nieuwsoverzicht 2015-2016
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!

Zaterdag 27 juni: oefenwedstrijd => K. Rupel Boom FC - KV Mechelen 1-2
Verslag vanop www.krupelboomfc.be: De bezoekers kwamen snel op voorsprong. De bal maakte vol van effect een gekke
curve waardoor Yannick Lodders er zich op verkeek. Veselinovic profiteerde en liet doelman Mauro Van Den Wildenberg
van dichtbij kansloos (4’ 0-1). Een eerste Booms gevaar viel te noteren in minuut 10. Na een leuke combinatie kwam
Mathias Nijs in schietpositie. Diens knal zoefde evenwel over de dwarslat. Uiteraard hadden de bezoekers het meeste
balbezit doch kwamen zij amper aan doelkansen. Het was aan de overzijde dat doelman Coosemans alert moest reageren
om een vrijstaande Ewout Denys, mooi aangespeeld door Dirk Mathyssen, het scoren te beletten. In de slotfase van de
eerste helft dan toch een echte mogelijkheid voor Malinois. Wolski besloot evenwel voor open doel voorlangs.
Aan de rust bracht Alexander Jankovic voor KV Mechelen een volledig ander elftal tussen de lijnen. Ook Serge Van Den
Stock voerde aanvankelijk zeven wissels door met later nog eens vier.
Een gretig ingevallen Seppe Kil kon onmiddellijk dreigen met een schuivertje dat naast ging. Toch konden de bezoekers
opnieuw vroeg scoren. Verdier kapte zich centraal vrij om dan buiten bereik van Jasper Otte binnen te schieten (52’ 0-2).
Wie dacht dat de ban nu gebroken was, had het verkeerd voor. Rupel Boom bleef het niet onaardig doen en kon af en toe
tegenprikken. Het was opnieuw Seppe Kil die voor gevaar zorgde na een combinatie over links. Zijn poging werd nog even
door een Mechels been geraakt waardoor de bal in het zijnet verdween. Bij de hoekschop raakte de bal niet goed weg en
belandde bij onze nummer 7. Derde keer goede keer voor Seppe Kil die het leder hard tegen de touwen joeg (80’ 1-2).
Toen even later de jonge Yordi De Smet de bal van een ver uit zijn grote rechthoek gekomen doelman Swolfs kon
afsnoepen, trapte hij in één tijd met de rug naar doel. De poging was niet precies genoeg en een terug gesnelde
verdediger kon tijdig keren.
Maandag 29 juni: Vanaf vandaag start KV Mechelen met de vrije verkoop voor abonnementen. Iedereen, zowel huidige
als nieuwe abonnees, kan dus een seizoenskaart kopen voor de vakken A, B, C, D, H2, H3, H4, I en K1.
Woensdag 1 juli: oefenwedstrijd => KSK Heist - KV Mechelen 0-5
Tweede oefenpartij, tweede zege. Een overtuigend KV Mechelen was duidelijk te sterk voor tweedeklasser
Heist: 0-5.
Jankovic bracht een eerder experimenteel elftal aan de aftrap, met de jongeren Van Cleemput en Cobbaut in de
verdediging en Mees op het middenveld. Leal kreeg zijn kans rechts vooraan en liet enkele leuke dingen zien, maar dé
man voor rust was zonder de minste twijfel Nicolas Verdier. De Fransman zette op zijn eentje de 0-3-ruststand op het
bord. Doelpunt 1: solo langs een viertal Heistenaren en overhoeks binnen getrapt. Doelpunt 2: duel gewonnen en proper
afgewerkt. Doelpunt 3: neergehaald na opnieuw een knappe individuele actie en kalm gebleven van achter de stip.
Na rust had het elftal meer weg de typeploeg. Wel nog zonder De Witte, nog geschorst na een rode kaart in een
oefenmatch tegen Lommel vorig seizoen, en het duo Hanni-Cocalic, dat eerder op de dag aansloot bij de groep. De elf
Mechelse acteurs leken in eerste instantie meer last te hebben van de hitte dan hun elf collega's voor rust, maar na de
drankpauze konden de toeschouwers zich toch nog verwarmen aan twee knappe doelpunten. Naessens trof raak op
aangeven van Matthys en Cissé klopte de thuisdoelman met een puntertje na een heel leuke één-twee met Wolski.
Donderdag 2 juli: KV Mechelen laat weten dat de aftrap van de oefenmatch van 14 juli op het veld van Seraing United
met een uur is verlaat. De wedstrijd begint nu om 19u in plaats van om 18u.
Vrijdag 3 juli: Vladimir Volkov is de vervanger van Ivan Obradović. De 29-jarige verdediger werd vanmiddag in Mechelen
aan de pers voorgesteld. Hij komt over van het Servische FK Partizan Belgrado. Volkov, die international is voor
Montenegro, speelde o.a. ook voor Portimonense SC (Portugal), OFK Belgrado en FC Sheriff Tiraspol (Moldavië).
Mats Rits verlengde ondertussen z’n contract bij Geelrood met 1 seizoen met optie op nog een jaar.
Verder heeft KV ook een akkoord met Jean-François Gillet. Voor de transfer van deze 36-jarige doelman is het echter nog
wachten op de papieren van z’n vorige werkgever Calcio Catania.
Zaterdag 4 juli: oefenwedstrijd => KSV Bornem - KV Mechelen 0-4
In een aangename eerste helft legde geelrood bij momenten aardig combinatievoetbal op de grasmat. Hanni, Veselinovic
en Cissé zorgden voor de Mechelse doelpunten. De score had al voor de rust hoger kunnen oplopen, maar zowel Hanni
als Veselinovic verzuimden om de mooie acties van Verdier af te werken.
Na de pauze bracht Jankovic een nieuw elftal tussen de lijnen. Terwijl Okitokandjo enkele goede kansen onbenut liet,
schilderde Van Tricht een perfecte voorzet op het hoofd van de instormende Van Damme (0-4). Meteen ook de eindstand
van de Mechelse oefenpot.
Zondag 5 juli: Vijf weken voor de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen, zaterdag 8 augustus tegen R. MouscronPéruwelz, is vak H1 van de nieuwe zittribune uitverkocht. Ook in de vakken A, B en H3 is er niet veel plaats meer. In het
grote staanvak I zijn er nog 1 000 van de 4 000 plaatsen beschikbaar.
Malinwa nadert ondertussen het totaal aantal abonnees van vorig seizoen.
Maandag 6 juli: Vanaf vandaag wordt Jason Adesanya voor 1 seizoen uitgeleend aan tweedeklasser R. Antwerp FC. De
jonge spits, die vorig seizoen ook al een tijdje werd verhuurd aan Lommel United, treft bij de Great Old Maxime Biset die
afgelopen zomer van Malinwa naar Antwerp transfereerde.

Woensdag 8 juli: oefenwedstrijd => R. Antwerp FC - KV Mechelen 1-0
KV Mechelen verloor woensdagavond het oefenduel op de Bosuil met 1-0.
Malinwa begon goed aan de partij met een schot van Cissé dat goalie Debaty van onder de lat haalde. De daaropvolgende
corner kopte De Witte binnen, maar hij werd afgevlagd voor buitenspel. Even later kon aan de overzijde Wim De Decker
koppen, maar hij mikte naast. De thuisploeg prikte voor het halfuur nog eens vanop vrijetrap: Limbombé vond de lat.
Veel inzet, weinig kansen
KVM kwam via Verdier en Hanni voor de pauze nog even dreigen, maar het leer strandde op doelman Debaty en tegen
het reclamepaneel naast het doel. Na de pauze kwam Colin Coossemans goed weg toen hij het leer net niet in doel zag
rollen. De geelrode goalie kwam wel fraai tussen toen Adesanya alleen op doel kon doorgaan.
Aan inzet geen gebrek op de Bosuil voor zowaar 9000 supporters, al waren de kansen schaars. Van Damme kopte een
hoekschop van Rits goed in, maar doelman Kudimbana redde. Een kwartier voor het einde liet KVM zich achterin op een
hoopje spelen: Andy Vanhoof werkte hard tegen de touwen. Leal trachtte de gelijkmaker nog in het slot binnen te keilen,
maar Kudimbana hield de oefenzege in Antwerpen.
Zaterdag 11 juli: oefenwedstrijd => KRC Genk - KV Mechelen 1-2
Voor deze oefenpot zakten beide ploegen af naar het Mijnstadion in Beringen. Daar zagen we in de openingsminuten veel
goede wil van beide kanten. Het was wachten tot de 5e minuut, met een rush van Buffel, op het eerste gevaar. De Genkse
aanvoerder mikte het leer hoog over doel en de omheining.
De studieronde liep gezapig door tot Verdier het vanop een afstand probeerde. Zijn afgeweken schot zorgde voor enkele
zweetdruppels op het voorhoofd van Köteles. De Hongaar pakte de bal klemvast in twee tijden. Vanaf dan knokten de
bezoekers zich in de wedstrijd met veel strijd en druk naar voren. Na de drinkpauze, het kwik schommelde rond de 30
graden, namen de bezoekers het initiatief over.
De knie van Paulussen
Net voor het halfuur konden de supporters uit Limburg een eerste keer juichen toen Paulussen een schot van Gorius, via
de knie, in doel werkte. Na dat eigen doelpunt leek de motor aan te slaan bij Malinwa. Zowel De Witte, Verdier als
Naessens faalden van dichtbij. Ook Okriashvili leek besmet met twee gemiste kansen in evenveel minuten. Beide teams
bereikten de rust zonder veel schade.
De invallers stonden amper op het veld of Verdier werd net voor de zestien onderuit geschoffeld. Kosanovic lepelde de
daarop volgende vrije trap loepzuiver in doel. Zijn trap in de rechterbovenhoek nagelde Köteles aan de grond. 1-1 en alles
te herdoen voor Racing Genk. Enige opwinding was er toen Verdier alleen op Köteles af ging. De Genkse goalie keek goed
naar de bal en dook gepast in de voeten van de Fransman.
Naessens bevrijdt Malinwa
De wedstrijd ging stilaan richting slot toen KV het heft in handen nam maar zag Okriashvili en De Camargo een leuke
aanval opzetten. De Georgiër miste de voorzet op een haar na. Na het uur verdween het initiatief, was het de
vermoeidheid, en zagen we Claes een afvallende bal één keer over de kooi van Köteles werken.
In de slotfase miste Schrijvers nog dé kans op de 2-1, hij besloot van dichtbij naast. Aan de overkant viel het tweede
doelpunt alsnog, Jens Naessens prikte het leer voorbij de Genkse doelman, meteen ook de eindstand.
Maandag 13 juli: De transfer van Jean-François Gillet is eindelijk rond. Alle nodige papieren werden vandaag
ondertekend. De 36-jarige doelman wordt voor 1 seizoen gehuurd van het Italiaanse Catania Calcio. In het contract is
ook een aankoopoptie voor een bijkomend jaar bij Malinwa voorzien.
Dinsdag 14 juli: oefenwedstrijd => RFC Seraing - KV Mechelen 2-3
Een nieuwe etappe in het voorbereidingsprogramma van geelrood vond vanavond plaats in Seraing. De ploeg van Alex
Czerniatynski was gastheer voor Jankovic & co.
Gillet, sinds gisteren officieel in Mechelse rangen, mocht zich na vijf minuten al omdraaien: Bojovic kopte de eerste
hoekschop van de partij meteen raak. Malinwa nam de controle van de partij zonder veel doelgevaar. Op het halfuur
zette Veselinovic de thuisgoalie voor het eerst echt aan het werk. Kosanovic schilderde de verkregen corner op de bol van
Cocalic: 1-1.
Verdier wist penaltydoelpunt Bojovic uit
Na de pauze viel er weinig te beleven aan de Maas. Een kwartier voor het laatste fluitsignaal trok de ingevallen Van
Cleemput aan het truitje van zijn opponent: Bojovic trapte de strafschop proper voorbij Gillet.
Malinwa had duidelijk geen zin in een tweede nederlaag en schakelde even een versnelling hoger. De ingevallen Leal zette
Hanni alleen op de achterlijn. De Algerijn hield het overzicht en bood Verdier een nieuwe treffer op een schoteltje aan.
Cissé schenkt geelrood overwinning
In het slot kon Malinwa alsnog het verschil maken: Cissé baande zich een weg door de Luikse verdediging en schoot de 23 eindstand via de binnenkant van de paal tegen de touwen.
Woensdag 15 juli: Anderhalve week voor de competitie poseerde de A-kern van KV Mechelen voor de jaarlijkse
fotoshoot. Met een licht aangepast shirtje en heel veel lachende gezichten gingen de spelers, staf en bestuur onder
coördinatie van Mark Uytterhoeven op de foto.
Ook de jongeren Jules Van Cleemput, Mohammed Zeroual en Jordy Peffer mochten mee op de ploegfoto, het trio
behoort sinds deze voorbereiding ook tot de A-kern van Malinwa!

Verder liet KV weten dat het op zaterdag 18 juli een extra oefenwedstrijd inlaste: namelijk op het veld van KV Kortrijk.
Ter gelegenheid van de fandag van de Kerels zal Malinwa omstreeks 11u30 een laatste keer oefenen met het zicht op de
competitiestart.
Vrijdag 17 juli: oefenwedstrijd => RC Lens - KV Mechelen 3-2
Malinwa trok vanavond de Franse grens over voor een oefenpot in Arras tegen RC Lens. Zowel spelers als supporters
maakten kennis met de verkeershinder op de weg waardoor de aftrap vijftien minuten werd uitgesteld.
Met nog één week voorbereiding voor de boeg, was het vanavond duidelijk dat de Mechelse coach al met de wedstrijd
tegen Oostende in het hoofd zat. Zo bleven De Witte en Cocalic - allebei geschorst in het openingsweekend van de
nieuwe competitie - langs de kant. Van Damme en Van Cleemput namen de plaatsen naast Kosanovic achteraan in.
Scherpe Franse prikken
Malinwa eiste in de eerste helft het balbezit op, maar liep driemaal in het Franse mes. Zo kon Naessens iets na het
kwartier de 1-0 uitwissen, maar moest geelrood zich vlak voor rust nog tweemaal gewonnen geven. Yves Vanderhaeghe,
die deze zomer de overstap maakte van Kortrijk naar de kust, zag dat het koekenbak was voor RC Lens in de eerste helft.
Jankovic stuurt bij tijdens de rust
Na de pauze wijzigde Jankovic zijn systeem: met de inbreng van Rits voor Van Cleemput wijzigde geelrood van
veldbezetting. Dat loonde, want KVM vond via Naessens de aansluitingstreffer. De jongens van Jankovic kregen meer vat
op de partij en gingen - onder het toeziend oog van de talrijk opgekomen Mechelse fans - resoluut op zoek naar de
gelijkmaker. Rits, Volkov, Paulussen en Veselinovic kwamen allen nog dichtbij een derde Mechelse treffer, maar de
afwerking bleef uit.
Zo verloor Malinwa voor de tweede maal deze voorbereiding. Morgen sluit geelrood haar oefencampagne af op het veld
van KV Kortrijk. Nadien wacht Jankovic & co nog één week voor de competitieopener op het veld van KV Oostende.
RTV zond vanavond een korte reportage uit over de abonnementen verkoop bij KV Mechelen. Commercieel directeur
Marc Faes voerde het woord en liet weten dat KV ondertussen al 7 600 seizoenskaarten aan de man bracht. Het doel
voor dit seizoen is om op 8 000 á 8 500 abonnees uit te komen.
Zaterdag 18 juli: oefenwedstrijd => KV Kortrijk - KV Mechelen 0-0
KV Mechelen speelde vandaag tegen KV Kortrijk haar laatste oefenmatch. Het werd 0-0.
Malinwa was te gast op de fandag van KV Kortrijk. Al om 11.30u kwamen beide elftallen aan de aftrap, bij KV Mechelen
speelde iedereen die gisteren in Lens geen speelminuten kreeg.
Geelrood legde een verdienstelijke prestatie op de mat, zeker tegen de basisploeg van de Kortrijkzanen. De Kerels kregen
de beste kansen, maar scoorden niet. Nee, doelpunten zouden er niet vallen. Ook een schaarse mogelijkheid voor Rits in
de eerste helft ging er niet in.
KVM deed vlot mee en bikkelde voor elke bal, maar bracht aanvallend net iets te weinig om met een zege de
voorbereiding af te sluiten. De beginscore bleef dan ook op het bord tot het laatste fluitsignaal.
Vrijdag 24 juli: Daags voor de competitiestart op KV Oostende laat KV Mechelen dat de nieuwe zittribune van het AFASstadion niet tijdig zal klaar geraken voor de eerste thuiswedstrijd op 8 augustus tegen R. Mouscron-Péruwelz. Gezien de
korte timing wil KV geen veiligheidsrisico's nemen. De staantribune zal wel volledig klaar zijn.
De supporters die een abonnement voor vak H1 hebben krijgen toegang tot de zitplaatsen in vak D en de staanplaatsen
in vak G. Deze tribune aan de kant van Telenet zal hiervoor een laatste keer opengesteld worden!
De abonnees van de vakken H2, H3 en H4 mogen plaatsnemen in de zitvakken K1, K2 en J aan de kant van businessseats.
Ondertussen blijven partners Willemen en Betca met man en match verder werken zodat de tribune voor de volgende
thuiswedstrijd (in het weekend van 21, 22 en 23 augustus tegen Oud-Heverlee Leuven) wel helemaal klaar zal zijn!
De nieuwe, imposante tribune zal overigens 5.000 staan- en 2.000 zitplaatsen, twee kantines van 741 m² en 537 m² en
een fitness van 850 m² bevatten. Op zijn hoogste punt is de tribune 26 meter hoog.

De stand van zaken op de bouwwerf in Mechelen.

Zaterdag 25 juli: speeldag 1 Jupiler Pro League => KV Oostende - KV Mechelen 3-1
Malinwa begon de eerste verplaatsing van het seizoen feestelijk: vanuit Mechelen werd een speciale supporterstrein
gecharterd en aan het strand van Oostende werd een barbecue georganiseerd.
KV Mechelen verloor echter met 3-1 aan de kust. Geelrood stond na 50 minuten 2-0 achter, maar had nog hoop na een
snel doelpunt van Van Damme. In het absolute slot liep KVM nog op een laatste counter van KVO.
Nog maar net gestart waren we toen Hanni Ovono testte. De goalie, die de voorkeur kreeg op ex-KVM’er Biebauw,
weerde het leer uit zijn doel. Ovono moest even later weer tussenkomen toen De Petter uithaalde. Ook bij de eerste keer
thuisgevaar moest Gillet aan de bak: hij kon het matige schot van Canesin zonder moeite neutraliseren.
Maar de grootste kans was voor KVO toen Michiel Jonckheere in de draai uithaalde: hij mikte - gelukkig voor KVM - op de
deklat. Maar even later was het wel raak. Een sterke Lukaku voetbalde de geelrode defensie snel uit: Jonckheere mikte
het passje van zijn ploegmaat voorbij Gillet. Malinwa op achtervolgen aangewezen dus.
Lastige eerste helft
En geelrood had het best lastig om na het leuke begin de thuisploeg uit verband te spelen. Het was integendeel Musona
die voor Oostende nog eens gevaarlijk uithaalde: Paulussen redde met de rug.
Nee, Malinwa kende geen gelukkige eerste helft en moest zelfs nog uitkijken dat het geen 2-0 werd toen de vinnige
Musona alleen voor Gillet kwam, maar het leer over het doel plaatste. Toch kreeg KV Mechelen vlak voor affluiten een
geweldige mogelijkheid op de gelijkmaker: Volkov zette voor, maar Hanni tikte de bal tegen… de paal.
Die misser zou KVM duur te staan komen, want meteen na pauze slikte KVM een tweede doelpunt. Canesin kreeg veel te
veel ruimte in de zestien en lepelde mooi binnen. Het was alle hens aan dek bij de jongens van Jankovic, Canesin en
Musona dreigden even later weer.
Van Damme zorgt voor hoop
Toch kwamen de bezoekers terug in de wedstrijd: eerst mikte Naessens nog een voorzet op de bovenkant van de deklat,
maar even later vond Van Damme na een vrije trap wel de weg naar de netten.
KV Mechelen slaagde er echter niet in om de kustjongens onder permanente druk te zetten. Het liep nochtans allemaal
wat minder voor de thuisploeg dan in de eerste helft. Canesin bleef echter snel tegenprikken, Gillet moest opnieuw
ingrijpen.
Geen gelijkmaker, wel de 3-1
In het slot was Veselinovic nog dicht bij de gelijkmaker. Hij mikte in één tijd net naast. Net op het moment dat Malinwa
nog een slotoffensiefje aan het klaarstomen was, liep het op een dodelijke counter. Siani vertrok randje buitenspel, Gillet
kon er net niet voldoende bij om de 3-1 van het bord te houden. Dat was meteen ook de eindstand.
Zaterdag 1 augustus: speeldag 2 Jupiler Pro League => Club Brugge KV - KV Mechelen 3-0
KV Mechelen bleek een maatje te klein voor Club Brugge. Het stond nochtans 45 minuten solide te voetballen, maar
kende pech toen op slag van rust een ongevaarlijk schot van Duarte via Paulussen in doen verdween. Vlak na pauze lag
het leer al op de stip voor Diaby en die penaltygoal deed het vertrouwen bij de thuisclub alleen maar toenemen. Tuur
Dierckx zorgde voor de 3-0 eindstand. Malinwa kreeg meteen een gemotiveerd Club tegenover zich en dat resulteerde in
stevige druk in de openingsfase. Maar ook Malinwa prikte even tegen: Cissé vond na een uithaal Bruzzese op zijn weg.
Blauwzwart kon via Oulare een paar keer voor wat dreiging zorgen, maar echt gevaar, nee, dat merkte Gillet niet.
Net voor het halfuur sneed Oulare fraai naar binnen, Paulussen gooide alles in de strijd om een schot tussen de palen te
voorkomen. Geelrood moest blijven uitkijken voor de Brugse luchtmacht. Een veelvoud aan voorzetten zagen De Witte en
co in de zestien belanden en die zorgden ook – even – voor wat paniek. Gelukkig voor KVM stond het blauwzwarte vizier
niet goed afgestemd.
De voet van Paulussen
Zo naderden we de pauze met een 0-0 op het bord. Toch zette Club zichzelf op 1-0: eerst veegde De Witte een lob van
Vormer nog van de lijn, maar toen Duarte uithaalde verdween het leer wél in tegen de touwen. Het schot van de
Costaricaan ging richting reclamepanelen, maar een voet van Paulussen krulde de bal over Gillet. 1-0 bij de rust dus.
De tackle van De Witte
De tweede helft kon niet slechter beginnen voor de bezoekers toen De Witte de pas ingevallen Diaby neerhaalde in de
zestienmeter. De nummer 10 van Club zette zelf de penalty om. Coach Jankovic greep in met een dubbele wissel Van
Damme – Claes voor Volkov – De Petter. Maar het gevaar bleef blauwzwart kleuren: Diaby plaatste van net buiten de
zestienmeter over.
3-0 en over & out
Malinwa reageerde even via een vrijetrap van Kosanovic: Bruzzese moest lossen, maar was wel sneller op de bal dan De
Witte. Club bleek plots uiterst efficiënt, want aan de overzijde stond het ineens 3-0. Dierckx dook in de rug van Cocalic,
omspeelde Gillet en mikte beheerst binnen. De thuisploeg was duidelijk bevrijd en KVM mocht blij zijn dat Oulare niet bij
de pinken was om de 4-0 binnen te tikken. Club Brugge voetbalde simpel de partij uit, een schot van Verdier ten spijt.
Vrijdag 7 augustus: De kalendercommissie maakte vandaag de definitieve data en uren bekend voor de matchen van
speeldag 6, 7 en 8. Voor KV blijven alle matchen op zaterdagavond staan. De aftrap van KAA Gent-KV Mechelen (29/8)
en KV Mechelen-KVC Westerlo (12/9) is wel verlaat naar 20u30.
Zaterdag 8 augustus: Vlak voor de eerste thuismatch van KV is de nieuwe staantribune van het AFAS-stadion helemaal
klaar om in gebruik genomen te worden. Verder liet de club ook weten dat zaterdag rond het stadion een nieuw
verkeersplan in voege zal treden.

Zaterdag 8 augustus: speeldag 3 Jupiler Pro League => KV Mechelen - R. Mouscron-Péruwelz 3-1
Malinwa wist tegen een stug Moeskroen 3 belangrijke punten te pakken. Beide elftallen beleefden een nerveuze en
slordige wedstrijd, maar het was KVM dat verdiend het laken naar zich toe trok. In het slot van de eerste helft verschalkte
Veselinovic Moeskroen en vlak na de pauze vond Kosanovic de weg naar de netten. Maar de bezoekers scoorden snel de
aansluitingstreffer en dat zorgde nog voor een nagelbijtend slot waarin Claes uiteindelijk de 3-1 zege op het bord plaatste.
Malinwa – met Verdier en Van Damme in de basis - nam meteen het voortouw in de partij die het absoluut wou winnen
om niet met een 0 op 9 aan het nieuwe seizoen te starten. Toch resulteerde dat niet in een karrenvracht aan kansen:
Veselinovic flirtte een paar keer met de buitenspelval, maar tot echt groot doelgevaar geraakte KVM niet. De eerste echte
knal op doel viel aan de overzijde te bespeuren. Scepovic keilde hard over.
Ontsnapt aan een plotse achterstand
Paulussen mocht ook even uithalen op een counter, maar vond een Henegouwse rug op zijn weg naar euforie. Een
kwartiertje ver moest Gillet plots de meubelen redden toen Badri alleen kon uithalen. KVM leek even van slag, want het
acteerde overhaast, onnauwkeurig en zowaar zenuwachtig. Veselinovic tekende voor de eerste kans voor de thuisploeg.
Hij kon zijn voet tegen een voorzet van Paulussen zetten, maar doelman Marciano zag het leer naast gaan. Maar ook dat
was geen sein voor meer geelrode druk, kansen en combinaties.
Stug Moeskroen toch voor de rust tegen de vlakte
De bezoekers hielden de linies goed gesloten en KVM toonde niet meteen haar frivole creativiteit om het stugge blok te
ontgrendelen. Eén keer op hoekschop kwam De Witte dicht bij de touwen: zijn kopbal zoefde naast. Vlak voor de pauze
vond Van Damme dan toch een gaatje in de afweergordel, jammer genoeg hobbelde de bal langs de verkeerde kant van
de paal. Malinwa verschalkte Moeskroen dan toch nog voor de rust. Veselinovic knokte zich naar de 1-0.
Kosanovic en Dingome
De bezoekers kwamen geprikkeld uit de kleedkamer en Noé Dussenne gaf een eerste waarschuwing aan geelrood: hij
knikkerde een hoekschop net over de kooi van Gillet. KVM prikte even tegen met een schot van Hanni op goalie Marciano
én een inwaaiende vrijetrap van Milos Kosanovic. Maar de 2-0 stond nog maar net op het bord of de thuisploeg liet zich
kinderlijk in de luren leggen: Dingome was afwerker met dienst. Kosanovic – weer hij – testte Marciano 2 keer, maar een
verlossend derde doelpunt viel niet.
Nerveus einde
Het bleef bijwijlen een nerveuze bedoening in het AFAS Stadion. Niet dat Moeskroen Gillet en co onder druk bleven
zetten, wel dat de elf van KV Mechelen op zoek waren naar elkaar. Rust, een paar vlotte passjes en enkele minuten
balbezit, daar ontbrak het de Maneblussers aan. En zo bleef het nagelbijten tot het einde. De drie punten waren een must
en het zou ons allemaal worst wezen hoe deze binnen gehaald werden. Het elftal van Jankovic speelde het netjes uit en
maakte in het slot nog de 3-1 via invaller Claes.

Maandag 10 augustus: speeldag 1 beloften => KV Mechelen - RSC Anderlecht 2-1
Vanwege het net terugkeren van een 4-daagse stage, versterkten enkele A-kern spelers de beloften van KV Mechelen.
Beide ploegen barstten van kwaliteit, waardoor het een aangename partij voor de toeschouwers beloofde te worden. En
ze stelden niet teleur. Het spel ging mooi over en weer, met de meeste en gevaarlijkste kansen voor de thuisploeg. De
eerste doelpoging bleef dan ook niet lang uit. Helaas voor geelrood kon Nshole zijn kopbal net niet goed genoeg plaatsen.
KVM slaagde er wel in om de potentiële gevaren te neutraliseren, en door die goede organisatie kon Anderlecht pas in de
36ste minuut een eerste kans bijeen voetballen. Van Tricht zorgde echter voor het gepaste antwoord, maar zijn schot
werd uit de winkelhaak gehaald. Ook in de tweede helft gingen beide ploegen nadrukkelijk op zoek naar de overwinning.
Eerst schoot Peffer nog over het doel, in de 50ste minuut was het wel raak. Okitokandjo zorgde met een individuele actie
voor de verdiende 1-0 voorsprong. Lang konden de Mechelse beloften er wel niet van genieten. Eén omschakeling van
Anderlecht bracht de score opnieuw in evenwicht. Ondanks die kleine teleurstelling, trok Malinwa uiteindelijk wel het
laken naar zich toe. Okitokandjo slingerde de bal voor doel, Van Cleemput werkte beheerst af. Coosemans moest wel nog
één keer zijn borst natmaken, vijf minuten voor tijd, maar de kalmte en volwassenheid van KVM zorgde ervoor dat de
wedstrijd stilletjes aan doodbloedde. In de 94ste minuut kreeg Mees wel nog een rode kaart onder zijn neus geduwd,
maar de overwinning kwam niet meer in gevaar. Eindstand 2-1, een mooie en verdiende overwinning voor onze Mechelse
beloften!
Donderdag 14 augustus: Ondertussen gaan de werken aan de nieuwe tribune onverminderd verder. Momenteel wordt
er druk gewerkt aan de dakconstructie en de zitjes.

Zaterdag 15 augustus: speeldag 4 Jupiler Pro League => KSC Lokeren Oost-Vlaanderen - KV Mechelen 2-0
Malinwa verloor ongelukkig het duel in Lokeren met 2-0. In een zeer matige eerste helft kende Lokeren geluk met een
strafschop via Maric. KV Mechelen toonde een ander gezicht in de tweede helft en ging voluit voor de gelijkmaker, maar
de bal wou er maar niet in. Ansah maakte in het slot op de counter de klus af: 2-0 en KVM moest weer zonder punten
afdruipen. KVM – zonder Cissé (geblesseerd) en Veselinovic (op de bank) en met Naessens en De Petter in de ploeg kreeg al meteen enkele stevige waarschuwingen via Patosi. De nummer tien van de Waaslanders wandelde eerst door de
defensie, maar trof echter de paal. Even later haalde Patosi van aan de rand van de zestien uit: Gillet redde met de
vuisten. Diezelfde Gillet moest zich even later met een voetreflex onderscheiden op een schot van Enoh. En Malinwa? Dat
zocht nog naar zichzelf en naar de betere combinaties. Inzet, maar geen diepgang
Aan inzet geen gebrek, maar aan precisie en power in de aanvalslinie: daar ontbrak het Malinwa wel aan. Het eerste
geelrode kansje was na 20 minuten voor Verdier: hij kraakte zijn schot in één tijd op een voorzet van Volkov. Terwijl het
Lokerse vuur ietwat ging liggen en de bezoekers het evenwicht herstelden, dook Verdier met het hoofd fraai naar een bal
van Paulussen. Copa zag het leer net langs zoeven.
Strafschop
Vlak voor de pauze kreeg Malinwa echter een strafschop om de oren. Volkov kwam net iets te laat op een spurtende
Ghadir en scheidsrechter Lambrecht wees naar de stip. Maric verschalkte in 2 tijden Gillet.
KVM dringt aan, maar scoort niet
Malinwa toonde zich na de rust toch gretiger en begon, na de tactische wissel Van Damme voor Veselinovic, enkele
kansen te verzamelen. Onder meer De Witte en Veselinovic vonden met het hoofd echter de weg naar de netten niet.
Enkele hete standjes voor het doel van Copa zorgden niet voor een deugddoend doelpunt. Zo bleef het spannend tot in

het slot: de elf van Bob Peeters beperkten zich tot verdedigen, maar Malinwa vond het gaatje niet. Veselinovic was er 4
minuten voor het einde dicht bij, maar de bal wou er echt niet in voor de Maneblussers. Uiteindelijk werd het aan de
overzijde 2-0 toen de ingevallen Ansah op de counter netjes in de hoek plaatste.
Maandag 17 augustus: In het verslag van de Reviewcommissie maakte de KBVB bekend dat vanaf 27 september ook Piet
den Boer zal deel uitmaken van de Reviewcommissie. De oud-speler van Malinwa wordt daarmee het achtste lid van de
commissie. De andere zeven leden zijn oud-scheidsrechters Michel Piraux, Guy Goethals, Fernand Meese, Luc Huyghe,
Frans Van den Wijngaert, Marcel Van Elshocht en oud-speler Benjamin Nicaise.
Maandag 17 augustus: speeldag 2 beloften => KSC Lokeren Oost-Vlaanderen - KV Mechelen 1-2
Ook al zat de wedstrijd lange tijd op slot, zonder tempo en zonder veel doelgevaar, toch moest Swolfs één enorme
redding uit de kast halen om een doelpunt te verhinderen. Pas na 25 minuten vond KV Mechelen de openingen. Leal was
dicht bij het openingsdoelpunt en ook Vanlerberghe probeerde het, maar beide heren waren niet succesvol. Net na de
gedwongen wissel van Vanlerberghe was het wel raak. Leal speelde Okitokandjo met een individuele actie vrij en die
laatste opende de score. Amper twee minuten later verdubbelde Malinwa de voorsprong. Opnieuw zoefde Leal door de
Lokerse verdediging en ditmaal rondde hij de aanval zelf af: 0-2. Bijna zorgde Cissé voor de doodsteek, maar zijn poging
mislukte in laatste instantie.
In de tweede helft liet geelrood de thuisploeg echter terug in de wedstrijd komen. Er kroop onverschilligheid in de ploeg
en Lokeren profiteerde daarvan om de bovenhand te nemen. Dat resulteerde ook in een doelpunt, al hadden ‘de
tricolores’ wel wat hulp nodig. Simpel balverlies van Malinwa leidde tot een Lokerse voorzet, die Cobbaut ongelukkig in
doel werkte. Om de pletwals van de thuisploeg te overleven schakelde KVM over van een 3-4-3 naar een 4-3-3, en dat
alles om het centrum zoveel mogelijk gesloten te houden. Lokeren kwam nog één keer dichtbij de gelijkmaker, maar
Cobbaut kopte de bal net voor de lijn weg. Een gevleide zege, maar de Mechelse beloften nemen wel de drie punten mee
naar huis.
Dinsdag 18 augustus: KV Mechelen laat weten dat het op zaterdag 10 oktober ter gelegenheid van haar fandag een
oefenwedstrijd zal spelen tegen het Nederlandse AZ '67. De match tegen de fusieclub uit Alkmaar wordt om 16u
afgetrapt. Meer info over de fandag volgt later.
Woensdag 19 augustus: Malinwa zet weer een nieuwe stap in de renovatie van het AFAS-stadion. Zaterdag voor de
wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven wordt de nieuwe zittribune voor het eerst in gebruik genomen. Het dak en de
binnenafwerking zal de komende weken plaatsvinden.
Zaterdag 22 augustus: speeldag 5 Jupiler Pro League => KV Mechelen - Oud-Heverlee Leuven 2-0
Een hardwerkend KV Mechelen brak pas in de tweede helft de ban met goals van Verdier en Kosanovic. Geelrood zag een
kopbaldoelpunt van De Witte onterecht afgekeurd worden en pakte in het slot nog de 2-1 via Houdret, maar de 3
belangrijke punten bleven in het AFAS Stadion. Malinwa had wat goed te maken en startte met veel goede intenties: een
kopbal van Van Damme werd al na drie minuten van de lijn gehaald. Even kwam ook OHL piepen en wel met een zeer
grote kans. Ngawa kon op rechts alleen doorstomen naar Gillet, maar de goalie kwam goed uit en Ngawa mikte naast.
KVM wou meer - al bleef het zoeken naar de betere combinaties - en was vooral via enkele uithalen van Verdier
gevaarlijk. Doelman Riou moest zijn vuisten laten gelden.
Goeie intenties, geen kansen
De bezoekers uit Leuven teerden op een stevige organisatie en enkele snelle uitbraken. Kostovski haalde uit, Gillet zag het
leer naast vliegen. Het zou zijn laatste wapenfeit van de wedstrijd zijn, want Kostovski moest even later na een duel met
De Witte met de draagberrie afgevoerd worden. KVM probeerde wel, maar kon doelman Riou niet meer bedreigen voor
het rustsignaal. Vlak na de rust vuurde Remacle een stevige waarschuwing af, alleen voor een goed uitkomende Gillet
mikte hij naast. KV Mechelen begon meer diepgang te creëren, maar miste overleg, rust en creativiteit om grote kansen
te laten noteren.
Dansen met Verdier
En toen viel het deugddoende en belangrijke doelpunt plots uit de lucht. Rits draaide fraai weg en zette Verdier alleen
voor doel. De Fransman miste niet en zette het AFAS Stadion aan het dansen.
2-0 onterecht afgekeurd
Even werden er nog meer danspasjes gepleegd, maar scheidsrechter Frederik Geldhof keurde een doelpunt van De Witte
onterecht af. Doelman Riou ging na een botsing tegen een eigen verdediger neer. Malinwa wou even later ook een
strafschop voor een schouder-armcontrole van Ngawa, maar Geldhof wees niet naar de stip.
Kosanovic vanop de stip
Een kwartier voor affluiten lag de bal wel op de elfmeter. Claes werd neergehaald en Kosanovic keilde tegen de touwen.
Het kaartenhuisje van OHL leek helemaal in te storten, het vertrouwen bij de thuisploeg groeide zichtbaar. Maar de 3-0
viel niet en Leuven maakte het zowaar nog spannend. Houdret kon simpel de Mechelse defensie omzeilen en maakte het
fraai af. De verdiende 3 punten bleven echter voor KVM en dat zorgde voor een zucht van opluchting en een groot feest
op alle geelrode banken.
Maandag 24 augustus: Vanavond vond de loting plaats voor de 1/16de finales van de Croky Cup, de nieuwe naam van de
Beker van België. KV Mechelen ontvangt in deze ronde tweedeklasser R. White Star Bruxelles. De wedstrijd staat
gepland op woensdag 23 september. White Star schakelde gisteren in de vijfde rond reeksgenoot K. Lierse SK uit (2-0) en

in de vierde ronde was het te sterk voor RFC Meux (0-1).
Ondertussen raakte ook bekend dat Stevy Okitokandjo voor een seizoen wordt uitgeleend aan tweedeklasser K. Patro
Eisden Maasmechelen. Vorig seizoen werd de Nederlandse spits ook al uitgeleend aan KSV Roeselare.
Maandag 24 augustus: speeldag 3 beloften => KV Mechelen - SV Zulte-Waregem 6-3
Een geanimeerde wedstrijd voor de beloften van KV Mechelen. Nog voor de wedstrijd begon, zorgde KV Mechelen al voor
het nodige spektakel. Vier spelers raakten niet op tijd aan de aftrap, omdat ze vastzaten in de file. Trainer Steve Van
Tongelen moest daarom noodgedwongen zijn ploeg door elkaar schudden. De beloften ondervonden echter weinig
problemen en begonnen met de nodige agressiviteit aan de wedstrijd. Smolders zette KV Mechelen al na enkele minuten
op een 1-0 voorsprong. Zulte-Waregem daarentegen kon niet voor doelgevaar zorgen. KV Mechelen bokste wel de ene
aanval na de andere in elkaar. Eerst miste Peffer nog de kans op de 2-0, Leal greep enkele minuten later wel zijn kans. Net
zoals vorige week verschalkte hij de doelman met een soortgelijke individuele actie. Door de comfortabele voorsprong
begon, zoals recent al vaker in de beloftewedstrijden van Malinwa, de nonchalance in het spel van geelrood te kruipen.
Nhsole revancheerde dom balverlies met een tackle langs achteren, en werd daardoor ook met een rode kaart bestraft.
KV Mechelen had het in de eerste fases na deze rode kaart dan ook moeilijk, en slikte bijkomend nog een doelpunt. Leal
zorgde er echter voor dat KV Mechelen met een comfortabele voorsprong de kleedkamer introk. Net voor de rust scoorde
hij de 3-1. Het doel voor de beloften in de tweede helft was dan ook simpel: de voorsprong handhaven en indien nodig
nog uitdiepen. Leal, de man in vorm, hield zich dan ook uitstekend aan die opdracht. Hij maakte er 4-1 van. Het festival
‘Leal’ ging daarna gewoon door. Zo lokte hij nog een strafschop uit, die wel gemist werd. Zulte-Waregem kwam af en toe
tot kleine prikken, de 4-2 was daar het resultaat van. KV Mechelen was echter niet aangeslagen. Peffer zorgde eerst voor
de 5-2, Muala bracht de score nog op 6-2. Zulte-Waregem kon uiteindelijk de schade toch nog wat beperken. De
eindstand is zo, na een tumultueuze en amusante wedstrijd, 6-3.
Dinsdag 25 augustus: Wat al enkele dagen in het nieuws circuleerde, werd vandaag ook officieel meegedeeld: Sheldon
Bateau wordt voor 1 seizoen verhuurd aan het Russische PFC Krylja Sovetov Samara. De Trinidadiaan van Malinwa treft
daar ex-KVM-coach Frank Vercauteren. In zijn plaats haalde KV Mechelen Mourad Satli. De Franse Algerijn die vorig
seizoen voor het Roemeense FC Petrolul Ploiești speelde, tekende een contract tot juni 2016 met een optie voor een
bijkomend seizoen. Satli speelde eerder ook voor RC Strasbourg, R. Boussu Dour Borinage en Sporting Charleroi.
Vrijdag 28 augustus: Vandaag werden de kalenderwijzigingen van speeldagen 8 tot en met 14 bekend gemaakt. Voor
KVM werd de uitmatch op KRC Genk verplaatst naar vrijdag 18 september (20u30) en RSCA-KVM naar zondag 4 oktober
(20u). De aanvangsuren van KVM-STVV (zaterdag 17 oktober) en KVM - SV Zulte-Waregem (zaterdag 24 oktober) werden
dan weer veranderd in respectievelijk 20u30 en 18u00.
De midweekmatchen tegen R. White Star Bruxelles (beker van België op woensdag 23 september) en tegen R. Standard
de Liège (uit op woensdag 28 oktober) beginnen om 20u en om 20u30.
Verder maakte bondscoach Marc Wilmots vandaag z'n selectie bekend voor de EK-kwalificatieduels tegen BosniëHerzegovina en Cyprus. De numero uno van Malinwa, Jean-François Gillet, is de enige speler bij de Rode Duivels uit de
eigen Belgische competitie. De naam van KV Mechelen staat in een rijtje van tal van Europese topclubs die de rest van
Rode Duivels leveren zoals o.a. Chelsea FC, Liverpool FC, Manchester United FC, FC Barcelona, AS Roma, Celtic FC,
Olympique de Marseille, ...
Ook Glenn Claes en Ibrahima Cissé mogen de kleuren van ons land gaan verdedigen. Zij werden opgenomen in de eerste
selectie van kersvers beloftencoach Enzo Scifo. Ook de U21 van België spelen een EK-voorrondematch, zij nemen het op
tegen Letland.
Zaterdag 29 augustus: speeldag 6 Jupiler Pro League => KAA Gent - KV Mechelen 2-2
Met de verplaatsing naar landskampioen AA Gent wijzigde Jankovic zijn elftal op twee plaatsen: Claes nam de plek op de
linksachter in ten nadele van Volkov. Cissé, terug na blessureleed, nam op zijn beurt zijn vertrouwde positie in ten nadele
van Van Damme.
Eerste Mechelse prik meteen prijs (Veselinovic: 0-1)
Zoals het hoort voor een landskampioen eiste de thuisploeg meteen het balbezit op. Verder dan enkele
standaardsituaties kwam het echter niet. Geelrood keek de kat uit de boom en prikte succesvol tegen: Wolski stuurde Rits
het straatje in die op zijn beurt Veselinovic de openingstreffer kon aanbieden: 0-1. De thuisploeg leek van slag en Malinwa
– zonder echt dominant te voetballen – zorgde voor het meeste doelgevaar: De Witte kopte tegen de lat, Wolski en
Kosanovic gaven vanop afstand Sels ei zo na het nakijken.
AA Gent wordt wakker na 30 minuten
Geelrood kon zich wel vinden in het spelverloop: voorsprong, stevige organisatie en een zoekend AA Gent. Op het half
uur werd de thuisploeg dan toch wakker. Gillet toonde zijn kunnen op pogingen van Raman, Foket en Simon. Het
antwoord van Mechelen kon tellen: Wolski trof de kruising, het overzicht van Rits werd net niet door Verdier verzilverd.
Het laatste wapenfeit van de Fransman voor hij, net als Cissé, gekwetst het veld moest verlaten. De landskampioen
probeerde nog voor de rust orde op zaken te stellen: Simon baande zich een weg door de bezoekende defensie, maar
kreeg zijn schot niet tussen de palen. Ruststand: 0-1.
Scheidsrechter Luc Wouters had de tweede helft nog maar net op gang gefloten of de bordjes hingen al terug in
evenwicht: Depoitre profiteerde van een flipperkasteffect tussen Vanlerberghe en De Witte om de gelijkmaker te scoren.
Rits doet Mechelse hoop weer oplaaien

Wie dacht dat de landskampioen nu gelanceerd was, kwam bedrogen uit. Geelrood leek niet van slag en prikte weer
succesvol tegen: Veselinovic trof de staak, Rits knalde de rebound tussen een bos aan benen tegen de touwen. De
thuisploeg kon opnieuw beginnen zoeken naar een opening in het Mechelse blok.
Depoitre wist Mechelse voorsprong uit in blessuretijd
Lang leek een stunt van formaat in de lucht te hangen voor de jongens van Jankovic. Tot Depoitre, weer hij, het gaatje
vond in de bezoekende defensie. Een opdoffer van formaat voor geelrood waardoor het mooie gelijkspel in eerste
instantie doet aanvoelen als een nederlaag.
Maandag 31 augustus: De match op Gent leverde voor 2 zware blessures bij KV Mechelen. Nicolas Verdier zal 2 tot 3
weken buiten strijd zijn met een scheurtje in de rechter enkel. Ibrahima Cissé is er erger aan toen, de Mechelse nummer
44 zal 6 tot 8 weken out zijn met een scheur in de mediale band van de linkerknie.
Dinsdag 1 september: Vanaf vandaag kan men voor de thuiswedstrijden via het online ticketingsysteem zelf een e-ticket
afprinten. Men hoeft niet meer aan te schuiven aan de het loket ‘vouchers’ maar kan dit ticket onmiddellijk laten
scannen aan de hoofdingang en meteen binnengaan.
Woensdag 2 september: speeldag 4 beloften => R. Mouscron-Péruwelz - KV Mechelen 1-2
De eerste helft leek wel op een erg lange studieronde zonder echt veel doelgevaar. De brilscore was dan ook de logische
ruststand. Na de koffie kwam geelrood beter in de wedstrijd: Leal werd van de sokken gelopen in de grote rechthoek en
zette de strafschop zelf om. De Costa Ricaan liet nog meer van zich spreken en bood Peffer de dubbele voorsprong aan.
In het slot werd Malinwa nog opgeschrikt met een laat tegendoelpunt. De hoop bij de thuisploeg werd meteen weer de
kop ingedrukt: Leal - weer hij - liet Pavlidis de 1-3 eindstand op het bord zetten.
Donderdag 3 september: Vandaag brachten Laurens Paulussen, Ibrahima Cissé, Nicolas Verdier en Yan De Maeyer samen
met stadionsponsor AFAS een bezoek aan de afdeling Psychiatrisch Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) van het AZ
Sint-Maarten in Mechelen. Om een beetje vertier en afleiding te zorgen op de afdeling brachten zij een
gepersonaliseerde Malinwa-voetbaltafel mee.
Vrijdag 4 september: KV Mechelen gaat op zoek naar nieuwe medewerkers. De club lanceert op haar website de vraag
naar kandidaat-stewards, ticketverkopers en toegangscontroleurs!
Vrijdag 4 september: oefenwedstrijd => Stade Reims - KV Mechelen 3-3
KV Mechelen speelde vandaag een oefenwedstrijd tegen de Franse eersteklasser Stade de Reims. Het werd 3-3. Malinwa
voetbalde zonder internationals en enkele geblesseerden een sterke eerste helft bij elkaar. Na een doelpunt van Bourillon
maakte Hanni vanop de stip de gelijkmaker. Nog voor de pauze kwam KVM via diezelfde Hanni op voorsprong. KVM
maakte ook aanspraak op een tweede strafschop, maar die kwam er niet. Stade de Reims keerde nadien terug op
voorsprong na doelpunten van Siebatcheu en Thuran, maar geelrood knokte zich terug. Eerst zag de ingevallen Peffer nog
een doelpunt afgekeurd worden, maar vlak voor het laatste fluitsignaal was het wél raak. Peffer zette de 3-3 eindstand op
het bord.
Zaterdag 5 september: Wannes Van Tricht en KV Mechelen kwamen tot een akkoord om het contract van de jonge
middenvelder te ontbinden. Van Tricht doorliep de jeugdreeksen van Malinwa en lag sinds het seizoen 2011-2012 onder
contract. Hij kon echter nooit een vaste plaats in de basisploeg afdwingen, ook niet na enkele uitleenbeurten zodat hij z’n
carrière nu een andere wending wil geven.
Maandag 6 september: KV Mechelen heeft dit seizoen met Jordi Vanlerberghe, Jules Van Cleemput, Yan De Maeyer,
Lionel Nshole Makondi, Miguel Mees, Jordy Peffer en Mohammed Zeroual 7 spelers uit de eigen jeugdwerking in de Akern. Daarmee scoort de club bij de beteren van het land.
Met Jordi Vanlerberghe als exponenent van het succes van de jeugdwerking op ‘De Kleine Malinwa’ wil KV Mechelen
aantonen dat jeugdspelers een belangrijke rol spelen binnen de club en ook hun kansen krijgen in de A-kern!
Ondertussen is de abonnementenverkoop nog steeds bezig. KV nadert de kaap van de 8 000 abonnees, dat zijn er bijna 1
000 meer ten opzichte van vorig seizoen.
In het nieuwe staanvak telt KV 3 237 abonnees en voor de nieuwe zittribune heeft het 1 531 seizoenskaarten verkocht.
Daarmee is de nieuwe tribune gegarandeerd voor 80 % bezet !
Ondanks de verhuis van een aantal abonnees naar de nieuwe zitplaatsen blijft ook de hoofdtribune populair, met 1 786
verkochte abonnementen.
Dinsdag 8 september: Wannes Van Tricht, die KV Mechelen afgelopen week verliet, tekende een contract bij
derdeklasser K. Rupel Boom FC.
Woensdag 9 september: Malinwa verkocht vandaag haar 8 000ste abonnement van het seizoen.
Woensdag 9 september: Beker U21 Pro League => KVC Westerlo - KV Mechelen 1-1
De beloften van KV Mechelen werkten hun eerste wedstrijd voor de “Beker van België” af.
Westerlo begon het vurigst aan de wedstrijd, maar vergat wel de kansen af te werken. KV Mechelen kende vooral in het
centrum problemen en vond geen antwoord op de druk van de thuisploeg. Enkel Pavlidis en Tshiteya konden een kansje

afdwingen. Pavlidis schoot voorlangs, de trap van Tshiteya werd in laatste instantie door de doelman van Westerlo uit de
linkerbovenhoek gehaald. Westerlo daarentegen voetbalde wel meer en betere kansen bij elkaar. Verschillende Westelse
spelers verschenen alleen voor doel, en die vele doelpogingen uitten zich uiteindelijk ook in een 1-0 voorsprong voor de
thuisploeg.
De tweede helft was dan weer een heel ander verhaal. De wedstrijd had al gespeeld kunnen zijn in het voordeel van de
thuisploeg, als zij de kansen niet waren vergeten af te werken. De beloften van KV Mechelen wisten nu wel de infiltraties
van Westerlo op te vangen, en creëerden op hun beurt de vele kansen. Pavlidis en Coveliers waren de schutters van
dienst. De dominantie en controle van Malinwa over de wedstrijd zorgde uiteindelijk ook voor de gelijkmaker. De
toenemende Mechelse druk naar voren zorgde in de 65ste minuut voor miscommunicatie tussen de centrale verdediger
en doelman van Westerlo, wat resulteerde in de 1-1. Geelrood trok vervolgens de wedstrijd volledig naar zich toe, maar
een doelpunt viel er niet meer. Da Rochas schoot in het zijnet, Tshiteya miste tien minuten voor het eindsignaal nog een
strafschop.
Zaterdag 12 september: speeldag 7 Jupiler Pro League => KV Mechelen - KVC Westerlo 2-2
In een wedstrijd met 2 gezichten moest Malinwa zich tevreden stellen met 1 punt. 2-2 werd het tegen KVC Westerlo. KV
Mechelen verzuimde het in de eerste helft af te maken. KVM was dominant en scoorde via Verdier, maar het miste
precisie om vanop de stip een tweede doelpunt te maken. De tweede vijfenveertig minuten waren van een hele ander
allooi. Na een own-goal van Vanlerberghe kwam KVM nog via De Witte opnieuw op voorsprong, maar het liet zich toch
nog ringeloren via een goal van Visnakovs. Malinwa had er meteen zin in: nog geen 30 seconden ver keilde Van Damme
op Van Langendonck. Ook Paulussen haalde even later uit na een fraaie aanval via Veselinovic, zijn schot zoefde naast. Op
het kwartier was bovendien al raak. Een verre uithaal van Verdier deed het AFAS Stadion genieten én de netten trillen.
Het Westerlo van Harm Van Veldhoven was echt nergens, maar reageerde wel via Gounongbe die scherp voor Gillet naast
besloot. Maar het was de thuisploeg die in het eerste halfuur bleef domineren. Hanni, opnieuw in de basis voor de zieke
Wolski, miste op een haar na een inknikker. Vlak voor de pauze kwam Westel even opzetten, maar het was wel KV
Mechelen dat weer voor gevaar zorgde. Verdier, wéér hij, haalde uit, Van Langendonck schitterde met een redding met 1
hand. Meteen daarna versierde Veselinovic een strafschop, maar Hanni – vanop de stip – en Verdier – in de rebound –
misten. Zo bleef het bij 1-0.
Mechelse inzinking
Westerlo vuurde 2 stevige waarschuwingen af, zo net na de pauze. Op een schot van Cools ging Gillet goed plat en even
later kon Gounongbe het leer net niet laag genoeg houden om de gelijkmaker te scoren. De partij verwaterde helemaal
en KV Mechelen had het lastig om nog een vlotte aanval bij elkaar te voetballen. De bezoekers riepen om een strafschop
toen Gounongbe en De Witte in elkaar haakten, maar scheidsrechter Colemonts wees niet naar de stip. Toch viel een
kwartier voor het einde plots de gelijkmaker. De ingevallen Vanlerberghe kopte bij een vrijetrap de bal ietwat lullig
voorbij zijn eigen doelman.
Nieuwe voorsprong, nieuw tegendoelpunt
Malinwa vocht zich echter meteen weer naar een voorsprong via de goed afleggende Veselinovic die De Witte een
intikker voorschotelde. Toch slaagde de thuisploeg er niet in om de 2-1 op het bord te houden, want het liet zich veel te
simpel ringeloren door Gounongbe en Visnakovs. Daar kon KVM niets meer tegen inbrengen en zo bleef het bij een
teleurstellende 2-2.
Zondag 13 september: Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat Malinwa-icoon Bert De Cleyn overleed. De
legendarische spits van KVM is tot op heden nog steeds topschutter allertijden in de Belgische eerste klasse. Hij scoorde
tussen 1933 en 1955 459 goals en maakte in die periode deel uit van de ploeg die toen drie keer landskampioen werd.

Maandag 14 september: speeldag 5 beloften => KV Mechelen - K. Sint-Truidense VV 1-2
De beloften namen het dan wel op tegen een versterkt Sint-Truiden, toch openden Malinwa de wedstrijd uitstekend. Ze
hielden een hoog niveau van voetballen gedurende de eerste minuten aan, en werden beloond met een doelpunt. Leal,
met zijn gekend afstandsschot, bezorgde KV Mechelen de 1-0 voorsprong. Geelrood drukte door, maar het uitdiepen van
de score lukte niet. Verbist kwam nog dichtbij, maar zijn knal belandde in het zijnet. STVV raakte stilaan wel meer in de
wedstrijd. De bezoekers zorgden voor een kentering, dat gepaard ging met een aantal grote doelkansen. KV Mechelen
kon enkel nog maar denken aan overleven en de voorsprong tot de rust handhaven. Een combinatie door het Mechelse
middenveld resulteerde echter in het tegenovergestelde. Net voor de rust kwam STVV dus weer op gelijke hoogte.
Ook in de tweede helft zagen we een ambitieus KV Mechelen. Leal kreeg twee voortreffelijke kansen om Malinwa
opnieuw op voorsprong te brengen. Helaas waren zijn schoten ditmaal niet helemaal goed afgesteld. De wedstrijd leek
uiteindelijk op een 1-1 gelijkspel af te stevenen. Het spel ging nog prima over en weer, maar de ‘winninggoal’ bleef uit.
Wat niet wil zeggen dat KVM niet meer op zoek ging naar dat allesbepalende doelpunt. Net voor het ingaan van de extra
tijd werden nog verschillende doelpogingen van geelrood afgeblokt… De daaruit volgende counter van STVV bleek, in
tegenstelling tot alle voorgaande pogingen van de thuisploeg, echter wel succesvol. Satli vergat een professionele fout te
maken om de tegenaanval een halt toe te roepen, waardoor STVV in de toegevoegde tijd de 1-2 kon maken.
Dinsdag 15 september: Ondertussen is de bouw van de nieuwe tribune in het AFAS-stadion bijna helemaal afgerond.
Tijdens de zomer werd er door aannemer Willemen Group met man en macht gewerkt zodat er op slechts enkele
maanden tijd een tribune werd neergezet die 5 000 staan- en 2 210 zitplaatsen telt.
Tijdens de komende weken en maanden worden de binnenruimtes ingericht als fanshop, kantines en een fitness-center.
Wanneer alles door de club en partners de komende weken afgewerkt is, kan fase 2 binnenkort van start gaan. Die omvat
de sloop van de tribune aan de kant van Telenet. In de plaats komt een nieuwe tribune met ook loges, skyboxen, een
kinderdagverblijf en kantoorruimtes. Als deze fase afgerond is, kan het AFAS Stadion 18.477 toeschouwers aan.

Woensdag 16 september: Als teambuilding trok een delegatie van 29 spelers en 7 stafleden naar de Mechelse
gevangenis. Na de registratie werd de hele ploeg in groepjes ingedeeld: sommigen staken een handje toe in de keuken,
anderen hielpen met de etensbedeling of deden de afwas. Eten deden ze samen met de gedetineerden.
De directie had ervoor gezorgd dat elk groepje in de hele gevangenis rondgeleid werd. Zo kregen ze naast de bibliotheek
onder meer de controlekamer te zien, maar ook de kapel en de kamers waar gedetineerden hun familieleden ontmoeten.
Vrijdag 18 september: speeldag 8 Jupiler Pro League => KRC Genk - KV Mechelen 3-1
Net zoals de voorbije weken begint KV Mechelen uitstekend aan de wedstrijd. Genk lijkt er in de eerste minuten geen
voet tussen te krijgen. Dat balbezit brengt ook snel kansen met zich mee. Veselinovic mist echter zijn controle, waardoor
hij niet tot afwerken komt. Ook Van Damme raakt in een volgende fase de bal niet optimaal. Zijn volley wordt door Bizot
gepareerd. De thuisploeg weet echter wel de orde te herstellen en komt er zelf een aantal keer uit. Eerst komt Kebano tot
een kopkans, even later kan De Camargo tegen de bal knikken. Die laatste springt hoger dan Cocalic, en verschalkt ook
Gillet. 1-0. KV Mechelen is echter niet aangedaan. Wolski brengt luttele minuten later de bal tot tweemaal toe goed voor,
maar niemand komt tot een schot. Malinwa vertraagt nu steeds het spel met enkele overtredingen, kruipt naar achter en
begint met lange ballen te spelen. Wat niet het gewenste resultaat oplevert. De thuisploeg daarentegen kan wel nog tot
gevaar komen. Zo schiet Kebano de bal een kleine halve meter naast. Enkel Van Damme komt nog in de buurt, maar
opnieuw zit Bizot ertussen.... We gaan rusten met een 1-0 achterstand.
Ook in de tweede helft weet de thuisploeg de kansen uitstekend te benutten. Met wat geluk - de bal wijkt af op De Witte
- zet Kebano Gillet op het verkeerde been. KV Mechelen moet na die 2-0 het spel helemaal ondergaan. Gillet redt eerst
nog wel de meubelen, door zich voor het schot van Bailey te smijten, maar helaas is uitstel geen afstel. Door het
geharrewar in de Mechelse verdediging raakt de bal niet weg en kan De Camargo de 3-0 binnentikken. Racing Genk is op
elk vlak een tikkeltje sneller dan geelrood, en laat KVM dan ook achter de bal lopen. Cocalic komt nog tot een kopbal,
maar Bizot kan makkelijk oprapen. Verder dan enkele mislukte afstandsschoten komt KVM dan ook niet meer. Voor

Racing Genk hoeft het niet meer, KV Mechelen kan niet meer. Kosanovic weet de pijn wel te verzachten. Hij trapt de
strafschop - na een fout op Hanni - droog binnen. Bailey krijgt net voor het affluiten nog de perfecte kans om er 4-1 van te
maken, maar is te nonchalant. 3-1 is uiteindelijk het verdict.
Maandag 21 september: speeldag 6 beloften => Sporting du Pays de Charleroi - KV Mechelen 1-1
Hoewel de beloften na vorige week nog iets recht te zetten hadden, bleef de gehoopte reactie uit. Enkel Peffer en Leal
konden een enkele keer dreigen, maar doelpunten vielen er niet te noteren. De beloften trokken dan ook teleurgesteld
de kleedkamer in.
In de tweede helft kregen de meegereisde supporters daarentegen wel een gretig KV Mechelen te zien. Swolfs moest
Charleroi eerst nog wel weerhouden van een doelpunt, maar wat volgde was een heel resem kansen voor KVM: Leal
kwam alleen voor de doelman van Charleroi, de kopbal van Mingiedi werd van de lijn gehaald, een strafschopfout op
Coveliers werd niet gefloten, Peffer kon de doelman niet verschalken, Pavlidis miste een kopbal aan de tweede paal… Het
was wachten op het verlossende doelpunt, dat uiteindelijk wel viel. Mees krulde een hoekschop tot bij Verboven, die de
0-1 op het bord plaatste. Peffer kreeg in de daaropvolgende minuten tweemaal dé kans om de voorsprong uit te diepen,
maar de bal raakte er niet in. Het spreekwoordelijke ‘deksel op de neus’ volgde dan ook. Enkele minuten voor affluiten
werd een vrijetrap slordig weggewerkt, en kon Charleroi in de daaropvolgende fase Swolfs passeren. 1-1 was meteen ook
de einduitslag.
de

Woensdag 23 september: 1/16 finale Croky Cup => KV Mechelen - R. White Star Bruxelles 1-0
KV Mechelen kreeg vandaag tweedeklasser White Star Brussel op bezoek in de 1/16e finale van de Croky Cup. Trainer
Jankovic veranderde zijn basiself op een aantal plaatsen in vergelijking met de wedstrijd in Genk. Vanlerberghe, Matthys
en Volkov stonden aan de aftrap. De Witte, Verdier en Paulussen verdwenen dan weer uit de startopstelling.
Rustige openingsfase, eerste gevaar van de bezoekers
In de openingsfase probeerde KV Mechelen de bal goed van voet tot voet te laten gaan. Dat lukte aardig, maar gevaar
leverde het niet op. Het was WS Brussels dat in minuut tien voor het eerste gevaar zorgde. Na een corner haalde spits
Traore hard uit, maar Gillet redde met de vuisten.
Eerste kans meteen raak voor KVM
In de 21e minuut werd een verre vrije trap slecht weggewerkt door de bezoekende defensie. Het leer werd in de voeten
van Edin Cocalic gekopt en hij trapte de bal laag voorbij de tot dan toe werkloze doelman Vanhamel. Weinig opwinding
voor de rust
Na de openingstreffer bleven de 2775 opgedaagde fans op hun honger zitten. Echt doelgevaar bleef lange tijd uit. Pas in
de 40e minuut viel er nog eens een kans te noteren. Bezoeker Fall kwam goed voor zijn verdediger uit en kopte de bal
rakelings naast de paal. De 1-1 had zomaar op het bord kunnen staan. Beide ploegen trokken echter met een 1-0
ruststand naar de kleedkamers.
Ook na rust weinig doelkansen
Na de rust probeerde de thuisploeg het tempo in de hoogte te krijgen, maar ook nu bleven grote kansen uit. Vooral
Wolski bleek zeer bedrijvig uit de kleedkamer gekomen te zijn. Op het kwartier haalde hij eens uit, maar de bal ging een
goed metertje naast. WS Brussel probeerde af en toe tegen te prikken, maar ook de bezoekers hadden het moeilijk om in
de buurt te komen van doelman Gillet. Er was al meer dan een uur gevoetbald toen Van Damme in stelling gebracht werd
door een vrije trap van Kosanovic. Vanhamel stopte het harde schot echter zonder al te veel moeite.
Op zoek naar tweede treffer
Het thuispubliek besloot om de kelen nog eens open te trekken en dat inspireerde de elf op het veld toch enigszins.
Wolski bracht Mats Rits alleen voor doel, maar hij besloot van dichtbij op de benen van de keeper. Enkele minuten later
trapte Kosanovic hard op doel na een kortgenomen vrije trap. De poging van de Serviër zoefde over.
Kwalificatie zonder veel glans
Nadien kabbelde de wedstrijd een beetje verder en het waren de bezoekers die in de slotfase nog eens de neus aan het
venster staken. Gillet moest plat om een bal uit de hoek te duwen. De treffer van Cocalic voor de rust bleek voor KVM
vanavond voldoende om verder te bekeren en WS Brussels met lege handen naar huis te sturen.
ste

Woensdag 23 september: Kort na de het einde van de bekerwedstrijden werd meteen geloot voor de 1/8 finales van
de Beker van België. De loting ging door in het Stade Pays de Charleroi waar de thuisploeg even voordien R. Wallonia
Walhain Chaumont-Gistoux had uitgeschakeld.
KV Mechelen treft in de volgende ronde het KV Red Star Waasland-SK Beveren van ex-KV-speler Stijn Vreven. De match
gaat door op woensdag 2 december.
Zaterdag 26 september: speeldag 9 Jupiler Pro League => KV Mechelen - Sporting du Pays de Charleroi 0-1
KV Mechelen verloor vandaag met 0-1 van Charleroi. Op geen enkel moment kon Malinwa de Carolo’s in verlegenheid
brengen. In de eerste helft behield KVM de controle nog over de partij, maar in de tweede time was het enkel Charleroi
dat voor gevaar zorgde. De Zebra’s scoorden bovendien via een magistraal schot van Perbet. Naessens lukte nog de
gelijkmaker, maar werd onterecht afgevlagd voor buitenspel. Al had Malinwa het pijnlijke verlies vooral aan zichzelf te
danken: wat het vandaag op de mat bracht was gewoon te weinig. Met een uithaal van Verdier en een stevige kopbal van
Veselinovic begon KVM met twee leuke kansjes aan de partij. Een kansenfestival werd de eerste helft echter niet. Beide
elftallen vingen elkaar met veel organisatie en inzet op en dat zorgde niet meteen voor sprankelend combinatievoetbal.
Ook doelrijpe kansen bleven uit. Iets voor het halfuur schudde Ndongala de thuisdefensie wakker. Hij zwierde enkele
overstapjes uit zijn benen en keilde hard naast. Malinwa behield wel het balbezit, maar de elf van Jankovic bleven te

onzuiver om aanspraak te maken op de openingsgoal. Vlak voor de pauze waren de Carolo’s er wel dichtbij: Gillet redde
de goede poging van Baby. Het bleef dan ook bij een teleurstellende nul-nul ruststand.
Mechelse onmacht
Een pauze en een speech van Jankovic later zorgden niet voor veel beterschap. Integendeel, waar geelrood in de eerste
helft nog de controle over de partij behield, was het nu enkel nog Charleroi dat een rol van betekenis speelde. Een
kwartier ver in de tweede helft ontsnapte KVM zelfs tweemaal aan een achterstand. Pollet mocht tweemaal in één
minuut alleen uithalen. Eerst kon Kosanovic met een voetje Pollet van een goal afhouden, even later scheerde een kopbal
van de rakelings langs doel. Marinos gaf nog een stevige waarschuwing: via de hand van Gillet strandde het leer tegen de
lat. Toch stond even later de 0-1 op het scorebord. Perbet schilderde snoeihard en, toegegeven, enig mooi het leer tegen
de touwen.
Naessens scoort, onterecht afgevlagd
Malinwa kwam plots wel weer in de wedstrijd. Naessens scoorde, maar werd onterecht afgevlagd voor buitenspel. Zuur
voor de thuisploeg die zich zo van een belangrijk punt bestolen zag worden. Al moet KVM vooral naar zichzelf kijken:
geelrood bracht te weinig om Charleroi op welk moment dan ook in verlegenheid te brengen.
Maandag 28 september: Vandaag werd de kalender t.e.m. de match van zaterdag 5 december op R. Mouscron-Péruwelz
vastgelegd. Voor Malinwa verhuizen de thuismatchen tegen KV Oostende en Club Brugge KV naar na respectievelijk
zondag 22 november om 20u en zondag 29 november om 14u30. De aftrap van de verplaatsing naar KV Kortrijk van
zaterdag 7 november is verlaat naar 20u30.
Maandag 28 september: speeldag 7 beloften => KV Mechelen - KV Oostende 2-1
De beloften van KV Mechelen kampten de laatste weken met puntenverlies. Tegen Oostende, dat een 10 op 12 behaalde
uit de laatste wedstrijden, beloofde het dus ook geen gemakkelijke opdracht te worden. De intenties bij geelrood waren
wel meteen goed. Het spel was nog geen twee minuten ver en Oostende moest al een bal van de lijn vegen. De
aanvalsdrift die KVM tentoonstelde werd op het kwartier dan ook beloond. Nshole haalde de achterlijn, speelde Peffer
vrij en die kon de 1-0 binnentikken. Na dit openingsdoelpunt probeerde Malinwa opnieuw voetballend aan kansen te
komen, in tegenstelling tot de bezoekers die meer op ‘power’ speelden en met lange ballen kansen probeerden te
creëren. Oostende kwam dan ook langszij, net voor het halfuur, met een afgeweken schot. KV Mechelen bleef echter de
combinaties zoeken, en vond zo ook de opening voor de 2-1. Peffer bracht KVM opnieuw op voorsprong.
Voor Malinwa werd het, na een rode kaart voor Oostende, net iets makkelijker voetballen (al had Leal even later ook een
rode kaart kunnen krijgen). Coosemans moest Oostende wel tweemaal het scoren beletten, maar aan de andere kant
vielen evengoed kansen te noteren. Peffer, Pavlidis en Zeroual konden de voorsprong echter niet verder uitdiepen. KV
Mechelen was te ongeduldig in de opbouw, maar de overwinning kwam niet meer in het gedrang.
Donderdag 1 oktober: KVM laat weten dat de nieuwe wedstrijdshirts
van het eerste elftal sinds kort beschikbaar zijn in de fanshop. De
prijs voor volwassenen bedraagt 75 euro. Abonneehouders krijgen
een korting van 20 euro. Ook online kunnen de shirts besteld
worden.
Vrijdag 2 oktober: Jean-François Gillet werd door bondscoach Marc
Wilmots geselecteerd voor de EK-voorronde-wedstrijden van de Rode
Duivels tegen Andorra en Israël. Eerder deze week werd ook Edin
Cocalić opgeroepen voor de nationale ploeg van Bosnië-Herzegovina.
Ibra Cissé zit in Scifo's selectie van de U21.

Zondag 4 oktober: speeldag 10 Jupiler Pro League => RSC Anderlecht - KV Mechelen 1-1
Trainer Jankovic moest noodgedwongen schuiven in zijn basisploeg voor de verplaatsing naar RSC Anderlecht. Verdier
geraakte niet tijdig fit, waardoor Claes een rij vooruit schoof en Volkov de linksachter voor zijn rekening nam. Hanni won
de concurrentie op het middenveld van Wolski die vrede moest nemen met een stek op de bank. Gillet stopt 2
strafschoppen, Hanni en Defour raken doelkader
De openingsminuten van de partij waren boeiend om volgen. Nog voor de eerste kans te noteren viel, kreeg de thuisploeg
al een strafschop van scheidsrechter Geldhof. De Witte werkte Ezekiel tegen de grond, maar Praet vond Gillet op zijn weg
vanaf de stip. Malinwa reageerde met een mooie aanval op rechts: Paulussen vond Hanni vrij in de zestien, maar zijn
poging trof de lat. Defour had duidelijk inspiratie opgedaan en fuseerde de kruising met een verre knal. Gillet kreeg hulp
van de paal en hield zijn netten schoon. Na een nieuwe strafschopfout op Okaka eiste het nummer 99 van paarswit de
strafschop op. Een schuiver naar de linkerhoek was onvoldoende om Gillet te verrassen. De Mechelse goalie hield zijn
ploeg opnieuw in de wedstrijd. Voldoende animatie dus in het Constant Vandenstockstadion, maar geen doelpunten.
Tweede keer doelkader voor Defour
Na twintig minuten viel de animatie stil. Malinwa hield vrij eenvoudig stand en Anderlecht vond geen antwoord op het
Mechels blok. Nog maar een keer van ver proberen dacht Defour: een strakke pegel trof ditmaal de lat. Even later moest
Gillet wel aan het werk op een geplaatste kopbal van zijn naamgenoot. Een prima redding van de Mechelse goalie die zijn
aandeel in de 0-0 ruststand zo nogmaals in de verf zette.

Okaka breekt de ban
Zonder hoogstaand te voetballen klom paarswit na de pauze toch vrij snel op voorsprong. Dendoncker kraakte zijn schot
en Okaka verlengde de bal voorbij een kansloze Gillet in doel. Trainer Jankovic reageerde en bracht De Petter tussen de
lijnen voor Kosanovic. Veel Mechels doelgevaar leverde deze zet niet op, maar ook paarswit kreeg zijn motor niet op
toerental. Enkel Claes zag zijn schot voorlangs vliegen en Praet vond Gillet op zijn weg. Tielemans in rijtje van Praet en
Okaka
Na de dubbele wissel bij Anderlecht was de thuisploeg plots echt gevaarlijk: Suarez vond Sylla aan de tweede paal, maar
zonder succes. Een nieuwe (derde!) strafschop moest dan maar de verlossing brengen voor de thuisploeg. De fel
bejubelde Youri Tielemans zette zich achter de bal, maar ook ditmaal stond Gillet pal! Een uiterst belangrijke redding van
de KV-goalie, want in blessuretijd verdween de bal plots voorbij een verbijsterde Proto. Een gelijkspel dat voelde als een
deugddoende overwinning. Een speciale vermelding voor Gillet is minstens op zijn plaats, al leverde deze absurde
voetbalavond slechts één punt op voor geelrood. Een punt dat hopelijk de trein nu definitief op de rails zet.

Jean-François Gillet toont hoeveel strafschoppen hij stopte in het Astridpark.
Maandag 5 oktober: Daags na de sensationele wedstrijd op Anderlecht is KVM-doelman Jean-François Gillet
gespreksonderwerp nummer 1. In alle kranten en websites komen z'n reddingen op de 3 strafschoppen van Anderlecht
ruim aanbod. Telkens gaat het over een ongeziene prestatie, een superwedstrijd en dat onze doelman geschiedenis heeft
geschreven. Eerder miste sommige ploegen al eens 3 strafschoppen in 1 wedstrijd, maar nooit eerder stopte 1 doelman 3
strafschoppen in 1 match. Gillet werd vandaag dan ook nog druk gesolliciteerd voor diverse interviews.
Verder liet de club weten dat Laurens Paulussen en Lionel Nshole Makondi hun contract bij KV Mechelen hebben
verlengd. Paulussen tekende een contract tot 2018. De jonge Nshole blijft nog tot 2017 bij Malinwa, hij tekende ook een
optie voor een bijkomend jaar.
Maandag 5 oktober: speeldag 8 beloften => KV Mechelen - Club Brugge KV 1-2
Tegen een zwaar versterkt Club Brugge - met onder andere Gedoz, Bolingoli, Cools en Denswil - probeerde KV Mechelen
de positieve lijn door te trekken, maar de kwaliteit van de bezoekers compenseren met druk en organisatie bleek
moeilijker dan verwacht.
De beloften moesten dan ook het spel ondergaan, maar gaven daarentegen wel geen kansen weg. En ook al werd KVM
overdonderd door blauw-zwart, toch krijgen ook zij kansen. De kopbal van Zeroual en het schot van Peffer, konden de
doelman van de bezoekers echter niet verschalken. Het balbezit van Club bleek uiteindelijk wel problematisch. Op het half
uur kon Swolfs eerst nog een schot deviëren, maar in de rebound was ook hij eraan voor de moeite. 0-1 met de rust.
Ook in de tweede helft kregen we hetzelfde spelbeeld: balbezit voor de bezoekers, de kansen gelijk opgaand. Alleen weet
opnieuw Club Brugge op het juiste moment te prikken. Op het uur komen ze via een kopbal op corner op 0-2. Wedstrijd
gespeeld. KV Mechelen probeerde met de drie wissels - Van Trier, Van Dijck en Pavlidis - wel nog iets van de wedstrijd te
maken. En dat loonde ook. Na een strafschopsfout op Mees, weet Peffer nog de aansluitingstreffer te scoren. 1-2 was dan
ook meteen de einduitslag.

Dinsdag 6 oktober: Ondertussen bereidt het Supportersorgaan van Malinwa volop de fandag van komend weekend voor.
Door de verbouwingswerken aan het stadion staat deze pas nu op het programma in plaats van tijdens de voorbereiding.
Zoals voorgaande jaren wordt de fandag gespreid over 2 dagen. Zaterdag is het wedstrijddag met om 16u een
oefenmatch het Nederlandse AZ uit Alkmaar. Op zondag is er de familiedag met o.a. de traditionele spelersvoorstelling
en handtekeningensessie.
Woensdag 7 oktober: KV Mechelen en het Zweedse IF Elfsborg raakten het eens over een definitieve transfer van Viktor
Prodell. De spits kwam in 2013 aan in Mechelen, maar had het moeilijk om zich in de ploeg te knokken. Na een
succesvolle uitleenbeurt trekt Prodell nu definitief naar zijn huidige Zweedse club.
Zaterdag 10 oktober: oefenduel ter gelegenheid van het fanweekend => KV Mechelen - AZ 2-1
Tijdens de eerste dag van dit fanweekend stond er een oefenwedstrijd tegen het Nederlandse AZ Alkmaar op het
programma. Goeie parameter en opsteker tijdens deze interlandbreak. KV won en tankt zo dus opnieuw vertrouwen na
het gelijkspel tegen Anderlecht van vorig weekend. Na een korte studieronde was het de thuisploeg dat het laken meer
en meer naar zich toetrok. In de openingsfase was het Volkov die Veselinovic met een prima voorzet voor doel bracht. De
bezoekende doelman kon diens poging net wegboksen. Erna noteerden we nog kansjes voor Rits, Matthys, Claes en
opnieuw Veselinovic. In de 20e minuut konden de KV-fans een eerste keer juichen. Claes rondde een leuke aanval af,
maar werd afgevlagd voor buitenspel. Enkele minuten later was het wel raak: Matthys werd op de rechterkant diep
gestuurd en ging alleen door op de AZ-doelman. De winger bleef koelbloedig en werkte de 1-0 tegen de touwen. Na een
poging voor Claes probeerde KV met een hoekschop de score verder uit te diepen. Een afvallende bal kwam in de voeten
van Hanni die het van buiten de zestien probeerde. Het bleek geen slechte ingeving: 2-0 na 35 minuten! Ook Veselinovic
probeerde het voor de koffie nog een keertje, zijn inzet ging nipt naast. Aan de overkant kwam Coosemans nog gepast
tussenbeide bij een Nederlandse poging.
KV speelt partij volwassen uit
De spelers stonden nog maar net terug op het veld en de supporters nog maar net op hun plaats of AZ lukte de
aansluitingstreffer. Mühren omspeelde Swolfs en gaf, vanop de rechterkant, voor op Donald. Die maakte de 2-1. Een
vermijdbare tegengoal. Nadien nam KV het spel opnieuw in handen en kregen zowel Claes, Van Damme, Peffer kansen
om de score verder uit te diepen. Allen wilden ze de 3-1 maken. Die kwam er uiteindelijk niet. Door de vele wissels viel
het spel in de slotfase stil. Toch was er nog opwinding toen een Nederlands doelpunt, na wat geharrewar voor het
Mechelse doel, vermeden kon worden. In de kluts kon Swolfs de bal nog net voor de lijn pakken. Voor de talrijk
opgekomen supporters was het een nieuwe opsteker na het 1-1 gelijkspel tegen Anderlecht in de competitie. Ook
morgen wacht een nieuwe fandag!
Zaterdag 10 oktober: Na Jean-François Gillet heeft ook de damesploeg van KV Mechelen haar penaltyheldin. In de
bekerwedstrijd tegen Club Brugge KV stond het na 90 minuten 3-3 en stopte Katinka Smits de laatste strafschop van de
ste
Bruggelingen. De Mechelse doelvrouw bezorgde Malinwa zo de kwalificatie voor de 1/8 finales van de beker van België.
Daarin treft het eersteklasser Famkes Merkem.
Zondag 11 oktober: Na de 'wedstrijddag' was het vandaag de 'familiedag' van het jaarlijkse fanweekend van Malinwa.
Ook op deze zonnige oktoberdag was er veel volk in het AFAS-stadion in Mechelen. In totaal kreeg KV dit weekend 6 500
supporters over de vloer.
Na de match van gisteren, waarvoor het nieuwe KV-doek werd onthuld, konden zij vandaag terecht voor o.a. de
traditionele handtekeningensessie en spelersvoorstelling. Er konden foto's genomen worden met de spelers in de nieuwe
Field Seats van Unibet en onder de nieuwe staantribune was er een fotoshoot met de oude staantribune. De leden van
de Malinwa Kids Club kregen de mogelijkheid om samen met hun idolen van de eerste ploeg te trainen op het A-veld.
Verder was er met het t-shirt van penaltyheld Jean-François Gillet een heus collectorsitem te koop, net zoals de nieuwe
clubgids. Daarnaast waren er uiteraard nog verschillende standjes van sponsors en attracties voor de allerkleinste KVfans.
Zaterdag 17 oktober: speeldag 11 Jupiler Pro League => KV Mechelen - K. Sint-Truidense VV 3-0
Malinwa pakte een mooie 3-0 zege tegen STVV. Na een lastige eerste helft stond KVM wel 1-0 voor na een vroeg
strafschopdoelpunt van Kosanovic. In de tweede helft waren de rollen omgekeerd: geelrood bepaalde het spelbeeld en
scoorde via Matthys en Hanni. Malinwa had het nochtans niet makkelijk tegen de vinnige en snelle Limburgers. Ono en
Boli waren gesels voor de KVM-defensie, al moest Gillet nauwelijks ingrijpen. De Kanaries voetbalden gretig, maar misten
precisie in de laatste fase om een bal achter Gillet te krijgen. De penalty van Kosanovic verdween dus wel tegen de
touwen en dat gaf de thuisploeg wat ademruimte, want voor het overige liepen de combinaties niet echt vlot. Aan kansen
kwam Malinwa ook niet. En zo verliep de eerste helft gezapig verder. Vlak voor de pauze viel er dan toch plots wat
opwinding te beleven: Boli gaf Vanlerberghe een slag in het gezicht en had rood kunnen krijgen, maar Joeri Van de Velde
hield het bij geel. Ook de STVV-bank voelde zich bekocht toen Edmilson twee keer snel tegen de vlakte ging, maar meer
kaarten of doelpunten bleven uit. En zo stond een magere 1-0 op het bord bij de rust.
De tweede vijfenveertig minuten begon daarentegen wel een pak beter. Verdier vuurde eerste 2 waarschuwingen af,
even later mocht Matthys, sinds lang weer in de basis, vieren. Veselinovic – buitenspel - bleef slim van de bal, Hanni pikte
mee en Matthys schilderde via de paal tegen de touwen. STVV leek van slag en kende bij haar eerste tegenprik na de 2-0
ook pech toen een fraaie uithaal van Schoofs afweek en op de lat belandde. De thuisploeg had het 20 minuten voor
affluiten helemaal kunnen afmaken toen Hanni Veselinovic het straatje in stuurde. Hij aarzelde net te lang om binnen te

keilen. Dan maar zelf afmaken, dacht de Franse-Algerijn even later: overstapjes en dribbeltjes hielden de verdedigers van
STVV bezig en toch vond Hanni nog ruimte voor een perfecte trap. Dutoit kon er onvoldoende bij het doelpunt te
voorkomen, Hanni kuste het heilige Mechelse gras. Opdracht volbracht voor de thuisploeg dat zo dus drie belangrijke
punten pakte.

Een TIFO van de Young Ultras van Malinwa voor de match tegen STVV.
Maandag 19 oktober: speeldag 9 beloften => KV Mechelen - KV Kortrijk 1-1
De Mechelse beloften begonnen heel dominant aan de wedstrijd. Na vijf minuten moest KV Kortrijk al aan de noodrem
trekken. De actie van Leal werd afgebroken, geel en een vrijschop waren het verdict. Ook na de snelle opening bleef KVM
de druk naar voren bewaren, met enkele uitgelezen kansen tot gevolg. Maar die doelpogingen draaiden steeds op niets
uit. Kortijk daarentegen had aan één kans voldoende. Halfweg de eerste helft stond het - tegen de gang van zaken - 0-1
voor. Lang konden de Kerels wel niet genieten van hun voorsprong. Iets voor het halfuur uur zette Peffer een strafschop
om. 1-1.
Het zelfvertrouwen dat Malinwa in de eerste helft uitstraalde, verdween in het tweede deel van de wedstrijd. Het aantal
doelpogingen nam af, en KV Mechelen moest zelfs de wedstrijd nog afronden met 10 spelers. De ingevallen Verbist kreeg
net voor het einde nog een rode kaart onder z’n neus geduwd. Beide ploegen sleepten zich zo naar het laatste
fluitsignaal. Het bleef 1-1.
Donderdag 22 oktober: Vanavond liep op Ebay de veiling van een set KV-shirts af. Het shirt van Jean-François Gillet
waarmee hij op Anderlecht 3 penalty’s stopte leverde maar liefst 2 020 euro op! De opbrengst gaat naar Bart’s Weg, een
Mechelse organisatie die geld verzamelt voor onderzoek tegen kanker. Ook het truitje van Seth De Witte (255 euro) en
Rafał Wolski (235 euro) scoorden goed!
Vrijdag 23 oktober: Malinwa gaf vandaag toelichting over fase 2 van de stadionrenovatie. Na de thuismatch tegen KV
Red Star Waasland-SK Beveren van volgende week wordt fase 1 afgesloten en alles klaargemaakt voor fase 2.
Eerst worden de riolering, de water- en gasaansluitingen in orde gebracht en wordt er asfalt aangebracht. Het zand en de
tijdelijke sanitaire voorzieningen zullen dan ook verdwijnen. Als dat gebeurt is begint men met het verplaatsen van het
waterbekken achter de tribune aan de kant van Telenet. Daarna wordt die afgebroken en kan er begonnen worden met
de bouw van de nieuwe tribune. Tegen volgend seizoen moet deze tribune, inclusief de hoeken, klaar zijn.
Zaterdag 24 oktober: speeldag 12 Jupiler Pro League => KV Mechelen - SV Zulte-Waregem 3-4
Malinwa gaf in de eerste helft 2 maal een voorsprong uit handen en kwam in de tweede helft zelfs 2 keer op achterstand
tegen een zeer efficiënt Zulte Waregem. Het goaltje teveel zo bleek, want KVM sloeg in deze knotsgekke wedstrijd er niet
in om alsnog een eerste thuisnederlaag af te wenden. Voor KV Mechelen kon de partij nochtans niet beter beginnen: na
geharrewar in de bezoekende defensie tikte De Petter, opnieuw in de basis, het leer tegen de touwen. Malinwa wou even
later ook een strafschop toen Verdier neerging in de zestien, maar scheidsrechter Verbist floot niet. Aan de overkant was
het bij de eerste tegenaanval van Zulte Waregem raak: Baba Thiam schoot ietwat verrassend scherp voor doel, Gillet zag
het leer onverwacht tussen zijn benen binnenrollen.
Terug op voorsprong en toch gelijk bij de rust
De gelijkmaker zorgde voor meer evenwicht in de partij en meer vertrouwen bij de bezoekers. Malinwa probeerde wel,
maar het bleef lange tijd bij veel middenveldspel. Tot Verdier een snelwandeling door de Essevee-verdediging maakte en
Hanni de 2-1 binnentikte. Malinwa aan het vieren, maar vlak voor de pauze was de voorsprong al weer van het bord.
Marvin Baudry kreeg het leer in de kluts voor zijn voeten en plaatste netjes binnen.

Knotsgekke tweede helft
En we waren nog maar net opnieuw aan voetballen toe of Zulte Waregem schoot zich simpel op voorsprong. De Ridder
kreeg te veel tijd en ruimte, haalde uit en vloerde Gillet. Malinwa moest nu verwoed op zoek om een eerste
thuisnederlaag af te wenden en voerde de druk op. Veselinovic en De Petter keilden over, Verdier ging nog eens neer in
de zestienmeter, maar het was Hanni die met een heerlijke krul op vrijetrap de 3-3 voorbij Bossut schilderde. 3-3 in een
thuismatch, dan moet je er op en er over kunnen gaan, denk je dan. Maar bij de eerste nieuwe tegenaanval stond de
jammerlijke 3-4 al op het bord. Thiam dook perfect in de rug van Cocalic en werkte – het moet gezegd – fijntjes af. Het
was uitkijken of geelrood opnieuw kracht vond om terug te slagen. Even leek het noorden kwijt, want de bezoekers
toonden zich bijzonder vinnig en scherp. Buyl stevende alleen op Gillet af, maar mikte op de staak.
Bossut redt 4-4
Een Mechels slotoffensief was dringend nodig, maar meer dan enkele schuchtere uithalen die over dwarrelden, viel er
niet te bespeuren. KVM oogde moe en inspiratieloos en als het dan toch eens het hoofd van Veselinovic vond, pakte
Bossut uit met een redding. En zo bleef KVM met een zeer wrang gevoel achter.
Maandag 26 oktober: speeldag 10 beloften => R. Standard de Liège - KV Mechelen 2-1
De beloften moesten het vandaag opnemen tegen de leider in het klassement. Standard verloor nog geen enkele
wedstrijd en het verschil in kwaliteit viel dan ook meteen op. Standard nam de bovenhand en kwam op het halfuur op
voorsprong. Voor KV Mechelen was het trachten te overleven tot de rust.
In de tweede helft kreeg KV Mechelen plots wel controle op de wedstrijd. Moris weerhield Standard eerst van de 2-0,
maar geelrood herpakte zich nadien wel. De 11 Mechelse spelers waren opeens aanwezig in de wedstrijd en ieder voerde
nu wel z’n taak uit. De duels werden steviger en de scheidsrechter verloor de controle op de wedstrijd. Een wel heel lichte
strafschop voor Standard tot gevolg. Moris kon ditmaal geen redding brengen. 2-0.
Malinwa bracht enkele nieuwe krachten op het veld, wat meteen voor gevaar zorgde. Mingiedi schoot eerst nog
voorlangs, Satli kon even later wel de aansluitingstreffer maken. 1-2, maar verder komen de beloften niet meer.
Woensdag 28 oktober: speeldag 13 Jupiler Pro League => R. Standard de Liège - KV Mechelen 2-1
Na de doelpuntenkermis van afgelopen zaterdag - helaas zonder punten - moest geelrood vanavond al terug aan de bak
op Sclessin. Jankovic zette dezelfde basisploeg als vorige zaterdag tussen de lijnen, met Hanni in steun van diepe spits
Veselinovic. De wedstrijd kon voor Malinwa niet slechter beginnen. Een waarschuwing van Yattara was onvoldoende om
geelrood op scherp te zetten, want na vijf minuten kon Knockaert de openingstreffer aan de tweede paal tegen de netten
koppen.
Yattara verdubbelt voorsprong
Zonder goed te spelen wist de thuisploeg de score na twintig minuten te verdubbelen. Slecht ontzetten van Cocalic
beantwoordde Standard met een vlijmscherpe counter: Yattara gaf Gillet voor de tweede maal het nakijken. Verder viel
er weinig te beleven op Sclessin: de thuisploeg hield eenvoudig stand en geelrood had geen antwoord op de twee Luikse
treffers. Jankovic gebruikte de rust om een dubbele wissel door te voeren: Veselinovic en Matthys bleven in de
kleedkamer, Claes en Vanlerberghe namen de rechterflank voor hun rekening. De thuisploeg liet het niet aan haar hart
komen: eerst moest Gillet plat op een schuiver van Badibanga, even later zocht Yattara de foute kant van de paal.
Claes nipt over de lat
Mechels doelgevaar bleef ook in de tweede helft erg beperkt. De beste kans voor de bezoekers kwam van de voet van
Claes die in één tijd de voorzet van Cissé rakelings over de lat schoot. Standard reageerde via de ingevallen Emond, maar
ook hier zonder succes.
Kosanovic mildert tot 2-1
In het slot verscheen geelrood dan toch voor de Luikse kooi: Hubert toonde zijn kunnen op een prima schot van Cissé. In
blessuretijd was de Luikse goalie dan toch geklopt: Kosanovic kon alsnog milderen tot 2-1. KV Mechelen verliest zo voor
de tweede keer in vijf dagen en heeft veel werk voor de boeg voor de belangrijke thuiswedstrijd tegen WaaslandBeveren.
Zaterdag 31 oktober: speeldag 14 Jupiler Pro League => KV Mechelen - KV Red Star Waasland-SK Beveren 2-0
Met een sterke prestatie en veel zweet en overgave knokte Malinwa zich naar de zege tegen een onmondig WaaslandBeveren. Het werd 2-0 met goals van uitblinkers Hanni en Matthys. KV Mechelen had wat goed te maken na de
schabouwelijke vertoning woensdag in Luik. Het startte met veel wil en dominantie aan de partij en met pogingen van
Matthys en Hanni, maar op een echte kans was het 20 minuten wachten. Waasland-goalie Goblet tikte een uitstekende
kopbal van Veselinovic uit zijn doelvlak.
Stevige afweer
Waasland-Beveren zette een stevige organisatie neer, hield de linies klein en gesloten en daagde Malinwa uit om precies
en efficiënt te voetballen. KVM had het lastig om de gaatjes in de Wase afweer te vinden. De bezoekers zelf teerden op
één scherpe counter of stilstaande fase om de thuisploeg te verassen, maar verder dan een kopbal van Myny geraakten
zij niet. Nee, dan had Cocalic even later veel meer kans op de openingstreffer: hij kopte van dichtbij een corner naast.
Hanni breekt de ban
Vlak voor de pauze was het dan toch raak voor geelrood. Hanni mocht alleen op Goblet afgaan en schoof het leer
beheerst onder de doelman. Het goaltje zorgde voor een vreugde-uitbarsting op de Mechelse banken en een verdiende 10 ruststand. Amper 20 seconden ver in de tweede helft had Gano de gelijkmaker aan de voet, Gillet redde fraai. Ook
Milosevic gaf even later een waarschuwing met het hoofd, de bal zoefde over. Aan de overzijde probeerden Veselinovic

en Verdier, zonder veel overtuiging. Met de massale steun van de thuisaanhang zette KVM druk en probeerde het zo snel
mogelijk een tweede doelpunt tegen de touwen te jagen. Het verliep allemaal wat overhaast en met een tikkeltje te
weinig overleg én als het dan toch een uitgelezen kans kreeg via Veselinovic mikte de nummer 9 alleen naast.
Krijger Matthys zorgt voor verlossing
Gelukkig vond een niet aflatende Matthys, die het strijdende Malinwa van vanavond belichaamde, wél de 2-0. Halfweg de
tweede helft zat de thuisploeg op schema: hard bevochten duels, eindelijk weer voetballende combinaties op de mat en
een collectieve driepunter in zicht. De bezoekers waren echt nergens, al streelde een zeldzame knaller van Milosevic de
lat. Kosanovic schilderde even later het leer gevaarlijk snel naar doel, het was echter het dak van de kooi dat trilde. Ook
een vrijetrap van de Serviër in de slotseconden raakte de netten niet, Goblet redde fraai met één hand. Zo bleef het dus
bij een oververdiende en deugddoende 2-0 en daarmee kon het AFAS Stadion vrolijk en olijk de nacht in trekken.
Maandag 2 november: speeldag 11 beloften => KV Mechelen - KV Red Star Waasland-SK Beveren 3-4
Vanop kvm.be: KV Mechelen nam het vandaag op tegen Waasland-Beveren. De bezoekers liepen al snel uit tot 0-3. Na
enkele gerichte wissels kon Malinwa wel weer langszij komen. Uiteindelijk was het WB dat nog een goaltje kon prikken. 34 was dan ook de einduitslag. Veel belangrijker momenteel is de toestand van Cedric Mingiedi. Een zevental minuten voor
het einde van de wedstrijd werd Cedric zwaar onderuit gehaald. De gevolgen zijn vreselijk. Momenteel gaat men uit van
een kuit- en scheenbeenbreuk. Uit respect voor Cedric, en omdat iedereen enorm aangeslagen was, heeft KV Mechelen
gevraagd om de wedstrijd vroegtijdig af te fluiten. De toestand van Cedric is dan ook veel belangrijker dan het resultaat.
Vanop waasland-beveren.be: Spektakel en drama in de beloftenwedstrijd tussen Waasland-Beveren en KV Mechelen
maandagavond. Op het veld van KV Mechelen liep geel-blauw in de eerste helft uit naar 0-2 na doelpunten van
verdedigers Senne Van Dooren en Sebastien Ito. Kort na de pauze werd het spel een kwartier stilgelegd door de dikke
mist. Nadat de wedstrijd hervat werd, kwam W-B al snel opnieuw tot scoren. Livio Nabab legde de 0-3 vast.
Maar de wedstrijd was nog niet gespeeld. De thuisploeg, met twaalf A-kernspelers op het wedstrijdblad, herstelde in
amper zes minuten het evenwicht: van 0-3 tot 3-3! W-B panikeerde echter niet door de plotse comeback van geel-rood
en Alec Luyckx ontnam vervolgens de Mechelse hoop door de vierde Beverse treffer voor zijn rekening te nemen.
Maar dat alles staat eigenlijk in de schaduw van wat nadien gebeurde. In een duel voor de bal incasseerde KVMverdediger Cedric Mingiedi een stevige tackle. Hij liep daarbij wellicht een kuit- en scheenbeenbreuk op. Mingiedi werd
overgebracht naar het ziekenhuis en de partij werd op vraag van Mechelen stilgelegd met nog zo’n acht minuten op de
klok. Mingiedi was in het verleden nog jeugdspeler bij RS Waasland. Via deze weg wensen wij hem veel moed en een
spoedig herstel toe.
Dinsdag 3 november: Steven De Petter werd door de reviewcommissie, de bondinstantie die fouten via tv-beelden
analyseert, opgeroepen. In de beginfase van de wedstrijd tegen KV Red Star Waasland-SK Beveren maakte De Petter een
fout waarvoor hij zich nu voor de reviewcommissie moet verantwoorden. Deze commissie kan hem een extra sanctie
geven.
Cédric Mingiedi Mpembele werd vandaag in het Sint-Maarten ziekenhuis geopereerd aan z'n linker kuit- en scheenbeen.
De onfortuinlijke middenvelder van KV geraakte gisteren tijdens de beloftenwedstrijd tegen KV Red Star Waasland-SK
Beveren na een tackle zwaar geblesseerd met een dubbele breuk als gevolgd. Mingiedi zal dit seizoen niet meer in actie
kunnen komen.
Donderdag 5 november: Gisteren werd ex-KV-speler Ivan
Obradović aan de knie geopereerd. De Serviër, die momenteel
voor RSC Anderlecht uitkomt, staat voor een revalidatie van
ongeveer 4 maanden. Om hem een hart onder de riem te steken
kreeg hij vandaag het bezoek van onder meer Aleksandar Janković,
Miloš Kosanović, Sofiane Hanni en Nicolas Verdier.
Vrijdag 6 november: Vandaag werden de selecties bekend gemaakt
voor de komende wedstrijden van verschillende Nationale ploegen.
Jean-François Gillet werd door Marc WIlmots opgeroepen voor de
twee oefenduels van België tegen Spanje en Italië. Ibrahima Cissé
kreeg van de U21-bondscoach, Enzo Scifo, een selectie voor de EKkwalificatiewedstrijd op Tsjechië en Edin Cocalić moet met BosniëHerzegovina proberen via de barrages de poort naar het EK open te
breken, zij spelen tegen Ierland! Ook Jules Van Cleemput kreeg een
oproeping, hij reist met de Belgische U19 naar Kroatië.
Verder krijgen de abonnees van KV Mechelen tot en met vandaag
voorrang in de ticketverkoop voor de bekermatch tegen KV Red
ste
Star Waasland-SK Beveren. De wedstrijd van de 1/8 finale van de
Croky Cup gaat door op woensdag 2 december. De aftrap is
voorzien om 20u.
Zaterdag 7 november: speeldag 15 Jupiler Pro League => KV Kortrijk - KV Mechelen 1-0
Geelrood beleefde een frustrerend avondje in Kortrijk. Na een bijzonder povere eerste helft van beide elftallen stond het
1-0 voor KV Kortrijk. De thuisploeg mikte één keer tussen de palen, maar wél raak. KVM domineerde de hele tweede helft

tegen een massaal verdedigende thuisploeg, maar vond het gaatje in de dichtgetimmerde Kortrijkzaanse afweer niet. 1-0
na een flauwe partij. Malinwa begon potig en eiste de bal op, maar doelman Keet maakte zich geen zorgen. De
bezoekende vrijetrappen en corners stierven steevast een stille dood. De thuisploeg leek even het spel wat meer naar
zich toe te trekken, Gillet beleefde lange tijd ook maar een vingerdraaiend avondje. Inzet, dat zagen we wel, maar
loepzuivere passjes, creatieve driehoekjes of straffe doelkansen, nee, die vielen in het Guldensporenstadion niet te
bewonderen.
Wachten op een doorbraak
Het was bijna een half uur turen naar een zeldzame kans. Veselinovic kopte een voorzet gevaarlijk voorlangs. Aan de
overzijde viel uit het niets wel een doelpunt. Tomasevic kon vanop links rustig kijken en krullen: het leer liet via de paal de
touwen trillen. KVM moest reageren en vooral kansen zien te vergaren. Het bleef allemaal maar povertjes, een uithaal
van Paulussen net voor de pauze bracht niet veel zoden aan de dijk.
Even hoop
De tweede helft startte alvast hoopvol: Veselinovic kon bijna alleen voor Keet afwerken, maar Chanot kon met een
ultieme tackle de gelijkmaker voorkomen. De Kerels antwoordden via de ingevallen Kagé die Gillet op zijn weg vond. KVM
nam de controle van de partij over en probeerde via Hanni Keet te bedreigen. Zijn knaller zoefde over. KVK betonneerde
het boeltje en de bezoekers hadden het lastig om Keet in verlegenheid te brengen. Vond Malinwa dan toch een gaatje,
dan zag Hanni aan de kleine rechthoek de bal door zijn benen glippen.
Steriele KVM-druk, geen gelijkmaker
Geelrood probeerde wel, maar slaagde er niet in de afweergordel uit elkaar te spelen. Geen kansen voor de bezoekers,
maar ook geen pogingen van de thuisploeg. Voetbalplezier beleefden we op de tribunes niet, jammer genoeg voor KVM
ging KV Kortrijk wél met de 3 punten lopen.
Maandag 9 november: De kalendercommissie van de Jupiler Pro League maakte vandaag de definitieve data en uren
bekend voor de matchen van speeldag 19 t.e.m. 22. Voor Malinwa blijven alle wedstrijden op zaterdagavond 20u00
staan.
Maandag 9 november: speeldag 12 beloften => KVC Westerlo - KV Mechelen 0-1
Malinwa verscheen met wel wat bekende namen aan de aftrap in Westerlo. Geelrood nam dan ook de wedstrijd stevig in
handen, zonder veel concreet doelgevaar. Toch klommen de bezoekers op voorsprong: Leal lanceerde Claes richting doel
die op zijn beurt Westelse twijfel in de verdediging genadeloos afstrafte: 0-1. Na de pauze was het spelbeeld in
evenwicht. Malinwa was in de zone van de waarheid onnauwkeurig, terwijl de thuisploeg vooral door het centrum op
zoek ging naar de gelijkmaker. Die bleef gelukkig uit voor geelrood zodat de drie punten mee naar Mechelen kwamen.
Dinsdag 10 november:
Anthony Swolfs laat via
z’n Twitteracount weten
dat hij z’n contract bij KV
Mechelen met 2
seizoenen verlengde. De
jonge doelman, die in
januari overkwam van de
beloften van Club Brugge
KV, had een contract tot
2016 en blijft nu dus tot
2018 bij Malinwa.
Vandaag bestrafte de Geschillencommissie van de KBVB Steven De Petter met 2 speeldagen schorsing (waarvan 1 met
uitstel) voor z’n tackle op Thibault Moulin van KV Red Star Waasland-SK Beveren. Malinwa zal haar kapitein dus moeten
missen tijdens de eerste match van de terugronde. Coach Aleksandar Janković zal het tegen KV Oostende dus zonder
Petterke moeten doen.
Woensdag 11 november: Het AFAS-stadion van KV Mechelen staat op het punt
om alweer een historisch onderdeel te verliezen: de tribune aan de kant van
Telenet. De voorbereidende werken zijn intussen begonnen, na de match tegen
Club Brugge KV gaat ze onherroepelijk tegen de vlakte. Met de betonnen
trappen in het staanvak onderaan (het vroegere vak ‘G’), daterend van… 1926,
verdwijnt één van de oudste gradins van het Belgisch voetbal. Om
veiligheidsredenen stellen we deze tribune niet meer open. Dit geldt wél voor
het bovenste deel van de tribune: het memorabele ‘vak D’ (intussen omgedoopt
tot ‘E’) krijgt nog een waardig afscheid met twee topwedstrijden, op zondag 22
november tegen herfstkampioen Oostende (20u) en op zondag 29 november
tegen bekerwinnaar Club Brugge KV (14u30). Inderdaad, de ploeg van Michel
Preud’homme, die zijn glorieperiode als doelman van KV Mechelen beleefde
toen deze tribune in 1987 als een… tijdelijke constructie werd gebouwd.
Achtentwintig jaar later staat ze er nog steeds, maar niet lang meer.

Daarom kan iedereen afscheid van dit zitvak nemen door een speciale actie. Je kan een combiticket voor vak E
aanschaffen voor de wedstrijden tegen KV Oostende en Club Brugge KV samen, aan een gunsttarief van 30 euro
(volwassenen) en 20 euro (-16 jaar).

Donderdag 12 november: In een oefenpotje tegen de beloften won de A-ploeg nipt met 3-2. De doelpunten kwamen
van Seth De Witte, Mats Rits en Jens Naessens. Morgen krijgen de spelers vrijaf zodat ze door het competitieloze
weekend van een verlengd weekend mogen genieten.
Maandag 16 november: Nadat de officiële website van KV Mechelen werd gehacked, haalde de club haar site offline. De
hackers hadden immers Arabische tekens en een vlag van IS (Islamitische Staat) op de pagina gezet. De boodschap die bij
de afbeelding bijstond was de geloofsbelijdenis van de Islam: “Er is geen andere God dan Allah en Mohammed is zijn
boodschapper”. Na de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag waar in Parijs meer dan 100 doden vielen tijdens aanslagen
met onder andere zelfmoordterroristen laat KV deze actie verder onderzoeken. Omdat niet alle daders van de aanslagen
zijn omgekomen of opgepakt en er verwijzingen zijn naar Sint-Jans-Molenbeek werd ook beslist om de oefeninterland
België – Spanje van morgen in het Koning Boudewijn-stadion af te gelasten. De wedstrijden van komend weekend in de
Jupiler Pro League komen ook op de helling te staan indien de terreurdreiging niet vermindert.

Woensdag 18 november: Op algemeen advies van de nationale politiediensten zijn dit weekend tijdens alle
competitiewedstrijden extra veiligheidsmaatregelen van kracht zodat alle supporters met een goed gevoel de matchen
kunnen bijwonen. Rugzakken of handtassen worden zo tijdens KV Mechelen – KV Oostende niet toegelaten. Er zijn geen
lockers beschikbaar om tassen of zakken weg te bergen. Ook zal iedereen gefouilleerd worden. Daarom wordt er
aangeraden om tijdig naar het stadion te komen om wachtrijen te vermijden.
Deze info was ook te lezen op de website van KV Mechelen. Nadat deze maandag werd gehacked en offline gehaald,
heeft het webteam van Malinwa momenteel een voorlopige site online geplaatst om op die manier toch te kunnen
informeren over het reilen van zeilen van de club.
Zaterdag 21 november: Naar aanleiding van de terreurdreiging door IS vergaderde de Pro League vanmorgen over het al
dan niet laten doorgaan van de wedstrijden in eerste nationale. Rond 10u werd het bericht verspreid om de resterende 7
wedstrijden te laten doorgaan. Uiteraard lag een definitieve beslissing bij de plaatselijke burgemeesters. In de namiddag
gaf deze samen met de Mechelse veiligheidsdiensten groen licht om KV Mechelen - KV Oostende van morgen te laten
doorgaan.
Ondertussen gaan de werken aan het AFAS-stadion onverminderd verder. Momenteel wordt er gewerkt aan de
afwerking van de nieuwe staan- en zittribune. De toegangsweg achter de tribune is klaar, net zoals de ingangen aan de
achterkant van deze tribune. De riolering is ook aangesloten zodat het sanitair binnenkort in gebruik kan genomen
worden.
Zondag 22 november: speeldag 16 Jupiler Pre League => KV Mechelen - KV Oostende 2-1
Een stijdvaardig en gedreven KVM kreeg vanavond de kustjongens van Yves Vanderhaeghe klein. Na een sterke eerste
helft stond het 1-0 via Hanni, maar vlak na de pauze kreeg geelrood een domper te verwerken na een discutabele
strafschop. Toch hielden de troepen van Jankovic de zege thuis na een intikker van de ingevallen Van Damme in het slot.
Malinwa begon uitstekend aan de wedstrijd tegen KVO. De thuisploeg zette meteen druk en verzamelde voldoende
kansen voor een vroeg openingsdoelpunt. Doelman Ovono hield KVO echter recht op schoten van Verdier en Matthys én
op een stevige kopper van De Witte.
Bovendien riep het AFAS Stadion ook tweemaal om een strafschop: eerst ging een dribbelende Hanni neer, even later
beroerde Jonckheere de bal met de arm in de zestien. Scheidsrechter Vertenten liet echter betijen.
Hanni doet het weer

Net voor het halfuur tekende Hanni dan toch voor het verdiende thuisdoelpunt. Hij schoof van net buiten de zestien het
leer onder Ovono. KVM zakte na het doelpunt echter terug en vlak voor de pauze kwam KVO plots piepen. En de
kustjongens waren meteen aartsgevaarlijk: Canesin schilderde naar de verste paal, Claes kopte van de lijn. Even later kon
Musona bijna binnentikken, maar Kosanovic redde nog met een teentip. En zo bleef het bij een 1-0 ruststand.
Penalty tegen de neus
Na de pauze kreeg Malinwa meteen een koude douche: scheidsrechter Vertenten legde de bal op de stip nadat De
Jonckheere op de armen van De Witte knalde. Tot grote frustratie van al wat geelrood was, want De Witte hield de
handjes wel dichtbij elkaar. Musona zette de zestienmeter piekfijn om.
KVM moest opnieuw beginnen tegen de herfstkampioen en reageerde via Naessens, maar het liep allemaal wat stroever
dan in de eerste helft. De combinaties waren allemaal wat minder precies, voorin liep het met een pak minder power.
Van Damme matchwinnaar
Toch slaagde een gedreven KVM erin om de 2-1 te scoren. De pas ingevallen Van Damme tikte een afgeweken schot van
Naessens binnen. En zo haalde een strijdvaardig Malinwa een verdiende en mooie zege binnen.
Dinsdag 24 november: KV Mechelen – Club Brugge KV zal aanstaande zondag kunnen plaatsvinden. “Dankzij de
inspanningen van de stewards, de politie van Brugge, onze medewerkers én de Mechelse veiligheidsdiensten zullen we de
wedstrijd kunnen organiseren.”
Door de verhoogde dreiging (en de nood aan meer politie) in Brussel, was het uitkijken naar hoe de wedstrijd KV
Mechelen – Club Brugge zou kunnen doorgaan. “De Club-supporters zullen naar het AFA-stadion kunnen afzakken.
Dankzij extra stewards en spotters van Brugge en de inspanningen van de lokale politie zullen zij begeleid kunnen
worden”, zo zegt KVM-voorzitter Johan Timmermans.
“Daarnaast kunnen we dankzij onze medewerkers er voor zorgen dat de extra veiligheidsmaatregelen voorzien kunnen
worden voor onze supporters.” Ook zondagmiddag zullen er immers geen rugzakken en handtassen worden toegelaten.
Lockers zijn niet voorzien dus laat je best alle tassen thuis. Iedereen zal ook gefouilleerd worden.
De stad Mechelen gaf ondertussen ook zijn goedkeuring. “Zoals alles nu verloopt, zal onze partij tegen Club gewoon
kunnen plaatsvinden”, aldus nog Timmermans. “Dankzij de goede wil en veel begrip kunnen we onze
competitiewedstrijden blijven organiseren in de best mogelijke omstandigheden.”
Vrijdag 27 november: Na een afwezigheid van bijna 2 jaar keert Xavier Chen terug naar KV Mechelen. De Belgische
Taiwanees verliet Malinwa tijdens de winterstop van het seizoen 2012-2013 om 3 seizoenen in China te gaan voetballen.
Vanmorgen tekende de rechtsachter een contract voor 1,5 seizoen met een optie voor een extra jaar.
Ondertussen zijn de staanplaatsen in de nieuwe tribune voor de match van komende zondag uitverkocht. Van de
zitplaatsen in deze tribune zijn er nog 80 beschikbaar.
Zondag 29 november: speeldag 17 Jupiler Pro League => KV Mechelen - Club Brugge KV 1-4
De 11 spelers van tegen KV Oostende verschenen ook vandaag aan de aftrap. Nu kende KV Mechelen echter wel een
moeilijk begin van de wedstrijd. Ook in het laatste half uur was KV Mechelen nergens.
Malinwa liet het initiatief aan Club Brugge. Grote kansen vloeiden daar niet uit voort, al was Club wel het gevaarlijkst. Met
Izquierdo en Diaby wisten de bezoekers telkens weer de ruimte te vinden in de rug van de verdediging van KVM. Geen
van die pogingen resulteerden echter in een doelpunt.
Gaandeweg kreeg KV Mechelen wel meer controle over de wedstrijd. Club Brugge had nog steeds het grootste aandeel
van het balbezit, maar ook Malinwa kwam nu tot aan het doel van de tegenstrever. Afstandsschoten van Verdier en
Matthys konden Bruzzese wel niet verrassen. Ook de kopbalpogingen van Verdier en Hanni zorgden niet voor het
gewenste resultaat.
Hanni als spelverdeler
Het bleef dus voetballen tot één ploeg een foutje maakt, of te veel ruimte weggaf. Hanni profiteerde van de openingen
die Club laat vallen en kon Naessens rond het 16-meterpunt vrijspelen. Die laatste werkte netjes af. De bal verdween in
de verste hoek. 1-0!
Club Brugge probeerde langszij te komen, en ei zo na lukte hen dat nog redelijk snel ook. Nog geen minuut na het
openingsdoelpunt was Pereira aan het dansen met Gillet. De bal verdween, gelukkig voor KVM, net over doel. Ook de
andere pogingen zorgden niet voor een doelpunt. De Witte en Cocalic ruimden alles weg.
Heen en weer
Ook in de tweede helft probeerden de bezoekers vooral Izquierdo en Diaby te bereiken. Diaby kreeg in de eerste minuut
al dé kans om Club op 1-1 te brengen, maar Gillet legde zich er goed voor. Ook Vormer en Pereira tikten de Mechelse
verdediging helemaal weg, maar opnieuw resulteerde dit niet in de gelijkmaker. KV Mechelen hield stand.
Wat niet wil zeggen dat KVM niet meer tot kansen kwam. Een combinatie Rits-Naessens-Rits, vertrekkende van op de
eigen speelhelft, werd nog net op tijd weggewerkt door het centrale duo van Club Brugge.
Gouden wissels
Met nog 25 minuten te spelen trok Club Brugge steeds fanatieker naar voren. KV Mechelen had het moeilijk met de lange
ballen die Club telkens weer achter de verdediging van KVM dropte. Eén van die ballen bereikte ook de net ingevallen
Jelle Vossen, die sneller dan Matthys reageerde. Gillet had geen antwoord. 1-1.
Club drukte door en KV Mechelen werd meer en meer weggezet. Club Brugge wist een man-meersituatie te creëren in de
rechthoek van KVM waardoor opnieuw Vossen de bal kon binnentikken. 1-2. Ook het derde Brugse doelpunt kwam er

met behulp van de snelle omschakeling van de bezoekers. Tuur Dierckx, ook net ingevallen, hoefde de bal maar naast
Gillet te leggen. Vanaken ronde de klus tenslotte helemaal af.
Een efficiënt en gedreven Club Brugge zet zo KV Mechelen opzij met 1-4.
Maandag 30 november: Joachim Van Damme ontbrak gisteren in de Mechelse selectie omdat z’n vriendin Carolien
enkele uren voor de match beviel hun dochtertje Faye.
Nadat beloftedoelman Anthony Swolfs onlangs zijn contract bij KV verlengde, doet ook Jordi Vanlerberghe er 3 seizoenen
bij. De tot verdediger omgeschoolde spits had reeds een overeenkomst met Malinwa tot 2016 en tekende nu een nieuw
contract tot 2019.
De wedstrijd van de beloften tegen KAA Gent werd uitgesteld !
ste

Woensdag 2 december: 1/8 finale Croky Cup => KV Mechelen - KV Red Star Waasland-SK Beveren 2-1
Om te kunnen genieten van een nieuw bekeravontuur moest KVM zich vanavond voorbij Waasland-Beveren knokken. En
de partij begon meteen goed voor de thuisploeg. Verdier kreeg ruimte in de zestien, zag doelman Goblet te ver uit zijn
doel komen en kopte simpel de 1-0 binnen.
Malinwa had de partij in handen zonder goalie Goblet echt onder druk te zetten. Toch was na een hoekschop een tweede
doelpunt nabij: Verdier kopte door, Hanni werd aan de tweede paal voldoende gehinderd door Demir om de 2-0 te
vermijden. Het was echter aan de overzijde dat het doelpuntje viel. De thuisdefensie liet zich simpel inpakken door een
snelle actie van de bezoekers. M’Sila had het leer maar in te tikken.
Plots zat er meer evenwicht in de wedstrijd. Gillet kwam echter nauwelijks in de problemen, Goblet zag ballen van Verdier
tegen de dwarsligger en over waaien.
Opnieuw snelle voorsprong
Net als in de eerste helft versierde Malinwa snel een voorsprong via Verdier. Deze keer mikte hij, alleen voor Goblet, in
twee keer tegen de touwen. Het feestje werd echter meteen getemperd nadat De Witte geblesseerd van het veld moest.
Controle, maar toch nagelbijten
Waasland-Beveren kwam even gevaarlijk opzetten via Myny, maar Gillet – in twee tijden – voorkwam een zelfde scenario
inclusief gelijkmaker. KV Mechelen controleerde verder vlotjes de tweede helft, maar de krappe 2-1 bleef op het bord
staan. De ingevallen Veselinovic kreeg nog een opgelegde kans om een spannend slot af te wenden, Goblet zag het leer
echter naast zijn kooi rollen.
Zo bleef het toch nog nagelbijten tot de 96ste (!) minuut. De troepen van Jankovic gaven de zege echter niet meer uit
handen en zo mag geelrood voluit aan de slag in de kwartfinales met als inzet een plekje bij de laatste vier.
ste

Donderdag 3 december: Vanavond laat, na de laatste match van de 1/8 finales tussen Club Brugge KV en KSC Lokeren
Oost-Vlaanderen (1-0), werd er geloot voor de kwartfinales. KV Mechelen treft daarin landskampioen KAA Gent. De
wedstrijd gaat door op woensdag 16 december om 20u45 en wordt in de Ghelamco-arena in Gent gespeeld.
Vrijdag 4 december: Malinwa start met de eerste afbraakwerken van de oude tribune D, achter doel aan de kant van
Telenet. Wie een stukje van dit vak in huis wil halen, kan zaterdagochtend vanaf 10u in het AFAS-stadion terecht.
Zondag tijdens KV Mechelen - Club Brugge KV kon je in het vak D de laatste keer een wedstrijd volgen. De “tijdelijke”
tribune D dateert uit het seizoen 1987-1988 en gaat binnenkort, waarschijnlijk net na nieuwjaar, helemaal tegen de
vlakte. De afgelopen weken weken werd gestart aan de werfvoorbereidingen voor de tweede bouwfase. Momenteel
wordt nog het waterbekken net achter de tribune verplaatst zodat dit gedempt kan worden en er werfkranen kunnen
geplaatst worden.
Niettemin start Malinwa al met de voorbereidende afbraakwerken. De houten banken worden tegen zaterdag 5
december verwijderd. Wie een bankje wil komen ophalen, kan dit zaterdag om 10u doen en dat via de hoofdingang van
het stadion.
Verder liet KV ook weten dat de uitmatch van 19 december op Oud-Heverlee Leuven pas om 20u30 zal beginnen in plaats
van om 20u00.
Zaterdag 5 december: speeldag 18 Jupiler Pro League => R. Mouscron-Péruwelz - KV Mechelen 2-3
KV Mechelen pakte op Le Canonnier haar eerste uitzege van het seizoen. Na een sterke start met een doelpunt van
Matthys, maakte Malinwa het zichzelf moeilijk. Geboden kansen werden niet afgewerkt en vlak voor de pauze verschalkte
Verdier met een own-goal Gillet. Na de pauze wist Hanni de 1-2 binnen te knikken, maar even later stond het alweer 2-2.
Toch wist geelrood zich naar de zege te knokken met een belangrijk doelpunt van Nicolas Verdier.
Nog maar net gestart, haalde De Witte – gestart op het middenveld – uit, doelman Da Silva en de lat hielden KVM van een
vroege voorsprong. Aan de overzijde mochten Gillet en co zich dan weer gelukkig prijzen dat Scepovic net niet bij een
vrijetrap kon.
Malinwa slaagde er echter in om toch een snel doelpuntje mee te graaien. De elf van Jankovic zetten de defensie van de
thuisploeg onder druk en dat zorgde ervoor dat Cissé Matthys de 0-1 kon aanleveren. De bezoekers maakten het
Moeskroen knap lastig, maar twintig minuten ver vuurde Dingome een waarschuwing af die overzeilde. KVM liet
vervolgens betijen, al was het rond het halfuur dicht bij een tweede goaltje. Eerst vond Naessens Da Silva op zijn weg,
even later tikte De Witte tegen de buitenkant van de paal.
Deksel op de neus
Nee, Moeskroen toonde zich niet bijster bij de les. Geelrood liet echter na om de score voor de pauze uit te diepen. En
het kreeg het deksel op de neus toen een ongevaarlijk kopballetje van Mezague door een aanstormende Verdier knullig in

eigen doel werd gewerkt. Gillet had het leer maar te pakken, maar een zwevend been van de Fransman deed de netten
trillen.
Weer snelle voorsprong
KVM kon echter de tweede helft beginnen zoals het aan de eerste startte: met een doelpunt en dus een vroege
voorsprong. Verdier kopte een corner van Matthys naar de verste paal waar Hanni simpel kon binnenknikken. Toch liet
Malinwa zich weer ringeloren toen een kwieke Markovic in de rug opdook en Gillet het nakijken liet.
Van antiheld naar matchwinnaar
Lang stond de gelijkmaker niet op het bord, want toen Kosanovic een heerlijke pass richting Verdier schilderde en veegde
die laatste zijn own-goal van in de eerste helft uit met de 2-3. De thuisploeg moest dus weer voluit aan de bak en kreeg
van Malinwa meer speelruimte. Verder dan enkele hete standjes voor doel met voorzetten waar geen tenen aan konden
kwam “RMP” niet. Toen Teddy Mezague tien minuten voor affluiten ook nog zijn tweede gele karton pakte,
stond KVM niets in de weg voor een eerste uitzege van het seizoen.
Maandag 7 december: speeldag 14 beloften => Oud-Heverlee Leuven - KV Mechelen 1-0
Na de afgelaste wedstrijd van vorige week kwamen de beloften vandaag wel in actie. Punten rapen zat er echter niet in.
OH Leuven overklaste KV Mechelen dan ook op elk gebied. De thuisploeg voetbalde veel gretiger, met veel meer energie
en verdiende de al bij al gemakkelijke overwinning. Na balverlies van KV Mechelen en wat mistasten in de verdediging
kwam OHL op voorsprong. En die gaven ze niet meer weg. Al was er ook nooit reden tot paniek bij de thuisploeg. KV
Mechelen kwam namelijk niet eens tot één kans.
KVM kon vooraan immers niemand bereiken, en de vele lange ballen zorgden er enkel voor dat Malinwa zelf fysiek ten
onder ging. Een bedroevende en teleurstellende wedstrijd voor de beloften…
Vrijdag 11 december: Deze week startten de voorbereidende werken voor de stadionrenovatie aan de kant van Telenet.
Wie de komende wedstrijden naar de nieuwe tribune moet, hoeft zich geen zorgen te maken: deze blijft bereikbaar langs
de Liersesteenweg én de hoofdingang. Vanaf de wedstrijd tegen Lokeren geldt wel een aangepaste weg naar de nieuwe
tribune.
De aannemers zijn druk in de weer met de voorbereidende werken voor de realisatie van fase 2 van de stadionrenovatie,
de tribune aan de kant van Telenet. Dit heeft ook enkele kleine gevolgen voor als je van de hoofdingang naar de nieuwe
tribune wil.
De supporters die via de hoofdingang naar de nieuwe tribune (vakken H1, H2, H3, H4, H5 en I) willen, kunnen vanaf dit
weekend niet meer onder de oude tribune achter het doel (“den D”) door, maar wel via een aangepaste aangeduide weg
over de Telenet-parking. De doorgang aan het oefenveld (het KV-straatje”) is deze week ook verbreed. Voorlopig is deze
weg nog een zandweg, na Nieuwjaar wordt deze geasfalteerd.
Tegen Lokeren gaat overigens ook het nieuwe zitvak voor de bezoekers (Z1) voor de eerste keer open.

Zaterdag 12 december: speeldag 19 Jupiler Pro League => KV Mechelen - KSC Lokeren Oost-Vlaanderen 1-1
In een eerste helft met 2 gezichten hadden beide elftallen kansen genoeg op voorsprong te komen, maar bij de rust stond
het 1-1. Malinwa zag zich wel nog een strafschop ontnomen worden door scheidsrechter Geldhof toen die niet floot voor
hands van Melnjak. In een veel mindere tweede helft overheerste organisatie en irritatie en zo bleef het bij een gelijkspel.
Met een enig mooie uithaal zette Hanni geelrood al na zeven minuten aan het juichen. Verhulst zag het schot van de
Algerijnse Fransman met een stevige krul in doel dwarrelen. Eerder had een aandringende thuisploeg via Paulussen ook al
de lat getroffen.

Lang duurde het Mechelse feestje niet, want toen Volkov een vrijetrap slordig liet wegbotsen, was Maric er als de kippen
bij om de gelijkmaker te netten. Malinwa leek van slag en even later vermeed Gillet meer onheil toen Enoh op hem
afstormde. De bezoekers spelden de thuisploeg plots de les en etaleerden snelle en vinnige combinaties. Jankovic greep
op het halfuur zelfs al naar een wissel: Volkov moest plaatsruimen voor Satli.
De wisseltime-out zorgde opnieuw voor evenwicht in de partij én voor kansen via Matthys: eerst zwiepte een schot net
naast, luttele minuten later moest Verhulst een scherpe voorzet onder zijn lat vandaan tikken. Beide elftallen kregen nog
kansen om op voorsprong te komen, maar beide doelmannen stonden pal op pogingen van Miric en Matthys. Voor de
pauze trof de alomtegenwoordige Matthys ook nog de paal en riep KVM luidkeels voor een strafschop na een handsbal
van Melnjak in de zestien. Scheidsrechter Geldhof bewoog niet en zo bleef het bij de 1-1 ruststand.
Gillet moest zich in de tweede helft al meteen onderscheiden op een voorzet-schot van Overmeire. Aan de overzijde
kreeg een strijdend en knokkend een unieke mogelijkheid via Naessens die naast kopte, Lokeren van zijn kant zag een
kopstoot van Ingason naast zoeven.
En dat was het verder zowat: beide elftallen timmerden hun organisaties dicht en slaagden er amper nog in om goalies
Gillet en Verhulst aan het werk te zetten. Het fluitwerk van scheidsrechter Geldhof maakte het thuispubliek ook al niet
vrolijk en zo beleefden we een pover slot van een partij die nochtans fijn gestart was. Bijna beleefde Malinwa nog een
complete anticlimax toen een bal van Odoï tegen de lat strandde.
Maandag 14 december: speeldag 15 beloften => KV Mechelen - KRC Genk 0-1
Hoewel KV Mechelen met te veel respect voor Racing Genk aan de wedstrijd begon, overwonnen de Mechelse beloften
wel snel hun twijfels. Pavlidis, tot driemaal toe, en Peffer konden echter het overwicht niet omzetten in een verdiend
doelpunt. Het doelpunt viel helaas aan de andere kant. Racing Genk wist de verdediging van KVM één keer te verrassen
en kwam – tegen het spel in – op een 0-1 voorsprong. De efficiëntie van Racing Genk deed KVM de das om. Schoten van
Peffer en Zeroual konden de achterstand niet neutraliseren.
Ook in de tweede helft hield KV Mechelen het mooie spelbeeld aan, maar het geluk zat opnieuw niet mee. Eerst werd een
strafschop in het voordeel van KVM niet gefloten, en even later vergaten zowel Cobbaut als Corryn en Pavlidis af te
werken. Telkens konden hun kopballen en schoten de Genkse doelman niet verschalken.
Ondanks de nederlaag was KV Mechelen wel de bepalende ploeg, en had een overwinning voor KVM eigenlijk de juiste
uitslag geweest. Tegen een versterkt Genk bracht KV Mechelen dan ook propaganda voor het voetbal.
Volgende week spelen de beloften hun laatste wedstrijd van de ‘heenronde’. Net zoals vorig seizoen is deze wedstrijd
bepalend voor een plaats in Play Off 1. KV Mechelen neemt het dan thuis op tegen Gent, een rechtstreekse concurrent
voor die felbegeerde plaats in PO1.
Dinsdag 15 december: Gisteren berekende Het Laatste Nieuws dat Sofiane Hanni momenteel met 14 doelpunten
topschutter is van het kalenderjaar 2015. De Algerijn werd voor de maanden oktober en november ook verkozen tot
‘Speler van de Maand’ op de website www.stamnummer25.be.
Woensdag 16 december: kwartfinale beker van België ‘Croky Cup’ => KAA Gent - KV Mechelen 1-0
Trainer Jankovic ging voor aanvang van de wedstrijd met een grove borstel door het elftal. Zo verschenen er geen
Matthys, Volkov en Naessens aan de aftrap. Wolski, Paulussen en Verdier kregen de voorkeur. Brecht Dejaegere maakte
in de Ghelamco Arena het enige doelpunt.
KAA Gent nam meteen de bovenhand in deze kwartfinale van de Croky Cup. Na twee minuten tikten Depoitre en Milicevic
de Mechelse verdediging al helemaal weg. Gillet kon nog wel redding brengen. De thuisploeg hield ten allen tijde de
gaspedaal ingeduwd. Depoitre kon eerst nog weerhouden worden van een doelpunt, maar even later was het wel raak
voor Gent. Milicevic speelde Dejaegere vrij en die kon Gillet wel verschalken. 1-0.
Het was vooral de finesse dat ontbrak bij KV Mechelen. Het was dan ook vooral Gent dat in eerste instantie de
gevaarlijkste kansen bij elkaar voetbalde. Zo verscheen Simon alleen voor Gillet, maar zijn overhaast shot raakte niet
voorbij de Mechelse doelman.
Heropstanding
KV Mechelen overwon wel stilaan de druk van Gent en kwam ook meer in de wedstrijd. De kansen volgden dan ook.
Hanni stuurde Verdier op weg naar Sels, maar zijn pegel belandde op de paal. Ook Cocalic was dichtbij de gelijkmaker,
maar ook hij trof het doelhout. Gent zakte vervolgens nog wat dieper weg, waardoor Gillet enkel afstandsschoten moest
vrezen. Aan Mechelse kant konden Verdier en Claes nog enkele openingen forceren, maar doelpunten kwamen er niet uit
voort. Wolski kwam nog het dichts bij een doelpunt, maar zijn ‘hakje’ belandde naast het doel.
Dominantie Gent
Ook in de tweede helft viel hetzelfde stramien te ontdekken. Gent kreeg van Vanhaezebrouck duidelijk dezelfde opdracht
als in de eerste helft: zo snel mogelijk op zoek gaan naar dat bevrijdende doelpunt. De druk van de buffalo’s lag dan ook
enorm hoog. Depoitre, Kums, Foket en Dejaegere waagden allemaal hun kans. Simon kreeg uiteindelijk de grootste
mogelijkheid, maar zijn inspanning van 40 meter werd niet beloond. Net voor het doel van Gillet verslikte hij zich in z’n
eigen dribbel, waardoor Kosanovic hem makkelijk van de bal kon zetten.
Geen ommekeer
Jankovic probeerde het noodgedwongen, met nog een 25-tal minuten te spelen, over een andere boeg te gooien.
Veselinovic werd in de ploeg gegooid. Veel veranderingen kon hij echter niet brengen. Het was opnieuw Gent dat vooral
aanspraak maakte op een doelpunt. Milicevic deed Gillet zelfs nog even schrikken met zijn afstandsschot.

De dominantie van Gent trok verder en KV Mechelen raakte amper nog aan de goal van Sels. Ook Vanlerberghe en
Naessens konden niet voor de nodige ommekeer zorgen. Kums bezorgde Gent ei zo na de 2-0, maar voor een derde keer
deze wedstrijd weerhield de paal een doelpunt. Aan Mechelse zijde kon enkel Veselinovic Sels nog verontrusten, maar
het schot van de Mechelse spits miste accuraatheid. Hoog over en naast was dan ook het verdict. Depoitre kon de
wedstrijd op het einde nog helemaal beslechten, maar net zoals bij Simon werd zijn sprint van 40 meter niet succesvol
afgerond.
Einde verhaal voor KV Mechelen. Het bekeravontuur is voorbij.
Vrijdag 18 december: De kalendercommissie maakte vandaag de definitieve data en uren bekend voor de speeldagen van
eind januari tot half februari. Drie wedstrijden van KV Mechelen kregen een ander tijdstip. De thuismatch tegen RSC
Anderlecht werd vervroegd naar vrijdag 5 februari en de aftrap in KVM-KRC Genk op zaterdag 23 januari is al om 18u. De
verplaatsing naar STVV werd dan weer verschoven naar zondagavond 14 februari om 20u.
Zaterdag 19 december: speeldag 20 Jupiler Pro League => Oud-Heverlee Leuven - KV Mechelen 3-1
KV Mechelen verloor vanavond met 3-1 van OHL. Bij de rust stond het nochtans 0-1 voor de Maneblussers na een knappe
pass van Matthys en dito goal van Hanni. Na een dramatische start van de tweede helft met 2 vroege tegengoals liep KVM
echter al snel achter de feiten aan.
Een snelle 2-2 werd nog afgekeurd voor buitenspel, maar voor het overige liet Malinwa zich vangen aan de snedige
prikken van Croizet en Trossard. Na de 3-1 vanop de stip en het bijhorende rood voor Satli was het helemaal over en out
en mocht geelrood zich nog gelukkig prijzen dat het dankzij het sterke keepwerk van Gillet maar bij 3 tegendoelpunten
bleef.
OHL mocht dan wel een eerste keertje prikken met een schot van Trossard, het was KVM dat een unieke kans op een
vroege openingsgoal miste. Naessens mikte op een teruggekeerde doelman Riou. De kans voor Naessens bleek het
sein voor de thuisploeg om ook te dreigen. Croizet versierde zo twee grote kansen op “Dijlederbyvreugde”, maar Gillet
hield de bezoekers recht.
Even voor het halfuur dook Malinwa nog eens op in de gevarenzone: Matthys verstuurde een heerlijk balletje op de
vertrekkende Verdier, doelman Riou hield de Fransman van een doelpunt. OHL bleef echter gevaarlijk door de ruimte
tussen De Witte en Cocalic optimaal te benutten. Cerigioni stond zo oog in oog met Gillet, maar het was die laatste die
het pleit won.
Duootje Matthys-Hanni voor de 0-1
Gelukkig voor geelrood, want even later ontbonden Matthys en Hanni op een fraaie counter hun duivels. Matthys
regisseerde Hanni naar het openingsdoelpunt. De tegengoal sneed OHL de adem af, want de thuisploeg maakte na de 0-1
niets meer klaar in de eerste helft. Het was integendeel KVM dat via een harde uithaal van Verdier voor gevaar zorgde.
Riou redde met de vingertoppen.
Dramatische tweede helft
Maar drama viel Malinwa te beurt bij de start van de tweede vijfenveertig minuten. Eerst liet het zich ringeloren door de
vinnige Trossard die een bal simpel op het hoofd van Croizet mocht schilderen, luttele minuten later was het zelfs op
achtervolgen aangewezen toen Cerigioni profiteerde van mistasten van Satli.
KVM scoorde vrijwel meteen de 2-2, maar het tweede goaltje van Hanni ging niet door: scheidsrechter Virant keurde het
doelpunt af na buitenspel. Bijzonder jammer voor de bezoekers die blij mochten zijn dat een sterk keepende Gillet tot
tweemaal toe de derde goal uit zijn netten hield toen de alomtegenwoordige Croizet op hem afstormde.
Rood Satli
Maar de 3-1 viel uiteindelijk toch, een kwartier voor het einde vanop de stip. Satli haalde de doorgebroken Trossard neer
en moest bovendien met rood naar de douches. Einde verhaal voor KVM dat moest uitkijken dat het geen beschamend
vierde doelpunt incasseerde. Gillet haalde met een kattensprong een afgeweken bal van Trossard van onder zijn lat en de
ingevallen Azevedo zorgde met enkele snelle bewegingen, strakke voorzetten én een bal tegen de paal voor paniek in de
KVM-keet. 3-1 bleef op het scorebord staan, het verdict hetzelfde: met nul punten richting de kerstconfrontatie thuis
tegen landskampioen KAA Gent.
Maandag 21 december: inhaalmatch speeldag 13 beloften => KV Mechelen - KAA Gent 5-0
Een klinkende overwinning voor de beloften! KV Mechelen verslaat met 5-0 KAA Gent en dat levert hen ook een plaats op
in Play Off 1!
KV Mechelen begon meteen met voorwaartse druk te voetballen en dat leverde ook snel resultaat op. Swolfs moest
noodgedwongen na twee minuten de bal ontzetten en die trap, gedragen door een sterke wind, wist de Gentse doelman
te verrassen. Die laatste kon nog wel net op tijd de bal van de lijn vegen, maar de toon was wel gezet. KV Mechelen wist
snel dat er mogelijkheden waren.
Lang duurde het dan ook niet vooraleer de openingstreffer viel. Leal bediende Peffer, en die knalde met een volley de bal
tegen de netten. Nog geen tien minuten later was het Leal zelf die mocht juichen, op aangeven van Nshole. 2-0.
Malinwa besloot, na de geruststellende voorsprong, even de voet van de gaspedaal te halen. Gent kon daar niet van
profiteren en voetbalde welgeteld één doelpoging bij elkaar, al werd die wel door een Mechelse verdediger van de lijn
gekopt. Net voor de rust kon KVM de wedstrijd helemaal beslissen. Peffer scoorde z’n tweede van de avond.
Ook in de tweede helft was het vooral KV Mechelen dat voor gevaar zorgde. Zo troffen Peffer en Leal bijvoorbeeld nog de
lat. Zeroual en De Maeyer daarentegen konden wel nog scoren en bij 5-0 was de wedstrijd dan ook gespeeld.
KV Mechelen eindigt zo zesde in het klassement, en mag na de winterstop deelnemen aan POI.

Woensdag 23 december: Malinwa maakt op haar website via een filmpje met Mark Uytterhoeven bekend dat ze volgend
weekend tijdens de thuismatch tegen KAA Gent een nieuwe stap zet in de professionalisering van de club. Vanaf dan kan
er in de kantines betaald worden met een betaalkaart. De traditionele bonnetjes kunnen nog gebruikt worden tot half
maart.

Links de nieuwe betaalkaart, rechts het bonnetje dat binnenkort verdwijnt.
Vrijdag 25 december: Voor KV Mechelen – KAA Gent zijn er in de nieuwe tribune nog slechts enkele plaatsen
beschikbaar. Het staanvak ‘I’ is met 3999 plaatsen volledig uitverkocht, alleen in de nieuwe zittribune zijn nog een 20-tal
stoeltjes vrij.
Zaterdag 26 december: speeldag 21 Jupiler Pro League => KV Mechelen - KAA Gent 2-0
In een bijzonder aangename wedstrijd behaalde Malinwa tegen landskampioen KAA Gent met karakter en een stevige
dosis inzet nog eens een ouderwetse stuntzege. Hanni en Matthys knokten zich in het begin van de tweede helft naar een
verdiende 2-0 voorsprong. De bezoekers versierden nog wel enkele kansen, maar misten precisie. Ondertussen pootten
De Witte en co een fraaie organisatie neer en zorgden ze voor een knappe uitgeleide van het jaar 2015.
De bezoekers monopoliseerden het leer bij aanvang, maar toch was de eerste grote kans voor Malinwa. Verdier zette
zichzelf van aan de middellijn op weg richting Sels, maar het was die laatste die met een fraaie redding de 1-0 van het
bord hield. Aan de overzijde versierde Simon een reuzenkans, maar De Witte kon met een lange hiel Depoitre van een
goal houden.
We kregen een stevig kerstdessert aangeboden, met enkele snedige uitbraken en snoeiharde ingrepen. Zo incasseerde
Asare een onnodige trap van Claes die daarvoor geel kreeg, tot ontsteltenis van de bank van Gent. Ook bij Malinwa was er
even later ongeloof toen Matthys neerging na contact met Mitrovic.
Geelrode kansen
KV Mechelen nam gaandeweg de eerste helft meer initiatief en verdiende een goaltje. Verdier en De Petter misten echter
van dichtbij. De thuisploeg versierde op slag van rust nog een knap uitgespeelde mogelijkheid via Hanni die met een lobje
vanuit een scherpe hoek Sels te grazen nam. De paal verijdelde echter een Mechels feestje. De Buffalo’s mochten het dan
wel knap lastig hebben met het karaktervoetbal van de thuisploeg, ze waren ook dicht bij een doelpunt. Dejaegere stuitte
op Gillet, Simon plaatste luttele seconden later net naast de paal.
Hanni weer de goaltjesdief
Meer van al dat aangenaams kregen we in een even felle tweede helft. Malinwa mocht al snel juichen toen Hanni de
netten weer deed trillen. Matthys zette zich centraal door en bood Hanni de 1-0 aan. De reactie van de Buffalo’s liet niet
lang op zich wachten: Milicevic verschalkte Gillet, maar De Witte ruimde net voor de lijn op.
Matthys zorgt voor kerstfeestje
Waar de thuisploeg in de eerste helft nog de kansen verkwanselde, bleek het plots uiterst efficiënt. Matthys, ex-Gent,
mocht op rechts naar Sels oprukken en werkte het heerlijk netjes af. Gent maakte plots nauwelijks nog wat klaar, KVM
hield de zaakjes achterin op slot. Op de tegenaanval bleek Verdier weer een gesel voor de bezoekende defensie. De
Fransman vuurde een kanonskogel af, Sels kon met een hand de 3-0 voorkomen.
Vanhaezebrouck gooide met Coulibaly en Saïef nieuw aanvallend geweld in de slotstrijd en even werd het nog heet voor
de kooi van Gillet, maar KVM wou onder geen beding het jaar met een slecht gevoel afsluiten. Gillet toonde in de slotfase
nogmaals waarom hij ook Rode Duivel is en hield in de zes (!) minuten extra tijd Gent nog van de eerredder met een
magnifieke reflex. En zo hield KVM de nul, de 3 punten en een mooie stunt in het AFAS Stadion.
Zondag 3 januari: Vannacht om 3 uur eindigde de vakantie voor de KV-spelers. Toen blies KV-trainer Jankovic
verzamelen voor het vertrek naar de jaarlijkse winterstage. Eerst werd de bus gepakt naar Eindhoven om van daaruit
richting Andalusië te vliegen.
In totaal reisden er 26 spelers mee. Er voegden zich ook 3 nieuwkomers bij de groep: naast Xavier Chen, die na 3 jaar

afwezigheid terug voor KV gaat voetballen, krijgen de jongeren Stefan Verbiest en Elias Cobbaut de kans om in het ZuidSpaanse Marbella hun kunnen te tonen.
De geblesseerden Ibrahimé Cissé en Cédric Mingiedi blijven dan weer in België om hier in alle rust te revalideren. Verder
bleven ook Jules Van Cleemput, Miguel Mees, Lionel Nshole Makondi, Yan De Maeyer en Jordy Peffer thuis. De eerste 3
daarvan worden voor de rest van het seizoen uitgeleend aan tweedeklasser KSK Heist. Ook voor De Maeyer, Alexander
Corryn en Jason Adasanya (die reeds aan R. Antwerp FC is verhuurd maar niet aan spelen toekomt) wordt een oplossing
gezocht.
Miloš Kosanović, waarvoor concrete interesse is, is nog steeds bij de groep, maar volgens de media lijkt zijn verblijf daar
van korte duur aangezien een transfer nakend is.
Nadat de Mechelse delegatie rond het middaguur aankwam in het Gran Hotel Guadalpin Banus kregen de spelers in de
vooravond al meteen een eerste training voorgeschoteld.
Maandag 4 januari: Ondertussen berekende de mensen van voetbalkrant.com dat Sofiane Hanni de meeste belangrijke
speler van de Jupiler Pro League 2015 is. Met 16 goals en 6 assists was hij betrokken in 22 doelpunten van KV Mechelen
en blijft daarmee Ayanda Patosi van KSC Lokeren Oost-Vlaanderen voor die 6x scoorde en 13 assists afleverde.

In Marbella was KV vandaag aan haar tweede stagedag toe. Om 7u30 kregen de spelers een ochtendloop voor de boeg.
Nadien stonden zowel in de voormiddag als in de namiddag uitgebreide trainingen op het programma. 's Avonds was er
tijd voor ontspanning: de nieuwelingen in groep, Chen, Cobbaut en Verbist, moesten hun traditionele zangdoop
doorstaan!
Dinsdag 5 januari: Ook tijdens de derde stagedag waren de weergoden de Mechelse kern opnieuw gunstig gezind. Een
winters zonnetje zorgde voor 18 graden! Net zoals gisteren begon de dag om 7u30 met een ochtendloop. Om 10u30 en
16u45 kregen de spelers telkens een pittige training voorgeschoteld.
De vaste 'stagesupporters' van supportersclub KVM-SIDE, voorzitter Danny Husson, Bennie Gijbels, Patrik en Stefan
Vander Beeuren, waren reeds aanwezig. Vandaag voegden ook enkele fans van sfeergroep 25/7 zich bij de Mechelse
delegatie.
Woensdag 6 januari: Ook op de vierde stagedag werd begonnen met een ochtendloop. Daarna volgde opnieuw een
veldtraining. In de namiddag kregen de spelers vrijaf. De meesten maakten van deze gelegenheid gebruik om een
uitstapje te maken naar het dorpje Banus.
's Avonds stond er nog een teambuilding op het programma. Spelers, technische en medische staf werden tijdens een
quiz getest op hun kennis. Het team van kiné Bart De Bruyn, met ook Verdier, Matthys, Claes en Wolski, toonde zich het
slimst.
Ondertussen hadden de jongeren Cobbaut, Verbist en Swolfs hun haar afgeschoren. Zoals de traditie het wil, moet wie
voor het eerste mee op stage gaat, afscheid nemen van zijn haardos.
Wat de transfer van Miloš Kosanović naar R. Standard de Liège betreft, liet voorzitter Timmermans weten dat deze nog
niet in orde is. De speler zelf liet wel verstaan dat hij absoluut wil vertrekken. Verder liet Timmermans weten dat KV
reeds een vervanger op het oog heeft. De inkomende transfer komt er ook pas wanneer Kosanović de club effectief
verlaat.

Donderdag 7 januari: Vandaag werd de transfer van Miloš Kosanović afgerond. De Serviër, die gedurende 2 seizoenen
op KV speelde, tekende een contract voor 4,5 seizoenen bij R. Standard de Liège.
Voor het eerst op deze stage werd er 's morgens niet begonnen met een ochtendloop. De reden hiervoor was dat er in
de namiddag een oefenwedstrijd op het programma stond tegen de leider van de Albanese Superliga: KF Skënderbeu
Korçë. De spelers die aan de aftrap stonden, hielden het in de voormiddag bij een wandeling, de anderen stonden wel op
het trainingsveld.
Op de middag arriveerden nog 7 supporters van KVM-SIDE en van 25/7.
Donderdag 7 januari: oefenwedstrijd => KV Mechelen - KF Skënderbeu Korçë 2-1
Malinwa won vanmiddag haar oefenpartij op Spaanse bodem tegen het Albanese KF Skënderbeu Korçë. Naessens en
Veselinovic zorgden voor de Mechelse treffers. Het werd 2-1.
KV Mechelen kwam na 22 minuten 0-1 achter, maar maakte al snel gelijk. Eerst vond Rits nog de paal op zijn weg, maar
Leal bood Naessens wel de 1-1 aan.
Na de pauze stopte Moris een strafschop. Een belangrijke redding voor geelrood, want op het uur zorgde Veselinovic met
een rake kopbal voor een Mechelse voorsprong. Rits probeerde nog de voorsprong uit te diepen, maar verder dan een
tweede treffer tegen de paal kwam de Mechelse middenvelder niet.
Zo won Malinwa met 2-1 van haar Albanese oefenpartner.

Een beeld uit de match tegen de Albanezen.
Vrijdag 8 januari: Op deze zesde een laatste dag van de Mechelse winterstage werden de rollen omgedraaid tegenover
gisteren. De spelers die in actie kwamen tegen KF Skënderbeu Korçë kregen een uitlooptraining voor de kiezen terwijl de
rest zich voorbereidde op een nieuw oefenduel. In de namiddag trof KV het Nederlandse ADO Den Haag.
Ondertussen had Kosanović afscheid genomen van spelers en staf om koers te zetten richting Luik waar hij nog medische
testen moest ondergaan.
Vrijdag 8 januari: oefenwedstrijd => ADO Den Haag - KV Mechelen 0-1
KV Mechelen werkte vanmiddag een tweede oefenwedstrijd af. Het werd 0-1 tegen ADO Den Haag. Tim Matthys scoorde
het enige doelpunt.
Hoewel het maar een vriendschappelijke wedstrijd was, speelden beide ploegen wel met veel overgave. Dat bewees ook
Kanon, die voor zijn ingreep op Verdier een gele kaart kreeg. Veel uitgespeelde kansen vielen er echter niet te noteren.
De net ingevallen Kristensen kwam in de eerste helft nog het dichts bij een doelpunt. Zijn 20-meter afstandsschot vloog
net voorlangs.
In de tweede helft probeerde KV Mechelen met meer druk naar voren te voetballen. En dat loonde ook. Eerst werden
Matthys en Verdier nog weerhouden van een doelpunt, maar na tien minuten voetballen zorgde Matthys, op aangeven
van Wolski, voor de 0-1. ADO voerde na dit doelpunt de druk wat op, maar vond het gaatje in de Mechelse verdediging
niet. Net voor affluiten kon Kastaneer er wel doorheen glippen, maar Gillet stond paraat en was sneller op de bal. Zo bleef
het 0-1 in het voordeel van KV Mechelen.

Xander Cobbaut, de enige supporter onder de 12 jaar die mee was (en waarschijnlijk ook de eerste ooit die als 5-jarige
een winterstage van Malinwa bezocht), werd voor de match tegen ADO Den Haag meteen tot mascotte gebombardeerd.
Zaterdag 9 januari: Nadat KV zich een hele week had voorbereid op de resterende wedstrijden van 2015-2016 liep de
winterstage vandaag ten einde. De groep van trainer Jankovic kende in Marbella ideale omstandigheden om te trainen
richting de eerste competitiewedstrijd van volgende week op KVC Westerlo.
In temperaturen van net geen 20 graden en met uitstekende trainingsfaciliteiten kon de stage als geslaagd bestempeld
worden. Leuk voor het vertrouwen was ook dat de 2 oefenwedstrijden winnend werden afgesloten.
Voor het vertrek vanmorgen werd nog een laatste ochtendloop ingelast en dan werd definitief afscheid genomen van de
Spaanse zon.
Zondag 10 januari: Na een week intensief trainen in Zuid-Spanje
kregen de spelers vandaag vrijaf. Morgenmiddag worden ze terug op
KV verwacht met het oog op de verplaatsing naar KVC Westerlo.
Ondertussen maakte Malinwa ook de vervanger van Kosanović
bekend. Het gaat om Aleksandar Bjelica, een 22-jarige Serviër die
overkomt van het Nederlandse Helmond Sport.
Hij kwam met KV Mechelen tot een mondeling akkoord en tekent
eerstdaags een contract voor 2,5 seizoenen met een optie voor een
extra jaar bij Geelrood. De transfer is dus nog niet helemaal
afgerond.
Bjelica, die ook de Nederlandse nationaliteit bezit, speelde heel z'n
carrière in Nederland. In z'n jeugd was hij o.a. actief voor KVV Quick
Boys, VV Katwijk, AFC Ajax en ADO Den Haag. Later speelde hij voor
FC Utrecht, Sparta Rotterdam en PEC Zwolle vooraleer vorig jaar bij
Helmond Sport terecht te komen. Dit seizoen speelde hij 17
wedstrijden, waarin hij 5 keer scoorde, in de Nederlandse 2de klasse.

nieuwkomer Aleksandar Bjelica

Maandag 11 januari: De transfer van Aleksandar Bjelica werd vanmorgen geofficialiseerd. De verdediger, die op 5-jarige
leeftijd naar Groningen vluchtte voor de burgeroorlog in Servië, tekende een contract voor 2,5 seizoenen met een optie
voor een extra jaar bij Malinwa. In principe kan hij komende zaterdag op het veld van KVC Westerlo, waar hij in
december 2014 nog enkele dagen testte, z’n debuut maken voor de Kakkers.
Dinsdag 12 januari: Glenn Claes is door de reviewcommissie voor 1 speeldag geschorst en kreeg ook 1 speeldag
voorwaardelijk plus boete van 800 euro voor zijn overtreding op Nana Akwasi Asare in de wedstrijd tegen KAA Gent.
Claes kreeg in de kerstwedstrijd tegen de landskampioen geel voor zijn overtreding, maar de reviewcommissie riep hem
op basis van TV-beelden op. De commissie besliste vandaag om Claes 1 speeldag effectieve schorsing op te leggen én 1
voorwaardelijk. Het nummer 77 van KVM moet ook een boete van 800 euro betalen.
Verder reageerde KV Mechelen vandaag op uitspraken van Miloš Kosanović die na z’n transfer naar R. Standard de Liège
in media kritiek had over de rol van sportief directeur Olivier Renard.
“Eerst en vooral: we vinden het heel jammer dat we moeten reageren op uitspraken van Miloš Kosanović en beweringen
in de media dat onze sportief directeur, Olivier Renard, hem geen transfer zou gunnen én dat hij niet in het belang van KV
Mechelen zou gehandeld hebben”, zo zegt voorzitter Johan Timmermans.
“Deze uitspraken zijn voor ons onaanvaardbaar. Vanuit het dagelijks bestuur hebben we er eerst alles aan gedaan om
Miloš bij KV Mechelen te houden. Toen dat niet lukte, zijn we gaan onderhandelen.”
En die onderhandelingen zorgden voor enige nervositeit. “Miloš toonde onprofessioneel gedrag (hij weigerde onder meer
om mee te trainen) toen de onderhandelingen even vast zaten”, zo zegt de KVM-preses nog. “Wij legden de lat voor de

transfer heel hoog. Olivier heeft er alles aan gedaan om de onderhandelingen voor KVM te laten slagen en dat is ook
gelukt.”
Olivier Renard vindt de commotie allesbehalve fijn. “Miloš was op aangeven van Fi de eerste transfer die ik in mijn functie
heb afgerond. Het is dan ook spijtig dat we nu deze reactie in de pers krijgen. Onderhandelingen blijven
onderhandelingen, maar op het einde heb je in deze alleen maar winnaars gehad. Miloš heeft zijn droomtransfer,
Standard heeft de speler die het wou en KVM heeft een zeer mooi bedrag.”
In het artikel staat ook vermeld dat “Olivier Renard meer bezig is met zijn persoonlijke belangen, dan met de
clubbelangen, als ware hij meer een makelaar.”
“Onzin”, reageert Johan Timmermans. “Dit is ook de voornaamste reden waarom we reageren. Olivier verdient geen
percentage op welke transfer dan ook. Hij is in dienst van de club en handelt daar ook naar. Dat moet duidelijk zijn.”
“Ik ben niet kwaad op Miloš”, besluit de sportief directeur. “Het is alleen jammer dat hij zijn hoofd laat gek maken door
enkelingen in zijn omgeving. We hebben allen wat we wilden, het resultaat van de onderhandelingen was voor iedereen
positief.”
Woensdag 13 januari: Op het Gala van de Gouden Schoen 2015 werden de KV-supporters verkozen tot derde beste
supporters van het land. De fans van tweedeklasser R. Antwerp FC haalde deze prijs overtuigend binnen met 61 % van
de stemmen. Het publiek van landskampioen KAA Gent kreeg 20%, de Kakkers 8%.
De Gouden Schoen zelf was voor Sven Kums. De spelverdeler van KAA Gent eindigde vóór z'n ploegmaten Laurent
Depoitre en Danijel Milićević. Daarmee was het feestje van de Bufallo's nog niet compleet, want Hein Vanhaezebrouck
werd verkozen tot trainer van het jaar, Matz Sels tot doelman van het jaar en Nicklas Pedersen scoorde het doelpunt van
het jaar! Andere onderscheidingen waren er voor Kevin De Bruyne (beste Belg in het buitenland), Youri Tielemans
(belofte van het jaar) en Bo Hulst (vriendin van Nikolas Storm en winnares van de gouden pump).
Donderdag 14 januari: Ondertussen gaat men verder met de afwerking van de nieuwe staan- en zittribune. Het sanitair
werd geplaatst en afbeeldingen van Malinwa-iconen verfraaien de muren!

Vrijdag 15 januari: KV Mechelen ging deze week in beroep tegen de beslissing van de reviewcommissie, maar ook in
beroep bleef de strafmaat van Glenn Claes behouden, namelijk 1 speeldag effectieve schorsing + 1 speeldag
voorwaardelijk. Claes kreeg ook een geldboete van 800 euro.
Zaterdag 16 januari: speeldag 22 Jupiler Pro League => KVC Westerlo - KV Mechelen 3-2
Westerlo-KVM werd een baalavondje voor geelrood. In een partij die alle kanten uit kon, kwam Malinwa vlak na de pauze
op voorsprong. Ondanks een sterke Gillet gaven de bezoekers de voorsprong veel te simpel uit handen. Guonongbe en De
Ceulaer profiteerden van laks verdedigen. Een nummertje van Hanni leek nog een punt op te leveren, maar na een verre
krulbal van de ingevallen Vercauteren stond de 3-2 op het bord.
Westerlo zorgde voor het eerste gevaar met een stevige kopper van Cools op een hoekschop. Het leer verdween
gevaarlijk over de kruising. Malinwa reageerde meteen: Hanni dook alleen voor Van Langendonck op, maar het was die
laatste die met een reflex de bal van de Mechelse draaischijf in hoekschop verwerkte.
Westel drong in het openingskwartier aan en verzamelde de ene grote kans na de andere: Gillet hield de bezoekers

daarbij recht op gevaarlijke pogingen van Molenberghs en De Ceulaer. KVM speculeerde op een snelle uitbraak en kreeg
opnieuw een unieke kans op een voorsprong na defensief mistasten bij de thuisploeg. Wolski besloot alleen voor de
Westelse doelman nog Hanni te zoeken in plaats van zelf te besluiten.
Na een open begin, herstelden beide elftallen de organisatie, KV Mechelen kwam af en toe dichter bij Van Langendonck,
maar een lekkere vinnige combinatie met als toetje een doelpunt voor de pauze kregen we niet.
Cocalic opent de score
Dat goaltje viel meteen in de tweede helft. Cocalic klom hoog genoeg om een vrijetrap van Matthys in de verste hoek
binnen te koppen. Malinwa leek even de tweede helft in handen te zullen nemen, maar Westerlo dook vrij snel na de
openingsgoal weer gevaarlijk voor de kooi van Gillet op. De Ceulaer had de één-één aan de voet, maar hij werkte de
geschenkvoorzet van Guonongbe naast.
Paniek in de KV-defensie
Diezelfde Guonongbe vond even later wel de weg naar de netten na een hoekschop. KVM moest plots opletten, want
Gillet hield met een fraaie redding De Ceulaer van een snelle voorsprong. Gillet bleef de handen vol hebben, want
Guonongbe mocht even later weer koppen. Guonongbe en De Ceulaer zorgden zonder veel trucjes boven te halen voor
paniek in de verdedigende KV-keet. Een simpel één-tweetje centraal leidde de 2-1 in: De Ceulaer was afwerker met
dienst.
Nummertje Hanni
KV Mechelen slaagde er nauwelijks in kansen te vergaren. Hanni had er duidelijk genoeg van en deed het dan maar zelf:
hij dook mooi richting zestienmeter en werkte fraai af. De partij kon nog alle kanten uit: Gillet moest weer tussenkomen
op een poging van de alomtegenwoordige Guonongbe, aan de overzijde knikte de ingevallen Veselinovic een subtiel
passje van Hanni over.
Koude baalavond
Zo bleef het spannend op deze 16de januari in het Kuipje, maar het zou vooral een koude avond worden voor geelrood
toen de ingevallen Vercauteren uit het niets Gillet verschalkte. En daar kon al wat KVM is alleen maar stevig door balen.
Maandag 18 januari: Vandaag werd de kalender voor de laatste speeldagen van de reguliere competitie vastgelegd.
Voor KV Mechelen zijn er 2 matchen die niet doorgaan op de gebruikelijke zaterdagavond om 20u. De verplaatsing naar
SV Zulte-Waregem werd verschoven naar zondag 21 februari om 20u en de match van de dertigste speeldag tegen R.
Standard de Liège wordt op zondag 13 maart om 18u afgetrapt.
In de namiddag trok de spelersgroep naar het autosalon. Uiteraard hielden zij halt aan de stand van partner Opel.
Maandag 18 januari: Omwille van de vrieskou en de sneeuw werd de eerste match van play-off 1 van de beloften, op
het veld KRC Genk, uitgesteld.
Woensdag 20 januari: Opel, in samenwerking met de Opel Garage GMAN Mechelen en leasingmaatschappij J&T
Autolease, blijft al zeker 2 seizoenen langer partner van Malinwa.
Midden 2014 ging KV in zee met Opel, dit partnership is dus voor twee seizoenen verlengd.
Voor de spelers van de eerste ploeg zullen dan ook 20 nieuwe Opel Astra’s 1.6 CDTI (110 pk) ter beschikking staan,
aangevuld met twee Opel Insignia’s voor de trainersstaf. De keuze van de kleur speelde een niet onbelangrijke rol,
waarbij de spelers van geelrood uiteraard opteerden voor de rode tint Power Red.
Zaterdag 23 januari: speeldag 23 Jupiler Pro League => KV Mechelen - KRC Genk 1-1
Na een eerste helft waarin beide elftallen twee stevige organisaties neerzetten, brak De Petter bij de start van de tweede
vijfenveertig minuten de partij open. Malinwa had tegen ene bijzonder matig Genk kansen genoeg om snel zekerheid te
verwerven over de 3 punten, maar Genk ging in extremis nog aan de haal met een punt.
We kregen een leuk begin van de wedstrijd met kansen aan beide zijden. Matthys haalde als eerste in de Genkse zestien
uit, maar stuitte op een blauwwitte rug. Ndidi probeerde het aan de andere kant dan maar eens van ver, zijn
verschroeiende uithaal kon Gillet wegboksen.
Malinwa liet duidelijk het initiatief aan de bezoekers, maar trachtte met enkele scherpe tegenprikken Genk in
verlegenheid te brengen. Een fraaie actie Paulussen-Verdier-Hanni eindigde jammer genoeg voor de thuisploeg op de
voeten van doelman Bizot. Ook het schot van Matthys kon de bezoekende goalie niet verschalken.
Organisatie primeert
Beide elftallen gingen nadien compacter spelen en wilden vooral een stevige organisatie neerzetten. Dat zorgde voor
weinig grote mogelijkheden en veel middenveldspel. Nee, het zat echt potdicht, de zwakke uithaal van Verdier vlak voor
de pauze toen Hanni wel kon doorspurten in de plotse ruimte kon de handen ook niet echt op elkaar krijgen. Maar
misschien was het wel op deze manier – kort op de man en compact met af en toe eens ene uitbraak – dat Malinwa het
na het 3-2 verlies tegen rode lantaarn Westerlo opnieuw succesvol kon aanpakken. 0-0 was de ruststand.
Kopperke van Petterke
Vlak na de pauze slaagde KVM er wel in om de wedstrijd open te breken. Een snelle actie belandde via Paulussen bij de
aanstormende De Petter die lekker binnenkopte. De bezoekers vonden geen oplossingen en geelrood bleef de
gevaaarlijkste ploeg. Het sprong echter iets te onstuimig om met de kansen.
En daar is ie: Xavier Chen
Terwijl Peter Maes bij Genk ingreep met een dubbele wissel omdat het voor geen meter meer liep, mocht Chen Paulussen
aflossen. Onder luid gejuich van de thuissupporters die daarmee een held weer helemaal in de armen konden sluiten.

Hanni had het feest compleet kunnen maken toen hij zich meer netjes vrij draaide aan de baklijn: het leer zoefde net
naast de verkeerde kant van de paal.
Boeltje onder controle …
Zo bleef het 1-0 en bijna stond even later de gelijkmaker op het bord toen Buffel centraal op Gillet mocht afstormen.
Buffel struikelde echter en zo ontsnapte KVM aan de 1-1. Maar voor het overige zagen we vooral een slim voetballende
thuisploeg dat zich niet liet vangen, een gedegen defensie neerpootte en af en toe een stevige prik uitdeelde. Hanni
leverde in het slot Veselinovic de bevrijdende 2-0 aan, maar Bizot redde met een voetreflex.
… en toch maar 1 punt
Malinwa had de 3 punten al op zak moeten hebben, maar zag alsnog een late 1-1 vallen. Kabasele kopte een vrijetrap van
Bailey over Gillet. Plots kon alles weer gebeuren in 4 lange extra minuten, maar het bleef bij een punt voor beide ploegen.
Maandag 25 januari: Vandaag werd begonnen met de afbraak van de tribune aan de Telenet-kant. De zitplaatsen van
‘vak D’ en de staanplaatsen van ‘vak G’, die al een tijdje niet meer in gebruik waren, verdwijnen nu dus definitief …
Verder laat KV weten dat het via partner Unibet een ticketactie organiseert voor de 3 laatste thuiswedstrijden van de
reguliere competitie. Voor de matchen tegen RSC Anderlecht, KV Kortrijk en R. Standard de Liège zijn er in totaal 600
tickets beschikbaar tegen voordeeltarieven van 15 (Anderlecht en Standard) en 10 (KVK) euro. De actie komt ten goede
van de jeugdwerking van Malinwa.

Maandag 25 januari: speeldag 2 beloften Pro League A => KV Mechelen - KV Oostende 3-0
De beloften van KV Mechelen werkten gisteren hun eerste wedstrijd in play-off 1 af. Ondanks dat enkele titularissen de
ploeg verlaten hebben, bewezen de beloften wel dat ze ook in die omstandigheden klaar zijn voor het grotere werk.
In de eerste 15 minuten ondergingen de beloften echter wel het spel. Het was duidelijk zichtbaar dat de ploeg een aantal
weken niet gespeeld had. Oostende kon wel maar één keer dreigen. El Ghannassy besloot naast.
KV Mechelen kwam stilaan wel beter in het spel. Zo werd een kopbal van Peffer in hoekshop gewerkt. De daaruitvolgende
corner bezorgde wel een doelpunt voor Malinwa. Cobbaut kopte de bal aan de tweede paal binnen. 1-0.
De tweede helft verliep evenwichtiger. Doch, op het moment dat KVM met 10 man op het veld stond door een
blessurebehandeling van Satli, ronde De Maeyer een individuele actie af. 2-0.
Een aantal minuten later scoorde Peffer de geruststellende 3-0. Dat weerhield Oostende echter niet om zelf ook enkele
gevaarlijke acties op te zetten, getuige de vele tussenkomsten van Coosemans.
In het laatste kwartier vergaten Zeroual, tot tweemaal toe, en Muala de score verder uit te diepen. KV Mechelen won dus
met 3-0 van KV Oostende en veegt zo reeds de nul van de tabellen in POI.
Dinsdag 26 januari: KV Mechelen laat weten dat na één verkoopdag de tickets in de nieuwe zittribune bijna zijn
uitverkocht voor de wedstrijd van volgende week vrijdag tegen RSC Anderlecht. Ook in het staanvak I zijn nog maar een
500-tal plaatsen beschikbaar.

Woensdag 27 januari: KV Mechelen huurt Ahmed El Messaoudi voor 1,5 jaar van tweedeklasser K. Lierse SK. El
Messaoudi is een 20-jarige Brusselaar met Marokkaanse roots die als verdediger of als verdedigende middenvelder kan
uitgespeeld worden.
Nadat hij zich in de zomer van 2009 aansloot bij de JMG-Sportacademie in Tongerlo maakte hij op 26 december 2013 z’n
debuut voor de Pallieters in een 3-0-overwinning tegen … KV Mechelen.
Dit seizoen werd El Messaoudi door Lierse uitgeleend aan R. Standard de Liège. In Luik kreeg hij echter weinig
speelkansen. Malinwa huurt El Messaoudi, die tevens belofteninternational is voor België, dus tot het einde van het
seizoen 2016-2017. In de huurovereenkomst werd ook een optie voor een definitieve transfer opgenomen.

Ahmed El Messaoudi in het shirt van K. Lierse SK en in dat van R. Standard de Liège.
Donderdag 28 januari: kwartfinale beker U21 Pro League => KV Mechelen - RSC Anderlecht 1-0
Dat de wedstrijd tegen Anderlecht geen sinecure was, kon je voorspellen. Dit uitte zich dan ook in het spelbeeld.
Sprankelijk voetbal was er zelden te zien. Beide ploegen lieten de opbouw van achteruit namelijk niet toe. De uittrap door
de doelman werd dan ook veelvuldig gebruikt.
Anderlecht boven
Anderlecht had zeker in de eerste helft de bovenhand en het meeste doelgevaar. Gelukkig voor KV Mechelen waren ze
onnauwkeurig in de afwerking, of stond Swolfs in de weg. De Mechelse beloften konden daar enkel een afstandsschot
tegenover stellen van Zeroual, dat rakelings naast vloog. De 0-0 ruststand was dus gevleid, met een groot aandeel voor
Swolfs.
Hoop op beterschap
Heel wat zaken die voor verbetering vatbaar waren werden aan de rust doorgenomen in de hoop op beterschap. Want
ondanks alles waren er ook mogelijkheden voor Malinwa om tot doelgevaar te komen.
Anderlecht was in de tweede helft nog steeds de bovenliggende partij. Swolfs speelde zijn rol verder en KVM zelf bleef in
de eindfase nog steeds te onnauwkeurig of maakte de verkeerde keuze.
Gelof
Langs de andere kant werd, hoe meer minuten er verstreken, het geloof in een gunstig resultaat wel groter. Toen KV
Mechelen het toch een keertje uitspeelde zoals het hoort, vond Cobbaut aan de tweede paal de vrijstaande Peffer, die
deze kans niet onbenut liet.
Anderlecht ging daarna directer spelen met wat schermutselingen in de grote rechthoek, maar de vastberadenheid van
Malinwa hield hen overeind.
Een gevleide zege, maar wel eentje die kan tellen. In de Beker draait het namelijk enkel om het resultaat.
Vrijdag 29 januari: Joachim Van Damme werd vanmiddag door de KBVB met onmiddellijke ingang geschorst. De
verdediger legde na de wedstrijd van 16 januari op KVC Westerlo een positieve dopingtest af. In de urine van Van
Damme werden sporen van cocaïne teruggevonden, een drug die door het wereld-antidopingagentschap WADA als
prestatie-bevorderend wordt aanschouwt. Van Damme, die ook door KV Mechelen zelf meteen op non-actief werd
gezet, moet nu voorkomen voor de Geschillencommissie van de voetbalbond.
Zaterdag 30 januari: Vladimir Volkov wordt voor de rest van het seizoen uitgeleend aan de Poolse eersteklasser KKS Lech
Poznań. De Polen hebben ook een aankoopoptie voor de Montenegrijnse verdediger.
Zaterdag 30 januari: speeldag 24 Jupiler Pro League => Sporting du Pays de Charleroi - KV Mechelen 3-2
Na een bewogen week moest trainer Jankovic serieus puzzelen om een evenwichtig elftal tussen de lijnen te brengen. Zo
verscheen nieuwkomer El Massaoudi meteen aan de aftrap en nam Chen de plaats van de geschorste Paulussen in. Ook
Rits en Naessens mochten meteen opdraven.
Het was de thuisploeg die meteen voor het eerste doelgevaar zorgde via Pollet en Perbet. Gillet toonde zich attent op een
deviatie van de blonde spits, terwijl het vizier van Perbet in de herneming nog niet op scherp stond. Malinwa herstelde

vervolgens het evenwicht in de partij en dreigde voor het eerst met een knal van Verdier. Penneteau hield de brilscore
met een kattensprong op het scorebord. Lang duurde de vreugde niet van de doelman, want op het kwartier verschalkte
de Franse spits wel de goalie met een nieuwe (afgeweken) pegel: 0-1.
De thuisploeg leek niet aangedaan en reageerde na een mistasten in de Mechelse defensie. Gelukkig voor de bezoekers
volgde Baby het voorbeeld van zijn ploegmakkers en schoot de bal onbegrijpelijk over de kooi van Gillet.
Matthys verdubbelt score: 0-2
Tumult op Mambour: De Petter brak een aanval van de thuisploeg af met een correcte ingreep volgens Vertenten, maar
dik tegen de zin van de thuisploeg. Op de tegenaanval vond Claes met een gemeten voorzet Verdier. De Fransman leek
zijn tweede van de avond te kunnen scoren, maar werd alsnog neergehaald. Strafschop volgens Vertenten. Matthys hield
het hoofd koel en zette Malinwa op een 0-2 voorsprong.
Perbet met aansluitingstreffer, Matthys laat 1-3 liggen
Dan maar op stilstaande fase moest Charleroi gedacht hebben. Ninis haalde de trekker over en zag zijn bal afwijken op de
rug van Perbet. Buitenspel lijnrechter? Niet volgens de man met de vlag en de 1-2 stond op het bord. Malinwa reageerde
meteen: Verdier zette de turbo aan op de linkse flank en vond Matthys aan de tweede paal. De volley van het nummer
zeven verdween nipt naast de kooi van Penneteau.
Na een boeiende eerste helft voerden beide coaches geen wissels door tijdens de pauze. Charleroi kwam het best uit de
kleedkamer: Dessoleil trapte een afvallende bal naast de kooi van Gillet, terwijl Pollet de Mechelse goalie op zijn weg
vond. Malinwa reageerde met een schot van Hanni, maar ook Penneteau stond pal.
Aanvallende intenties bij de thuisploeg
Charleroi leek vastberaden op zoek te gaan naar de gelijkmaker en trok richting Gillet. Pollet was dichtbij de gelijkmaker,
maar kopte de bal aan de foute kant van de paal over de doellijn. Charleroi eiste de ene hoekschop op na de andere
zonder echt gevaarlijk te zijn. Toch had Gillet de hulp van de lat nodig bij een verdwaalde voorzet van N’Ganga.
Malinwa kreeg het steeds moeilijker om onder de Waalse druk uit te komen. Gillet toonde zich lange tijd een
betrouwbaar sluitstuk, maar moest zich toch gewonnen geven op een zondagsschot van Baby. De flankspeler schoot
tegen beter weten in uit een onmogelijke hoek de bal in het kruis: 2-2.
Benavente schiet Mechelse hoop aan diggelen
De honger van Charleroi was duidelijk nog niet gestild en de thuisploeg rook bloed. Gillet hield de ingevallen Stevance van
een derde Waalse treffer. Uitstel van executie voor Malinwa: de ingevallen Benavente wipte na geharrewar de bal voorbij
de Mechelse goalie. Een mokerslag voor geelrood dat zo dure punten door de neus ziet geboord.
Zondag 31 januari: Een transfer die niet via de
officiële kanalen van KV Mechelen werd bekend
gemaakt is die van Fabio Vandenbossche.
Vandenbossche is een 17-jarige doelman die
afgelopen zomer SV Zulte-Waregem naar het
Portugese CF Belenenses verhuisden. De jonge
Belg uit Merchtem, die ook de Chileense
nationaliteit bezit, speelde in België ook nog voor
RSC Anderlecht, Club Brugge KV en SC Eendracht
Aalst en heeft ook jeugdinterlands op z’n actief
voor zowel België als Chili!
Maandag 1 februari: De wedstrijd van komende
vrijdag tegen RSC Anderlecht geraakt stilaan
uitverkocht. In het staanvak I zijn er slechts nog
een 100-tal tickets beschikbaar. Wie een zitplaats
wil moet zich ook haasten, want hiervoor zijn er
alleen nog plaatsen vrij in van K1, achter doel aan
de seats.

Vandenbossche postte zondag deze foto op z’n Facebookpagina.

Maandag 1 februari: De wedstrijd van komende vrijdag tegen RSC Anderlecht geraakt stilaan uitverkocht. In het
staanvak I zijn er slechts nog een 100-tal tickets beschikbaar. Wie een zitplaats wil moet zich ook haasten, want hiervoor
zijn er alleen nog plaatsen vrij in van K1, achter doel aan de seats.
KV Mechelen zat vandaag opnieuw samen met Joachim Van Damme nadat vrijdag bekend geraakte dat er sporen van
cocaïne in zijn urine waren teruggevonden. “We verbreken zijn lopende contract van 2,5 seizoenen”, zo zegt KVMvoorzitter Johan Timmermans. “Maar, Malinwa is een warme familieclub en we laten de speler ook niet vallen. Daarom
geven we hem een minimumcontract voor anderhalf jaar onder specifieke voorwaarden en zullen we hem extra
opvolgen.” Van Damme blijft geschorst tot een beslissing van het dopingtribunaal, maar zal wel zijn conditie kunnen
blijven onderhouden bij de A-kern van KVM.
“Daarenboven geeft de club Joachim een stadionverbod. Dezelfde sanctie als voor supporters wanneer zij in het stadion
drugs zouden gebruiken”, aldus nog Timmermans. Het stadionverbod geldt drie maanden.
Maandag 1 februari: speeldag 3 play-off 1 beloften => KV Mechelen - Club Brugge KV uitgesteld
Wegens wateroverlast kon deze wedstrijd niet doorgaan. Na 3 speeldagen in play-off hebben de Mechelse beloften dus
nog maar 1 wedstrijd kunnen spelen, want op 18 januari werd ook de match tegen KRC Genk uitgesteld.

Maandag 1 februari: Op deze laatste dag van de wintertransferperiode haalde Malinwa nog 3 nieuwe spelers binnen.
Uroš Vitas, een Servische centrale verdediger, komt over van landskampioen KAA Gent en tekende een contract voor 3,5
seizoenen bij KV. Vitas is 23 en speelde in eigen land voor FK Rad en FK Radnički Niš. Daarnaast komt ook Ljuban Crepulja
de troepen van coach Janković versterken. Hij testte afgelopen maand nog bij de Schotse topclub Celtic FC en tekende
ook voor 3,5 seizoenen. Crepulja is een 22-jarige middenvelder uit Kroatie waar hij de laatste 2 seizoenen voor NK Slaven
Belupo voetbalde.
Verder zette ook Nassim Ben Khalifa (23) zijn handtekening onder een overeenkomst bij KVM. Hij wordt gehuurd van het
Turkse Eskişehirspor Kulübü en speelt in de aanval. Ben Khalifa is een Zwitser die al voor heel wat clubs speelde:
Lausanne Sports, Grasshopper Club Zürich, VfL Wolfsburg, 1.FC Nürnberg, Berner SC Young Boys en dus Eskişehirspor
Kulübü. In zijn contract werd ook een aankoopoptie gezet
Wat al eerder in de media circuleerde werd vandaag ook geofficialeerd: Jens Naessens wordt voor de rest van het seizoen
verhuurd aan tweedeklasser R. Antwerp FC. De Great Old, momenteel leider in die Proximus League en topfavoriet voor
de titel, bedong ook een aankoopoptie die automatisch wordt gelicht indien de club promoveert.

Vitas, Crepulja en Ben Khalifa in het shirt van respectievelijk KAA Gent, NK Slaven Belupo en Berner SC Young Boys.
Dinsdag 4 februari: Vandaag moest Joachim Van Damme voor de Geschillencommissie van de KBVB verschijnen. Nadat
hij vorige week vrijdag voor onbepaalde duur werd geschorst wegens cocaïnegebruik en ook door KVM zelf op non-actief
werd gezet bevestigde de Geschillencommissie z'n schorsing en laat het Vlaams Doping Tribunaal oordelen over deze
situatie. Van Damme, in aanwezigheid van z'n advocaat Johnny Maeschalck, zei niks. In afwachting van de uitspraak van
het Vlaams Doping Tribunaal mag hij z'n conditie blijven onderhouden bij Malinwa!
Woensdag 3 februari: In de transferoverzichten in de media stonden bij KV Mechelen ook nog 4 Ghanezen bij de
inkomende transfer. KVM-voorzitter Johan Timmermans liet weten dat voor Opuku Ampomah en Reuben Acquah een
transfer is aangevraagd maar dat de club nog wacht op de nodige papieren om ze in Mechelen te krijgen. Verder werden
ook Hope Doagbodzi en Mahama Sharaf aangetrokken, maar deze laatste 2 komen terecht bij de beloften. Sharaf is
trouwens de zoon van de Ghanese president!
Vrijdag 5 februari: Vanmorgen werden de laatste tickets voor de match tegen RSC Anderlecht aan de man gebracht. De
wedstrijd van vanavond is dus volledig uitverkocht. De loketten blijven uiteraard dicht en ook online kunnen er geen
kaarten meer gekocht worden.
Vrijdag 5 februari: speeldag 25 Jupiler Pro Leauge => KV Mechelen - RSC Anderlecht 2-2
In een felbevochten KV Mechelen – RSC Anderlecht die alle kanten uitkon, stond KV Mechelen weer op na enkele
tegenvallende weken en haalde het een punt binnen. Malinwa scoorde en liet ook iets te simpel tegenscoren, maar kon
op twee zeldzame uitbraken vroeg en laat in de wedstrijd via respectievelijk Rits en Verdier een 2-2 uit de brand slepen.
We waren nog geen 45 seconden ver of Proto moest Hanni van een vroeg openingsdoelpunt afhouden. Maar een snelle
goal zou toch vallen, want nog voor het kwartier tikte Rits op een vinnige uitbraak van Matthys de 1-0 binnen. Lang kon
Malinwa niet van de voorsprong genieten, want Praet speelde Mechels balverlies snel uit, Acheampong legde randje
buitenspel het leer binnen.
Paarswit domineert zonder grote kansen
Plots nam paarswit het voortouw en monopoliseerde het de bal. KVM moest even naar adem happen en toonde zich
achterin kwetsbaar met onnauwkeurig uitverdedigen. Djuricic kon zo dreigen: hij kopte over.
De druk van de bezoekers mocht dan wel wat gaan liggen, geelrood had het lastig om een mooie combinatie bij elkaar te
voetballen. Vlak voor de pauze was Hanni wel dicht bij een nieuwe voorsprong toen hij een voorzet van Matthys
onvoldoende kon beroeren en zijn kopbal voorlangs zoefde.
Strijd in het AFAS Stadion
Ook in de tweede helft zagen we eenzelfde scenario zich ontrollen: KVM eiste echter meer de bal op, Anderlecht hield
alles netjes onder controle. Met dat verschil dat ook de bezoekers nauwelijks nog een lekkere aanvalsflitsen lieten zien. Al
mocht de zool- en draaibeweging van Praet er rond minuut 65 el zijn: Gillet redde het schot.

“Organisatie houden” was het codewoord en dat lukte tot we weer in de eindfase kwamen. Acheampong zette simpel
door het centrum een een-tweetje op en maakte in de val de 1-2. Malinwa leek gezien het aantal versierde kansen voor
een aartsmoeilijke klus te staan, maar werd meteen gered door een sublieme actie van Verdier. Kappen en met links naar
de verste hoek: Proto was kansloos.
Spannend slot
Het bleef een verbeten strijd voor de drie punten: De Petter en co knokten voor iedere morzel grond, maar moesten
achterin uitkijken voor de ultieme en beslissende bezoekende flits. Praet ontsnapte zo aan de aandacht van Vitas en
schilderde hard tegen de paal, Sylla kopte een hoekschop op Gillet.
Aan de overzijde probeerde Matthys van ver met een banaanschot, over. Malinwa hield echter simpel stand in de
overbodige extra tijd en kan zo hopelijk stilaan uit het dal klimmen.
Woensdag 10 februari: speeldag 4 play off 1 beloften => KV Red Star Waasland-SK Beveren - KV Mechelen uitgesteld
Alweer een afgelasting voor de beloften van Malinwa. Wegens wateroverlast kon ook de wedstrijd op het veld van
Waasland-Beveren niet doorgaan.
Ondertussen traint de A-kern van KV, deels door de weersomstandigheden en deel als voorbereiding op de verplaatsing
naar STVV waar op kunstgras gespeeld wordt, op het synthetisch veld van de buren van KSC Mechelen.
Zondag 14 februari: => speeldag 26 Jupiler Pro League => K. Sint-Truidense VV - KV Mechelen 0-3
In een wedstrijd met vele gezichten vocht KVM zich na een zeer matige eerste helft terug in de partij. Malinwa had een
stevige waarschuwing en penaltyredding van Gillet nodig om te beginnen voetballen op het kunstgras van Stayen.
Nadat de Mechelse goalie Raman van een onverdiend strafschopdoelpunt hield, voetbalde geelrood zich extra bestolen
toen een fout op Verdier in de zestienmeter niet bestraft werd. Maar na een vinnig begin van de tweede helft met een
doelpunt van De Petter trok KVM de match naar zich toe, in het slot klaarden Hanni en Claes de klus.
De thuisploeg begon het beste aan de partij met kansen voor Raman en Proschwitz. Vooral die laatste had dé kans op de
openingsgoal aan de voet toen hij rond het penaltypunt wegdraaide van zijn Mechelse bewaker: zijn schot zoefde
voorlangs. Malinwa moest het spel ondergaan en kon het leer maar niet in eigen rangen houden. Proschwitz mikte zo op
een snelle counter naast, Gillet tikte een vrijetrap van Rodrigues over doel.
Nee, KVM kwam er echt niet aan te pas: slordig uitverdedigen, verloren duels, slechte aannames… het zorgde voor weinig
geelrood plezier. Vlak voor het halfuur kwam Malinwa dan toch even piepen: Hanni kopte eerst nog zacht richting Dutoit,
maar even later hield de Truidense goalie Matthys wel van de 0-1 met een ultieme reflex.
Gillet redt lichte penalty, KVM krijgt loepzuivere strafschop niet
Meteen aan de overzijde floot scheidsrechter Van Driessche een betwistbare strafschop: Raman ging achter de bal staan,
maar Gillet vloog het leer uit zijn rechterbenedenhoek. Aan de overzijde had KVM wél recht op een strafschop, maar
wees Van Driessche dan weer niet naar de stip. Verdier kapte Bagayako – reeds met geel geboekt – uit en werd
neergehaald. KVM putte moed uit wat plots gebeurde. Een doorgebroken Hanni plaatste naast, Matthys vond een been
van de thuisdefensie op zijn weg. 0-0 stond het dan ook bij de pauze.
De Petter breekt de ban
Vlak na de pauze voetbalde Malinwa tien heerlijke minuten bij elkaar. Eerst kreeg Paulussen een dot van een kans: zijn bal
verdween echter in het zijnet. Rits vond wat later in een lekkere snelle actie met Hanni wel de weg tussen de twee palen,
maar Dutoit redde fraai. Maar het was slechts uitstel, want toen Verdier even later een hoekschop tot bij De Petter
doorkopte, deed de kapitein de netten wel trillen.
O’Loughin, oppermeester van de Kanaries, greep in met 2 wissels en trachtte zo het geelrode offensief op te vangen. Toch
bleef KVM gevaarlijk via Verdier en Bjelica die naast en over mikten. STVV kon nauwelijks dreigen, Proschwitz knalde een
kwartier voor affluiten op doel, hoog over doel.
Gillet redt, Hanni maakt het af
Malinwa leek de partij onder controle te hebben en had enkele kansjes om het helemaal af te maken, maar het bleef bij
een nipte 0-1 voorsprong. Gillet redde in het slot nog een kopbal van Ono en vlak daarna maakte Hanni het aan de
overzijde af. Terwijl Bagayako nog met zijn tweede geel naar de douches moest, trapte Claes nog de 0-3 binnen. Zo pakte
KVM drie belangrijke punten en een tweede uitzege.
Maandag 15 februari: speeldag 5 play off 1 beloften => KV Mechelen - RSC Anderlecht uitgesteld
Het huwelijk tussen de beloften van KV Mechelen en play off 1 lijkt momenteel niet echt te slagen. Ook de vijfde
wedstrijd van de toekomst van Malinwa moest uitgesteld worden.
Woensdag 17 februari: KV Mechelen laat weten dat Sportief Directeur Olivier Renard de club met onmiddellijke ingang
verlaat en voor R. Standard de Liège gaat werken. In afwachting dat KV een nieuwe naam kan invullen voor deze functie
zal Fi Vanhoof z'n oude job terug opnemen.
Zondag 21 februari: speeldag 27 Jupiler Pro League => SV Zulte-Waregem - KV Mechelen 2-3
Na de deugddoende 0-3 overwinning op Stayen gaf Jankovic het vertrouwen aan dezelfde elf als vorige week. Bij de
thuisploeg moest de zieke Diallo in extremis forfait geven. Zijn plaats werd ingenomen door Verboom.
In een potige openingsfase kwam het eerste gevaar van een Mechelse voet. Verdier was de thuisdefensie te snel af en
stormde op Bossut. De goalie hinderde de Franse spits bij het schot, maar Verdier zocht te nadrukkelijk de strafschop.
Scheidsrechter Delferière liet begaan en weg kans. Even later ging Rits zijn kans, maar zijn poging was te zwak om Bossut
te verrassen.

Goede wil, onzuivere laatste bal
Malinwa had duidelijk vertrouwen getankt uit de driepunter op Stayen en toonde zich minstens de evenknie van Zulte in
het eerste halfuur. De thuisdefensie had de handen vol met een bedrijvige Verdier, maar verder dan halve kansen kwam
de Fransman niet.
Na een beter Mechels kwartier herstelde de thuisploeg het evenwicht zonder echt gevaarlijk te zijn. Beide doelmannen
kenden een rustige avond tot Leye zijn duivels wist te ontbinden.
Leye opent de score
Malinwa leek probleemloos de rust te halen zonder tegendoelpunt, maar dat was buiten Leye gerekend. De kapitein van
Zulte Waregem kopte een gemeten voorzet van Essikal overhoeks binnen: 1-0.
Verdier prikt meteen gelijkmaker
De tweede helft kon niet beter beginnen voor geelrood. Hanni toonde zijn klasse en lanceerde Verdier alleen richting
Bossut. De aalvlugge spits twijfelde niet en vlamde de gelijkmaker tegen de touwen: 1-1. Voetnoot: bij aanvang van de
tweede helft nam Cocalic de plaats van de duizelige Vitas in.
Rits verdubbelt de score
Terwijl de regen door de wind doorheen het stadion dwarrelde, haalde Verdier zijn trekker nog een keer over. Bossut kon
de knal niet klemmen en Rits was er al de kippen bij om de bezoekers op voorsprong te brengen. Erop en erover heet dat
dan.
De tweede helft is niet naar de zin van het thuispubliek en begint te morren. Het sein voor Kaya om het tij te keren, maar
zijn schot vloog in het zijnet. Trainer Dury kon het niet meer aanzien en greep in: Essikal naar de kant voor centrumspits
Lepoint.
Hanni brengt Malinwa op een 1-3 voorsprong
De bezoekers reageerden op de tactische zet van trainer Dury: eerst kende Matthys nog pech bij de afwerking op een
voorzet van Hanni, maar het was de dribbelvaardige middenvelder die zijn twaalfde van het seizoen dan maar zelf tegen
de touwen ramde.
Thiam brengt spanning terug in de wedstrijd
KV Mechelen leek er nog een demonstratie van te maken, maar dat was zonder Thiam gerekend die een voorzet van Kaya
voorbij Gillet devieerde: 2-3.
De aansluitingstreffer gaf de thuisploeg een flinke boost en ging vol voor de gelijkmaker. KV Mechelen moest alle zeilen
bijzetten om de drie punten te verdedigen en lukte in haar opzet. Malinwa pakt zo haar tweede uitzege in evenveel
weken tijd.
Maandag 22 februari: speeldag 6 beloften Pro League A => K. Sint-Truidense VV - KV Mechelen 0-1
Na de vele afgelastingen van de voorbije weken kwamen de beloften nog eens aan spelen toe. Het werd 0-1 op het veld
van STVV.
Onmiddellijk was het gebrek aan wedstrijdritme merkbaar, ook al dreigde KVM vroeg in de wedstrijd met een doelpoging
van Leal.
De opbouw van achteruit verliep onzeker, waardoor het hele Mechelse elftal al snel nerveuzer ging spelen. STVV nam dan
ook meer en meer de bovenhand, al werd Swolfs nooit op de proef gesteld.
Als Malinwa dan toch eens kon doorzetten tot aan het doelgebied van STVV, maakten ze te vaak de verkeerde keuze.
Toch kwam KVM nog voor de rust op voorsprong. Peffer knalde met een magistraal afstandsschot een afvallende bal in de
kruising. 0-1.
Na de rust kregen de Mechelse beloften meer controle over de wedstrijd. Niet dat het overweldigend was, want ook nu
werden er nog te veel foute keuzes gemaakt en werd er te ongeduldig en te nonchalant gevoetbald.
Gelukkig voor KV Mechelen bleef STVV onmondig voor het doel van Swolfs, zodat KVM toch de 3 punten meegraaide.
Woensdag 24 februari: Rafał Wolski, die gehuurd wordt van Fiorentina ACF, verlaat KV Mechelen en wordt doorverhuurd
aan het Poolse Wisła Kraków SSA.
Vrijdag 26 februari: Malinwa laat weten dat keeperstrainer Philippe Vande Walle z’n contract met 2 seizoenen
verlengde. Het contract dat aan het einde van dit seizoen zou aflopen, loopt nu tot 2018. Begin deze maand verscheen in
de media het bericht dat waarschijnlijk ook hulptrainer Sven Swinnen z’n contract zal verlengen. Swinnen is ondertussen
echter niet nauw meer betrokken bij de A-kern maar gaat zich concentreren op de doorstroming van de jeugd naar de Akern. Verder zal hij ook de verhuurde spelers opvolgen.
KV liet ook weten dat Telenet bezig is om heel het stadion te voorzien van gratis WiFi. Morgen wil Telenet dit testen.
Zaterdag 27 februari: speeldag 28 Jupiler Pro League => KV Mechelen - KV Kortrijk 0-2
Vóór de wedstrijd werd Sofiane Hanni gehuldigd als Meest Verdienstelijke Speler van het Jaar 2015. Hij kreeg z'n trofee
overhandigd door Hans De Decker van het Supportersorgaan van Malinwa. Ook Xavier Chen, die geblesseerd moest
afhaken voor de match, werd op het veld geroepen. De sympathatieke rechtsback, die in de winterstop terugkeerde naar
Mechelen, moest z'n trofee nog krijgen nadat hij deze in 2012 had gewonnen. Door z'n transfer naar China had hij deze
nog niet ontvangen!
Wat de wedstrijd betreft kende Malinwa een lastige avond tegen het organisatorisch sterke KV Kortrijk. De thuisploeg
slikte snel een doelpunt en moest nadien beuken en wroeten om Keet op de proef te kunnen stellen. Dé kans op de
gelijkmaker wrong Verdier in de eerste helft vanop de stip de nek om. De bezoekers gooiden alles dicht en dat leverde
weinig oogstrelend voetbal op.

KVK toonde KVM wat een potje stevig verdedigen is én was ook bijzonder efficiënt: in het slot dolde Rolland de geelrode
defensie gek en zette hij de 0-2 eindstand op het bord.
KVM ontsnapte al snel aan een achterstand. Mercier mocht immers alleen doorgaan op rechts richting doel. Hij pakte uit
met een fraai lobje over Gillet, maar zag het leer tegen de paal stranden.
Via Verdier en Hanni reageerde Malinwa meteen: Keet ging goed plat op het schot van de Franse Algerijn, die voor de
aftrap nog de trofee voor Meest Verdienstelijke Speler van 2015 mocht ontvangen. Toch was het Kortrijk dat snel kon
scoren: Tomasevic kon simpel een vrijetrap van Mercier aan de verste paal binnentikken.
Een ideaal scenario voor de Kerels die nu de kat uit de boom konden kijken. De heenwedstrijd in Kortrijk indachtig zou het
weer werken en wroeten worden om de bezoekende defensie te ontgrendelen. Matthys probeerde Keet van ver in één
tijd te verschalken, maar zijn bal werd voor de lijn opgeruimd.
Verdier mist vanop de stip
De thuisploeg moest openingen zien te vinden in de steeds dichtgetimmerde bezoekende defensie en kreeg daar een
unieke gelegenheid voor toen Kagé Matthys neerhaalde in de zestienmeter. Verdier vond echter Keet op zijn weg, ook de
rebound van De Petter geraakte niet voorbij de KVK-goalie.
Malinwa nam het geschenkje niet in dank aan en miste precisie, kracht én creativiteit om voor de rust nog de gelijkmaker
te netten.
Match op slot
Wroeten en beuken zou het ook in een weinig opwindende tweede helft worden. De thuisploeg slaagde er nauwelijks in
de witte gordel pijn te doen en ook vanuit de tweede lijn kon Keet niet omzeild worden. Het was integendeel nog KVK dat
nog het gevaarlijkste uit de hoek kwam met een afstandsknaller van Gigot.
Jankovic gooide Veselinovic en El Messaoudi in de strijd en dat leverde een kopkans voor de boomlange spits op: het leer
ging naast. KVM probeerde er een slotoffensief uit te persen, maar het tactische plannetje van KVK-coach Belhocine leek
te gaan werken. Toen Elohim Rolland de thuisdefensie in de allerlaatste minuut doldribbelde en netjes voorbij Gillet
werkte, was het helemaal over en out. En zo kreeg KVM een lesje in stevig verdedigen en efficiënt afwerken.
Maandag 29 februari: speeldag 7 beloften Pro League A => KV Mechelen - R. Standard de Liège 2-0
Standard vatte de wedstrijd aan met enkele bekenden (Hubert-Arslanagic-Mmaee-Andrade-Maniatis-Emond-Legaer) in
de gelederen en trachtte van in het begin te imponeren.
KV Mechelen behield in die eerste fasen goed de organisatie en beperkte het doelgevaar. Meer en meer begon KVM zich
zelfs te manifesteren. Binnen het kwartier resulteerde dat dan ook in twee kansen voor Leal, beiden gekeerd door
Hubert. Even later, na afgedwongen balverlies, verzilverde Peffer de mogelijkheid wel. 1-0.
Direct na de rust haalde Hubert Zeroual neer in de grote rechthoek, met als gevolg een strafschop en de uitsluiting voor
de Luikse doelman. Noodgedwongen moest Emond plaats nemen tussen de palen, omdat Standard geen reservedoelman
ter beschikking had. Peffer scoorde zo z’n tweede doelpunt van de avond.
Zoals zo vaak tegen 10 spelers verloren de Mechelse beloften de grip op het spel. Ze konden de vrije middenvelder niet
bereiken en verwaarloosden het balbezit. Peffer dropte nog wel een bal tegen de deklat, maar Standard kwam meer en
meer opzetten. Moris moest enkele keren attent reageren om de nul op het bord te houden. Uiteindelijk overleefde KVM
de druk van de bezoekers, en heeft Malinwa een eerste stunt te pakken in POI!
Zaterdag 5 maart: Met een 0-2-zege op het veld van KFC Lentezon Beerse verzekerde de Damesploeg van KV Mechelen
zich van promotie naar tweede nationale. Door de competitiehervorming stijgen de eerste 5 van het klassement en met
nog 6 speeldagen te gaan kan KV niet meer bijgehaald worden door de zesde. De titel in derde nationale zit er ook nog in,
dan moeten de KV-dames wel 3 punten achterstand goedmaken op leider K. SOC Maria-ter-Heide.
Zaterdag 5 maart: speeldag 29 Jupiler Pro League => KV Red Star Waasland-SK Beveren - KV Mechelen 0-0
KV Mechelen en Waasland-Beveren deelden zaterdagavond de punten. De wedstrijd eindigde zoals ie begonnen was met
0-0.
De partij begon aardig met kansen langs beide zijden. Waasland-Beveren kwam het eerst piepen via Siebe Schrijvers die
De Witte uitkapte en voorlangs besloot. Aan de overzijde haalde Malinwa een tikkie-takka-combinatie boven: Verdier
vuurde op doel, naast. Ook Gano – na een mistasten van Bjelica – en de Wase kapitein Moulin – over – vonden de weg
naar de netten niet. Mats Rits was nog dichter bij een vroege openingsgoal toen hij een kopbal tegen de paal werkte.
Enthousiaste start
Toch was het de thuisploeg die enkele unieke kansen op de 1-0 kreeg. Myny, Schrijvers en Gano zorgden voor paniek in
de Mechelse defensieve keet. Gano mikte van dichtbij een intikkertje naast en op een kopbal van Schrijvers schudde Gillet
een parade uit zijn mouwen.
Net voor het halfuur zette KVM Henkinet nog een keertje aan het werk. Glenn Claes testte van ver de vuisten van de
thuisgoalie. Beide elftallen gingen steeds meer op een stevige organisatie teren met veel middenveldstrijd waardoor de
kansen schaarser werden. Op slag van rust haalde Schrijvers nog nog twee keer uit, Gillet ging goed plat.
Wachten op een doelpunt
Verdier en Claes versierden meteen na de pauze twee grote kansen. Het schot van Verdier zoefde naast, Claes mikte op
ploegmaat Paulussen. Toch was het weer de thuisploeg de grootste mogelijkheid versierde. Gano mocht alleen op Gillet
afstevenen, maar verspeelde het leer knullig aan de Mechelse doelman.
Meer viel er in de tweede helft lange tijd niet te beleven: een gek schot van invaller Nabab waaide Charleroi-gewijs bijna
binnen en 20 minuten voor affluiten keilde Claes een hoekschop van Hanni in één tijd naast.

Beide ploegen wilden wel, maar geraakten nauwelijks tot in de zestienmeter. Het was dus wachten op een doelpunt dat
uit de lucht kwam vallen, maar jammer genoeg kon de KVM-aanhang ook in het slot niet juichen. 0-0 bleef het op de
Freethiel.
Maandag 7 maart: speeldag 8 beloften Pro League A => KV Mechelen - KRC Genk 0-2
De beloften gingen op eigen veld met 0-2 onderuit tegen Racing Genk.
KV Mechelen begon goed aan de partij en had in het openingskwartier een aantal mogelijkheden om de score te openen.
De scherpte voor doel ontbrak echter en het bleef 0-0. Na de sterke Mechelse start was het Genk dat meer in de
wedstrijd kwam en de thuisploeg achteruit duwde. Geelrood bleef goed georganiseerd voetballen en kon zo het
Limburgse gevaar beperken. Beide ploegen wachtten geduldig op een fout van de tegenstander. Die fout kwam er ook en
onnodig Mechels balverlies op de eigen helft werd genadeloos afgestraft. De 0-1 stond op het bord. De wedstrijd ging na
de openingstreffer op en af, maar de doelmannen kwamen maar zelden in actie.
Meteen na de rust moest de Genkse doelman alle registers opentrekken om de doorgebroken Opoku van de gelijkmaker
te houden. Hij deed dit met een geweldige beenveeg. Een paar minuten later was het alweer Opoku die voor gevaar
zorgde, maar deze keer strandde zijn poging op de paal. De gelijkmaker bleef dus uit, maar ook Genk liet het nog eens na
om de thuisploeg de doodsteek te geven. Een gecontesteerde strafschop vlak voor tijd nam alle twijfels dan toch weg en
zo eindigde de wedstrijd op 0-2.
Donderdag 10 maart: inhaalmatch speeldag 3 beloften Pro League A => KV Mechelen - Club Brugge KV 0-1
Een wedstrijd om snel te vergeten. Beide ploegen toonden immer bitter weinig.
Swolfs moest als eerste aan de bak om een kopbal onschadelijk te maken. Daarna gebeurde er nagenoeg niets
noemenswaardig. Tot Crepulja na 35 minuten door het hart van de verdediging sneed en alleen voor de Brugse doelman
verscheen. Deze moest echter geen geweldige parade uit zijn mouw schudden, omdat de Mechelse
middenvelder onbegrijpelijk naast besloot. Ook Peffer had enkele minuten later beter moeten doen en KVM op
voorsprong moeten brengen.
Na de rust zat er bij Malinwa geen verbetering in. Club Brugge creëerde daarentegen wel twee kansen, zonder bekroning
weliswaar. Een slechte uittrap van de Mechelse doelman was de voorbode van het tegendoelpunt, omdat niemand in
staat bleek de bal op te vangen.
Tot twee keer toe kwam geelrood bijna langszij. Peffer z’n schot zoefde echter voorlangs en Cobbaut besloot op de
doelman.
Te weinig inzet bij de Mechelse beloften werd hen fataal. Club Brugge won zo met 0-1 van KV Mechelen.
Ondertussen zijn de staanplaatsen van vak I voor de match van zondag tegen R. Standard de Liège uitverkocht. In de
vakken C en D van de hoofdtribune zijn nog enkele honderden staanplaatsen beschikbaar. Qua zitplaatsen is de spoeling
nog dunner: in de nieuwe zittribune zijn nog er een 30-tal plaatsen in de aanbieding, in het vak K1 achter het doel nog een
60-tal. De vakken A, B, H1 en H3 zijn uitverkocht.
Vrijdag 11 maart: Ondertussen wordt er druk gewerkt aan fase 2 van de stadionrenovatie. De eerste palen van de
nieuwe tribune aan de kant van Telenet zijn verrezen.

Zondag 13 maart: speeldag 30 Jupiler Pro League => KV Mechelen - R. Standard de Liège 4-0
Malinwa sloeg vanavond de Rouches uit play-off 1 met zware 4-0 cijfers. Na 15 minuten stond KV Mechelen al 2-0 voor
tegen 10 Luikenaars, uitgerekend Milos Kosanovic pakte rood. Nog voor de rust was het 3-0 na een fraaie rush én dito
goal van Verdier. Hanni zette in een overbodige tweede helft de zware 4-0 cijfers op het bord.
Er stond veel op het spel in het AFAS Stadion, een plaats in play-off 1 voor Standard, de eer én een goed
eindeseizoensgevoel voor KVM. Malinwa nam de openingsfase helemaal in handen: Matthys tikte een hoekschop
voorlangs, Hanni testte goalie Valdes en diezelfde Hanni tikte de vroege 1-0 binnen. Standard was helemaal van slag en
pakte tot overmaat van ramp voor de Rouches ook rood. Uitgerekend Kosanovic ging heel even aan de doorgebroken
Matthys hangen en moest al na 11 minuten de douches opzoeken.
Op het kwartier stond het zelfs al 2-0 toen Verdier Valdes verschalkte. Standard was echt nergens en kon pas na 25
minuten een eerste keer dreigen. Op een kopbal van Santini schudde Gillet een supersave uit zijn mouwen. Maniatis kon
de rebound ook niet binnen de palen krijgen.
Malinwa liet even betijen, Standard probeerde Gillet te verrassen, maar vlak voor de pauze viel dan plots de 3-0. Verdier
swingde zich richting Valdes en werkte puik af.
Reactieloze Rouches
Standard moest ondanks de numerieke minderheid toch wat gaan proberen om de playoffkansen gaaf te houden. Het
trachtte snel een bal tegen de touwen te krijgen, maar Malinwa hield stand. Het was geelrood dat de lakens bleef
uitdelen.
Matthys stevende af op een vierde Mechelse goal van de avond, maar met een geweldige reflex stak Valdes daar een
stokje voor. Ook de rebound van Verdier strandde op de ex-ManU-keeper. Verdier versierde even later een nieuwe kans
om Valdes te omspelen, maar ook nu trok de Spanjaard aan het langste eind.
Afstraffing en feest
Toch kwam de 4-0 afstraffing op het bord toen Hanni een vrijetrap onder het springende muurtje plaatste. En zo werd het
één lang gerekte feestzondag voor Malinwa dat zo op een tiende stek in het klassement eindigt.
Daardoor komt KV Mechelen terecht in groep B van play off 2. Daarin treft Geelrood Sporting Charleroi, KSC Lokeren
Oost-Vlaanderen en K. Sint-Truidense VV. De kalender voor de bezig play offs wordt morgen bekend gemaakt.
Maandag 14 maart: Vandaag kwam de kalender van de play offs uit. KVM opent haar PO's op zaterdag 2 april met een
uitmatch op STVV. Een week later ontvangt KV het KSC Lokeren Oost-Vlaanderen van Georges Leekens. Op de
slotspeeldag trekt de ploeg van Janković naar Daknam. Alle wedstrijden gaan door op zaterdagavonden.
Woensdag 16 maart: Sofiane Hanni staat in het elftal van het seizoen op de website van Sport.be. De Franse Algerijn
van KV werd voor de reguliere competitie verkozen tot één van de betere spelers van de eerste 30 wedstrijden. Hij staat
samen in de ploeg met doelman Matz Sels, verdedigers David Rozehnal, Maxime Chanot, Bjorn Engels, Jordan Lukaku,
middenvelders Christophe Lepoint, Thibault Moulin en aanvallers Laurent Depoitre, Gohi Bi Sede Zoro Cyriac en Stefano
Okaka.
Voetbalkrant.com berekende dan weer dat hij net zoals voor het kalenderjaar 2015 nu ook voor de reguliere competitie
de meest doeltreffende speler was als men aantal doelpunten en assists in rekening brengt. Hij eindigde in dit lijstje met
14 goals en 5 assists vóór Sven Kums (12 goals en 6 assists), Mbaye Leye en Frédéric Gounongbé (beide 13 goals en 4
assists).
Vrijdag 18 maart: Jean-François Gillet werd door bondscoach Marc Wilmots opgeroepen voor de oefeninterland van de
Rode Duivels van 29 maart tegen Portugal.
Zaterdag 19 maart: Nadat Sofiane Hanni in extremis afviel uit de voorselectie van Algerije werd hij nu toch opgeroepen.
De Algerijnse spelmaker van Malinwa vervangt de geblesseerde El Arabi Hillel Soudani van GNK Dinamo Zagreb. Behalve
Hanni en doelman Gillet zijn ook Edin Cocalić (Bosnië-Herzegovina), Anthony Moris (Groot-Hertogdom Luxemburg), Xavier
Chen (Taiwan) en Randall Leal (U21 Costa Rica) opgeroepen voor hun land.
Maandag 21 maart: speeldag 9 play off 1 beloften => KV Oostende - KV Mechelen 2-2
Op een zeer moeilijk bespeelbaar veld zorgden beide ploegen voor een aangenaam kijkstuk. Geelrood wisselde goede
met mindere momenten af: zo kozen de Mechelse beloften in de eerste helft te vaak voor de lange bal. Wanneer ze er
voetballend uit konden komen, ontbrak het aan kwaliteit in de zone van de waarheid. De kustjongens klommen vlak voor
de pauze dan nog op voorsprong, waardoor de opdracht alleen maar moeilijker werd na de pauze.
Na de rust greep geelrood de wedstrijd meteen in handen. Muala liet zich opmerken, maar zonder succes. Toen de
thuisgoalie Muala buiten de grote rechthoek tegen de grond werkte, claimden de bezoekers een kaart voor de doelman.
De scheidsrechter had het echter anders bekeken en gaf de thuisploeg zowaar de vrije trap mee. Even later kreeg
geelrood dan toch wat het verdiende: Peffer bracht Malinwa weer op gelijke hoogte vanop de stip. Lang kon KVMII niet
genieten van de gelijkmaker, want even later liet het zich verrassen op een hoekschop. De mentale weerbaarheid bij de
Mechelse beloften zorgde vlak voor het einde nog voor gerechtigheid, zodat geelrood met een positief gevoel terug de
bus op kon.
Op een zeer moeilijk bespeelbaar veld zorgden beide ploegen voor een aangenaam kijkstuk. Geelrood wisselde goede
met mindere momenten af: zo kozen de Mechelse beloften in de eerste helft te vaak voor de lange bal. Wanneer ze er
voetballend uit konden komen, ontbrak het aan kwaliteit in de zone van de waarheid. De kustjongens klommen vlak voor
de pauze dan nog op voorsprong, waardoor de opdracht alleen maar moeilijker werd na de pauze.

Na de rust greep geelrood de wedstrijd meteen in handen. Muala liet zich opmerken, maar zonder succes. Toen de
thuisgoalie Muala buiten de grote rechthoek tegen de grond werkte, claimden de bezoekers een kaart voor de doelman.
De scheidsrechter had het echter anders bekeken en gaf de thuisploeg zowaar de vrije trap mee. Even later kreeg
geelrood dan toch wat het verdiende: Peffer bracht Malinwa weer op gelijke hoogte vanop de stip. Lang kon KVMII niet
genieten van de gelijkmaker, want even later liet het zich verrassen op een hoekschop. De mentale weerbaarheid bij de
Mechelse beloften zorgde vlak voor het einde nog voor gerechtigheid, zodat geelrood met een positief gevoel terug de
bus op kon.
Dinsdag 22 maart: Er wordt nog steeds druk gewerkt aan de voorbereiding voor de bouw van de nieuwe tribune aan de
kant van Telenet. Hieronder een luchtfoto van het platform dat ondertussen gelegd werd!

Dinsdag 22 maart: Nicolas Verdier verlengde z'n contract bij KV met 2 seizoenen. De Franse aanvaller had nog een
overeenkomst tot 2017, hij blijft nu tot 2019 bij Malinwa! Ook Mats Rits blijft tot 2019 bij KV Mechelen en met doelman
Anthony Moris zou KV een mondeling akkoord hebben voor een verlengd verblijf in Mechelen.
Deze nieuwsberichten verdwenen in de gruwel die in Brussel plaatsvond. Ons land werd vanmorgen slachtoffer van
aanslagen van Islamitische Staat. Rond 8 uur bliezen 2 zelfmoordterroristen zich op in de vertrekhal van de nationale
luchthaven in Zaventem. Iets later ontplofte ook een bom in de metro ter hoogte van Maalbeek. Met meer dan 30
doden en 250 gewonden was de balans verschrikkelijk. Ons land kondigde 3 dagen van nationale rouw af.
Woensdag 23 maart: oefenwedstrijd => K. Rupel Boom FC - KV Mechelen 0-0
Donderdag 24 maart: Vandaag overleed met Johan Cruijff één van de beste voetballers allertijden. De legendarische
nummer 14 werd 68 en overleed aan longkanker. Cruijff werd in de jaren '70 drie keer Europees voetballer van het jaar
en twee keer Sportman van het jaar. De Amsterdammer was toen de exponent van de topperiode van AFC Ajax en het
Nederlandse elftal. Later vierde hij ook successen met FC Barcelona. Als coach drukte hij z'n stempel van Ajax en Barça,
die hij erg aantrekkelijk liet spelen.
Joachim Van Damme verscheen vandaag voor het Vlaamse Dopingtribunaal. Voor z’n positieve test op cocaïne na de
wedstrijd op KVC Westerlo stelde de procureur een schorsing van 2 jaar voor. Johnny Maesschalck, de advocaat van Van
Damme, pleitte sterk en haalde enkele procedurefouten aan. De dopingtest zou niet lottrekking gebeurd zijn en het
tuchtreglement van de voetbalbond is nog niet aangepast aan het anti-dopingdecreet van 25 mei 2012 waar de
standaardsanctie op 4 jaar staat. De uitspraak is op 14 april om 18.30 uur.
Dinsdag 29 maart: KV Mechelen laat weten dat het volop werkt aan een nieuwe website. Nadat de site eind vorig jaar
gehacked werd, ging KV verder met een voorlopige beperkte site.
Ondertussen is de basissite stap voor stap aangevuld tot hij weer Malinwawaardig wordt.
Woensdag 30 maart: Vandaag verschenen in de media artikels dat KV Mechelen de verbouwingen aan het AFAS-stadion
zou stoppen. “Dat klopt niet. We bouwen gewoon voort”, zo helpt algemeen directeur Marc Faes de geruchten de
wereld uit.
Vorige zomer werd op slechts enkele maanden een nieuwe staan- en zittribune opgetrokken, momenteel is Malinwa
bezig met een grootse familie- en studententribune achter het doel. Daarin komen ook buitenseats, kantoren en een
crèche. Ook de hoeken worden dichtgebouwd.
“We zijn volop bezig met fase 2 die deze zomer moet opgeleverd worden,” zo zegt algemeen directeur Marc Faes. “Aan
fase 3 – het aanbouwen van bureaus voor onze eigen administratie – starten we nog niet meteen volgend seizoen. Want

na het plaatsen van de nieuwe tribune fase 2 moet deze verder aangekleed worden, moeten de asfalt en toegangswegen
nog aangelegd worden enzovoort.”
Dat wil echter niet zeggen dat KV Mechelen stopt met bouwen. “Integendeel, we werken eerst fase per fase af.
Bovendien zal een aangepaste tribune voor mindervaliden gebouwd worden voor we aan de fase met administratieve
lokalen starten.”
Bij het nieuwe stadion horen ook nieuwe abonnementen. Er komt onder andere een familietribune en een sfeertribune
voor studenten. Vanaf 4 april kunnen huidige abonnees hun plaats behouden of een ander zitje uitkiezen. Vanaf 18 april
start de vrije verkoop. Op haar website maakte KV vandaag alle verschillende tarieven bekend.
Donderdag 31 maart: Anthony Moris verlengde z'n contract bij KV Mechelen tot juni 2019. De Luxemburgse doelman,
die sinds januari vorig jaar bij Geelrood speelt, z'n overeenkomst liep aan het einde van dit seizoen af en doet er nu dus
nog 3 jaar Malinwa bij.
Verder verschenen in Het Laatste Nieuws de resultaten van een enquête. In de rondvraag naar de beste supporters
eindigde die van KV Mechelen met 9,2% van de stemmen op de vierde plaats, na R. Standard de Liège (24,2%), Club
Brugge KV (15,2%) en KAA Gent (14,4). Op de vragen of Malinwa een sympathieke club is en het een club voor het volk is,
antwoordde de helft positief. 26% van de stemmers antwoordde ook ja op de vraag of KV Mechelen een voorbeeldclub
is! Het AFAS-stadion haalde ondanks de verbouwingen toch de vijfde plaats (3,3%) wat betreft gezelligheid van het
stadion. De Ghelamco-Arena van KAA Gent ‘won’ deze categorie overtuigend met 28,3%. Dan volgde het Constant
Vanden Stock-stadion van RSC Anderlecht (8,6%), het Stade Maurice Dufrasne van R. Standard de Liège (7,5%) en het Jan
Breydel-stadion in Brugge (5,6%).
Vrijdag 1 april: Vooruitgeschoven match speeldag 12 beloften Pro League A => RSC Anderlecht - KV Mechelen 1-0
Ook in deze wedstrijd experimenteerden de Mechelse beloften verder richting volgend seizoen. Zo behield Verboven zijn
positie achteraan en debuteerde Wilms op het middenveld.
De bedoeling was om de eerste stormloop te overleven en in de wedstrijd te groeien. Dit deed KV Mechelen met veel
strijdlust, en de eerste noemenswaardige kans voor Anderlecht noteerden we pas in minuut 32.
De Mechelse beloften speelden met hun kwaliteiten wel degelijk mee! De doelman van Anderlecht moest alle zeilen
bijzetten om de doorgebroken Muala op minuut 38 het scoren te beletten. Zo bereikten beide ploegen de rust met een 00 stand.
Dat KVM aan de rust Muala verloor met een schouderblessure was een streep door de rekening. Malinwa verloor haar
aanspeelpunt, zodat ze meer onder druk zouden komen. En dat geschiede ook!
Anderlecht kwam meer en meer opzetten zonder Swolfs te bedreigen en de Mechelse beloften trachten op de
tegenaanval te dreigen. Het venijn zat helemaal in de staart. Een opeenstapeling van positionele fouten werd
meedogenloos afgestraft.
Zo droop iedereen ontgoocheld het veld af, ondanks een sterke teamprestatie.
Zaterdag 2 april: speeldag 1 play-off 2 groep B => K. Sint-Truidense VV - KV Mechelen 0-1
Drie weken na de het einde van de reguliere competitie start Malinwa haar POII avontuur op Stayen. Geen Bjelica op het
wedstrijdblad, dus greep Jankovic terug naar zijn oude 3-5-2 systeem.
Na één minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslagen op Zaventem en Maalbeek floot Sébastien Delferière de partij
tegen de Kanaries op gang. Veel viel er echter niet te beleven op Stayen dat moest wachten tot na het kwartier voor een
eerste moment van opwinding: De Witte kopte een bal te kort terug op Gillet waar Raman ei zo na van kon profiteren.
Gelukkig voor de bezoekers stond Gillet alert te keepen. De thuisploeg was een tweede keer gevaarlijk na een fout van
Cocalic. Gerkens krulde de vrije trap naast de kooi van de KV-goalie.
Hanni net niet
Het liet lang op zich wachten, maar iets voor het half uur stak geelrood ook de neus aan het venster. Hanni had iets moois
in gedachten, maar kwam net niet tot een schot. De daaropvolgende corners zorgden voor verwarring voor de kooi van
Dutoit, maar tot 100% kansen kwam geelrood niet. Het was de thuisploeg die nog het dichtst bij de openingstreffer
kwam, maar Paulussen redde de meubelen.
Matthys laat koffie lekker smaken (0-1)
Terwijl de brilscore logischerwijs op het bord zou blijven tot de rust, profiteerde Matthys van geharrewar in de Truiense
defensie: 0-1. Een koude douche voor de thuisploeg, een onverwacht cadeau voor Malinwa om de rust aan te vatten.
Zo saai de eerste minuten van de eerste helft waren, zo boeiend was het in de tweede helft: Proschwitz dook in de rug
van de Mechelse verdediging en trof het zijnet, Verdier omspeelde Dutoit en trapte dan wild over de kooi en tot slot had
de thuisgoalie een puike redding in huis op een knal van Rits. Waar we lang op moesten wachten voor de pauze, kregen
we in de eerste vijf minuten na de rust meteen geserveerd.
Verdier treft de paal
Malinwa laat het liggen in het begin van de tweede helft: Vitas lanceert Verdier die het leer hard tegen de paal schiet.
Pech voor de bezoekers.
De Kanaries hadden de boodschap duidelijk begrepen. Raman dribbelde zich vrij, maar zijn schot vloog over de kooi van
Gillet. Het beste kruid leek verschoten bij beide ploegen tot de ingevallen Tchite vlak voor het einde uit het niets voor de
kooi van Gillet verscheen en het leer nipt naast schoof. Dé kans voor de thuisploeg op een late gelijkmaker die gelukkig
voor de bezoekers in de kast bleef zitten. Zo opent geelrood POII met een driepunter op het veld van STVV.

Maandag 4 april: Nils Schouterden werd vandaag voorgesteld als eerste transfer van KV Mechelen met het oog op
volgend seizoen. De 27-jarige linksbuiten komt over van KVC Westerlo en tekende een contract van2 seizoen bij Malinwa.
Eerder speelde hij ook voor Oud-Heverlee Leuven, K. Sint-Truidense VV en KAS Eupen. Z'n jeugdopleiding kreeg
Schouterden bij Hoger-Op Veltem en bij FC Zwarte Duivels Oud-Heverlee. De overeenkomst met KV is onder voorbehoud
van de medische testen die binnekort worden afgenomen.
Woensdag 6 april: De verbouwingen aan het AFAS-stadion blijven ook verdergaan. Vandaag werden de eerste trappen
van het staanvak F, het nieuwe studentensfeervak, geplaatst.

Vrijdag 8 april: Na amper 4 verkoopdagen heeft KV Mechelen de kaap van de 1 000 abonnementen bereikt. Vooral de
familievakken in de nieuwe tribune blijken populair.
Onderstaande foto dient als promo voor de nieuwe abonnenementenverkoop. De slogan ‘Samen Malinwa’ is trouwens
ook te zien op de bussen van De Lijn.

Zaterdag 9 april: speeldag 2 play-off 2 groep B => KV Mechelen - KSC Lokeren Oost-Vlaanderen 2-1
Malinwa voetbalde tegen Lokeren nog eens een leuk playoffwedstrijdje bij elkaar. Bij de rust had de thuisploeg al meer
dan 2-0 kunnen voorstaan na een oppermachtige en fijnbesnaarde eerste helft. Na de pauze leek KVM even te bezwijken
voor de Lokerse druk én aansluitingstreffer, maar uiteindelijk mochten Leekens en co zich nog gelukkig prijzen dat het bij
2-1 bleef.
Malinwa vond al snel de weg naar de netten na een aanval uit het boekje. Hanni zette Paulussen op weg naar de perfecte
voorzet, Rits knikte fijntjes binnen.
Lokeren reageerde meteen via een afstandschot van Patosi, Gillet sprong het leer uit de hoek. Het was echter KVM dat de
toon zette en duidelijk zin had om nog eens een leuke thuiswedstrijd bij elkaar te voetballen. Verdier zette met een knal
Verhulst aan het werk. Aan de rebound van Hanni kon de Wase goalie niets meer doen: 2-0 en we waren nog maar 12
minuten ver.

Malinwa heer en meester
De bezoekers toonden zich nauwelijks en geel en rood bleef olijk verder voetballen: bijna viel ook de 3-0. Verdier kreeg de
bal net niet bij Matthys die voor een leeg doel stond. KVM bleef aandringen met kansen voor Hanni en Verdier, het
supporterslegioen kon genieten van enkele technische hoogstandjes. Een fraaie actie Hanni-Matthys strandde opnieuw
op Verhulst. En zo bleef het bij een 2-0 ruststand na een fijnbesnaarde eerste helft.
Bezoekende druk
Leekens greep tijdens de rust in met een dubbele wissel, maar het was wel de thuisploeg die voor het eerste gevaar van
de tweede periode zorgde. Matthys zag zijn schot via Verhulst voorlangs gaan. De bezoekers probeerden evenwel met
meer diepgang Gillet te bedreigen: de nummer 3 van de Rode Duivels had een puike redding in huis toen Harbaoui zich
centraal doorzette. De bezoekers riepen ook om een strafschop toen Bjelica in de zestien de ingevallen Enoh porde, maar
scheidsrechter Visser liet doorspelen.
Maar de elf van Leekens bleven drukken en puurden via die andere invaller Rassoul de aansluitingstreffer. De Witte en
Gillet redden op de lijn, maar toch kon Rassoul binnenkoppen. Zo kregen we plots weer een heel andere wedstrijd te zien.
KVM op zoek naar de derde
Verdier had even later nochtans de kans om de wedstrijd in een definitieve plooi te leggen: op zijn eigengereide wijze gaf
hij Verhulst het nakijken, maar mikte hij vanuit een scherpe hoek staalhard op de paal. Hanni en De Witte mochten het
even later ook nog een keertje proberen, Verhulst hield zijn ploeg in de wedstrijd.
Zo bleef het immers uitkijken voor de Lokerse tegenstoot. Harbaoui was in het slot dichtbij de gelijkmaker. Zijn kopstoot
zoefde net over de kruising. Een late 2-2 zou onverdiend geweest zijn, want KVM had de klus ook via Verdier en Hanni
moeten klaren.
Verdiende zege
De kansen bleven komen, maar het verlossende doelpunt wou maar niet vallen. Onzorgvuldige afwerking én een sterke
Verhulst hielden het bij 2-1. Bij Lokeren pakte Maric nog zijn tweede geel voor protest, maar meer gebeurde er in een
felbevochten slot niet meer en zo komt Malinwa aan de leiding van groep B.
Maandag 11 april: Sofiane Hanni is sinds afgelopen weekend de nieuwe Gouden Stier, de naam voor
de huidige topschutter van de Jupiler Pro League. De Franse Algerijn van KV Mechelen maakte tegen
KSC Lokeren Oost-Vlaanderen z'n vijftiende goal van het seizoen. Mbaye Leye van SV Zulte-Waregem
zit ook aan 15 doelpunten, maar omdat Hanni één goal meer maakte op verplaatsing krijgt hij de
Gouden Stier op z'n rug!
Dinsdag 12 april: speeldag 12 beloften Pro League => Club Brugge KV - KV Mechelen 4-4
Club Brugge liet een aantal A-kern spelers opdraven om ritme op te doen. Zo kregen onder andere Cools, Mechele,
Bolingoli, Moraes Wesley, Coopman en Dierckx speelminuten. KV Mechelen stelde daar de volgende jongeren met
speelminuten in eerste nationale tegenover: El Messaoudi, Vanlerberghe en Leal.
De wedstrijd begon dan ook wervelend. Na twee minuten trapte Dierckx tegen de deklat en met onze eerste tegenstoot
trof KVM via Zeroual raak. 0-1. Lang kon Malinwa van deze voorsprong niet genieten, want in minuut 11 kwam Club na
een hoekschop gelijk.
De wedstrijd kabbelde constant over en weer, al had de thuisploeg wel meer balbezit. Net voor rust haalde Mechele de
doorgebroken Leal neer, met een rode kaart tot gevolg.
Net na de rust lieten de Mechelse beloften zich veel te snel ringeloren door een voorspelde actie. Het staat dan 2-1. Op
het uur werd een persoonlijke actie van Leal foutief gestuit in de backlijn, Vanlerberghe zette de 11 meter om en brengt
KVM weer langszij.
Even later kende de wedstrijd opnieuw een nieuwe wending. Swolfs verslikte zich in een onnodige dribbel en beging een
strafschopfout met bijhorende uitsluiting. De ingekomen De Reys kon de stafschop niet keren. 3-2.
Aangeslagen waren de Mechelse beloften echter niet en dat hoefde ook niet, want in minuut 71 bracht Leal
KVM opnieuw langszij. Alsof dat nog niet genoeg was, werd KVM nog een keertje uitgespeeld en verscheen de 4-3 op het
scorebord.
Maar aan veerkracht ontbrak het bij Malinwa in deze wedstrijd zeker niet. Dat werd dan ook beloond. Vanlerberghe
trapte de 4-4 in doel. De winstkansen van KVM kregen echter een knauw toen de ingevallen Ampomah domweg 2x geel
pakte op 2 minuten.
De laatste 10 minuten was het dan ook eerder standhouden, dan vol voor de winst gaan.
Dinsdag 12 april: De werken aan de nieuwe tribune aan de kant van Telenet gaan onverminderd verder. Trapje per
trapje kan men de tribune vorm zien krijgen.
Gisteren al liet KV Mechelen op haar website weten dat vak E2 enorm populair is. Op een 15-tal losse plaatsen na is dit
vak al helemaal uitverkocht aan abonnees.

Donderdag 14 april: Joachim Van Damme verscheen vandaag voor het Vlaams Doping Tribunaal. Omdat deze de
desbetreffende controlearts Koen Bertels nog wil ondervragen of hij de procedure correct volgde, werd er nog geen
uitspraak gedaan. Het VDT zal Bertels op 12 mei horen, de uitspraak volgt ten vroegste 2 weken later.
Vrijdag 15 april: Malinwa versterkte zich met de 19-jarige Jeff Callebaut. Hij komt transfervrij over landskampioen KAA
Gent en tekende bij KV een contract voor 2 seizoenen. Callebaut is een linksvoetige flankaanvaller die ook in de spits kan
spelen en jeugdinternational is.
Zaterdag 16 april: speeldag 3 play-off 2 groep B => KV Mechelen - Sporting du Pays de Charleroi 2-3
Snel op achterstand
Slechts vijf minuten hebben de bezoekers nodig om zich door de verdediging van KV Mechelen te worstelen. Baby
omspeelt Chen, brengt de bal tot bij Perbet en die schiet buiten het bereik van Gillet. De eerste kans van de wedstrijd en
meteen raak.
Geen reclame voor POII
KV Mechelen probeert de achterstand snel goed te maken. Hanni, de uitblinker bij KVM, stuurt Verdier weg, maar die
besluit op Penneteau. Langs de overkant krijgt Charleroi ook nog een uitgelezen kans om een doelpunt te maken.
Ndongala gaat echter te hard door op Gillet en wordt bestraft.
De bezoekers lijken tevreden te zijn met de 0-1 voorsprong, en houden KVM makkelijk af. Grote kansen vallen er dan ook
niet meer te noteren. Reclame voor play off II is het alleszins niet.
De wedstrijd breekt open
Een donderpreek van Jankovic kan wonderen doen, en dat uit zich ook in de eerste minuten van de tweede helft.
Doelpunten levert het echter niet op. De Petter weet eerst aan de tweede paal geen raad met een doorgekopte vrijetrap
en even later wordt de dribbel van Matthys in de grote rechthoek afgebroken.
De wedstrijd breekt nu helemaal open. We krijgen kansen en strijd aan de twee kanten. Beide verdedigingen kunnen in
eerste instantie moeilijk om met de druk. Bij de bezoekers haalt Pennetau een schot van Hanni uit z’n doel, Gillet staat
dan weer paraat op een pegel van Baby.
0-3
KV Mechelen voetbalt vrijer, maar ook nu zit er doelpunt er niet in. Penneteau zet z’n vuisten tegen een vrijetrap van
Bjelica. Charleroi doet wel wat KVM niet kan, en het komt na 70 minuten op 0-3. Een stifter van Perbet belandt eerst nog
op de lat, maar Ndongala knalt de 0-2 wel tegen de netten. Vijf minuten later brengt invaller Ninis Charleroi op een
comfortabele 0-3 voorsprong.
Het wordt nog spannend

Maar KV Mechelen zou KV Mechelen niet zijn, moesten ze toch niet proberen terug te vechten. Met twee treffers van
Hanni – eerst via een rebound na een schot van Veselinovic en dan met een penalty – probeert Malinwa opnieuw
spanning in de wedstrijd te krijgen. Verder dan een 2-3 komt KVM echter niet…
Maandag 18 april: elfde speeldag beloften Pro League A => KV Mechelen - KV Red Star Waasland-SK Beveren 3-3
De beloften van KV troffen met David Destorme vandaag een ex-speler van Malinwa als trainer bij de tegenstander.
Destorme, die gedurende 5 seizoenen bij Geelrood speelde, sloot dit seizoen z’n actieve spelerscarrière af bij de Wase
fusieclub. Vorig jaar al begon hij met het trainen van de beloften van Waasland-Beveren in combinatie met zelf spelen bij
de A-kern. Op 30 maart kondigde hij aan dat hij met onmiddellijke ingang stopte met voetballen.
KV Mechelen begon de wedstrijd tegen de leider met de overtuiging dat een positief resultaat mogelijk was. Doch bewust
van de kwaliteiten van de tegenstander.
2-0
Na 12 minuten zorgde Verboven na geharrewar op hoekschop voor de openingstreffer. Dat gaf KVM uiteraard een
vertrouwensboost. De Mechelse beloften behielden na de 1-0 de controle over de wedstrijd ook al bleef WaaslandBeveren met hun verticaal spel dreigend.
Toen in minuut 23 Peffer vrij werd aangespeeld buiten de 16m haalde hij verwoestend uit. De bal verdween mooi in de
linker bovenhoek. 2-0.
Veerkracht langs beide kanten
De leider toonde echter veerkracht en scoorde in de 34ste minuut de aansluitingstreffer door een mooi uitgespeelde
aanval die door het centrum sneed. Vlak voor rust bood Vanbroeckhoven Leal een nieuw doelpunt aan, maar deze
besloot onbesuisd over. Dit was mogelijk een mentaal breekpunt geweest voor W-Beveren.
Lang moesten de Mechelse beloften we de rust niet wachten om de score uit te diepen. Cobbaut miste eerst nog een
vrije kopkans, maar enkele minuten later maakten de bezoekers een strafschopfout op Verbist. Peffer schoot deze
overtuigend tegen de touwen. 3-1.
Pompen of verzuipen
Maar de wedstrijd was nog lang niet over. Waasland-Beveren pompte nog meer volk en lange ballen naar voor. Een tijdje
overleefden de Mechelse beloften de stormloop, tot te weinig grinta hen fataal werd. 3-2 in de 75ste minuut en volle
overgave bij de bezoekers.
De minuten tikten weg, KVM gaf de bal vaak te simpel weg, bleef al te vaak de voetballende oplossing zoeken en
kreeg uiteindelijk in de laatste minuut het deksel op de neus. Op stafschop na handspel kwam Waasland-Beveren gelijk.
Weer een wedstrijd met een hoog animatie vermogen, waarin de jeugdzonden cash betaald werden. Echter niet
getreurd: weer wat leermomenten ervaren!
Dinsdag 19 april: Ondertussen is de losse verkoop voor abonnementen begonnen. Voor het eerst voert KV Mechelen
ook ‘koopzondagen’ in. Nu zondag 24 april opent Malinwa de deuren van 10u tot 16u voor de supporters die een
abonnement voor volgend seizoen willen aanschaffen. Ook de mensen die een extra woordje uitleg willen over de
nieuwe voordeeltarieven en vakken in het AFAS Stadion, zijn van harte welkom op het secretariaat.
Meer nog, wie geïnteresseerd is in een zitplaats op de nieuwe zittribune langs de zijlijn, kan die dag op de tribune zelf een
kijkje gaan nemen. Je kan zondag ook terecht in de kantine voor een drankje of een gezellige babbel.
De volgende koopzondagen staan geprogrammeerd op 22 mei (gecombineerd met de openwervendag op ‘onze’ werf) en
5 juni.
Donderdag 21 april: Gazet Van Antwerpen schrijft vandaag dat de 16-jarige Keith Groeneveld van 25 tot 30 april gaat
testen bij Manchester United FC. Groeneveld is een 1m89 grote centrale verdediger die voor de U17 van Malinwa
uitkomt. KV wil hem uiteraard graag houden, dat geldt ook van Jonathan De Bie (doelman van 15 jaar) die dit seizoen al
testte bij Liverpool FC en Tottenham Hotspur FC!
Tot slot wist ‘de Gazet’ ook dat Malinwa in 2,5 weken tijd al 4 000 abonnementen verkocht. De promocampagne (filmpje
met Mark Uytterhoeven, 100 000 broodzakken, achterkant van de bussen, diverse nieuwskanalen, …) werpt z’n vruchten
af.
Sofiane Hanni, waarvan de media deze week berichtten dat hij een persoonlijk akkoord zou hebben met RSC Anderlecht
over z'n transfer naar de Brusselse club, blijft ook na de midweekspeeldag in play-off 1 de Gouden Stier van de Jupiler Pro
League. Mbaye Leye scoorde voor SV Zulte-Waregem op KV Oostende en evenaart het aantal goals van de spelmaker van
KVM. Beide spelers scoorden ook evenveel goals buitenshuis, maar omdat Hanni minder speelminuten nodig had voor
z'n 17 doelpunten blijft hij aan de leiding van het topschuttersklassement.
Zaterdag 23 april: speeldag 4 play-off 2 groep B => Sporting du Pays de Charleroi - KV Mechelen 4-0
Veel viel er niet te beleven tijdens de eerste twintig minuten in het Stade du Pays de Charleroi. Tot Gumienny plots een
strafschop floot voor de thuisploeg: de uitglijdende Bjelica kreeg de bal tegen de arm, voldoende voor de ref om een
strafschop te fluiten. Nini gaf Gillet het nakijken (1-0).
Doelpunten volgen elkaar op
Veel tijd om te bekomen kreeg geelrood niet, want twee minuten later stond de dubbele voorsprong voor de thuisploeg
al op het bord. Gillet weerde een knal van Ndongala in de voeten van Perbet die de 2-0 maar voor het intikken had. (2-0).
Een Mechelse reactie kwam er niet en iets na het halfuur leek de wedstrijd helemaal gespeeld. Gelijkaardig aan de
tweede treffer was het nu Baby die simpel aan de tweede paal een geweerde bal van Gillet voor de voeten kreeg. (3-0)

Een bittere pil voor Malinwa dat enkel gevaarlijk was op stilstaande fase: Matthys krulde zijn vrije trap in het zijnet, terwijl
De Witte tegen de lat kopte na een nieuwe vrije trap van het nummer zeven.
Jankovic voerde tijdens de rust zijn tweede wissel van de avond door en bracht Ben Khalifa voor Matthys. De eerste kans
na de pauze was voor Malinwa: Bjelica begon aan een slalom door de thuisdefensie, maar kreeg zijn schot niet binnen het
kader. Iets waar Charleroi minder moeite mee had, ook aan het begin van de tweede helft. Gelukkig voor geelrood kon
Gillet nog meer schade vermijden met twee stevige reddingen na pogingen van Perbet. Even later bracht de Mechelse
goalie redding buiten de zestien. Met de handen, schreeuwde de thuisploeg, maar Gumienny liet begaan.
Perbet maakt vernedering compleet: 4-0
Voor Charleroi liep alles naar wens en nam de voet van het gaspedaal, terwijl Malinwa geen versnelling hoger geschakeld
kreeg. Perbet zag de kans om zijn doelpuntentotaal nog wat op te krikken en gaf Gillet met een fraaie plaatsbal voor de
vierde keer het nakijken. Een pijnlijke 4-0 nederlaag voor geelrood dat zichtbaar een nieuw zwart beest heeft gevonden.
De A-ploeg van de dames hadden er wel een leuke dag opzitten, zij werden na een 2-1-zege tegen rechtstreekse
concurrent KSK Voorwaarts Zwevezele kampioen. Van promotie naar tweede klasse waren de dames al zeker, maar nu
pakten ze dus ook de titel in derde klasse A.
Tot slot kwam er toch ook nog goed nieuws vanuit de herenploeg: Sofiane Hanni werd in de vooravond vader van dochter
Camila. Zijn vrouw Naima beviel pas rond 18.30 uur zodat de spelmaker van KV zelf met de wagen van Brussel naar
Charleroi moest rijden.
Maandag 25 april: inhaalwedstrijd vijfde speeldag beloften Pro League A => KV Mechelen - RSC Anderlecht 3-5
Niet in de wedstrijd
Al vanaf de eerste minuut was het duidelijk dat de Mechelse beloften niet in de wedstrijd zaten. In balbezit waren ze veel
te slordig en in balverlies veel te laks. Dat Anderlecht hier volop van profiteerde was merkbaar. Zij bepaalden het
wedstrijdverloop en tempo. Twee keer troffen ze raak voor de rust en KVM kond daar zeer weinig tegenover stellen.
Plots wel wakker
Na de rust leek iedereen bij Malinwa wel plots wakker. De Mechelse beloften zetten voorwaartse druk en kwamen
gevaarlijk opzetten. Lang hoefden ze op de aansluitingstreffer niet te wachten. Na geharrewar voor doel tikte El
Messaoudi de bal over de lijn.
Anderlecht leek een beetje van slag en had enkele tellen later zijn doelman nodig om een afstandsschot van Leal
onschadelijk te maken. Maar zoals zo vaak in play-off 1 maakte KVM een persoonlijke fout achteraan die door een
foutieve ingreep werd rechtgezet, al dan niet buiten de 16m. De scheidsrechter legde na geaarzel de bal op de stip voor
Anderlecht. 1-3.
Gelijkmaker
De mentale weerbaarheid van geelrood liet hen echter ook deze keer niet in de steek, want bijna onmiddellijk
maakte Peffer de 2-3 na een collectieve aanval. En zo ging het maar door. De Mechelse beloften bleven met geloof
Anderlecht achteruit duwen. De gelijkmaker viel dan ook in de 81ste minuut via Avetisov.
Anderlecht zet door
Deze score maakte echter geen einde aan het spektakel, daar zorgden anderen voor. Eerst liet men een buitenspelfase
ongestraft doorlopen en daarna werd om onduidelijke reden de bal voor een tweede maal op de stip gelegd. De wedstrijd
eindigde zo op een 3-5 overwinning voor Anderlecht.
Vrijdag 29 april: inhaalmatch vierde speeldag beloften Pro League A => KV Red star Waasland-SK Beveren - KVM 1-4
De bedoeling van de Mechelse beloften was om uitstekend uit de startblokken te schieten en Beveren (dat nog steeds op
titelkoers lag) te verrassen. Dat lukte uiteindelijk, want KVM won met 1-4.
Vroege voorsprong
Deze intentie resulteerde in een vroeg openingsdoelpunt van Zeroual. 0-1. Daarna begon Beveren zich meer en meer te
manifesteren en drukte het door. De gelijkmaker was dan ook onoverkomelijk.
Even moesten de Mechelse beloften door de zure appel heen bijten en overleven, maar toen Ampomah de bal van op 40
meter over de ver uitstaande doelman in doel deponeerde, kregen ze weer ademruimte: 1-2. Een fantastisch
uitgespeelde tegenaanval afgewerkt door Peffer zorgde voor een 1-3 ruststand.
KVM laat de thuisploeg niet meer in de wedstrijd komen
In de tweede helft behielden de Mechelse beloften meer de controle over het spel, ondanks de twee afgekeurde
buitenspeldoelpunten van Beveren (die terecht werden afgekeurd). Toen Ampomah een individuele actie bekroonde met
een doelpunt stond ook de eindstand op het bord: 1-4.
Een puik resultaat
Momenteel staan de Mechelse beloften op een vijfde plaats in play-off 1 op negen punten van leider Club Brugge. KVM
heeft twee wedstrijden minder gespeeld. Dinsdagavond ontvangen onze beloften STVV, de laatste in het klassement, op
De Nekker.
Zaterdag 30 april: vijfde speeldag play-off 2 groep B => KV Mechelen - K. Sint-Truidense VV 1-1
Malinwa kwam vanavond niet verder dan een teleurstellend 1-1 gelijkspel tegen STVV.
Om kans te maken om alsnog play-off 2 te winnen, moest KVM revanche nemen na het 4-0 verlies op Charleroi. Malinwa
nam tegen STVV meteen het voortouw met pogingen van Cocalic en Matthys. Invallersdoelman Velic kende echter een
vrij rustige eerste helft.

De thuisploeg wou wel, maar stuitte op een stevig Truiens verdedigend blok en voetbalde te traag om voor enig gevaar te
zorgen. Meer zelfs, KVM liet zich in slaap wiegen, vond geen creatieve oplossingen en speelde een zielloze eerste helft bij
elkaar. Tot overmaat van ramp volgde ook een tegendoelpunt voor de pauze.
Een afgeweken voorzet dwarrelde tot bij Gerkens die zonder enige weerstand een omhaal uit zijn schoenen mocht
toveren. 1-0 en KVM mocht zich even later zelfs gelukkig prijzen dat er geen tweede tegentreffer bij kwam: weer matig
verdedigen leidde een knaller van Nirisarike van dichtbij in. Zijn bal zoefde net over de dwarsligger.
Zege nodig
Maar Malinwa had meer dan een punt nodig om de playoffdroom levendig te houden. Toch werd Gillet plots aan het
werk gezet door onder meer Angban. Langs de andere kant zag Veselinovic zijn kopper gestuit op de lijn. Het was een
nerveuze bedoening in het AFAS Stadion: de thuisploeg kreeg wel ruimte, maar wist daar bijzonder weinig mee aan te
vangen. Matthys en Claes keilden zo wenkende mogelijkheden onbesuisd over.
Het was echter STVV dat in het slot via Raman twee keer dé kans op de 1-2 versierde. Gillet stond echter pal. Malinwa
bleef zenuwachtig acteren en geraakte zo niet meer aan de kooi van doelman Velic.
Maandag 2 mei: speeldag 13 beloften Pro League A => KV Mechelen - K. Sint-Truidense VV 1-2
Twee wedstrijden in vier dagen voor de Mechelse beloften… De vraag waar de technische staf mee worstelde was dan
ook of de spelers fit en fris genoeg waren om opnieuw te presteren. Over de fitheid bestond geen twijfel, een gebrek aan
frisheid daarentegen droeg wel tot 1-2 nederlaag tegen STVV bij.
Verdiende voorsprong
Overtuigend starten en snel een doelpunt maken was in ieder geval de boodschap. In de eerste 15 minuten kwam KVM
dan ook een aantal keren gevaarlijk opzetten. De juiste eindpas ontbrak echter.
Daarna vielen de Mechelse beloften stil en kwam Sint-Truiden meer in de wedstrijd. Toch was het Malinwa dat op
voorsprong kwam. Een snelle tegenaanval bereikte Zeroual en die werkte beheerst af.
Peffer mist precisie
Een vertrouwensboost leverde dit echter niet op. KV Mechelen heerste namelijk niet. Peffer kreeg wel enkele kansen,
maar de afwerking liet te wensen over. Een schot vloog naast het doel en even later stonden de doelman en de paal in de
weg.
De wedstrijd kon dan ook alle kanten uit. Net voor de rust kwam STVV langszij na een domme, overbodige fout in de 16
meter. De laatste mogelijkheid voor de rust kopte Peffer voorlangs.
Persoonlijke fouten
De Mechelse beloften beseften dan ook dat het na de rust beter moest. Meteen na de rust liet El Messaoudi het na om
KVM opnieuw op voorsprong te brengen. Van in de kleine rechthoek kreeg hij de bal niet voorbij de doelman. Even later
was El Messaoudi opnieuw de hoofdrolspeler, deze keer in negatieve zin. Onnodig en knullig balverlies strafte SintTruiden genadeloos af.
Vanaf dat moment liet de frisheid van de Mechelse spelers hen in de steek. Ze probeerden wel, maar misten de nodige
overtuiging. Een poging van Verbist stuitte op de laatste verdediger en een schot van Ampomah ging nog voorlangs.
KV Mechelen verdiende deze nederlaag niet, maar de prestatie was onvoldoende om een overwinning te rechtvaardigen.
Maandag 2 mei: Verder werd Sofiane Hanni verkozen tot 'Belgische Leeuw'. In het Brusselse Birmingham Palace kreeg
de spelmaker van KV Mechelen de award voor beste speler van Arabische herkomst in de Belgische competitie. Hij volgt
op de erelijst Mehdi Carcela op. Hanni, die de trofee overhandigd kreeg door Brussels staatssecretaris Fadila Laanan,
haalde het van Anice Badri en Julian Michel van R. Mouscron-Péruwelz. Ex-voetballer Nordin Jbari is de voorzitter van de
jury van de ‘Belgische Leeuw’.
Woensdag 4 mei: Nadat
vorige week Tim Matthys en
Steven De Petter enkele uren
hielpen op het secretariaat
van Malinwa om
abonnementen te verkopen,
was het deze week de beurt
aan Jean-François Gillet en
Randall Leal.
Nog tot 6 juni kunnen er
seizoenskaarten aangeschaft
worden tegen een
voordeeltarief.
Met de slogan Samen
Malinwa loopt de
verkoopcampagne alvast als
een trein !

ste

Vrijdag 6 mei: KV Mechelen verkocht vandaag haar 5 000 abonnement voor volgend seizoen. De eer was weggelegd
voor Michiel Van Damme. Hij kreeg uit handen van Marc Faes en Steven Tuyls naast z’n abo ook een gesigneerd shirt van
Malinwa.
Zaterdag 7 mei: speeldag 6 groep B play-off 2 => KSC Lokeren Oost-Vlaanderen - KV Mechelen 5-1
KVM kon in Lokeren nooit een vuist maken en sloot met een 5-1 verlies het seizoen op pijnlijke wijze af. Bezinnen en
opnieuw bouwen lijkt het credo in het tussenseizoen om in juli alle geelrode harten te kunnen heroveren.
Malinwa, zonder Gillet (bronchitis) en zonder Matthys en Verdier (omwille van tactische redenen op de bank), ontsnapte
al snel aan een achterstand. Harbaoui kon door de buitenspelval glippen, maar mikte oog in oog met Moris in het zijnet.
Ontketende Harbaoui
Het zou diezelfde Harbaoui zijn die KVM in de aanvangsfase heel wat kopzorgen bezorgde. Een korte opsomming: een
fraaie omhaal zoefde over, een vinnige intikker veegde Claes van de lijn en een stevige kopstoot haalde Moris knap van
onder de lat. Die waarschuwingen waren echter onvoldoende, want bij een hoekschop mocht de Tunesische spits van de
thuisploeg vrij inkoppen.
Dominante thuisploeg
KVM had het lastig om de bal bij te houden en kon Verhulst maar met enkele schuchtere pogingen bedreigen. Claes
probeerde het met een schotje van net buiten de zestien, een aan buitenspel ontsnapte Leal knalde vanuit een scherpe
hoek over. Op het halfuur rook Veselinovic ruimte, Verhulst pakte het schot.
Het was echter een dominant Lokeren dat vlak voor de pauze opnieuw kon scoren. Galitsios troefde Claes af en dribbelde
zich vervolgens netjes tot bij de 2-0. Mechels protest bij Verbist baatte niet. Jankovic gooide na de pauze Verdier in de
strijd, maar die had nog geen bal geraakt toen KVM zich achterin kinderlijk liet inpakken. Bolbat hield mooi het overzicht,
Harbaoui kon eenzaam en alleen Moris lobben.
Even De Petter
Malinwa deed zichzelf zo helemaal de das om en gaf niet de indruk iets tegen dit Lokeren te kunnen beginnen. De
bedrijvige Leal schilderde even later tot bij Veselinovic en Cocalic, maar Verhulst pakte zonder angstzweet. Toch geraakte
KVM aan de 3-1, De Petter kon een hangende bal in de kluts tegen de touwen werken.
Pijnlijk seizoenseinde
De bezoekende hoop laaide even op, maar KVM bleef achterin bijzonder kwetsbaar. Harbaoui miste op een haar na de 41 en Patosi haalde in een zee van ruimte aan de zestien uit, over. Het was slechts uitstel van executie, want de vierde
Lokerse goal viel even later toch. Harbaoui maakte zijn derde van de avond.
Nee, al wie geelrood ademt, werd niet vrolijk van dit seizoenseinde. De kelk moest tot op de bodem geledigd worden
nadat Harbaoui zich nogmaals sterker dan de KVM-defensie toonde. Met de punt van de schoen zette hij de eindstand op
het bord. Sofiane Hanni, voor het laatste in de kleuren van stamnummer 25, werd nog vervangen voor een applausje voor
zijn kunstjes de afgelopen twee seizoenen.
Verder is het duidelijk: KV Mechelen dient weer van nul te bouwen, sportief én extrasportief, om volgend seizoen het
echte Malinwa weer te laten herrijzen.
Maandag 9 mei: speeldag 14 beloften Pro Leauge A => R. Standard de Liège - KV Mechelen 1-2
Na de nederlaag tegen STVV kwam het voor de Mechelse beloften erop aan om weerbaarheid te tonen. Met een
verplaatsing naar Standard lag dat niet voor de hand. Toch won KV Mechelen met 1-2.
Kansen voor KV Mechelen
Standard begon het beste aan de wedstrijd. De thuisploeg kreeg dan ook de eerste kans, maar Coosemans bracht
redding. Niet veel later kon KV Mechelen eens tegenprikken. Verbist opende de score. 0-1.
De Mechelse beloften namen de controle over de wedstrijd en lieten Standard niet in hun spel komen. De kansen voor
Malinwa stapelden dan ook op. Een schot van Zeroual ging over en een doelpoging van Tindemans strandde op de deklat.
Standard kon daar qua doelgevaar weinig – tot zelfs niets – tegenoverstellen.
Malinwa druk door
Na de rust verwachtte KVM een stormloop van de thuisploeg, maar deze bleef uit. Het waren de Mechelse beloften die
steeds voor gevaar zorgden en dat loonde ook. Ampomah kopte aan de tweede paal een hoekschop binnen. 0-2, een
comfortabele voorsprong.
KV Mechelen liet het daar echter niet bij. Op een tijdspanne van tien minuten verschenen de twee Mechelse spitsen
alleen voor de doelman. Ampomah, tot tweemaal toe, en Peffer konden deze kansen echter niet verzilveren.
Aansluitingstreffer
Zo bleef Standard wel in de wedstrijd. Tien minuten voor tijd, na wat geharrewar voor doel, scoorde de thuisploeg de
aansluitingstreffer. KV Mechelen gaf echter de overwinning niet meer uit handen en won zo met 1-2 van Standard.
Volgende week vrijdag trekken de Mechelse beloften naar KRC Genk om hun laatste wedstrijd af te werken.
Maandag 9 mei: Na z'n verkiezing tot 'Belgische Leeuw' heeft Sofiane Hanni ook de Ebbenhouten Schoen gewonnen.
Hanni, die Neeskens Kebano opvolgt, kreeg de trofee uit handen van ex-Anderlecht en ex-Club Bruggespeler Nzelo Lembi.
De Algerijnse spelverdeler van KV Mechelen haalde het voor ex-KV-speler Nana Akwasi Asare (nu bij KAA Gent), Frank
Acheampong (RSC Anderlecht), Abdoulay Diaby (Club Brugge KV) en Frédéric Gounongbé (KVC Westerlo. Hij draagt de
Ebbenhouten Schoen - voor het eerst echt in ebbenhout - op aan zijn overleden oom. "Hij heeft me altijd gesteund in mijn
voetbalcarriere."

De Ebbenhouten Schoen bekroont de beste voetballer van Afrikaanse origine uit de Belgische competitie. Het
referendum werd in leven geroepen door de vzw African Culture Promotion en RTL-TVi en is aan zijn 25ste (!) editie toe.
De jury bestaat uit bondscoach Marc Wilmots, alle trainers uit de drie nationale afdelingen, leden van de Belgische
sportredacties (geschreven en audiovisuele pers) en leden van een erejury, voorgezeten door voormalig Rode Duivel
Georges Heylens.

Hanni met z'n trofee, z'n vrouw Naima en hun 17 dagen oude dochtertje Camila.
Woensdag 11 mei: Ondertussen, exact 28 jaar na de Europacupwinst in Straatsburg, begon Malinwa aan het verwijderen
van het grasveld waarop afgelopen seizoen werd gevoetbald. De komende weken wordt het nieuwe terrein aangelegd en
ingezaaid. Het speelterrein wordt een meter breder aan de kant van het huidige seatsgebouw. Ook zal het hele veld
netjes afgewerkt en omringd worden door groene matten.
Donderdag 12 mei: Marc Wilmots
maakte vanmiddag z'n selectie bekend
voor het Europees Kampioenschap
van aanstaande zomer in Frankrijk.
Voor het eerst sinds 1994, toen Michel
Preud'homme en Alex Czerniatynski er
bij waren op het WK in de Verenigde
Staten, is een Malinwa-speler
geselecteerd voor een EK of WK. De
eer is weggelegd voor doelman JeanFrançois Gillet, die tot op heden reeds
51 selecties en 9 caps voor de Rode
Duivels versierde. De bijna 37-jarige
Luikenaar liet ondertussen wel weten
dat hij geen nieuw contract bij KV zal
tekenen. Met een videoboodschap
bedankte hij iedereen in Mechelen en
nam hij afscheid van de club!

Michel Preud'homme

Donderdag 12 mei: Vandaag hoorde het Vlaams Doping Tribunaal de dokters die de positieve dopingtest van Joachim
Van Damme afnamen, om na te gaan of zij de procedure correct volgden. Er werd een proces-verbaal van de verklaringen
opgemaakt. Op 9 juni zal Johnny Maeschalck, de advocaat van de KV Mechelenmiddenvelder, zijn pleidooi houden. Een
uitspraak wordt later verwacht.
Verder testte Expeditie Malinwa, een groep van vijf studenten Media- en Entertainment Business (MEB) van Thomas
More, samen met enkele jeugdspelers energieopwekkende vloertegels om deze misschien in te zetten in het AFAS-

stadion. Met deze vloertegels zouden de verschillende vakken in het AFAS-stadion het tegen elkaar kunnen opnemen in
een wedstrijdje om de meeste energie op te wekken. Gisteren werd het idee uitgetest met enkele jeugdspelers.
De vloertegels van het Nederlandse bedrijf Energy Floors werden eerder al ingezet op Pukkelpop en in een discotheek in
Antwerpen. De test wordt door Thomas More en KV Mechelen geëvalueerd om te bekijken of de vloeren ook tijdens
wedstrijden naar het AFAS-stadion kunnen gehaald worden.
Vrijdag 13 mei: KV Mechelen maakt via haar website reclame voor haar tweede 'koopzondag' op 22 mei. Die dag valt
ook samen met de 'openwervendag' waaraan bouwondernemer Willemen deelneemt.
Een kijkje nemen op de tribune-in-aanbouw tot op het niveau van de skyboxen (tweede verdieping). Of op het nieuwe
sfeervak F. Een bezoekje aan de comfortabele zitplaatsen op de nieuwe tribune langs de zijlijn. Mark Uytterhoeven die
jou persoonlijk hierlangs begeleidt. Je kunt het allemaal volgende week zondag beleven op KV Mechelen.
Verder kunnen er uiteraard abonnementen aangekocht worden, nog tot 6 juni met een extra korting.
Dinsdag 17 mei: Vanaf volgend seizoen krijgt KV Mechelen een fonkelnieuwe fanshop. Dan opent de “Kappa Soccer
Store” de deuren in het vernieuwde AFAS-stadion.
Uitbater van de nieuwe shop van maar liefst 185 vierkante meter is United Brands. “Ze zijn al jarenlang een trouwe
partner van Malinwa, “ zo zegt algemeen directeur van KVM, Marc Faes. “De komende vier seizoenen zullen zij een
nieuwe samenwerking met ons aangaan.”
En wat voor een samenwerking. Vanaf volgend seizoen zal in de nieuwe tribune langs de zijlijn de “Kappa Soccer Store”
de deuren opendoen. Zal je daarin terugvinden: de volledige Kappa-lijn van KVM-outfits, de 1904-lijn, voetbalschoenen,
leuke KVM-gadgets en vrijetijdskledij.
De “Kappa Soccer Store” zal van maandag tot en met zaterdag geopend zijn. Daarnaast wordt de webshop volledig
vernieuwd.
Ondertussen verkoopt de fanshop aan de hoofdingang van het AFAS-stadion uit. Zo kan je er nog op woensdag 18 en 25
mei tussen 14 en 16.30u terecht voor stevige kortingen.
Donderdag 19 mei: Na een lange selectieprocedure stelde KV Mechelen haar nieuwe Sportief Directeur voor. De keuze
van het Mechelse bestuur viel op de 53-jarige Rik Van de Velde. Hij haalde het van ex-KVM-spelers Jonas Ivens en Tom
Soetaers die uit de vele sollicitaties net als Van de Velde de shortlist haalde waaruit Malinwa haar opvolger voor Olivier
Renard koos.
Van de Velde is geen onbekende voor de club, in het seizoen 2004-2005 was hij van juli tot januari hoofdtrainer. Nadien
was hij ook nog trainer van KV Oostende, SV Zulte-Waregem en KFC Vigor Wuitens Hamme. Daarna was hij gedurende 5
jaar scout voor RSC Anderlecht om in 2012 terug naar het veld te keren als coach van K. Racing Waregem. In december
2013 ging hij dan opnieuw aan de slag als scout, bij de buren van SV Zulte-Waregem deze keer. Momenteel bekleed Van
de Velde deze functie bij de Engelse Premier League-club Crystal Palace FC.
Na z'n vakantie gaat hij vanaf 6 juni aan de slag bij KV Mechelen. Eerst gaat Van de Velde samenwerken met leermeester
Fi Vanhoof.
Verder werden de werklui op werf in het AFAS-stadion vanavond opgeschrikt door een werkongeval. Eén van de
arbeiders kreeg een staalprofiel op de voet. De hulpdiensten hielpen de man in kwestie van de werf en brachten hem
naar het ziekenhuis. Vermoedelijk is zijn voet gebroken.
Vrijdag 20 mei: Wat al lang in de lucht hing, werd van geofficialeerd: Sofiane Hanni verlaat KV Mechelen en gaat voor
RSC Anderlecht spelen. De Franse Algerijn had reeds een overeenkomst met de Brusselaars, nu kwamen de clubs er ook
uit. “Voor KV Mechelen is dit de meest lucratieve transfer uit haar geschiedenis”, zo zegt KVM-voorzitter Johan
Timmermans. “Transferbedragen kunnen we niet noemen, maar we hebben het maximum uit de onderhandelingen
kunnen halen." Op de website Transfermarkt werd de spelmaker z'n marktwaarde op 4 miljoen euro geschat, de media
gokt op een transfersom van rond de 2 miljoen euro.
Tegelijkertijd stelde Malinwa Hanni's opvolger voor: Yohan Croizet ! Croizet is een 24-jarige Franse middenvelder die
overkomt van het gedegradeerde Oud-Heverlee Leuven. Hij voetbalde eerder ook voor FC Metz en Excelsior Virton en
tekende een contract voor 4 seizoenen bij Geelrood.
Vrijdag 20 mei: Inhaalwedstrijd eerste speeldag beloften Pro League A => KRC Genk - KV Mechelen 2-1
De Mechelse beloften verloren deze week met 2-1 op het veld van KRC Genk. Demirel scoorde de enige Mechelse treffer.
Trainer Steve Van Tongelen – die vorig weekend met de Mechelse beloften een driedaags tornooi speelde – moest
puzzelen om fitte spelers tussen de lijnen te krijgen voor de verplaatsing naar Genk.
Geelrood moest in de eerste helft het spel laten aan de thuisploeg en keek tegen een 2-0 achterstand aan. De score had
nog hoger kunnen oplopen, al werd geelrood wel een strafschop ontnomen.
Na de rust schakelden de bezoekers een versnelling hoger en het wedstrijdbeeld kantelde. Demirel verzilverde
een strafschop en bracht KVM weer in de wedstrijd. Onrust in het Genkse kamp, een boost aan vertrouwen bij geelrood.
Toen Smolders twintig minuten voor tijd mocht gaan douchen met een rode kaart, leek de wedstrijd in eerste instantie
gespeeld. Geelrood bleef echter knokken en het was Wilms die enkele minuten voor tijd de gelijkmaker overhaast op de
Genkse goalie schoot.
Malinwa verloor zo haar laatste wedstrijd van het seizoen met 2-1.

Zaterdag 21 mei: Het Nieuwsblad, de organiserende krant van de 'Profvoetballer van het Jaar' maakte vandaag de
genomineerden voor haar trofeeën bekend. Sofiani Hanni is samen met Lior Refaelov van Club Brugge KV en Sven Kums
van KAA Gent kanshebber voor de titel van Prof van het Jaar. In de andere categoriën (trainer, doelman en belofte van
het jaar) zijn geen KV-mensen genomineerd. Maandag worden de laureaten op gala-avond bekend gemaakt.
Zondag 22 mei: De hele zondag lang stonden de poorten van het AFAS-stadion open voor de Open Wervendag. De werf
van de nieuwe tribune achter doel was voor de eerste keer toegankelijk voor het grote publiek.
Ondanks de regen werd de Open Wervendag in het AFAS-stadion een groot succes. Het was bijna een overrompeling: zo
had Mark Uytterhoeven die 5 rondleidingen gaf de grootste moeite om iedereen in één uurtje rond te gidsen. Tussen de
1500 en 2000 nieuwsgierigen kwamen naar KVM vandaag.
Maandag 23 mei: Op het Gala van de Profvoetballer van het Jaar in de Eskimofabriek in Gent werd Sofiane Hanni
verrassend verkozen tot Profvoetballer van het Jaar. De Franse Algerijn van KV Mechelen die volgend seizoen voor RSC
Anderlecht gaat spelen kreeg van z'n collegavoetballers in eerste klasse meer punten dan Lior Refaelov van Club Brugge
KV en Sven Kums van KAA Gent. Na Marc Emmers in 1989 en Philippe Albert in 1992 is Hanni de derde KV-speler die deze
prestigieuze prijs in ontvangst mag nemen. Sinds de invoering van de play-offs is hij de eerste speler van een club uit
play-off 2 die met de eer gaat lopen!

Dinsdag 24 mei: Vanmiddag werden Rik Van de
Velde en Yohan Croizet
door voorzitter Johan
Timmermans aan de pers
voorgesteld. Nadien kreeg
Croizet meteen de eer om
het nieuwe shirt voor het
volgende seizoen bekend te
maken. Telenet, Kappa en
Afas blijven shirtsponsors.
Ondertussen verkocht Malinwa al 6 500 abonnementen voor volgend seizoen. Nog tot en met zondag 5 juni kunnen er
seizoenskaarten aangeschaft worden tegen een voordeeltarief waar men 20 wedstrijden krijgt in plaats van 18, en dit
tegen dezelfde prijs als vorig seizoen.
Woensdag 25 mei: Na het
nieuwe homeshirt voor het
volgende seizoen raakten
vandaag ook de nieuwe
uit-shirts en het keeperstenue bekend. Het witte is
het tweede shirt, het
zwarte het derde shirt en
de blauwe zal door de
doelmannen gedragen
worden.
Het programma van de voorbereiding op het nieuwe seizoen is ondertussen ook bijna volledig. Op maandag 20 juni
worden de spelers terug in Mechelen verwacht voor de eerste training. Het eerstvolgende weekend staan er meteen 2
oefenwedstrijden op schema: zaterdag 25 juni speelt KV op VC Rijmenam, de dag nadien is K. Groen-Rood Katelijne
gastheer voor Malinwa. De andere oefenmatchen zijn op SK Rapid Leest (29/6), KVK Tienen (2/7), K. Wolvertem SC (6/7),

FC Eindhoven (9/7), R. Union Saint-Gilloise (13/7), R. Antwerp FC (16/7) en Oud-Heverlee Leuven (21/7). De tegenstander
voor het fanweekend van 23 en 24 juli is nog niet bekend. De competitie start opnieuw in het weekend van 29, 30 en 31
juli.
Vrijdag 27 mei: De Algerijnse voetbalbond organiseerde vanmorgen een ceremonie met receptie om Sofiane Hanni en
Riyad Mahrez te huldigen. Beide spelers werden verkozen tot beste speler van hun competitie. Hanni uiteraard bij KV
Mechelen, Mahrez bij de verrassende Engelse kampioen Leicester City FC.
Zaterdag 29 mei: Vandaag werd er begonnen met werken aan de neutrale zone in het AFAS-stadion.
“Gezien we het veld helemaal aan het vernieuwen zijn om aan de UEFA-normen te voldoen, pakken we ook de neutrale
zone rond de spelerstunnel aan”, zo zegt algemeen directeur van KVM, Marc Faes. “Het hele veld wordt opgehoogd en
vergroot. We hebben een nieuw afwateringssysteem geplaatst en rond het terrein komen matten met kunstgras.”
De staanvakken D en E worden dan weer iets kleiner. “Doordat het veld dichter bij de hoofdtribune komt, wordt de hele
buitenzone rond de spelerstunnel aangepast. De plaatsen voor mindervaliden dienen we wat achteruit te schuiven zodat
we daar een nieuwe zone voor hen kunnen creëren.”
Dinsdag 31 mei: Vandaag maakte bondscoach Marc Wilmots z'n definitieve selectie bekend voor het EK. Zoals verwacht
is met Jean-François Gillet voor het eerst sinds 1994 een Malinwaspeler geselecteerd voor een groot tornooi. Eerder
onverwacht is de selectie van Christian Kabasele. Kabasele is een centrale verdediger van KRC Genk die tijdens het
seizoen 2010-2011 door KAS Eupen enkele maanden werd uitgeleend aan KV Mechelen. Opvallend is dat hij toen nog als
aanvaller speelde! Met Christian Benteke Liolo, in 2010-2011 ook verhuurd aan Malinwa (door R. Standard de Liège) en
momenteel bij Liverpool FC, zit er nog een derde KVM-gerelateerde speler bij de Rode Duivels.

Kabasele in 2011.

Gillet in 2016.

Benteke in 2010.

Vrijdag 3 juni: Malinwa overschreed vandaag de kaap van 7 000 abonnees. Eric Govers uit Kapellen was de gelukkige die
het 7 000 abonnement bemachtigde en een etentje met een speler van de A-kern krijgt aangeboden.
Zondag organiseert KVM haar derde koopzondag. Dat is meteen de laatste dag dat er seizoenskaarten aan een
voordeeltarief kunnen gekocht worden.
Morgen worden dan weer 300 zetels uit de businessseats verkocht. Een seat kost 25 euro. Eerstdaags start GoFit immers
met de werken om het gebouw om te toveren tot een nieuwe fitness.
Maandag 6 juni: Na de derde koopzondag van gisteren klokte KV Mechelen af op 7 425 abonnementen. Op 8 weken
voor de competitiestart nadert Malinwa dus haarstotaal van 8 038 abonnees van vorig seizoen.
Vanaf vandaag worden de abonnementsprijzen verrekend a rato van het nieuw aantal thuiswedstrijden volgend seizoen.
Woensdag 8 juni: Vanmiddag omstreeks 14u30 werd de kalender voor het seizoen 2016-2017 bekend gemaakt. KV
Mechelen krijgt de eer om de nieuwe competitie op vrijdag 29 juli te openen tegen landskampioen Club Brugge KV. Op
speeldag 2 trekt Malinwa naar de Oostkantons, voor haar eerste verplaatsing treft het promovendus KAS Eupen. In het
weekend van 11 en 12 maart sluit KV de reguliere competitie af met een uitmatch op KAA Gent.
Tijdens de voorstelling van de kalender werden ook de winnaars van de Pro League+ Awards bekend gemaakt. In de
categorie voor beste community werking eindigde de Mechelse Hattrick vzw knap tweede. Winnaar werd Club Brugge
KV, OHL kaapte het brons weg.
Donderdag 9 juni: Vandaag werden de laatste pleidooien gehouden in de dopingzaak van Joachim Van Damme. De
procureur van het Vlaams Dopingtribunaal vraagt een straf van 2 jaar. Advocaat Johnny Maeschalck pleitte eerder al
procedurefouten en hoopt “dat een waardeoordeel mogelijk” voor z’n cliënt. Volgende week donderdag volgt de
uitspraak.

Vrijdag 10 juni: Op z'n Facebookpagina laat Ibrahima Cissé weten dat hij terugkeert naar R. Standard de Liège. Twee jaar
geleden kwam hij van de Luikse club naar Malinwa. Nu maakt de beloftevolle middenvelder dus de omgekeerde
beweging. Hij tekende een contract van 4 seizoenen bij de Rouches.
Cédric Mingiedi Mpembele wordt door KV voor 1 seizoen verhuurd aan KFC Vigor Wuitens Hamme. Mingiedi kwam vorig
seizoen mede door een zware blessure weinig aan spelen toe en kan nu proberen om bij Hamme meer ervaring op te
doen. Vigor Wuitens werd kampioen in derde klasse en speelt volgend seizoen in de eerste amateurreeks, met o.a. FC
Olympia Beerschot-Wilrijk, FC Verbroedering Dender EH, KSK Hasselt, AS Verbroedering Geel, RFC Seraing, K. Patro Eisden
Maasmechelen, KSK Heist, ...
Eerder deze week raakte ook bekend dat Jonathan De Bie voor Tottenham Hotspur FC gaat spelen. De Bie is een 15-jarige
doelman van KV Mechelen die ook op interesse van o.a. Liverpool FC en Arsenal FC kon rekenen. Volgens Het Laatste
Nieuws haalde Malinwa op haar beurt Lars Coveliers (15 jaar) en Vince Colpaert (16 jaar) weg bij respectievelijk RSC
Anderlecht en PSV Eindhoven.
Ondertussen voegde Malinwa een oefenduel tegen het Nederlandse NAC Breda toe aan het voorbereidingsschema op het
nieuwe seizoen. De match gaat door op woensdag 13 juli om 19u in Sportpark De Gagelrijzen in Sint-Willebrord.
Zondag 12 juni: Malinwa laat weten dat de familievakken E1 en E2 volledig zijn uitverkocht aan abonnementen. Het gaat
over 900 plaatsen. Door dit succes zullen deze tarieven ook toegepast worden in de vakken K1 en K2, de zitplaatsen
achter het doel aan de kant van de hoofdingang.
Dinsdag 14 juni: Philippe Vande Walle verlaat KV Mechelen. net zoals Cissé, Renard en Kosanović trekt hij naar R.
Standard de Liège. Het nieuws werd bevestigd op de site van Standard. De transfer naar de Rouches van Jean-François
Gillet, die na z'n verhuurdperiode aan KV terug eigendom is van Catania Calcio, is nog niet in rond, maar het zou op vraag
van Gillet zijn dat Vande Walle mee de overstap maakt naar Luik. Hij zou graag verder blijven werken met z'n
keeperstrainer van het afgelopen seizoen.

Ondertussen wordt er stevig verder gewerkt aan de nieuwe tribune aan de kant van Telenet.
Woensdag 15 juni: Malinwa versterkte zich met de Griek Dimitrios Kolovos, een 23-jarige middenvelder die ook in de
spits kan spelen. Hij wordt voor één seizoen gehuurd van Olympiakos FC Piraeus, er werd ook een aankoopoptie
bedongen. Eerder (2013-2015) werd hij door de Griekse topclub ook al verhuurd aan Panionios FC. Kolovos, die ook al
enkele caps voor de nationale ploeg van Griekenland verzamelde, zal vanaf 20 juni meetrainen. KV liet ook weten dat de
uitgaande transfers van Ibrahima Cissé, Jean-François Gillet en Philippe Vande Walle officieel werd afgerond.
Donderdag 16 juni: Joachim Van Damme heeft een schorsing van twee jaar gekregen voor z'n positieve dopingtest na de
match op KVC Westerlo van 16 januari van dit jaar. Van Damme werd toen door de Geschillencommissie van de KBV
voorlopig geschorst, vandaag sprak het Vlaams Doping Tribunaal een schorsing van 2 jaar uit. De schorsing is met
terugwerkende kracht, dus mag hij vanaf 16 januari 2018 weer voetballen. Indien hij in beroep wil gaan, moet hij zich tot
het TAS (Internationaal Sporttribunaal) in Lausanne wenden.
Vrijdag 17 juni: KV Mechelen laat weten dat de eerste training van het nieuwe seizoen aanstaande maandag zal
doorgaan op Sportpark De Nekker. Aleksandar Janković blaast om 10.30u verzamelen, in de namiddag is er geen training.
Dinsdag 21 juni staan er 2 trainingen op het programma: in de voormiddag op De Nekker en in de namiddag op de
terreinen van K. Groen-Rood Katelijne.

Zaterdag 18 juni: Ook in het weekend wordt er verder gewerkt aan het stadion. Hieronder een beeld van de huidige
situatie op de werf van KV Mechelen.

Zondag 19 juni: KV Mechelen maakte vandaag heel wat transfernieuws bekend. Aanvoerder Steven De Petter verlaat de
club en gaat voor K. Sint-Truidense VV voetballen. Verder wordt Jens Naessens verhuurd aan SV Zulte-Waregem, de club
waarvan KV hem 2 seizoenen geleden overnam. Sheldon Bateau, die aan PFC Krylja Sovetov Samara verhuurd werd,
wordt dan weer eigendom van de Russische club gaat dus definitief voor de ploeg van trainer Franky Vercauteren spelen.
Tot slot deed Malinwa ook nog een inkomende transfer: Željko Filipović, een 27-jarige Sloveense middenvelder komt
voor 3 seizoenen naar KV. Dit op voorwaarde dat hij slaagt voor de medische testen.
Maandag 20 juni: Terwijl het EK nog volop aan de gang is, begon Malinwa vandaag met de voorbereiding op het nieuwe
seizoen. Coach Janković kreeg 25 spelers ter beschikking die hij onderwierp aan een fysieke afvallingsrace (Vamevaltest)
op de atletiekpiste van Sportpark De Nekker.
24 spelers begonnen aan de conditietest: Mats Rits, Tim Matthys, Glenn Claes, Xavier Chen, Aleksandar Bjelica, Anthony
Moris, Anthony Swolfs, Miguel Mees, Ljuban Crepulja, Seth De Witte, Jordi Vanlerberghe, Jules Van Cleemput, Laurens
Paulussen, Ahmed El Messaoudi, Jordy Peffer, Nicolas Verdier en Dalibor Veselinović, nieuwkomers Yohan Croizet, Jeff
Callebaut, Nils Schouterden en Dimitrios Kolovos, de Ghanezen Sharaf Mahama en Hope Doagbodzi en de Braziliaanse
tester Marcus Vinicius Ferreira Bastos (een 21-jarige flankaanvaller). Uroš Vitas deed het nog kalm aan na een kleine
ingreep aan z'n knie, laatste aanwinst Željko Filipović legde elders medische testen af. Randall Enrique Leal Arley en Edin
Cocalić sluiten wegens interlands later deze week aan. Elias Cobbaut had dan weer schoolverplichtingen. Of Colin
Coosemans nog terugkeert naar de A-kern is nog niet duidelijk. Komende dagen zal met alle partijen worden
samengezeten om tot een oplossing te komen. Wat er met de geschorste Joachim Van Damme gaat gebeuren is ook nog
niet geweten.
De einde contract-spelers Nassim Ben Khalifa, Mourad Satli, Stevy Okitokandjo en Yan De Maeyer waren uiteraard ook
niet meer van de partij. Vladimir Volkov, Lionel Nshole Makondi en Alexander Corryn, die nog wel onder contract liggen,
mogen weg en waren ook niet aanwezig.
Uiteindelijk bleken Claes, Schouterden en Paulussen de beste testen afgelegd te hebben, al was Janković over iedereen
tevreden. “De spelers hebben het programma dat ze meekregen tijdens de vakantie duidelijk gerespecteerd. Dat is goed
om te zien”, aldus de coach, die blij was dat hij weer aan de slag kon. “Voor mij duurt de vakantie altijd te lang. Ik heb het
veld en de trainingen gemist. En de spelers natuurlijk!”

