogstrelend voetbal te brengen. Zeuren, fouten, tijdrekken: daarvoor 
komen we op zaterdagavond niet naar het stadion. 
De bezoekers voetbalden geen enkele kans bij elkaar en bij geelrood verwaterde het spel helemaal. Luttele 
seconden voor de pauze was KVO dan toch plots dicht bij de 0-1. Biebauw redde echter op de lijn. Een povere 
nul-nul was dan ook de ruststand. 
Vlak na de pauze kregen beide elftallen twee grote kansen. Eerst moest Biebauw aan de bak met een ultieme 
reflex nadat een hoekschop via het pak bijna in doel belandde. Aan de overzijde vuurde Claes af: zijn schot 
rolde naast. 
 



Kansen, kansen en kansen, maar Malinwa scoort niet 

KVM nam opnieuw de controle over de wedstrijd en verdiende nu stilaan dat doelpuntje. Hanni haalde uit, 
maar het doelhout trilde weer. De ingevallen Matthys trachtte vanop vrijeschop de kustlinies te slopen, Ovono 
hield met de vuisten KVO in de partij.  
De kustploeg mocht dan wel speculeren op die ene uitbraak, het loonde bijna. Een doorgekopte hoekschop 
kopte Matthys al dan niet voor, op of achter de lijn weg. En zo bleef het slot bijzonder spannend. De 1-0 zat er 
nochtans in, maar toen ook Veselinovic in het slot een strafschop miste en de doorgebroken Hanni op Ovono 
stuitte was Achter de Kazerne de wanhoop nabij en een ijskoude 0-0 rijker. 
 

Woensdag 3 december:  1/8ste finales ‘Cofidis cup’ Beker van België  =>  K. Olsa Brakel  -  KV Mechelen   2-3 
Malinwa bekert verder na een felbevochten 2-3 zege in Brakel en komt eind december in de kwartfinales uit 
tegen Club Brugge. 
De eerste helft had maar liefst 5 doelpunten in petto, de tweede veel spanning. 
Olsa Brakel leek al snel op het elan van de vorige cupwedstrijd tegen Westerlo verder te gaan. Na amper drie 
minuten zette Haezebroeck op links voor en mocht Lepage het volgelopen Olsa-stadionnetje aan het vieren 
zetten. 
Malinwa reageerde meteen via Jason Adesanya, in de basis ten nadele van Veselinovic. Hij mikte van net in het 
strafschopgebied hard binnen. En we waren nog niet goed vertrokken of de 1-2 stond al op het bord. Jordi 
Vanlerberghe haalde vanop 20 meter uit en deed de netten trillen. Tim Matthys had enkele minuten later al de 
1-3 aan de voet, maar oog in oog met de Olsa-goalie zoefde het leer over. Het derde geelrode doelpunt viel 
dan toch nog voor het halfuur. Hanni bezorgde Claes de bal, de nummer 24 van KVM zorgde met links via de 
paal voor een leuke Mechelse goal. 
2-3 nog voor de pauze 

Het kunstgrasveld zorgde voor lekker snelle aanvallen, maar evenzeer voor heel wat onzuiverheden. Maar Olsa 
bleef het KVM knap lastig maken, want nog voor de pauze zette Haezebroeck naast een assist ook een goal 
achter zijn naam door in één tijd binnen te keilen: 2-3 was de ruststand 
Moedig Brakel 

Spanning alom dus in de tweede helft: dat kwam niet meteen het spelpeil ten goede. Olsa Brakel kreeg enkele 
kansen op de gelijkmaker, maar onder meer Wouter Biebauw hield de bezoekers op een bal van Leroy recht. 
Malinwa probeerde wel, maar kwam niet tot grote kansen en verkoos dan maar de voorsprong te verdedigen. 
In het slot lukte het Veselinovic bijna om de thuisdoelman te verschalken en KVM zekerheid te geven, maar de 
goalie redde fraai. Maar Olsa Brakel kon geen verlengingen uit de brand slepen en zo bleef het bleef bij 2-3. 
Malinwa omzeilt zo het “mirakel van Brakel” en krijgt nu de kwartfinales in de beker van België 
voorgeschoteld. 
Daarin treft het in principe op 17/12 thuis Club Brugge. De terugmatch staat voorlopig op 21/1 gepland. De 
exacte data en aanvangsuren kunnen nog wijzigen en worden eerstdaags door de KBVB bekend gemaakt. 
 

Vrijdag 5 december:  Vandaag werd de kalender voor de matchen tot en met speeldag 27 definitief 
vastgelegd.  De thuismatch tegen Sporting du Pays de Charleroi van 7 februari werd vervroegd naar 18 uur, 
terwijl de verplaatsing naar RSC Anderlecht op zondagmiddag 15 februari doorgaat.  Ook de streekderby tegen 
K. Lierse SK kreeg een nieuwe datum:  zondagavond 22 februari. Op 23 januari worden de data van de laatste 3 
speeldagen bekendgemaakt. 
 

Zaterdag 6 december:  speeldag 18 Jupiler Pro League  =>  KV Kortrijk  -  KV Mechelen   3-0 
KV Mechelen kon de laatste vijf competitiewedstrijden niet winnen, en ook vandaag stonden ze niet voor een 
gemakkelijke opdracht.  
Aftastend 

Aftastend. Zo kon men de eerste vijftien minuten omschrijven. KV Mechelen raakte niet tot aan het doel van 
de thuisploeg en ook Kortrijk kon Biebauw niet uit zijn concentratie brengen. Claes appelleerde voor een 
strafschop, maar scheidsrechter Luc Wouters zag er niets in. KVK begon het tempo op te voeren, en met 
afstandsschoten van vooral Teddy Chevalier kreeg Biebauw steeds meer werk.  
Mechelen nergens 

De Mechelse doelman kon Chevalier eerst nog tot tweemaal toe van een doelpunt houden, maar na 23 
minuten moest Biebauw zich toch een eerste maal omdraaien. Kortrijk tikte met een simpele één-twee de 
Mechelse verdediging weg, en De Mets schoof de bal laag over de grond tegen de netten. Malinwa kreeg de 
tijd niet om overeind te veren en te reageren op die achterstand. Amper vijf minuten later kon ook Chevalier 
zijn goal meepikken. Hij legde zo de 2-0 ruststand vast.  
Spel gaat verder 



KV Mechelen kwam dan wel iets scherper uit de kleedkamer, toch was het de thuisploeg dat op z’n elan verder 
ging met het creëren van doelgevaar. Cissé en Cordaro probeerden het nog wel van ver, maar hun pogingen 
gingen hoog over en naast. Het verhaal van ‘misschien wel willen, maar niet kunnen’ zette zich ook in de 
tweede helft verder. Bovendien hielp ook de rode kaart van Seth De Witte, die na het onderuit werken van 
Dierickx kon gaan douchen, KV Mechelen niet vooruit. Adesanya bracht Veselinovic nog voor de goal, maar die 
miste, en zoals dat dan meestal gaat, valt het doelpunt aan de overkant. Man-van-de-match Teddy Chevalier 
legde de bal in de voeten van Dierickx en die zorgde voor de 3-0. Meteen ook de eindstand.  
 

Maandag 8 december:  Seth De Witte kreeg voor z’n rode kaart van afgelopen zaterdag een minnelijke 
schikking van 1 speeldag schorsing voorgesteld.  Malinwa aanvaardt deze niet! 
 

Vrijdag 12 december:  Seth De Witte is dan toch geschorst na zijn rode kaart in Kortrijk.  In beroep bleef de 
sanctie van 1 speeldag schorsing en 400 euro boete behouden.  De schorsing gaat in vanaf volgende week, wat 
betekent dat Malinwa zonder De Witte zal aantreden in de bekermatch tegen Club Brugge KV. 
 

Vrijdag 12 december:  speeldag 19 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KAA Gent   0-0 
Een verbeten en strijdend KV Mechelen bleef op 0-0 steken tegen KAA Gent. In de zone van de waarheid bleef 
pech, een gebrek aan precisie en een aanvallende vertrouwenscrisis Malinwa achtervolgen. 
Malinwa probeerde het vroeg in de partij met twee afstandschotjes van Matthys en Claes, maar versierde dé 
kans op een snelle 1-0 via Claes. Doelman Sels bleef echter kalm en redde de Buffalo’s van een achterstand. 
Dat deed het doelhout even later ook toen Kosanovic een hoekschop rechtstreeks op de lat schilderde. 
De bezoekers hadden het lastig met een gemotiveerde thuisploeg en kwamen zeer goed weg toen Lepoint als 
laatste man aan Matthys ging hangen. Scheidsrechter Verbist trok slechts geel, tot woede van het geelrode 
publiek.  
Gent reageerde, nota bene via diezelfde Lepoint, Depoitre schoot de eerste Buffalo-kans op Biebauw. Op de 
counter zette Claes Hanni op weg naar een doelpunt, maar de nummer 94 mikte o zo simpel op doelman Sels. 
KV Mechelen morste weer met de kansen en had bovendien het geluk niet aan haar zijde toen Veselinovic in 
de zestien een duwtje van Gershon kreeg en het leer niet op de stip ging. 
De Mechelse aanvalsstorm luwde en Gent herstelde ronde het halfuur het evenwicht. Blauwwitte kansen 
zagen we echter niet voor de pauze, want Malinwa zette een stevige organisatie neer. 
De Buffalo’s kwamen gevaarlijk uit de kleedkamer. Depoitre en Neto mikten van dichtbij over. Gent nam het 
plots het balbezit voor zich en de thuisploeg had even tijd nodig om zich hieraan aan te passen. Hanni mocht 
oog in oog met Sels nog even herkansen, maar weer kroonde de bezoekende doelman zich tot winnaar. 
Geen vertrouwen, wel punt 
De partij kon nog alle kanten uit en stevende af op weer een prangend slot. Matthys schilderde op vrijetrap de 
bal naar de hoek, Matz Sels weerhield met een karpersprong een laat thuisdoelpunt. Ook Cordaro had de zege 
nog aan de voet, maar Malinwa was duidelijk het afwerkersvertrouwen kwijt. De Italo-Belg mikte het leer 
onbegrijpelijk naast. Een bedrijvige Matthys werd in het slot nog geduwd aan de zestienmeter door de pas 
ingevallen Locigno, maar Verbist veegde het protest van tafel. Zo bleef een verbeten KVM weer steken op een 
jammerlijk gelijkspel. 
 

Woensdag 17 december:  heenmatch kwartfinale beker van België  =>  KV Mechelen  -  Club Brugge KV   0-0 
In de heenwedstrijd van de kwartfinales werd er Achter de Kazerne niet gescoord. Malinwa vocht zich lang 
naast Club Brugge en overleefde een dipje in de tweede helft. Geelrood mag dus blijven dromen van een halve 
finale in de beker. 
Kwartfinale van de beker van België en dus stonden de verwachtingen Achter de Kazerne hoog gespannen. Op 
de eerste echt kans was het bijna 20 minuten wachten. Vasquez haalde uit, Biebauw kon zich opwarmen. 
Gedoz tekende even later wel voor een grote mogelijkheid: Biebauw redde de knal met de vuisten. 
Malinwa nam langzaamaan het initiatief van de bezoekers over en zorgde voor kansen via Cissé en Matthys, 
maar Ryan kwam nooit in de problemen. Het leer zoefde echter steeds over. Refaelov wou in het slot van de 
eerste helft nog een penalty, maar scheidsrechter Lardot oordeelde van niet en zo bleef de nul-nul op het bord 
bij de rust. 
Michel Preud’homme bracht bij de rust Izquierdo in voor Vasquez. Die schotelde De Sutter bijna een snelle 0-1 
voor, maar het leer hobbelde voorlangs. Aan de overzijde knalde Malinwa op doel om dat felbegeerde 
bekerdoelpunt te maken, Matthys en Claes mikten beiden echter net over, Kosanovic vuurde even later nipt 
naast. 
KV Mechelen trok samen met het publiek naar voor en op een voorzet-schot van Obradovic kon Ryan maar net 
de openingsgoal verijdelen. Aan de overzijde versierde Vormer een dot van een kans: Biebauw bracht redding. 
Die mogelijkheid leidde een geelrood dipje in en met de inbreng van Veselinovic en Cordaro trachtte Jankovic 



de partij opnieuw in handen te krijgen. 
Het waren echter de bezoekers die aandrongen. Izquierdo slalomde centraal door de Mechelse verdediging, 
Biebauw ontmantelde het gevaar met de voet. De ingevallen Storm schotelde Vormer nog de winning-goal 
voor, maar het nummer 25 van Club miste en de 0-0 bleef op het bord. 
 

Zaterdag 20 december:  speeldag 20 Jupiler Pro League  =>  KVC Westerlo -  KV Mechelen   1-1 
Malinwa geraakte vanavond niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen een tot 10 herleid KVC Westerlo. Het nam 
veel balbezit voor zich, probeerde veel druk te zetten, maar stuitte op een uitstekend keepende Van 
Langendonck én op een tegendoelpunt. De 1-0, vroeg in de tweede helft, bleek een stevige opdoffer, maar 
Veselinovic sleepte echter een kwartier voor het einde nog een punt uit de brand. 
De partij startte vinnig met kansen langs beide zijden. Koffi haalde scherp uit, maar vond het zijnet. Kosanovic 
schilderde een botsende vrijetrap richting verste hoek, Van Langendonck werkte in corner. 
Het leuke begin kreeg echter niet meteen een even fijn vervolg. De slordigheden en onnodige balverliezen 
stapelden zich op, het spel verwaterde en beide goalies kregen nauwelijks werk op te knappen. Uiteraard bleef 
het voor Malinwa uitkijken voor een scherpe tegenprik van de thuisploeg en bijna had Gounongbe de 1-0 aan 
de voet, maar zijn knal zoefde in één tijd van dichtbij over. 
Westel tot 10 herleid 

Rond het halfuur mocht Schuermans de kleedkamer opzoeken. Hij pakte op enkele minuten tijd twee gele 
kaarten voor twee stevige ingrepen. Geelrood putte moed uit de rode kaart voor Westel en dreigde via een 
fraaie vrijetrap – op Van Langendonck – en een kopbal van Veselinovic – in het zijnet. Hanni had in het slot van 
de eerste helft bijna nog de thuisdefensie te grazen, maar doelman Van Langendonck stond pal. 
Opdoffer voor KVM 

Malinwa probeerde ook in de tweede helft de druk in de zestien stilaan te verhogen, maar het waren de 
Kemphanen van Dennis Van Wijk die uit het niets scoorden. Slecht verdedigen bij KVM zorgde ervoor dat Jarno 
Molenberghs ongehinderd mocht binnentikken vanaan de penaltystip. 
KVM reageerde via een stevige uithaal Van Damme, maar Van Langendonck beleefde jammer genoeg een 
uitstekende avond. Geelrood had het lastig om openingen te vinden en leek over weinig mentale veerkracht te 
beschikken om de achterstand nog om te buigen.  
Veselinovic sleept gelijkspel uit de brand 

Maar een kwartier voor het einde kopte een tot dan toe onzichtbare Veselinovic uit het niets de gelijkmaker 
binnen. Meteen erna was Van Damme dicht bij de 1-2, maar een parade van Van Langendonck hield het 
tienkoppige Westerlo recht. De troepen van Jankovic trachtten de druk op te voeren, maar deden dat te 
overhaast.  
In een spannend slot kon het nog alle kanten uit: Diallo en Adesanya waren dicht bij de winninggoal, maar het 
bleef 1-1 en daar geraakt KVM in het klassement niet echt ver mee. 
 

Zaterdag 20 december:  Kort voor de wedstrijd tegen Westerlo werd Pascal Verhaeghen, de vaste 
buschauffeur van de spelersbus van KV Mechelen, getroffen door een hartinfarct. 
De clubdokters van Westerlo en KV Mechelen reanimeerden de 48-jarige chauffeur.  Nadien bracht de MUG 
de man naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen.  Momenteel verblijft hij daar op de dienst intensieve 
zorgen. 
 

Zondag 21 december:  Vanmiddag brachten de spelers van KV Mechelen een bezoekje aan de Mechelse 
kerstmarkt.  Traditioneel  hielden ze uiteraard halt aan de stand van het Supportersorgaan van Malinwa.. 
 

Donderdag 25 december:  Op Kerstdag liet KV Mechelen weten dat het de optie in het contract van Dalibor 
Veselinović heeft gelicht.  De Servische spits had een overeenkomst tot 2016.  Door het lichten van de optie 
blijft hij tot 2017 voor Malinwa spelen. 
 

Vrijdag 26 december:  speeldag 21 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  R. Mouscron-Péruwelz   1-0 
KV Mechelen sprokkelde vandaag 3 belangrijke punten tegen Moeskroen-Péruwelz. Het versierde lange tijd 
voldoende kansen, maar doelman Cros en de paal hielden de stand lang op 0-0. Seth De Witte bezorgde in het 
slot Malinwa dan toch nog de euforie en de verlossing met een fraaie kopbalgoal. Eindelijk! 
Lastige openingsfase 

Geelrood kende echter een lastige aanvangsfase waarin de bezoekers 3 keer gevaarlijk kwamen piepen via 
Vandendriessche, Gingombe en Badri. Toch versierde Malinwa een dot van een kans toen Veselinovic alleen 
op doelman Crols mocht afstevenen. De bezoekende goalie redde met een ultieme voetreflex. 
Biebauw moest even later ook ingrijpen: Diaby mocht eenzaam en alleen centraal inkoppen, maar een handje 
van de geelrode doelman verijdelde vroeg onheil.  



Wanneer gaat die bal er nu in? 

Aan de overzijde mocht Crols dan weer ingrijpen op een kopper. Hanni mikte iets te centraal om de 1-0 op het 
bord te kunnen zetten. KVM trachtte Moeskroen met veel hoge ballen en centrale passjes te pakken te krijgen 
en dat leverde niet meteen oogstrelend voetbal op, maar het leverde wel kansen op. Van Damme draaide weg 
van zijn bewaker, maar vond de paal op zijn weg.  
KVM trok het balbezit stilaan naar zich toe en verdiende wel een doelpuntje voor de rust, maar bijna was het 
Moeskroen dat nog voor de pauze mocht juichen. Badri kopte (weer eenzaam en alleen), maar Bateau redde 
van de lijn. In het slot haalde De Witte nog uit, maar een Moeskroens been hield het bij een 0-0 ruststand. 
Vlak na de rust groeide de wanhoop bij het thuispubliek weer wat meer: Matthys schilderde de bal vanop 25 
meter… op de paal. Malinwa verdiende het doelpuntje wel, al moest het oppassen voor een zeldzame scherpe 
uitbraak van de bezoekers. Vandendriessche zette zo met een kopbal Biebauw aan het werk. 
De Witte scoort 

KV Mechelen vond nadien echter nauwelijks nog openingen in de bezoekende afweer en de frustratie om de 
gemiste kansen groeide stilaan. De ingevallen Cordaro kon met een lobje op het dak van het doel nieuw vuur 
in het geelrode spel brengen. Cissé en Cordaro stuitten nog op de stevige defensie, maar De Witte kopte zes 
minuten voor tijd wel raak en zorgde zo voor 3 oververdiende en vooral belangrijke punten. 
 

Maandag 29 december:  Tomislav ‘Tome’ Pačovski, die vrijdag al voor de match tegen R. Mouscron-Péruwelz 
afscheid nam van de Malinwasupporters, verlaat KV Mechelen en gaat in z’n thuisland voor FK Vardar Skopje 
spelen.  De Macedoniër stond gedurende 2,5 seizoenen 42 keer onder de lat voor Geelrood.  
Met Anthony Moris heeft KV Mechelen al meteen een vervanger voor Paco aangetrokken.  Moris is een 24-
jarige Belgische doelman die ook de Luxemburgse nationaliteit bezit.  Hij speelde eerder voor R. Standard de 
Liège en tweedeklasser K. Sint-Truidense VV en tekende een contract voor 6 maanden met een optie voor een 
bijkomend seizoen. 
 

Vrijdag 2 januari:  Alessandro Cordaro verlaat KV Mechelen en gaat voor SV Zulte-Waregem voetballen.  De 
Italo-Belg die in 2011 overkwam van Sporting du Pays de Charleroi scoorde in 125 matchen (competitie, beker 
en play-offs) 15 goals voor Malinwa. 
 

Zaterdag 3 januari:  Vandaag vertrok de A-kern van KV Mechelen op winterstage naar Turkije.  De troepen van 
coach Aleksandar Janković verblijven in Antalya en zullen zich daar tot en met 10 januari voorbereiden op het 
laatste gedeelte van de reguliere competitie. 
Janković beschikt in Turkije over een 25-koppige kern.  Jerry Vandam en Antonio Ghomsi (mogelijk uitgaande 
transfers), reisden niet mee af.  Ook Wannes Van Tricht (geblesseerd) en Mauro Minnaard (vierde doelman) 
bleven in België.  Daarnaast zijn jeugdspelers Mohamed Zeroual en Miguel Mees wel mee, de jongelingen 
krijgen van de technische staf de kans om hun kunnen te tonen tussen de spelers van de A-kern. 
Later op de avond raakte bekend dat Antonio Ghomsi naar het Griekse Skoda Xánthi FC trekt.  De Kameroener 
verlaat Malinwa na 5,5 jaar.  In die periode speelde hij 152 officiële wedstrijden voor Geelrood. 
 

Zondag 4 januari:  Vandaag kregen de spelers in Turkije 2 trainingen voorgeschoteld.  De ochtendtraining 
werd afgewerkt onder aangenaam zonnetje dat ervoor zorgde dat te temperatuur opliep tot 19 graden.  Om 
17 uur was het terug frisser en werd er getraind onder kunstlicht. 
 

Maandag 5 januari:  Op de derde stagedag kregen de spelers om te beginnen een ochtendloop van 6km 
voorgeschoteld.  Nadien volgde nog 2 veldtrainingen waarbij tijdens de avondtraining extra aandacht werd 
geschonken aan de looplijnen. 
 

Dinsdag 6 januari:  Ook vandaag begon de dag in Antalya met een ochtendloop.  Het was even aanpassen aan 
de weersomstandigheden, want er waaide aan stevige bries bij een temperatuur van acht graden. 
Tijdens de voormiddag kregen de youngsters van de ploeg een aangepast programma voorgeschoteld. Biset & 
co werkten dan weer een pittige training af. 
In de namiddag stond er een groepsactiviteit op het programma en in de vooravond konden de spelers 
genieten van een sauna-moment.  De ideale manier om de batterijen weer op te laden na enkele stevige 
trainingen. 
 

Woensdag 7 januari:  De voorbije dagen waren de weersomstandigheden ideaal, maar vandaag was dat niet 
het geval.  De thermometer zakte naar 9 graden en er stond een stevige bries van 50 tot 60 km/u. Gelukkig 
konden de twee trainingssessies wel afgewerkt worden zonder regen. 
Morgen zal er in de voormiddag getraind worden en wordt er om 15 uur plaatselijke tijd een wedstrijd 
gespeeld tegen de Nederlandse tweedeklasser SC Telstar uit IJmuiden. 



Donderdag 8 januari:  oefenwedstrijd =>  SC Telstar  -  KV Mechelen   0-2 
In aanloop naar deze oefenwedstrijd stond er deze voormiddag een lichte training op het programma in 
Turkije. 
KV Mechelen begon met een jeugdig elftal aan de oefenwedstrijd tegen SC Telstar uit IJmuiden, de 17e uit de 
Nederlandse tweede klasse. Nieuwkomer Moris mocht zich tonen in doel, en ook youngsters De Maeyer, 
Mertens en Vanlerberghe kregen hun kans.  
De eerst helft ging rustig over en weer: we noteerden een paar kleine kansen voor beide ploegen, maar vooral 
veel middenveldspel. Bij de rust stond het dan ook nog 0-0. 
Bij aanvang van de 2e helft werden Miguel Mees en Mohamed Zeroual ingebracht voor Van Damme en Claes. 
De wedstrijd ging gezapig verder tot in de 75e minuut Jens Naessens kon profiteren van balverlies bij Telstar: 
1-0.  
Een paar minuten later kon Jan Mertens bij een vrijtrap de bal vanop 18 meter rond het muurtje krullen en 
stond de 2-0 op het scorebord. Op nog een kopbal na kon SC Telstar verder niet meer dreigen, de wedstrijd 
eindigde dan ook op een 2-0 overwinning voor Malinwa. 
Ook naast het veld is de club bezig aan de voorbereiding van de tweede seizoenshelft.  Zo meldt de club dat 
het een akkoord heeft met Stade Brestois 29 over de transfer van Nicolas Verdier.  Verdier is een 27 jarige 
Franse spits waarmee KVM de komende dagen nog wel de overeenkomst moet afronden.  Daarna volgen nog  
medische testen en pas dan is de transfer definitief. 
 

Vrijdag 9 januari:  oefenwedstrijd =>  KV Mechelen  -  KRC Genk   1-2 
Tijdens de laatste stagedag op Turkse bodem stonden er nog 2 activiteiten op het programma.  In de 
voormiddag werd er nog één keer getraind, met de nodige portie theorie.  In de namiddag oefende KV tegen 
KRC Genk. 
Malinwa verloor met 1-2 van KRC Genk een oefenduel in Antalya.  
Vandaag begon KV Mechelen met een pak meer basisspelers aan de wedstrijd tegen KRC Genk dan gisteren 
tegen Telstar. 
In de eerste 25 minuten toonde Malinwa een grote aanvalslust en hadden beide teams 1 grote doelkans. In de 
32e minuut mocht Seth De Witte een strafschop omzetten na een fout op Obradovic. De Witte trapte de bal 
voorbij Bisot en KV Mechelen stond dus op voorsprong. De wedstrijd bleef op en neer gaan, maar geen van 
beide ploegen kwam nog tot scoren voor de pauze. 
In de tweede helft legde KV Mechelen goed combinatievoetbal op de mat en bleef het spelen met aanvallende 
intenties. Veselinovic had een grote kans op voorzet van Obradovic, maar kon ze niet verzilveren. 
In de 66e minuut kon KRC Genk dan toch tegenscoren via Sergei. 7 minuten later was het alweer raak, toen 
een schot van Luka Zarandia afweek op Seth De Witte en zo voorbij Biebauw in doel verdween. 
In het laatste kwartier kon Bizot met schitterende reflexen tot 2 maal toe verhinderen dat Malinwa 
gelijkmaakte. Ook een vrije trap van Matthys werd net voor affluiten door de Genkse goalie afgeweerd. 
 

Zaterdag 10 januari:  De stage in Antalya liep vandaag ten einde, vanmorgen om 3u30 zette KV Mechelen 
koers richting België. 
Verder heeft Malinwa een nieuwe beloftendoelman aangetrokken.  Anthony Swolfs is een 17-jarige keeper die 
overkomt van Club Brugge KV.  Voordien verdedigde hij het doel van FC Koningshof, KFC Brasschaat, R. 
Antwerp FC en K. Beerschot AC.  Swolfs kreeg een contract van 6 maanden en mag zich bij de A-kern bewijzen 
met het oog op het komende seizoen. 
 

Zondag 11 januari:  KV Mechelen laat weten dat hij op 15 januari een nieuwe infovergadering houdt over het 
stadion.  Sinds vorig jaar organiseert de club regelmatig infovergaderingen om de laatste stappen in de 
procedure voor de stadionrenovatie te bespreken.  “Op die manier willen we de buurt op de hoogte houden 
van het dossier.  Zo weten zij perfect wat de status van het project is en kunnen zij tijdig hun feedback geven”, 
zegt stadiondirecteur Marc Faes. 
Op donderdag 15 januari vindt een nieuwe infovergadering plaats.  Op de agenda staat meer uitleg over het 
uiteindelijke milieueffectenrapport (MER) en de planning voor de komende maanden.  Aanvang: om 19 uur in 
de Maluna Lounge, op de gelijkvloerse verdieping van het seatsgebouw. 
 

Maandag 12 januari:  De transfer van Nicolas Verdier naar KV Mechelen is afgerond.  De spits slaagde in zijn 
medische testen en tekent voor 2,5 seizoenen.  Jason Adesanya wordt dan weer een half seizoen uitgeleend, 
hij gaat voor tweedeklasser Lommel United spelen.  Adesanya komt in Limburg terecht onder de vleugels van 
trainer en ex-KV-speler Stijn Vreven. 
 



Dinsdag 13 januari:  Benjamin Mokulu Tembe, die werd uitgeleend aan het Franse SC Bastia, gaat voor de 
Italiaanse tweedeklasser US Avellino spelen.  Deze transfer is wel definitief.  Mokulu speelde vorig seizoen 
voor KV en had nog een contract tot 2016.  Verder wordt de uitleenperiode van Viktor Prodell verlengd.  De 
Zweedse spits was sinds maart 2014 aan de slag bij IF Elfsborg.  Hij wordt nu nog een extra seizoen verhuurd. 
 

Donderdag 15 januari:  Vanavond stond Achter de Kazerne een nieuwe infovergadering met de buurt op het 
programma.  Op de agenda: toelichting over het milieueffectenrapport (MER). 
“Een studiebureau heeft het MER opgemaakt en dit hebben we voorgelegd aan de overheid.  De opmerkingen 
die we hier gekregen hebben, zijn ondertussen aangepakt.  Volgende week wordt het MER door de overheid 
gekeurd.  Als het MER wordt goedgekeurd dan zal de bouwvergunning worden ingediend”, zo zegt Geert De 
Maesschalck die het stadionproject van KVM begeleidt. 
Zoals bekend is in het milieueffectenrapport (MER) een mobiliteitsplan opgenomen.  KVM voorziet 2 
randparkings: 1 op de Zandpoortvest en 1 in Mechelen-Noord.  Indien nodig, kan ook uitgeweken worden naar 
de parking van Planckendael. 
“Je zal met je wagen door flexibele verkeersborden naar de randparkings geleid worden.  Daar kan je gratis 
parkeren en gratis de shuttlebus nemen.  Deze shuttlebus zal iedereen afzetten aan de ingang aan de 
Liersesteenweg.  De enkele parkeerplaatsen die we daar tijdelijk gedurende 4 uur tijdens een wedstrijd voor 
de halte zullen wegnemen, daar gaan we samen met de buurtcomités een oplossing voor zoeken.”   De 
buurtcomités zijn verder ook betrokken in aparte werkgroepen om alle fases samen met de club te bespreken. 
Stadion ook beschikbaar voor de buurt 
De buurt zal ook eigen evenementen of buurtvergaderingen in de lokalen van het stadion kunnen houden. 
Tijdens de werf zal ook rekening gehouden worden met het verkeersplan voor de vrachtwagens.  “Dat is 
allemaal in het MER uitgewerkt.  Er zal verder nooit ‘s nachts of op zondag gewerkt worden”, zo licht 
stadiondirecteur Marc Faes toe.  “Verder zullen we tijdens de werken uiteraard ook een contactpersoon 
aanstellen voor alle vragen en problemen.” 
Het worden dus spannende weken voor KV Mechelen: als het MER wordt goedgekeurd, dan kan de 
bouwvergunning meteen ingediend worden.  En dat is de laatste procedurele stap voor de effectieve 
verbouwing.  De volgende open infovergadering voor de buurt staat gepland op donderdag 19 februari 2015 
om 19 uur. 
 

Donderdag 15 januari:  KV Mechelen kreeg vandaag bezoek: de Poolse middenvelder Rafal Wolski kwam een 
kijkje nemen en kan mogelijk gehuurd worden van AC Fiorentina.  Maar de transfer is, in tegenstelling tot 
sommige berichten, nog niet rond. 
Zowel met de club als de speler moeten nog gesprekken gevoerd worden en overeenkomsten getekend. 
Rafal Wolski is een Poolse middenvelder die onder contract ligt bij het Italiaanse AC Fiorentina.   
Wolski voetbalde eerder voor Legia Warschau en maakte in 2013 de overstap naar de Serie A.  Vorig seizoen 
kwam de jonge middenvelder 14 keer in actie bij AC Fiorentina.  Dit seizoen kwam hij op huurbasis uit voor 
tweedeklasser Bari. 
 

Vrijdag 16 januari:  Rafal Wolski tekende vandaag bij KV Mechelen.  De 22-jarige Poolse middenvelder wordt 
voor 1,5 jaar gehuurd van AC Fiorentina.  Malinwa bedong in de huurovereenkomt ook een aankoopoptie. 
 

Vrijdag 16 januari:  speeldag 22 Jupiler Pro League  =>  Club Brugge KV  -  KV Mechelen   1-1 
Was het nu omwille van de pakkende minuut stilte voor Junior Malanda en Jo Vanhecke of omdat het slechts 
de eerste competitiewedstrijd was na de winsterstop, beide ploegen begonnen in ieder geval aftastend.  
Verdedigend denken 

KV Mechelen vertrok in de eerste helft vanuit een sterk verdedigend blok en zocht af en toe de ruimte om 
eruit te komen. Naessens met een afstandsschot en een appel voor een strafshop van Obradovic waren de 
beste Mechelse kansen. Het was echter de thuisploeg die zich steeds nadrukkelijker in de wedstrijd speelde. 
Castillo glipte telkens door de buitenspelval van Malinwa en zorgde samen met Rafaelov, die ook een penalty 
had kunnen krijgen, en Meunier voor het Brugse gevaar. Biebauw stond echter steeds paraat.  
Geelrood liet zich echter niet doen en knokte zich terug in de wedstrijd met Matthys en Hanni in eerste 
instantie als hoofdrolspelers. De thuisploeg die qua voetballende kwaliteiten de voorsprong had, werd nu naar 
achteren geduwd. Echte uitgespeelde kansen leverde het voor KV Mechelen niet op.  De ruststand is dan ook 
0-0.  
Tegen de gang van zaken 

Niet alleen namen de Brugse zangkoren de bovenhand, ook op het veld overklasten de Bruggelingen KV 
Mechelen. Althans zo leek het toch. Castillo kreeg vrijspel maar aarzelde in de zone van de waarheid te lang, 
waardoor de Mechelse verdediging nog net op tijd kon terugkomen. Eén uitgespeelde aanval op de linkerflank 



was voor KV Mechelen wel voldoende. Claes twijfelde niet om Naessens eenvoudig vrij te spelen en die laatste 
bedankte door de bal rustig tegen de netten de trappen. Matthys kreeg meteen daarop de kans om de 
voorsprong te verdubbelen, maar ook bij hem werd de bal net op tijd uit zijn voeten gespeeld.  
Ergernis bij de thuisploeg 

Club Brugge begon zich steeds meer te ergeren aan het spel en het spelbeleid, maar dat deerde Malinwa niet. 
De aanvallende impulsen van de thuisploeg werden telkens onderbroken, en geelrood kon er op de counter 
uiterst gevaarlijk uitkomen. Club Brugge bleef wel op zoek gaan naar het doelpunt, en vond dat ook bijna. 
Eerst haalde De Witte de bal nog van de lijn, een fase later stond Biebauw in de weg. Biebauw stond er 
eigenlijk elke keer. De resterende minuten werden steeds minder, maar de aanvalsdrift van blauwzwart werd 
steeds groter. De Sutter schoof eerst nog een bal naast, vijf minuten later knalde hij de bal wel mooi in de 
winkelhaak. 1-1. Domper voor KV Mechelen, maar uiteindelijk wel een logische einduitslag.  
Eerder op de dag besliste de Geschillencommissie Hoger Beroep Joachim Van Damme wel degelijk te schorsen 
voor de match op Brugge.  Omdat hij via de Reviewcommissie reeds met 2 speeldagen schorsing werd bestraft 
voor een elleboog aan Thibaut Van Acker van Cercle Brugge KSV vroeg KV om de gele kaart die hij hiervoor ook 
kreeg kwijt te schelden.  Na verhoor van de 4 scheidsrechters klonk het dat Van Damme de gele kaart kreeg 
voor de intensiteit van het duel en de schorsing door de Reviewcommissie kwam er voor de elleboog… 
 

Dinsdag 20 januari:  terugmatch kwartfinale beker van België  =>  Club Brugge KV  -  KV Mechelen   3-2 
Bovenkant formulier 
Onderkant formulier 
Vanavond stond een tweede confrontatie in vijf dagen tussen Club Brugge en KV Mechelen op het programma. 
Na het gelijkspel vorige vrijdag zakte KV Mechelen met vertrouwen af naar Brugge. Een gelijkspel zou volstaan, 
maar lukt dat ook?  
Nerveus KV Mechelen  

In tegenstelling tot vrijdag waren de zenuwen nu wel zichtbaar bij KV Mechelen. Het initiatief werd 
overgelaten aan de thuisploeg. De Witte kon eerst een bal niet deviëren, waardoor Biebauw aan een eerste 
test onderworpen werd. Twee minuten later kwam een laterale bal van Bateau in de verkeerde voeten 
terecht, maar opnieuw kon Club Brugge niet optimaal profiteren. Aan de overkant waren de ‘kansen’ iets 
minder uitgesproken. Het voorzet-schot van Naessens werd geblokt, en Hanni kon tegen een vrijtrap van 
Kosanovic zijn voet niet zetten.  
Doelpunt en nog een doelpunt en nog… 

KV Mechelen kreeg stilaan meer vertrouwen, maar het was wel Club Brugge dat eerst de netten kon doen 
trillen. Gedoz werd echter terecht voor buitenspel teruggefloten. Bateau was wel succesvol in het 
reglementair afwerken. De Mechelse verdediger kopte op een hoekschop de 0-1 binnen. Door die voorsprong 
begon Malinwa wel meer de openingen te vinden. De slechte passes van in het begin van de wedstrijd waren 
nu ook meer bij Club Brugge te vinden. Lang bleef de vreugde wel niet duren voor KV Mechelen. Rond minuut 
24 werd Oulare met een simpele maar effectieve doorsteekpas alleen voor Biebauw gebracht. Die laatste was 
kansloos. 1-1. KV Mechelen bleef wel de aanvallende impulsen onderhouden en dat loonde ook. Na een 
duwfout in het 16-meter gebied in de rug van Obradovic, schoof De Witte de bal in de linkerbenedenhoek. 
Maar ook deze keer duurde de voorsprong niet lang. De Brugse spits Oulare kwam opnieuw alleen voor 
Biebauw… 2-2. Meteen ook de ruststand.  
Behouden gunstige stand 

In de tweede helft was hetzelfde stramien te zien. Veel slechte passes, vooral bij de thuisploeg, maar er vielen 
wel redelijk wat kansen voor beide teams te noteren. KV Mechelen trok wel meer naar achteren, spelend voor 
een gelijkspel. Coach Jankovic bracht daarom ook nieuw bloed in de ploeg. Nicolas Verdier werd in het spel 
gebracht in de plaats van Naessens, de Fransman kreeg zo zijn eerste officiële speelminuten. Hij zorgde ook 
meteen voor gevaar. De Mechelse spits houdt twee man aan de praat, maar zijn afstandsschot is te zwak om 
Kujovic te verontrusten. Even later was Verdier weer weg, maar opnieuw was het schot niet overtuigend 
genoeg.  
Club Brugge voelde dat het moest komen om nog kans te maken op een overwinning en de bijbehorende 
kwalificatie voor de halve finale van de Beker. Met de nieuwe krachten Castillo, Izquierdo en Storm hoopten zij 
op een derde doelpunt. De druk groeide, maar KV Mechelen kon er af en toe toch nog eens uitkomen. 
Obradovic stormde alleen af op de Brugse keerper, maar de hoek was te scherp om tot afwerken te komen.  
Rode kaart 

Tien minuten voor affluiten kreeg Seth De Witte een tweede gele kaart onder zijn neus geduwd. Het teken 
voor Club Brugge om alles of niets te spelen. En daar slaagden ze ook in. Uitgerekend Mechele kopte de 3-2 
binnen voor Club Brugge. Over and out.  
 



Donderdag 22 januari:  In verschillende media staat dat Colin Coosemans onmiddellijk bij KV Mechelen aan de 
slag gaat en Jerry Boachie-Vandam naar KV Red Star Waasland-SK Beveren trekt.  “Op dit moment is dat 
allemaal voorbarig”, klinkt het bij KVM. 
Verschillende media berichtten over een ruil tussen doelman Colin Coosemans en rechtsachter Jerry Boachie-
Vandam.  “We krijgen hierover momenteel heel veel vragen”, zo zegt assistent sportief directeur Olivier 
Renard. 
“Maar dit is en blijven geruchten.  Natuurlijk polsen en volgen wij verschillende spelers.  Dat doen we altijd. 
Maar Colin Coosemans heeft helemaal niet getekend en Jerry Boachie-Vandam is nog steeds speler van 
Malinwa.” 
 

Zaterdag 24 januari:   KV Mechelen ruimde vanochtend de sneeuw en verwacht vanavond tegen KSC Lokeren 
Oost-Vlaanderen te kunnen voetballen.  Het terrein is nog drassig, maar alles normaal verloopt, hoopt de club 
gewoon te kunnen spelen. 
Malinwa zorgde er deze week voor dat het veld “doorprikt” werd waardoor het resterende (smelt)water 
normaal gezien zou moeten verdwijnen.  Geelrood is dus hoopvol dat de wedstrijd KV Mechelen – KSC Lokeren 
Oost-Vlaanderen zal plaatsvinden.  Let wel, de scheidsrechter keurt sowieso het veld voor aanvang van de 
wedstrijd en beslist dan definitief. 
 

Zaterdag 24 januari:  speeldag 23 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KSC Lokeren Oost-Vlaanderen   0-1 
KV Mechelen liet zich vandaag vangen aan Lokeren en een vroeg doelpunt van Leye. Malinwa mocht dan wel 
weer bijwijlen domineren en minstens een punt verdienen, het kon die verdomde netten maar niet laten 
trillen. 
Na de bekeruitschakeling moest KV Mechelen volop op zoek naar punten tegen haar ex-trainer Peter Maes. 
Die zoektocht werd snel ontsierd door een vroeg tegendoelpunt. Leye kon een hoekschop van Patosi simpel 
binnen knikken. 
Malinwa had het even lastig om zich van dat doelpunt te herstellen en openingen in de bezoekende 
organisatie te vinden, maar kwam nadien wel gevaarlijk voor doelman Verhulst piepen. De Witte vond zo het 
zijnet en kopte ook naast, Van Damme deed wel de netten trillen, maar stond buitenspel. Lokeren kwam 
nauwelijks nog voor de kooi van Biebauw en KVM poogde vanuit de tweede lijn via Obradovic en Hanni, het 
leer zoefde naast. 
Malinwa maakte zich meester van de bal en de bezoekers beperkten zich tot verdedigen. Dat loonde voor de 
Waaslanders, want bij de rust stond de nul-één nog op het bord.  
KV Mechelen bleef naarstig op zoek naar de gelijkmaker en voerde de druk op, maar moest tegelijkertijd ook 
uitkijken voor een stevige Lokerse uithaal. Zo haalde Maric maakte Maric voor de doellijn een kopbal van 
Matthys onschadelijk en ging de geelrode defensie massaal op haar lijn liggen om een gemaakt doelpunt van 
Nill De Pauw te verijdelen. 
Missers blijven KVM achtervolgen 

De tijd tikte in het nadeel van de thuisploeg die wel ruimte en kansen kreeg, maar precisie miste om Verhulst 
in de problemen te brengen. Hanni versierde dé kans op de 1-1 toen de Wase goalie een pegel van Van 
Damme moest lossen. Hanni miste echter zijn lob volledig. Aan de overkant diende Biebauw meermaals attent 
tussen te komen om de doodsteek te vermijden. Dat lukte, maar scoren aan de overzijde, nee, dat zat er niet 
meer in. Ook Veselinovic, alleen voor Verhulst, slaagde er niet in om een punt Achter de Kazerne te houden. 
 

Maandag 26 januari:  Vandaag maakte de kalendercommissie de definitieve data van de laatste 3 speeldagen 
van de reguliere competitie bekend.  De matchen tegen SV Zulte-Waregem en R. Standard de Liège blijven op 
zaterdag staan.  De laatste speeldag, als KV de verplaatsing naar Cercle Brugge KSV maakt, gaat door op 
zondagmiddag, aftrap 14.30 uur. 
 

Dinsdag 27 januari:  KV Mechelen legde vandaag 2 nieuwe spelers vast voor volgend seizoen:  Alexander 
Corryn en Cédric Mingiedi Mpembele komen over van KSC Lokeren Oost-Vlaanderen.  Corryn is een 21-jarige 
verdediger die o.a. als linksback kan worden uitgespeeld.  Mingiedi is een 20-jarige middenvelder.  Beide 
spelers, die trouwens ook al enkele caps bij de nationale jeugdploegen van België op hun teller hebben staan, 
tekenden een contract voor 3 seizoenen.   
Verder werd vandaag het contract van Jerry Boachie-Vandam in onderling overleg ontbonden.  De Franse 
rechtsback gaat voor KV Red Star Waasland-SK Beveren spelen. 
 

Vrijdag 30 januari:  De Vlaamse overheid keurde vandaag het MER (milieueffectenrapport) voor de renovatie 
van het stadion goed.  KV Mechelen diende in de tweede helft van 2014 in samenwerking met technische 



expertenbureaus en na overleg met de buurt en verschillende instanties een milieueffectenrapport voor de 
bouw van 2 volledig nieuwe tribunes in. 
Nu dit in orde is kan de club verder met de werkgroepen met de buurtcomités, de infovergaderingen voor alle 
buurtbewoners om dan zeer binnenkort de bouwaanvraag in te dienen. 
Naast dit goede nieuws i.v.m. het stadiondossier trok KV Mechelen ook een nieuwe centrale verdediger aan.  
Het gaat over de 27-jarige Bosniër Edin Cocalić.  Malinwa en Cocalić bereikten een mondeling akkoord voor 
een contract van 3,5 seizoenen.  Hij komt transfervrij over van het Israëlische Maccabi Haifa FC.  Eerst moet 
Cocalić nog medische testen afleggen, indien deze positief ondertekent hij z’n contract. 
 

Zaterdag 31 januari:  speeldag 24 Jupiler Pro League  => KV Red Star Waasland-SK Beveren  -  KV Mechelen 2-2 
Na een dramatische eerste helft keek KVM tegen een 2-0 achterstand aan, maar het vocht zich eervol terug 
naar de gelijkmaker. 
Malinwa liet zich in die eerste helft immers kinderlijk vangen aan het uitgestippelde scenario van de thuisploeg 
en incasseerde zo voor de pauze 2 vermijdbare doelpunten. Jankovic greep bij de rust in en Veselinovic en De 
Witte scoorden na de pauze de gelijkmaker. De winninggoal had nog gekund, maar het bleef bij één punt. 
Hubert kreeg snel de eerste kans van de partij, maar schrok zich in de zestien een hoedje van de verkregen 
ruimte. Zijn schot miste precisie en kracht en rolde naast. Malinwa kwam even schuchter voor de kooi van 
Steppe: eerst speelde Obradovic zich vrij en miste Hanni voor doel op een haar na de openingstreffer, wat 
later poogde Kosanovic - te braaf - vanop afstand.  
Pijnlijke 2-0 bij de rust 
Maar het was de thuisploeg die uit het niets kon scoren. KVM kreeg het leer achterin niet weg en in de kluts 
strafte Renaud Emond het onscherp verdedigen van geelrood genadeloos af. De opdracht zou er voor de 
troepen van Jankovic zo niet simpeler op worden: Waasland timmerde – net als Lokeren vorige week – alles 
dicht.  
Nee, een toppertje zou deze eerste helft niet worden. En Malinwa liet zich o zo simpel vangen aan de tactiek 
van de thuisploeg. Het geraakte niet door de linies en voetbalde voor de rust zonder een geslaagde individuele 
actie en zonder tempo werkelijk geen kans bij elkaar.  
Niet dat de Waaslanders de doelpogingen opstapelden, maar zij profiteerden wel van kinderlijk verdedigen bij 
de bezoekers. Maric kon randje buitenspel doorgaan en Biebauw ging in de voeten: penalty oordeelde 
scheidsrechter Colemonts. En daar stond die dan op het bord: de ijskoude 2-0 ruststand voor Waasland-
Beveren. 
Jankovic schaakt, Mechelse hoop flakkert op 

Jankovic greep bij de rust in: het tactisch plaatje veranderde in een 4-4-2, Paulussen en Veselinovic moesten 
de thuisploeg onder druk kunnen zetten. Die zet leverde meteen een doelpunt via het hoofd van Veselinovic 
op. Even later glipte ook Naessens op links de zestien in, maar hij vond Steppe op zijn weg. 
Malinwa greep Waasland bij de keel, voetbalde veel hoger, combineerde snel en zocht de diepgang op. Toch 
bleef de gelijkmaker nog even uit. Daarvoor was het wachten tot 17 minuten voor het einde: Kosanovic 
lepelde een vrijetrap tot de inlopende De Witte die binnenramde.  
In een spannend slot konden beide teams niet anders dan alsnog voor de zege te gaan. Waasland-Beveren 
kwam zelf even piepen via een kopbal van Ibou die over zeilde. Ook Veselinovic mocht uithalen, maar hij mikte 
naast. Zo bleef het bij 2-2.  
 

Zondag 1 februari:  De transfer van Edin Cocalić werd vandaag geofficialiseerd.  De Bosniër had eerder al een 
mondelinge overeenkomt met KV Mechelen.  Vandaag tekende hij een contract voor 3,5 jaren bij Malinwa. 
 

Donderdag 5 februari:  Naar jaarlijkse gewoonte verkoos het Supportersorgaan Malinwa de 'meest 
verdienstelijke speler van het jaar'.  Deze trofee is geen prijs waarmee alleen sportieve prestaties bekroond 
worden maar een erkenning voor zowel de mens als de sportman.  Naast de prestaties, de inzet en het 
onverzettelijke karakter tussen de krijtlijnen, zijn ook de professionaliteit, de omgang met de supporters, de 
beschikbaarheid en het respect voor de club belangrijk om in aanmerking te komen voor deze hoofdprijs.  Net 
als in 2013 kreeg Seth De Witte het meeste aantal stemmen achter z'n naam.  Hij ging Ivan Obradovic en 
Wouter Biebauw vooraf.  Zaterdag, vóór de wedstrijd tegen Sporting Charleroi, zal de vice-kapitein van KV 
gehuldigd worden. 
 

Vrijdag 6 februari:  Nadat vorige week vrijdag het milieueffectenrapport voor de renovatie van het stadion 
werd goedgekeurd, diende KV Mechelen vandaag haar bouwaanvraag in. 
Verder rondde KV vandaag de transfer van Colin Coosemans af.  De 22-jarige doelman, die momenteel bij 
Waasland-Beveren onder de lat staat, tekende een contract voor 3 seizoenen bij Geelrood.  Eerder was hij aan 



de slag bij Club Brugge KV.  Hij moet de opvolger worden Wouter Biebauw, die na dit seizoen naar KV 
Oostende trekt. 
 

Zaterdag 7 februari:  speeldag 25 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  Sporting du Pays de Charleroi  0-0 
Voor beide clubs was een zege vanavond een absolute must. Malinwa voetbalde een fraai openingskwartier en 
2 grote kansen bij elkaar, maar scoorde niet.  
Nadien zakte het tempo en bleven, ondanks heel wat inzet en strijd de doelpogingen uit. Nee, een mooie 
tweede helft kregen we niet voorgeschoteld, al had Veselinovic in het slot wel de kans op de winninggoal. In 
het absolute slot zag Verdier zijn kopbal nog op de paal stranden.  
Fijn openingskwartier 
Beide elftallen openden vinnig en scherp, maar het was vooral KVM dat gaandeweg met passie het 
baloverwicht op zich nam. Rits kreeg al na 12 minuten een unieke kans, maar mikte van dichtbij zachtjes in de 
handen van Penneteau. 
Aan de overzijde haalde Diandy in de rebound uit: Biebauw redde met een ultieme reflex. De partij kon wel 
boeien met enkele fraaie combinaties en heel veel inzet, maar kansen, neen, die volgden niet. Enkel Fauré en 
Dewaest konden rond het halfuur even dreigen met een kopbal. Malinwa moest het hoge begintempo loslaten 
en vond nauwelijks antwoorden op de stevige organisatie van de Zebra’s. Al viel het doelpunt dan toch bijna 
voor de rust: Paulussen zette heerlijk in één tijd voor: Veselinovic kwam een schoenmaat tekort om binnen te 
tikken. 
Flauwe tweede helft 

Malinwa had het lastig om de partij terug in handen te nemen. Niet dat de Carolo’s het betere spel 
produceerden, maar geelrood toonde zich nauwelijks dominant en zonder creativiteit in de zone van de 
waarheid om haar thuisreputatie weer eer aan te doen. Het bevroren veld leidde bovendien tot veel gemiste 
controles en toen de bezoekende aanhang voor vuurwerk en vooral veel rook zorgde legde scheidsrechter 
Vanbecelaere ook nog het spel stil. 
Zo nam de tweede helft een bijzonder flauwe start en leek die ook bijzonder matig te gaan eindigen. Tachtig 
minuten waren we ver gehobbeld toen Veselinovic een cadeautje kreeg na knap werk van invaller Verdier. 
Doelman Penneteau redde echter tot grote wanhoop van het thuispubliek.  
Aan de overzijde vond Fauré op de counter bijna de weg naar de netten, maar Biebauw hield knap de nul op 
het bord. KVM bleef ook met pech kampen, want in het absolute slot vond een nagenoeg perfecte kopbal van 
Verdier de paal. Zo bleef het bij een schrale nul-nul. 
 

Malinwa kreeg droevig nieuws 
na de wedstrijd tegen Charleroi.  
Ploegafgevaardigde Roger 
Schoeters overleed vandaag op 
71-jarige leeftijd.  Roger was 
meer dan 35 jaar 
ploegafgevaardigde bij KV 
Mechelen.  Eerst jaren bij de 
geelrode jeugdacademie, 
nadien meer dan 15 jaar bij de 
A-kern van Malinwa.  Eind vorig 
jaar moest hij plots zijn werk bij 
Malinwa staken, vandaag 
overleed hij na een slepende 
ziekte. 

 

 

Dinsdag 10 februari:  Ivan Obradovic en Aleksandar Jankovic verlengden vandaag hun contract bij KV 
Mechelen.  Trainer Jankovic, die sinds dit seizoen aan de slag is bij KV, doet er een extra seizoen bij en blijft zo  
tot juni 2017 bij Malinwa.  Ook Obradovic had een contract tot 2016, de Servische linksachter doet er 2 
seizoenen bij! 
 

Vrijdag 13 februari:  Om aan de licentievoorwaarden te voldoen moest KV Mechelen haar stadion uitbreiden 
met enkele 10-tallen zitplaatsen.  
Met de vernieuwing van de zitjes op de hoofdtribune eind vorig jaar verdwenen een beperkt aantal 
zitplaatsen.  "De nieuwe zitjes werden immers geplaatst volgens de huidige reglementen van UEFA en dus zijn 
er enkele tientallen plaatsen op de hoofdtribune gesneuveld", zo zegt stadiondirecteur Marc Faes. 



Om echter aan de licentievoorwaarden te voldoen, diende KV Mechelen tot aan de verbouwing toch nog 
enkele extra zitplaatsen te voorzien.  "We moesten deze regel respecteren om de licentie te halen.  We 
hebben dan ook 2 kleine tijdelijke zittribunes moeten bijplaatsen langs elke kant van de hoofdtribune.  Alleen 
jammer van de verplichte investering gezien we sowieso naar meer zitplaatsen gaan na onze verbouwingen." 
 

 
 

Zondag 15 februari:  speeldag 26 Jupiler Pro League  =>  RSC Anderlecht  -  KV Mechelen   1-1 
Na het scoreloos gelijkspel tegen Charleroi gooide Jankovic zijn ploeg weer voor een groot stuk om voor de 
verplaatsing naar landskampioen Anderlecht. Een goede tactiek van de Mechelse coach bleek in het eerste half 
uur van de partij, want de thuisploeg beet zijn tanden stuk op het stevig Mechels blok. Paarswit eiste het 
balbezit op zonder echt gevaarlijk te zijn. Enkel Mitrovic kon dreigen voor de thuisploeg met twee flauwe 
kopballen over de kooi van Biebauw. 
Hanni laat 0-1 liggen 

Na dertig minuten voetbal stak ook geelrood de neus aan het venster. En hoe... Plots kwam Hanni oog in oog 
met Proto. De goalie toonde zich echter een betrouwbaar sluitstuk voor paarswit. Malinwa begon meer in haar 
kansen te geloven en er kwam meer animo in de partij. Obradovic omspeelde Proto, maar vond niemand voor 
doel. Aan de overkant schoot Conte de beste kans voor de thuisploeg voorlangs zodat de brilscore op het bord 
bleef. 
Sterke Biebauw 

Na de pauze wisselde Hasi van systeem en bracht met Cyriac aanvallende versterking. Malinwa moest zo nog 
verder achteruit. Biebauw toonde echter zijn klasse voor geelrood met enkele uitstekende reddingen op 
pogingen van Cyriac en Dendoncker. Malinwa loerde op de counter: Hanni plaatste Claes alleen voor Proto 
maar de youngster was te verrast om Proto te verschalken. 
Mitrovic eerst op kruising, dan doelpunt 

Anderlecht voerde nog meer de druk op, maar Biebauw wou van geen wijken weten. Eerst redde hij met een 
geweldige reflex, nadien moest hij toekijken hoe Mitrovic staalhard op de lat schoot. Malinwa leek het geluk 
eens aan haar kant te hebben tot Mitrovic toch raak trof. De spits kopte een voorzet via de paal tegen de 
touwen. Een stevige domper voor geelrood, een vreugde-explosie voor paarswit. 
Veselinovic laat bezoekersvak ontploffen 



Anderlecht leek de wedstrijd simpel uit te spelen, maar het venijn zat duidelijk in de staart. De ingevallen 
Veselinovic reageerde sneller op een doorgekopte bal en verschalkte Proto: 1-1 en geelrood door het dolle 
heen. Een punt op Anderlecht was dan ook al meer dan 10 jaar geleden. 
 

Donderdag 19 februari:  Vanavond stond een nieuwe infovergadering voor de buurt op het programma. 
Veel nieuws viel er niet te rapen, maar KV Mechelen stond erop om toch een stand van zaken te geven.  De 
bouwaanvraag is ingediend en ontvankelijk verklaard, vandaar ook de bekendmaking die sinds deze week aan 
het stadion hangt. 
Bezwaarschriften kunnen nog tot 23 maart 2015 ingediend worden.  “Verder hebben we ook met de 
buurtcomités samengezeten om onder meer te bekijken hoe we enkele verfraaiingswerken rondom het 
stadion kunnen realiseren”, zegt stadiondirecteur Marc Faes.  "Samen met hen blijven we in aparte 
werkgroepen overleggen." 
De datum van de volgende open infovergadering staat nog niet vast.  Die zal in functie van het vervolg van de 
procedure en het daarbijhorende nieuws worden ingepland. 
Verder bracht KV Mechelen ook transfernieuws!  De club heeft een mondeling akkoord met de Costa Ricaan 
Randall Leal.  Leal is een 18-jarige aanvallende middenvelder.  Indien hij voor de medische testen slaagt tekent 
de beloftevolle speler, die eerder in eigen land voor Belén FC speelde, een contract voor 2,5 seizoenen bij geel-
rood. 
 

Zondag 22 februari:  speeldag 28 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  K. Lierse SK   2-1 
In een spannende, maar niet altijd hoogstaand streektreffen tegen Lierse deed Malinwa wat het moest doen: 
winnen. 
De Witte zette KVM al snel op voorsprong, maar nog in de eerste helft maakten de bezoekers gelijk. Jankovic 
greep bij de rust in en dat loonde. Malinwa greep Lierse bij de keel en had kansen genoeg om de partij 
helemaal af te maken, maar het bleef spannend tot in slot. 
Malinwa kwam in het beladen sfeertje al snel op voorsprong. De Witte kopte een hoekschop staalhard tegen 
de touwen. Beide elftallen hielden het bij veel middenveldspel en lieten nauwelijks kansen noteren. KVM liet 
Lierse lange tijd het balbezit en dat resulteerde niet in direct gevaar, maar even voor het halfuur pakte Hafez 
Paulussen in de rug in de zestienmeter. Hij tikte voor, Velikonja tikte binnen.  
Voor het overige stonden de zenuwen duidelijk strak gespannen, met veel balverlies en slordigheden als 
gevolg. Geelrood vond nauwelijks oplossingen voor de dichtgetimmerde bezoekende linies en kon het leer 
maar moeilijk in de eigen rangen houden. Kosanovic probeerde het dan maar op vrijetrap: Bajkovic zweefde de 
plaatsbal uit zijn doel. 
Hanni zet Geelrood aan het vieren 

Jankovic greep bij de rust in, wisselde Cissé voor Naessens en gooide het tactische plaatje om. Die leverde 
meteen een strakke kopbal af, maar snel scoren zoals De Witte in de eerste helft, nee, dat lukte niet voor hem. 
Wel voor Hanni die op voorzet van Obradovic zowaar binnenkopte. Even later zoefde een hoekschop dan weer 
langs alles en iedereen en miste Hanni zijn lobje alleen voor de uitkomende Bajkovic. 
De 3-1 hing in de lucht, maar viel niet.  De Petter kopte van dichtbij een nieuwe corner net over de staak. 
Lierse kwam niet meer in het spel voor, maar naarmate het slot naderde verwaterde het spelpeil van de 
thuisploeg. Dat zorgde voor zeldzame tegenprikken van de bezoekers. Biebauw duwde zo een schot van 
Ankomah uit zijn kooi. 
Naessens besliste 5 minuten voor tijd bijna de streekderby met een schitterende knal op de staak, maar we 
gingen met een nipte 2-1 het absolute slot in. Daarin had Verdier snel verlossing kunnen bieden, maar Bajkovic 
redde.  
 

Dinsdag 24 februari:  De Geschillencommissie stelde de zaak over de overtreding van Joachim Van Damme op 
Ibrahima Conté tijdens RSC Anderlecht - KV Mechelen uit tot 3 maart. 
De commissie wil eerst scheidsrechter Jonathan Lardot spreken.  De man in het zwart bestrafte de overtreding 
van Van Damme met een gele kaart. 
Het bondsparket vraagt op basis van het verslag van de reviewcommissie 4 speeldagen effectieve schorsing en 
1 speeldag voorwaardelijk.  Een uitspraak komt er dus niet voor 3 maart. 
Ondertussen slaagde Randall Leal in de medische testen en tekende vanavond een contract voor 2,5 seizoenen 
bij Malinwa.  De Costa Ricaan had reeds een mondelinge overeenkomst met Malinwa en woonde afgelopen 
weekend ook de derby tegen Lierse bij. 
 

Zaterdag 28 februari:  speeldag 28 Jupiler Pro League  =>  SV Zulte-Waregem  -  KV Mechelen   2-3 
KVM pakt voor het eerst dit seizoen een 6 op 6. Malinwa was oppermachtig in de eerste helft, maar maakte 
het zich moeilijk door haar kansen niet af te werken en 2 vermijdbare goals te slikken. De tweede helft kon 



echt alle kanten uit, maar geelrood ging op en over Zulte Waregem met doelpunten van De Witte en de pas 
ingevallen Verdier.  
Malinwa kwam al snel achter nadat Ghislain Gimbert eenzaam en alleen centraal voor doel mocht inkoppen. 
Via Matthys en Veselinovic zorgde geelrood wel voor dreiging, maar het was Hanni die de touwen deed trillen 
met een afstandschot. De Petter kreeg even later een immense kans van Hanni aangeboden. De Petter mikte 
“op z’n trainings” pal op doelman Bossut. 
KVM bleef met Hanni in een vrije rol gevaar creëren. Het nummer 94 schotelde Naessens de 1-2 voor, maar 
zijn kopbal zoefde onbegrijpelijk naast. De thuisploeg zorgde nauwelijks voor werk voor Biebauw, al stond er 
voor de pauze toch een 2-1 voorsprong op het bord. Formose Mendy kopte o zo simpel een vrijetrap binnen. 
Deksel op de neus 

Naessens kon de onterechte achterstand nog ongedaan maken toen ie oog in oog met Bossut kwam te staan. 
Het was echter de thuisgoalie die aan het langste eind trok. En zo moest KVM met een achterstand gaan 
rusten. 
De juiste kant van de medaille 

Na de pauze kreeg KVM minder tijd en ruimte van de thuisploeg. Rossi had zelfs een snelle 3-1 aan de voet, 
maar plaatste de bal ver naast. Aan de overzijde was het wel raak toen De Witte een scherpe hoekschop van 
Matthys binnenknikte. 
De partij kon echt alle kanten uit. Rossi bleef een gevaar voor de bezoekende defensie, gelukkig konden een 
teruggekeerde Paulussen en een grabbelende Biebauw een passje van Cordaro net voor Rossi onschadelijk 
maken. Zulte Waregem leek even door te gaan, maar het was de pas ingevallen Verdier die er een doelpuntje 
bij deed na een mooi doorkoppen van Veselinovic. Wolski kon luttele minuten de zege veilig stellen, maar 
stuitte op Bossut. 
Zo ontspon zich weer een razendspannend slot waarin KVM echter geen enkel moment in de problemen kwam 
en zo een deugddoende 7 op 9 liet noteren. 
 

Donderdag 5 maart:  Joachim Van Damme verlengde vandaag z’n contract bij Malinwa.  De middenvelder 
heeft nu een overeenkomst tot en met 30 juni 2018. 
 

Zaterdag 7 maart:  speeldag 29 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  R. Standard de Liège   1-0 
KV Mechelen sloot haar laatste thuiswedstrijd van de reguliere competitie stijlvol af. Met fraai voetbal en een 
zege: Malinwa deed de thuisaanhang opnieuw kirren van plezier. 
Beide elftallen hielden in de eerste helft lange tijd gelijke tred: met veel inzet, maar zonder veel kansen bij 
elkaar te voetballen. Malinwa zorgde voor de meeste dreiging via een geweldige kopkans voor Veselinovic die 
het leer miste. Ook De Petter mocht in één tijd aanleggen, maar mikte naast. 
Dominant KVM 

KVM liet Standard niet in de partij komen en begon steeds dominanter te voetballen. Het geleverde 
combinatiespel deed de thuissupporters de handen op elkaar zetten en vlak voor de pauze viel er ook een fraai 
doelpunt uit. Veselinovic keilde een voorzet van een bedrijvige Hanni tegen de touwen.  
KVM controleert en demonstreert 

Net gestart aan de tweede vijfenveertig minuten zorgde De Petter bijna voor de 2-0 met een stevige kopper. 
Thuram redde met een knappe reflex. Standard probeerde nadien Malinwa tegen de eigen kooi te drukken, 
maar dat lukte nauwelijks. KVM stond complexloos te voetballen en ving het jonge Luikse geweld simpel op.  
Tussendoor riep geelrood tweemaal om een strafschop en veegde Faty een bal van Veselinovic net voor de lijn 
weg. Biebauw had nauwelijks werk en de enige keer dat hij moest ingrijpen, Louis dook pijlsnel in de rug van 
de thuisdefensie, stond hij pal.  
De zege kwam zo niet meer in het gedrang, ook niet toen De Witte in extremis nog een strafschop mocht 
trappen, maar miste.  
 

Zondag 15 maart:  speeldag 30 Jupiler Pro League  =>  Cercle Brugge KSV  -  KV Mechelen   2-3 
Cercle leek zich met 2 goals van Buyl lange tijd te gaan redden tegen een roemloos voetballend Malinwa, maar 
na een ongelofelijk slot graaide KVM met doelpunten van twee maal Wolski en een penalty van Veselinovic de 
zege mee.. 
Malinwa kwam in Brugge in een ware overlevingsstrijd terecht. Winst was een absolute must voor Cercle, 
want anders wachtte play-off 3 met Lierse. De nervositeit bij de thuisploeg was duidelijk te merken: Cercle 
wou wel, maar acteerde te overhaast en zonder veel echte dreiging in een, ja, toch wel chaotische eerste helft. 
Buyl zorgt voor 1-0 

KVM stelde daar buiten een stevige organisatie weinig gevaar tegenover. Het bleef geduldig de vereniging 
opwachten en speculeren op een tegenprik. Op een hoekschop kreeg Naessens één van de weinige kansen van 
de eerste vijfenveertig minuten, maar het leer zoefde naast. 



Net na het halfuur wist Cercle Biebauw uit het niets te verrassen: Cocalic ging neer na een duel met Buyl, maar 
scheidsrechter Vertenten liet doorspelen. Buyl klaarde de klus alleen voor doel. Een inspiratieloos geelrood 
wist het tempo niet meer op te voeren en keek tegen een arme 1-0 achterstand aan bij de rust. 
Buyl zet Cercle op 2-0… 

Cercle was ook meteen gevaarlijk in de tweede helft. Bacelic-Ggric keilde op doel: de bal ging net naast. KV 
Mechelen trachtte meer diepgang in haar spel te leggen en eiste voortdurend het leer op, maar tot grote 
kansen leidde dat niet. Een kwartier voor het einde kwamen er dan toch kansen uit de bezoekende druk: 
Veselinovic kopte op Werner, Hanni mikte scherp voor doel in het zijnet. 
Maar ongelofelijk slot zorgt voor 2-3 

Het was echter Cercle dat tien minuten voor het einde genadeloos toesloeg. Buyl nam Biebauw weer te grazen 
en zorgde voor Brugse euforie. Tenminste tot Wolski één minuut voor affluiten voor een ultraspannend slot 
zorgde en de 2-1 tegen de touwen keilde. Nog geen minuut later ging de bal op de stip toen Veselinovic werd 
neergehaald. De boomlange verdediger zette zelf de strafschop om en in de extra tijd zorgde Wolski zelfs voor 
de 2-3. 
Een ongeziene ommekeer die voor gejuich in het bezoekende vak zorgde en Jan Breydel in rouw dompelde.  
Malinwa eindigt de reguliere competitie op de negende plaats en komt terecht in poule A van play off 2.  KV 
zal het daar opnemen tegen KRC Genk, SV Zulte-Waregem en KV Red Star Waasland-SK Beveren. 
 

Maandag 16 maart:  Vanmiddag werd de kalender van de play offs bekend gemaakt.  KV opent op 5 april met 
een thuismatch tegen KV Red Star Waasland-SK Beveren.  Een week later reist het team van Aleksandar 
Janković naar SV Zulte-Waregem.  Op 9 mei sluit Geelrood af met een verplaatsing naar KV Red Star Waasland-
SK Beveren. 
 

Woensdag 18 maart:  oefenwedstrijd K. Rupel Boom FC  -  KV Mechelen   0-4 
In het eerste half uur waren de betere mogelijkheden voor Rupel Boom.  Doch noch Alexander Bell, noch 
Seppe Kil konden accuraat afwerken.  De bezoekers kwamen dan op voorsprong via een rake kopbal.  Vlak 
voor de rust kon KVM de score verdubbelen toen een duidelijke overtreding op een Booms verdediger niet 
bestraft werd.  Een minuut later werd Koen Gommers in de grote rechthoek gehaakt.  Gregory Carrez zag zijn 
elfmeter gestopt door de doelman.  Rupel Boom kon ook in de tweede helft een aardig potje meevoetballen. 
In het begin van het laatste kwartier en in de slotminuut kon de eersteklasser de score verder uitdiepen tot  
0-4.  ( verslag van website K. Rupel Boom FC). 
 

Dinsdag 24 maart:  De club laat weten dat het op donderdag 26 maart een oefenwedstrijd zal spelen tegen 
tweedeklasser Lommel United.  De wedstrijd wordt in Soevereinstadion van Lommel gespeeld, de aftrap is 
voorzien om 20 uur. 
 

Donderdag 26 maart:  oefenwedstrijd Lommel United  -  KV Mechelen   2-1 
De A-kern van Malinwa verloor vanavond de oefenmatch tegen Lommel United met 2-1. 
Bij de rust stond het 1-1. Jens Naessens pikte al na een kwartier een goaltje mee, maar net voor de pauze 
kwam Lommel United langszij via Goossens. 
In het slot van de partij zette Trossard de voorsprong voor de thuisploeg op het bord. Seth De Witte kreeg 
nadien nog rood voor natrappen. 
 

Vrijdag 27 maart:  Ondertussen mist KV Mechelen enkele spelers wegens interlandverplichtingen.  Eerder 
werden al Sheldon Bateau, Edin Cocalić, Ivan Obradović en Anthony Moris opgeroepen voor de A-ploeg van 
hun land en Ibrahima Cissé voor de U21 van België.  Gisteren kreeg ook Glenn Claes een uitnodiging van Johan 
Walem om zich bij de beloften te vervoegen. 
 

Maandag 30 maart:  Voetbalkrant.com riep KV Mechelen uit te pechvogel van het seizoen.  Tijdens de 
reguliere competitie trof Malinwa 15 keer het doelhout en is daarmee koploper in de Jupiler Pro League.  R. 
Standard de Liège raakte 14 keer het doelkader.  Daarna volgen SV Zulte-Waregem (9), KVC Westerlo (9), K. 
Lierse SK (8), KRC Genk (8), KV Kortrijk (8), KAA Gent (7), R. Mouscron-Péruwelz (7), (Sporting du Pays de 
Charleroi (7), KSC Lokeren Oost-Vlaanderen (7), Club Brugge KV (6), KV Oostende (6), RSC Anderlecht (5), 
Cercle Brugge KSV (3) en KV Red Star Waasland-SK Beveren (2). 
 

Zondag 5 april :  speeldag 1 play off 2 groep A  =>  KV Mechelen  -  KV Red Star Waasland-SK Beveren   4-1 
Een dominant KVM zorgde voor een leuk paasfeestje Achter de Kazerne. Tegen een zeer matig Waasland-
Beveren werd het 4-1.  
Voor de pauze zette Hanni de 1-0 al op het bord, in de tweede helft zorgde Veselinovic snel voor de 2-0. Even 
leek het nog spannend te kunnen worden, maar Cocalic en opnieuw Veselinovic zorgden voor feestgedruis op 



Pasen. 
KV Mechelen versierde van bij aanvang wel kansjes, maar Steppe stond ook in play-off 2 wakker te keepen. 
Veselinovic kopte, Hanni schoot, maar doelman Steppe lag steeds in de weg. Wolski – in de basis – versierde 
de grootste kans van de eerste vijfenveertig minuten. De Pool miste in de zestien echter volledig zijn schot. 
Biebauw, aan zijn laatste wedstrijd voor KVM bezig, had nauwelijks werk op te knappen. Waasland-Beveren 
slaagde er niet in zijn voorlinie in het strafschopgebied te krijgen en het was dan ook wachten op een 
doelpuntje van de thuisploeg.  
Dat leek er voor de pauze niet meer van te komen, tot Hanni uithaalde. Zijn schot verdween enig mooi in de 
verste hoek. 
Simpele namiddag, 4 lekkere goals 

KV Mechelen kwam ook in de tweede helft nooit echt in de problemen. Waasland-Beveren toonde iets meer 
aanvalslust, maar was een niveautje te klein voor geelrood. Toen Hanni op wandel ging in de bezoekende 
zestienmeter, deed Veselinovic iets moois met zijn voorzet. Een lekkere retro zorgde voor een snelle 2-0. 
Terwijl Malinwa de partij de teugels wat losser liet, kwam Waasland-Beveren een paar keer piepen. Biebauw 
moest ingrijpen na een stevige knal van Wilmet, maar kon niets doen tegen een bal die invaller Verdier in 
eigen doel werkte.  
Even leek het dus nog spannend te worden, maar Cocalic nam snel alle twijfel weg met een rake kopbal. 
Veselinovic maakte het paasfeestje nog wat mooier met de vierde geelrode goal van de middag. Jankovic 
gunde ondertussen de luid bejubelde Wouter Biebauw zijn applausvervanging en staande ovatie. 
 

Zondag 12 april:  speeldag 2 play off 2 groep A  =>  SV Zulte-Waregem  -  KV Mechelen   0-1 
De troepen van Jankovic vierden al na 6 minuten de 0-1 na een heerlijke actie van Obradovic met dito 
afwerking van Paulussen. Malinwa tikte in een simpele eerste helft olijk rond, maar kwam in slechte tweede 
vijfenveertig minuten nooit meer in de problemen. Conclusie: De Witte en co winnen hun 6de duel op rij. 
Malinwa kreeg nochtans meteen 2 stevige waarschuwingen: Rossi kreeg een unieke kans vlak voor de kooi van 
Moris, maar de spits mikte het leer over. Even later wou Gimbert een strafschop, De Witte verdedigde echter 
zuiver. 
Olijk tikkend Malinwa 

Geelrood reageerde aan de overkant via haar twee backs: een speelse Obradovic voetbalde zijn bewakers op 
een hoopje, Paulussen keilde zijn voorzet heerlijk in doel. De thuisploeg nam na het tegendoelpunt even het 
initiatief, al hield KVM het achterin netjes op slot. Eén bezoekende uitbraak had een tweede hemelsmooi 
doelpunt kunnen opleveren, maar Hanni kon het hakje van Veselinovic in de dribbel onvoldoende controleren 
om Bossut te grazen te nemen. 
KVM had er duidelijk zin: het tikte olijk in het rond. De thuisploeg moest laten begaan, maar kwam voor de 
pauze anderzijds niet meer in de problemen. Vlak na de rust trilden de netten opnieuw voor Malinwa, maar 
Veselinovic werd afgevlagd voor buitenspel. 
En daar was het eindeseizoensgevoel… 

Francky Dury greep met een dubbele wissel in en dat zorgde heel even voor meer vuur bij de thuisploeg. 
Malinwa liet betijen en miste tempo en precisie om Bossut aan het werk te zetten. Het kwam zelfs goed weg 
toen Gimbert na een hoekschop de paal op zijn weg vond. 
Nee, het was allesbehalve opwindend, die tweede helft, daar aan de Gaverbeek. Het leek zowaar een 
eindeseizoensduel waarin de beentjes gespaard werden en het voetbalinzicht al veilig weggeborgen lag voor 
volgend seizoen. Maar dat betekende ook dat KV Mechelen geen enkel moment in de problemen kwam en 
een zeer rustig avondje beleefde. 
De ingevallen Trajkovski haalde in het slot nog even snoeihard uit, net als Verdier, maar het bleef bij de vroege 
goal van Paulussen. Zo pakte geelrood zowaar een zesde overwinning op rij. 
 

Dinsdag 14 april:  Op de derde speeldag van de play-offs doen alle voetbalclubs uit de Pro League mee aan de 
actie ‘Scoren tegen Kanker’.  Het opzet is simpel: voor elk doelpunt op de derde speeldag van de play-offs in de 
Jupiler Pro League stort de Pro League maar liefst 2.500 euro voor Iedereen tegen Kanker.    
Als symbool van deze nooit eerder geziene actie zullen spelers en scheidsrechters, luttele seconden voor de 
aftrap, zij aan zij staan voor een foto.  Een sterk beeld dat de actie extra kracht bij zet.  
Zaterdag worden voor en na de wedstrijd tegen KRC Genk aan de verschillende ingangen ook buttons verkocht 
ten voordele van Iedereen tegen Kanker. 
 

Zaterdag 18 april:  speeldag 3 play off 2 groep A  =>  KV Mechelen  -  KRC Genk   4-0 
Malinwa pakte vanavond haar zevende zege op rij met een overduidelijke 4-0 tegen KRC Genk. Twee snelle 
doelpunten van Hanni en Veselinovic zorgden voor nog meer vertrouwen bij een ontketend KVM dat simpel de 
meerdere was van een matig KRC Genk. In de tweede helft had de score nog hoger kunnen oplopen: Naessens 



en Obradovic zetten de fraaie eindcijfers op het bord. 
Beide elftallen begonnen lekker aan de partij: al na 2 minuten plaatste Hanni het leer tegen de netten. Meteen 
aan de overzijde knikkerde De Ceulaer tegen de lat. KVM toonde zich dominant – zowel in de duels als met het 
balbezit en op het kwartier stond het zelfs al 2-0. Veselinovic kopte met een boogje over doelman Köteles. 
De bezoekers vonden het welletjes en duwden rond het halfuur al wat geelrood was even op eigen helft, maar 
meer dan een kans voor Schrijvers en Anele, recht op Moris, putten de Limburgers niet uit hun steriele druk. 
Malinwa stond bij de rust dan ook verdiend 2-0 voor. 
Van het kastje naar de muur 

Na de pauze probeerde Genk verder oplossingen te zoeken, maar de organisatie van geelrood bleef pal staan, 
aan de overzijde zorgden Van Damme en De Witte wel voor gevaar. De bal zoefde telkens over. Maar de 3-0 
verscheen even later wel op het bord: een fraaie aanval via Obradovic besloot Naessens in één tijd voorbij 
Köteles.  
Afstraffing compleet 

De bezoekers maakten echt niets klaar, een uithaal van Buffel tegen de staak niet te na gesproken. Genk 
moest in het slot zelfs met tien verder toen Anele in 3 minuten tijd twee gele kaarten pakte. De bal ging ook op 
de stip, Veselinovic mikte echter zijn “panenka” tegen de lat. Obradovic maakte de 4-0 wel toen zijn voorzet 
over Köteles binnenwaaide. 4-0 was de eindstand. 
 

Zondag 19 april:  De 15-jarige Niel Bourguignon, jeugdspeler van KV Mechelen uit Binkom, heeft gisteren 
tijdens de rust van KV Mechelen – KRC Genk de finale van de AGI Keep It Up Challenge gewonnen. 
Niel kreeg één minuut de tijd om de bal zoveel mogelijk keer omhoog te tikken, zonder dat de bal de grond 
raakte.  Niel deed dit maar liefst 176 keer.  "Ik train er niet speciaal op, maar op school krijg ik bijna twaalf uur 
per week voetballes en daarbij komt nog eens de training bij KV, waar we veel op techniek oefenen", legt Niel 
uit.  "In het begin had ik wel wat stress, maar eens ik begon te jongleren viel dat allemaal weg.  Ik hoop 
natuurlijk dat ik later nog vaak mijn kunstjes mag tonen aan de supporters, maar dan in een wedstrijd voor 
KV." 
Niel won een meet & greet met één van de KV-spelers.  In de finale haalde hij het van de 11-jarige jeugdspeler 
en supporter van KV Oostende Alexander Gouwy, die 76 keer de bal hoog hield. 
 

  
 

Dinsdag 21 april:  Malinwa kreeg vandaag officieel te horen dat het college van burgemeester en schepenen 
de bouw- en milieuaanvraag van de club goedkeurde.  “Daar zijn we uiteraard zeer blij mee.”, zegt 
stadiondirecteur Marc Faes in een eerste reactie. 
“Zo komen we weer een stapje dichter bij de renovatie van ons stadion.  De komende dagen zitten we nog 
samen met een delegatie van de buurtcomités voor overleg en ook intern zijn we nog hard aan het werk om 
extra planningen en afspraken te maken.  Zodra we meer en definitief nieuws hebben, brengen we dit 
uiteraard naar buiten.” 
 

Woensdag 22 april:  Malinwa lichtte vandaag op een persconferentie de eerste 2 fases van de 
stadionrenovatie toe. 
Na maanden van hard werken en intens overleg met overheden, partners en buurtcomités én de goedkeuring 
van de bouwaanvraag door het college van burgemeester en schepenen gaf KV Mechelen meer uitleg over de 
geplande stadionrenovatie. 
Wat zal er wanneer gebeuren? 



In het tussenseizoen wordt gestart met de bouw van een nieuwe staan- en zittribune op de plek van de 
huidige staanvakken HIJ en K en zittribune M.  “De exacte startdatum van de werf wordt nog bepaald, maar we 
beginnen alleszins in mei”, zegt stadiondirecteur Marc Faes. 
De nieuwe tribune moet casco klaar zijn begin augustus.  “We hebben gevraagd om de eerste 2 
competitiewedstrijden op verplaatsing te spelen.  Zo hebben we iets meer tijd om de nieuwe staan- en 
zittribune matchklaar te maken.” 
Tijdens het seizoen volgt de tribune aan de kant van Telenet.  “De nieuwe staan- en zittribune heeft de 
capaciteit om iedereen van de vakken D en G, aan de kant van Telenet, tijdens het seizoen een plek te geven. 
In 2016 moet ook die tribune opgeleverd zijn.  De hoek tussen de nieuwe tribunes wordt nadien dichtgemaakt, 
net als de connectie met de hoofdtribune waarin een nieuw bestuurs- en perslokaal zal komen.” 
Nadien volgen fase 3 (de renovatie van de hoofdtribune met het aanbouwen van kantoren en extra kantines) 
en fase 4 (het vernieuwen van het seatsgebouw). 
Wat gebeurt er met mijn staan- of zitplaats? 

Voor wie een abonnement heeft in de vakken HIJ of M: je krijgt van bij de start van het seizoen een nieuwe 
tribune met meer comfort. 
Voor wie een abonnement heeft in de vakken D en G: je kan plaatsnemen op de nieuwe tribune langs de zijlijn 
(of in een ander vak naar keuze).  Meer persoonlijke informatie volgt binnenkort bij de start van de 
aboverkoop. 
Voor wie in de andere vakken zit of staat, verandert er het komende seizoen voorlopig niets. 
Hoe wordt het project gefinancierd? 

De totale kost van de verbouwing uitgevoerd door Willemen Groep wordt geraamd op 9,1 miljoen euro. 
“Belangrijk is dat we in dit plan van de sportieve inkomsten zoals transfers kunnen afblijven.  Transfergelden 
zullen we dus ook sportief herinvesteren.  Zo maken we de ploeg sterk genoeg en kunnen we ondertussen ook 
het stadion vernieuwen.” 
•  Privé-investeerders zorgen voor:  4 miljoen euro  
•  Eigen middelen van KVM:  850.000 euro  
•  Subsidies Vlaamse overheid:  750.000 euro 
•  Obligatielening:  3.500.000 euro 
Een obli…wat… lening? 

KVM schrijft ook een obligatielening uit.  “We konden een lening bij een bank aangaan, maar het is een betere 
win-win indien we allen, bestuurders, supporters, club, partners en andere partijen, samen investeren.  We 
laten ons daarbij professioneel begeleiden door Quares, een firma gespecialiseerd in vastgoed en 
vastgoedbeleggingen”, zo zegt Faes. 
Je kan als belegger zo geld ter beschikking stellen voor de bouw van de eerste 2 fases en daar jaarlijks een 
interest uit opstrijken.  “De opbrengsten voor die interesten halen we uit de meer-inkomsten van de 
capaciteitsverhoging van het stadion.  We berekenden een groei van 25%. Daarmee wordt een bruto-
rendement van 4,25% jaarlijks uitbetaald gedurende 7 jaar. “  
Concreet, wie dus geld inlegt, krijgt een bruto interest van 4,25% per jaar, wat veel interessanter is dan de 
huidige rente op een spaarboekje.  “We houden hierover verschillende infosessies in mei. Inschrijven op de 
obligatielening zal kunnen tot en met 15 juni.” 
De 3 bestuursorganen van de club (raad van bestuur, het directiecomité en het supportersorgaan) zullen als 
eerste mee intekenen op deze obligatie en daardoor alvast een aanzienlijk bedrag vertegenwoordigen. 
Stadion voor supporters én buurt 

In het gerenoveerde stadion komt ook een uitgebreidere fanshop voor de KVM-supporter en een 
kinderdagverblijf en een fitness voor de buurt.  
“Het hele project is er gekomen in overleg met de buurtcomités, de overheden en de supporters en zal het 
comfort in en rond het stadion verhogen.  We staan te trappelen om te beginnen.” 
 

Vrijdag 24 april:  speeldag 4 play off 2 groep A  =>  KRC Genk  -  KV Mechelen  1-0 
Amper één week na de overtuigende Mechelse thuisoverwinning tegen KRC Genk was het nu de beurt aan de 
Limburgers om Malinwa op bezoek te krijgen. De Genkenaars waren de 4-0 pandoering nog niet vergeten en 
aasden op revanche. Verliezen was uit den boze als KRC Genk nog aanspraak wil maken op de eindoverwinning 
in deze poule. Trainer Jankovic wijzigde zijn basiself op één plaats.  Steven De Petter kwam in de plaats van 
Ibrahima Cisse. Bij KRC Genk zat Anele een schorsingdag uit. Alex Mcleish kon wel weer rekenen op Julien 
Gorius. 
Veel inzet, maar weinig kansen voor de rust 

De Limburgers begonnen het best aan de partij en zetten de geelrode defensie meteen onder druk. Na enkele 
minuten moest Moris een kopslag van Buffel in hoekschop duwen. De jonge goalie kwam daarbij slecht neer 



en kon niet meer verder. Wouter Biebauw, die enkele weken geleden z’n afscheid vierde, moest 
noodgedwongen opnieuw het Mechelse doel verdedigen. Malinwa weerstond de Genkse druk en wist na een 
kwartier het evenwicht te herstellen. Geelrood liet de bal aan de thuisploeg en loerde op de tegenaanval. 
Aan inzet was er bij beide ploegen alvast geen gebrek. Echt uitgesproken doelkansen vielen er gedurende de 
eerste periode helaas niet te noteren. Even was er wel ophef in het Genkse vak wanneer De Ceulaer in de 
zestien onderuit ging. Scheidsrechter Boucaut nam de juiste beslissing en legde de bal niet op de stip. Vlak 
voor het einde van de eerste helft werd Veselinovic hard tegen de vlakte gewerkt in het Genkse 
strafschopgebied. Tot grote woede van de meegereisde fans ging de bal ook nu niet op de stip. 
Parel van Milinkovic beslist de match 

Na de koffie ging de thuisploeg naarstig op zoek naar een doelpunt. Geelrood hield achteraan de rangen 
echter goed gesloten. Wanneer Schrijvers dan toch eens door de Mechelse defensie wist te glippen, hield een 
alerte Biebauw hem van een doelpunt. Vlak voor het uur probeerde Milinkovic het dan eens van buiten de 
grote rechthoek. Zijn bal draaide enig mooi in de verste hoek voorbij een kansloze Biebauw. KV Mechelen was 
aangeslagen door het Genkse doelpunt en beleefde een lastig kwartier. De Ceulaer en Cisse kwamen zelfs 
dicht bij een 2-0. Wanneer Joseph-Monrose door de buitenspelval glipte, trok Cocalic aan de noodrem. De 
Mechelse verdediger mocht vroegtijdig gaan douchen. 
KV Mechelen moest dus nog een kwartier verder met z’n tienen. Alsnog wist Malinwa bijna gelijk te maken na 
een voorzet/schot van Naessens. Wolski kreeg net te weinig tijd om zich te draaien en het leer voorbij Koteles 
te werken. Aan de overkant was er een geweldige redding van Biebauw nodig om Milinkovic te beletten 
nogmaals te scoren. Even later was de toekomstige doelman van KV Oostende toch geklopt, maar bracht de 
paal redding. Jankovic bracht Verdier nog tussen de lijnen om oorlog te maken vooraan. KV Mechelen kwam 
echter niet tot scoren en ziet zo een einde komen aan een fraaie zegereeks. 
 

Maandag 27 april:  Naar aanleiding van de renovatiewerken in het stadion ‘Achter de Kazerne’ trakteerde de 
website van KV Mechelen haar supporters op een fotoreportage van hun voetbaltempel:  Oude glorie !  
Hieronder enkele foto’s van tribune 3 en 4 die zullen verdwijnen. 
 

 
 



 
 

 
 
Donderdag 30 april:  KV Mechelen gaat in beroep tegen de schorsing van Edin Cocalić.  De Bosnische 
verdediger kreeg  voor z’n rode kaart op KRC Genk 1 speeldag schorsing.  De club aanvaardt deze sanctie 
echter niet. 
 

Zaterdag 2 mei:  speeldag 5 play off 2 groep A  =>  KV Mechelen  -  SV Zulte-Waregem   3-0 
De laatste thuiswedstrijd van KV Mechelen dit seizoen zorgde voor een heerlijk feestje met dito uitslag. Bij de 
pauze stond Malinwa al 2-0 voor na goals van Hanni en De Petter. 
In de tweede helft zorgde Hanni met de 3-0 voor de fraaie eindcijfers, de geelrode aanhang nam vlak na de 
partij sfeervol afscheid van zijn tribunes die tijdens het tussenseizoen verbouwd worden. 
Geelrood begon aardig tegen een organisatorisch sterk gepositioneerd Zulte Waregem. Al vroeg in de partij 
dwong Naessens de bezoekende defensie tot een foutje, maar de ex-Zulte-spits kon Bossut niet in 



verlegenheid brengen. Op het kwartier brak Veselinovic de verdedigende gordel wel open: de Serviër werd 
neergehaald en Hanni mocht de 1-0 vanop de stip binnentikken. 
De Petter met beauty 

Het feest op de tribunes ging lustig verder, op het veld bleven de kansen echter uit. Biebauw moest één keer 
tussenkomen op een schotje, Bossut zag pogingen van Naessens en Kosanovic over vliegen. Op slag van rust 
zag Bossut het leer opnieuw over zich waaien, maar de plaatsbal van De Petter verdween wel tegen de 
touwen: 2-0 was de ruststand. 
Malinwaïaans feestje 

Het spelpeil was misschien niet dat van de grote dagen, de sfeer langs de zijlijn was dat wel. Wie kon het 
overigens wat schelen. Een leuk seizoen afronden, 2-0 voor én nieuwe tribunes in aantocht: je zou voor 
minder jolig worden.  
Zeker toen de pas ingevallen Verdier door de beentjes speelde en Paulussen staalhard uithaalde. Bossut redde 
echter knap. Minder vrolijk werden van een nieuwe strafschop, gemist door Veselinovic. Nu ja, Hanni deed het 
algemene gefrons meteen verdwijnen toen hij Bossut te grazen nam, van net buiten de zestien.  
3-0 en dat was het sein voor de thuisaanhang om samen met de harmonie afscheid te nemen van de tribunes. 
 

Dinsdag 5 mei:  Edin Cocalić blijft ook na beroep 1 speeldag geschorst voor zijn rode kaart in de wedstrijd in 
Genk.  Daardoor mist hij de beslissende play off-wedstrijd van komende zaterdag op KV Red Star Waasland-SK 
Beveren. 
 

Donderdag 7 mei:  Malinwa laat weten dat zaterdag een eerste opruimmoment staat gepland.  Wie iets uit de 
oude staantribune wil meenemen kan dit tussen 12 en 14 uur gratis komen ophalen.  Het gaat onder andere 
over gedemonteerde hekken, oude zitjes en metalen steunhekken. 
 

Zaterdag 9 mei:  speeldag 6 play off 2 groep A  =>  KV Red Star Waasland-SK Beveren  -  KV Mechelen   1-2 
2 vroege doelpunten van KVM en een pak grote kansen zorgden voor een simpele eerste helft voor KVM, maar 
na een doelpunt van Destorme werd het in het slot nog spannend. De zege én de finale van play-off 2 kwamen 
echter niet meer in het gedrang. 
Malinwa startte met veel power naar voor: Hanni kreeg een grote kans, maar doelman Steppe voorkwam een 
vroeg doelpunt, tenminste toch voor even. De 0-1 stond rond het kwartier wel op het bord toen een uithaal 
van de Petter afweek.  
Drie minuten later viel de 0-2 al: een perfecte kopbal van De Witte op vrijetrap van regisseur Hanni verdween 
tegen de touwen. Geelrood voetbalde in een zetel en kreeg kansen op een zekere derde treffer: De Petter en 
Hanni vonden Steppe op hun weg. Ook Veselinovic had de klus helemaal kunnen klaren: maar zijn schot met 
links was te zwak om Steppe in de maling te nemen. 
Destorme maakt het nog even spannend 

KVM had, mede door de gang van zaken in Zulte-Waregem – KRC Genk lange tijd weinig te vrezen. De tweede 
helft leek echt wel overbodig te worden: noch geelrood noch Waasland-Beveren zorgden voor enig gevaar. Tot 
David Destorme in minuut 70 uithaalde en de aansluitingstreffer binnenkeilde. De thuisploeg kon Biebauw 
echter niet meer bedreigen en zo haalt Malinwa de groepswinst binnen. 
In de finale van play off 2 treft KV het KSC Lokeren Oost-Vlaanderen van ex-trainer Peter Maes.  De 
heenmatch, die op Daknam wordt gespeeld, gaat door op zaterdag 16 mei.  De terugmatch gaat door op 
zaterdag 23 mei.  De locatie van de terugmatch wordt de komende dagen bekend gemaakt. 
 

Maandag 11 mei:  KV Mechelen stelde vandaag, 27 jaar na de Europacup winst in Straatsburg, de nieuwe 
naam van haar vernieuwd stadion voor: na Nederland krijgt ook België een uniek AFAS Stadion. 
Malinwa start deze zomer aan de eerste fase van de stadionrenovatie.  In augustus moet een eerste nieuwe 
staan- en zittribune opgeleverd zijn.  "Het zal ook meteen de eerste wedstrijd zijn in het AFAS Stadion", duidt 
commercieel en operationeel directeur van KV Mechelen Marc Faes.  "AFAS Software, nu al cosponsor, heeft 
zijn contract tot 5 seizoenen verlengd tot 2020, met een optie op nog eens 5 jaar en wordt meteen de fiere 
stadionsponsor." 
En fier mag je hen wel noemen.  AFAS geeft nu ook zijn naam aan een sfeervol en nieuw stadion in België. 
“Vorig jaar zijn we gestart als cosponsor op het KV-shirt.  Maar we wilden meer", zo zegt Robert Koelman, 
directeur van AFAS Software in België.  "We wilden het bestaande contract openbreken om naast cosponsor 
nu ook stadionpartner te worden." 
De eerste renovatiefase van het AFAS Stadion is het vervangen van de grote staantribune.  Vandaag startten 
de eerste afbraakwerken.  KVM gaf ook mee dat er door de grote vraag ook extra infosessies over het 
investeren in het AFAS Stadion komen en dat de verbouwingswerken vanaf midden mei te volgen zijn via een 
webcam op deze site dankzij partner Willemen. 



 
 
Maandag 11 mei:  KV Mechelen bereikte vandaag een akkoord met KV Red Star Waasland-SK Beveren voor de 
huur van het Freethiel-stadion in Beveren-Waas.  Wegens de verbouwingen aan het eigen stadion moet 
Malinwa voor haar thuismatch van de finale van play-off 2 immers uitwijken naar een ander stadion.  De 
terugmatch van deze finale gaat door op zaterdag 23 mei. 
 

Dinsdag 12 mei:  Sinds gisteren werd op KV begonnen met de afbraak van tribune 2: 
 

 
 
Woensdag 13 mei:  Malinwa zal dan uiteindelijk toch niet naar de Freethiel trekken voor haar ‘thuismatch’ in 
de finale van play-off 2.  De veiligheidsdiensten in Beveren wilden een combiregeling en gesloten loketten 
opleggen voor de geelrode fans, maar dat zag KVM niet zitten. 
"Dat was zo niet afgesproken.  Organisatorisch en financieel zou dat een bijzonder moeilijk verhaal worden.  
Daarom hebben we nu een overeenkomst met Oud-Heverlee Leuvenom de wedstrijd op ‘Den Dreef’ te laten 
doorgaan.  De Leuvense politie bevestigde ons dat iedere KVM-supporter met een vervoersmiddel naar keuze 
naar zijn team zal kunnen komen kijken”, aldus voorzitter Johan Timmermans. 
Vanavond organiseerde KV Mechelen ook een infoavond voor de supporters.  Trainer Aleksandar Janković gaf 
zijn visie over het bijna afgelopen seizoen.  Commercieel directeur lichtte de verbouwingswerken en de 
daaraan verbonden obligatielening toe. 



Zaterdag 16 mei:  Deze voormiddag konden de supporters in Mechelen terecht om gratis een stukje beton van 
de afgebroken staantribune op te halen.  Tussen 9.30 uur en 10.30 uur mocht iedereen een souvenir komen 
uitkiezen op de werf. 
 

Zaterdag 16 mei:  heenmatch finale play off 2  =>  KSC Lokeren Oost-Vlaanderen  -  KV Mechelen   2-2 
Sporting Lokeren nam een vlammende start: binnen de eerste tien minuten trof Dessers de paal, omspeelde 
De Pauw de Mechelse goalie om dan in het zijnet te besluiten en trapte Patosi een prima aanval in één tijd 
over de kooi van Biebauw. Maar het geluk was aan Mechelse zijde: terwijl Vanaken een bal voorlangs liet 
schieten, trof Veselinovic wel raak. Op een diefje, maar de ideale manier om de Lokerse storm te laten liggen. 
Ngolok brengt Lokeren op gelijke hoogte 

Na de openingstreffer kwam er meer evenwicht in de partij. Peter Maes vuurde zijn manschappen aan, 
geelrood keek de kat uit de boom. Na een half uur probeerde Ngolok het dan maar een keer van ver: 
afgeweken bal en alles te herdoen (1-1). 
Malinwa leek niet aangeslagen en iets voor rust dolde Obradovic op zijn favoriete linkerflank, bediende 
Naessens, maar zijn schot verdween in hoekschop. Die leverde niets meer op, zodat de 1-1 ruststand op het 
bord bleef staan. 
De pauze had Naessens duidelijk deugd gedaan. Terwijl het nummer 17 nog een dot van een kans onbenut liet 
voor de koffie, profiteerde hij nu van een doorsteekbal van Hanni. Naessens stormde op Verhulst af en gaf de 
goalie het nakijken. Malinwa dus weer op voorsprong. 
Ngolok brengt Lokeren opnieuw langszij 

Net als in de eerste helft kon geelrood niet lang genieten van de voorsprong. Ngolok schoot een voorzet van 
Dessers hoog in de tent van Biebauw. Een domper voor het Mechelse legioen. De wedstrijd ging nu goed op en 
neer: De Witte en Cocalic geraakten niet voorbij een attente Verhulst, Patosi koos op de tegenaanval de 
verkeerde kant van de paal. 
Malinwa kon wel vrede nemen met een 2-2 gelijkspel, Lokeren wou nog wel maar miste scherpte voor doel. 
Met een gelijkspel trekken beide ploegen volgende week naar Den Dreef voor een ongetwijfeld spannende 
slotfinale van POII. 
 

Dinsdag 19 mei:  KV Mechelen laat weten dat de staanplaatsen voor de wedstrijd van zaterdag op Den Dreef 
uitverkocht zijn.  Aanvoerder Steven De Petter lanceerde vandaag ook een video-oproep om met zo veel 
mogelijk supporters de verplaatsing naar Leuven te maken. 
Verder maakte de club vandaag alle info bekend omtrent de abonnementenverkoop voor het volgende 
seizoen. 
 

Zaterdag 23 mei:  terugmatch finale play-off 2 =>  KV Mechelen  -  KSC Lokeren Oost-Vlaanderen   2-1 
Malinwa voetbalt donderdag en zondag voor een Europees ticket na 2-1 winst tegen een mak Lokeren. Na een 
heerlijk doelpunt van Hanni stond het al snel 1-0 voor geelrood, een lekkere streep van Kosanovic deed het 
Mechelse feest in Leuven helemaal losbarsten. Een penaltygoal van Maric in het absolute slot, kon de pret niet 
bederven. 
De wedstrijd in het stadion van Leuven baadde meteen in een echte finalesfeer. Het feestje kreeg ook snel een 
vervolg op het veld. Nog geen 5 minuten ver keilde Hanni het leer heerlijk in één tijd tegen de touwen na een 
voorzet van Paulussen. 
Cyriel Dessers kreeg bij de eerste echte uitbraak van Lokeren meteen een reuzenkans om de valse start van de 
bezoekers recht te zetten, maar de Lokerse jongeling was zo verrast van de ruimte dat hij zwakjes op Biebauw 
besloot. 
Fris en jolig KVM 

Een scherp Malinwa nam echter de openingsfase volledig op zich met frisse en montere voetbaltikjes. 
Naessens, Cissé, Kosanovic en Veselinovic kregen nieuwe kansen, maar vonden de weg tussen de palen niet. 
Mikte Veselinovic even later dan toch tussen de twee staken, Verhulst was met een reflex bij de pinken. 
De troepen van Maes hadden het bijzonder lastig: het duurde tot vlak voor de pauze voor het even kon 
dreigen met wat hoekschoppen en afstandsschoten, maar die konden Biebauw nooit verontrusten.  
Geelrood feestje aan den Dreef 

Meteen na de rust had Hanni de tweede geelrode goal aan de voet: zijn intikker hobbelde echter voorlangs. 
Lokeren trachtte met een dubbele wissel Leye en Abdurahimi meer aanvallende impulsen in zijn spel te 
krijgen, maar 57 minuten ver stond het wel al 2-0. Kosanovic had een leuk ideetje: uithalen met een streep van 
35 meter naar de verste hoek.  
KVM aan het feest aan Den Dreef en de score had nog hoger gemoeten, want even later mocht Naessens op 
snelheid uithalen aan de zestien, Verhulst zag het leer net over zoeven. De Waaslanders waren echt nergens 
en moesten een kwartier voor tijd nog met tien aan de bak toen Vanaken zijn tweede geel karton pakte. 



In het absolute slot werd het dan plots nog spannend: Biebauw tikte Leye aan en de bal ging op de stip. Maric 
mikte binnen. Maar dat kon de Mechelse pret niet bederven.  
Malinwa strijdt volgende week voor Europees ticket 

KV Mechelen voetbalt zo volgende week zowaar voor een Europees ticket. De heenwedstrijd wordt 
aanstaande donderdag 28 mei om 20.30u "thuis" in Leuven gespeeld, de terugwedstrijd zondag om 14.30u op 
het veld van de vijfde uit play-off 1. 
 

Zondag 24 mei:  Door de 1-0 in R. Standard de Liège – Sporting du Pays de Charleroi eindigt Charleroi op de 
vijfde plaats in play off 1. Daardoor worden de Karolo’s de tegenstander van Malinwa in de strijd voor het 
laatste Europees ticket.  De heenmatch wordt nu donderdag gespeeld, terug in het stadion van Oud-Heverlee 
Leuven.  De terugmatch gaat op zondag 31 mei door. 
 

Dinsdag 26 mei:  Na enkele berichten in de media dat trainer Aleksandar Janković KV Mechelen zou verlaten, 
reageerde voorzitter Johan Timmermans op de website van de club. 
"Er is geen reden voor enige onrust, Jankovic blijft bij ons", zo zegt KVM-preses Timmermans. 
"Ik wil toch graag even de puntjes op de i zetten", zo zegt voorzitter Johan Timmermans. "Aleksandar Janković 
blijft bij KV Mechelen.  Dat verzekerde hij ons. Er is dus geen enkele reden voor onrust." 
Ook over enkele spelers doen allerlei transfergeruchten de ronde.  "Ach, als het goed gaat, staan spelers 
sowieso in de belangstelling van andere clubs.  Maar we doen er alles aan om onze kern zoveel mogelijk bij 
elkaar te houden.  Natuurlijk bestaat de kans dat er een speler deze zomer vertrekt, dat is elke transferperiode 
het geval.  Maar op dit moment is er geen enkele concrete piste, laat staan een afgerond transferverhaal." 
Verder liet KV weten dat het op amper 2 dagen al 2/3de van de tickets voor de wedstrijd tegen Sporting 
Charleroi in Leuven verkocht. 
Na de staanplaatsen, de sfeerzitplaatsen en de eretribune zijn dinsdag ook verschillende vakken in de 
hoofdtribune langs de zijlijn helemaal uitverkocht. 
 

Woensdag 27 mei:  Ondertussen is ook de hoofdtribune in Leuven nagenoeg volledig uitverkocht.  Enkel in de 
vakken DD, EE en HH en het vak I achter het doel zijn er nog plaatsen.  Die zijn morgen nog tot 17u te koop.  De 
loketten is Leuven blijven dicht. 
 

Donderdag 28 mei:  heenmatch barrage voor Europees voetbal  =>  KVM – Sporting du Pays de Charleroi   2-1 
KVM behoudt zicht op een Europees avontuur na een felbevochten 2-1 zege tegen Charleroi. KVM had de 
meeste kansen, net voor de pauze lukte het Cissé om de geelrode netten in Leuven te doen trillen. Geraerts 
kon vlak na de pauze de gelijkmaker op het bord zetten, maar geelrood vocht zich terug in de wedstrijd.  
Malinwa versierde kansen op nieuwe doelpunten, had een penalty moeten krijgen en beukte zich via een 
schitterende vrijetrap van Kosanovic toch naar de zege. 
De eerste kans voor Malinwa jaste de jarige Kosanovic vanop vrije trap over. Enkele minuten later had 
Naessens de 1-0 aan de voet, maar doelman Penneteau verrichte een wonderredding. Diezelfde Penneteau 
redde ook de meubelen bij de daaropvolgende corners.  
Zenuwachtige eerste helft 

De Zebra’s herpakten zich na deze stevige prikken van de thuisploeg en hielden de linies vervolgens goed 
gesloten. KVM tikte rond en trachtte een zeldzame opening in de afweergordel te vinden, maar verder dan 
een kans voor Naessens (op een bezoekend been) kwam het niet.  
Doelrijpe kansen zagen we nauwelijks, veel strijd en ja, ook een zenuwachtig spelend KVM, daarentegen wel. 
Obradovic mocht aanleggen voor een grote mogelijkheid, maar hij buitte een defensieve blunder niet uit. 
We leken de rust in te gaan met een nul-nul, maar met een fraaie plaatsbal lukte het Cissé om de geelrode 
aanhang weer iets meer van Europa te doen dromen. 
Geraerts zet met gelukje Zebra’s langszij 

Charleroi kwam vinnig uit de kleedkamer en scoorde al snel met een gelukje de gelijkmaker, Geraerts zag zijn 
schot tegen de touwen vliegen. KVM reageerde meteen via een hard knal van Naessens die over zoefde. 
Geelrood vecht terug 

Geelrood vocht zich weer in de wedstrijd en versierde 20 minuten voor tijd dé kans op een nieuwe 
voorsprong: de ingevallen Wolski kwam alleen voor Penneteau, maar mikte het leer naast. 
Even later had Malinwa ook een strafschop moeten krijgen toen Hanni belet werd om terug van achter de 
achterlijn het strafschopgebied in te gaan. Delferière floot echter niet, maar gaf zinloos iets wat op 
balvoordeel moest lijken. 
De thuisploeg drukte verder door en scoorde ook. Veselinovic knikte eerst nog een unieke kans over, maar 
Kosanovic buffelde een vrijetrap weergaloos in de kruising.  
KVM behoudt zo zicht op een Europees avontuur: de beslissing valt nu zondag op het veld van Charleroi. 



Vrijdag 29 mei:  KV Mechelen verlengde vandaag de contracten van aanvoerder Steven De Petter, 
beloftendoelman Anthony Swolfs en assistent-trainer Tom Caluwé.  De Petter, die nog een contract had tot en 
met volgend seizoen, doet er 2 jaar bij en blijft dus tot 2018 in Mechelen.  Caluwé, die net z'n eerste seizoen 
als T2 achter de rug heeft, verlengde tot 2017.  Anthony Swolfs, die in januari overkwam van Club Brugge KV, 
tekende een overeenkomst tot en met 2016. 
Verder laat KV weten dat de 2000 beschikbare kaartjes voor de terugmatch van zondag in Charleroi 
uitverkocht zijn.  In samenwerking met hoofdsponsor Telenet plaatst de club een groot scherm in het AFAS-
stadion.  De toegang is gratis. 
 

Zaterdag 30 mei:  Op de uitreiking van de Guy Thys-Award eindigde Aleksandar Janković op de tweede plaats 
in het referendum ‘beste buitenlandse trainer in België’.  De coach van KV Mechelen moest enkel Besnik Hasi 
van RSC Anderlecht laten voorgaan. 
 

Zondag 31 mei:  terugmatch barrage voor Europees voetbal  =>  Sporting du Pays de Charleroi  -  KVM  2-0 
Het mocht niet zijn voor KVM: Europa bleef lang in het zicht van geelrood, maar Malinwa leerde weer wat 
verliezen is tegen een sterk Charleroi. 
KV Mechelen kende in het zwarte land een avond tegen een zoals verwacht zeer vinnig Charleroi. Maar toch 
keek geelrood lang richting Europa: keerpunt was de 70ste minuut. Hanni tikte net over, Marinos scoorde aan 
de overzijde wel. En zo duikt KVM na een zeer fraai parcours toch met een klein katertje de vakantie in. 
De thuisploeg gaf meteen enkele stevige waarschuwingen af na 8 minuten: Coulibaly tikte in één tijd maar net 
naast, Marcq vuurde uit de tweede lijn hard een klein metertje over. Cocalic zette aan de overzijde even 
Penneteau aan het (simpelere) werk: zijn kopballetje kon de Zebra’s niet bedreigen. Even later kwam Wolski 
wel dichter: hij vond echter op een metertje voor doel geen aanspeelpunt. 
Malinwa herstelde na een moeilijke eerste tien minuten even het evenwicht, maar het zou blijvend uitkijken 
worden naar de snelle en bijzonder scherpe tegenprikken van de thuisploeg. Coulibaly kreeg zo een dot van 
een kopkans op de counter, maar mikte pal op Biebauw. 
KVM in het verweer 

Rond het half uur redde De Witte Malinwa op de lijn na een gemaakt kopbaldoelpunt van Tainmont. Biebauw 
kon enkele seconden later met een voetreflex Ndongala van de 1-0 afhouden, Dewaest keilde de rebound van 
dichtbij over. Dat deed Ndogala ook eens, overkeilen. 
Geelrood had het lastig om het leer in de eigen rangen te houden en knutselde voor de pauze nauwelijks een 
aanval in elkaar. Was het nervositeit? De play-off-één-kwaliteit van Charleroi? Hoe dan ook, de Carolo’s 
toonden zich allesbehalve efficiënt en met de 0-0 ruststand kon nog alles. 
Overlevingsstrijd  

Jankovic greep bij de rust in en wisselde De Petter voor Naessens. Dat zorgde voor iets meer diepgang, maar 
ook ruimte achterin. Het was immers de thuisploeg die meteen weer een reuzekans kreeg én verkwanselde. 
Kebano had op aangeven van Ndongala in te tikken, maar miste onder druk van Cocalic. Nagelbijten, it would 
be, de hele avond nog. 
Hanni niet, Marinos wel 

Even kwam geelrood dan toch piepen: de ingevallen Claes haalde uit, doelman Penneteau werkte in 
hoekschop. Een scherp aangesneden vrijetrap van Kosanovic zoefde even later voorbij alles en iedereen. Maar 
dé kans op een nul-één had Hanni aan de voet toen hij in één tijd een afgeweken schot van Cissé met een 
boogje op het dak van het doel zag belanden. 
Een keerpunt, want aan de overzijde kopte Marinos wel tegen de touwen. Malinwa had voortaan nog maar 
één opdracht: aanvallen en scoren. Al was dat simpeler hier neergeschreven dan gedaan op het veld.  
De thuisdefensie bleef pal staan mede door de vele onzuiverheden in het bezoekende spel en één minuut voor 
affluiten maakte Ndongala op de counter er 2-0 van. Cocalic moest nog met rood naar de kleedkamer, maar 
dat veranderde niets aan de zaak, al had Veselinovic in de slotseconde verlengingen aan het hoofd: hij kopte 
onbegrijpelijk over. 
KV Mechelen gaat Europa dus niet in en duikt zo met een klein katertje de vakantie in, al blijft het afgelegde 
parcours in 2015 gewoonweg schitterend.  
 

Dinsdag 2 juni:  KV Mechelen besliste vanavond in overleg met de experts van Quares de inschrijvingen op de 
obligatielening af te sluiten.  Wegens groot succes is het vooropgestelde doel van 3,5 miljoen euro reeds lang 
behaald. Sterker nog, er wordt afgesloten op 4 miljoen euro.  Met de obligatielening financiert de club een 
deel van de stadionverbouwingen. 
De kaap van 3,5 miljoen euro werd vorige week reeds gehaald en nog wilden heel wat supporters zich 
inschrijven.  “Na een grondige analyse hebben we gekeken of het mogelijk was het bedrag te verhogen tot 4 
miljoen euro”, licht Thierry De Wever, één van de directeurs van Quares, toe. 



“We constateerden na een gedetailleerde herberekening samen met het directiecomité van KV Mechelen dat 
een verhoging van het huidige bedrag met 500.000 euro perfect past binnen het reeds vooropgestelde plan."  
Geen wijzigingen aan businessplan 
Een verhoging van het bedrag brengt geen wijzigingen met zich mee.  "Zo blijven de obligatiehouders 
verzekerd van de terugbetaling van het geïnvesteerde bedrag na 7 jaar en kunnen de interesten elk jaar 
worden uitgekeerd zoals voorzien", vult Thierry Steemans, financieel directeur van KV Mechelen aan. 
Ook de laatste infosessie van vanavond was sinds een week volzet.  “We kunnen met trots melden dat het 
bedrag van 4 miljoen euro bereikt is”, zo vertelt commercieel en operationeel directeur Marc Faes na afloop. 
“Ik wil iedereen die bijdraagt aan de toekomst van KV Mechelen bedanken in naam van de gehele club.  Zelfs 
in onze stoutste dromen hadden wij dit succes niet verwacht.”  
“Dit is nogmaals een bewijs dat wij allemaal samen - supporters, businesspartners, bestuurders en alle KVM-
sympathisanten - KV Mechelen tot een unieke club maken en een voorbeeld zijn voor heel België”, sluit een 
trotse Faes af. 
Iedereen die zich ingeschreven heeft voor de obligatielening krijgt de komende weken een brief in de bus. 
Hierin wordt gevraagd het bedrag waarvoor ingetekend is, te storten op het de vermelde rekeningnummer. 
 

Woensdag 3 juni:  Vandaag verschenen in Sport/Voetbalmagazine de resultaten van een grote 
spelersenquête.  In totaal werkten 12 van de 16 clubs mee aan de enquête en kwamen er 246 ingevulde 
vragenlijsten binnen.  Op de vraag wat de spelers het meeste gezellige stadion in de Belgische eerste klasse 
vinden, eindigde KV Mechelen op een gedeelde vijfde plaats.  R. Standard de Liège is de club met de beste 
supporters, daarin werd Malinwa tweede ! 
 

Vrijdag 5 juni:  De geschiedenis- en statistiekenwebsite van KV Mechelen, stamnummer25.be, berekende dat 
Sofiane Hanni de “Man van het Seizoen” was voor Malinwa.  Na het optellen van alle stemmenpercentages 
voor “Man van de Match” haalde de Franse Algerijn van KV het voor Seth De Witte, Ibrahima Cissé, Wouter 
Biebauw en Ivan Obradović. 
 

Maandag 8 juni:  Vandaag werd de kalender voor het seizoen 2015-2016 bekend gemaakt.  KV Mechelen 
opent haar competitie op zaterdag 25 juli met een uitwedstrijd naar KV Oostende.  Wegens de 
renovatiewerken aan het stadion in Mechelen vroeg KV om de eerste 2 wedstrijden van het seizoen 
buitenshuis te mogen spelen.  Die match brengt Malinwa terug naar West-Vlaanderen, namelijk naar Club 
Brugge .  De eerste thuismatch in het vernieuwde stadion zal op zaterdag 8 augustus tegen R. Mouscron-
Péruwelz gespeeld worden.  In het weekend van 12 en 13 maart sluit KV de reguliere competitie af met een 
thuiswedstrijd tegen R. Standard de Liège. 
 

Donderdag 11 juni:  Vandaag onderhandelden KV Mechelen en RSC Anderlecht over een mogelijke transfer 
van Ivan Obradović naar paars-wit.  Een akkoord is er ook nog niet, het bod van Anderlecht voldoet nog niet 
aan de vraagprijs van KV, maar de gesprekken verlopen in een constructieve sfeer. 
 

Vrijdag 12 juni:  Vandaag was de laatste dag dat de abonnees van KV Mechelen voorrang hadden om hun 
seizoenskaart te verlengen in hun vertrouwde vak.  De nieuwe zittribune was al in vrije verkoop. 
De verkoop van de abonnementen loopt vlotjes: de nieuwe zittribune blijkt alvast een schot in de roos en 
enkele vakken zijn daar al nagenoeg uitverkocht. 
"We wisten dat er veel vraag was naar extra zitplaatsen en de eerste weken van de abonnementenverkoop 
bewijzen dat ook.  Meer dan 2/3de van de hele nieuwe zittribune H langs de zijlijn is al de deur uit", zo zegt 
commercieel en operationeel directeur van KVM, Marc Faes. 
Vakken H1 en H3 zijn op enkele tientallen plaatsen na zo goed als uitverkocht. In de vakken H2 en H4 zijn nog 
600 plaatsen vrij.  Wie zeker wil zijn van zijn plek in de nieuwe zittribune kan dus beter maar snel zijn. 
In totaal verkocht Malinwa tijdens de eerste twee weken al het mooie aantal van 3 812 abonnementen. 
 

Vrijdag 12 juni:  In Rumst, waar het betonconstructiebedrijf BETCA een groot deel van de nieuwe tribune van 
KV Mechelen fabriceert, mochten een tweehonderdtal klanten en genodigden de tribune uitproberen tijdens 
de interland Wales – België.  Het initiatief kwam van Mark Van Campenhout van BETCA die een groot scherm 
voorzag. 
 
 



 
Rode Duivels-fans testen de nieuwe Malinwa-..tribune  
 

Maandag 14 juni:  KV Mechelen maakte het programma van de voorbereiding op het volgende seizoen 
bekend.  Malinwa zal op woensdag 24 juni de trainingen hervatten.  Drie dagen later, op zaterdag 27 juni, staat 
al meteen een eerste oefenwedstrijd gepland.  KV trekt dan naar K. Rupel Boom FC.  Verder volgen nog 
oefenmatchen op KSK Heist (1/7), KSV Bornem (4/7), R. Antwerp FC (8/7) en Seraing United (15/7).  Voor 11 en 
18 juli zijn de namen van de tegenstanders nog niet bekend. 
 

Woensdag 17 juni:  KV Mechelen laat weten dat de teller van de abonnementenverkoop op 5 207 staat.  
Omdat een aantal supporters van de vakken A en B naar de nieuwe zittribune verhuist, komen er voor het 
eerst sinds lang zitplaatsen vrij op de hoofdtribune.  Om van plaats te veranderen krijgen de huidige abonnees 
nog tijd tot en met overmorgen. 
 

Zaterdag 20 juni:  Jan Mertens verlaat KV Mechelen en gaat voor tweedeklasser Lommel United spelen. 
 

Zondag 21 juni:  Malinwa wijzigde haar speelschema van de voorbereiding lichtjes.  De wedstrijd op Seraing 
United werd met 1 dag vervroegd en er komen 2 extra wedstrijden bij.   
Seraing United - KV Mechelen gaat door op dinsdag 14 juli om 18u.  Op zaterdag 11 juli speelt KV in Beringen 
tegen KRC Genk, ook daar is de aftrap om 18u.  Op vrijdag 17 juli reizen de Mechelaars naar het Noord-Franse 
Arras waar er tegen RC Lens zal gespeeld worden. 
 

Dinsdag 23 juni:  RSC Anderlecht en KV Mechelen bereikten vandaag een akkoord over de transfer van Ivan 
Obradović.  Het hing al een tijdje in de lucht, indien de Serviër slaagt voor de medische testen bij RSCA verlaat 
hij KV Mechelen. 
Verder laat de club weten dat de eerste training van morgen op het sport- en recreatiedomein De Nekker zal 
plaatsvinden.  Malinwa hervat om 14.30 uur. 
 

Woensdag 24 juni:  Onder een lekker zomerzonnetje en onder toezicht van een 100-tal fans begon KV 
Mechelen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.  Er tekenden 25 spelers present op De Nekker.  Onder 
hen de nieuwkomers Cédric Mingiedi Mpembele, Alexander Corryn en Colin Coosemans.  Stevy Okitokandjo en 
Jason Adesanya, beide terug van een uitleenperiode aan KSV Roeselare en Lommel United, waren ook terug 
van de partij.  De andere 20 namen waren Anthony Swolfs, Laurens Paulussen, Tim Matthys, Seth De Witte, 



Miloš Kosanović, Yan De Maeyer, Miguel Mees, Steven De Petter, Wannes Van Tricht, Joachim Van Damme, 
Ibrahima Cissé, Jordi Vanlerberghe, Mats Rits, Glenn Claes, Rafał Wolski, Jens Naessens, Lionel Nshole 
Makondi, Nicolas Verdier, Dalibor Veselinović en Jordy Peffer.  4 spelers waren nog afwezig: Edin Cocalić en 
Sofiane Hanni sluiten aan op 30 juli.  Randall Enrique Leal Arley op 16 juli en Sheldon Bateau komt terug na de 
Gold Cup. 
 

 
KV’s eerste training van het seizoen 2015-2016: rondjes lopen op de piste van De Nekker. 
 
Donderdag 25 juni:  Ondertussen schieten de verbouwingen aan het AFAS-stadion goed op! 
 

 


