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Maandag 20 juni:  Terwijl het EK nog volop aan de gang was, begon Malinwa vandaag met de voorbereiding van 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.  De volgende 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 te hebben afgelegd, 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!” 
 

 
 

Dinsdag 21 juni:  Joachim Van Damme werd vandaag ontslagen.  Toen hij begin dit jaar werd betrapt op cocaïnegebruik 
werd z'n contract, dat tot 2018 liep, verbroken en vervangen door een minimumcontract tot 2017.  Nadat hij hiervoor 
vorige week voor 2 jaar geschorst werd, lijkt het erop dat z'n carrière voorbij is omdat KV ook dat minimumcontract 
verbrak.  "Net als hijzelf had ik gedacht dat de straf nog ging meevallen, maar een speler zomaar anderhalf jaar onder 
contract laten staan, gaat niet", aldus voorzitter Johan Timmermans. 
 

Woensdag 22 juni:  Jugoslav Lazić werd aangetrokken als vervanger voor Philippe Vande Walle.  De 36-jarige Serviër was 
tussen 2004 en 2015 invallersdoelman bij KSC Lokeren Oost-Vlaanderen.  Vorig seizoen werd hij op Daknam 
keeperstrainer van de Lokerse belofen.  Lazić, die vandaag al meteen op het oefenterrein verscheen, tekende een 
contract voor 1 seizoen bij KV Mechelen. 
Ondertussen raakte ook bekend dat Colin Coosemans terug tot de A-kern van Malinwa behoort.  Begin dit jaar werd hij, 
wegens negatieve uitlatingen in de pers, naar de B-kern gestuurd.  Na een positief gesprek met onder andere trainer 
Aleksandar Janković, krijgt hij dus de kans om z'n carrière bij KV te herlanceren. 
 

Vrijdag 24 juni:  Vanochtend stelde KV Mechelen haar nieuwe spelers en de nieuwe clubwagens voor aan de pers. 
Voorzitter Johan Timmermans en sportief directeur Rik Vande Velde namen het woord om de nieuwkomers voor te 
stellen en het sportieve beleid van Malinwa toe te lichten.  “We beseffen dat er veel spelers de club hebben verlaten.  We 
geloven er sterk in dat de jongens die hier vandaag worden voorgesteld, de vrijgekomen plaatsen op een kwalitatieve 
manier zullen invullen.  Het was onze bedoeling om kwantiteit te vervangen door kwaliteit”, sprak voorzitter Johan 
Timmermans duidelijke taal. 
  



“Ons huiswerk is af”, pikte Vande Velde in.  “Ik ben afkomstig van West-Vlaanderen, dus ik ga geen zotte uitspraken doen. 
De verbouwing aan het stadion is momenteel topprioriteit. Stelselmatig kunnen we dan verder de sportieve werking van 
de club uitbouwen.  Clubs zoals Zulte-Waregem en KV Kortrijk hebben in het verleden al play-off 1 gespeeld.  Dit moet 
ook haalbaar zijn voor een club als KV Mechelen.  Mijn ambitie is om met KV Mechelen play-off 1 te kunnen spelen, maar 
in welk seizoen dit zal zijn, is moeilijk in te schatten.  Zolang de verbouwingen aan het stadion bezig zijn, is het belangrijk 
om een stabiel seizoen te kunnen draaien.  Nadien kunnen we de lat hoger leggen.” 
De eerste trainingsweek is nog maar net achter de rug of het huiswerk van Malinwa lijkt al klaar te zijn.  “In normale 
omstandigheden komen er geen spelers meer bij.  Enkel wanneer er alsnog jongens de club zouden verlaten, zullen we 
ingrijpen”, sprak de Mechelse voorzitter. 
De A-kern mocht vandaag ook nieuwe wagens in ontvangst nemen.  De spelers van Malinwa kregen de sleutels van hun 
nieuwe Opel Astra, een wagen die tot « Auto van het jaar 2016 » werd uitgeroepen. 
Sinds 2014 zorgt Opel, in samenwerking met Opel-dealer GMAN Mechelen en leasingmaatschappij J&T Autolease, voor 
de spelerswagens.  Begin dit jaar is de samenwerking voor twee seizoenen verlengd. 
 

 
 

 
 

De nieuwelingen van KV.  Onderaan van links naar rechts Elias Cobbaut, Yohan Croizet, Jeff Callebaut en Nils Schouterden, 
bovenaan van links naar rechts Mahama Sharaf, Željko Filipović, Dimitrios Kolovos en Hope Doagbodzi. 
 

Zaterdag 25 juni:  Oefenwedstrijd VC Rijmenam  -  KV Mechelen   1 - 10 
Zaterdagnamiddag stond de eerste oefenwedstrijd op het programma voor KV Mechelen. Op het veld van VC Rijmenam 
won geelrood met 1-10. 
Negen oefenwedstrijden scheiden Janković en co van de competitieopener tegen landskampioen Club Brugge. Eerste 
halte: VC Rijmenam. Malinwa eiste logischerwijs het balbezit op en klom nog voor de pauze naar een 1-3 
voorsprong. Veselinovic (2x) en Kolovos zorgden voor de Mechelse treffers. Slecht ontzetten van Matthys leverde de 
thuisploeg de onverwachte aansluitingstreffer. 
Na de rust wisselde Janković het volledige elftal. Vooral Verdier en nieuwkomers Croizet en Filipović lieten zich opmerken 
met enkele fraaie doelpunten. 



Malinwa wint zo haar eerste voorbereidingswedstrijd met 1-10 op het veld van VC Rijmenam. Morgen om 15u staat 
geelrood al terug op het veld. Dan trekt het naar Groen Rood Katelijne. 
 

Zondag 26 juni:  Oefenwedstrijd K. Groen-Rood Katelijne  -  KV Mechelen   1 - 6 
KV Mechelen won zondagmiddag met 1-6 van Groen Rood Katelijne. 
Malinwa kwam in het traditionele oefenduel op Groen Rood Katelijne al snel op voorsprong: Verdier werkte netjes af in 
de verste hoek. Diezelfde Verdier had even later de 0-2 al kunnen maken, maar de Fransman stuitte op de paal. 
Verdier zorgde voor paniek in de thuisdefensie. Net voor het halfuur ging de bal op de stip na een fout op het nummer 99 
van Malinwa. Matthys zette de 0-2 op het bord, vlak voor de pauze deed Rits er nog eentje bij. 
Na de rust moest doelman Swolfs zich eerst omdraaien, maar even later was Veselinovic bij de pinken om de vierde en 
vijfde van de namiddag tegen de netten te jagen.  
In het slot van de match vond Veselinovic nog de lat en maakte hij op aangeven Croizet de 1-6. 
 

Maandag 27 juni:  Vanuit Frankrijk bereikte ons uit het droevige nieuws dat Erik Reynaerts, lid van het Supportersorgaan 
van Malinwa en voorzitter van fanclub 1895 van de Rode Duivels, na de wedstrijd Hongarije-België is overleden aan een 
hartaanval. 
FC Olympia Beerschot-Wilrijk laat weten op haar site dat het Yan De Maeyer heeft binnengehaald.  De 19-jarige 
rechterflankverdediger zat gedurende enkele seizoenen in de A-kern van Malinwa. Hij kon echter niet doorbreken en was 
bij KV einde contract na afgelopen seizoen. 
 

Woensdag 29 juni:  Volgens Gazet van Antwerpen stuurde Malinwa de tester Marcus Vinicius Ferreira Bastos.  Alexander 
Corryn legt op zijn beurt dan weer een test af bij het Nederlandse NAC Breda.  Verder was er ook minder goed nieuws te 
lezen in de kranten van vandaag.  De Mechelse rechtbank van Koophandel heeft de koekjesfabriek Bofin Biscuits van ere-
voorzitter Willy Van den Wijngaert failliet verklaard en bij ex-trainer Aad de Mos werd huidkanker vastgesteld. 
 

Woensdag 29 juni:  Oefenwedstrijd SK Rapid Leest  -  KV Mechelen   0 - 4 
In de derde voorbereidingswedstrijd trad KVM aan tegen SK Rapid Leest. Het werd 0-4. 
Overwicht maar weinig kansen 

Vanaf minuut één was het al duidelijk dat Malinwa de wedstrijd naar zich zou toetrekken. Echte uitgespeelde kansen 
leverde dat echter niet snel op. Dichter dan een slechte voorzet van Paulussen, een te zwakke kopbal van De Witte en een 
te verre doorsteekpas van Rits, kwam geelrood niet. Verdier kwam in de beginfase nog het dichtst bij een doelpunt. Een 
verdediger van de thuisploeg kon de bal nog net op tijd uit z’n voeten tackelen, waardoor zijn schot er niet uitkwam. 
Maar ook de thuisploeg kwam niet tot grote doelpogingen. Drie afstandsschoten konden Moris niet in de problemen 
brengen. 
Toch dat doelpuntje 

KV Mechelen begon stilaan wel meer vooruit te voetballen en meer kansen te creëren. De schoten van Rits, Croizet, 
Callebaut en Verdier misten echter nog wat nauwkeurigheid en kracht. Net voor het affluiten had Croizet nog wel een 
versnelling in de been. Hij wrong zich door de verdediging van Leest en bediende Rits, die maar hoefde binnen te tikken. 
0-1 
Peffer 

Met een bijna volledig nieuw elftal begon KVM aan de tweede helft en dat team wist meteen de voorsprong te 
verdubbelen. Peffer kapte zich net buiten de grote rechthoek vrij en waagde zijn kans. De doelman van de thuisploeg was 
kansloos. 0-2. Twee minuten later probeerde de jonkie het huzarenstukje opnieuw, maar deze keer verdween z’n schot 
aan de verkeerde kant van de paal. 
Peffer bleef de gevaarlijkste man van KV Mechelen. Scoren zat er voor hem wel niet meer in. Tot driemaal toe bracht de 
Leestse doelman redding. 
Leest zakt weg 

KV Mechelen bleef doordrukken en dat loonde ook. Matthys werkte een vrijtrap in de winkelhaak en bracht zo, met nog 
20 minuten te spelen, de score op 0-3. Leest zakte nu helemaal in en rekende volledig op een counter. Coosemans moest 
echter niet uitpakken met reddingen. Van Cleemput duwde Leest zelfs helemaal weg. Zijn kopbal zorgde voor de 0-4. 
Matthys had de 0-5 nog aan de voet, maar scoren lukte dus niet meer. 
 

Zaterdag 2 juli:  Oefenwedstrijd  KVK Tienen  -  KV Mechelen   0 - 4 
Vandaag speelde KV Mechelen een oefenpot in de schaduw van de Tiense suikerraffinaderij. 
Beide ploegen begonnen rustig aan de wedstrijd. Pas in minuut dertien viel er voor het eerst gevaar te noteren, maar het 
schot van Verdier ging een metertje over. 
Op het kwartier was het wel raak: na mistasten op het Tiense middenveld mochten Verdier en Croizet samen op doel af. 
Verdier omspeelde simpel de enige overgebleven verdediger en Croizet mocht de bal eenvoudig binnenleggen. 
Iets na het halfuur was het Verdier zelf die de 0-2 op het bord zette. Op aangeven van Rits nam hij de doelman te grazen 
met een hard overlangs schot. 
Tien minuten later trapte de bedrijvige Fransman opnieuw op doel. Deze keer week zijn schot af en rolde het leer in de 
voeten van Bjelica die de nul-drie op het bord trapte. 
Plots ging het snel want amper twee minuten later belandde een perfecte lange bal van Filipović in de voeten van -
opnieuw - Verdier die de bal mooi aanpakte en onhoudbaar binnen trapte. De 0-4 ruststand was een feit. 



Na de rust moesten de supporters in het zonnige Bergéstadion twintig minuten wachten op het eerste doelgevaar. 
Veselinovic draaide goed vrij en trapte, maar zijn schotje ging een meter naast. Tien minuten later legde Matthys goed af 
op Paulussen, maar zijn schot zoefde over. De tweede helft had niet veel om het lijf en de eindstand was logischerwijs 
dezelfde als de ruststand. 
 

Dinsdag 5 juli:  Randall Enrique Leal Arley blijft nog tot 2019 bij KV Mechelen.  De jonge Costa Ricaan zou dit seizoen zijn 
laatste contractjaar ingaan, maar verlengde dit contract met 2 seizoenen.  Een andere belofte, Jules Van Cleemput, 
tekende bij ook voor 3 seizoenen. 
 

Woensdag 6 juli:  Oefenwedstrijd  =>  K. Hoger-Op Wolvertem Merchtem  -  KV Mechelen   0-7 
Woensdagavond speelde KV Mechelen haar vijfde oefenpartij van de voorbereiding. Malinwa won met 0-7 op het veld 
van KHO Wolvertem Merchtem, de eerste wedstrijd van de nieuwbakken fusieclub uit Vlaams-Brabant. 
In de eerste helft viel er maar weinig doelgevaar te noteren. Matthys testte de vuisten van de thuisgoalie, maar op een 
kopbal van Croizet was de doelman dan toch verschalkt. Buitenspelfases bij de vleet, maar doelkansen… die bleven uit. 
Na de pauze duurde het echter niet lang of de dubbele voorsprong stond op het bord: Matthys glipte door de 
buitenspelval en bood Verdier de 0-2 aan. Wat niet lukte voor de pauze, ging na de rust plots wel: eerst pikte Rits nog zijn 
doelpuntje mee, na het uur mochten de ingevallen Peffer (2×) en Veselinovic (2×) de 0-7 eindstand op het bord zetten. 
KV Mechelen blijft zo foutloos in haar voorbereiding. Zaterdag trekt geelrood naar Nederland voor een oefenpot tegen FC 
Eindhoven. 
 

Donderdag 7 juli:  De oefenwedstrijd van 16 juli op het veld van R. Antwerp FC werd om veiligheidsredenen geannuleerd.  
In plaats daarvan speelt Malinwa vriendschappelijk tegen AS Verbroedering Geel. 
De abonnees krijgen dit seizoen de kans om voor 1 keer stadionomroeper of stadionomroepster te worden.  Via de 
website kan er ingeschreven worden.  Mark Uytterhoeven zal omroeples geven en voor assistentie zorgen tijdens de 
wedstrijd. 
 
Zaterdag 9 juli:  Oefenwedstrijd =>  FC Eindhoven  -  KV Mechelen   2-1 
KV Mechelen verloor zaterdagavond met 2-1 van de Nederlandse tweedeklasser FC Eindhoven. Alle doelpunten vielen in 
de laatste twintig minuten van de partij. 
Het was vooral een opzittend FC Eindhoven, dat zonder veel kansen te creëren, van bij de start met drang naar voren 
voetbalde. De grootste kansen kwamen na een kwartiertje voor Malinwa. Verdier tikte de bal eerst naast en wat later wel 
binnen het kader. Doelman Swinkels en de lat voorkwamen echter de 0-1. Ook de boomlange Filipović vond met een rake 
kopbal de dwarsligger. 
Aan de overzijde moest Colin Coosemans gevat tussenkomen toen Augustine Loof alleen voor hem opdook. Malinwa had 
het lastig om voor de pauze nog uitgespeelde kansen bij elkaar te voetballen. Bousbiba deed de tribunes weer even 
wakker schieten, met een uithaal vanop 20 meter net naast de kooi van Coosemans. 
In de tweede helft kreeg Verdier een unieke kans op de openingstreffer, na een mistasten van doelman Swinkels. De 
thuisgoalie belette echter in tweede instantie de Fransman tot scoren. FC Eindhoven kon dan weer met een snedige 
aanval Coosemans bedreigen. Van den Hurk tikte in één tijd naast. Diezelfde Van den Hurk profiteerde even later bijna 
van een misverstandje tussen Cocalić en Coosemans, maar hij lepelde het leer naast. 
Croizet met openingstreffer 

Janković bracht Chen, El Messaoudi en Schouterden in en dat bracht meteen meer diepgang met zich mee. Eerst trapte 
Leal na een uitstekende voorzet van Schouterden nog naast de bal, even later legde Croizet de 0-1 wel in het mandje. 
Venijn in de staart 

Toch bleef het voor KVM uitkijken: zo werkte De Witte een bal van de lijn van Lieder. Maar Mart Lieder toonde zich even 
later een koele afwerker toen hij knap de 1-1 tegen de touwen werkte. Toen de pas ingevallen Crepulja met een foutje 
Lieder weer op weg zette richting doel, stond plots de 2-1 op het bord. 
 

Maandag 11 juli:  Malinwakapitein Seth De Witte verlengde vandaag z'n contract tot 2019.  De centrale verdediger die al 
sinds 2010 bij KV speelt, is ondertussen uitgegroeid tot een boegbeeld van de club.  Mogelijk blijft hij zelfs tot 2020 bij de 
club, want in het contract staat ook een optie voor een bijkomend seizoen. 
Verder was het vandaag na de ochtendtraining tijd voor de jaarlijkse fotoshoot. 
 

Dinsdag 12 juli:  KV Mechelen maakte vandaag het programma voor het fanweekend van 23 en 24 juli bekend.  Op 
zaterdag is er uiteraard de traditionele spelersvoorstelling en handtekeningensessie.  Daarna zullen de spelers een 
onderling oefenpartijtje afwerken waarvoor de supporters via de nieuwe stadion-app de opstelling kunnen kiezen.  Deze 
app zal tijdens competitiewedstrijden ook in gebruik genomen worden tijdens de show die Mark Uytterhoeven telkens 
voor de match zal presenteren.  De show krijgt de naam "De Hel" en zal ook te zien zijn op het nieuwe scorebord in het 
AFAS-stadion. 
Het zwaartepunt van het fanweekend ligt op zondag.  Om 15u start een ludieke openingsceremonie van het stadion.  De 
damesploeg van KV zal de Malinwavlam van de Voetbalstraat (waar Malinois in 1905 begon te voetballen) via de Grote 
Markt tot in het stadion brengen.  Daarna volgen o.a. nog eedafleggingen en de officiële openingsspeech van voorzitter 
Johan Timmermans.  Om 17u start de oefenwedstrijd tegen het Turkse Karabükspor. 
 
 



Woensdag 13 juli:  Oefenwedstrijd =>  NAC Breda  -  KV Mechelen   2-0 
KV Mechelen verloor woensdagavond met 2-0 van de Nederlandse tweedeklasser NAC Breda. Eén doelpunt vóór en één 
na rust zorgden voor een tweede opeenvolgende nederlaag in de oefensessies. 
NAC Breda schoot sterk uit de startblokken en waarschuwde KV Mechelen-goalie Anthony Moris meteen met een 
grondscherend schot. De poging van Verbeek ging voorlangs. Ook aan de overzijde werd het even spannend door een 
schot van Verdier: zijn poging ging maar net over. 
Het overige deel van de eerste helft verliep gezapig zonder echte kansen. Olivier Rommens doorbrak de stilte met een 
goal uit het niets. Dessers rondde het stoorwerk van de thuisclub goed af door terug te leggen op zijn spits: Rommens 
knalde van dichtbij raak: 1-0. De bezoekers konden voor de koffie nog even dreigen via opnieuw Verdier, zijn schot werd 
gepakt door Brondeel. 
2-0 na de rust 
Net voor rust kreeg de thuisclub een strafschop nadat een inzet van Haemhouts de hand van Bjelica raakte. Dessers stond 
achter de bal, maar zag zijn pingel gepakt door Moris. Tien minuten na rust kreeg NAC opnieuw een strafschop toen 
Dessers werd neergehaald. Opnieuw was Bjelica de schuldige. Verbeek aarzelde niet en stuurde doelman Moris naar de 
verkeerde hoek: 2-0. 
Na de 2-0 bracht Janković met Schouterden en Vanlerberghe twee nieuwe namen tussen de lijnen. Zij zagen hoe het bijna 
3-0 werd toen Dessers voor dreiging zorgde. Na die poging liet NAC Malinwa opnieuw in de wedstrijd komen. Dat 
rendeerde bijna. 
Zo konden Verdier (over), Matthys (vrije trap – gepakt door doelman) en Croizet nog dreigen. In de slotfase kreeg Verdier 
nog een rode kaart onder de neus geschoven voor een stevige overtreding op Nijholt. 
Donderdagnamiddag spelen de spelers die vandaag niet op het veld stonden een trainingswedstrijd tegen een selectie 
van spelers zonder contract. Deze wedstrijd vindt plaats op de jeugdvelden aan de Liersesteenweg om 15u. 
Ondertussen heeft KV het aantal abonnement van vorig seizoen (8 032) reeds overschreden.  Met nog 2 weken te gaan 
voor de competitiestart tegen Club Brugge KV zijn de vakken E1, E2, H3 en H4 volledig uitverkocht aan abonnees. 
 

Donderdag 14 juli:  Oefenwedstrijd =>  KV Mechelen  -  Spelers zonder Contract   4-1 
De spelers die gisteren niet in actie kwamen tegen NAC Breda speelden vandaag een trainingswedstrijd tegen een selectie 
van spelers zonder contract. Het duel eindigde op 4-1 voor Malinwa.  
Peffer, Veselinovic (2 keer) en Leal scoorden voor KVM.  Opmerkelijk, Glenn Claes nam de rol van assistent-scheidsrechter 
op zich, bij het team van spelers zonder contract zagen we Anthony Ghomsi terug. 
 

Zaterdag 16 juli:  Vanmorgen werd gestart met de opleiding voor de stadionomroepers in spe.  Mark Uytterhoeven gaf 
zaterdag 20 geïnteresseerden uitleg en onderwierp hen aan de eerste selectieproeven.  “We hebben zes gelukkigen 
uitgekozen met wie we de volgende weken aan de slag gaan”, zegde Uytterhoeven.  “De anderen roepen we later weer 
op – samen met de vakantiegangers die er vandaag niet konden bij zijn – om hen te trainen.”  Tijdens het fanweekend is 
het zover: dan staan de eerste abonnees achter de stadionmicrofoon. 
 

Zaterdag 16 juli:  Oefenwedstrijd =>  AS Verbroedering Geel  -  KV Mechelen   0-3 
Na twee nederlagen op Nederlandse bodem oefende Malinwa vanavond opnieuw in eigen land. KV Mechelen won 
vanavond met 0-3 op het veld van ASV Geel. 
Aangezien de oefenpartij tegen de Great Old werd afgelast door de veiligheidsdiensten, trok Malinwa vanavond naar de 
Kempen. In zomerse temperaturen kon Malinwa geen maat nemen in de eerste helft van ASV Geel. De beste kansen 
waren voor Croizet en Veselinovic, maar zonder succes. Zo stond de brilscore ook aan de rust nog steeds op het bord. 
Coach Janković wisselde tijdens de rust zijn targetspits voor de snelle Verdier. Lang had het nummer 99 niet nodig om zich 
te tonen: na vijf minuten trok hij de trekker over en bracht de bezoekers op een 0-1 voorsprong. Het doelpunt gaf 
geelrood echter weinig inspiratie: veel middenveldspel zonder kansen was het toneel dat ook in de tweede helft werd 
opgevoerd. 
Een kwartier voor het einde bekroonde Rits zijn goede infiltratie met een tweede Mechels doelpunt. Een kunstje dat de 
middenvelder enkele minuten later nogmaals herhaalde en zijn tweede van de avond tegen de touwen schoot. 
Malinwa won zo met 0-3 op het veld van ASV Geel en heeft nog twee weken om zich voor te bereiden op de 
competitieopener tegen Club Brugge KV. 
 

Maandag 18 juli:  Vandaag werden enkele slechtvalken ingeschakeld om duiven weg te krijgen uit het stadion. 
 

Woensdag 20 juli:  Oefenwedstrijd =>  Oud-Heverlee Leuven  -  KV Mechelen   1-1 
KV Mechelen neemt het in één van haar laatste oefenwedstrijden op tegen OH Leuven. De wedstrijd eindigt op 1-1.  
Al na enkele tientallen seconden probeert Kolovos met een afstandsschot Nick Gillekens te verschalken. De bal gaat 
echter naast. Ook Verdier komt een aantal keren in een positie waar hij de Leuvense doelman zou kunnen verrassen, 
maar de voorzetten van Claes en Croizet kunnen hem maar moeilijk bereiken. 
Ook OHL voetbalt wel wat doelpogingen bij elkaar. Ze creëren in het eerste deel van de eerste helft zelfs de grootste kans. 
Azevedo haalt van buiten het 16-metergebied uit, Moris kan nog net de bal over de lat tikken. 
De verdiende voorsprong 

KVM laat het daar echter niet bij, en gaat zelf op zoek naar de 0-1. Met een bal recht door het midden bereikt Moris 
Croizet, die op zijn beurt Verdier weet te bereiken. De Mechelse nummer 99 weet Gillekens simpel te omspelen en tikt de 
0-1 binnen. 



 OH Leuven is na die achterstand heel even gedesoriënteerd, maar geelrood kan er niet van profiteren. Verdier krijgt tot 
tweemaal toe een schietkans. Een eerste weet Gillekens te pareren, de tweede vliegt net over. 
De overwinning is nog niet binnen 

Maar ook OHL zoekt naar dat goaltje en dat krijgen ze bijna cadeau. Zowel Cocalić als De Witte verkijken zich op de 
rechterflank op de bal. Een te gehaaste Tabekou kan echter niet profiteren. Moris brengt opnieuw redding. Ook Claes en 
Rits krijgen nog een kans, maar ze proberen het té mooi uit te spelen waardoor geen van beide tot scoren komt. KV 
Mechelen gaat zo rusten met een 0-1 voorsprong. 
De Verdier-show 

Het is vooral Verdier die in de beginfase van de tweede helft in de schijnwerpers komt te staan. Hij probeert vanuit alle 
posities de score verder uit te diepen. Zijn vrijtrappen en schoten zoeven echter naast het doel. Eén daarvan blijft zelfs 
net onder de benen van de jonge Leuvense doelman steken. Het is dus altijd ‘net niet’ bij KVM. 
OHL komt langszij 

Aan de overkant weten ze wel te scoren. Na een misverstand in de Mechelse verdediging komt Bracke alleen voor Moris 
te staan en die laatste heeft geen schijn van kans. Het staat 1-1 met nog zo een 25 minuten te spelen. Veel kansen 
worden er wel niet meer gecreëerd. OHL met Bambi komt nog het dichts in de buurt van de overwinning, maar Moris 
houdt Malinwa overeind. De wedstrijd eindigt zo op een 1-1 gelijkspel. 
 

Woensdag 20 juli:  Een dikke week voor de competitiestart tegen Club Brugge ziet de nieuwe tribune er zo uit. 
 

 
 

Ondertussen is het programma van het fanweekend van 23 en 24 juli rond.  Op zaterdag is het tijd voor de zogenaamde 
familiedag.  De deuren gaan dan open omstreeks 12.30 uur.  Er zijn doorlopend attracties en een jongerencafé.  Om 14.30 
uur is er de traditionele spelersvoorstelling en om 16 uur de handtekeningensessie.  Tussendoor speelt de A-kern een 
trainingswedstrijd waarin de supporters via een nieuwe app kunnen kiezen wie op welke positie moet spelen, hetgeen 
fancoaching genoemd wordt! 
's Zondags gaan de poorten om 14 uur open en om 15 uur begint de openingsceremonie van het AFAS-stadion.  Om 17 
uur wordt de aftrap gegeven van de oefenwedstrijd.  Het Griekse Iraklis Thessaloniki FC vervangt Karabükspor als 
sparringpartner voor KV.  De Turkse club zag af van de reis naar Mechelen, op zaterdag spelen ze al een wedstrijd tegen 
het Nederlandse ADO Den Haag.  Na de wedstrijd volgen er nog 2 DJ-sets.  Abonnees krijgen gratis toegang voor het 
ganse weekend. 
 

 
 



Vrijdag 22 juli:  Een dag voor het fanweekend wordt het AFAS-stadion in gereedheid gebracht om alle supporters te 
kunnen ontvangen.  Ook de nieuwe fanshop, de Kappa Soccer Store, zal haar deuren openen! 
 

 
 

 

 
 
Zondag 24 juli:  Oefenwedstrijd =>  KV Mechelen  -  Iraklis 1908 Thessaloniki FC   3-0 
KV Mechelen won haar oefenwedstrijd van het fanweekend met 3-0 van FC Iraklis. 
Na een heuse openingsceremonie inclusief Malinwa-vlam aangestoken door Piet den Boer op de nieuwe tribune, was het 
tijd om te voetballen. Tegenstander met dienst was de Griekse eersteklasser Iraklis FC.  
De eerste kans was voor de Grieken. Perrone probeerde in de openingsminuten via een lobje Moris te verschalken, maar 
het leer belandde over. Het was echter KVM dat via een strafschop de snelle 1-0 vond. Matthys zette de zestienmeter om 
na een Griekse handsbal.  
FC Iraklis, vorig seizoen twaalfde in de Griekse eerste divisie, versierde op hoekschop meteen een mooie kans op de 
gelijkmaker. Sebastian had het leer mooi kunnen binnenlopen, maar miste zijn controle. KVM bleek wél uiterst efficiënt. 
Vanlerberghe liet iedereen achter zich en haalde vanop 25 meter lekker uit: 2-0.  
Verdier zorgt voor kansen 
Met heel wat nieuwe namen in de Mechelse elf was het lang zoeken in de tweede helft. Net voor het laatste kwartier 
inging, dook Malinwa wel een paar keer gevaarlijk voor de bezoekende kooi op. Een fraaie actie van Leal, Verdier en 
Croizet leverde een mooie kans voor de van OHL overgekomen spits op. De bal belandde echter over.  



Ook Verdier had de 3-0 aan de voet, maar de bal verdween niet voorbij de Griekse goalie. Even later draaide de Fransman 
mooi weg van zijn bewaker en haalde snoeihard uit: opnieuw kon doelman Pernis het leer uit zijn netten houden.  
Croizet voor de 3-0 
Even voor affluiten werd het dan toch 3-0. Croizet rondde een counter zelf netjes af. Zo sloot KVM het fanweekend op 
leuke wijze af. Volgende vrijdag is het andere koek: dan wacht in het AFAS-stadion landskampioen Club Brugge. 
 

Voor de wedstrijd werden een 40-tal oud-spelers van Malinwa uitgenodigd om de inhuldiging van de nieuwe tribune op 
te fleuren.  Piet den Boer, die de belangrijkste goal uit de clubgeschiedenis scoorde, kreeg de eer om de vlam aan te 
steken.  Een andere opvallende gast was de 90-jarige Louis Volkaerts, de laatste overlevende van de ploeg die in de jaren 
'40 drie landstitels pakte met Malinois! 
 

  
 

Maandag 25 juli:  Voor de openingsmatch van komende vrijdag tegen Club Brugge zijn al 12 000 tickets de deur uit, 
waaronder bijna 8 500 abonnementen.  Vanaf vandaag staan alle beschikbare vakken in voorverkoop.  In het grote 
staanvak I zijn nog maar een 800-tal kaarten beschikbaar.  Ook de vakken D en K2 zijn bijna uitverkocht. 
 

Dinsdag 26 juli:  Zoals gisteren al gemeld, nadert KV Mechelen het aantal van 8 500 abonnees.  Vandaag maakte Malinwa 
een beetje reclame voor haar seizoenskaarten!  Wie het 8 500ste abonnement bemachtigd wint een verblijf in het 
Brusselse Thon Hotel EU.  Het gaat over een overnachting voor 2 personen met ontbijt en diner midden in de Europese 
wijk in Brussel.  Thon Hotel EU is al enkele jaren partner van KV en beschikt over bijna 1.500 kamers. 
Tweedeklasser R. Antwerp FC bevestigde vandaag de komst van Alexander Corryn.  KV Mechelen zal de 22-jarige 
linksvoetige verdediger tot aan het einde van het seizoen uitlenen aan de ambitieuze tweedeklasser.  Een eerder bod van 
het Nederlandse NAC Breda om Corryn te huren, voldeed niet aan de eisen van KV. 
 

Woensdag 27 juli:  De kaap van de 8.500 abonnees is overschreden.  Hanna Michta en haar vriend Nick Temmerman zijn 
de gelukkigen die met de aankoop van het 8 500ste abonnement een overnachting in het Brusselse THON Hotel EU, met 
ontbijt en diner, winnen.  Opmerkelijk, Hanna en Nick wonen in… Gent.  “Nick komt uit Lier, heeft me een keer 
meegenomen naar KV en we zijn blijven hangen”, verklaart Hanna, die haar abonnementen online aankocht. 
 

Donderdag 28 juli:  Zowel Aleksandar Janković als z'n assistent Tom Caluwé verlengden hun contract bij KV Mechelen.  
Janković, die aan z'n derde seizoen Malinwa bezig is, verlengde z'n contract tot juni 2018.  Tom Caluwé, wiens huidige 
contract, net als dat van Janković, zou aflopen na dit seizoen, doet er ook een jaar bij! 
Ondertussen zijn er reeds 14 000 tickets verkocht voor de seizoensopener van morgen tegen Club Brugge KV.  Daarmee 
verbreekt KV haar toeschouwersrecord sinds de vereffening.  Dat record staat op 13 400, behaald tijdens KVM-Anderlecht 
van 2 jaar geleden.  De 14 500 van KVM-Anderlecht in april 1989 komt nu ook in het vizier.  Het abonnementenaantal is 
vandaag nog gestegen tot 8 700! 
 

Vrijdag 29 juli:  Speeldag 1 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  Club Brugge KV   0-2 
KV Mechelen verloor vanavond haar openingswedstrijd van het seizoen voor meer dan 15.000 supporters met 0-2. Rond 
het halfuur zette een oppermachtig Club in drie minuten al de eindstand op het bord. 
In de nieuwe tempel ging het er in de aanvangsfase sfeervol, maar ook nerveus aan toe. De volgepakte tribunes zagen 
vooral de bezoekers het voortouw nemen. De landskampioen drukte KVM tegen het eigen doel, grote kansen volgden 
echter niet. 
Malinwa vond moeilijk diepgang, maar zorgde na twintig minuten wel voor gevaar. Nadat Verdier voldoende gehinderd 
werd om uit te halen, schreeuwde KVM om een strafschop. Scheidsrechter Dierick wuifde het protest weg. Even later 



zorgde Verdier wél voor gevaar, Buttele haalde met een volleybalreceptie het leer uit zijn kooi. Cocalić mocht op die 
hoekschop van dichtbij uithalen, maar tikte de 1-0 nog over. 
Klasseflitsen zetten Club op rozen 

Net toen KVM iets meer vertrouwen leek te verzamelen, pakte Izquierdo uit met een geweldige goal. Klasseflits, maar 
even later stond het wel al 2-0 toen Cools zonder meer de bal langs de paal mocht schilderen. 
 Dat was niet meteen het scenario dat de 15 136 in het AFAS-stadion – een clubrecord – voor ogen hadden. Malinwa 
moest wat gaan proberen, maar tegen de gerodeerde en gedecideerde machine van Michel Preud’homme vond de 
thuisploeg nauwelijks openingen. 
Daarvoor voetbalde het te traag en te onzuiver. Croizet zette Brutelle nog wel even aan het werk voor de pauze, maar de 
nul-twee bleef op het bord. 
Wachten op Mechels antwoord 

Club Brugge bleef oppermachtig. Ook in de tweede helft slaagden de jongens van Janković er niet in om blauwzwart pijn 
te doen en een snelle 1-2 op het bord te zetten. Aan de overzijde dreigden Claudemir en Izquierdo, De Bock schoot 
voorlangs en over. 
Malinwa stelde daar één vinnige aanval tegenover: Croizet kon net niet goed bij de voorzet om de goal van de hoop te 
netten. Nee, de thuisploeg vond geen antwoord op de bezoekende voetbalcombinaties. 
Vormer stak ook twee keer zijn nieuw aan het venster met een stiftertje en een stevige uithaal en Moris moest dan weer 
lijf en lede riskeren om de pas ingevallen Limbombe van een goal te houden. Zo eindigde de wedstrijd op 0-2, ook een 
dappere poging van Kolovos in het slot kon daar niets aan veranderen. 
 

 
Voor deze eerste match in het vernieuwde stadion zorgden de supporters voor deze mooie tifo. 

 

Vrijdag 5 augustus:  Vandaag werden de data en uren voor de wedstrijden van speeldagen 4, 5 en 6 vastgelegd.  Voor KV 
Mechelen blijven deze matchen allemaal op zaterdagavond 20 uur staan. 
 

Zaterdag 6 augustus:  speeldag 2 Jupiler Pro League  =>  KAS Eupen  -  KV Mechelen   0-2 
Door de blessures van Vanlerberghe en De Witte moest coach Janković noodgedwongen wijzigen aan zijn basiself. Het 
trio El Messaoudi – Cocalić – Bjelica vormde de Mechelse achterhoede. Verder had de Mechelse coach ook plaats voor 
gelegenheidskapitein Xavier Chen. Laurens Paulussen moest vrede nemen met een plaats op de bank. 
In een slordig openingskwartier was de beste kans voor de bezoekers. Schouterden zette zich goed door op de flank en 
bediende Matthys die in één keer naast de paal schoot. Voordien was een vrije trap voor de thuisploeg nauwelijks het 
vermelden waard. Het nummer zeven van Malinwa bleek de gevaarlijkste man bij geelrood: zijn volley ging maar rakelings 
over de kooi van de thuisgoalie. Het sein voor Malinwa om een versnelling hoger te schakelen, helaas zonder doelpunten. 
Verdier brengt Malinwa op voorsprong (0-1) 

Na drieëntwintig minuten was het dan toch prijs voor Malinwa. Na stevig inspelen van Bjelica lag de baan open voor 
Matthys die Verdier aan de tweede paal de 0-1 voorschotelde (0-1). 
De thuisploeg leek niet aangeslagen en reageerde via Garcia: zijn schuiver schoof langs de foute (of goede?) kant van de 
paal buiten. Maar ook geelrood had een reactie in huis: Verdier fuseerde de kruising, maar Van Crombrugge haalde met 
een prima zweefsprong de bal van onder de lat. Meteen ook het laatste grote wapenfeit van de eerste helft. 
Weinig verandering in het spelbeeld na de pauze: evenwichtig spelverloop met kansen langs beide kanten. Eerst liet de 
thuisploeg het na om een vrije trap te verzilveren, nadien kenden Croizet en Verdier pech bij hun afwerking. 



De vier wissels in de loop van de tweede helft, twee langs beide kanten, kwamen de kwaliteit van het spel niet ten goede. 
Al bleef de spanning door de kleine voorsprong wel aanwezig. Eupen probeerde zich stelselmatig meer richting Moris te 
begeven, terwijl geelrood loerde op de counter. Tot grote kansen leidde de tactiek van beide ploegen echter niet. 
Moris houdt Geelrood in de wedstrijd 

Terwijl de wedstrijd naar het einde kabbelde, floot scheidsrechter Smet opeens voor een penaltyfout van Matthys, tot 
grote frustratie van de Mechelse nummer zeven. Sylla zette zich achter de bal, maar Moris hield zijn ploeg in de wedstrijd 
met een puike redding. Een cruciale redding bleek achteraf, want Tim Matthys zette zijn foutje recht met een prima knal 
in de kruising (0-2) en boeken toe voor KAS Eupen. 
Malinwa heeft zo zijn eerste driepunter van het seizoen te pakken én dat op verplaatsing. Volgende week wacht een 
nieuwe thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk. 
 

Maandag 8 augustus:  speeldag 1 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  KAS Eupen   1-3 
De Mechelse beloften verloren hun thuiswedstrijd tegen KAS Eupen II met 1-3. Geelrood mocht lange tijd tegen tien man 
spelen, maar kon haar numerieke meerderheid niet verzilveren. 
Voor de thuisploeg het goed besefte, stond het al op achterstand na een strafschopdoelpunt. Geelrood reageerde wel via 
Wilms en Van Cleemput, maar zonder succes. De bezoekers kenden meer geluk, want rond het halfuur wisten ze de score 
te verdubbelen. Nog was het niet gedaan: Eupen profiteerde van de ruimte en zette al voor de rust de 1-3 eindstand op 
het scorebord. 
De pauze gaf de thuisploeg echter weinig energie, want in de tweede helft kon KVM II haar niveau niet opkrikken. De 
bezoekers counterden nog enkele keren scherp, maar zonder resultaat. Zo bleef de 1-3 op het scorebord. 
 

Donderdag 11 augustus:  KV Mechelen laat weten dat het nog steeds voordelig is om een abonnement aan te schaffen.  
Ook met al 1 thuiswedstrijd achter de rug, is er nog steeds een prijsvoordeel.  Ondertussen bracht Malinwa al 8 800 
abonnementen aan de man.  Dit is het tweede hoogste aantal in de clubgeschiedenis.  Alleen in 2009 verkocht KV met 9 
500 stuks meer seizoenskaarten dan nu.  Ter info: net na het absolute hoogtepunt van de club, net na de Europacupzege 
in 1988, telde Geelrood slechts 2 200 abonnementshouders. 
Verder vernamen we via Gazet van Antwerpen dat Uroš Vitas vorige week voor het eerst vader werd.  Z'n dochtertje 
kreeg de naam Senna mee! 
 

Zaterdag 13 augustus:  speeldag 3 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KV Kortrijk   0-0 
Intensiteit, strijd en sfeer: ziedaar de ingrediënten van een avondje KVM-KVK. Al na acht minuten moest KVM met tien 
verder na rood voor Schouterden. Dat leverde geen champagnevoetbal op: wel een ouderwetse  Malinwa-strijd én een 
oververdiend punt. 
Malinwa wou tegen KVK op zoek gaan naar een eerste zege in het nieuwe AFAS Stadion, maar die ambities kregen al snel 
een serieuze knauw toen Schouterden al na 8 minuten rood kreeg. De doorgebroken Mercier ging gretig neer en 
scheidsrechter Boucaut haalde ongenadig een rood karton boven. 
Moris houdt KVM recht 
De bezoekers probeerden meteen het overwicht om te zetten in een doelpunt, gelukkig voor Malinwa toonde Moris zich 
in grote doen. Hij hield een knappe deviatie van Papazoglou uit zijn kooi. Mercier probeerde het wat later van ver, zijn 
knaller zoefde naast. KVM moest duidelijk bekomen van de man-minder-situatie.  
Malinwa kwam rond het halfuur weer even piepen voor de kooi van Kaminski. Woelwater Verdier zorgde voor het gevaar 
en penalty-geharrewar. Boucaut wees tot grote woede van de geelrode bank niet naar de stip. Bij de rust hield het 
tienkoppige KVM de 0-0 staande. 
Strijdend KVM 

Het was uitkijken naar hoe goed de thuisploeg de intense eerste helft had verteerd en wat het tegen elf puntenloze 
Kortrijkzanen kon betekenen. De bezoekers probeerden Malinwa snel uit te voetballen, maar al bij al diende Moris weinig 
tussen te komen. We waren al twintig minuten voor affluiten toen Papazoglou zich nog eens toonde met een 
afstandschot. 
KV Mechelen vocht voor elke morzel grond en teerde op een snelle counter om alsnog een eerste zege thuis te kunnen 
vieren. Het bleef natuurlijk uitkijken voor de aanvallen van de West-Vlamingen. Zo kwamen zij een paar keer zéér dicht bij 
de winnende treffer. 
Nagelbijtend slot 

Moris hield Rolland  met een geweldige handreflex van de 0-1, even later tikte De Smet een vinnige combinatie net naast 
de staak. En zo bleef het spannend tot het bittere einde toen de bezoekers nog de bal in de box pompten en de ingevallen 
Croizet nog alleen op doelman Kaminski afstevende, maar zijn schot miste. Niettemin haalde een hardwerkend KV 
Mechelen een meer dan verdiend punt binnen. 
 

Maandag 15 augustus:  speeldag 1 groepsfase Beker U21 Pro League  =>  KV Mechelen  -  KVC Westerlo   6-1 
In tegenstelling tot vorige week zat geelrood ditmaal wel van bij de aftrap in de wedstrijd. Grote kansen leverde dit echter 
niet op, want het was wachten tot een ingeving van Peffer om ban te breken: 1-0 bij de rust. 
De tweede helft was nog maar net begonnen of de bordjes hingen alweer in evenwicht: Leal trapte de bal via Cobbaut in 
eigen doel (1-1). Malinwa II was echter niet uit haar lood geslagen en het was Leal die de bal op de paal schoot. Peffer 
was er als de kippen bij om een nieuwe Mechelse voorsprong op het bord te zetten. 
Geelrood was nu gelanceerd en maakte er, via Verboven, Soladio (2x) en Zeroual, nog een doelpuntenfestival van. KVM II 
won zo haar partij met overtuigende 6-1 cijfers. 



Woensdag 17 augustus:  Nils Schouterden werd niet geschorst voor z'n rode kaart van afgelopen zaterdag tegen KV 
Kortrijk.  Het bondsparket oordeelde dat de vroege uitsluiting (al na 8 minuten) volstond als straf. 
 

Zaterdag 20 augustus:  vierde speeldag Jupiler Pro League  =>  KV Red Star Waasland-SK Beveren  -  KV Mechelen   2-2 
Na het gelijkspel van vorige week tegen KV Kortrijk had Janković een opvallende wissel in petto: Croizet verdrong Verdier 
naar de bank. 
De aftrap was nog maar vier minuten gegeven of geelrood was al op achtervolgen aangewezen: Schrijvers krulde een vrije 
trap uit een scherpe hoek mooi de kruising in (1-0). Malinwa had zijn lesje duidelijk niet geleerd na de openingstreffer, 
want ook de tweede kans (weer na stilstaande fase) was het prijs voor de thuisploeg. Op aangeven van Schrijvers tekende 
Seck voor, hoogstwaarschijnlijk, één van zijn meest eenvoudige kopbaldoelpunten uit zijn carrière (2-0). 
Bjelica zorgt voor hoop in Mechelse rangen 

Na een dramatisch openingskwartier probeerde geelrood zich in de wedstrijd te knokken. Echte kansen leverde dit echter 
niet op. Bjelica dacht dan maar aan een zondagsschot, mét succes zo bleek: een mooie krul verdween achter Goblet in 
doel (2-1) en Malinwa zat weer in de wedstrijd. 
Verdere kansen langs beide kanten bleven uit zodat de eerste helft eenvoudig samen te vatten viel: drie doelpunten, 
twee voor de thuisploeg, ééntje voor Malinwa. 
Filipović out, Vitas in 

Tijdens de rust greep Janković in: Filipović mocht in de kleedkamer blijven zodat El Messaoudi een rij vooruit kon. Vitas, 
terug na langdurige afwezigheid, nam zijn plaats achteraan in. 
Wat de thuisploeg lukte in de eerste helft, lukte geelrood ei zo na in de tweede helft ook: Kolovos stormde op doelman 
Goblet, werd gehinderd en kraakte zijn schot. De bezoekers schreeuwden om een strafschop, maar daar had 
scheidsrechter Vertenten geen oren naar. 
Verlosser Verdier 

Janković wisselde in de loop van de tweede helft Matthys en Croizet voor respectievelijk Veselinovic en Verdier. 
Aanvankelijk leken de wissels van Janković weinig verandering te brengen in het spel van de Mechelaars. Het was 
wachten tot de negentigste minuut tot Schouterden de vrijstaande Verdier bediende die zijn neus voor doelpunten 
nogmaals in de verf zette en KV Mechelen alsnog een punt wist te schenken. 
 

Maandag 22 augustus:  Speeldag 2 reserven 1A  =>  KV Kortrijk  -  KV Mechelen   1-2 
In de openingsminuten was er enkel een schot van Peffer het vermelden waard. De thuisdoelman keerde zijn 
poging. Daarna bewoog KV Mechelen beter tussen de lijnen. Overzicht en precisie ontbraken echter in de zone van de 
waarheid. Een kopbal van Soladio viel zo op het dak van het doel en een doelpoging van Leal week af en resulteerde in 
een hoekschop. Ook een vrijtrap van Leal werd goed verwerkt door de doelman van de thuisploeg. Kortrijk kon slechts 
een keer dreigen, echter zonder groot doelgevaar. 
Na de rust kwam er meer animo in het spel. Een doelpoging van Zeroual werd net voor de doellijn gekeerd. Mees bracht 
KVM even later wel op voorsprong. Een vrije trap belandde via de paal in doel. 
Deze voorsprong gaf Malinwa echter geen vertrouwensboost. Integendeel. KV Mechelen begon net onrustiger te spelen. 
De doelman werd te vaak gebruikt om het balbezit te behouden. Gaandeweg kwam Kortrijk dan ook meer en meer 
opzetten en slaagde geelrood er niet in om de één tegen één situaties vooraan uit te spelen. Met nog maar enkele 
minuten te spelen, gebeurde het voorspelbare dan ook. Kortrijk kwam langszij met een kopbaldoelpunt na een vrije 
trap.Twee minuten later hield Coosemans de Mechelse beloften overeind door een gemaakt doelpunt uit de winkelhaak 
te zweven. 
Aan de overkant viel wel nog een doelpunt. In de laatste minuut kopte Leal de bal door naar Peffer. Die laatste nam de bal 
in één tijd op de slof en verschalkte de Kortrijkse doelman. 1-2, of hoe winst en verlies soms kort bij elkaar liggen. 
 

Vrijdag 26 augustus:  Vandaag werden de data en starturen van speeldag 7 tot en met 13 vastgelegd.  Voor KVM werden 
er 4 wedstrijden verplaatst.  De uitmatch op Charleroi werd vervroegd naar vrijdag 16 september.  De verplaatsing naar 
KRC Genk werd verzet naar zondagavond 2 oktober.  Ook de thuismatchen tegen KV Oostende (16/10) en KAA Gent 
(30/10) gaan op zondagavond door. 
 

Zaterdag 27 augustus:  speeldag 5 Jupiler Pro League  =>  KVC Westerlo  -  KV Mechelen   1-2 
Kopzorgen voor coach Janković voor aanvang van de partij in het Westelse Kuipje. Na Chen moest ook Paulussen in 
extremis geblesseerd afhaken. Zo kreeg Matthys de kapiteinsband in ruil voor een stek op de rechtsachter. Voorin kreeg 
Croizet zo onverhoopt toch nog een stek tussen de lijnen. 
Ondanks de zwoele zomeravond, zat er meteen pit in de wedstrijd. Verdier werd al na enkele seconden het straatje 
ingestuurd, maar werd afgevlagd voor buitenspel. Aan de overkant had Moris de hulp nodig van de lat na een knal van 
Ganvoula. De Mechelse defensie had haar handen vol met de stevige spits van de thuisploeg. 
Matthys schiet unieke kans over, Ganvoula wel trefzeker 

Na leuke openingsminuten was het wachten tot op het half uur voor nieuw doelgevaar. Een ingestudeerde corner kwam 
voor de voeten van Matthys die onbegrijpelijk over de kooi van Van Langendonck schoot. Aan de overzijde was het wel 
prijs voor de thuisploeg: Ganvoula kopte een perfect aangesneden hoekschop van Henkens tegen de touwen (1-0). 
Moris houdt KV in de match, Verdier treft de kruising 

Het venijn zat in de staart van de eerste helft: na mistasten in de Mechelse defensie hield Moris de bedrijvige Ganvoula 
van een tweede treffer. Op de tegenaanval trof Verdier, na mooi voorbereidend werk van het duo Croizet-Rits, de 
kruising. Pech voor de bezoekers, maar de honger leek niet gestild. Schouterden, ex-Westerlo, trok zich op gang en kneep 



naar binnen. Zijn voorzet-schot werd door Croizet aan de tweede paal in doel verlengd. Een late, maar terechte 
gelijkmaker voor de pauze. (1-1) 
Malinwa leek na de pauze ook meteen in het juiste ritme te zitten, maar coach Bob Peeters reageerde vrijwel meteen met 
twee wissels in twee minuten, waaronder oude bekende Yoni Buyens. Westerlo herstelde het evenwicht en ook Janković 
bracht De Witte om zijn middenveld te versterken. Maar doelgevaar, neen, dat zat er niet meteen bij. 
Rits uit het niets: 1-2 

Een hele tweede helft amper een noemenswaardige kans te noteren aan beide kanten tot Verdier plots devieert tot bij 
een vrijstaande Rits. Het nummer elf van Malinwa twijfelt niet en laat de thuisgoalie kansloos: 1-2. 
Malinwa wint zo met 1-2 in het Westelse Kuipje en kan met een goed gevoel het voetballoze weekend induiken. 
 

Zondag 28 augustus:   
Na vijf speeldagen staat 
KVM met 7 punten 
alleen aan de leiding van 
het klassement van de 
uitwedstrijden.  Voor 
Malinwa, dat vooral 
bekend staat om haar 
uitstekende 
thuisreputatie, is dit 
uiteraard atypisch. 
Het was al van 1989 
geleden dat KV na 3 
uitwedstrijden in eerste 
klasse nog ongeslagen 
was.  Het 
'awayklassement' staat 
in schril contrast met de 
laatste plaats die KV 
bezet in het klassement 
van de thuismatchen. 
 

Maandag 29 augustus:  Vanmiddag werd er geloot voor de 1/16de finales van de Croky Cup.  Dit is de eerste ronde waar 
de eersteklassers hun intrede doen in de beker van België.  Het lot koppelde KV Mechelen aan K. Sporting Hasselt.  De 
wedstrijd tegen de Limburgse club uit de eerste amateurklasse gaat door op woensdag 21 september. 
Verder raakte vandaag ook bekend dat Miguel Mees voor de rest van het seizoen zal worden uitgeleend aan K. Rupel 
Boom FC.  De Steenbakkers spelen in de tweede amateurklasse.  Mees, die vorig seizoen ook al werd uitgeleend aan KSK 
Heist, treft in Boom ex-KVM-hulptrainer Urbain Spaenhoven. 
 

Maandag 29 augustus:  Speeldag 3 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  KSC Lokeren Oost-Vlaanderen   1-3 
Maandagavond namen de beloften het op tegen Lokeren. KV Mechelen werd overpowered en verloor uiteindelijk de 
wedstrijd met 1-3.  
Beide ploegen startten de wedstrijd op hun kernmerkelijke wijze. KV Mechelen zocht meer de combinatie, Lokeren 
speelde vrij direct. Dat resulteerde in een evenwichtig wedstrijdbegin, zonder doelgevaar, tot diep in de eerste helft een 
foute opbouwkeuze genadeloos werd afgestraft door de bezoekers. 
KV Mechelen reageerde met een kopkans van Peffer en kwam uiteindelijk langszij door een afstandsschot van 
Callebaut. Net voor de rust miste Leal nog de kans om KVM op voorsprong te brengen. Het was echter Lokeren dat met 
een voorsprong de rust inging. Zij scoorden op hoekschop. 1-2. 
Meteen na de pauze ging Malinwa op zoek naar de gelijkmaker, maar het mocht niet baten. Een doelpunt van De Witte 
werd afgekeurd, Verboven miste een kopkans. 
En zoals zo vaak, viel het doelpunt dan aan de andere kant. Lokeren liet het daarna wel afweten om de wedstrijd 
definitief te beslissen. Vrij kort tegen het einde van de wedstrijd kreeg De Witte nog twee kansen om KVM opnieuw in de 
wedstrijd te brengen, doch zonder resultaat. 
 

Woensdag 31 augustus:  Op het einde van deze transferperiode versterkte KVM zich met de 25-jarige Christian Ighodaro 
Osaguona, een Nigeriaanse spits.  Omdat hij z'n contract bij z'n vorige club (het Marokkaanse Raja Club Athletic 
Casablanca) verbrak wegens wanbetalingen, moest KV nog wel wachten op groen licht van de FIFA alvorens hij 
speelgerechtigd was.  Osaguona, die sinds januari 2015 veertien keer scoorde voor Casablanca, tekende bij Malinwa een 
contract voor 1 seizoen met optie voor een extra seizoen.  Het nieuwste KV-lid is tevens Nigeriaans international.   
Verder werd het contract van Lionel Nshole Makondi in onderling overleg ontbonden.  De 21-jarige aanvaller maakte in 
augustus 2014 z'n debuut voor het eerste elftal van Malinwa maar verzamelde nadien geen speelminuten meer.  Vorig 
seizoen werd hij nog uitgeleend aan tweedeklasser KSK Heist.  Met nog een contract voor 1 seizoen, zit z'n avontuur bij 
KV er op. 
Ondertussen heeft Anthony Moris op training met de nationale ploeg van Luxemburg een blessure aan de quadriceps 
opgelopen, hij komt terug naar Mechelen en is twijfelachtig voor de eerstvolgende competitiematch tegen STVV. 



Donderdag 1 september:  Oefenwedstrijd  =>   KVC Westerlo  -  KV Mechelen   0-0 
Verslag vanop www.kvcwesterlo.be:  KVC Westerlo heeft in een trainingswedstrijd achter gesloten deuren 0-0 gelijk 
gespeeld tegen KV Mechelen.   Aanwinsten Miletić en Christensen werkten meteen de volle 90 minuten af. 
De wedstrijd had niet veel om handen en de kansen waren dan ook schaars. In de eerste helft dreigden de Kemphanen 
tot drie maal op corner van Christensen. Eerst knikte Manias op Coosemans. Even later mikte de Griekse spits zijn schot 
wel binnen het kader. De bal week echter nog af op de rug van een Mechelse verdediger. Tussendoor moest Van Hout al 
eens plat gaan op een schot van Veselinovic. Net voor rust kopte Schuermans op hoekschop over. Aan de andere kant 
devieerde Kolovos de bal net naast de Westelse kooi. 
In de tweede helft verhuisde Acolatse naar positie 10 en kwam Molenberghs op de flank. Opnieuw kwam het gevaar van 
enkele stilstaande fasen. Christensen dropte de bal in de box en de afvallende bal werd na de bots maar net over getrapt 
door Molenberghs. Mechelen kon éénmaal dreigen na een counter, maar de afwerking van Leal miste doel. Eric Lanini 
trapte een vrije trap nog scherp over de muur, maar Coosemans koos voor een gelijkspel. 
 

Dinsdag 6 september:  Vanmorgen liet Aleksandar Janković weten dat hij KV Mechelen verlaat en trainer wordt van R. 
Standard de Liège.  De Serviër, die in 2014 neerstreek Achter de Kazerne, verlengde eind juli z'n contract nog tot 2018. 
Na Sportief Directeur Olivier Renard, doelwachterstrainer Philippe Vande Walle, Miloš Kosanović, Ibrahima Cissé, Jean-
François Gillet en jeugdspeler Keith Groeneveld is hij al de zevende transfer in 2016 die van Malinwa naar de Rouches 
gaat. 
 

Dinsdag 6 september:  Speeldag 2 groepsfase Beker U21 Pro League  =>  AS Verbroedering Geel  -  KV Mechelen   2-1 
De Mechelse beloften speelden vandaag hun tweede bekerwedstrijd.  De winnaars van de eerste wedstrijd voor de Beker 
namen het tegen elkaar op. KV Mechelen verloor het duel tegen Geel met 2-1. 
Niet op niveau 

KVM opende met het meeste balbezit, maar dreiging vloeide er niet uit voort. Daarvoor was het baltempo te laag en 
maakte de Mechelse beloften te vaak de verkeerde keuzes. Geel sloop dan ook langzaam in de wedstrijd. 
Er vielen dan ook geen kansen te noteren voor Malinwa. Verdedigend moest De Reys wel een keer goed tussenkomen, 
Smolders keerde zelfs nog een bal net voor de doellijn weg. 
Geen beterschap 

Ook na de rust was er geen beterschap merkbaar. Geel kwam logischerwijze op voorsprong. Na een opstellingswijziging 
kwam KVM niet veel later wel langszij toen Muala, na wat gerommel voor doel, de bal tegen de touwen prikte. 
Ahrry moest KVM altijd op voorsprong schieten, maar hij trapte de bal voorlangs in plaats van in het lege doel. En zoals zo 
vaak, viel het doelpunt dan aan de overkant. Cobbaut liet zich aftroeven in een kopduel en de doorgekopte bal werd 
vanop afstond boven De Reys in doel getrapt. 
Muala kopte onze enige kans om gelijk te komen van in de kleine rechthoek onbegrijpelijk in de handen van hun op de 
grond liggende doelman. Zo won Geel op basis van beleving verdiend en kunnen we niets anders dan vaststellen dat te 
veel jongens hun niveau van vorig seizoen voorlopig niet halen. 
 

Donderdag 8 september:  Ondertussen speculeren de media druk over de opvolger van Aleksandar Janković.  Behalve 
kandidaten Cedomir Janevski, Trond Sollied, Juan Carlos Garrido en Sven Vandenbroeck komt ook Stijn Vreven van KV Red 
Star Waasland-SK Beveren in beeld.  KV Mechelen liet echter al weten dat het opteert voor een coach die momenteel niet 
aan een club verbonden is.  Ex-Standardtrainer Yannick Ferrera wordt ook genoemd.  Met hem zou KV zelfs al een 
verkennend gesprek gehad hebben en hij is de favoriet van menig supporter.  Er werd voor de komst van Ferrera zelfs al 
een Facebookpagina opgericht. 
 
Vrijdag 9 september:  Vanavond liet KV Mechelen weten dat het onderhandelt met Yannick Ferrera.  “Iedereen weet 
ondertussen dat we elkaar gesproken hebben.  Dan kunnen we evengoed onze supporters inlichten over de stand van 
zaken.  De onderhandelingen gaan de goede richting uit, al is er nog niets concreet”, zo zei KVM-voorzitter Johan 
Timmermans.  “We hebben vandaag een vergadering gehad met de sportieve staf en Ferrera.  De volgende stap is nu het 
financiële luik.”  Het blijft dus voorzichtig afwachten of Malinwa en Ferrera de komende dagen tot een overeenkomst 
komen.  Zaterdagavond tegen STVV voetbalt KVM sowieso nog onder leiding van assistent-trainer Tom Caluwé. 
 

Zaterdag 10 september:  speeldag 6 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  K. Sint-Truidense VV   2-0 
KV Mechelen won vanavond met 2-0 van STVV. Na een felle start en fraai doelpunt van Verdier had het Malinwa van 
interimtrainer Caluwé het knap lastig. In de slotfase nam Kolovos echter alle zorgen weg. Zo hield hij de eerste drie 
punten in het nieuwe AFAS Stadion. 
 Malinwa startte furieus aan haar eerste wedstrijd zonder Janković. Het liet het leer snel rondgaan en scoorde zo al snel 
de 1-0. Schouterden tikte rond minuut tien in één tijd voor en Verdier knalde staalhard en enig mooi in de winkelhaak. 
Rood of buitenspel? 

STVV probeerde het even via enkele hoekschoppen en vrijetrappen, maar Moris kwam nauwelijks onder druk. Het was 
echter de thuisploeg die via pogingen van Cocalić en Schouterden dichter bij een verdiende 2-0 kwam. Dé fase van de 
eerste helft was echter het neerhalen van de bijna losgebroken Verdier. Het hele AFAS-stadion schreeuwde om een rood 
karton, de lijnrechter zag echter een discutabele buitenspel. 
Rond het halfuur leek de thuisploeg even de controle over de partij te verliezen. STVV trok het veldoverwicht naar zich 
toe en versierde ook een dot van een kans op de gelijkmaker. Bezus glipte tussen de KVM-defensie door, maar lobde oog 
in oog met Moris naast. 



Vlak voor de pauze ontsnapte Malinwa opnieuw aan de 1-1 toen Peeters een vrijetrap tegen de staak trapte. Ook na de 
rust bleef STVV aandringen, Fernandes kon de bal inlopen, maar mikte op De Witte. KV Mechelen acteerde slordig en 
nerveus, kon plots de bal nauwelijks nog in eigen rangen houden en ontsnapte verscheidene malen aan een tegengoal. 
Onder meer Cocalić mocht zich gelukkig prijzen dat hij Moris niet zelf verschalkte. 
Kolovos beslist 

Tien minuten voor tijd had Kolovos de partij wel kunnen beslissen toen hij een defensieve misser Dutoit kon omspelen. 
De STVV-goalie pakte echter uit met een geweldige redding. Aan de overzijde mocht Bezus van dichtbij op doel knallen, 
maar Moris hield de 1-0 op het bord. 
Kolovos zette daarop zijn misser meteen recht en schoof na een lange sprint de 2-0 onder Dutoit. En wat was de vreugde 
groot op de trainersbank van Malinwa na een intense week voorbereiding. 
 

Zondag 11 september:  KV Mechelen heeft haar nieuwe trainer beet, het bereikte vandaag een mondeling akkoord met 
Yannick Ferrera y Caro.  Morgen worden de nodige documenten in orde gebracht en tekent de 35-jarige trainer een 
contract tot juni 2018 bij Malinwa.  Ferrera, die eind de jaren '90 jeugdspeler was bij KV Mechelen, beschikt ondanks z'n 
jonge leeftijd al over heel wat trainerservaring.  Nadat hij als jeugdtrainer begon bij Maccabi Brussels en RSC Anderlecht 
werd hij assistent-trainer bij KAA Gent en het Saoedische Al-Shabab FC.  Daarna werd hij hoofdtrainer van Sporting du 
Pays de Charleroi, K. Sint-Truidense VV en R. Standard de Liège waar hij begin deze week werd ontslagen. 
 

 
 

Maandag 12 september:  Yannick Ferrera y Caro werd vanmorgen omstreeks 11 uur officieel voorgesteld als nieuwe 
hoofdtrainer van KV Mechelen.  De Spaans-Belgische coach maakt komende vrijdag al meteen z'n debuut, tegen ex-club 
Sporting du Pays de Charleroi. 
"Dit is een stabiele club, met een goede basis.  De ploeg speelt al een tijdje in hetzelfde systeem en heeft automatismen. 
Wat goed is, ga ik natuurlijk niet veranderen, maar uiteraard ga ik mijn eigen accenten leggen.  Play-off 1 en de beker? 
Concrete ambities ga ik hier nu niet uitspreken.  Ons doel is in eerste instantie om door hard te werken goede wedstrijden 
te spelen en te winnen.  Waar ons dat brengt, zien we later op het seizoen dan wel”, liet Ferrera optekenen. 
 

Maandag 12 september:  Speeldag 4 reserven 1A  =>  KV Oostende  -  KV Mechelen   1-2 
Veel balbezit, te weinig doelgevaar 

Deze titel zegt eigelijk alles. 
KV Mechelen bepaalde het wedstrijdverloop door goed tussen de lijnen te spelen. Diepgang om tot doelgevaar te komen 
ontbrak echter, tot Jaadi een zeldzame infiltratie zonder bal door het centrum maakte. Tindemans pikte dit moment op 
en speelde hem gepast. Jaadi verscheen zo alleen voor de doelman en liet hem kansloos. 0-1. 
Oostende kwam niet verder dan enkele sporadische tegenprikken en zo gingen beide ploegen rusten met een 0-1 
tussenstand. 
Meer diepgang 

In de tweede helft maakten de Mechelse beloften het zich onnodig moeilijk. KVM had minder balbezit, maar was wel veel 
gevaarlijker. Eerst greep de Oostendse doelman tweemaal goed in op doelpogingen van Peffer, maar de goal die in de 
lucht hing volgde toch. Jaadi speelde Callebaut vrij die op zijn beurt de vrijstaande Peffer bediende. Die laatste tikte van 
op de kleine backlijn de bal in doel. 0-2. 
Een fractie later scoorde Peffer zijn tweede van de avond nadat hij aangespeeld werd door Muala. Deze treffer werd 
echter onterecht afgekeurd wegens buitenspel. 
Enkele minuten later verslikte Callebaut zich toen hij alleen voor de Oostendse doelman verscheen en zo bleef de 
thuisploeg in de wedstrijd. Naar het einde toe kwam KVO meer en meer opzetten. Verder dan de aansluitingstreffer in de 
laatste minuut kwamen ze niet meer. 
 



Woensdag 14 september:  Yann Daniélou voegde zich vandaag bij de technische staf van KV Mechelen.  Nieuwbakken 
hoofdtrainer Yannick Ferrera, die reeds met de 50-jarige Fransman samenwerkte bij R. Standard de Liège en Al-Shabab 
FC, had hem er graag bij en KV Mechelen ging hiermee akkoord. 
 

Vrijdag 16 september:  Speeldag 7 Jupiler Pro League  =>  Sporting du Pays de Charleroi  -  KV Mechelen   0-0 
Yannick Ferrera staat meteen voor een zware taak tegen (het zwarte beest) Charleroi. De nieuwe Mechelse coach voert 
wel al meteen een aantal vervangingen door ten opzichte van vorige week. Paulussen en El Messaoudi verschijnen weer 
in de basis, ten koste van Vitas en Kolovos.  
Eén en al Charleroi 

KV Mechelen had het moeilijk in de openingsfase. In de eerste minuut kon Bjelica Schouterden nog diepsturen, maar 
daarna was het één en al Charleroi dat de klok sloeg. Vooral de Mechelse rechterflank had het moeilijk met de bedrijvige 
N’Ganga en Baby. Na nog geen vijf minuten spelen dwarrelden die twee al door de verdediging van KVM en werd Pollet 
aangespeeld. Zijn knal belandde op de paal. 
KV Mechelen kon niets tegen het offensief van de thuisploeg inbrengen. Malinwa raakte amper over de middenlijn, 
terwijl Charleroi vanuit alle hoeken voor dreiging bleef zorgen. Net voor het kwartier tikten zich opnieuw N’Ganga en 
Baby door de Mechelse verdediging. Het schot van N’Ganga belandde – voor Charleroi – langs de verkeerde kant van de 
paal. 
Dan toch KV Mechelen?  
KV Mechelen kwam stilletjes aan wel iets meer in de wedstrijd, maar Charleroi onder druk zetten lukte nooit. Op het 
halfuur kon Schouterden zich nog wel eens optrekken langs zijn linkerflank. Hij bereikte Matthys, maar die laatste z’n 
schot kwam er niet uit. Croizet kon nog de bal nog oppikken, maar ook zijn schot bracht Pennetau niet in de problemen. 
Of toch niet? 

Charleroi bleef ondertussen veelvuldig naar het openingsdoelpunt zoeken. Bakar solliciteerde eerst voor een penalty 
(maar die werd terecht niet toegewezen), de kopballen van Pollet en Baby misten precisie. Net voor affluiten deden Pollet 
en Marcq de Mechelse verdediging nog even bibberen. Moris ging bij beide pogingen goed plat en voorkwam zo dat 
Malinwa met een achterstand de kleedkamer indook. 
Rustig begin van de tweede helft 

Ook in de tweede helft lag KVM in hetzelfde bedje, al had Malinwa nu wel minder moeite om Charleroi uit de wedstrijd te 
houden. Uitgespeelde kansen vielen er langs de twee kanten de eerste 15 minuten van de tweede helft niet te noteren. 
Inspirerend Charleroi 

Beide ploegen hadden moeite om de bal lange tijd in hun kamp te houden en konden zo niet profiteren van de gaten die 
in de verdedigingen vielen. Enkel Fall werd mooi bediend door Marcq, maar zijn schot vloog hoog over het doel. Vijf 
minuten later stond Bedia achter het kanon, maar Moris moest er ook nu niet tussen komen. De bal scheerde alles en 
iedereen voorbij. 
Net zoals in de eerste helft ging Charleroi dus het nadrukkelijkst op zoek naar dat verlossende doelpunt. Ook Willems met 
een kopbal en Fall met een afstandsschot, komen nog eens dicht in de buurt. 
Eindelijk nog eens een kans voor KVM 

Met nog een twintigtal minuten te spelen gingen de sluizen boven Charleroi open en die ijskoude douche maakte KV 
Mechelen klaarblijkelijk wakker. Bjelica brak door op de linkerflank, zocht en vond Rits, maar die had onvoldoende tijd om 
zich goed achter de bal te positioneren. De bal sprong op z’n dij en vloog zo net naast de winkelhaak de tribune in. 
Rood en rood 

KV Mechelen kon na deze reuzenkans niet meer tot doelpogingen komen. El Messaoudi moest vroegtijdig gaan douchen 
nadat hij op korte tijd tweemaal geel onder z’n neus geschoven kreeg. En het werd nog erger voor KVM. Dierick stuurde 
ook Bjelica met twee gele kaarten van het veld, nadat die laatste Mata onderuit trapte vijf minuten voor affluiten. 
KV Mechelen zakte nu volledig achteruit. Charleroi kon echter niet meer profiteren. Fall kreeg nog de grootste kans, maar 
zijn kopbal belandde op de borst van Moris. Zo gaat KV Mechelen toch nog met dat felbevochten puntje naar huis. 
 

Maandag 19 september: Het Bondsparket gaat Aleksandar Bjelica op basis van TV-beelden vervolgen.  De verdediger van 
Malinwa kreeg afgelopen vrijdag op Sporting Charleroi na 85 minuten een rode kaart.  De Reviewcommissie vond de 
overtreding echter te zwaar en oordeelde dat de gebruikelijke schorsing van 1 speeldag voor een uitsluiting na 2 gele 
kaarten niet volstond. 
 

Maandag 19 september:  Speeldag 5 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  KRC Genk   0-0 
De Mechelse beloften kregen na tien minuten hun motor aan de praat: Peffer trof paal en lat in vijf minuten. Even later 
zag Jaadi zijn kans, omspeelde de Genkse goalie, maar zijn doelpoging werd nog net op de lijn gekeerd. Een Mechelse 
voorsprong was dus zeker niet gestolen geweest, maar geelrood kende pech bij de afwerking. De Genkse goalie hield de 
bezoekers op zijn ééntje in de wedstrijd. 
Na de rust was er meer evenwicht in het spel. Geelrood had duidelijk al veel energie verloren in de eerste helft en de 
bezoekers herstelden na de koffie het evenwicht. Al was de beste kans na de pauze wel voor de thuisploeg: Jaadi miste 
zijn volley aan de tweede paal, waardoor de brilscore op het scorebord bleef. 
 

Woensdag 21 september:  1/16
de

 finale beker van België ‘Croky Cup’  =>  K. Sporting Hasselt  -  KV Mechelen   2-3 
Koninklijke Sporting Hasselt ontving voor het eerst in dertig jaar een eersteklasser in het Stedelijk Sportstadion. De fiere 
Limburgers keken al weken reikhalzend uit naar hun ‘match van het jaar’ en rekenden op trainer Stijn Stijnen en de 



ervaren Sidibe en Rentmeister om het Malinwa moeilijk te maken. Bij de bezoekers maakte Colin Coosemans zijn 
opwachting onder de lat. 
Na een kwartier al twee-nul 
KV Mechelen probeerde het tempo in de openingsfase hoog te houden, maar de thuisploeg was hoegenaamd niet onder 
de indruk en voetbalde enthousiast mee. In de negende minuut kreeg Ibrahima Sidibe de bal vanop rechts mooi op zijn 
hoofd geschilderd en de spits buffelde de bal onhoudbaar via de lat voorbij Colin Coosemans. Amper zes minuten later 
was het opnieuw prijs: de bedrijvige Ouedraogo legde de bal af op de rand van de zestien, een harde schuiver van 
Carratta veranderde onderweg van richting en de twee-nul hing op het bord. 
De bezoekers stelden daar weinig tegenover. Op het halfuur probeerde coach Ferrera bij te sturen door Kolovos in te 
brengen, maar verder dan een kopbal over de lat van Cocalić kwam KVM niet. De jongens van trainer Stijn Stijnen 
kwamen niet in de problemen en konden de dubbele voorsprong mee naar de kleedkamer nemen. 
Croizet hangt de bordjes in evenwicht 

Na de rust moest KV Mechelen uit een ander vaatje tappen om de kwalificatie alsnog binnen te halen. In de 53e minuut 
besloot Croizet op wandel te gaan door de Limburgse verdediging. Na een mooie solo legde hij de bal rustig in de verre 
hoek buiten het bereik van doelman Swinnen. De aansluitingstreffer werkte motiverend en Malinwa probeerde Hasselt 
nu met de rug tegen het eigen doel te drukken. Dit lukte, maar echt grote kansen leverde het niet op. Aan de overzijde 
was Ouedraogo (hij weer) zelfs dicht bij de 3-1, maar hij besloot onbesuisd over. De klok tikte ondertussen onverbiddelijk 
verder en het slotkwartier kwam al in zicht toen Croizet opnieuw zijn duivels ontbond. De Fransman schilderde de bal 
vanop de rand van de zestien enig mooi in de verre hoek over de thuisdoelman. 
Erop en erover 

KV Mechelen ging nu uitdrukkelijk op zoek naar een beslissende derde treffer. Een kopbal van Veselinovic na een 
hoekschop van Matthys ging echter naast het doel en iets later kwam Claes net te laat om een rebound aan de tweede 
paal binnen te schuiven. Vijf minuten voor tijd haalde Matthys de achterlijn. Hij legde de bal slim achteruit en in een 
warrige fase voor doel was het Kolovos die zijn voet tegen het leer kon krijgen. De 2-3 én de kwalificatie waren een feit. 
 

Woensdag 21 september:  Meteen na de bekerresultaten van vanavond werd er geloot voor de 1/8ste finales van de 
Croky Cup.  Het lot koppelde KV Mechelen aan K. Sint-Truidense VV.  De wedstrijd gaat door op woensdag 30 november 
op het veld van de Kanaries.   
 

Vrijdag 23 september:  Morgen wordt op KV 
Mechelen de eerste geautomatiseerde aftrap 
ooit in de Jupiler Pro League gegeven!  Geen 
miss, zwarte piet of ex-speler die morgen de 
aftrap zal geven voor KV Mechelen - SV Zulte-
Waregem, wel een Viking iMow-robot.  Het 
gaat om een robotmaaier van KV's nieuwste 
partner Viking.  

Verder gaf de club vandaag een stand van zaken in verband met de stadionverbouwingen.  Het belangrijkste werk dat 
momenteel op het programma staat, is het klaarkrijgen van het sanitair op de bovenste verdieping van de tribune achter 
het doel.  Onderaan in de stadionbocht zal het zand plaatsmaken voor asfalt.  KV hoopt deze werken klaar te hebben 
tegen de volgende thuiswedstrijd tegen KV Oostende.  Daarna begint Geelrood met de invulling en exploitatie van alle 
ruimtes:  crèche, fitness, brasserie, eventzalen, kantoren, ...  
"Het hele AFAS-stadion wordt helemaal anders ingevuld en dat kunnen we niet anders doen dan stapje per stapje.  
Proberen, leren en weer bijsturen” aldus Marc Faes.  De geluidsinstallatie is daarvan een sprekend voorbeeld.  “We 
investeerden hierin voor de nieuwe tribunes, maar voor de hoofdtribune wachten we tot bij de vernieuwing.  Dat 
betekent twee geluidssystemen die we op elkaar moeten afstemmen tijdens de match.  Samen met de leverancier gaan 
we dit trouwens tijdens de wedstrijd tegen SV Zulte-Waregem opnieuw in detail analyseren.” 
Verder zal er ook snel Wifi voorzien worden in de familietribune en de skyboxen.  Enkele alpinisten hingen onlangs de 
antennes al aan de tribunedaken.  En ook met bouwen stopt Malinwa niet.  Voor de hoek tussen de hoofdtribune en de 
nieuwe tribune achter het doel worden de laatste plannen verfijnd vóór er daar een persruimte en bestuurslokaal zal 
verrijzen. 
 

Zaterdag 24 september:  Speeldag 8 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  SV Zulte-Waregem   2-3 
KV Mechelen gaf vanavond drie gouden punten in het slot uit handen tegen Zulte Waregem. Bij de pauze stond er een 
fraaie 2-0 op het bord, maar na een snelle aansluitingstreffer in de tweede helft, brak Malinwa in extremis.  
We waren nog geen zeven minuten ver of Nicolas Verdier rolde op aangeven van Schouterden de bezoekende defensie 
op. Het nummer 99 van Malinwa beheerste het leer perfect op weg naar doelman Steppe en werkte bovendien ook nog 
fijntjes af. 
Verbeten strijd 

Zulte Waregem probeerde te reageren en het leer op te eisen, maar had het lastig om het Mechelse blok uiteen te 
spelen. KVM voetbalde gefocust en gezond agressief en dat leverde vooral veel strijd op. Rond het halfuur kwamen de 
West-Vlamingen wel een paar keer gevaarlijk opzetten. Moris verijdelde een gemaakt doelpunt van Lerager en pogingen 
van Naessens, ex-KVM, en Leye misten kracht en precisie. 
De gelijkmaker leek dichterbij dan de 2-0, maar toen mocht Croizet richting doel draven, kappen, draaien en fraai 
afwerken. En zo zagen meer dan 11.200 supporters een heerlijk efficiënt Malinwa leiden aan de rust. 



Snelle aansluitingstreffer 

De bezoekers wisselden Baudry voor Vetokele en begonnen met veel drang naar voren aan de tweede helft. Dat 
resulteerde in een snelle aansluitingstreffer van Lerager die even later nog eens van ver uithaalde en maar net de verste 
paal miste. 
De jarige Ferrera – voor het eerst voor eigen publiek coachend – greep in en gooide Vanlerberghe en Veselinovic in de 
strijd. KVM zette ook Steppe aan het werk: Croizet tikte snel tot bij de vrijstaande Vitas, de bezoekende goalie redde met 
de voet. 
Kater in het slot 

De partij kon plots alle kanten uit: zo ontsnapte doelpuntenmaker Lerager aan de buitenspelval, maar stuitte hij op een 
sterke Moris. We kregen leuk voetbal voorgeschoteld, alleen noteerden we nauwelijks kansen voor de Mechelaars. Tien 
minuten voor tijd sloeg Zulte Waregem dan toch toe: een onoplettendheid in de KVM-defensie kon Leye – op Moris – 
bijna uitbuiten. Tegen de rebound van de ingevallen Coopman was de thuisdoelman wel kansloos: 2-2. 
Het venijn zat hem dus in het absolute slot toen de fusieploeg uit West-Vlaanderen genadeloos toesloeg via – weer – 
Lerager. Hij mocht ongehinderd de aflegger-met-het-hoofd van Vetokele binnenkeilen. Zo bleef de thuisploeg met een 
kater achter bij het debuut van Yannick Ferrera in het AFAS Stadion. 
 

Maandag 26 september:  Speeldag 6 reserven 1A  =>  Sporting du Pays de Charleroi  -  KV Mechelen   0-0 
De Mechelse beloften begonnen aarzelend aan de partij. Na acht minuten hield Swolfs de bezoekers in de wedstrijd met 
een puike redding. Het signaal voor geelrood om uit een ander vaatje te tappen. De bezoekers eisten het balbezit op, 
maar buiten pogingen van Cobbaut en Van Cleemput kwam geelrood niet. Vlak voor de pauze viel de beste kans te 
noteren: de thuisgoalie wist een poging van Peffer nog net voldoende te deviëren tegen de lat. 
Na de pauze viel KVM II plots met tien, na een rode kaart voor Van Cleemput. De thuisploeg putte moed en plots ging het 
spel over en weer met doelkansen langs beide kanten. Jaadi en Leal kwamen niet tot scoren en in het slot mocht geelrood 
zich nog gelukkig prijzen dat een kopbal op de lat viel. 
Zo stond ook na negentig minuten voetballen de brilscore op het scorebord. 
 

Dinsdag 27 september:  KV Mechelen moet het twee speeldagen zonder Aleksandar Bjelica doen.  De verdediger kreeg 
een schorsing opgelegd van de Geschillencommissie van de KBVB.  Dat bevestigt Thibault De Gendt, competitiedirecteur 
van de KBVB.  
In de openingswedstrijd van de zevende speeldag in de Jupiler Pro League liep Bjelica op het veld van Charleroi na 85 
minuten tegen een tweede gele kaart aan.  Hij beging een zware overtreding op Charleroi-middenvelder Clinton Mata. 
Ondanks de uitsluiting besliste de reviewcommissie om de Servische verdediger toch te laten vervolgen op basis van de 
TV-beelden.  In principe volgt er na een uitsluiting als gevolg van twee gele kaarten één speeldag schorsing, maar op deze 
manier kon men een zwaardere schorsing opleggen. 
De schorsing gaat in vanaf 29 september.  Bjelica mist zo de verplaatsing naar Racing Genk en de thuiswedstrijd tegen KV 
Oostende. 
"Uit de tv-beelden blijkt dat Bjelica een tackle uitvoert met gestrekt linkerbeen en studs vooruit op Mata  In tegenstelling 
tot wat blijkt uit het verslag van de Reviewcommissie gebeurde de tackle niet op kniehoogte van de tegenstrever, maar 
over de grond waardoor de voet van de tegenstrever wordt geraakt en niet de knie", aldus het oordeel. 
"Er kan niet met zekerheid vastgesteld worden of de tackle werd uitgevoerd voor of na het fluitsignaal. Niettemin voert 
hij zijn tackle uit met een te grote intensiteit en brengt hij duidelijk de fysieke integriteit van de tegenstrever in gevaar.  
De betrokken speler start zijn tackle veel te laat en speelt de bal niet.  Volgens de commissie heeft de scheidsrechter zich 
dan ook manifest vergist in de beoordeling van de spelfase in kwestie.  Het betreft immers een brutale fout zonder de 
mogelijkheid de bal te spelen en die de fysieke integriteit van de tegenstrever in gevaar brengt", verklaarde de commissie 
het vonnis.  
 

Vrijdag 30 september:  De kalender van speeldagen 14 tot en met 17 werd vandaag vastgelegd.  Voor KVM werd elke 
wedstrijd verplaatst.  De uitmatch op KSC Lokeren Oost-Vlaanderen werd verlaat met een half uur.  KV Mechelen - R. 
Standard de Liège gaat door op zondag 20 november om 18u en op vrijdag 25 november trekt Malinwa naar 
landskampioen Club Brugge KV.  Een week later speelt KV op dinsdag 29 november haar bekermatch op STVV en op 
vrijdag 2 december volgt een thuismatch tegen KAS Eupen. 
 

Zondag 2 oktober:  speeldag 9 Jupiler Pro League  =>  KRC Genk  -  KV Mechelen   2-1 
KV Mechelen beleefde een moeilijke en frustrerende avond in Genk. Een verrassende opstelling van Ferrera zorgde voor 
een snelle 0-1 via Verdier, maar toen Rits even later de bal met de arm op de lijn tegenhield, mocht Paulussen gaan 
douchen en Karelis de gelijkmaker binnentrappen. Kolovos versierde nog voor de pauze dé kans op de 1-2, maar het was 
Bailey die vlak na de rust de winning-goal nette. 
Moris moest meteen aan de bak op schoten van de bedrijvige Karelis, maar het was wel KV Mechelen dat de score 
opende na nog geen tien minuten. Paulussen – in een verrassende spelbezetting op het middenveld geposteerd – 
recupereerde een balletje dat via Matthys bij Verdier belandde. Die aarzelde niet en keilde van dichtbij het leer tegen de 
touwen. 
Rood geknoei 

Twintig minuten ver hingen de bordjes alweer in evenwicht na een fel gecontesteerde beslissing van het 
scheidsrechterlijk kwartet. Eerst aarzelde Moris bij het uitkomen, redde Cocalić – met het hoofd – en Rits – met de arm – 
op de lijn een poging van Susic Tino. 



Na minutenlang overleg tussen lijnrechter, vierde official en hoofdref Wouters kreeg Paulussen het rode karton onder zijn 
neus geduwd. Karelis liet de hele heisa aan zich voorbij gaan en legde de strafschop netjes binnen. 
Bizot redt 1-2 

Malinwa reageerde furieus en versierde zowaar met tien man dé kans op de 1-2. Kolovos kon bijna profiteren van een 
missertje van Colley, maar Genk-goalie Bizot redde met een ultieme voetreflex. Het tactische plannetje van Ferrera – 
Paulussen, Rits en De Witte op het middenveld, Matthys en Schouterden op de backs – viel plots in het water, maar KVM 
hield tot aan de rust vlotjes stand. 
Snelle goal van Bailey doet KVM de das om 

Na de rust zag Moris zich al snel geklopt toen Bailey met een gelukje via Samatta en Cocalić kon scoren. De druk op de 
Mechelse defensie verhoogde en Colley had de 3-1 aan de voet, maar mikte pal op Moris. 
De thuisploeg behield de controle over de wedstrijd, maar toonde verder bitter weinig. KVM probeerde met Veselinovic 
in punt nog een slotoffensiefje in te zetten. Op een knal van Verdier en een poging van Rits na, konden de bezoekers niets 
meer inbrengen. En zo sloten de Maneblussers puntenloos een frustrerende Limburgse voetbalavond af. 
 

Maandag 3 oktober:  Na de foutieve uitsluiting van Laurens Paulussen tijdens KRC Genk - KV Mechelen dient Malinwa 
klacht in bij de voetbalbond.  Het vraagt om de wedstrijd op Genk te laten herspelen gezien de speler onterecht rood 
kreeg.  Paulussen werd rond minuut 20 zonder enige overtreding met rood naar de kleedkamers gestuurd.  Daardoor 
moest Malinwa meer dan 70 minuten met tien man spelen.  KV Mechelen vraagt dan ook de wedstrijd te laten herspelen 
gezien de scheidsrechterlijke vergissing “het normale verloop van de wedstrijd meer dan ernstig verstoorde”. 
Laurens Paulussen kreeg overigens vandaag al te horen dat hij geen verdere sanctie zal krijgen.  Mats Rits wordt wel 
opgeroepen door de reviewcommissie. 
 

Maandag 3 oktober:  Speeldag 7 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  K. Sint-Truidense VV   1-6 
Dat de bezoekers over een uitstekende ploeg beschikten, mocht geelrood ondervinden vanaf de aftrap. Al snel keek het 
tegen een achterstand aan. Gelukkig kon het rekenen op een attente reactie van Swolfs om een dubbele achterstand te 
vermijden. De thuisploeg klom via Jaadi nog wel op gelijke hoogte, maar nog voor de pauze klommen de bezoekers terug 
op voorsprong met een prachtig afstandsschot. 
Na de pauze liet Zeroual de gelijkmaker liggen, het signaal voor de bezoekers uit Limburg om door te duwen. Geelrood 
moest de kelk tot op de bodem ledigen en verloor met zware 1-6 cijfers. 
 

Dinsdag 4 oktober:  De Geschillencommissie van de KBVB heeft Mats Rits voor één speeldag geschorst.  Procureur Marc 
Rubens die ook een geldboete van 400 euro vorderde wil hiermee een signaal geven aan jeugdspelers.  Het Bondsparket 
verwijt Rits een gebrek aan fairplay "en dat kan niet getolereerd worden in de voetbalwereld".  Scheidsrechter Wouters 
ging immers te rade bij Paulussen en Rits, maar beiden ontkenden dat ze handspel gemaakt hadden.  De leden van de 
Geschillencommissie konden zich vinden in de vordering van Rubens. 
 

Woensdag 5 oktober:  KV Mechelen gaat in beroep tegen de schorsing van Mats Rits.  Komende vrijdag zal de club met 
haar speler verschijnen voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. 
De leden van de Malinwa Kids Club waren deze namiddag te gast in Mechelen voor een training met hun grote helden! 
 

Donderdag 6 oktober:  Oefenwedstrijd  =>  KV Mechelen  -  Willem II Tilburg   2-0 
Verslag vanop www.willem-ii.nl 
In het AFAS-stadion van KV Mechelen, dat momenteel een metamorfose ondergaat, had Willem II in de beginfase het 
merendeel van het balbezit. De Tricolores hadden echter moeite om het aanvalstrio Andrade, Ogbeche en Abubakar de 
diepte in te sturen. De lange Belgische verdedigers beschikten over veel fysieke kracht en wonnen nagenoeg ieder 
luchtduel. Een van de weinige keren dat de thuisploeg door wist te stoten tot het Tilburgse strafschopgebied, bewaarde 
Ahmed El Messaoudi te weinig rust. De middenvelder zette zijn soloactie te ver door en strandde in een kluitje Willem II-
spelers.  
Branderhorst voorkomt achterstand 
Willem II werd halverwege het eerste bedrijf daadwerkelijk gevaarlijk. Andrade stuurde Ogbeche weg, maar diens harde 
knal belandde op de vuisten van doelman Colin Coosemans. Nadat Andrade de afvallende bal breed legde op Van den 
Boomen, schoot de middenvelder van op afstand net naast. In de eerst volgende Belgische aanval kreeg spits Dalibor 
Veselinovic de grootste kans uit de wedstrijd tot dan toe. Van drie meter knikte de boomlange aanvaller op doel, maar 
met een katachtige reactie voorkwam Mattijs Branderhorst een tegendoelpunt.  
Toch voorsprong Mechelen 

Doordat beide partijen moeite hadden om lange tijd aan de bal te blijven, golfde het spel de volledige eerste helft op en 
neer. Na een halfuur spelen opende Mechelen toch de score. Christian Osaguona stond na een aanval over de linkerflank 
geheel vrij bij de tweede paal en mocht eenvoudig binnen knikken: 1-0. Kort voor het rustsignaal was Van den Boomen 
dichtbij de gelijkmaker, maar zijn bekeken afstandsschot belandde op de bovenkant van de lat.  
Weinig kansen na de rust 

Trainer Erwin van de Looi paste in de rust twee wissels toe. Doelman Branderhorst werd vervangen door Nigel Bertrams 
en Koppers maakte plaats voor Derrick Tshimanga. De tweede helft had beduidend minder om het lijf dan het spel van 
voor de pauze. Althans, qua kansen dan. Pas in de 67e minuut was het Glenn Claes (KV Mechelen) die een schot loste. 
Zonder resultaat overigens. Toch verdubbelde de thuisploeg op de valreep de score. In de 85e minuut zette de jonge Rédà 
Jaadi met een intikker de 2-0 op het scorebord. 



Vrijdag 7 oktober:  Mats Rits werd in beroep vrijgesproken.  De nummer 11 van KV Mechelen krijgt dus geen sanctie na 
de heisa rond de rode  kaart van Laurens Paulussen op KRC Genk.  Het was de bekende advocaat Johnny Maeschalck die 
ging pleiten voor Mats Rits!  
 

Verder kreeg Malinwa ook goed nieuws in verband met Christian 
Ighodaro Osaguona: de Nigeriaanse spits, die eind augustus in 
Mechelen neerstreek, werd door de FIFA speelgerechtigd 
verklaard. 
 

Maandag 10 oktober:  KV Mechelen laat weten dat de 
kinderopvang in het stadion vanaf de komende thuismatch, nu 
zondag tegen KV Oostende, zal geopend zijn. 
Er is plaats voor 18 kinderen tussen 0 en 8 jaar.  Vanaf 1 uur voor 
de wedstrijd en 1 uur na de wedstrijd is er opvang voorzien. 
Verder krijgt Rédà Jaadi de kans om zich bij de A-kern te bewijzen 
voor Yannick Ferrera y Caro.  Afgelopen zomer kwam hij, nadat hij 
van februari tot juli bij de beloften van Club Brugge KV speelde, 
transfervrij naar KVM, en moest zich eerst bewijzen bij de 
beloften, hetgeen hij gedaan heeft.  Eerder voetbalde de 
Marokkaans-Belgische middenvelder voor R. Standard de Liège die 
hem uitleende aan CS Visé en KFC Dessel Sport.  
 

Woensdag 12 oktober:  Speeldag 3 groepsfase Beker U21 Pro League =>  KV Mechelen  -  K. Sporting Hasselt   3-0 
Na de pijnlijke nederlaag tegen STVV II in competitieverband, was het voor de Mechelse beloften zaak om zich te 
kwalificeren voor de volgende bekerronde. Een overwinning tegen Sporting Hasselt II was dus een must. 
Op het kwartier schoot Callebaut geelrood op voorsprong. Vijftien minuten later verdubbelde Zeroual de score en zat 
Malinwa II op rozen. Het potige spel van de bezoekers leverde hen geen doelpunt op. Het was Van Cleemput die na de 
pauze de 3-0 eindstand op het bord zette. 
Wie Malinwa II treft in de volgende ronde, is momenteel nog niet duidelijk. 
 

Zaterdag 15 oktober:  Vanaf morgen is de officiële clubgids van KV Mechelen 2016-2017 te koop.  De nieuwe gids telt 120 
bladzijden en kost 5 euro. 
 

Zondag 16 oktober:  Speeldag 10 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KV Oostende   2-3 
Malinwa kende een zware avond tegen KV Oostende. Van bij de start was het op achtervolgen aangewezen en nog voor 
de rust moest het met tien verder na een te late tackle van Vitas. 
Na de pauze kon Godeau de 1-2 netten, hield Moris met de ene na de andere redding de hoop in de Mechelse rangen en 
leek een penaltydoelpunt van De Witte in het slot alsnog een punt thuis te houden. Toch liet de thuisploeg zich nog in 
haar hemd zetten: Conté kroonde zich tot matchwinnaar. 
De zondagavond startte allesbehalve fijn: al na vier minuten miste Moris zijn controle en tikte Musona de 0-1 tegen de 
touwen. Malinwa mocht meteen met een stevige kater achtervolgen tegen een KVO dat al 3 wedstrijden niet meer van de 
zege kon proeven. 
Verdier uit het niets 

KV Mechelen had het lastig om een antwoord te formuleren en kende achteraan een wankele eerste helft. Toch had 
Croizet de 1-1 moeten scoren: na een hoekschop mikte hij onbezonnen naast. De thuisploeg ontsnapte achterin aan een 
tweede tegendoelpunt na pover uitverdedigen van Cocalić en Paulussen, maar gelukkig voor geel en rood dook Verdier 
weer als een duivel uit een doosje op. Proto had geen antwoord op de knal van de Fransman. 
Rood voor Vitas 

Op een geplaatste bal van Matthys na, was het dat wat kansen betrof voor de thuisploeg. Maar vlak voor de pauze 
beleefden beide elftallen een cruciale fase. Eerst oordeelde scheidsrechter Lardot dat Rozehnal Verdier neerhaalde, maar 
hij kreeg slechts een geel karton. Toen Vitas de vinnige Musona neerhaalde toonde Lardot wel rood. 
KVO begon vinnig aan de tweede helft en had kansen bij de vleet om Malinwa meteen uit te tellen. Cyriac mocht zo 
tweemaal alleen voor Moris opduiken, maar de paal en de KV-goalie hielden de gelijke stand op het bord. Even later had 
Croizet zelfs de 2-1 moeten maken nadat hij door Verdier alleen richting doel mocht draven. Proto bracht redding met de 
vuisten. 
Een cruciale redding voor de kustjongens, want even later bracht Godeau zijn club simpel met het hoofd op voorsprong. 
De Mechelse defensie stond erbij en keer ernaar. Moris had handen te kort op pogingen van Cyriac en Conté, maar hield 
de hoop in de Mechelse rangen. 
De Witte scoort vanop de stip 

Met de inbreng van Kolovos begon Malinwa in het slot opnieuw kansen te creëren, eerst botste Claes nog op Proto, maar 
toen die laatste Kolovos onderuit haalde ging de bal op de stip. Proto kreeg, tot onbegrip van het hele stadion, slechts 
geel. De Witte liet het niet aan zijn hart komen en schilderde de strafschop perfect binnen. 
Toch geen punt 

Zo leek Malinwa alsnog een puntje te gaan thuishouden, maar dat was zonder een ontketende Conté gerekend. Het 
nummer 22 van KVO maakte vlak voor affluiten alsnog de 2-3. 
 



Maandag 17 oktober:  Uroš Vitas kreeg 2 speeldagen schorsing voor z'n rode kaart van gisteren tegen Oostende.  Het 
Bondsparket legde hem ook een boete op van 600 euro.  KV Mechelen gaat niet in beroep tegen deze beslissing.  Vitas 
mist hierdoor de thuismatch tegen Excel Mouscron en de verplaatsing naar RSC Anderlecht. 
 

Maandag 17 oktober:  Speeldag 8 reserven 1A  =>  KAA Gent  -  KV Mechelen   2-1 
Malinwa II verloor op het veld van AA Gent II. Iets na het half uur klom de thuisploeg op voorsprong. Na de pauze 
verdubbelde Gent de score, maar geelrood gaf zich niet gewonnen en kon al snel de aansluitingstreffer prikken via Ahrry. 
De bezoekers bleven in een gelijkspel geloven, maar kwamen niet meer tot scoren. Zo moesten de Mechelaars met lege 
handen terugkeren uit Oost-Vlaanderen. 
 

Dinsdag 18 oktober:  Nadat KV Mechelen afgelopen zondag al haar 
vijfde rode kaart van het seizoen pakte, kreeg het vandaag media-
aandacht over het feit dat het ruim op kop staat in het klassement 
van gele en rode kaarten. 
Van de 900 speelminuten tot nu toe, speelde KV Mechelen al 24% van 
de tijd met een mannetje minder.  Nils Schouterden, Aleksandar 
Bjelica, Ahmed El Messaoudi en Uroš Vitas waren de boosdoeners.   
De omstreden rode kaart van Laurens Paulussen was de vijfde 
uitsluiting ... 
 

Woensdag 19 oktober:  De Cel Malinwa Archief laat weten dat het 
archief van de club sinds kort gratis en eenvoudig te raadplegen is in 
de leeszaal van het Stadsarchief Mechelen.  
Men vindt er honderden documenten in terug van en over KV 
Mechelen: clubbladen Geel & Rood, documentatiemappen per 
seizoen, fotoalbums enzovoort. 
Archivistiekstagiair Wouter Kesteloot bracht de collectie in kaart en 
maakte meteen een heus plan voor de strategie van het Malinwa 
Archief de komende jaren.  Met het Malinwa Archief wil het 
Supportersorgaan van KVM de meest waardevolle stukken uit de 
geschiedenis van KV Mechelen in de best mogelijke omstandigheden 
bewaren. 

 

 

Vrijdag 21 oktober:  De club laat weten dat het de abonnementenverkoop afsloot met 9 000 stuks.  Een stijging van 12% 
ten opzichte van vorig seizoen en het tweede hoogste aantal ooit.  Alleen in 2009 telde Malinwa meer abonnees (9 499). 
 

Zaterdag 22 oktober:  speeldag 11 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  Excel Mouscron   2-0 
Tegen een zwak Moeskroen toonde een collectief sterk Malinwa zich negentig minuten oppermachtig. 65 minuten was 
het wachten voor het leer tegen de touwen ging via Croizet en de thuisploeg nog eens zicht kreeg op drie oververdiende 
punten. 
Met even later de veilige 2-0 van uitblinker Kolovos mocht KVM voor de eerste maal onder coach Yannick Ferrera aan het 
feest. 
Met een drieluik Moeskroen-Anderlecht-Gent voor de boeg wou Malinwa de drie absoluut thuis houden. De elf van 
Ferrera – met Kolovos, Claes en Bjelica in de basis – zetten de bezoekers meteen onder druk, maar een snelle goal, nee, 
die zagen we jammer genoeg niet. 
Een schotje van Bjelica, een bal in de kluts en een net-niet ééntijdspoging van Kolovos konden Moeskroen niet kraken. 
De betere ploeg, maar.. 

De Boeck stelde tactisch bij waardoor de thuisploeg de ruimte niet meer vond en zo ook het tempo liet zakken. Het was 
zelfs even uitkijken bij de eerste tegenstoot van l’Excel: Trezeguet zette zich op snelheid ver door, zijn voorzet belandde 
voorlangs. 
KVM zette alles op alles om nog voor de rust het verdiende doelpuntje mee te pikken. Een fraaie actie opgezet door 
Kolovos en door Croizet beëindigd met een lage schuiver, deed Delac niet wankelen. Wat later zoog de 
alomtegenwoordige Kolovos de hele bezoekende defensie naar zich toe. De Griek legde af naar Verdier, zijn knal stuitte 
op de stevige Delac. 
Na de pauze schreeuwde het hele AFAS Stadion om een strafschop toen de veel te hard inkomende goalie Delac de 
alleenstaande Claes tegen de grond werkte. Geen fout, oordeelde scheidsrechter Visser. Malinwa voerde de druk op met 
stevige schoten van Verdier en Rits, Delac hield de bezoekers echter recht. 
Croizet breekt de ban 

Moeskroen trok één grote muur op en speculeerde op een zeldzame counter, maar het bleef bij hopen op, want Moris 
beleefde een werkloze avond. Aan de overzijde lukte het de thuisploeg dan toch om die belangrijke 1-0 tegen de touwen 
te schieten. Croizet mocht moederziel alleen na een hoekschop uithalen en keilde de frustratie van zich af. 
Tijd voor de sirtaki! 

Even later stond het al twee-nul toen Verdier mooi het overzicht behield en Kolovos op zijn wenken bediende. Met het 
hoofd deed het nummer 17 het stadion de sirtaki dansen. 



De overwinning kwam zo niet meer in het gedrang. Meer zelfs, Matthys en Verdier versierden nog mogelijkheden op de 
3-0, maar het bleef bij een oververdiende 2-0 eindstand. 
 

Maandag 24 oktober:  Speeldag 9 reserven 1A  =>  KVC Westerlo  -  KV Mechelen   0-2 
Met de verplaatsing naar Westerlo voor de boeg mocht geelrood hopen op een nieuwe driepunter. Malinwa II begon 
goed aan de partij, maar de thuisploeg wist al snel het evenwicht te herstellen. Toch klommen de bezoekers nog voor de 
pauze op voorsprong na een strafschopdoelpunt van Wilms (0-1). Swolfs toonde zich een betrouwbaar sluitstuk voor 
geelrood zodat de voorsprong bij de rust op het bord stond. 
De tweede helft leek wel een kopie van de eerste helft: een sterk Malinwa dat de thuisploeg weer in de wedstrijd liet 
komen. Toch konden de bezoekers de zege veilig stellen met een doelpunt van Muala. Geelrood liet na de score verder 
uit te diepen, maar stak toch de drie punten op zak. 
 

Woensdag 26 oktober:  Speeldag 12 Jupiler Pro League  =>  RSC Anderlecht  -  KV Mechelen   2-0 
Door de blessures van Paulussen en Rits moest coach Ferrera noodgedwongen sleutelen aan zijn basisploeg. Chen en 
Filipović kwamen zo meteen aan de aftrap van deze midweekmatch. 
Vijf minuten had geelrood nodig om zichzelf een prachtig cadeau te geven, alleen vergat Verdier – die een strafschop 
kreeg na mistasten van Roef – het te verzilveren. Een unieke kans voor de bezoekers om snel op voorsprong te klimmen 
werd gestopt door de thuisgoalie. 
Op het kwartier stak Malinwa weer de neus aan het venster: Bjelica vond via enkele tussenstations de weg naar het doel, 
maar Roef hield de linksachter van de openingstreffer. 
De thuisploeg reageerde met een vrije trap van Stanciu en een poging van Hanni, maar zonder succes. 
Teodorczyk breekt de ban 

Wat Malinwa niet wist te verzilveren, doet Teodorczyk wel: de eerste grote kans meteen benutten. Na geharrewar in de 
Mechelse defensie valt de bal voor de voeten van de Poolse spits die Moris het nakijken gaf. 
Bjelica mag gaan douchen na festival van gele kaarten 

Veel kansen vielen er voor de pauze niet meer te noteren, gele kaarten des te meer. Bjelica verzamelde er twee op vijf 
minuten tijd en mocht van Van de Velde nog voor de pauze gaan douchen. Een helft met tien spelen, dat kennen we 
ergens van… 
Claes out, Schouterden in 

Met tien tegen elf probeerde Ferrera het evenwicht in het elftal te herstellen met de inbreng van Schouterden. 
Anderlecht controleerde de wedstrijd en bij Malinwa was het wachten op die ene gevaarlijke tegenprik. Bijna kwam die 
tegenprik van de thuisploeg, maar Teodorczyk devieerde een prima voorzet tegen de lat. 
 Tielemans scoort penalty: 2-0 

Wat Malinwa niet lukte in de eerste helft, doet Anderlecht wel: Tielemans brengt de thuisploeg op een dubbele 
voorsprong vanaf de stip. Dik tegen de zin van de Mechelaars die de fout buiten de zestien zagen gebeuren. Een dubbele 
voorsprong tegen tien Mechelaars zette de thuisploeg nu helemaal in een zetel. Malinwa vond niet meer de kracht om 
een aanval in elkaar te knutselen en koos om de schade te beperken. Anderlecht won zo met 2-0 van de tien 
overgebleven Mechelaars. Een wedstrijd die na vijf minuten een andere wending had kunnen krijgen… 
 

Zondag 30 oktober:  speeldag 13 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KAA Gent   2-0 
Na een intense wedstrijd met vooral veel strijd, trok KV Mechelen aan het langste eind. Filipović keilde een kwartier voor 
tijd de 1-0 tegen de netten, Vitas maakte er op een strafschop-in-cadeauverpakking 2-0 van. 
Beide elftallen versierden twee grote kansen in het eerste kwartier. Zo had een alleenstaande Coulibaly meer moeten 
doen met een snelle voorzet van Foket. Op de counter zette Croizet dan weer Gent-goalie Thoelen, ex-KV, aan het werk. 
Coulibaly en Verdier missen 

De thuisploeg en de bezoekers hielden elkaar in evenwicht: Gent probeerde het balbezit op te eisen, KVM wachtte op de 
ruimte op de counter. Kansen waren schaars, maar al het leer in de zestien, had het wel doelpunten moeten opleveren. 
Zo verkwanselde Coulibaly een niet te missen voorzet van de vinnige Moses. Verdier mocht aan de overzijde dan weer 
alleen op Thoelen afgaan, maar de bezoekende doelman redde fraai. 
Rond het halfuur leek La Gantoise even de druk op te voeren. KVM week en Nielsen trof de lat. Malinwa reageerde echter 
nog voor de pauze en Gent kwam goed weg toen Rabiu eerst geel kreeg voor een stevige ingreep op Filipović en even 
later niets toen hij Chen neerhaalde. Thoelen stond attent te keepen, want hij hield een knaller van Croizet uit de netten. 
Vanhaezebrouck greep bij de rust in met een dubbele wissel en dat zorgde voor veel meer druk op de Mechelse defensie. 
Maar verder dan enkele hoekschoppen en de vuisten van Coosemans kwamen de Buffalo’s niet. 
Filipović breekt de ban 

Het bleef een partij van strijd en mentaliteit. Malinwa stond stevig in de organisatie te voetballen en prikte op tijd en 
stond eens tegen. Zo haalde de mee opgerukte Chen uit, in het zijnet. En voor een keertje zat het KVM ook mee: een 
kwartier voor het einde viel de bal voor de voeten van Filipović die niet aarzelde en de 1-0 op het bord prikte. 
De Gentenaars trachtten een nieuw uitverlies te vermijden, maar de thuisploeg hield moedig stand. In het slot mocht 
Vitas er vanop de stip zelfs twee-nul maken en moest Asare met rood naar de kleedkamer. En zo kan KVM met een zes op 
negen weer naar boven kijken. 
 

Dinsdag 1 november:  KV Mechelen laat weten dat Anthony Moris met succes is geopereerd.  De doelman scheurde 
vorige week op training z'n meniscus en daardoor drong een kijkoperatie zich op.  De dokters hoopten het stukje 



meniscus te hechten, maar dienden het toch te verwijderen.  Moris start morgen met zijn revalidatie en zal naar schatting 
vier tot zes weken out zijn. 
 

Woensdag 2 november:  De bekerwedstrijd van KV Mechelen op veld van K. Sint-Truidense VV van dinsdag 29 november 
wordt live uitgezonden door Canvas.  Daardoor is de aftrap verlaat van 20.30 uur naar 20.45 uur. 
 

Zaterdag 5 november:  Speeldag 14 Jupiler Pro League  =>  KSC Lokeren Oost-Vlaanderen  -  KV Mechelen   0-0 
Voor de verplaatsing naar Daknam kon coach Ferrera nog steeds geen beroep doen op kapitein Seth De Witte. De 
Mechelse coach gaf het vertrouwen aan zijn basisploeg van vorige week tegen AA Gent. 
Na een studieronde van een kwartier was de eerste kans voor de bezoekers: Croizet vond Verdier die uit een scherpe 
hoek over de kooi van Copa besloot. Vijf minuten later was het Croizet die zijn kans ging, maar zijn schot was te zwak om 
Copa te verrassen. 
Malinwa hield de controle over de partij, zonder echt gevaarlijk te zijn. Halve kansen voor Schouterden en Rits leverden 
niets op. Op de eerste kans voor de thuisploeg was het wachten tot tien minuten voor de pauze: Hupperts kwam oog in 
oog met Coosemans, maar de Mechelse goalie toonde zich een betrouwbaar sluitstuk. Regen genoeg op Daknam, maar 
kansen, neen die bleven uit. Na vierenveertig minuten besloot Vertenten, tot verbazing van het hele stadion, dat het 
voldoende was en stuurde beide ploegen naar de kleedkamers om op te drogen. 
Tweede helft: geen wissels, zelfde spelbeeld 

Net als in de eerste helft was de eerste mogelijkheid voor de bezoekers: Croizet dribbelde zich vrij, maar schoot over het 
doel van Copa. Enkele minuten later mocht het nummer tien van geelrood (gekwetst?) gaan rusten. Tim Matthys was zijn 
vervanger. 
Het afval in het spel van beide ploegen kwam het spelbeeld niet ten goede. Enkel een geweldige streep van Vitas deed 
het publiek opkijken, maar Copa stond pal. 
Ferrera wisselde ook centraal op het middenveld en bracht met El Messaoudi vers bloed tussen de lijnen ten nadele van 
Rits. Trainer Kristinsson reageerde met de inbreng van Tom De Sutter. Veel verandering in het spelbeeld was er echter 
niet te merken. 
Tot een echt slotoffensief kwamen geen van beide ploegen. Malinwa leek vrede te nemen met een punt op verplaatsing, 
terwijl Lokeren niet bij monde was om de bakens te verzetten. Het positieve na vanavond: geelrood kan zonder 
geschorsten het duel met Standard de Liège aanvatten. 
 

Maandag 7 november:  De definitieve kalender voor de matchen tot en met speeldag 22 werd vandaag vastgelegd.  Voor 
KVM is er maar 1 wedstrijd die op zaterdag 20 uur is blijven staan: de thuismatch tegen KV Red Star Waasland-SKB (17 
december).  De andere wedstrijden zijn Excel Mouscron - KVM (zaterdag 10/12 om 20.30 uur),  KVM - Sporting Charleroi 
(dinsdag 20/12 om 20.30 uur), SV Zulte-Waregem - KVM (maandag 26/12 om 14.30 uur) en KVM - KVC Westerlo (zondag 
22/1 om 20 uur). 
Verder liet KV Mechelen weten dat het volgende woensdag een oefenwedstrijd speelt in en tegen Groot-Hertogdom 
Luxemburg.  De match gaat door in het Stade Achille Hammerel en wordt om 19 uur afgetrapt. 
 

Maandag 7 november:  Speeldag 10 reserven 1A  =>   KV Red Star Waasland-SK Beveren  -  KV Mechelen   1-0 
 

Dinsdag 8 november:  Volgens Het Laatste Nieuws heeft KV Mechelen een uitnodiging gekregen om van 3 januari tot 13 
januari deel te nemen aan een tornooi in Bahrein.  Malinwa zou er 4 wedstrijden spelen, tegen voornamelijk Duitse en 
Zwitserse tegenstanders, en het tornooi zou de jaarlijkse winterstage vervangen.  Een delegatie van KV gaat de 
accommodaties er bekijken om te beslissen of de club ingaat op het aanbod.  
 

Woensdag 9 november:  Oefenwedstrijd  =>  Groot-Hertogdom Luxemburg  -  KV Mechelen   2-4 
Voor deze oefenmatch, die voor de thuisploeg als voorbereiding gold op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Nederland, 
startte Yannick Ferrera ongeveer met z'n type-elftal.  Behalve de geblesseerde spelers ontbraken ook internationals 
Cocalić en Bjelica.  Nadat KV in de openingsminuut ontsnapte, toen David Turpel de paal trof en de rebound van Florian 
Bohnert van de lijn werd gekeerd, liep het nadien wel vlot uit tot 0-3.  Deze score stond na doelpunten van Rits, 
Veselinović en Jaadi al na 16 minuten op het bord.  Na de rust kwam Luxemburg, na verschillende vervangingen, beter in 
de match.  Turpel kon milderen tot 1-3 en zag z'n aansluitingstreffer door Coosemans gekeerd worden.  Jordy Peffer nam 
alle twijfel weg en scoorde 20 minuten voor tijd het vierde Mechelse doelpunt.  Sébastien Thill legde de 2-4-eindstand 
vast. 
Morgen traint KV Mechelen nog op Luxemburgse bodem.  Daarna krijgen de spelers 3 dagen vrijaf. 
 

Maandag 14 november:  Het 'Bureau Artbitrage' van de Belgische voetbalbond verklaarde de klacht van KV Mechelen om 
de uitwedstrijd op KRC Genk te herspelen, ontvankelijk maar ongegrond. 
In de bewuste wedstrijd moest Laurens Paulussen al na een kwartier met rood naar de kant.  Scheidsrechter Luc Wouters 
zag hands, maar gaf Laurens Paulussen in plaats van Mats Rits een kaart.  Malinwa argumenteerde echter dat Paulussen 
foutief werd uitgesloten voor een handsbal van Rits die enkel geel verdiende.  De scheidsrechterlijke vergissing 
verstoorde dus het normale verloop van de wedstrijd meer dan ernstig, zo vond KVM en daarom vroeg de club om de 
wedstrijd te herspelen.  De bond oordeelde nu om KRC Genk – KVM niet te herspelen.  De club beslist eerstdaags of het al 
dan niet nog in beroep zal gaan. 
 
 



Maandag 14 november:  1/8ste finale Beker U21 Pro League  =>  KV Mechelen  -  SV Zulte-Waregem   4-3 
In deze bekerwedstrijd met rechtstreekse uitschakeling, namen de beloften het op tegen Zulte Waregem. Het werd 4-3. 
Van in het begin van de wedstrijd startte KVM met drang naar voren. Dit resulteerde in een kans voor Muala (op de 
doelman), een vrije kopkans voor Callebaut vanop de kleine backlijn (over) en een nieuwe kopkans voor Van Cleemput 
(voorlangs). Het was Leal die Malinwa verdiend op voorsprong schoot. Op het halfuur trof hij met een schot van buiten de 
grote rechthoek raak. 
Nog geen vijf minuten later dikte Muala de score aan. De score liep voor de rust nog op door een tweede treffer van Leal. 
Na de rust slopen er te veel fouten in het spel van de Mechelse beloften. De bezoekers kregen bovendien nog een 
strafschop, waardoor het vertrouwen bij hen groeide. Op het uur maakte Zulte-Waregem de aansluitingstreffer. 
Ondanks het feit dat KVM minder controle over de wedstrijd had, weerhield het doelkader geelrood meermaals van een 
vierde treffer. Met het uitvallen van Van Cleemput en Muala verloor KVM daarboven tevens lengte. Ook de 
voorkoombare uitsluiting van Peffer deed KVM geen deugd. Zulte Waregem profiteerde en kwam langszij in minuut 83 
dankzij een stilstaande fase. 
Zeroual bracht uiteindelijk toch nog de verlossing. Hij werd aangespeeld in het zestienmetergebied en trapte de 
winninggoal in het dak van het doel. 
 

Woensdag 16 november:  KV Mechelen gaat in de beroep tegen de beslissing om de wedstrijd op KRC Genk niet te laten 
herspelen.  Laurens Paulussen werd toen met rood van het veld gestuurd voor handspel in het strafschopgebied.  Eigenlijk 
had Mats Rits die kaart moeten krijgen.   
Het Bureau Arbitrage verwierp die eis van de club want "de uitsluiting van de speler en het eventuele feit dat het geen 
rode kaart betrof, zijn elementen onderworpen aan de interpretatie van scheidsrechter Luc Wouters.  Bijgevolg kan er 
geen sprake zijn van een scheidsrechterlijke vergissing in de toepassing van de spelregels.". 
"Wij wagen ons er niet aan de interpretatie van Wouters in twijfel te trekken", zegt KVM-voorzitter Timmermans, maar 
de club blijft van oordeel dat Wouters een vergissing heeft begaan in de toepassing van de spelregels en gaat daarom in 
beroep. 
 

Donderdag 17 november:  Speeldag 10 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  Club Brugge KV   3-2 
Club Brugge begon overtuigend aan de wedstrijd met meteen enkele afstandsschoten op het doel. KV Mechelen had het 
aanvankelijk wat moeilijk met het snelle spel van de bezoekers en had redelijk wat fouten nodig om Club af te stoppen. Al 
kreeg Leal na een 20-tal minuten toch wel de kans op de openingstreffer. Maar zijn schot ging naast. 
Na een dik half uur raakte KVM een tweede keer door de Brugse verdediging. Crepulja bereikte vanop links de vrijstaande 
Peffer, die de bal in de rechterhoek plaatste. 1-0.  
Club Brugge leek even van slag maar KVM kon er niet echt van profiteren. Blauwzwart knalde na een mooie aanval nog op 
de paal, maar daar bleef het bij in de eerste helft. 
Vroeg in de tweede kreeg Peffer een uitgelezen kans om de score te verdubbelen, maar zijn knal belandde recht op de 
Brugse doelman. Vijf minuten later was het de beurt aan Club. Zeroual veegde echter de bal op te lijn weg, en ook de 
rebound werd afgeblokt door een Mechels been. Aan de overkant viel de goal wel. Leal waagde z’n kans vanop 25 meter. 
De Brugse doelman was kansloos: 2-0. 
KV Mechelen bleef hoog druk zetten, waardoor ze Club niet meer in hun spel lieten komen. Maar na een misverstand 
tussen de Mechelse verdediging en doelman kwam Club wel langzij. 2-1. 
De aftrap was echter nog maar net gegeven, of het scorebord gaf al 3-1 aan na een mooi schot van Sota. Een kwartier 
voor het einde kregen de bezoekers tenslotte nog een terechte penalty, die feilloos omgezet werd. 3-2, meteen ook de 
eindstand. 
De Mechelse beloften komen met deze overwinning op een achtste plaats te staan in het klassement. Maandag wacht er 
alweer een nieuwe match, tegen Moeskroen om 19:30 in de Nekker. 
 

Vrijdag 18 november:  De wedstrijd van komende zondag tegen R. Standard de Liège kreeg al heel de week bijzonder veel 
aandacht in de pers.  Niet alleen Malinwa deed extra moeite om voor een vol huis te gaan, ook de kranten en weekbladen 
blikten vooruit naar deze clash.  Het waren vooral de coaches, Yannick Ferrera Y Caro en Aleksandar Janković, die druk 
gesolliciteerd werden.  Nadat ze in september van club verwisselden, is het de eerste keer dat ze hun ex-team zullen 
ontmoeten.  Natuurlijk is het niet alleen deze trainerswissel die zoveel stof doet opwaaien rond de wedstrijd KV 
Mechelen - R. Standard de Liège.  Het begon allemaal begin dit jaar toen Miloš Kosanović tijdens de winterstop de 
overstap maakte van Mechelen naar Luik.  Enkele weken later volgde ook Sportief Directeur Olivier Renard.  Nadien 
verhuisden ook doelman Jean-François Gillet, keeperstrainer Philippe Vande Walle, Ibrahima Cissé en jeugdtalent Keith 
Groeneveld naar de Rouches.  Uiteraard zijn transfers helemaal van deze tijd, maar 7 stuks in enkele maanden tijd naar 
dezelfde club zorgt voor een wedstrijd op het scherp van de snee... 
 

Zondag 20 november:  Speeldag 15 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  R. Standard de Liège   2-1 
Feest in het AFAS Stadion! Een strijdend Malinwa won de langverwachte clash met Standard met 2-1. KVM had het in de 
eerste helft lastig met de dominante bezoekers, zeker na de 0-1 van Sa, maar nog voor de rust zette Rits de scheve 
situatie recht. Vlak na de pauze zorgde de tandem Croizet-Verdier voor de tweede geel-rode goal van de avond, genoeg 
voor de thuisploeg om deze zege binnen te rijven. 
Na tien minuten kwam Standard in een sfeervol begin een eerste keer piepen. Coosemans verkleinde goed de hoek voor 
de doorgebroken Sa, Bjelica werkte de plaatsbal van Trebel van de lijn. 



Malinwa probeerde zelf ook een paar keer tot bij het doel van Hubert te geraken, maar verder dan twee onorthodoxe, 
maar ongevaarlijke uithalen van Nicolas Verdier, kwam de thuisploeg niet. Verdier mikte rond minuut 20 ook tegen de 
dwarsligger, maar de assistent-scheidsrechter stond reeds te vlaggen. 
Aartsgevaarlijke Sa 

De partij dommelde in na een leuke start in: KVM liet Standard het balbezit, de bezoekers tikten vooral geduldig rond. Net 
voor het halfuur vloog de bal dan toch tegen de netten. Edmilson dook te gemakkelijk de zestien in en via de hakken van 
Bjelica viel het leer voor de voeten van Sa. Hij zette Standard aan het vieren. 
KV Mechelen vond niet meteen een antwoord op de organisatie van Standard en kon het leer ook amper bijhouden en 
dus nauwelijks gevaarlijk wezen. Het was integendeel Sa die de 0-2 had moeten scoren: zijn bal strandde tegen de staak. 
Vlak voor de pauze zoefde er dan toch eens een balletje voorbij Hubert. Jammer genoeg ook centimeters naast het kader. 
We leken met een 0-1 te gaan rusten, maar toen Hubert een bal van Kolovos niet kon klemmen, prikte Rits het leer 
heerlijk tegen de netten. 
Tandem Croizet-Verdier aan het feest 

Na de pauze mocht Malinwa meteen aan het feest, Croizet ontsnapte fijntjes door het centrum van de bezoekende 
defensie, Verdier had het leer er maar in te leggen. 
 De Luikenaars reageerden via – u raadt het al – Orlando Sa: zijn kopbal zoefde over. Diezelfde Sa zette even later nog 
eens zijn knikker tegen de bal, naast. 
Zwoegen en wroeten 

De partij eindigde op een potje werkvoetbal: Standard trachtte druk te zetten, maar miste kracht en precisie om het 
Mechelse blok te ontgrendelen. Malinwa van haar zijde dook in de organisatorische schulp en beperkte zich het 
verdedigen van een lekkere 2-1 voorsprong. En dat lukte, tot groot jolijt van al wat geel en rood was. 
 

Maandag 21 november:  Keeperstrainer Jugoslav Lazić verlengde z'n contract bij Malinwa tot 2020.  Het contract van de 
Serviër, die afgelopen zomer overkwam van KSC Lokeren Oost-Vlaanderen, zou aan het einde van dit seizoen aflopen. 
 

Maandag 21 november:  Speeldag 12 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  Excel Mouscron   uitgesteld 
 

Vrijdag 25 november:  Speeldag 16 Jupiler Pro League  =>  Club Brugge KV  -  KV Mechelen   6-1 
Voor de clash met Club Brugge voerde trainer Ferrera enkele vervangingen door. Verdier en Croizet verschenen niet in 
het basiselftal van KV Mechelen. Veselinovic en Matthys mochten wel hun opwachting maken.  
Over en weer 

Na een kleine studieronde nam KV Mechelen het spel in handen, met ook doelgevaar voor geelrood. Rits stuurde Kolovos 
al in minuut vier weg, maar die laatste kwam net een stap tekort om Butelle te verrassen. Twee minuten later probeerde 
Vormer aan de overkant door de verdediging te glippen, maar dat was buiten Chen gerekend. De Nederlander 
appelleerde wel voor een strafschop, maar scheidsrechter Smet had het bij het rechte eind. De Brugse aanvoerder 
struikelde over zijn eigen voeten. 
Club Brugge bleef in de aanvangsfase wel de gevaarlijkste ploeg. Op een vrijtrap van Van Rhijn had Limbombe aan de 
tweede paal net te veel tijd nodig om de bal goed onder controle te krijgen. Ook Vossen kon Coosemans niet bedreigen. 
Cocalić doorzag telkens de doorsteekpasses en weerhield de Brugse spits met goed getimede tackles van het scoren. 
Club schiet wakker 

Aan de overkant voetbalde KV Mechelen toch ook enkele doelpogingen bij elkaar. Kolovos verkeek zich echter op een 
corner en ook El Messaoudi raakte de bal niet zuiver genoeg om de netten te doen trillen. Die actie schudde Club wel 
wakker. De thuisploeg begon steeds meer de wedstrijd naar zich toe te trekken, met gevaarlijk combinatievoetbal in de 
Mechelse rechthoek als gevolg. Claudimir, Izqueirdo en Poulain misten echter precisie en kracht om de 1-0 op het bord te 
zetten. 
Dat lukte Vossen uiteindelijk wel. Na geharrewar voor de doellijn van Coosemans moest Chen ingrijpen. Nam de Mechelse 
verdediger in die actie de voet van Izqueirdo mee, of ging die laatste op de voet van Chen staan? Scheidsrechter Smet 
twijfelde in ieder geval niet. En ook Vossen niet. Hij zette de strafschop feilloos om. 1-0. 
KV Mechelen kwam deze opdoffer niet te boven. Integendeel. Het was de thuisploeg die op zoek ging naar een volgend 
doelpunt. Coosemans bracht redding op een schot van Vormer. De kopbal van Poulain belandde op de lat. 
Drie minuten, drie doelpunten 

De rust deed KVM klaarblijkelijk geen deugd. Izquierdo mocht vrijwel meteen alleen op doel gaan en verdubbelde de 
score. Nog geen minuut later wist Bjelica de pijn wel al te verzachten. Op aangeven van Matthys knalde hij de bal in de 
kruising. 2-1. 
Maar dat doelpunt bleek uiteindelijk een maat voor niets. Nog een minuut later tikte Vossen de 3-1 makkelijk binnen. Het 
Brugse publiek schoot wakker en ook de thuisploeg zelf speelde met meer enthousiasme. Izquierdo bediende Vossen, die 
met zijn linker de bal bijna in de kruising deed zweven. Coosemans voorkwam erger. 
Nog één keer Mechelen 

Slechts één keer was KV Mechelen nog gevaarlijk. Veselinovic smeet zich op een voorzet van Mattthys naar de bal, maar 
raakte niet voorbij Butelle. Scheidsrechter Smet zag in die fase wel handspel van Denswil en wees vervolgens naar de stip. 
Veselinovic ging Vossen echter niet achterna. Zijn strafschop was te zacht en bovendien ook slecht geplaatst, waardoor 
Butelle makkelijk redding bracht. 
Opendeurdag 



Aan de overkant gingen de ballen er vlotter in. Gaten in de Mechelse verdediging gaven Vossen een vrijgeleide. Een 
hattrick voor Vossen en de 4-1 voor Club Brugge. 
En dat betekende einde verhaal voor KV Mechelen. Club Brugge bleef rustig verder voetballen en profiteerde optimaal 
van de opendeurdag in de Mechelse verdediging. Vanaken tikte de 5-1 binnen, Vossen legde uiteindelijk de 6-1 vast. 
 

Zaterdag 26 november:  Volgens Het Laatste Nieuws trekt Flor Van den Eynden naar de Italiaanse topclub Internazionale 
Milano FC.  Van den Eynden is een 16-jarige centrale verdediger uit de jeugd van KV Mechelen.  Hij treft er onder andere 
Xian Emmers, een 17-jarige middenvelder en zoon van ex-KVM-speler Marc Emmers. 
 

Maandag 28 november:  Het doelpunt van Nicolas Verdier tegen K. Sint-Truidense VV is op Sporza.be verkozen tot 
mooiste goal van de heenronde.  Nadat Schouterden een lange crossbal in één tijd klaarlegde voor de Verdier, trapte de 
Franse spits van KV de bal mooi in de winkelhaak.  Z'n doelpunt kreeg 21,5 % van de stemmen, de goal van Ricardo van 
Rhijn van Club Brugge KV eindigde met 16,89 % van de stemmen op de tweede plaats. 
Naar aanleiding van de bekermatch van morgen heeft KV Mechelen vandaag getraind op het kunstgras van 'Stayen'. 
Volgens Gazet van Antwerpen gaat KV niet in op een aanbod om in januari een tornooi te gaan spelen in Bahrein.  Er 
zouden te weinig garanties zijn omtrent de kwaliteit van de accommodaties. 
Verder nam Malinwa vandaag de nieuwe ticketshop in gebruik.  Deze is gevestigd in de fanshop in de nieuwe tribune 
langs de zijlijn.  De nieuwe fan- en ticketshop is bereikbaar langs de ingang aan de kant van de bezoekers.  Het GPS-adres 
hiervoor is Ziekebeemdenstraat 7 te 2800 Mechelen. 
 

Maandag 28 november:  Speeldag 13 reserven 1A  =>  SV Zulte-Waregem  -  KV Mechelen   0-1 
Na het onderlinge bekertreffen wisten de Mechelse beloften wat hen te wachten stond. Bij KV Mechelen ontbraken er nu 
wel meerdere spelers, maar KVM trok wel naar Zulte Waregem met de bedoeling een mooi resultaat neer te zetten en de 
drie punten mee naar huis te nemen. 
Gesloten wedstrijd 

De eerste helft was vrij gesloten met af en toe doelgevaar aan beide zijden. De doelmannen moesten zich echter niet 
onderscheiden. Te veel spelers acteerden bij geelrood niet op hun normale niveau waardoor er al te vaak iets misliep. 
Ook Zulte Waregem kwam er niet uit. 
Niveau opkrikken 
Het kwam er dus op aan om na de rust het individueel niveau op te krikken. Gelukkig voor KVM gebeurde dit ook. De 
Mechelse beloften kwamen meer en meer opzetten. 
Ahrry, veruit de bedrijvigste aanvaller bij KVM, vond echter de weg naar het net niet. Hij besloot telkens voorlangs. Toen 
hij na een individuele actie Peffer bediende, was het wel raak. 0-1. 
Geen vertrouwensboost 

Deze voorsprong gaf geelrood echter geen vertrouwensboost. De wedstrijd kabbelde verder zonder dat KVM tot 
uitgespeelde kansen kwam. De Mechelse verdedigers Smolders en Avetisov waren telkens de redders in nood. De Reys 
moest helemaal op het einde nog een kopbal uit zijn kooi ranselen. Maar uiteindelijk trok KV Mechelen zo wel de 0-1 
overwinning over de streep. 
 

Dinsdag 29 november:  1/8ste finale Croky Cup  =>  K. Sint-Truidense VV  -  KV Mechelen   2-2  (penalty's 4-3) 
Na de zware pandoering in Jan Breydel van afgelopen vrijdag, koos trainer Ferrera terug voor zijn vertrouwde basisploeg. 
Veselinovic en Matthys namen terug plaats op de bank, Croizet en Verdier verschenen weer van bij de aftrap op het 
toneel. 
Veel viel er aanvankelijk niet te beleven in een kil Stayen. Op het kwartier haalde El Messaoudi de trekker over, maar 
zonder succes. Malinwa hield de controle zonder echt gevaarlijk te zijn. Iets voor het half uur zette Chen de aalvlugge 
Verdier op weg naar de openingstreffer, maar de spits werd foutief afgestopt door Fernandes. Een logische rode kaart 
bleef echter in de achterzak van scheidsrechter Geldhof. Een duidelijke “oef” galmde van de Truiense tribunes, maar dat 
was zonder Vitas gerekend. De Mechelse verdediger nam Dutoit met een mooie vrije trap te grazen. (0-1) Het enige 
hoogtepunt in een verder teleurstellende eerste helft. 
Kotysch brengt thuisploeg op gelijke hoogte (1-1) 

Hoewel beide ploegen ongewijzigd uit de kleedkamer kwamen bij aanvang van de tweede helft, vielen er vooral wissels te 
noteren tijdens de eerste speelminuten na de koffie. Met de inbreng van Boli kwam de thuisploeg beter in de match. Na 
geharrewar in de Mechelse defensie liet STVV het in eerste instantie na om de gelijkmaker te prikken, maar op de 
daaropvolgende corner kopte Kotysch wel raak voor de Kanaries. (1-1) 
Daar is El Messaoudi… 

Lang kon de thuisploeg echter niet genieten van de gelijkmaker. El Messaoudi kapte zich plots vrij en gaf doelman Dutoit 
vanuit stand het nakijken. Een mooie klasseflits van het nummer drie van Malinwa. (1-2) 
Boli zet bordjes weer in evenwicht 

Terwijl Kolovos de 1-3 op de benen van de thuisgoalie schoot, had Boli meer geluk bij de afwerking. De stevige flankspeler 
frommelde de bal, na geharrewar, voorbij Coosemans. Met nog een kleine tien minuten op de klok kon geelrood terug 
opnieuw beginnen zoeken naar de sleutel die de poort naar de kwartfinales kon openen. 
Croizet foutief gestopt, Djene dan toch vroegtijdig gaan douchen 

Wat al in de eerste helft moest gebeuren, gebeurde dan toch in het slot van de partij. Djene trok aan de noodrem om een 
doorgebroken Croizet het scoren te beletten. Met een tweede gele kaart achter zijn naam mocht de verdediger vervroegd 



gaan douchen. Veel voordeel kon geelrood niet halen uit de man-meer situatie. Al had de ingevallen Veselinovic in de 
laatste seconden wel de winnende treffer aan de voet, maar schoot te overhaast over de kooi van Dutoit. 
Verlengingen dan maar… 
Verlengingen maat voor niets 

Geen veranderingen in de score na de eerste verlenging. Kolovos kopte al snel naast de paal van de thuisgoalie. Even later 
dwong Veselinovic Dutoit tot een puike redding. STVV hield het bij verdedigen en kon Coosemans niet bedreigen. Ook in 
de tweede verlenging kwamen beide ploegen niet tot scoren zodat strafschoppen de beslissing moesten brengen. 
STVV wint loterij met 4-3 

Vitas bracht geelrood in de strafschoppenreeks op voorsprong, terwijl Peeters zijn kans over de kooi van Coosemans 
schoot. Het voorbeeld dat Tim Matthys (helaas) volgde. Fernandes zette de bordjes weer in evenwicht, Croizet koos wel 
de goede hoek en zette Malinwa weer op voorsprong. Ono gaf Coosemans het nakijken zodat alles opnieuw te herdoen 
viel. 
Kolovos trapte zijn poging over de kooi van Dutoit, maar ook Boli zag zijn elfmeter niet tegen de touwen gaan, na een 
puike redding van Coosemans. Bjelica zette geelrood met een panenka weer op een 2-3 voorsprong. De Petter, ex-
Malinwa, bezweek niet onder de druk en prikte de 3-3 tegen de touwen. El Messaoudi deed dit wel en gaf zo de kans aan 
Cuevas om de thuisploeg naar de volgende bekerronde te trappen. Het nummer zestien faalde niet en zette de 4-3 
eindstand op het bord. De droom om een nieuwe bekerfinale werd abrupt aan diggelen getrapt. STVV naar de 
kwartfinales en exit Malinwa. 
 

Vrijdag 2 december:  Speeldag 17 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KAS Eupen   1-0 
Yannick Ferrera gaf initieel dezelfde 11, die aantraden voor de Beker tegen STVV, nog een kans. Uroš Vitas moest 
uiteindelijk nog voor de wedstrijd afhaken met een blessure. Elias Cobbaut nam zijn plaats in.  
Wachten 

“We moeten door”, gaf Mats Rits aan na de bekeruitschakeling en dat probeerde KVM ook in de beginfase. Alleen zaten 
er teveel onzuiverheden in het Mechelse spel, waardoor geelrood er niet doorgeraakte. Datzelfde was echter ook zo voor 
Eupen. 
Het was uiteindelijk wachten tot minuut 12 op het eerste doelgevaar. Luis Garcia slingerde de vrijetrap, na hands van 
Chen, vanop de linkerflank voor doel, maar El Messaoudi kopte makkelijk weg. 
Ook Rits probeerde het aan de overkant met een vrijetrap, maar daar kon niemand z’n hoofd tegen zetten. 
Schwung in het spel 

De eer voor de eerste grote kans was weggelegd voor Sylla. Onyekuru bediende de Senegalees met een sluwe 
doorsteekpas. Coosemans doorzag echter deze actie, en dekte zijn korte hoek goed af. 
Aan de overzijde wist Verdier Blondelle van de bal te zetten. De Mechselse spits stevende daarop alleen af op Van 
Crombrugge, maar Blondelle kon Verdier nog net genoeg hinderen om hem het scoren te beletten. Het afstandsschot van 
Verdier vloog uiteindelijk hoog over. 
Of toch niet  
Die twee kansen braken de wedstrijd niet open. Bjelica kon nog één keer Van Crombrugge bedreigen. Zijn vrijetrap zoefde 
net naast de kruising. 
Het opmerkelijkste van de eerste helft was tenslotte de vroegtijdige staking van Xavier Chen. De Mechelse verdediger 
werd onderuit gemaaid door Al Abdulrahman en kon niet meer verder.  Jonkie Jules Van Cleemput mocht zo z’n 
opwachting maken. 
Ferrera grijpt in 

Yannick Ferrara hoopte na de blamage tegen Club Brugge en STVV op een reactie van de ploeg, maar tot dusver kwam die 
er dus niet. De Mechelse coach greep onder de rust dan ook al in. Matthys kwam Croizet vervangen, in de hoop dat die 
wel KV Mechelen op sleeptouw kon nemen. 
Met zijn voorwaartse drang zat Matthys meteen in de wedstrijd. Zijn eerste schot op doel kon Van Crombrugge wel niet 
verrassen. 
Strijd ... 

De wedstrijd werd nu wel wat opwindender. Eupen appelleerde voor een strafschop, maar scheidsrechter Van Driessche 
vond de ingreep op Onyekuru niet zwaar genoeg. Ook aan de overkant moest Van Driessche een brandje blussen. Kolovos 
stond neus aan neus met Diallo en kreeg daar een gele kaart voor. Ook Cobbaut kreeg die kleur onder z’n neus geduwd na 
een tackle op Sylla. 
  
Meer strijd, dat dus wel, maar echte grote kansen vielen er in de tweede helft tot dan niet te noteren. Kolovos probeerde 
het vanop een 20-tal meter en ook Garcia zag een opening, maar beide ballen vormden geen bedreiging voor de 
doelmannen. 
... en kansen 

Die grote kansen kwamen er uiteindelijk wel, met dank aan Verdier. Eerst ging zijn kopbal maar net naast, even later trok 
hij op wandel door de verdediging van Eupen. Verdier speelde Blondelle door de benen en ontweek de wilde tackle van 
Diallo, maar zijn schot was net niet hard en zuiver genoeg om Van Crombrugge te kloppen. 
Aan de overkant had Eupen het moeilijker om kansen bij elkaar te voetballen. Het schot van Cases, op de counter, was te 
zacht. 
Tempo helemaal weg 



Het tempo was nu helemaal uit de wedstrijd verdwenen. Bjelica kon zich nog één keer doorzetten, maar hij miste de bal 
volledig toen hij wou uithalen. Ook zijn vrijetrap enkele minuten later miste precisie. 
Slotoffensief 

Met nog iets meer dan vijf minuten te spelen probeerde KV Mechelen de wedstrijd in extremis nog naar zich toe te 
trekken. Cocalić ging goed de hoogte in voor Van Crombrugge op een vrijetrap, maar Van Driessche oordeelde dat hij de 
doelman van Eupen teveel hinderde. Een echt slotoffensief kwam er niet meer uit. Beide ploegen gaven, mede door de 
vele overtredingen en daarbij horende gele kaarten, weinig weg. 
Tot Jaadi zijn invalbeurt bekroonde net voor affluiten. Hij profiteerde van de chaos in de verdediging van Eupen. Van 
Crombrugge kon de eerste poging nog tegenhouden, maar op de kopbal van Jaadi had hij geen antwoord. Zo won KV 
Mechelen uiteindelijk nog de wedstrijd met 1-0 tegen KAS Eupen! 
 

Maandag 5 december:  Speeldag 14 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  R. Standard de Liège   2-4 
Door het gladde veld kon je op voorhand voorspellen dat dit geen hoogstaande wedstrijd zou worden. 
Desondanks besliste de scheidsrechter om de wedstrijd te laten doorgaan, dit tot ergernis van alle vertegenwoordigers 
van Standard. Nochtans hadden zij Ribeiro, Kosanovic, Teixeira, Emond en Badibanga in hun rangen. 
De eerste 20 minuten nam KV Mechelen de wedstrijd in handen en dit vooral door steeds de juiste keuzes te maken aan 
de bal. Jammer genoeg slaagden Gille en Zeroual (2x) er niet in om dit overwicht om te zetten in doelpunten. 
De eerste tegenaanval, na onnodig balverlies van KVM, werd door Standard genadeloos afgestraft. Hierdoor waren de 
Mechelse beloften uiteraard aangeslagen en konden de bezoekers meer gecontroleerd spelen. Hun tegenaanvallen 
resulteerden telkens in doelpunten waardoor de wedstrijd snel in een beslissende plooi lag, ondanks een tegendoelpunt 
net voor rust via Peffer. 
De staat van het veld en de eerste 20 minuten gaven de Mechelse beloften hoop om nog terug te keren in de wedstrijd na 
rust. Jammer genoeg kon meteen na rust Benelhadi net niet bij een voorzet om de aansluitingstreffer te scoren. Ook een 
schot van Leal ging langs de verkeerde kant van de paal buiten. 
Standard telde KVM daarna definitief uit. De bedrijvig ingevallen Ahrry tekende nog een treffer aan voor de statistieken 
en Callebaut liet de laatste mogelijkheid om opnieuw spanning in de wedstrijd te brengen liggen. 
 

Woensdag 7 december:  Naar aanleiding van de ongeregeldheden tijdens Sporting Charleroi - R. Standard de Liège van 
afgelopen zondag (deze wedstrijd werd stopgezet nadat supporters van beide clubs projectielen op het veld hadden 
gegooid) publiceerde Het Nieuwsblad vandaag een lijst van aantal stadionverboden per club. 
In totaal werden dit jaar in ons land al 886 stadionverboden uitgevaardigd.  Nooit waren er meer voetbalsupporters met 
een stadionverbod in België dan nu.  108 daarvan zijn voor supporters van amateurclubs en buitenlandse clubs.  In dit niet 
benijdenswaardige lijstje staat Malinwa op de elfde plaats: R. Standard de Liège 108, R. Antwerp FC 101, Club Brugge KV 
86, Sporting Charleroi 51, RSC Anderlecht 41, KAA Gent 41, KSC Lokeren Oost-Vlaanderen 40, KRC Genk 36, KV Red Star 
Waasland-SK Beveren 32, FC Olympia Beerschot-Wilrijk 27, KV Mechelen 20, SV Zulte-Waregem 19, KSV Roeselare 16, K. 
Lierse SK 15, K. Sint-Truidense VV 12, Excel Mouscron 9, Cercle Brugge KSV 9, KV Kortrijk 7, Lommel United 6, KAS Eupen 
5, R. Union Saint-Gilloise 5, KVC Westerlo 4, AFC Tubize 2 en Oud-Heverlee Leuven 2. 
 

Donderdag 8 december:  In de pers verschenen vandaag berichten dat de Geschillencommissie Hoger Beroep pas binnen 
veertien dagen een uitspraak gaat doen in de zaak KRC Genk - KV Mechelen.  Malinwa wilde deze wedstrijd laten 
herspelen maar ving bod bij het Referee Department en ging in beroep.  Johnny Maeschalck, de advocaat van KV, vond 
het vreemd dat het Referee Department zich over de zaak mocht buigen omdat zij zowel rechter als partij zijn, wat 
uiteraard niet kan. 
 

Zaterdag 10 december:  Speeldag 18 Jupiler Pro League  =>  Excel Mouscron  -  KV Mechelen   1-4 
Door de schorsing van Croizet en de blessure van Chen moest trainer Ferrera noodgedwongen twee wijzigingen 
doorvoeren: Van Cleemput zag zijn degelijke invalbeurt van vorige week beloond met een basisplaats, terwijl Matthys de 
plek op het middenveld voor zijn rekening nam. 
Veel viel er niet te beleven het eerste halfuur op Le Canonnier. Beide ploegen hielden elkaar eenvoudig in evenwicht 
zonder doelkansen. Op de eerste bal tussen de palen was het wachten tot de vijfendertigste minuut: Schouterden trok 
zich op gang en vond Kolovos voor doel die na een puike beweging de bal droog in het hoekje schoot. (0-1) 
Markovic voor 1-1, Matthys voor 1-2 

Lang kon Malinwa niet genieten van de voorsprong, want enkele minuten na de openingstreffer trof ook Moeskroen raak 
met haar eerste gevaarlijke doelkans. Markovic kwam oog in oog met Coosemans en schoot de bal tussen de benen van 
de Mechelse goalie tegen de touwen. (1-1) 
Plots ging het snel op Le Canonnier en leverde elke doelkans ook een doelpunt op: El Messaoudi slalomde zich voorbij 
enkele roodwitte standbeelden, hield het overzicht en schoof de bal perfect in de loop van de aanstormende Matthys die 
het leer mooi over doelman Delac tegen de touwen schoot. (1-2) 
De start van de tweede helft lag in de lijn van het laatste kwartier voor de pauze, weliswaar zonder doelpunten maar met 
tal van kansen langs beide kanten. Eerst kwam Coosemans met de schrik vrij na een uithaal van Stojanovic, terwijl 
Mohamed zijn poging voorlangs zag gaan. Aan de overzijde verdiende de combinatie tussen Schouterden en Verdier meer 
dan een trap in het zijnet en vond Matthys even later doelman Delac op zijn weg na een mooie collectieve aanval. 
Bjelica: kappen, draaien en scoren 



Dat er een doelpunt in de lucht hing, was al duidelijk van bij de start van de tweede helft. Na de vele gemiste kansen zag 
Bjelica zijn moment gekomen: kappen, draaien en schieten uit een – zo leek het toch – onmogelijke hoek. Maar niet voor 
Bjelica, die met een rake schuiver doelman Delac voor de derde maal het nakijken gaf. 
Malinwa liet het na om de score nog verder uit te diepen: Matthys zette prima voor in de loop van Claes die de bal in één 
tijd tegen de lat devieerde. Een prima aanval van de Mechelaars. Moeskroen leek echt klaar voor de slachtbank, maar de 
nonchalance aan Mechelse zijde stak er een stokje voor. Erger nog: geelrood moest het slot aanvatten met een man 
minder. El Messaoudi solliciteerde te nadrukkelijk naar zijn tweede geel karton en kreeg dit ook van scheidsrechter 
Lardot. Een domper voor de overigens sterk spelende middenvelder. 
Vitas legt 1-4 eindstand vast 

Ferrera reageerde meteen en bracht Filipović ten nadele van Verdier. Hierdoor schoof Kolovos een rij vooruit. De Griek 
baande zich een weg richting Delac, maar werd foutief gestopt volgens Lardot. Vitas nam zijn verantwoordelijkheid en 
ontgoochelde niet. (1-4). 
Malinwa won zo met ruime 1-4 cijfers op Le Canonnier en boekte zo haar ruimste uitoverwinning van het seizoen. 
 

Maandag 12 december:  Speeldag 15 reserven 1A  =>  RSC Anderlecht  -  KV Mechelen   5-2 
Malinwa II kwam al na zeven minuten op achterstand tegen paarswit na een treffer van Harbaoui. Even later trapte Van 
Camp een gelijkaardige fase tegen de lat. Verder speelde geelrood goed mee, zonder echt gevaarlijk te zijn. De 1-0 
ruststand was dan ook logisch te noemen. 
Geelrood geloofde in haar eigen kunnen en dat was merkbaar aan het begin van de tweede helft. Zeroual mocht een 
individuele actie van Leal verzilveren met de verdiende gelijkmaker. Malinwa drukte door: eerst trof Leal de lat, 
vervolgens was het dan toch raak toen Jaadi een vrije trap in doel schoot. 
Alles leek in de juiste plooi te vallen voor de bezoekers, maar dat was niet naar de zin van de thuisploeg. Cools zette de 
bordjes weer in evenwicht en toen Kabasele Mechels balverlies genadeloos afstrafte keek Malinwa II weer tegen een 
achterstand aan. Een opdoffer die geelrood niet meer te boven kwam en nog twee extra doelpunten wist te slikken. 
 

Dinsdag 13 december:  Vanavond, omstreeks 19.04u, lanceerde KV Mechelen haar nieuwe webshop.  Via volgende site 
kunnen er vanaf nu diverse Malinwa-artikelen aangekocht worden:  http://www.belgoshop.com/nl/jupiler-pro-league/kv-
mechelen/.   Er kan ook besteld worden met thuislevering. 
 

Donderdag 15 december:  Inhaalmatch speeldag 12 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  Excel Mouscron   3-0 
De Mechelse beloften wonnen met 3-0 van Moeskroen. Geelrood wou met een goed gevoel het jaar afsluiten en de zege 
leek al veilig bij de rust na doelpunten van Peffer en Ahrry. Na de pauze dikte Callebaut de score nog aan tot 3-0. Doelman 
De Reys toonde zich nog enkele keren een betrouwbaar sluitstuk zodat 3-0 meteen ook de eindstand werd. 
 

Vrijdag 16 december:  Volgens Het Laatste Nieuws heeft een delegatie van KV Mechelen een onderhoud gehad met de 
Turijnse  topclub Juventus FC.  Volgens Italiaanse bronnen ging het om een constructief en positief gesprek. 
 

Zaterdag 17 december:  Speeldag 19 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KV Red Star Waasland-SK Beveren   2-0 
KVM kende een moeilijk avondje tegen Waasland-Beveren. In de eerste helft bracht Schouterden Malinwa verdiend op 
voorsprong, maar in een matige tweede time ontsnapte de thuisploeg aan de gelijkmaker. Claes nam in het slot alle 
twijfels weg en bezorgde KVM zowaar een 9 op 9 en een 5e (!) thuiszege op rij. 
Malinwa eiste van bij de start het balbezit op, de bezoekers trokken hun gekende dubbele muur op. Het was dan geduldig 
zoeken naar het gaatje in de Wase afweer, na een kwartiertje dook Verdier goed in de ruimte, hij tikte naast. Verdier 
bleef gevaarlijk: een omhaal keilde hij hard naast de kooi van Koteles. 
De jongens van Ferrera waren baas en trachtten met snelle combinaties Waasland-Beveren te grazen te nemen. Maar 
Malinwa miste zuiverheid en een tikkeltje geluk om dat doelpunt te netten. Rond het half uur doken de bezoekers plots 
op voor de kooi van Coosemans. Schrijvers mocht eenzaam en alleen uithalen, maar mikte op de uitgekomen thuisgoalie. 
Even later leek Gano richting doel af te stevenen, een ver uitgekomen Coosemans tacklede het gevaar weg. 
Matthys mist, Schouterden scoort 
Aan de overzijde was het wel raak: eerst miste een mooi ingesneden Matthys vanuit een scherpe hoek. Schouterden kon 
even later in twee keer wél de 1-0 scoren en de 11.000 KVM-supporters laten feesten. 
Lat houdt 1-0 op het bord 

Waasland-Beveren reageerde. Het scoorde ook via Gano, echter vanuit buitenspel. In het slot profiteerde diezelfde Gano 
bijna van een misser van Filipović, maar de lat hield de 1-0 op het bord bij de pauze. 
Het waren de bezoekers die het best aan de tweede helft begonnen. De mannen van Cedomir Janevski probeerden 
Coosemans en zijn defensie onder drukt te zetten, dat lukte, maar echte kansen, neen, die zagen we niet. 
Malinwa had het lastig om het leer in de eigen rangen te houden en ook van geelrood zagen we weinig flitsend voetbal. 
Een uitbraak van Verdier kon Koteles simpel tegenhouden. Aan de overzijde was het wel bijna raak: zo strandde een 
kopbal van Michel opnieuw op de lat. De thuisploeg was gewaarschuwd, maar bleef het moeilijk hebben om opnieuw de 
bal op te eisen. 
Wondertrap Claes beslist wedstrijd 

Zo bleef het spannend tot in het slot. En net toen het bordje met 6 minuten extra tijd de lucht inging, stelde de ingevallen 
Claes met een heerlijke trap de vijfde opeenvolgende thuiszege veilig. Dinsdag wacht dan alweer een mooie affiche met 
de komst van Charleroi. Benieuwd of KVM dan een zesde thuisoverwinning op rij kan laten noteren. 
 



Maandag 19 december:  Vandaag werden data en uren bekend gemaakt voor de resterende matchen van de reguliere 
competitie.  Voor KVM wijken volgende wedstrijden af van zaterdag 20 uur:  woensdag 25/1 om 20.30 uur op STVV, 
zaterdag 28/1 om 20.30 uur tegen KRC Genk, zaterdag 4/2 om 20.30 uur op KV Oostende, zaterdag 18/2 om 18 uur tegen 
KSC Lokeren Oost-Vlaanderen, zondag 26/2 om 14.30 uur op R. Standard de Liège en zondag 12/3 om 14.30 uur op KAA 
Gent. 
 

Dinsdag 20 december:  Speeldag 20 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  Sporting du Pays de Charleroi   1-0 
Feestje in het AFAS-stadion! Malinwa duikt met de zesde thuiszege op rij de top zes in. Geelrood was, in een intense 
wedstrijd, baas, maar het was wachten tot de 80ste minuut vooraleer Rits het leer eindelijk voorbij Penneteau kreeg. 
Malinwa tegen de Carolo’s kondigde zich aan als een leuke affiche: bij winst kon KVM zich zelfs naast Charleroi in de stand 
hijsen. De eerste helft leverde veel strijd en intense duels op. Eén keer kwamen de bezoekers pijlsnel piepen voor de kooi 
van Coosemans. Pollet zette voor, Fall zag Bjelica nog net het leer over werken. 
We zagen een tactisch schaakspelletje langs beide zijden en een verbeten strijd om elke morzel grond. Mata hield de 
armen niet thuis in een duel met Paulussen en mocht blij zijn dat scheidsrechter Boterberg slechts geel trok. 
Rond het halfuur begon de thuisploeg eindelijk ook (grote) kansen te verzamelen. Verdier legde zo af richting de uit 
schorsing teruggekeerde El Messaoudi, die keihard richting kruising keilde. De bal zoefde echter naast. 
1-0 in de lucht 

Verdier profiteerde bijna van een dure misser achterin bij de Zebra’s. De Fransman deed alles zoals het hoorde, alleen bij 
de afwerking verdween het leer centimeters naast de verkeerde kant van de staak. 
Even later kende Bjelica dan weer pech toen een fraaie vrijetrap de lat deed trillen. Verdier mikte dan weer een grote 
kans in het zijnet. Zo bleef het dan ook 0-0 bij de pauze, na een intense eerste helft. 
Zelfde scenario in tweede helft 

Coosemans had zelf amper werk, enkel op een plotse knal van Baby moest de KVM-goalie aan de bak. De bezoekers 
waren in de zone van de waarheid te onzuiver om aanspraak te maken op een doelpunt. 
Nee, als er één team de zege verdiende dan was het wel Malinwa. Het verhoogde de druk op de zestienmeter van 
doelman Penneteau, maar het bleef nagelbijten na verschillende verdwaalde voorzetten die maar niet goed wilden 
vallen. 
Rits met friemelgoaltje 

Tien minuten voor affluiten viel het Mechelse doelpunt dan toch. Penneteau kon een harde knal van de bedrijvige Bjelica 
niet klemmen, Rits was er als de kippen bij om de 1-0 binnen te werken. 
Ferrera gooide Filipović in de strijd om de 1-0 op het bord te houden, Charleroi probeerde er nog een slotoffensiefje uit te 
persen. Pollet kopte, Coosemans kon simpel pakken. Geel-Rood hield vol en staat zo plots naast de Carolo’s in de top zes. 
Met deze 4 zeges op rij is KV Mechelen trouwens de eerste ploeg die er in slaagt een reeks van 12 op 12 neer te zetten! 
 

Vrijdag 23 december:  De Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB besliste vandaag, net zoals het Bureau 
Arbitrage dat eerder deed, dat de wedstrijd KRC Genk - KV Mechelen niet herspeeld moet worden.  Indien de club wil, kan 
het de zaak nog voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) brengen. 
 

Zondag 25 december:  Op Kerstdag laat KV Mechelen weten dat het bezoekersvak voor de wedstrijd van morgen op SV 
Zulte-Waregem volledig is uitverkocht.  Coach Yannick Ferrera y Caro en zijn spelers zullen op tweede kerstdag dus 
gesteund worden door 950 supporters. 
 

Maandag 26 december:  Speeldag 21 Jupiler Pro League  =>  SV Zulte-Waregem  -  KV Mechelen   0-0 
Voor de laatste competitiematch in 2016 trok Malinwa naar de Gaverbeek in Waregem. In vergelijking met afgelopen 
dinsdag koos Ferrera voor Yohan Croizet ten nadele van de nog twijfelachtige Nicolas Verdier. 
In een evenwichtige openingsfase was de eerste kans voor de thuisploeg: Leye profiteerde van een uitschuiver van 
Cocalić, maar was te verrast en kopte de bal naast het doel van Coosemans. Malinwa reageerde met een poging van 
Croizet in de handen van Bossut. 
Croizet laat unieke kans liggen 

Na een snedige counter kwam de bal via Bjelica bij Croizet. De Mechelse nummer tien liet de unieke kans liggen en 
besloot slap in de handen van de thuisgoalie. Van een gemiste kans gesproken… 
Op het half uur kwam er meer swung in de partij: Coosemans stond attent te keepen op een kopbal van Lepoint. Rits 
besloot dan weer over de kooi, na een voorzet van Croizet. Het was duidelijk: het tactisch plannetje van beide coaches 
klopte het eerste half uur. Hoe dichter bij de pauze, hoe sterker Malinwa: Matthys haalde de trekker over, maar nipt 
naast de kooi van Bossut. Al enkele goede kansen voor geelrood, maar geen doelpunten. 
In een sfeervol Regenboogstadion schoot de thuisploeg na de pauze het best uit de startblokken. Malinwa organiseerde 
zich op het balbezit van de thuisploeg. Tot grote kansen kwam de thuisploeg echter niet, enkel een schot van Kaya was 
het vermelden waard. 
Beide coaches brachten met Naessens (Zulte) en Verdier aanvallend bloed tussen de lijnen. Aanvankelijk zonder succes. 
Malinwa had het lastig met de druk van de thuisploeg. Scheidsrechter Delferière moest wel wat brandjes blussen met o.a. 
gele kaarten voor Bjelica en Rits. Beide heren missen de eerste partij na de winterstop. 
Buigen maar niet barsten 

Zulte-Waregem dreef de druk meer en meer op en Malinwa kroop in haar schelp. Tot grote kansen kwam de thuisploeg 
echter niet. De gevaarlijkste kans kwam nog uit de lucht vallen voor het doel van Bossut. De thuisgoalie miste zijn 



interventie na een vrije trap van Matthys. Cocalić kon net niet profiteren. Malinwa kon zo met een felbevochten punt 
terugkeren richting Mechelen. 
 

Woensdag 28 december:  De Kerstactie van de Pro League ten voordele van de Damiaanactie leverde in totaal 92 300 
euro op.  Met 1 450 euro bracht het shirt van Jelle Vossen het meeste op.  Ook op de shirts van Youri Tielemans (1 000 
euro) en Łukasz Teodorczyk (920 euro) werd veel geboden. 
 

Vrijdag 30 december:  Volgens de kranten van vandaag gaat KV Mechelen in evocatie tegen de beslissing van de 
Geschillencommissie Hoger Beroep om de wedstrijd tegen KRC Genk niet te laten herspelen. 
 

Donderdag 5 januari:  Vandaag kwam een einde aan de winterstop voor de spelers van KV.  Met een training op het 
kunstgrasveld van de jeugdacademie hervatte de ploeg van Yannick Ferrera de trainingen om zich voor te bereiden op het 
laatste gedeelte van de reguliere competitie.  Dalibor Veselinović, die samen met Ljuban Crepulja te horen kreeg dat hij 
de club mag verlaten, was er niet bij.  Wel van de partij was Theofanis 'Fanis' Tzandaris, een 23-jarige Griekse 
middenvelder die eigendom is van Olympiakos FC Piraeus en zich gedurende 14 dagen mag bewijzen bij Malinwa. 
 

Vrijdag 6 januari:  KV Mechelen laat weten dat het 3 oefenwedstrijden heeft ingelast met het oog op de eerstvolgende 
competitiematch van 22 januari tegen KVC Westerlo.  Zondag 8 januari trekt Malinwa naar het Stade de Buraufosse voor 
een wedstrijd tegen RFC Tilleur.  Woensdag 11 januari staat een match tegen K. Rupel Boom FC op het programma en 
zaterdag 14 januari speelt Geelrood op het veld van KFC Sparta Petegem tegen KV Kortrijk. 
 

Zaterdag 7 januari:  Rédà Jaadi tekende een contract tot het einde van dit seizoen.  De aanvallende middenvelder, die 
tegen KAS Eupen de winning goal scoorde, zat sinds afgelopen zomer bij KV en moest zich eerst bewijzen bij de beloften.  
In het contract is ook een optie voorzien voor verlenging tot juni 2018. 
 

Zondag 8 januari:  De oefenwedstrijd van vanmiddag tegen RFC Tilleur is afgelast. De Luikse club liet weten dat het 
speelveld door winterse omstandigheden niet bespeelbaaris. 
 

Maandag 9 januari:  Dalibor Veselinović verlaat KV Mechelen.  De Serviër, die sinds de zomer van 2014 voor Malinwa 
speelde, tekende vandaag een contract bij het Zuid-Koreaanse Incheon United FC.   
De club maakte ook meteen een inkomende transfer bekend:  de Griek Sotiris Ninis komt over van Sporting du Pays de 
Charleroi.  Ninis is een 26-jarige aanvallende middenvelder die eerder o.a. voor Panathinaikos FC, PAOK FC Saloniki en 
Parma FC speelde.  Hij komt transfervrij over want z'n contract bij Zebra's, dat nog tot 2018 liep, werd in onderling 
overleg verbroken.  De Griek tekende voor 2,5 jaar bij KV en kreeg het rugnummer 21 toegewezen. 
 

 
 

Dalibor Veselinović in het shirt van z'n nieuwe club en Sotiris Ninis tussen Rik Vande Velde en Marc Faes. 
 

Woensdag 11 januari:  Oefenwedstrijd  =>  K. Rupel Boom FC  -  KV Mechelen   4-4 
Vanavond stond de eerste oefenpot van het nieuwe jaar op het programma voor geelrood. Na een kwartier voetballen 
moest Moris zich al voor de eerste keer omdraaien na een treffer van Adesanya. Malinwa zette, zonder dominant te 
voetballen, de bordjes weer in evenwicht: Schouterden vond Osaguona voor doel die zijn eerste speelminuten in 
Mechelse loondienst verzilverde met een doelpunt. 
Zure koffie 

Beide ploegen leken vrede te nemen met een 1-1 ruststand, maar het venijn zat zich in de staart van de eerste helft: 
Spaenhoven gaf Moris met een heerlijke streep voor de tweede maal het nakijken en ook Trompet pikte zijn doelpuntje 
mee. Ruststand: 3-1. 
Na de rust bracht trainer Ferrera elf nieuwe namen tussen de lijnen en dat leverde meteen de aansluitingstreffer op: Ninis 
zette zich goed door, maar trof de paal. Rits was er als de kippen bij en schoot de bal tegen de touwen. De thuisploeg leek 
niet aangeslagen want zette geelrood binnen de twee minuten weer op een dubbele achterstand via een doelpunt van 
Hens. 
Doelpuntenkermis zonder winnaar 



Malinwa leek lange tijd met de staart tussen haar benen terug te moeten keren naar Mechelen, maar in het slot zette het 
de bordjes toch weer in evenwicht: eerst hielp de Boomse verdediging een handje, na een mooie actie van Bjelica en in 
het slot was het Peffer die de 4-4 eindstand op het scorebord schoot. 
 

Donderdag 12 januari:  Glenn Claes blijft voetballer bij KV Mechelen tot 2020.  De 22-jarige linksbuiten, wiens contract in 
2018 zou aflopen, verlengde z'n overeenkomst bij Malinwa dus met 2 seizoenen. 
 

Zaterdag 14 januari:  Oefenwedstrijd KV Kortrijk  -  KV Mechelen   0-0 
Malinwa voetbalde vanmiddag vriendschappelijk tegen KV Kortrijk. Na vier keer 30 minuten spelen, bleef het bij de 
beginscore, 0-0. 
Om de hele kern voldoende speelminuten te laten opdoen, kozen Kortrijk en KVM om 4 keer 30 minuten te voetballen 
met daartussen korte pauzes. Malinwa voetbalde goed georganiseerd en kreeg in het eerste deel van de partij meteen dé 
kans van de wedstrijd. De bal ging op de stip nadat Glenn Claes neergetrokken werd, maar Željko Filipović miste de 
elfmeter. 
Zowel Malinwa als Kortrijk versierden nadien nog mogelijkheden om te scoren. Zo mikte Schouterden op de paal. In het 
laatste halfuur kwamen de Kerels een paar keer gevaarlijk dreigen, maar Coosemans – die overigens als enige de hele 
wedstrijd speelde – hield de nul. Xavier Chen maakte in dat slot ook zijn rentree. 
Zo heeft KV Mechelen haar laatste oefenwedstrijd van de winterstop achter de rug. Volgende week bereidt het zich op de 
thuiswedstrijd tegen KVC Westerlo van zondag 22 januari. 
 

Woensdag 18 januari:  Vandaag kregen Yannick Ferrera en co bezoek van de derde kleuterklas van Basisschool Ursulinen.  
Ze kregen onder andere een rondleiding in het AFAS-stadion 'Achter de Kazerne' en waren ook toeschouwer tijdens een 
training.   
 

Vrijdag 20 januari:  Volgens Het Laatste Nieuws heeft KV Mechelen de optie in het contract van Xavier Chen gelicht.  De 
Belgische Taiwanees blijft dus nog een extra jaar bij Malinwa.  Vorig seizoen kwam hij tijdens de winterstop terug na een 
periode in China te hebben gevoetbald en tekende toen een contract voor 1,5 jaar.  Dit liep tot het einde van dit seizoen, 
maar nu KV de optie in dat contract heeft gelicht zal de rechtsback ook volgend seizoen de Geelrode kleuren van KV 
verdedigen! 
 

Zondag 22 januari:  Ondanks sommige berichten in de media laat KV Mechelen weten dat de wedstrijd van vanavond 
tegen KVC Westerlo zeker kan doorgaan.  Van zaterdag op zondag kreeg KV te maken met een panne aan de 
veldverwarming, maar ondanks dat is het veld wel bespeelbaar. 
 

Zondag 22 januari:  Speeldag 22 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KVC Westerlo   1-2 
Malinwa liet zich vanavond vangen aan Westerlo. KVM maakte een vroege tegentreffer nog voor de pauze ongedaan via 
Kolovos. De elf van Ferrera bleven lang doorduwen en kregen een karrenvracht aan kansen, maar het waren de 
Kemphanen, die na een defensieve misser in het slot, alsnog de drie punten meegraaiden. 
Zowel KVM als Westerlo begonnen onbevangen aan de winterse voetbalavond. Acolatse kreeg voor de bezoekers meteen 
een grote mogelijkheid. Hij besloot met de punt van de voet op Coosemans. Malinwa reageerde, maar Kolovos kon net 
niet bij een scherpe voorzet. Ook Verdier probeerde het twee keer, maar zonder succes. 
Scoren deed Westerlo wel, al na dertien minuten was het raak. Het Mechelse centrum week voor de instormende 
Rommens, die fraai afwerkte. 
KVM neemt heft in handen 

Malinwa moest dus orde op zaken stellen en ging op zoek naar de gelijkmaker. Zo haalde Croizet uit, Van Langendonck 
ging goed plat. Diezelfde Croizet stuurde even later Kolovos de zestien in: de paal voorkwam de gelijkmaker. 
De thuisploeg bleef geduldig Westerlo onder druk zetten, zo kopte Cocalić voorlangs. Maar nog voor de rust kregen de 
Maneblussers wat ze verdienden. Kolovos trapte het leer heerlijk binnen: 1-1. 
Vlak na de rust was de Griek weer aartsgevaarlijk: eerst dribbelde hij zich door een pak Westelse benen, maar zette hij de 
bal naast, even later mikte hij op de kruising. Ook Verdier deed Van Langendonck weer zweten: de bezoekende goalie 
redde met de benen. 
De jongens van Ferrera verdienden een voorsprong, al bleef het uitkijken naar de tegenprikken van de Kemphanen. Zo 
miste Ganvoula op een haar na de 1-2. 
Malinwa laat zich vangen 

Het tempo zakte en we zagen minder gevaarlijke standjes voor beide doelen. Malinwa bleef dominant, Westerlo 
speculeerde op het ene puntje. En het zou zelf ook nog scoren in het absolute na meermaals mistasten bij KVM. 
Hyland kon profiteren van de ver uitgekomen Coosemans om de 1-2 te netten. 
Verdier reageerde meteen met een rake kopbal, maar Van Langendonck schudde een geweldige redding uit zijn mouwen 
en behield zo voor de bezoekers de verrassende drie punten. 
 

Maandag 23 januari:  Speeldag 1 groep 2 competitiefase 2 reserven 1A  =>  SV Zulte-Waregem  -  KV Mechelen   0-1 
De beloften misten play-off 1 dit seizoen op basis van het doelpuntensaldo. Tegen Zulte Waregem kregen een aantal 
jonge jongens hun kans. 
Doelgevaar 



KV Mechelen begon voortvarend en had reeds binnen het kwartier al op voorsprong moeten staan. Het doelgevaar was 
er, de afwerking niet. Na die goede openingsfase, boette KVM in aan kwaliteit. Niet in het spelbeeld, wel qua doelgevaar. 
Op het halfuur moest Swolfs een eerste redding verrichten. 
Hij tikte een vrije trap via de deklat over het doel. 
De Mechelse beloften schoten wakker, en probeerden opnieuw aanvallender te spelen. Demirel werd met de bal aan de 
voet aangelopen in de grote rechthoek. De Witte zette de strafschop feilloos om. 
Net voor de rust had Ahrry de wedstrijd al in een definitieve plooi moeten leggen. Wilms speelde hem aan op de kleine 
backlijn, maar Ahrry miste onbegrijpelijk. 
Onnodig spannend 

Na de rust beheersten de Mechelse beloften de partij, maar ook nu toonden ze onvoldoende kwaliteit in de zone van de 
waarheid. De wedstrijd bleef onnodig spannend. Swolfs moest zo op het einde nog een keer alles uit de kast halen om de 
winst veilig te stellen. 
 

Dinsdag 24 januari:  In de aanloop naar de wedstrijd van morgen op het veld van STVV maakte KV Mechelen bekend dat 
Yohan Croizet geen deel zal uitmaken van selectie die het zal opnemen tegen de Kanaries.  Na overleg met de staf en het 
bestuur besliste trainer Yannick Ferrera om z'n nummer 10 disciplinair te schorsen voor deze match.  De reden hiervoor is 
het ongepaste gedrag van de Fransman na z'n vervanging eergisteren tegen KVC Westerlo.  Dit liet Ferrera optekenen 
tijdens z'n perspraat over de match van morgen:  "Zondag tijdens zijn vervanging in de match tegen Westerlo zijn er 
dingen gebeurd die niet kunnen.  Niemand is groter dan de supporters, het logo, de spelers, de staf of het bestuur.  Als 
iemand dat wel doet uitschijnen, is dat van een gebrek aan respect.  Ik heb in overleg met staf en bestuur beslist om 
Yohan niet op te nemen in de selectie tegen STVV. Hopelijk is dit een les voor hem."  
 

Woensdag 25 januari:  Speeldag 23 Jupiler Pro League  =>  K. Sint-Truidense VV  -  KV Mechelen   2-1 
Trainer Yannick Ferrera liet Croizet uit de selectie voor de verplaatsing naar Stayen. Claes kreeg hierdoor het vertrouwen 
van de Mechelse coach. 
Het eerste gevaar in de partij viel aan Mechelse zijde te noteren: Bjelica zette goed druk op de achterlijn, heroverde de 
bal, maar zijn pegel trof de paal. Pech voor Malinwa. De thuisploeg reageerde op de counter met een poging van Boli, 
maar zonder succes. 
Vetokele zorgt voor 1-0, rood voor Vitas 

In een evenwichtige partij was het Vetokele die Coosemans met een verrassende knal het nakijken gaf. (1-0) Een stevige 
opdoffer voor geelrood dat twee minuten later ook met een man minder verder moest na een rode kaart (tweemaal geel 
op vijf minuten) voor Vitas. Een dramatisch begin van de partij voor geelrood op deze kille woensdagavond. 
Malinwa herstelt het evenwicht, Verdier voor 1-1 
Na een erg moeilijk openingskwartier herstelde geelrood het evenwicht in de wedstrijd. Ferrera haalde Claes naar de kant 
en posteerde Vanlerberghe in de defensie. De thuisploeg wist geen raad met het mannetje meer en de bezoekers 
profiteerden optimaal: Verdier verlengde een steekbal van Kolovos voorbij Pirard in doel. (1-1) 
STVV schiet wakker: Peeters voor 2-1 

Na de gelijkmaker was het weer de thuisploeg die het heft in handen nam. Peeters reageerde alert na een afgeweken 
poging van een ploeggenoot en zette de thuisploeg weer op voorsprong. (2-1) Alles te herdoen voor Malinwa. Vlak voor 
de pauze floot scheidsrechter Geldhof voor een overtreding van Cocalić op Vetokele. De thuisploeg schreeuwde om een 
tweede uitsluiting, maar Geldhof hield het bij een gele kaart. Geen onbelangrijk gegeven: door de kaarten van vanavond 
mist Ferrera zijn centraal duo tegen Racing Genk. 
Coach Ferrera wisselde tijdens de rust de bleke Schouterden voor Cobbaut. Zo schoof Bjelica een rij vooruit om zich 
aanvallend meer te kunnen uitleven. Tot gevaarlijke acties kwam de flankspeler echter niet aan het begin van de tweede 
helft. Beide ploegen stapelden de slordigheden op, wat leidde tot een rommelige pot voetbal. Vetokele was iets na het 
uur dichtbij zijn tweede treffer van de avond, maar Coosemans hield zijn ploeg in de wedstrijd. Een kunstje dat de 
Mechelse goalie enkele minuten later herhaalde op een poging van Gerkens. 
Paulussen te verrast om unieke kans te benutten 

KV Mechelen probeerde wel, maar had de grootste moeite om doelman Pirard aan het werk te zetten. Wanneer Bjelica 
zich dan toch eens kon doorzetten en Kolovos kon bedienen, was Paulussen te verrast om een voorzet-schot van de Griek 
te benutten. Malinwa ging nog vol voor de gelijkmaker, maar tot echt gevaarlijke kansen kwam het niet. Het was de 
thuisploeg die nog het dichtst bij een doelpunt kwam, maar ook ditmaal geraakte Vetokele niet voorbij een attente 
Coosemans. 
Malinwa verloor zo haar tweede partij van de week en zet het nieuwe jaar in met een nul op zes. 
 

Donderdag 26 januari:  Mats Rits verlengde vandaag z'n contract bij KV Mechelen tot 2020.  De 23-jarige patron van het 
elftal, die sinds 2013 bij Malinwa speelt, had nog een contract tot 2019.  De man uit Sint-Katelijne-Waver doet er dus een 
extra seizoen bij Geelrood bij! 
 

Vrijdag 27 januari:  Na Mats Rits verlengde ook Edin Cocalić z'n contract.  De Bosniër z'n vorige overeenkomst liep nog tot 
2018, hij doet er nu 2 seizoenen bij.  De rots in de branding van de verdediging van Malinwa zal 33 zijn als z'n nieuwe 
contract afloopt! 
Op de volgende pagina 2 foto's van manager Marc Faes:  ééntje met Rits en ééntje met Cocalić! 
 



 
  Zaterdag 29 januari:  Voor de wedstrijd tegen KRC Genk kreeg Mats Rits    
  de trofee overhandigd voor Meest Verdienstelijke Speler van 2016.  Verder  
  was er ook een beklijvende minuut stilte voor de match en applaus in de  
  19de minuut voor het overlijden van de echtgenote van Thomas Buffel. 
 

 

Zaterdag 29 januari:  Speeldag 24 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KRC Genk   1-0 
Malinwa won vandaag met een laat doelpunt van Seth De Witte. KVM won verdiend, al mocht het in de extra tijd ook 
doelman Colin Coosemans dankbaar zijn: hij redde nog twee gemaakte goals van Samatta en Wouters. 
Het belangrijke duel tegen Genk begon met een beklijvende minuut stilte ter ere van de overledenen, Stephanie De 
Buysser, vrouw van Genk-speler Thomas Buffel, en het 2-jarige KV-supportertje Henri. 
Ook tijdens de tactisch gesloten wedstrijd was vooral het minuut 19 – het shirtnummer van Thomas Buffel – die kon 
bekoren. Zowel de KVM-aanhang als die van Genk zongen You’ll never walk alone. 
 Op het veld zelf viel er weinig te beleven. Beide teams maakten er een tactisch schaakspel van. Ferrera zette zo 
Paulussen centraal op Pozuelo. Op de counter geraakte Malinwa ook niet in de Genkse zestien. Een vrijetrap van Bjelica 
belandde in de handen van doelman Jackers. Aan de overzijde moest Coosemans enkel springen bij een poging van 
Wouters en neergaan bij een poging van Pozuelo bij de rand van de zestien. 
 0-0 was dan ook de povere ruststand. 
Genkse kansjes 

Ook na de pauze overheerste organisatie boven aanvalslust. De thuisploeg probeerde meer diepgang te creëren, maar 
echte kansen, nee, die bleven uit. Niet dat Genk Coosemans op de proef stelde. Samata kreeg wel een dot van een kans, 
net aan de zestienmeter mocht hij eenzaam en alleen uithalen. Het leer vloog voorlangs. De bezoekers kwamen even 
later weer piepen via Pozuelo: draaien en kappen, maar Coosemans ging goed neer. 
Mechelse druk 

Ferrera hoopte op meer diepgang en wisselde Kolovos en Croizet voor Verdier en Matthys. Dat leverde meer druk op in 
de Genkse zestien. Zo knalde Verdier op Jackers die in twee keer pakte. Rits leek een kwartier voor het einde met een 
streep toch een gaatje gevonden te hebben. Zijn schot zoefde echter net naast de bezoekende kooi. 
Tien minuten voor tijd ontsnapten de bezoekers aan een rode kaart. Walsh, die in de eerste helft de geblesseerde 
Castagne verving – haalde Bjelica neer. Scheidsrechter Delferière hield een tweede gele kaart op zak. Ook toen Rits even 
later net voor de zestien een duwtje kreeg, wou KVM een vrijetrap, maar de man in het groen bewoog niet. 
 



De Witte doet het! 

Twee minuten voor tijd was het dan toch raak voor KV Mechelen. Een niet aflatende Seth De Witte bekroonde zijn 
terugkeer met de winning-goal. Malinwa aan het feest dus, maar het moest nog uitkijken voor een late gelijkmaker. Genk 
drong plots aan met enkele hoekschoppen. Coosemans zette zijn missertje van tegen Westerlo helemaal recht en redde 
met twee schitterende saves de Mechelse zege. Samatta en Wouters waren er nochtans zeer dichtbij. 
Met de zege tegen Genk hijst KVM zich verdiend weer naar richting top zes en met wedstrijden tegen Oostende, Kortrijk, 
Lokeren, Standard, Anderlecht en Gent kondigen er zich alleen maar rasechte finales aan. 
 

Maandag 30 januari:  Speeldag 2 groep 2 competitiefase 2 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  KAS Eupen   3-0 
Heel wat A-kern spelers vervoegden maandagavond de beloftengroep. De wedstrijd tegen KAS Eupen eindigde op 3-0. 
KV Mechelen begon niet overtuigend aan de wedstrijd, deels omdat de Mechelse beloften onvoldoende druk zetten op 
de tegenstander. Peffer bracht KVM, na een individuele actie, wel op voorsprong. 
Moris moest dan weer zeer allert blijven om een tegendoelpunt te voorkomen. Aan de overkant tikte de Eupense 
doelman een lobballetje van Ninis tegen en over de lat. 
Na de rust speelde Malinwa veel beter voetbal. De Mechelse beloften beheersten het spelbeeld en behielden ook de 
defensieve controle. Ook vooraan liep alles gesmeerd. Osaguano knikte aan de tweede pal de binnen. Een kwartier later 
vuurde hij een pegel af van buiten de backlijn. Los in de kruising! 
Zo werd het uiteindelijk toch nog een overtuigende 3-0 overwinning voor de Mechelse beloften. 
 

Dinsdag 31 januari:  Op de laatste dag van de transferperiode raakte bekend dat Ljuban Crepulja tot het einde van het 
jaar (31 december 2017) wordt uitgeleend aan het Wit-Russische FK Shakhtjor Soligorsk. 
 

Donderdag 2 februari:  Vandaag in de pers:  OHL staat dichtbij een mogelijke overname en daarbij melden enkele media 
dat “ook KV Mechelen de laatste hand legt aan een constructie om een overname mogelijk te maken”. 
“Daar is niets van aan”, reageert algemeen directeur Marc Faes.  “We bestuderen net hoe we extra financiële middelen 
kunnen aantrekken zonder dat de club kan overgenomen worden.” 
Ook KV Mechelen zelf schrok zich een hoedje van het artikel in de pers.  “We bestuderen samen met Ernst & Young hoe 
we extra financiële middelen kunnen aantrekken in een structuur naast de vzw van KVM”, zegt Faes. 
 “Een cvba naast de vzw-structuur zou er voor kunnen zorgen dat alle eigendommen binnen de vzw blijven en er juist 
geen overname mogelijk is. Ook de supportersafvaardiging in de raad van bestuur blijft zo bestaan.” 
Cru gesteld: extra geld kan in de cvba gebracht worden, maar niemand kan KV Mechelen overnemen. 
“Met een cvba hopen we extra financiële middelen te voorzien zonder impact voor de dagelijkse werking in de vzw”, 
duidt Faes.  “Daarmee kunnen we bijvoorbeeld een nieuw oefencomplex voor de jeugd bouwen.”  Hoe de cvba 
zou functioneren en met welke regels, maakt deel uit van de studie. 
 Malinwa is momenteel bezig met de studie, conclusies zijn er nog niet.  “We willen geen fouten maken, net daarom 
nemen we de tijd.  KV Mechelen is door ons allen gered en heeft een unieke supportersinspraak.  Dat gaan we nooit 
wegsmijten.” 
 

Vrijdag 3 februari:  De UEFA maakte bekend hoeveel de clubs kregen om hun internationals af te staan voor het EK 2016.  
In België was KV Mechelen grootverdiener.  Vooral dankzij Jean-François Gillet, die met de Rode Duivels deelnam aan de 
eindronde in Frankrijk, verdiende Malinwa een aardige som.  KV kreeg hiervoor van de UEFA 180 317 euro.  Met de 
bedragen erbij voor Edin Cocalić, Miloš Kosanović, Ivan Obradović, Vladimir Volkov, Tomislav Mikulić Pačovski en Anthony 
Moris, die in de kwalificaties aantraden, streek de club maar liefst 256 662,5 euro op. 
 

Zaterdag 4 februari:  Speeldag 25 Jupiler Pro League  =>  KV Oostende  -  KV Mechelen   2-0 
Trainer Yannick Ferrera wijzigde zijn team op drie plaatsen voor de verplaatsing naar de kust. Chen nam de rechtsachter 
voor zijn rekening, terwijl het duo Croizet-Verdier voor de aanvallende impulsen moest zorgen. 
Malinwa noteerde de eerste kans van de wedstrijd achter haar naam: Rits schilderde een hoekschop op het hoofd van De 
Witte, maar zijn kopbal ging voorlangs. 
El Ghanassy knalt op de lat, own-goal Vanlerberghe 

De thuisploeg had een kwartier nodig om in haar spel te komen, terwijl Malinwa vlot uit de startblokken schoot. Na 
vijftien minuten voetballen vond El Ghanassy het voldoende, begon aan een solo en poeierde de bal tegen de kruising. 
Prima actie van de vinnige flankspeler, zonder succes. Even later kende de thuisploeg meer geluk: Vanlerberghe 
devieerde een ongelukkige voorzet van Jonckheere in eigen doel. Pech voor de bezoekers. (1-0) 
Malinwa had wel even nodig om van deze opdoffer te herstellen. De kustploeg kwam beter in haar spel zonder echt 
gevaarlijk te zijn. Geelrood stak de neus aan het venster met een knal van Rits, maar Dutoit ging goed plat voor de 
aanstormende Croizet. Ook op de vrije trap van Bjelica stond de kustgoalie pal. Aan de overkant moest Coosemans ook 
nog zijn kunnen tonen op een knal van Dimata en Musona. 
Tijdens de rust sleutelde Ferrera aan zijn veldbezetting: Chen bleef in de kleedkamer, terwijl Paulussen op de rechtsachter 
mocht postvatten. Met de inbreng van Matthys mocht Croizet  zich in steun van Verdier gaan uitleven. 
De koffie was nog niet verteerd of Dimata liet de Mechelse verdedigers achter zich. Zijn poging ging hoog over de kooi van 
Coosemans. Even later was het Jonckheere die na een prima counter vrij mocht aanleggen, maar ook zijn poging ging 
voorlangs. Malinwa reageerde via een listige poging van Matthys op een voorzet van Paulussen. Dutoit liet zich niet 
verrassen en tikte de bal in hoekschop. 
Musona mag gaan douchen, Malinwa met 11 tegen 10 



Na een stevige ingreep van Musona op de voet van El Messaoudi mocht het nummer 11 gaan douchen (2x geel) van 
scheidsrechter Gumienny. Malinwa rook bloed en Matthys krulde de bal voorbij iedereen aan de tweede paal tegen de 
touwen, maar Gumienny keurde de gelijkmaker af wegens buitenspel (?) van Croizet. Ferrera begreep de ernst van de 
situatie en bracht Osaguona in voor de ongelukkige Croizet. Tussen de vele wissels door was het Coosemans die geelrood 
in de wedstrijd hield met een puike redding op een vrije trap van Berrier. Ook Dutoit toonde zich weer een betrouwbaar 
sluitstuk op een harde knal van Verdier. 
Malinwa laat gelijkmaker liggen, Oostende verdubbelt score met tien man 

Ondertussen werd het een echte belegering voor de kooi van Dutoit. Zowel Paulussen als Rits gingen hun kans, maar 
zonder succes. Aan de overkant toonde de kustploeg hoe het wel moest: Godeau devieerde een hoekschop van 
Jonckheere, met meer geluk dan kunde, voorbij een kansloze Coosemans. 
Malinwa leed zo een pijnlijke nederlaag aan de kust. Een halfuur voetballen met elf tegen tien leverde de bezoekers een 
resem kansen op, maar scoren lukte niet. De thuisploeg plooide, maar brak niet. Het verdubbelde zelfs nog de voorsprong 
en stuurde geelrood met lege handen en met de voeten op de grond richting Mechelen. 
 

Zondag 5 februari:  Mohamed Zeroual zal ook volgend seizoen voor Malinwa voetballen.  De jonge Marokkaanse Belg, 
wiens contract aan het einde van dit seizoen zou aflopen, verlengde z'n contract bij KV Mechelen met 1 seizoen. 
Ander belangrijk voetbalnieuws kwam vandaag vanuit Gabon waar Kameroen de Africa Cup won.  In de finale versloegen 
de Ontembare Leeuwen Egypte met 2-1.  Ex-KVM-speler en ex-beloftencoach Sven Vandenbroeck had ook een aandeel in 
deze triomftocht van Kameroen, hij is immers de assistent van Kameroens bondscoach Hugo Broos. 
 

Maandag 6 februari:  Speeldag 3 groep 2 competitiefase 2 reserven 1A  =>  KVC Westerlo  -  KV Mechelen   3-2 
Geelrood begon goed op het veld van Westerlo. Ahrry (paal) en Bolingoli lieten de openingstreffer liggen. De thuisploeg 
paste haar veldbezetting aan en de bezoekers verloren de greep op de partij. 
De koffie was nog maar net verteerd of geelrood stond al op achterstand. Zeroual bood Benelhadi de gelijkmaker aan (1-
1), maar lang kon Malinwa II niet genieten van het herstelde evenwicht. De thuisploeg strafte een nieuwe defensieve fout 
genadeloos af (2-1). 
Toen de thuisploeg twintig minuten voor tijd de 3-1 tegen de touwen joeg, leek de wedstrijd gespeeld. Even leek er terug 
spanning in de partij te komen toen Ahrry attent reageerde op een losgelaten bal (3-2), maar verder kwam geelrood niet 
meer. Eindstand: 3-2 
 
Dinsdag 7 januari:  Oefenwedstrijd  =>  KV Mechelen  -  R. Antwerp FC   1-2 
KV Mechelen speelde dinsdagvoormiddag achter gesloten deuren een oefenwedstrijd tegen tweedeklasser R. Antwerp 
FC. Het werd 1-2 voor The Great Old. 
De spelers die niet gespeeld hadden op Oostende, aangevuld met enkele jongeren, kwamen vanochtend aan de bak 
tegen Antwerp.  Malinwa liep in de eerste helft op twee counters, die efficiënt afgewerkt werden door de bezoekers. 
Tussen-door scoorde Osaguona de gelijkmaker. 
In de tweede helft waren de beste mogelijkheden voor KVM, maar de 2-2, nee, die zat er niet meer in. 
 

Dinsdag 7 januari:  Naar aanleiding van een spelfase uit KV Mechelen - KRC Genk werd Glenn Claes opgeroepen door de 
Geschillencommissie.  De Reviewcommissie had op basis van tv-beelden een sanctie voor een vermoedelijke elleboog 
gevraagd.  De Geschillencommissie oordeelde vandaag dat de scheidsrechter, Sebastien Delferière, zich “niet manifest 
had vergist in de beoordeling van de spelfase” en sprak het nummer 77 van Malinwa vrij. 
 

Woensdag 8 januari:  José Heriberto Izquierdo Mena van Club Brugge KV won vanavond de Gouden Schoen 2016.  
Sofiane Hanni, die voor de eerste stemronde van deze editie voor KV Mechelen speelde, eindigde op de vijfde plaats.  Ex-
KV-doelman Michel Preud'homme werd verkozen tot Beste Trainer van 2016.   Yannick Ferrera y Caro, die in september 
de overstap van R. Standard de Liège naar KV Mechelen maakte, werd zevende.  Ook de derde prijs, de trofee voor 
Doelman van het Jaar, ging naar Club Brugge KV: Ludovic Butelle.  Malinwakeeper Colin Coosemans, finishte in dit 
klassement op de 5de plaats.  Anthony Moris kreeg ook 2 stemmen achter z'n naam.  Verder werd Leon Bailey Belofte van 
het Jaar en scoorde Wilfred Onyinye Ndidi het Doelpunt van het Jaar.  Bij de beloften kregen Mats Rits en Aleksandar 
Bjelica ook 2 punten.  Voor het eerst was er ook een Gouden Schoen voor de beste vrouw, deze eer ging naar Tessa 
Wullaert van VfL Wolfsburg.  Tot slot waren er ook nog prijzen voor Timmy Simons (Lifetime Achievement Award) en 
Kevin De Bruyne (Beste Belg in het buitenland). 
 

Zaterdag 11 februari:  Speeldag 26 Jupiler Pro League  =>  KV Kortrijk  -  KV Mechelen   0-2 
Na de 2-0 nederlaag aan de kust vorige week wijzigde Ferrera zijn basiself, al dan niet noodgedwongen, op zes 
verschillende plaatsen. De Mechelse coach koos terug voor zijn vertrouwde centrale duo Vitas-Cocalić en bracht Kolovos 
in steun van diepe spits Osaguona. Matthys verdrong Croizet naar de bank en Filipović nam de plaats in van de 
geblesseerde El Messaoudi. 
Eerste kans meteen prijs: Vitas krult vrije trap heerlijk binnen (0-1) 

De eerste doelpoging was meteen prijs voor de bezoekers. Na een foutieve ingreep van de thuisploeg op de 
doorgebroken Kolovos krulde Vitas de vrije trap heerlijk tegen de touwen. Een droomstart voor geelrood in het 
Guldensporenstadion. 
Verder viel er maar weinig te beleven voor de pauze. Enkele hete standjes voor het doel van Coosemans leverde geen 
concreet doelgevaar op en aan de overkant was het Chen die voor Mechels doelgevaar zorgde, maar ook hier zonder 



succes. De beste kans voor de pauze kwam nog van het hoofd van Rits, maar de kilometervreter van Malinwa besefte pas 
na zijn kopbal hoeveel ruimte hij had. Ruststand KVK – KVM: 0-1 
Vitas kopieert zichzelf: 0-2 

De tweede helft leek echt wel een kopie van de eerste helft, enkel een rode kaart gaf de tweede speelhelft  nog een extra 
pigment: Filipović werd stevig tegen de grond gewerkt door Barbaric, die meteen met twee gele kaarten achter zijn naam 
mocht gaan douchen van scheidsrechter Van Driessche. Vitas zette zich achter de bal en zag ongetwijfeld de angst in de 
ogen van doelman Sifalis. De Mechelse verdediger kende geen genade en schilderde de bal mooi over de muur en liet 
Sifalis geen kans: 0-2. Malinwa op rozen. 
KVM laat 0-3 liggen, KVK alles of niets 

Malinwa leek aanvankelijk het slot op de deur te zetten van de partij. Geelrood prikte nog enkele keren gevaarlijk tegen, 
maar Rits en Kolovos lieten de kansen onbenut. Het sein voor de thuisploeg om toch nog ten aanval te trekken: Mercier 
pegelde een goede mogelijkheid nipt over de kooi van Coosemans. Geelrood leek even de grip op de wedstrijd te 
verliezen, maar trok al bij al eenvoudig de drie broodnodige punten over de streep. 
KV Mechelen blijft zo meedoen voor de felbegeerde plaatsen van POI. Zaterdag neemt Geelrood het op in eigen huis 
tegen Sporting Lokeren. 
 

Maandag 13 februari 2017:  Speeldag 4 groep 2 competitiefase 2 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  Excel Mouscron   1-2 
Bij de thuisploeg kregen de youngsters Keres Masangu, De Bie en Colpaert (allen U17) speelminuten van de 
beloftencoach. 
Dat de brilscore na een kwartier voetballen nog steeds op het bord stond, was te wijten aan de ondermaatse afwerking 
bij de bezoekers. Moeskroen II kreeg voldoende kansen om de score te openen, maar kreeg de bal niet tegen de touwen. 
De thuisploeg reageerde via Benelhadi, maar zonder succes. 
De bezoekers kwamen scherper voor doel van doelman De Schoenmaeker en dat resulteerde in een dubbele voorsprong 
voor Moeskroen II. Benelhadi (2x) liet de aansluitingstreffer liggen, maar de thuisploeg begon wel beter te voetballen. 
Na de pauze trok geelrood de lijn door en lukte zo toch de aansluitingstreffer via Smolders. De thuisploeg probeerde 
alsnog de gelijkmaker te scoren, maar lukte niet in haar opzet. Malinwa II verloor zo met 1-2 van Moeskroen II. 
 

Woensdag 15 februari 2017:  De evocatiecommissie van de KBVB besliste vandaag dat de wedstrijd KRC Genk - KV 
Mechelen niet moet herspeeld worden.  Malinwa legt zich bij deze beslissing neer en onderneemt dus geen verdere 
stappen. 
 

Zaterdag 18 februari 2017:  Speeldag 27 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KSC Lokeren Oost-Vlaanderen   3-0 
KV Mechelen is klaar voor 3 resterende finales in de strijd voor play-off 1. Het nam simpel de maat van een matig 
Lokeren. Bij de rust hadden Verdier en Kolovos de 2-0 al op het bord gezet, na de pauze nam Osaguona de derde voor zijn 
rekening. Standard, Anderlecht en Gent: here we come! 
Lokeren startte vinnig, zo kon Skulason van dichtbij uithalen. Malinwa ontsnapte aan een achterstand, want de IJslander 
mikte net naast. 
Aan de overzijde was het Croizet die voor het eerste Mechelse thuisgevaar zorgde. Copa bracht redding op zijn knal. 
Diezelfde Copa kon even later niet meer doen dan kijken naar een heerlijke uithaal van Verdier. De Fransman, opnieuw in 
de basis na een weekje ziekte, toverde Malinwa al na acht minuten op voorsprong. 
Kolovos van hemel naar hel 

Malinwa beheerste de eerste helft vlotjes en werkte bijzonder efficiënt af: de altijd hardwerkende en stijlvolle Kolovos 
voetbalde de bezoekende defensie op een hoopje en werkte het leer lekker tegen de touwen. 
Terwijl de tribunes nog de sirtaki aan het dansen waren, werd de Griek aangetikt vlak voor de zestien. Scheidsrechter 
Boterberg bewoog niet. Voor Kolovos zat de partij er meteen op, hij moest met een blessure aan de knie naar de 
kleedkamers. 
Na de wissel van Kolovos viel de partij stil, al had Verdier de 3-0 nog aan de voet. Die viel niet en zo is de partij nog niet 
helemaal gespeeld. 
Lokeren dreigde, net zoals bij het begin van de eerste helft, met een mooie kans: De Sutter kopte net naast. Het was 
echter vooral de 3-0 die in de lucht hing. Verdier en Claes zagen zo hun schoten afwijken en net naast de paal hobbelen. 
Rustige tweede helft 

Malinwa beleefde verder een rustige tweede periode: het liet de bal aan de Waaslanders en speculeerde op een snelle 
tegenaanval. Af en toe kwam die er ook uit: zo kopte Rits goed naar de verste hoek, Copa redde. 
Osaguona voor 3-0! 

Met de inbreng van De Witte en Osaguona bracht Ferrera weer vuur in de partij. Meer zelfs, Osaguona stelde meteen de 
zege veilig: hij kapte en draaide de 3-0 binnen. Opdracht volbracht dus en de laatste drie wedstrijden van de competitie 
kondigt zich als echte thriller aan.  
 

Maandag 20 februari:  Wat gevreesd werd is vandaag ook uitgekomen: Dimitrios Kolovos is out voor de rest van het 
seizoen.  De Griek scheurde zaterdag de voorste kruisbanden van z'n rechterknie.  De sterkhouder van Malinwa gaat 
dinsdag op consultatie bij een gespecialiseerde arts.  In overleg met zijn Griekse club, Olympiakos FC, zullen hij en KV 
Mechelen dan beslissen over het hoe, waar en wanneer van een operatie. 
Sowieso zal hij dit seizoen niet meer in actie komen: de revalidatie na een dergelijk kruisbandletsel duurt zes tot acht 
maanden. 
 



Maandag 20 februari:  Speeldag 5 groep 2 competitiefase 2 reserven 1A  =>  KV Oostende  -  KV Mechelen   0-0 
De Mechelse beloften kwamen aan zee niet verder dan een scoreloos gelijkspel. 
In de eerste helft ging het spel goed op en neer zonder veel doelgevaar. Silvio Proto, terug tussen de palen na zijn lange 
periode van blessureleed, had wel geluk wanneer een schot van Cobbaut de paal scheerde. 
Na de pauze kreeg geelrood wel de beste kansen, maar kwam het niet tot scoren. De gewezen doelman van RSC 
Anderlecht hield zijn netten schoon na pogingen van Benelhadi en Peffer. Ook de thuisploeg liet een wenkende kans 
onbenut zodat de brilscore op het bord bleef tot het einde. 
 

Dinsdag 21 februari:  Malinwa laat weten dat voor de thuismatch van 4 maart tegen RSC Anderlecht alle zitplaatsen 
uitverkocht zijn.  Er zijn ook al vele staanplaatsen aan de man gebracht, maar er is nog plaats in de vakken C en F. 
 

Vrijdag 24 februari:  Doelman Colin Coosemans verlengde z'n contract met 2 seizoenen.  De 24-jarige keeper, die nog een 
contract had lopen tot 2018, werd voor z'n goede prestaties van de afgelopen maanden beloond met een overeenkomst 
tot 2020. 
 

 
 

Een spandoek op Sclessin in het Grieks om de geblesseerde Kolovos te steunen:  Veel moed Dimitrios! 
 

Zondag 26 februari:  Speeldag 28 Jupiler Pro League  =>  R. Standard de Liège  -  KV Mechelen   2-2 
Met Standard de Liège – KV Mechelen stond er vanmiddag een uitermate interessante affiche op het programma. Yannick 
Ferrera en Aleksandar Janković keken allebei hun ex-club in de ogen en dat in een belangrijke confrontatie met het oog 
op POI. In vergelijking met vorige week koos Ferrera voor Chen en De Witte in de plaats van Vanlerberghe en de 
gekwetste Kolovos. 
In het eerste kwartier genoten beide ploegen van het middagzonnetje zonder echt gevaarlijk te zijn. Op het kwartier 
kopte Belfodil de eerste echte doelkans over de kooi van Coosemans. Malinwa reageerde, weliswaar pas na het half uur, 
met een poging van Verdier die nipt naast de kooi van Gillet vloog. 
Kosanovic krult vrije trap voorbij Coosemans, Rits vloert Gillet 

Enkele minuten voor de rust mocht Kosanovic aanleggen voor een vrije trap op de rand van de zestien: de ex-speler van 
Malinwa twijfelde niet en liet Coosemans geen kans (1-0). Lang kon de thuisploeg niet genieten van de voorsprong. Na 
stevig stoorwerk van Filipović kwam de bal voor de voeten van Bjelica die in één tijd voor de kooi slingerde en met succes: 
Rits was er als de kippen bij om de gelijkmaker binnen de prikken (1-1). 
Na de rust mocht nog een oude bekende opdraven: Legaer kwam in de plaats van Edmilson. De flankaanvaller gaf meteen 
zijn visitekaartje af, maar Coosemans duwde een prima poging in corner. Aan de overkant liet Rits wel zien hoe het 
moest: hij reageerde alert op een terugspeelbal en verschalkte Gillet voor de tweede keer. (1-2) 
Sa kopt 2-2 binnen 



De rollen leken nu wel omgedraaid: de thuisploeg leek niet aangeslagen en prikte meteen weer tegen. Orlando Sa kopte 
van dichtbij de gelijkmaker voorbij Coosemans (2-2). De thuisploeg leek vertrouwen te hebben getankt en rook haar kans: 
Scholz plaatste een linke kopbal op de bovenkant van de lat. Ferrera voelde de wedstrijd kantelen en bracht met 
Vanlerberghe (voor de gekwetste Vitas) en El Messaoudi (voor Matthys) vers bloed tussen de lijnen. Ook Janković 
reageerde en haalde doelpuntenmaker Sa naar de kant voor de frisse Bolingi. 
Rits laat hattrick liggen, Standard mist onbegrijpelijk 

Terwijl Dossevi onvoldoende kon profiteren van een scherpe voorzet van Legaer liet Rits het na om aan de overkant zijn 
derde van de middag te prikken. Na een prima doorsteekbal in de loop van Rits schoot de Mechelaar  zijn derde tegen de 
lat. Pech voor Malinwa. 
Ook Standard kreeg nog enkele prima kansen om de drie punten thuis te houden: Bolingi schoof de prima kans net naast 
de kooi van Coosemans, terwijl de goalie pal stond op een streep van de ingevallen Barbosa. Ook in de vier extra minuten 
hield Malinwa stand en sprokkelde zo voor het eerst sinds 2007 een punt op Sclessin. Volgende week wacht een nieuwe 
finale tegen Anderlecht, weliswaar zonder de geschorste Verdier. 
 

Maandag 27 februari:  Speeldag 6 groep 2 competitiefase 2 reserven 1A  =>  KVM - KV Red Star Waasland-SKB   uitgesteld 
Omwille van de barre weersomstandigheden (wind en regen) werd de wedstrijd van de beloften van Malinwa tegen KV 
Red Star Waasland-SK Beveren uitgesteld. 
Eerder op de dag liet de club weten dat de wedstrijd van komende zaterdag tegen RSC Anderlecht volledig is uitverkocht.  
Malinwa verwacht ongeveer 16 500 toeschouwers, daarmee is het de eerste keer dat het vernieuwde AFAS-stadion 
uitverkocht is. 
 

Dinsdag 28 februari:  Dimitrios Kolovos is vandaag succesvol geopereerd aan de voorste kruisbanden van zijn rechterknie.  
In de wedstrijd tegen Lokeren scheurde de Griekse aanvaller de voorste kruisbanden van de rechterknie.  De operatie is 
goed verlopen, morgen mag hij naar huis.  Kolovos, die door KV Mechelen tot het einde van dit seizoen gehuurd wordt 
van Olympiakos FC, wacht nu 6 tot 8 maanden revalidatie. 
 

Woensdag 1 maart:  De club laat weten dat het zaterdag shuttlebusjes zal inleggen tussen de parking Mechelen-Noord 
en het AFAS-stadion.  Deze rijden van 18.30u voor de wedstrijd en tot middernacht na de match.  De parking ligt in de 
Schaliënhoevedreef en brengt de supporters tot aan de hoek Kerkhoflei-Liersesteenweg. 
 

Vrijdag 3 maart:  KV installeerde voor KVM-RSCA in de nieuwe tribune achter doel 100 extra zitplaatsen.  Deze werden 
om 16 uur online te koop aangeboden en waren in 6 minuten allemaal verkocht!  Daardoor is het AFAS-stadion volledig 
uitverkocht.  Malinwa verwacht zowat 16 500 supporters.  Daarmee verbreekt de club het record in het 
postvereffeningstijdperk van tegen Club Brugge begin dit seizoen.  Toen ontving Geelrood 15 136 toeschouwers!  Omwille 
van de drukte op de toegangswegen en aan de ingangen, vraagt KV Mechelen dan ook om een uur vóór de wedstrijd naar 
het stadion te komen. 
 

Zaterdag 4 maart:  Speeldag 29 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  RSC Anderlecht   3-2 
Wat een avond in het AFAS Stadion! Malinwa voetbalde zich in de eerste helft naar een 2-0 voorsprong dankzij 
doelpunten van De Witte en Vanlerberghe, maar liep ondanks kansen op de 3-0 op de gelijkmaker van Anderlecht. Maar 
het was een geweldige streep van invaller Tim Matthys die KVM op playoffkoers houdt. 
Anderlecht is dé ploeg in vorm de laatste weken en dat zag je meteen: paarswit – zonder Thielemans – voetbalde vinnig 
en vol vertrouwen. Obradovic en Bruno knalden op doel, Coosemans moest redding brengen. Theodorczyk keilde even 
later een bal van Bruno ook nipt naast. 
Malinwa leek de eerste twinitig minuten van de partij zonder de geschorste Verdier en de geblesseerde Kolovos de weg 
richting doel kwijt. Het voetbalde verstijfd tegen een sterk gestart Anderlecht en moest het balbezit aan de bezoekers 
laten. 
De Witte en Vanlerberghe in vier gekke minuten 

KV Mechelen moest dus het spel ondergaan tot Croizet zich met een solo-nummertje vrij voor Boeckx speelde. De 
bezoekende doelman kegelde de Fransman onderuit en De Witte mocht aan de penaltystip postvatten. 
De spanning was te snijden, maar het nummer vier legde het leer koeltje naast Frank de tank. De 16.701, min bezoekende 
aanhang, waren nog aan het feesten en het stond plots al 2-0. Osaguona maakte het Nuytinck en co lastig en zette voor: 
de mee opgerukte Vanlerberghe tikte heerlijk in één tijd binnen. 
Mats, de bijna 3e goal en de lat 

Het perfecte scenario voor KVM dat nu kon teren op zijn befaamd en beruchte tactiek: terugvallen op een stevige 
organisatie en de tegenprik. 
Hanni en co kregen minder voet aan grond, al bleef het uitkijken naar de snelle voetjes van Trebel en het tor-instinct van 
Theodorczyk. 
Coosemans hield nog een vrijetrap van Hanni uit zijn netten en aan de overzijde had Rits de partij bijna kunnen beslissen. 
Hij schilderde met gevoel de bal over Boeckx, maar tegen de staak. Net als tegen Standard trouwens, waar hij ook de lat 
trof. 
Weer Rits dichtbij, Boeckx redt 

Na de pauze was “Tiretteke” er weer dichtbij, hij liep netjes de zestien, poeierde op doel, maar Boeckx redde met de 
vuist. KV Mechelen bleef gevaarlijk, Cocalić pakte aan op de borst, haalde uit en deed het zijnet trillen. 
Hanni en Theo als duivels uit een doosje 



KVM scoorde de 3-0 niet, Anderlecht de aansluitingstreffer wel. Uitgerekend de geniale Hanni bleef aandringen en rolde 
de KV-defensie op. Theodorczyk wriemelde de bal over de doellijn. 
Via Croizet en Osaguona reageerde de thuisploeg opnieuw, maar de bal geraakte niet binnen het kader. Terwijl 
Anderlecht spaarzaam voor Coosemans opdook, sprong het in de tweede helft wél zeer efficiënt om met de kansen. KVM 
kreeg zo het deksel op de neus toen Nuytinck achterwaarts het gaatje in het doel vond. 
2-2 en alles was weer te herdoen, met dat verschil dat Malinwa een stevige mentale optater te verwerken kreeg én 
bovendien met wissels van Croizet en Vanlerberghe heel wat diepgang van het veld zag gaan. 
Overlevingsstrijd en Tim Matthys! 

Acheampong kon bijna de 2-3 netten, maar Chen gooide zich met gevaar voor eigen leven voor de bal. Malinwa bevond 
zich in een geweldige strijd voor dat unieke ticket voor play-off 1. Vijf minuten voor het einde leek invaller Matthys met 
een schitterend doelpunt de drie punten op te leveren, maar het bleef nagelbijten tot het einde. 
 

Maandag 6 maart:  Speeldag 7 groep 2 competitiefase 2 reserven 1A  =>  Sporting du Pays de Charleroi  -  KVM   1-1 
De Mechelse beloften speelden 1-1 gelijk op het zware veld van Charleroi. Muala zorgde voor de bezoekende treffer. 
Geelrood kwam goed uit de startblokken en zat meteen goed in de wedstrijd. Zeroual kreeg voor de pauze de kans op de 
openingstreffer, maar miste oog in oog met de thuisgoalie. 
Na de pauze lukte het Muala wel om de bal  tegen de touwen te prikken. De thuisploeg wijzigde haar veldbezetting en 
stuurde lange ballen richting haar twee torenspitsen met de gelijkmaker tot gevolg. Een bitsig slot leverde echter geen 
winnaar op. Eindstand: 1-1. 
 

Dinsdag 7 maart:  Malinwa zal de beslissende wedstrijd van komende zondag op KAA Gent in het AFAS-stadion uitzenden 
op het grote scherm.  De deuren gaan open omstreeks 13.30 uur.  De toegang is gratis voor abonnees, anderen betalen 5 
euro. 
Verder opent vandaag in het AFAS-stadion Resto Martinique.  In het nieuwe restaurant kan je terecht voor een lunch, een 
après-midi en een diner met wisselende menukaart waar vers de norm is en streekgerechten volop tot hun recht komen.  
De naam Martinique verwijst naar het roemrijke verleden van restaurant Martinique op de Korenmarkt waar eind jaren 
’80 menig KV-overwinning gevierd werd.  Het restaurant sloot in 2014 na het overlijden van zaakvoerder Jean-Pierre 
Jacobs.  Met de naam Martinique eert de uitbater van het nieuwe restaurant, Groep Van Eyck, “JP” Jacobs. 
 
 

 
 

 

Openingstijden:  van maandag t.e.m. vrijdag van 11u30 –21u30. 
Reservaties & contact:  contact@restomartinique.be, 0492 22 98 89. 
www.restomartinique.be  
 

Adres:  AFAS-stadion, Kleine Nieuwedijk 53, 2800 Mechelen. 
Parking:  Aan de nieuwe fan- en ticketshop van KV Mechelen. 
Inrit links van Ziekebeemdenstraat 7. 



 
 
Woensdag 8 maart:  De 3-2 van Tim Matthys tegen RSC Anderlecht werd op Sporza.be verkozen tot doelpunt van de 
week.  Van de 6 478 stemmen kreeg de nummer 7 van KV 30,53 % achter z'n naam en klopte daarmee José Izquierdo van 
Club Brugge. 
 

Zondag 12 maart:  Speeldag 30 Jupiler Pro League  =>   KAA Gent  -  KV Mechelen   3-0 
Voor haar laatste finale in de strijd om playoff 1 trok geelrood vanmiddag naar de Ghelamco Arena van concurrent AA 
Gent. Coach Yannick Ferrera kon geen beroep doen op de gekwetste Vitas. De Mechelse coach had wel een plek in zijn 
basisploeg voor Paulussen en Claes. Yohan Croizet moest vrede nemen met een plek op de bank. In vergelijking met 
afgelopen donderdag kon de thuisploeg weer rekenen op sterkhouders Dejaegere, Asare en Foket. Enkel Saief moest in 
extremis afhaken, zijn plaats werd ingenomen door Moses Simon. 
Cocalić laat openingstreffer liggen in potig halfuur 

Dat er veel op het spel stond vanmiddag in de Ghelamco Arena was meteen duidelijk van bij de aftrap. Beide ploegen 
zorgden voor een potige start van de partij. Scheidsrechter Delferière had zijn handen vol met brandjes blussen. Op het 
kwartier kreeg de wedstrijd zowaar nog meer vuur: Matthys krulde een vrije trap nipt naast de kooi van Kalinic en op de 
tegenaanval schreeuwde de thuisploeg om een strafschop. Delferière liet begaan. Na enkele minuten kreeg Cocalić dé 
kans om zijn ploeg op voorsprong te schieten , maar Kalinic stak er in extremis een stevige voet tussen. 
Eén kans, één doelpunt: Perbet zorgt voor 1-0 

Op het halfuur sloeg de thuisploeg genadeloos toe: Moses liet de Mechelse defensie achter zich en wipte het leer over 
Coosemans in de loop van de aanstormende Perbet die de Ghelamco Arena deed ontploffen (1-0). Coach Ferrera greep 
meteen in en wisselde Paulussen voor Van Cleemput. De boodschap voor Malinwa was duidelijk: scoren om het 
felbegeerde po1-ticket te bemachtigen. De Mechelse kapitein had de boodschap duidelijk begrepen, maar knikte zijn 
kopbal net over de lat van Kalinic. 
Kubo verdubbelt voorsprong na lentewandeling (2-0) 

Malinwa leek de rust te halen met een kleine achterstand, maar het was Kubo die na een lentewandeling langs enkele 
Mechelaars het leer simpel naast Coosemans in doel schoot. Een zware klap voor geelrood zo net voor de pauze. 
Kalu zet Malinwa op 3-0 achterstand 

Het fluitsignaal voor de start van de tweede helft klonk nog na of de 3-0 stond al op het bord: Perbet stuurde Simon de 
diepte in die de 3-0 voor de voeten legde van de gevolgde Kalu. Een nachtmerrie voor iedereen die geelrood een warm 
hart toedraagt en de thuisploeg zat op rozen. 
Met een 3-0 tussenstand controleerde AA Gent de wedstrijd en liet Malinwa zelf eens voetballen als het daar zin in had. 
Zelf prikte het af en toe gevaarlijk tegen: Simon stuurde Cocalić het bos in, maar Perbet was te verrast om zijn tweede van 
de middag te prikken. Aan de overkant kon enkel Vanlerberghe de thuisgoalie aan het werk zetten met een lage schuiver. 
Ondertussen haalde Ferrera het duo Filipović-Claes naar de kant voor Croizet-Osaguona. Malinwa stak enkele keren de 
neus aan het venster en het was Rits die de beste kans van dichtbij op Kalinic schoot. Pech voor geelrood. 
Osaguona laat geschenk liggen 



Met nog tien minuten voor de boeg drukte Malinwa meer haar stempel op het wedstrijdbeeld en de thuisploeg liet 
begaan. Even ging het licht uit in de Gentse defensie, maar Osaguona was te verrast om het geschenk uit te pakken. Van 
Cleemput probeerde het dan weer met een stevige knal uit de tweede lijn, maar Kalinic toonde zich een betrouwbaar 
sluitstuk. 
Een eerredder voor geelrood zat er niet meer in en ook Gent leek verder niet meer aan te dringen. Door het gelijkspel van 
Charloroi op Daknam moet Malinwa zich zo opmaken voor een nieuwe deelname aan POII.  Daarin komt het terecht in 
groep A samen met R. Standard de Liège, K. Sint-Truidense VV, KV Red Star Waasland-SK Beveren, K. Lierse SK en R. Union 
Saint-Gilloise. 
 

Maandag 13 maart:  Deze namiddag werd de kalender van de play-offs bekend gemaakt.  KV opent op zaterdag 1 april 
met een verplaatsing naar het Koning Boudewijnstadion, daar treft het R. Union Saint-Gilloise.  Haar eerste thuismatch 
speelt Malinwa op zondag 8 april tegen K. Lierse SK. 
 

Maandag 13 maart:  Speeldag 8 groep 2 competitiefase 2 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  SV Zulte-Waregem   4-1 
Geelrood begon goed aan de partij en sprong via Muala op voorsprong. Nog voor de rust zette de thuisploeg de bordjes 
weer in evenwicht na een spelhervatting. 
Na de pauze trok de thuisploeg het laken definitief naar zich toe met doelpunten van Muala, Zeroual en Masangu. Al bij al 
een verdiende en overtuigende zege voor Malinwa. 
 

Donderdag 16 maart:  Volgens Gazet van Antwerpen is de kans groot dat bij KV Mechelen eerstdaags het recordbedrag 
voor een inkomende tranfer gaat sneuvelen.  Malinwa is namelijk in onderhandeling met het Griekse Olympiakos FC om 
Dimitrios Kolovos definitief naar Mechelen de halen.  Kolovos, de nog minstens tot augustus out is met een knieblessure, 
zou een contract krijgen tot 2020.  KV maakt de bedragen van transfers nooit bekend maar bevestigd dat de Griek 
duurder is dan Yohan Croizet waarvoor de club vorig seizoen 625 000 euro zou neergeteld hebben. 
Ondertussen werd het contract van Tim Matthys met 1 jaar verlengd.  De overeenkomst met Matthys liep nog tot eind dit 
seizoen maar omdat hij afgelopen zondag in Gent z'n 20ste basisplaats van het seizoen pakte, wordt deze automatisch 
met 1 seizoen verlengd.  Indien hij 30 wedstrijdselecties had behaald, werd het contract eveneens verlengd. 
 

Vrijdag 17 maart:  Elias Cobbaut, Jules Van Cleemput en Jordi Vanlerberghe zijn opgeroepen voor de interland van de 
Nationale U21 tegen Malta.  Verder kregen Anthony Moris en Edin Cocalić voor de A-ploeg van respectievelijk Groot-
Hertogdom Luxemburg en Bosnië-Herzegovina. 
Verder verlengde Yannick Ferrera Y Caro z'n contract bij KV Mechelen met 1 seizoen.  De trainer die tijdens het seizoen 
ontslagen werd bij R. Standard de Liège en onmiddellijk onderdak vond op KV had nog een contract tot 2018, en blijft nu 
dus tot 2019.  Ook met assistent-trainer Yann Daniélou bereikte Malinwa een overeenkomst tot 2019. 
 

Maandag 20 maart:  Vandaag werden de resterende matchen van de play offs vastgelegd.  KV speelt maar liefst 6 
matchen in april: 1, 9, 15, 22, 26  en 29 april.  De andere wedstrijden gaan door op 6, 12, 16 en 19 mei. 
 

Maandag 20 maart:  Speeldag 9 groep 2 competitiefase 2 reserven 1A  =>   KAS Eupen  -  KV Mechelen   1-0 
Geelrood verloor met het kleinste verschil op het veld van Eupen. In een erg matige partij voetbalden de bezoekers alsnog 
de beste kansen bij elkaar, maar Soladio en Muala lieten de kansen onbenut. 
En wat bracht de thuisploeg? Zowaar nog minder, maar het wist wel te scoren uit een directe vrije trap. Zo hield de 
thuisploeg de punten alsnog thuis na een povere partij voetbal. 
 

Zondag 26 maart:  Het AFAS-stadion was vanmiddag decor voor het VIER-programma 'Jani gaat ...'.  Voor deze aflevering 
ging Ioannis 'Jani' Kazaltzis scheidsrechter spelen in een match tussen BV's en oud-spelers van KV Mechelen. 
 

Woensdag 29 maart:  Seth De Witte werd vandaag geopereerd aan de adductoren.  De kapitein van Malinwa, die tijdens 
het seizoen ook al out was wegens problemen aan de adductoren, zal 3 tot 4 maanden buiten strijd zijn.  Bart De Bruyn 
van de medische staf van KV Mechelen zegt dat ze hem tegen de start van het nieuwe seizoen fit willen krijgen. 
Na een scan van de rechterknie bleek ook dat Anthony Moris voor een lange revalidatie staat.  De Luxemburger scheurde 
afgelopen weekend tijdens de interland tegen Frankrijk, in een duel met Antoine Griezmann, de kruisbanden van z'n 
linkerknie.  Eén van komende dagen zal de doelman onder het mes gaan, hij zal 6 tot 8 maanden niet kunnen voetballen.  
In april 2015 liep hij dezelfde blessure op aan z'n linkerknie. 
 

Donderdag 30 maart:  Kwartfinale Beker U21 Pro League  =>  KV Mechelen  -  Club Brugge KV   1-6   
Verslag vanop de website van Club Brugge 

Donderdagavond speelden de beloften de kwartfinale van de Beker van België tegen KV Mechelen. Club kwam vroeg op 
achterstand, maar keerde de situatie snel om en won uiteindelijk met ruime 1-6 cijfers. 
Club begon het best aan de wedstrijd en dreigde meteen via Van Vaerenbergh en De Kuyffer, maar beide spitsen konden 
niet afwerken. Aan de overkant opende Mechelen wel meteen de score, Zeroual kreeg teveel ruimte en kon de 1-0 in doel 
trappen. Nadien moest doelman Teunckens nog een poging van de thuisploeg afstoppen, maar Club nam de bovenhand. 
Van Vaerenbergh kopte de bal tot bij De Kuyffer, die de gelijkmaker in doel plaatste en even later kopte Fonkeu op 
aangeven van Ito op de dwarsligger. Maar net voor rust was de voorsprong voor Blauw-Zwart een feit. Na een hoekschop 
bleef de bal hangen in de Mechelse defensie en Niels Verburgh mikte het leer staalhard in doel. 



Na rust moest Mechelen meer risico nemen en zo kreeg Club meer ruimte, wat resulteerde in een derde Brugse treffer. 
Op aangeven van Van Landschoot kon Rik De Kuyffer aan de eerste paal het leer voorbij de Mechelse doelman in doel 
deponeren. Nadien kon Ito twee vrije trappen aan de rand van de zestien niet verzilveren. Even later was de wedstrijd 
helemaal gespeeld toen Club drie maal scoorde op vijf minuten tijd. Eerst rondde Joel Ito op aangeven van Van 
Vaerenbergh een aanval af, nadien kopte Pierre Fonkeu aan de tweede paal een voorzet van Van Landschoot in doel en 
tekende de mee opgerukte Sven Cornette voor de zesde Brugse treffer door de bal laag in de rechterhoek te mikken. 
 

Zaterdag 1 april:  Speeldag 1 play off 2 groep A  =>  R. Union Saint-Gilloise  -  KV Mechelen   3-0 
Malinwa begon vanavond haar play-off 2 avontuur in het Koning Boudewijnstadion. Union SG, de club die wegens 
verbouwingswerken aan haar eigen stadion momenteel haar thuiswedstrijden afwerkt op de Heizel, schoot het best uit 
de startblokken. 
Mooi combinatievoetbal op het middenveld leverde aanvankelijk geen doelgevaar op en het was Malinwa dat de eerste 
doelpoging van de partij liet optekenen: Croizet zette zich goed door, maar zijn schot vloog nipt over de kruising. 
Mombongo opent de score (1-0), Vandiepenbeeck voor dubbele voorsprong (2-0) 

De thuisploeg had aan haar eerste kans genoeg om de score te openen. Mombongo profiteerde van geharrewar voor de 
kooi van Coosemans om de bal over de doellijn te frommelen. (1-0) Een droomstart voor de thuisploeg, dat haar tweede 
kans ook meteen wist te benutten: Vandiepenbeeck knikte de bal op stilstaande fase in de bovenhoek voorbij een 
kansloze Coosemans. (2-0) Hallo KV Mechelen? 
De honger van de thuisploeg leek dan toch wat gestild en iets voor de pauze kopte Osaguona één van de schaarse 
Mechelse kansen op doelman Saussez. Werk aan de winkel voor geelrood in de tweede helft. 
Rajsel benut strafschop: 3-0 

De tweede helft kon niet slechter beginnen voor Malinwa. Vitas stopte Rajsel foutief volgens scheidsrechter Smet en 
strafschop voor de thuisploeg. Rajsel zette zichzelf achter de bal en stuurde Coosemans de verkeerde richting uit: 3-0. 
Malinwa kwam amper in het stuk voor en kon enkel dreigen op stilstaande fases, maar zowel Matthys als Vitas kregen de 
bal niet tussen het kader. Tot uitgespeelde kansen kwamen de bezoekers niet en het was de thuisploeg die het na liet om 
de score nog verder op te drijven. 
KV Mechelen begint zo met een stevige valse noot aan play-off 2. Eindstand Union SG – KV Mechelen: 3-0. 
 

Maandag 3 april:  Speeldag 10 groep 2 competitiefase 2 reserven 1A  =>   KV Mechelen  -  KVC Westerlo   3-4 
Malinwa II schoot het best uit de startblokken, maar Smolders mikte de eerste doelkans over de bezoekende kooi. De 
bezoekers troffen wel raak waardoor geelrood op achtervolgen werd aangewezen. Terwijl Soladio de gelijkmaker liet 
liggen, verdubbelde Westerlo haar voorsprong. KV Mechelen op een dubbele achterstand. Gelukkig voor de thuisploeg 
kon Soladio nog voor de pauze de aansluitingstreffer prikken. 
Na de pauze liepen de bezoekers weer verder uit na mistasten van doelman De Reys. Toen Malinwa ook nog verder 
moest met een man minder, leek het lot van geelrood definitief beslecht. Terwijl de motor lange tijd bleef sputteren, 
begon hij plots op volle toeren te draaien: Peffer scoorde de aansluitingstreffer en geelrood begon weer in haar kansen te 
geloven. Westerlo scoorde toch nog een vierde keer, maar ook Malinwa weigerde te plooien met een tweede treffer van 
Peffer tot gevolg. 
Helaas voor de thuisploeg leverde een slotoffensief geen gelijkmaker meer op zodat de 3-4 nederlaag een feit was. 
 

Zondag 9 april:  Speeldag 2 play off groep A  =>  KV Mechelen  -  K. Lierse SK   1-0 
KV Mechelen legde vanavond Lierse over de knie. In een spannende wedstrijd brak de partij pas open in de tweede helft. 
Het was wel wachten tot in het slot toen Vitas met een vrijetrap de drie punten thuis hield. 
Vóór de match werden de spelers en trainers van het seizoen 2006-2007 in de bloemmetjes gezet.  Dit ter ere van de 
tiende verjaardag van de promotie naar eerste klasse. 
Malinwa had wat recht te zetten na het debacle op de Heizel. Tegen Lierse startte het met veel strijd, maar kansen, nee 
die zagen we niet. Lierse zette een stevige organisatie neer en speculeerde duidelijk op de counter. 
 Voor KV Mechelen, met Leal voor het eerst in de basis, was het zoeken naar een opening in de dichtgetimmerde 
bezoekende defensie. Rits en Verdier probeerden, maar doelman Vanhamel beleefde een rustige eerste helft. 
 Even Lierse 

31 minuten ver waren we toen de bezoekers na een snelle tegenaanval voor de grootste kans van de eerste helft zorgden. 
Gelukkig voor de thuisploeg werkte De Belder alleen voor Coosemans niet af. Geelrood reageerde meteen, Paulussen 
kreeg net voor de zestienmeter even wat ruimte en haalde in één tijd uit. 
De knaller van het nummer twee van KVM zoefde naast. Lierse stelde daar voor de pauze nog een schot van Elgabas – 
naast – tegenover. 0-0 staat het dus bij de rust. 
Claes er dichtbij 

De tweede helft begon veelbelovend. Eerst kon De Belder bijna profiteren van een mistasten van Vitas, Cocalić 
blokkeerde in extremis nog het schot van de spits uit Lier. 
Aan de overzijde stond dan weer bijna de 1-0 op het bord. Claes tikte het leer voorbij Vanhamel, maar Vinck redde op de 
lijn. 
Plots bleven de kansen zich opstapelen. Coosemans vloog een geweldige plaatsbal van Benson uit zijn kooi en Vanhamel 
had een fraaie parade in huis op een poeier van Claes. Diezelfde Vanhamel was even later geklopt op een vrijetrap van 
Vitas, maar de paal bracht redding 
Spannend slot 



Malinwa zette de bezoekers meer en meer onder druk en verdiende de openingsgoal. De ingevallen Peffer zorgde met 
een stevige uithaal bijna voor een feestje in het AFAS Stadion. Ook Osaguona was er in het slot dichtbij, maar Vanhamel 
redde met een ultieme reflex. 
Vitas doet het 

Ook zijn collega Coosemans hield met de vuisten de nul nadat Joachim plots voor hem verscheen. De wedstrijd kon in het 
slot echt nog alle kanten uit, want beide elftallen gingen nog voluit voor de drie punten. Benson haalde uit, Coosemans 
pakte. 
Maar het was Uroš Vitas die de weg naar de touwen vond. Op vrijetrap legde hij de 1-0 netjes voorbij doelman Vanhamel. 
En zo pakte Malinwa een mooie zege tegen de buren uit Lier en heeft het haar revanche na Union beet. 
 

Maandag 10 april:  Speeldag 11 groep 2 competitiefase 2 reserven 1A  =>   Excel Mouscron  -  KV Mechelen   2-0 
In de lijn van de voorgaande weken verloren de beloften van KV Mechelen opnieuw. Het werd 2-0 op Moeskroen. 
Efficiëntie ontbreekt 

De thuisploeg was voetballend niet beter, maar wel efficiënter. Ze buitten in de eerste helft een man tegen man-situatie 
perfect uit, terwijl het bij KVM telkens misliep. Slechte keuzes, onnauwkeurige controles en te weinig agressiviteit in de 
grote rechthoek deden geelrood de das om. 
Op de counter 

Ook na de rust was het overwicht in balbezit voor KVM, maar tot gevaarlijke doelpogingen kwamen de Mechelse beloften 
niet. Eén dodelijke tegenaanval van Moeskroen was dan ook voldoende om de wedstrijd in een definitieve plooi te 
leggen. KV Mechelen probeerde nog wel om voor een aansluitingstreffer te tekenen, maar het bleef bij een 2-0 
overwinning voor Moeskroen. 
 

Dinsdag 11 april:  KV Mechelen vernam vandaag het overlijden van Eduard 'Ward' Serneels.  Ward was sinds 1996 
jarenlang medewerker op het secretariaat op KV, hij werd 80.  "Hij was altijd rechttoe rechtaan”, zegt An Bruyndonckx, 
verantwoordelijke voor de boekhouding bij KV Mechelen die met hem nauw samenwerkte. “Steeds direct, zo kennen we 
hem. Hij wou altijd het beste voor de club.  Kon hij enkele eurocenten besparen op, bij wijze van spreken, de aankoop van 
wat balpennen, dan deed hij dat ook.  Alles wat gebeurde was ten voordele van KV." 
 

Woensdag 12 april:  Op aangeven van de Pro League organiseren de eersteklasseclubs in de voetbalweekends van 14 tot 
17 april en 21 tot 23 april een sensibiliseringsactie over de schadelijke gevolgen van roken en meeroken.  Zo worden de 
stadions en tribunes voor één thuiswedstrijd rookvrij.  
Ook KV Mechelen roept haar supporters, medewerkers en andere bezoekers op om tijdens de wedstrijd tegen Standard 
sigaretten en andere rookwaren (zoals e-sigaretten) 2 x 45 minuten aan de kant te laten. 
“KV Mechelen erkent dat roken en meeroken schadelijk zijn voor de gezondheid”, zegt community manager Jonas Maris. 
“Naast het roken op zich is passief meeroken een directe oorzaak voor diverse ziektes, aandoeningen en sterfgevallen. 
Dat hopen we, door onze deelname aan de rookvrije speeldag van de Pro League, onder de aandacht te brengen.” 
Verder zou KV Mechelen vanaf volgend seizoen in zee gaan met Jartazi.  De nieuwe kledingsponsor komt in de plaats van 
Kappa dat sinds 2012 de shirts leverde voor Malinwa. 
 

Donderdag 13 april:  Gazet van Antwerpen liet weten dat coach Yannick Ferrera Y Caro deze week 2 jonge talenten liet 
meetrainen met de A-kern.  Het gaat om de 17-jarige Kéres Masangu (een defensieve middenvelder) en Maxime De Bie 
(een 16-jarige centrale verdediger). 
 

Zaterdag 15 april:  Speeldag 3 play off 2 groep A  =>  KV Red Star Waasland-SK Beveren  -  KV Mechelen   1-2 
KVM won op het veld van Waasland-Beveren met 1-2. Vitas en Jaadi maakten de Mechelse doelpunten.   Malinwa kwam 
op de Freethiel verrassend genoeg zonder aanvallers aan de aftrap. Verdier, Jaadi en Peffer bleven op de bank, Osaguona 
haalde de selectie niet eens. Leal, Rits, Claes en Croizet moesten vanuit het middenveld voor diepgang zorgen, al kwam 
dat er in de eerste helft nauwelijks uit. 
Vitas vanop de stip 

KVM vond nochtans snel de weg naar de netten. Leal nam de bal met de borst aan, maar kreeg een zetje: scheidsrechter 
Geldhof wees naar de penaltystip. Vitas zette de strafschop netjes om. Na het openingskwartier viel er nauwelijks iets te 
beleven. De bezoekers misten snelheid en aanvalsdrang om de thuisdefensie te ontgrendelen, de thuisploeg ontbrak 
precisie in de zestienmeter. Vlak voor het halfuur was Waasland-Beveren wel aartsgevaarlijk. Seck buitte bijna een 
missertje van Vanlerberghe uit. Coosemans zag het leer via het been van Cocalić overzoeven. Waasland bleef de beste 
combinaties op de mat leggen zonder Coosemans echt op de proef te stellen. 
Waasland-Beveren het gevaarlijkst 

Vlak voor rust staken de troepen van trainer Janevski een tandje bij. Jens Cools kon ongehinderd uithalen in het 
strafschopgebied en bracht de gelijkmaker op het bord. Even later had de 2-1 zelfs tegen de touwen gemoeten, maar 
Gano faalde onbegrijpelijk. Cobbaut redde op de lijn. En KVM? Dat zorgde slechts voor één uitgespeelde kans in de eerste 
vijfenveertig minuten: Croizet reageerde meteen na de 1-1, zijn puntbal belandde recht op doelman Goblet.   
Eindelijk snelheid 

Beide coaches grepen bij de rust in: zo wisselde Ferrera Filipović voor Jaadi, bij Beveren moest Myny naar de kant voor 
Boljevic. Dat zorgde meteen voor animo: Boljevic draaide het leer voorbij de verste paal, Jaadi scoorde meteen. Na een 
snelle actie tussen Claes en Rits mikte Jaadi alleen voor Goblet via de paal tegen de netten. De partij leek wat meer vaart 



te krijgen en bijna was Jaadi daar met zijn tweede goal van de avond. Goblet kon nog net een mistasten van zijn defensie 
rechtzetten. 
Waasland weer aan zet 

De pas ingevallen Dhondt reageerde aan de overzijde, Coosemans redde echter fraai. Diezelfde Dhondt dook wat later 
opnieuw op aan de kooi van Coosemans, dit keer voorkwam een Mechels been de gelijkmaker. Boljevic knalde de 
rebound ver over. 
Slot voor KVM 

Malinwa liet zich, net als in de eerste helft, weer op eigen helft zetten en als het dan toch eens een aanval in elkaar leek 
te knutselen, sprong het onzorgvuldig om met de geboden ruimte. Tien minuten voor het einde versierde de ook al 
ingevallen Verdier een mooie kans, Goblet hield met een reflex de knal uit zijn doel.   
KVM hield vervolgens de partij stevig in handen en kampeerde tot in de slotminuten op de thuishelft. Camacho kreeg nog 
rood voor een stevige tackle op Rits en een vrijetrap van Vitas strandde nog naast. Volgende week zaterdag wacht Ferrera 
en co een duel met Standard. 
 

Dinsdag 18 april:  KV Mechelen en de vzw Heartsaver installeerden in het stadion nieuwe defibrillators die automatisch 
bepalen of een stroomstoot nodig is bij een levensbedreigende hartritmestoornis. In het AFAS-stadion vind je voortaan 
zeven zogenaamde AED’s of automatisch externe defibrillators terug.  Ook op de jeugdacademie is een AED voorzien.  Het 
draagbare toestel kan een elektrische schok aan het hart toedienen wanneer iemand een hartfalen krijgt.  Het toestel 
analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen.  Je 
kan dus niets misdoen door het toestel te gebruiken wanneer iemand een hartfalen lijkt te hebben.  Daarnaast geeft het 
AED-toestel gesproken instructies.  Elke supporter kan het dus in nood gebruiken.  Het toestel leidt jou als 
eerstehulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het overnemen. 
 

Woensdag 19 april:  KV Mechelen lanceerde vandaag haar nieuwe abonnementencam-
pagne.  Na de 'Samen Malinwa' van vorig jaar luidt de slogan van deze campagne 'Kakker 
zoekt Makker'.  Wie als abonnee een makker kan overtuigen om ook een abonnement te 
nemen krijgt 10 % korting op z'n eigen seizoenskaart.  Men kan op die manier z'n eigen 
abonnement terug verdienen als men 10 nieuwe abonnees aanbrengt.  De verkoop start 
op 2 mei. 
  
Zaterdag 22 april:  Speeldag 4 groep A play off 2  =>   KV Mechelen  -  R. Standard de Liège   1-0 
KV Mechelen won vanavond verdiend van het getergde Standard. Malinwa domineerde de hele wedstrijd, versierde tal 
van kansen, maar stuitte op een ijzersterke doelman Gillet. Jordi Vanlerberghe kon met een heerlijke trap vanop 20 meter 
de goalie verschalken in het begin van de tweede helft.   
Malinwa startte goed tegen de Rouches. Het verzamelde verscheidene mogelijkheden op een vroege 1-0. Verdier stuurde 
Schouterden diep, Gillet toonde zich sneller dan ooit om het leer voor de neus van het nummer 18 weg te keilen. Even 
later zorgden ook Rits – in één tijd op Gillet – en Cocalić – kopbal over – voor gevaar.   
Standard, dat deze week zijn trainer Aleksandar Janković ontsloeg, dook in de openingsfase één keer in de zestienmeter 
van Coosemans. Legear dook alleen voor de thuisgoalie op, Coosemans schudde een fraaie redding uit zijn mouwen. 
Even dipje 

De kansen bleven echter niet komen en rond het halfuur kende de wedstrijd een dipje. Beide defensies hielden de ruimte 
klein en zo was het wachten tot net voor de rust voor we weer kansen mochten aanschouwen. 
Coosemans en Gillet houden nul op het bord 

Schouterden bediende zo puik Verdier. De Fransman keilde van dichtbij staalhard over de staak. Standard kwam ook even 
piepen: Cissé besloot hard op Coosemans. Aan de overzijde moest ook Gillet zich volop in de strijd gooien. Matthys 
knalde tot twee keer toe op de ex-Rode Duivel. 
‘Kakker’ Vanlerberghe met 1-0 

Ook in de tweede helft was het vooral Malinwa dat voor de kooi van Gillet opdook. Verdier kopte zo op de Luikse 
doelman na een puike voorzet van Croizet. Cobbaut trof luttele minuten later het zijnet. De 1-0 viel dan toch vroeg in de 
tweede helft. Het was Jordi Vanlerberghe die met een heerlijke plaatsbal Gillet te grazen namen.   
Standard kwam nauwelijks in het stuk voor: het was integendeel KVM dat met Rits bijna de 2-0 op het bord zette. Een 
leuke combinatie via Verdier mocht Rits afwerken, het leer zoefde over. 
Verdiende zege 

De Luikenaars brachten er niet veel van terecht, ook niet nadat interimcoach José Jeunechamps drie wissels doorvoerde. 
De bezoekende hoop bleef wel leven, bij 1-0 was er nog immers veel mogelijk. En kijk, tien minuten voor affluiten waren 
de ploegmakkers van Gillet daar. Belfodil torende hoog boven alles en iedereen uit en kopte op de staak. Ook de rebound 
strandde tegen een Mechels been. 
Twee minuten voor het einde had de 2-0 dan weer tegen de touwen gemoeten. Gillet toonde opnieuw zijn klasse en hield 
Leal, Matthys én Osaguona van de bevrijdende treffer. Het bleef bij 1-0 en zo stuurt KV Mechelen Standard weer met lege 
handen naar huis. 
 

Maandag 24 april:  Speeldag 12 groep 2 competitiefase 2 reserven 1A  =>   KV Mechelen  -  KV Oostende   0-2 
De aanloop naar de wedstrijd tegen KV Mechelen was op z'n minst chaotisch te noemen. Jeugdploegen van KV Mechelen 
waren nog aan het trainen waardoor het speelveld pas tien minuten voor de aftrap beschikbaar was.  



Die chaos trok zich ook door in het wedstrijdbegin: veel slordigheden, slechte passes en foute keuzes. Naarmate de eerste 
helft vorderde nam een jong KVO echter het heft in handen. Dat resulteerde in een strafschop na een overtreding op 
D'Haese, maar Boujouh trapte de elfmeter te slap in de handen van de doelman.  
Even later kwam KVO echter verdiend op voorsprong. Boujouh zette voor en Bataille trapte binnen: 0-1.  
In de tweede helft krikte KVO het niveau nog op. Onze jonge Kustboys gaven niets weg en speelden de hele tijd op de 
Mechelse helft. Pas in het slotkwartier beslechtte KVO de wedstrijd. Boujouh zette zich opnieuw knap door en de 
ingevallen Verhoogen scoorde fraai in de bovenhoek: 0-2. Verslag vanop www.kvo.be. 
 

Maandag 24 april:  Ahmed El Messaoudi werd vanavond tijdens de Lion Belge-verkiezing in Anderlecht verkozen tot 
‘Grootste belofte van Arabische afkomst’.  Hij haalde het voor Fahad Al-Abdulrahman van KAS Eupen.  De hoofdprijs, de 
Lion Belge (de trofee voor de beste speler in de Jupiler Pro League van Arabische afkomst), ging naar Ishak Belfodil van R. 
Standard de Liège.  Sofiane Hanni, die deze prijs vorig jaar als KV-speler in de wacht kon slepen eindigde op de tweede 
plaats.  Idriss Saadi van KV Kortijk maakte het (volledig Algerijnse) podium vol. 
 

Woensdag 26 april:  Speeldag 5 groep A play off 2  =>  KV Mechelen  -  K. Sint-Truidense VV   1-0 
KV Mechelen won vanavond met 1-0 van Sint-Truiden. Eén vinnige actie tussen Matthys en Schouterden en de 
klaarkijkende blik van een sterke Coosemans volstonden voor de 12 op 12 in play-off 2. 
De eerste plaats in de groep: dat was de inzet van het potje midweekvoetbal tegen de Kanaries. Malinwa opende met een 
schot van Verdier dat naast zoefde, aan de overzijde knalde Boli via een Mechels been naast de kooi van Coosemans. 
De thuisploeg had het lastig om de vrije ruimte te vinden tegen een zeer compact spelend STVV. Leko had zijn pionnetjes 
kort op elke KVM-speler geposteerd en daar hadden de troepen van Ferrera niet meteen aanvallende antwoorden op. 
Net voor het halfuur kwam STVV een paar keer gevaarlijk opzetten. Wolke Janssens keilde de beste kans pal op een 
klaarkijkende Coosemans. 
Snelle actie levert 1-0 op 

Via flitsende combinaties lukte het Malinwa niet om in de buurt van doelman Bruzzese te geraken, op hoekschop lukte 
dat wel. Cocalić kopte het leer tegen de touwen, maar scheidsrechter Laforge had een duwfout gezien. 
Toch kon Schouterden net voor de pauze de openingstreffer op het bord zetten. Een knappe, snelle voorzet van Matthys 
belandde voor de voeten van het nummer 18 van KV. 
Vinnige start van tweede helft 

De tweede helft startte met meer vuur. Vanlerberghe en Schouterden haalden meteen uit, maar zonder succes.  Verdier 
ging even later dan aan het kanon staan, Bruzzese redde de schicht uit de kruising. 
Het fijne openingskwartier van de tweede vijfenveertig minuten kreeg echter geen vervolg. De thuisploeg kwam niet 
meteen in de problemen, maar versierde nauwelijks nog kansen. 
Zo bleef het ook in het slot bij de krappe voorsprong voor de thuisploeg. En niet voor het eerst dit seizoen hield 
Coosemans de nul. Hij redde met een fraaie voetreflex de ultieme gelijkmaker van de ingevallen Ceballos. 
 

Zaterdag 29 april:  In het voetbalweekblad Fan van Het Nieuwsblad prijkte vandaag een lijst van de 50 rijkste voetbal-
Belgen.  Met behulp van een financieel expert brachten zij het vermogen van de Belgische voetbalrijken in kaart.  Midden 
in deze lijst, op plaats 25, staat Luc Leemans.  Leemans is de eigenaar van het vleesverwerkend bedrijf Luka Vleeswaren in 
Vilvoorde.  Het vermogen van deze 59-jarige zakenman, die zich sinds afgelopen jaar bestuurder van KV Mechelen mag 
noemen, wordt op 16 125 000 euro geschat.  Op 1 in dit klassement staat Alexandre Van Damme, bestuurder van RSC 
Anderlecht en hoofdaandeelhouder van de Leuvense biergigant AB Inbev.  Zijn vermogen zou 3 145 411 000 euro 
bedragen. 
 

Zaterdag 29 april:  Speeldag 6 groep A play off 2  =>   K. Lierse SK  -  KV Mechelen   0-0 
Coach Yannick Ferrera wijzigde zijn basisploeg op drie plaatsen in vergelijking met afgelopen woensdag. Het trio Van 
Cleemput – Leal – Osaguona verscheen aan de aftrap ten nadele van Paulussen, Matthys en Verdier. In een evenwichtig 
openingskwartier kwamen beide ploegen dichtbij de openingstreffer: eerst schoot Croizet een prima voorzet van 
Schouterden in één tijd over de kooi van Vanhamel, terwijl De Belder een scherp aangesneden vrije trap tegen de staak 
kopte. 
Gretig Lierse 

Na een evenwichtig begin was het toch vooral de thuisploeg die het best voor de dag kwam: een bedrijvige Kasmi zette 
Coosemans aan het werk, terwijl Diarra beter voor een rustige oplossing had gekozen. Aan de overkant zette Croizet 
zichzelf bijna op weg naar de openingstreffer, maar zijn schuiver ging voorlangs. 
Na de rust was het opnieuw Lierse dat voor het eerste doelgevaar zorgde met een poging van Kasmi. Coosemans liet zich 
echter niet verrassen. Ook Vanhamel moest meteen aan de bak op een kopbal van Vanlerberghe. De thuisgoalie tikte de 
bal nog net van onder de lat in hoekschop.   
Rits scoort, maar de vlag gaat de hoogte in 

Na mooi voorbereidend werk van Croizet en Van Cleemput schoot Rits de bal dan toch tegen de touwen, maar een 
attente lijnrechter stak in extremis zijn vlag de hoogte in. Pech voor Malinwa. Met nog een halfuur te spelen mocht Leal 
gaan rusten ten voordele van Matthys. De Mechelse flankaanvaller, die vanavond zijn teller van gespeelde wedstrijden op 
het hoogste niveau op 300 bracht, liet zich vrijwel meteen gelden met een prima actie. Osaguona kon niet profiteren van 
de scherpe voorzet. 
Beide ploegen kwamen niet meer tot scoren waardoor de brilscore meteen ook de eindstand werd. Lierse – KV Mechelen: 
0-0. 



Maandag 1 mei:  Na de 2-1-overwinning van 
vandaag van Club Brugge tegen Zulte-Waregem is 
Colin Coosemans alleen leider in het Texaco Clean 
Sheet-klassement.  De doelman van Malinwa hield 
in 24 wedstrijden maarliefst 13 keer de nul en doet 
daarmee beter dan Club-keeper Ludovic Butelle.  
Ook tijdens de eerste 12 wedstrijden van het 
seizoen, toen Anthony Moris in doel stond, slikte  
de verdediging van KV in 5 matchen geen goal!   
In totaal hield de ploeg dus 18 keer de nul op  
36 wedstrijden.  Hiernaast een beeld van het 
klassement na de live-uitzending van K. Lierse SK - 
KV Mechelen.  
 

Maandag 1 mei:  Speeldag 13 groep 2 competitiefase 2 reserven 1A  =>   KV Red Star Waasland-SKB  -  KV Mechelen   0-1 
De Mechelse beloften wonnen hun wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Soladio tekende voor de enige treffer van de 
avond. 
Malinwa II begon met een aantal spelers tussen de lijnen die de club op het einde van het seizoen zullen verlaten. Toch 
was dit niet te zien aan de inzet van de Mechelaars. Dat het slechts 0-1 stond bij de rust, was te wijten aan een aantal 
gemiste doelkansen. Gelukkig voor geelrood wist Soladio wel hoe het moest en bracht de bezoekers op voorsprong. Een 
niet-gekregen strafschop had de score eventueel nog verder kunnen doen oplopen, maar de scheidsrechter liet begaan. 
Na de pauze speelde Malinwa II de wedstrijd al bij al eenvoudig uit, maar was zelf onvoldoende scherp om de score uit te 
diepen. Met drie extra punten op de teller wacht geelrood nog één wedstrijd op de slotspeeldag. 
 

Woensdag 3 mei:  Oefenwedstrijd  =>  KV Mechelen  -  KVC Westerlo   1-4 
Een jeugdig KV Mechelen verloor vanavond een oefenwedstrijd met 1-4 van de A-ploeg van Westerlo. 
In de vriendschappelijke wedstrijd tegen de Kemphanen liet Yannick Ferrera voornamelijk jongelingen en testers 
speelminuten opdoen. Goed nieuws was er uit de blessureboeg: Ahmed El Messaoudi voetbalde de hele eerste helft. 
KVM kende een moeilijke start en kwam snel op achterstand. Nadien herstelde de thuisploeg het evenwicht en in de 
tweede helft kwam het via een own-goal zelfs langszij. 
Kopje onder op het eind 

Die gelijkmaker bleef niet lang op het bord staan, want op het eind van de partij klaarde het ervaren Westerlo de klus met 
drie doelpunten op zeven minuten. 
 

Vrijdag 5 mei:  KV Mechelen kreeg vandaag bezoek van bondscoach Roberto Martínez Montoliú.  De Spaanse trainer van 
de Rode Duivels zakte samen met Chris Van Puyvelde, technisch directeur van de voetbalbond, af naar het AFAS-stadion.  
Beide houden dit jaar een informatieronde langs alle profclubs.  In de voormiddag pikten ze een stukje van de training 
mee, nadien werden ze ontvangen door voorzitter Johan Timmermans en zaten ze samen met onder andere algemeen 
directeur Marc Faes, sportief directeur Rik Vande Velde, technisch verantwoordelijke van de jeugd Dennis Henderickx, Fi 
Vanhoof en Tom Caluwé.  Martínez en Van Puyvelde deden via een PowerPoint-presentatie uit doeken hoe er op de bond 
wordt gewerkt en KV liet weten hoe ze in Mechelen te werk gaan. 
 

Zaterdag 6 mei:  Speeldag 8 groep A play off 2  =>  KV Mechelen  -  KV Red Star Waasland-SK Beveren   1-3 
KV Mechelen verloor vanavond tegen een uiterst efficiënt Waasland-Beveren met 1-3. Drie messcherpe counters 
leverden drie punten voor de Waaslanders op én een eerste thuisnederlaag in play-off 2 voor Malinwa. 
Het was wroeten en zwoegen voor de thuisploeg om in het defensieve blok van Waasland-Beveren ruimte te vinden. 
Malinwa domineerde het eerste halfuur en versierde kansen via Verdier – naast en over – en Matthys, maar de bal 
geraakte niet tegen de netten. 
De bezoekers waren duidelijk niet gekomen om mee te voetballen, maar stonden na hun eerste echte aanval wel voor. 
Een actie via Demir belandde bij de hoog uittorende Gano die Coosemans het nakijken gaf. 
Betwiste penaltyfase 

Malinwa reageerde meteen via Verdier die voor doelman Goblet opdook. Moren hinderde de Fransman, maar 
scheidsrechter Dierick wees niet naar de stip. Even later trachtte ook Schouterden, bezig aan zijn 150ste wedstrijd in 
eerste klasse, de gelijkmaker te netten. Het leer zoefde echter voorlangs. 
De bezoekers zelf kwamen nog één keer voor doel: Seck testte de vuisten van Coosemans. 
KVM op weg naar 1-1 

Meteen na de pauze kreeg Vanlerberghe een unieke kans op de gelijkmaker. Het leer rolde jammer genoeg naast de 
verkeerde kant van de paal. 
KVM dreef het tempo op en probeerde de bezoekers uit verband te spelen, maar het bleef ook uitkijken naar een tweede 
dodelijke counter. Zo stormde Gano op Coosemans af, de KVM-goalie hield met een reflex de bal uit zijn kooi. De 
thuisploeg verdiende de gelijkmaker, maar had uiteindelijk de hulp van Moren nodig om een ongevaarlijke bal in eigen 
doel te werken. 
Weer Gano 

Lang stond de 1-1 echter niet op het bord. Malinwa liet de bezoekers rustig tot in de zestienmeter komen en Gano 
maakte zijn tweede van de avond. 



Net als in de eerste helft claimde de thuisploeg meteen na de tegengoal een penalty. De ingevallen Osaguona ging neer 
na een contact met doelman Goblet, maar de bal ging niet op de stip. 
KV Mechelen bleef geduldig op zoek gaan naar een nieuwe gelijkmaker, maar het ontbrak de troepen van Ferrera aan 
scherpte en precisie in de zone van de waarheid. In de allerlaatste minuut maakte Cools het Wase klusje helemaal af na 
opnieuw een messcherpe counter: 1-3 en de eerste thuisnederlaag in play-off 2 voor KVM was een feit. 
 

Maandag 8 mei:  Dimitrios Kolovos komt definitief over van Olympiakos FC.  Malinwa huurde de middenvelder dit 
seizoen van de Griekse topclub en wist hem na wekenlange onderhandelingen langer in Mechelen te houden.  Kolovos, 
die momenteel revalideert van een kruisbandblessure aan de knie, tekende een contract van 3 seizoenen.  De 
transferprijs werd, zoals gewoonlijk op KV, niet vrijgegeven maar ligt sowieso hoger dan de 625 000 euro die het vorig 
seizoen neertelde voor Yohan Croizet.  Dit was mogelijk omdat de club wegens haar goede verstandhouding met 
Olympiakos de betaling mag spreiden over verschillende seizoenen. 
 

Maandag 8 mei:  Speeldag 14 groep 2 competitiefase 2 reserven 1A  =>   KVM  -  Sporting du Pays de Charleroi   5-2 
Na de overwinning van vorige week wou geelrood met een positieve noot het seizoen afsluiten tegen Charleroi II. 
Charleroi toonde zich dit seizoen vaak van haar potige kant en ook op de laatste speeldag was dat niet anders. Zo 
moesten de bezoekers al vrij snel met 10 verder na een rode kaart. Geelrood profiteerde optimaal van de man-meer 
situatie. Verhaeghe en Lagrib zette de thuisploeg nog voor de rust op een dubbele voorsprong. Vlak na de koffie zorgde 
Zeroual al snel voor zekerheid (3-0). 
De ruime voorsprong zorgde voor nonchalance bij de thuisploeg met een tegentreffer tot gevolg. Gelukkig prikte Van 
Hoorenbeeck al snel weer de 4-1 op het bord. Charleroi II gaf zich echter weer niet gewonnen (4-2), maar het slotakkoord 
van de competitie was voor Jubitana die de 5-2 eindstand op het scorebord schoot. Een mooi einde van het seizoen voor 
Malinwa. 
 
Woensdag 10 mei:  Malinwa rondde vandaag opnieuw een transferdossier af.  Net zoals Dimitrios Kolovos gaat ook 
Ahmed El Messaoudi definitief voor KV spelen.  De verdedigende middenvelder, die van K. Lierse SK werd gehuurd, 
tekende een contract van 4 seizoenen bij KV Mechelen. 
 

Vrijdag 12 mei:  Malinwa lichtte vandaag de optie in het contract van Aleksandar Bjelica.  De linksback van KV Mechelen 
had nog een contract tot en met volgend seizoen.  Door het lichten van deze optie blijft de Nederlandse Serviër tot 2019 
bij KV. 
 

Vrijdag 12 mei:  Speeldag 8 groep A play off 2  =>   R. Standard de Liège  -  KV Mechelen   2-0 
In vergelijking met vorig weekend wijzigde Ferrera zijn basisploeg op vier plaatsen. Vanlerberghe schoof een rij achteruit 
en nam de plaats in van de geblesseerde Cocalić. Het duo El Messaoudi-Filipović vormde het hart van het Mechelse 
middenveld, waardoor Croizet de rechterflank voor zijn rekening nam ten nadele van Matthys. Tot slot verscheen Van 
Cleemput aan de aftrap en moest Paulussen vrede nemen met een stek op de bank. 
In een leuk openingskwartier leken beide ploegen wel zin te hebben in een aangename voetbalavond. Zo was de eerste 
kans voor de thuisploeg via de voet van Kosanovic, maar zijn poging werd in extremis door Rits in corner gewerkt. Ook 
Malinwa stak de neus aan het venster, maar Claes reageerde onvoldoende scherp op een prima voorzet van Croizet. 
Luchkevych breekt de ban (1-0), Coosemans houdt geelrood in de match 

Op het halfuur klom de thuisploeg op voorsprong: Andrade bracht de bal prima voor de kooi van Coosemans waar 
Luchkevych zonder twijfelen de 1-0 tegen de touwen schoot. De thuisploeg leek de smaak te pakken, want plots stond de 
doelpuntenmaker weer oog in oog met Coosemans. 
Gelukkig voor de Mechelaars stond de KV-goalie pal. Ook op pogingen van Emond en Mmaee toonde de KVM-goalie zijn 
klasse. Geelrood kon enkel nog reageren met een plaatsbal van El Messaoudi, maar zonder succes. 
Ook aan het begin van de tweede helft trok de thuisploeg het laken meteen naar zich toe met enkele hete standjes voor 
de kooi van Coosemans. De beste kans kwam van de voet van Edmilson, maar de dribbelvaardige flankaanvaller plaatste 
de bal nipt naast de kooi. Standard rook bloed en drukte door: Mmaee dribbelde zich vrij en zette Emond op weg naar de 
2-0, maar ditmaal kreeg Coosemans hulp van de paal.   
Andrade verdubbelt Luikse voorsprong (2-0) 

Het geluk kon niet blijven duren voor geelrood: na wat geharrewar viel de bal voor de voet van Andrade die overhoeks 
binnen schoot (2-0). Coach Ferrera reageerde met een dubbele wissel en bracht Matthys-Osaguona in voor Filipović-
Verdier. Veel verandering leverde dat niet op binnen de Mechelse rangen, want het was de thuisploeg die alle frustraties 
van zich af speelde in een sterke tweede helft.  
Vitas op de lat 

De beste Mechelse kans kwam er op stilstaande fase: Matthys schilderde een vrije trap op de kruin van Vitas, maar zijn 
kopbal trof de lat. Pech voor de bezoekers. Echt aanspraak op een aansluitingstreffer kon Malinwa niet meer maken. 
Standard hield eenvoudig stand en speelde de wedstrijd rustig uit. Eindstand Standard de Liège – KVM: 2-0. 
 

Zaterdag 13 mei:  KV Mechelen was vandaag gastheer voor de bekerfinale van de vrouwen.  In het AFAS-stadion stonden 
de dames van RSC Anderlecht en KAA Gent tegenover elkaar.  Het was KAA Gent dat aan het langste eind trok in deze 
Women's Cup Final, ze versloegen paars-wit met 1-3. 
 
 



Dinsdag 16 mei:  Speeldag 9 groep A play off 2 =>  KV Mechelen  -  R. Union Saint-Gilloise   1-0 
KV Mechelen won vanavond met 1-0 van Union SG. Malinwa kreeg voldoende kansen om de score hoger te laten 
oplopen, maar het bleef bij de 1-0 van Jordi Peffer net voor de rust. Door de winst van STVV tegen Lierse zijn de Kanaries 
nagenoeg zeker van groepswinst. Vrijdag speelt Malinwa na een geweldig seizoen haar laatste wedstrijd in Sint-Truiden. 
Rits zorgde na een kwartier voor de eerste kans van de partij: zijn schot ging over. Diezelfde Rits zette even later een 
leuke combinatie op met Peffer, voor het eerst dit seizoen in de basis. Doelman Sadin moest zich strekken om een 
thuisdoelpunt te voorkomen.   
Het was wringen en wroeten voor het jonge Malinwa om kansen te versieren tegen de stevige organisatie van de 
bezoekers. KVM had de partij onder controle, maar op diepgang was het lang wachten. Rond het halfuur mochten 
Cobbaut en Vanlerberghe het proberen: beide jeugdspelers keilden over.   
Paal, Coosemans en Peffer 

En zoals tegen Waasland-Beveren was het voor de jongens van Ferrera oppassen voor een snelle efficiënte tegenprik. Na 
uitschuiven van Vitas belandde een geweldige uithaal van Fixelles tegen de paal. Bij de rebound kon KV Mechelen weer 
rekenen op een uitstekende Coosemans. Meteen aan de overzijde zorgde de jonge Peffer voor geel-rood gejuich. Hij 
rondde een fraaie combinatie netjes af. 
Vanlerberghe met de kansen 

De tweede helft begon met tal van kansen: Vanlerberghe tikte naast, Claes knalde in één tijd op doelman Sadin en 
opnieuw Vanlerberghe schilderde over. Het nummer 30 van KVM bleef gevaarlijk: zo had hij een grote kans op de 2-0. 
Alleen voor Sadin schoot hij voorlangs. 
De Brusselaars hadden niet meteen een antwoord klaar op de dominantie van de thuisploeg. Maar het bleef bij de krappe 
1-0 voor de thuisploeg. Claes probeerde de voorsprong uit te diepen: hij besloot naast. Ook Mats Rits was er dichtbij. 
Aannemen en schieten: de paal stond in de weg. 
KV Mechelen versierde echt wel voldoende kansen om de klus te klaren, maar de veilige tweede van de avond, nee, die 
wou er niet in. STVV won in Lier en is zo met een veel beter doelsaldo zo goed als zeker van de groepswinst. Dat kon de 
appreciatie in het AFAS Stadion niet temperen, want na een geweldig seizoen zwaaide de thuisaanhang haar helden met 
veel applaus uit. 
 

Woensdag 17 mei:  De Malinwa Kids Club organiseerde vandaag haar jaarlijkse meet-and-greet.  De jonge KV-supporters 
woonden eerst een training bij en konden nadien op de foto met hun helden.  In De Nieuwe Kantine werden ze ook 
getrakteerd op pannekoeken. 
 

Vrijdag 19 mei:  Speeldag 10 groep A play off 2  =>  K. Sint-Truidense VV  -  KV Mechelen   7-0 
Trainer Yannick Ferrera wijzigde zijn basisploeg weer op tal van plaatsen in vergelijking met de thuiswedstrijd tegen 
Union. Zo verdwenen vaste waarden Rits en Cocalić naar de bank. Hun plaatsen werden ingenomen door het duo 
Filipović-Croizet. 
De thuisploeg prikte het eerst via Ceballos, maar zonder succes. Ook Matthys kreeg zijn poging niet tussen de palen. Lang 
moesten de Kanaries echter niet wachten om te juichen: Vetokele profiteerde van een aarzeling in de Mechelse defensie 
om de 1-0 binnen te prikken. En binnen het kwartier keken de bezoekers al tegen een dubbele achterstand aan: 
Fernandes buffelde een hoekschop staalhard tegen de touwen. (2-0) Ferrera greep in: Croizet out, Callebaut in. 
Dramatisch KV Mechelen slikt 3 doelpunten in 18 minuten 

Veel effect had het niet, want vijf minuten later stond de 3-0 al op het bord: Gerkens rook zijn kans en krulde het leer 
prima voorbij Coosemans. De 4-0 hing in de lucht, maar Vetokele en Peeters konden niet profiteren van de Truiense 
aanvalslust. 
Ook in de tweede helft schoot de thuisploeg het best uit de startblokken met pogingen van o.a. Mechele en De Sart. Aan 
de overkant moest Pirard dan toch eens aan de bak op de poging van El Messaoudi.   
Ceballos zet strafschop om: 4-0, Osaguona valt in en mag meteen gaan douchen 

Op het uur was het dan toch weer prijs voor de thuisploeg: Lardot zag een strafschopfout van Callebaut op Gerkens. 
Ceballos zette Coosemans op het verkeerde been en duwde geelrood nog wat dieper in de miserie. Ondertussen wisselde 
Ferrera een bleke Peffer voor Osaguona. Het optreden van de boomlange spits was echter van korte duur en mocht 
meteen weer gaan douchen van scheidsrechter Lardot. 
Abrahams scoort hattrick en vernedert Malinwa: 7-0   

Het feest ging lustig verder op Stayen: Abrahams, enkele minuten op het veld, verscheen oog in oog met Coosemans en 
zette beheerst de forfaitscore op het bord. Even later dikte Abrahams de score nog verder aan tot 6-0 en in de laatste 
minuten lukte de flankaanvaller nog een zuivere hattrick. Afgang compleet voor Malinwa. Eindstand STVV – KVM: 7-0. Op 
naar volgend seizoen…   
 

Vrijdag 19 mei:  Onmiddellijk na de vernedering op STVV liet KV Mechelen via een bericht op haar website weten dat het 
de tickets van de meegereisde supporters gaat terugbetalen.  De laatste keer dat KV Mechelen zo'n zware nederlaag leed 
was tijdens het vereffeningsseizoen 2002-2003 toen het met 0-8 verloor van Club Brugge KV en met 9-0 op KRC Genk. 
Op de volgende pagina staat een foto van het 'historische' ticket van de nederlaag op STVV: voor het eerst betaalde KV 
haar fans het geld van hun tickets terug. 
 



 
 
Zondag 21 mei:   Ondanks de zware nederlaag van afgelopen vrijdag is Colin Coosemans eindwinnaar geworden van het 
Texaco Clean Sheet-klassement.  Z'n eerste achtervolger, Anderlechtdoelman Frank Boeckx, zat op de bank en bleef 
daardoor steken op 13 clean sheets.   
 

 
 

Maandag 22 mei:  In diverse kranten verscheen vandaag het bericht dat KV Mechelen grote kuis gaat houden in haar 
selectie.  Naast Xavier Chen, die eerder al werd gemeld dat hij niet mag blijven, worden ook de contracten van Rédà Jaadi 
en Christian Osaguona Ighodaro niet verlengd.  Verder mogen ook Nicolas Verdier, Nils Schouterden, Laurens Paulussen, 
Sotiris Ninis, Jeff Callebaut en Jordy Peffer de club verlaten.  Het contract van Miguel Mees Cobos Copado wordt wel 
verlengd (tot 2019) maar de jongster wordt volgend seizoen terug uitgeleend aan K. Rupel Boom FC. 
Op het gala voor de verkiezing van Profvoetballer van het Jaar werd Anderlechtmiddenvelder Youri Tielemans door z'n 
collega's verkozen tot beste speler van het afgelopen seizoen.  In tegenstelling tot vorig seizoen, toen Sofiane Hanni deze 
prestigieuze prijs in de wacht sleepte, was er dit seizoen geen enkele speler van Malinwa te bespeuren in de top-10.  Ook 
in de andere categoriën eindigde geen KV-spelers op het podium.  Colin Coosemans eindigde op de vijfde plaats voor de 
trofee van Doelman van het Jaar en Yannick Ferrera bekleedde de zevende plaats in de verkiezing van de 'Trainer van het 
Jaar'.  Ondanks de vele jonge talenten die afgelopen seizoen hun kans kregen, stond er niemand van KV in de top-10 van 
beste 'Jonge Prof van het Jaar'.  Verder scoorde ex-KVM-speler Sofiane Hanni voor RSC Anderlecht op 16 april 2017 op KV 



Oostende het Doelpunt van het Jaar en was er een Lifetime Achievement Award voor Hugo Broos die als bondscoach van 
Kameroen de Afrika Cup won! 
 

Vrijdag 26 mei:  Elias Cobbaut tekende een contract tot 2021 bij Malinwa.  De 19-jarige verdediger die afgelopen seizoen 
z'n debuut maakte in het eerste elftal had nog een contract voor 1 seizoen en doet er nu dus 3 seizoenen extra bij. 
 

Zaterdag 27 mei:  Malinwa zal op zondag 18 juni de training hervatten.  De eerste 4 oefenwedstrijden ter voorbereiding 
op het seizoen 2017-2018 zijn ondertussen ook bekend:  op 24 juni speelt KV op het veld van VC Rijmeman, een dag later 
trekt het naar de buren van K. Groen-Rood Katelijne.  Daarna volgen nog matchen op SK Rapid Leest (28 juni) en K. 
Kampenhout SK (29 juni). 
 

Zondag 28 mei:  Na 4 weken abonnementenverkoop heeft KV al meer dan 4 500 seizoenskaarthouders.  Daaronder zitten 
ook 400 nieuwe abonnees. 
 

Maandag 29 mei:  Na heel wat contractverlengingen heeft Malinwa ook een nieuwe naam aan de spelerskern 
toegevoegd.  Faycal Rherras (24) tekende vandaag een contract tot 2019.  Faycal Rherras is een Marokkaans-Belgische 
verdediger die zowel op de links- als de rechtsback kan voetballen. H ij speelde eerder voor het Schotse Heart of 
Midlothian FC en bij K. Sint-Truidense VV.  Door z'n passage bij STVV is hij geen onbekende voor trainer Yannick Ferrera. 
 

Woensdag 31 mei:  Malinwa laat weten dat ook Jordy Peffer z'n contract verlengde.  De jonge spits, die afgelopen seizoen 
z'n debuut maakte tijdens de zinderende thuismatch tegen Andelecht, had nog een contract tot 2018 en blijft nu tot 2019 
bij KV.  Volgend seizoen wordt hij meteen uitgeleend aan KVC Westerlo. 
 

Donderdag 1 juni:  De jeugdploegen (U13 t.e.m. U19) van KV Mechelen zullen ook 
volgend seizoen in de topreeksen van het Belgische jeugdvoetbal uitkomen.  De 
kampioenschappen bij het jeugdvoetbal worden sinds vorig seizoen onderverdeeld in 
twee poules van twaalf.  Malinwa zat in de hoogste poule, reeks A.  De onderverdeling 
gebeurt op basis van prestaties en criteria zoals infrastructuur en het aantal 
gediplomeerde trainers.  Kortom, om te kunnen voetballen in de hoogste reeks dien je te 
voldoen aan licentievoorwaarden.  KV Mechelen kreeg nu dus groen licht van de KBVB 
om ook volgend jaar haar jeugdploegen in de topreeks te laten voetballen. 
Ondertussen maakte KV nog 3 voorbereidingswedstrijden bekend:  op 4 juli oefent KVM 
tegen Oud-Heverlee Leuven,  op 16 juli trekt Malinwa naar KVC Westerlo en op 22 juli 
speelt KV tegen R. Union Saint-Gilloise.  Vanaf 10 juli tot en met 14 juli plant KVM ook 
een korte stage in Tubeke, bij het Belgian Football Center van de KBVB, waar ook de 
Rode Duivels trainen. 
Verder maakte de club aan de hand van een filmpje op de website het nieuwe thuisshirt 
voor volgend seizoen bekend.  Dimitrios Kolovos, die momenteel revalideert van een 
kruisbandletsel, mocht het shirt showen.   
Na 5 seizoenen Kappa heeft KV Mechelen vanaf volgend seizoen een nieuwe sponsor 
voor de shirts: Jartazi.  Het Belgische bedrijf zal de komende 4 seizoenen de shirts 
leveren voor het eerste elftal, de dames-, de jeugd- en de G-ploegen van Malinwa.  

Om de zoektocht naar extra abonnees te vergemakkelijken heeft de club een  gratis fanpakket samengesteld zodat de 
actie "Kakker zoekt Makker" nog meer extra supporters kan opleveren.  Het pakket, met flyers, affiches en autostickers, 
kan afgehaald worden in de ticketshop.  Tot slot zijn ook de Malinwabroodzakken weer beschikbaar.  Voor de 
verzamelaars van deze unieke broodzakken publiceerde KV een lijst van bakkers die meewerken aan deze actie! 
 

Zaterdag 3 juni:  Nadat de Griekse nummer 17 van 
Malinwa afgelopen donderdag het nieuwe 
homeshirt van KV mocht presenteren, deed hij dat 
gisteren met de eerste versie van nieuwe uitshirt en 
vandaag met de tweede versie van de reserver-
uitrusting.  Voor het eerst in de geschiedenis van de 
club zal Malinwa sommige van haar wedstrijden 
afwerken in een flashy-oranje shirt. 
De nieuwe outfits van KV Mechelen zullen 
binnenkort exclusief te koop zijn in de fan- en 
webshop van KV.  
Vandaag werd in het AFAS-stadion ook het 
startschot gegeven van de "Vélo Arena Tour": een 
fietstocht van 710 km voor het goede doel (Mercy 
Ships) die gedurende 3 dagen langs alle Belgische 
voetbalstadions uit eerste klasse passeert. 

 

 

 

 

 



Maandag 12 juni:  Vanmiddag omstreeks 14 uur maakte de Pro League in het Martin's Red Hotel in Tubeke de kalender 
bekend voor het volgende seizoen van eerste klasse A.  Dit wordt op vrijdagavond 28 juli geopend met een match tussen 
promovendus R. Antwerp FC en landskampioen RSC Anderlecht.  KV Mechelen begint haar competitie op 
zondagnamiddag 30 juli met een thuismatch tegen R. Standard de Liège.  Op de tweede speeldag staat een verplaatsing 
naar de Freethiel van KV Red Star Waasland-SK Beveren op het programma.  De reguliere competitie wordt afgesloten in 
het weekend van 10 en 11 maart met een thuismatch tegen datzelfde Waasland-Beveren. 
 

Dinsdag 13 juni:  RTV zond vanavond een korte reportage uit over de abonnementenverkoop van Malinwa.  KV Mechelen 
verkocht er ondertussen al 6 500, dat zijn er 1 250 meer dan vorig jaar rond dezelfde tijd.  De actie Kakker zoekt Makker 
blijkt ook te werken, want Malinwa heeft ook al 750 nieuwe abonnees! 
Verder plande de club voor de eerste training van komende zondag een heuse "Kick-Off 2017-2018".  De stadionpoorten 
gaan omstreeks 12 uur open en om 14 uur volgt een modeshow van de nieuwe wedstrijdshirts en de kledinglijn van 
Jartazi.  Om 15 uur start op het oefenveld achter het stadion een open training.  Daarna is er een foto- en signeersessie 
voorzien met de spelers en trainers van de A-kern.  De toegang is gratis, de ticketshop is open en er zullen drank- en 
eetstanden voorzien zijn, net zoals een DJ. 
 

Woensdag 14 juni:  Enkele dagen voor de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen legde Malinwa nog enkele 
oefenwedstrijden vast.  Op zaterdag 8 juli ontvangt KV de Griekse topclub Olympiakos FC en op 21 juli oefent het tegen 
Excel Mouscron.  Verder maakte KV Mechelen ook bekend dat de wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven op het terrein 
van K. Kampenhout SK zal doorgaan en die tegen R. Union Saint-Gilloise in het Gemeentelijk Sportcentrum van Heist-op-
den-Berg. 
 

Zaterdag 17 juni:  Kéres Masangu, een 17-jarige middenvelder die afgelopen seizoen al een paar keer mocht meetrainen 
met de A-kern en de komende voorbereiding ook zou meedoen met de troepen van Yannick Ferrera, verlaat KV Mechelen 
en trekt naar de Italiaanse topclub AS Roma.  Malinwa zou een opleidingsvergoeding van 180.000 euro ontvangen. 
 

Zondag 18 juni:  Vandaag stond de "Kick-Off 2017-2018" op het programma.  De supporters werden getrakteerd op een 
modeshow waarin de spelers de nieuwe outfits van Jartazi lieten bewonderen.  Nadien stonden zij ook paraat voor een 
foto, een handtekening of een babbeltje.   
Nicolas Verdier, één van de spelers die de club mocht verlaten, stuurde z'n kat.  De Franse aanvaller zou in 
onderhandeling zijn met KAS Eupen.  Verder waren ook Edin Cocalić en Randall Leal afwezig, zij mogen na hun interland-
verplichtingen later aansluiten.  Er waren ook 2 nieuwelingen aanwezig:  Faycal Rherras en Hassan Bureima Bandé.  Ook 
Hannes Smolders en Maxime De Bie waren van de partij, beide beloften zullen de voorbereiding met de A-kern mee doen.   
 

Woensdag 21 juni:  Het werd een drukke dag op KV Mechelen.  Nadat gisteren en eergisteren medische testen op het 
programma stonden, was het vandaag tijd voor de eerste veldtraining van het seizoen.  28 fans en 4 journalisten zagen 
hoe Yannick Ferrera 19 spelers onze z'n hoede nam.  Anthony Swolfs, Laurens Paulussen, Uroš Vitas, Aleksandar Bjelica, 
Elias Cobbaut, Ahmed El Messaoudi, Željko Filipović, Jeff Callebaut, Tim Matthys, Yohan Croizet, Glenn Claes en Nils 
Schouterden waren van de partij, net zoals nieuwelingen Hassan Bureima Bandé en Faycal Rherras.  Verder waren ook de 
younsters Hannes Smolders, Arseny Avetisov en Jordy Kandolo Soladio op het appel.  Aanvoerder Seth De Witte, die nog 
niet 100% fit is na z'n operatie aan de adductoren, trainde apart.  Deze groep werd aangevuld door Adelin Iliescu, een 
jonge doelman die zich tijdens deze voorbereiding mag tonen.  Edin Cocalić en Randall Enrique Leal Arley genieten na hun 
interlandverplichtingen nog van vakantie en Colin Coosemans, Anthony Moris, Jules Van Cleemput, Mats Rits, Sotiris Ninis 
en Dimitrios Kolovos waren afwezig om wille van blessures.  Tot slot waren ook Nicolas Verdier en Jordi Vanlerberghe niet 
aanwezig.  Nicolas Verdier, die enkele weken geleden kreeg te horen dat hij mocht uitkijken naar een andere club, vond 
onderdak bij KAS Eupen.  De beloftevolle Jordi Vanlerberghe werd weggeplukt door Club Brugge KV.  De transfersom voor 
dit jonge talent, dat ook gegeerd was door KAA Gent, zou tussen de 1,5 en de 2 miljoen euro schommelen.   
 

 
 

Een beeld van de eerste veldtraining ter voorbereiding op het seizoen 2017-2018. 


