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nieuwsoverzicht 2017-2018 

 
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.  Bandé, die vorig 
seizoen al een tijdje meetrainde, tekende ondertussen een contract voor 2 seizoenen met een optie voor 2 extra 
seizoenen.  Verder waren ook de younsters Hannes Smolders, Arseny Avetisov en Jordy Soladio Kandolo 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 mocht 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 omwille van blessures.  Tot slot waren ook 
Nicolas Verdier en Jordi Vanlerberghe niet aanwezig.  Nicolas Verdier, die enkele weken geleden te horen kreeg 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. 
 

Donderdag 22 juni:  Nicklas Pedersen keert terug naar KV Mechelen.  De Deense spits, die in het seizoen 2012-2013 
dertien keer scoorde in 27 wedstrijden voor Malinwa, komt over van KV Oostende.  Pedersen, die ondertussen 29 is, 
verliet KV 4 jaar geleden voor KAA Gent en tekende nu in Mechelen een contract tot juni 2019. 
 

Vrijdag 23 juni:  Vanochtend ging het 7 000ste abonnement over de toonbank in Mechelen.  Sanne Verlinden uit Muizen 
is de gelukkige, hij kocht een seizoenskaart voor het staanvak F achter de goal aan de kant van Telenet. 
 

Zaterdag 24 juni:  Oefenwedstrijd # 1  =>  VC Rijmenam  -  KV Mechelen   0-12 
Een bewolkte hemel, experimentele elftallen en vooral veel supporters: de ingrediënten van de eerste testwedstrijd. Het 
werd uiteindelijk 0-12 op het veld van VC Rijmenam.  
Verder dan enkele voorzetten van de rechterflank van Rherras en van spelverdeler Callebaut kwam KVM in de 
openingsfase niet. Het duurde tot minuut 10 vooraleer KV Mechelen een eerste bal tussen de palen kreeg. In één fase 
pareerde de doelman van de thuisploeg twee schoten van Schouterden, en zelfs nog en derde van Callebaut. 
Net voor het halfuur viel het verlossende doelpunt wel. Kondolo glipte door de buitenspelval, de doelman van VC 
Rijmenam kon hem enkel foutief afstoppen. Penalty als gevolg. Schouterden stuurde de doelman de verkeerde kant uit. 
0-1. Slechts drie minuten later verdubbelde Kondolo de score al. Croizet zette zich door op de rechterflank en vond de 
Mechelse doelman net voor doel. Die laatste hoefde enkel maar de doelman te omspelen en binnen te tikken. 
En dan ging het opeens snel bij KVM. Callebaut duwde de rebound, op een schot van Schouterden, aan de twee paal 
binnen, Croizet mocht alleen op de doelman afstevenen. 0-4, en meteen ook de ruststand. 
Ook in de tweede helft bleef Malinwa op dat elan doorgaan. Bandé dikte meteen na fluiten al de score aan tot 0-5. Vijf 
minuten later was de beurt aan Zeroual. Ook hij werd alleen op de doelman afgestuurd, en kon die makkelijk omzeilen. En 
ook Filipovic mocht z’n goaltje meepikken. Op hoekschop toverde hij een vliegende volley uit z’n hoed. 0-7. 
Drie soortgelijke aanvallen resulteerden zelfs in een 0-10 voorsprong. Bandé kreeg telkens vanop links een gesneden 
voorzet te verwerken. Eén owngoal en twee doelpunten op zijn naam als gevolg. 
Cobbaut en Zeroual, met z’n tweede van de avond, legden uiteindelijk de 0-12 eindstand vast. 
 

Zondag 25 juni:  Oefenwedstrijd # 2  =>  K. Groen-Rood Katelijne  -  KV Mechelen   0-3 
Dag twee, wedstrijd twee. KV Mechelen nam het vandaag op tegen KGR Katelijne. Het werd 0-3. 



Swolfs werd meteen door de thuisploeg op de proef gesteld, maar net zoals gisteren hoefde hij daarna niet meer uit te 
pakken. Maar ook KVM kon niet al te veel gevaar bij elkaar voetballen. Overwicht in het spel, dat wel, maar doelpunten 
vloeiden er niet uit voort. Jubitana, Bandé en Claes werden wel enkele keren weggestuurd, maar de doelman omspelen 
lukte telkens niet. 
Net na het half uur versierde Bandé een vrijtrap op links, net buiten het 16-metergebied. Matthys bedankte voor de 
mooie mogelijkheid, hij schoof hem naast de muur in de verste hoek. Een kopbal van Claes en een schot van Matthys 
volgden nog in de eindfase van de eerste helft, maar verder dan die 0-1 kwam KVM niet. 
Ook in de tweede helft kon KVM dat speloverwicht niet automatisch omzetten in doelpunten. Soumah (kopbal), Soladio 
(afstandsschot en kopbal) en Callebaut (ook afstandsschot en kopbal) kwamen nog dichtbij, maar scoren lukte maar niet. 
Croizet zorgde uiteindelijk voor de verlossing. Hij mocht alleen op de doelman van KGR Katelijne afstevenen. Eén 
draaibeweging was voldoende om de overwinning veilig te stellen. Net voor affluiten legde Soladio de einduitslag vast. Na 
een misverstand in de verdediging van de thuisploeg kon hij makkelijk de bal in een leeg kader leggen. 
 

Dinsdag 27 juni:  De 20-jarige Andy Kawaya tekende een contract voor 2 seizoenen bij KV Mechelen.  Kawaya is een 
Congolese Belg die gratis overkomt van RSC Anderlecht en kan worden ingezet als linksbuiten.  Vorig seizoen werd hij 
uitgeleend aan het Nederlanse Willem II uit Tilburg.  Voor coach Yannick Ferrera is Kawaya alvast geen onbekende: hij 
werkte er mee samen bij de U12 van RSC Anderlecht!  Ondanks dat de Brusselaar nog een contract had bij paars-wit 
hoefde KV geen transfersom te betalen.  De recordkampioen bedong wel 50% van de transferprijs indien Malinwa Kawaya 
doorverkoopt!   
 

 
 

Woensdag 28 juni:  Het Laatste Nieuws laat weten dat KV Mechelen met Senne Geerts een 12-jarig talent verliest aan 
PSV Eindhoven.  De jonge spits uit Keerbergen, die al 6 seizoenen aan de jeugdacademie van Malinwa op z’n teller heeft, 
kon kiezen tussen blijven bij KV, PSV, KRC Genk en Club Brugge. 
Een andere ex-spits van KV Mechelen zou vandaag 100 jaar geworden zijn.  Het gaat om de legendarische Bert De Cleyn 
die in de jaren dertig, veertig en vijfig maar liefst 377 doelpunten maakte in 488 wedstrijden voor Malinwa.  Hij is 
daarmee topschutter allertijden in de Belgische eerste klasse.  Behalve dat hij met de Malinois toen 3 keer landskampioen 
werd, voetbalde hij meerdere records bij elkaar.  In het seizoen 1945-1946 werd hij met 40 goals uit 38 wedstrijden 
topschutter van de ere-afdeling, een aantal dat nooit werd geëvenaard.  Ook het hoogste aantal doelpunten in 1 
wedstrijd staat op naam van De Cleyn.  Op 18 april 1943 versloeg Malinois R. Racing Club de Bruxelles met 7-1 en vierde 
het haar eerste landstitel in het bestaan van de club.  Een mooie voetnoot bij deze match is dat alle 7 doelpunten werden 
gescoord door Bert De Cleyn!  Ook voor de Rode Duivels scoorde de Mechelaar vlot: in 12 A-caps maakte hij 9 doelpunten 
voor België. 
Na z'n actieve voetbalcarrière werd hij ook trainer van z'n geliefde voetbalclub en werkte hij onder andere voor Sporta en 
Bloso.  De Cleyn overleed op 13 september 1990 en werd 73 jaar. 
In het seizoen 2002-2003, toen KV Mechelen in vereffening ging, was z'n kleinzoon Patrick De Cleyn nauw betrokken bij 
de reddingsactie die via Mark Uytterhoeven, Piet den Boer en Fi Vanhoof op poten werd gezet. 
Op de foto op de volgende pagina is Bert De Cleyn de aanvaller met het gestreepte shirt die de bal afschermd voor de 
aankomende verdediger. 



 
 

Woensdag 28 juni:  Oefenwedstrijd # 3  =>  SK Rapid Leest  -  KV Mechelen   0-5 
Heel lang moesten de bezoekers niet wachten op het eerste doelpunt. In de achtste minuut werd er een mooie actie 
opgezet tussen Cobbaut, Schouterden en Soumah. Deze laatste legde de bal vanuit de 16 terug op Soladio die hem 
prachtig binnen schoot in de verste hoek. KV had wel overwicht en een zevental kansen maar kon ze echter niet 
verzilveren. Wanneer dit dan toch lukte was het echter enig mooi: Zeroual nam in de 36e minuut een bal vanop 25 meter 
in de volley en schoot hem in het dak van het doel. Ook na de rust moesten de toeschouwers niet al te lang wachten op 
een doelpunt. Na een mooie actie op de linkse flank kon Claes voorzetten naar Jubitana die bal in de 47e minuut aan de 
eerste paal tegen de netten kopte. Leest stond in de tweede helft met een iets mindere ploeg op het veld, waardoor ze er 
nog maar weinig uitkwamen. Hierdoor liet Malinwa zich stilaan in slaap wiegen. Bij de 0-4 was het alweer Claes als 
aangever. Na een combinatie met Croizet zette hij de bal voor doel waar de bedrijvige Bandé klaar stond om ook zijn 
doelpuntje mee te pikken. Diezelfde Bandé dook niet veel later in de 16 na een doorsteekpas van Croizet. Hij week uit en 
kapte vervolgens onverwacht naar binnen waardoor de verraste verdediger niet anders kon dan een penaltyfout maken. 
Glenn Claes trapte de bal mooi links binnen in doel en zette de 0-5 eindstand op het scorebord. 
Al bij al was de technische staf tevreden van deze wedstrijd. Ondanks dat er iets efficiënter kon afgewerkt worden, deden 
de spelers zeer goed wat van hen gevraagd werd. Het was ook leuk om vast te stellen dat de jonkies in de ploeg het niet 
slecht gedaan hebben. 
 

Donderdag 29 juni:  Oefenwedstrijd # 4  =>  Sporting Kampenhout  -  KV Mechelen   0-4 
Vanavond stond voor Malinwa de vierde oefenpartij van de voorbereiding op het programma. Geelrood won met 0-4 van 
Sporting Kampenhout. 
Veel doelgevaar viel er niet te noteren voor de pauze. KV Mechelen eiste wel het balbezit op, maar tot gevaarlijke 
doelkansen kwam Malinwa nauwelijks. Yohan Croizet besloot dan maar zelf op avontuur te trekken en met succes: het 
nummer tien schoof de bal eenvoudig voorbij de thuisgoalie: 0-1.   
Na de pauze was de meest opvallende naam op het veld die van Nicklas Pedersen. De Deense spits had acht minuten 
nodig om de score te verdubbelen (0-2).  Ongeveer evenveel minuten later bracht Pedersen de bezoekers op 0-3. Voor 
wie er nog aan twijfelde: Pedersen is back! 
Ook nieuwkomer Andy Kawaya maakte zijn opwachting in de loop van de tweede helft: de dribbelvaardige flankaanvaller 
pikte ook zijn goaltje mee en zette de gekregen strafschop feilloos om naar de 0-4-eindstand. 
KV Mechelen verkocht vandaag haar 7500ste abonnement.  De gelukkige supporter van dienst was de 58-jarige Frank 
Pintens uit Heindonk.  Met zijn seizoenskaart erbij verkocht heeft KV al 1000 abonnees meer dan vorig jaar op hetzelfde 
tijdstip! 
 

Maandag 3 juli:  Nils Schouterden gaat voor KAS Eupen spelen.  De linksbuiten, die nog een contract had tot 2018 bij KV 
Mechelen, maakt dus dezelfde transfer als Nicolas Verdier, die enkele weken geleden ook bij de Panda's uit de 
Oostkantons tekende. 
 



Dinsdag 4 juli:  Oefenwedstrijd # 5  =>  Oud-Heverlee Leuven  -  KV Mechelen   4-2 
Een jeugdig KV Mechelen verloor vanavond met 4-2 van OH Leuven. 
Zowel Malinwa als OHL kregen een grote kans op een vroege openingstreffer. Bandé mikte alleen voor de Leuvense 
doelman op de paal, aan de overzijde zag Swolfs de lat trillen na een poging van Casagolda. 
Bij OHL toonde Storm zich de meest bedrijvige: net voor het halfuur moest Swolfs plat op een schot van het nummer 11 
van Leuven. 
De bezoekers konden daar enkel wat afstandsschoten tegenover stellen. Nee, echt gevaarlijk waren de jongens van 
Ferrera in de eerste helft niet. 
De meeste dreiging bleef van Storm en co komen. Vlak voor de pauze tikten Kostovski en Storm de Mechelse defensie uit. 
Storm legde het leer fraai binnen. 
Yannick Ferrera gaf heel wat jongeren de kans. Onder meer Jubitana, Heyvaert en Bourguignon startten zo aan de tweede 
helft. 
Malinwa kwam echter meteen onder druk en incasseerde snel de 3-0. Eerste redde Swolfs nog een strafschop, maar 
tegen de intikker van Casagolda was hij even later kansloos. 
Gelukkig voor de Mechelaars prikte Matthys vanop vrijetrap snel tegen. 66 minuten ver zette Smolders zelfs fraai de 
aansluitingstreffer op het bord. 
Zowel Leuven als KVM kregen nog kansjes op een bijkomend doelpunt, maar de goal viel uiteindelijk pas in het absolute 
slot. Swolfs trok bij de laatste hoekschop mee naar voren, maar OHL heroverde de bal en Njengo tikte het leer in het lege 
Mechelse doel. 
 

Dinsdag 4 juli:  Alexander Corryn tekende een nieuw contract bij KV Mechelen dat hem tot 2021 aan Malinwa zal binden.  
Net zoals vorig seizoen zal hij verhuurd worden aan R. Antwerp FC waarmee hij vorig seizoen de promotie naar eerste 
klasse A bewerkstelligde. 
 

Woensdag 5 juli:  Een transfer die al enkele dagen in de lucht hing, werd vandaag afgerond: Rob Schoofs verlaat KAA 
Gent en tekende een contract voor 4 seizoenen bij KV Mechelen.  Schoofs is een 23-jarige centrale middenvelder, die 
eerder ook al samenwerkte met coach Yannick Ferrera bij K. Sint-Sint-Truidense VV.  De transfersom bedraagt ongeveer 1 
miljoen euro en zal gespreid worden over een periode van 3,5 jaar.  KV's nieuwste aanwinst is hiermee de duurste 
inkomende transfer uit de clubgeschiedenis. 
 

 
 

Het krantenartikel van Gazet Van Antwerpen van 6 juli over de recordtransfer van KV Mechelen. 
 

Donderdag 6 juli:  Vandaag hield KV Mechelen haar jaarlijkse fotoshoot.  De regen kon de pret niet bederven, de 26 
spelers  trokken samen met het bestuur en de staf dan maar naar de hoofdtribune om toch droog te kunnen poseren. 
 

Vrijdag 7 juli:  Stefan Dražić 
landde vanmorgen in België, 
legde met succes medische 
testen af en tekende een 
contract voor 3 seizoenen bij 
KV Mechelen.  Dražić is een 
Servische centrumaanvaller van 
24, hij komt over van FK 
Vozdovac.  In z'n jeugdjaren 
speelde hij onder andere voor 
topclub FK Rode Ster uit 
Belgrado en was hij tevens 
jeugdinternational van Servië.   
 

Zaterdag 8 juli:  Oefenwedstrijd # 6  =>  KV Mechelen  -  Olympiakos FC Piraeus   0-6 
Een door blessures geteisterd en jeugdig KV Mechelen verloor vanavond met 0-6 van de Griekse kampioen Olympiakos. 



Voor Malinwa was de partij tegen de Griekse kampioen van Besnik Hasi de eerste grote test van de voorbereiding. En die 
begon zeer moeizaam. Na 20 minuten keken de jongens van Ferrera al tegen een 0-2 achterstand aan. 
Twee efficiënte prikken van de technisch vaardige bezoekers deden doelman Swolfs zich al snel omdraaien. Voor de 
kenners van het Griekse voetbal: het waren Elabdellaoui en Botia die scoorden. 
De thuisploeg probeerde het zelf via een uitbraak van Matthys. Doelman Kapino redde fraai de steekbal van het nummer 
7 van Malinwa. KV Mechelen kwam naarmate de rust naderde gevaarlijker opzetten, maar doelman Kapino beleefde een 
rustige eerste helft. 
KVM-goalie Swolfs moest even later wel aan de bak: eerst voorkwam hij nog mooi de 0-3 van de doorgebroken El Fardou, 
maar even later was hij kansloos op een geweldige hoekschop van Fortounis die meteen tegen de touwen waaide. 
Opmerkelijk, voor het eerst in België, werd het gebruik van de videoref live getest. Zo gaf scheidsrechter Vertenten na het 
bekijken van de beelden een geel karton aan Pardo. 
KV Mechelen begon de tweede helft goed met kansen voor de ingevallen Bandé en Zeroual, maar het leer wou er niet in. 
Aan de overzijde hoefden de Grieken nog maar in de buurt van het doel te komen of de netten trilden. Marco Marin rolde 
de Mechelse defensie op en werkte eenzaam en alleen voor Swolfs af.   
Beide trainers stuurden heel wat nieuwe namen het veld op en dat kwam het spel niet ten goede. De ingevallen El 
Younoussi buitte een defensieve misser uit en zette de forfaitcijfers een kwartier voor affluiten op het bord. Nog was de 

kelk niet geledigd, want op de counter legde Ansarifard de 0-6 eindstand vast.   
 

 
 

Het bericht op de site van de Griekse tegenstander van vanavond. 
 

Maandag 10 juli:  KV Mechelen verkocht vandaag haar 8 500ste abonnement.  De eer was weggelegd voor Paul uit Peulis.  
Malinwa nadert, 3 weken voor de competitiestart, het totale aantal van 9 002 abonnees van vorig seizoen. 
Vanmorgen vertrok Malinwa voor een korte zomerstage.  Coach Yannick Ferrera zal z'n ploeg tot en met vrijdag onder 
handen nemen in het Belgian Football Centre in Tubeke.  Behalve de spelers van de A-kern werden ook de beloften Jelle 
De Schoenmaeker, Arno Valkenaers en Maxime De Bie geselecteerd.  Laurens Paulussen en Jeff Callebaut, die mogen 
uitkijken naar een andere club, zullen alleen in de voormiddag meetrainen en blijven niet overnachten.  De langdurig 
geblesseerden Dimitrios Kolovos, Randall Leal en Anthony Moris reisden niet naar het trainingscentrum van de Belgische 
voetbalbond, zij werken verder aan hun revalidatie.   Ook testspeler Faciment Soumah was er niet meer bij, zijn avontuur 
in Mechelen zit erop.  Tijdens dit oefenkamp staan er dagelijks 2 trainingen op het programma.  De voormiddagtrainingen 
zijn open voor het publiek, die in de namiddag gaan achter gesloten deuren door. 
 

Vrijdag 14 juli:  Malinwa sloot vandaag haar stage in Tubeke af.  Seth De Witte, Mats Rits en Colin Coosemans sloten 
ondertussen weer aan bij de groep.  Maandag kwam ook nieuwkomer Stefan Dražić bij het team.  Jules Van Cleemput 
hield het nog bij lopen terwijl Dimitrios Kolovos, Randall Leal en Anthony Moris thuis revalideerden. 
Verder liet KV weten dat jeugdspeler Joël Biniamu een contract tekende voor 3 seizoenen als 'deeltijds betaalde 
sportbeoefenaar'.   De 17-jarige Belgische aanvaller, met Congolese roots, zal z'n voetbalopleiding bij de jeugd van 
Malinwa vervolledigen in combinatie met zijn studies. 
 

Zondag 16 juli:  Oefenwedstrijd # 7  =>  KVC Westerlo  -  KV Mechelen  0-6 
Vrank en vrij voetballend KVM trapt er vijf binnen voor de rust 

De bezoekende supporters vonden op deze zondagnamiddag vlot de weg naar het Kuipje in Westerlo. Geelrood had 
blijkbaar niet veel zin in een gezapige studieronde want na amper vier minuten opende nieuwkomer Drazic meteen de 
score. Op aangeven van Croizet plaatste de spits de bal netjes buiten het bereik van Van Langendonck. Amper vijf 
minuten later haalde Glenn Claes de achterlijn na een mooie inspanning. Hij kon nog net Croizet bereiken en die legde 
met zijn tweede assist de bal panklaar voor Mats Rits. De nul-twee was een feit. 



De bezoekers bleven vrank en vrij aanvallen en de derde treffer liet niet lang op zich wachten. Matthys glipte behendig 
door de buitenspelval en legde slim breed op Rits die het leer maar binnen te leggen had. Ook Filipovic had zin om zijn 
naam in de krant te krijgen, maar zijn pegel trof de lat. Westerlo -met drie testspelers tussen de lijnen- stelde daar weinig 
tegenover. 
Vijf minuten voor de rust dook Croizet de zestien in. Hij wurmde zich tussen twee verdedigers en werd uit evenwicht 
gebracht. De bal ging op de stip en Drazic zette de elfmeter zonder verpinken om. Westerlo was nog niet bekomen van de 
vierde treffer en Koen Van Langendonck mocht zich voor de vijfde keer omdraaien. De bedrijvige Croizet stuurde Matthys 
alleen op doel af en die laatste bleef rustig en faalde niet. Bij de rust stond de forfaitscore op het bord. 
Minder schwung en maar één treffer na de koffie 

Na de rust was het tien minuten wachten op het eerste grote gevaar: invaller Bandé trapte op de paal. Twee minuten 
later sneed diezelfde Bandé samen met de eveneens ingevallen Pedersen door de thuisdefensie. De Deen zette de zesde 
Mechelse treffer op het scorebord. Nadien was het aan Bandé om te scoren, maar hij bleek te verrast toen hij oog in oog 
kwam met de Westelse doelman. Zijn schot zoefde over. 
Veel meer wapenfeiten vielen er niet meer te noteren. Het Mechelse gaspedaal werd na de rust iets minder diep 
ingeduwd en ook Westerlo maakte maar weinig klaar. Coosemans moest slechts één keer plat op een poging van 
Heymans. Zo kabbelde de wedstrijd naar het laatste fluitsignaal. De meegereisde Mechelse supporters keerden tevreden 
naar huis na een duidelijke nul-zes. 
 

Dinsdag 18 juli:  De 86-jarige Gaston Deprins kocht vandaag als 8 750ste een abonnement op KV Mechelen.  De kranige 
supporter komt al naar KV sinds 1942!  Hij maakte de eerste landstitel van Malinois live mee. 
 

Donderdag 20 juli:  In het tussenseizoen werd in Mechelen verder gewerkt aan de afwerking van het AFAS-stadion.  In de 
tribune achter doel werd onder andere een nieuwe muurbestickering aangebracht waarvan er ééntje hieronder op de 
foto staat.  Verder werd ook een nieuwe toegangstrap gebouwd voor de zitplaatsen in deze tribune. 
 

 
 

Vrijdag 21 juli:  Oefenwedstrijd # 8  =>  KV Mechelen  -  Excel Mouscron   3-1 
KV Mechelen won vandaag met 3-1 van Excel Moeskroen. Bij de rust stond het 2-1 na doelpunten van Rits en Cocalic.  Na 
de pauze dikte Claes de score aan. 
Het waren de bezoekers die in de aanvangsfase domineerden. Veel gevaar leverde dat echter niet op: alleen een stevige 
kopstoot van de invliegende Bolingi die naast zoefde, kon Coosemans bedreigen. 
Doelman Butez ging aan de overzijde diep meevoetballen, maar Matthys ontfutselde hem de bal. Het nummer zeven van 
KVM lobde het leer over de goalie, maar Godeau hield het leer uit de netten. Even later was het wel raak, Croizet legde in 
de zestien af voor Rits die heerlijk binnentrapte. 
Moeskroen prikt tegen 

Malinwa kon de voorsprong niet lang vasthouden: Bolingi strafte laks verdedigen wat later af. De thuisploeg zette echter 
voor de pauze nog orde op zaken: Edin Cocalic kopte een vrijetrap tussen paal en doelman Butez. 
De Henegouwers kwamen fel uit de kleedkamers en Mbombo miste op een haar de gelijkmaker. Even later kwam Koc oog 
in oog met Coosemans te staan. De KV-goalie redde fraai.   De thuisploeg had tijd nodig om het evenwicht te herstellen: 
na een goed kwartier in de tweede helft kon Drazic op doelman Butez afgaan. De recentste aanwinst van de thuisploeg 
stuitte echter op de bezoekende keeper. 
Claes met de 3-1 

KV Mechelen trok uiteindelijk het laken een kwartier voor het einde naar zich toe. Glenn Claes zag zijn schot 
binnendwarrelen nadat doelman Butez het leer niet kon weren. 3-1 en daar bleef het bij tot aan het laatste fluitsignaal. 
Morgen, zaterdag, speelt Malinwa haar laatste oefenwedstrijd op het veld van Heist tegen Union Saint-Gilloise om 16.30 
uur. 
 

Zaterdag 22 juli:  Oefenwedstrijd #9  =>  KV Mechelen  -  R. Union Saint-Gilloise   1-0 
Het nieuwe seizoen nadert, KV Mechelen werkte zonet haar laatste voorbereidingswedstrijd af. Het werd 1-0 tegen Union 
Saint-Gilloise. 
Goede start 



KVM begon overtuigend aan de wedstrijd en dat leverde na zeven minuten een eerste grote kans op. Na een knap 
uitgespeelde aanval plaatste Croizet de bal net naast. Malinwa bleef doordrukken, maar scoren lukte niet. Zeroual, die 
net niet bij een voorzet van Cobbaut kon, en Bandé, die de bal over het doel schilderde, kwamen wel dicht bij dat 
begeerde openingsdoelpunt. 
Union kwam na het openingskwartier beter in de wedstrijd, maar verder dan een (terecht) afgekeurd doelpunt van 
Fixelles kwamen de bezoekers niet. 
Voorsprong 

Op het half uur werd de druk van KV Mechelen wel beloond. Croizet kon zich doorzetten en die schitterende individuele 
actie rondde hij ook zelf af: 1-0. 
Union liet het daar niet bij. Net voor de rust zag Fixelles zijn kopbal op de lat belanden. Swolfs moest nog een poging van 
Ferber pareren. 
Verwaterde spel 

Na de rust begon Union het best. Enkele vrije trappen konden Swolfs echter niet bedreigen. Opnieuw zagen de 
Unionisten een goal afgekeurd worden, deze keer wegens buitenspel. 
Naar het einde van de wedstrijd toe verwaterde bovendien het spel. De potige tussenkomsten en meer dan 10 wissels 
kwamen het voetbal niet ten goede. Beide ploegen versierden nog enkele kansjes maar de 1-0-ruststand werd ook de 
eindstand. 
 

Zaterdag 22 juli:  Vandaag overleed ex-speler Warre Voet.  De verdediger die in de jaren '50 voor Malinois speelde, werd 
86 en is zacht heengegaan in het WZC De Lisdodde te Mechelen. 
 

Dinsdag 25 juli:  Vanmorgen werd Tim Matthys voor de tweede keer vader.  Dochter Louise kreeg er met Julot een 
broertje bij! 
Verder verwelkomde KV Mechelen enkele dagen voor de start van de competitie al haar 9 000ste abonnee.  Vorig seizoen 
had KV 9 002 abonnees, zodat voor het derde seizoen op rij meer abonnees Malinwa zullen aanmoedigen.  Joris Van Aken 
was de supporter die het 9 000ste abonnement kocht! 
 

Woensdag 26 juli:  Coach Ferrera zit met z'n troepen in de laatste rechte lijn van de voorbereiding op de competitiestart 
tegen R. Standard de Liège.  De komende dagen zal KV telkens in de namiddag trainen en dat achter gesloten deuren. 
 

Zaterdag 29 juli:  Eén dag voor haar eerste competitiewedstrijd van het seizoen nadert Malinwa haar clubrecord wat het 
aantal abonnees betreft.  KV Mechelen verkocht er tot nu al 9 250, het record van 9 499 dateert van 2009 toen KV de 
bekerfinale had gespeeld. 
Voor de wedstrijd van morgen waren er op zaterdagochtend reeds 12 500 kaartjes aan de man gebracht.  Uitzonderlijk 
gaan de loketten morgen al om 12 uur open. 
 

Zondag 30 juli:  Speeldag 1 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  R. Standard de Liège   1-1 
KV Mechelen speelde vandaag 1-1 gelijk tegen Standard na een aangename wedstrijd. Drazic scoorde al snel de 
openingsgoal van het seizoen, maar na een missertje van De Witte zette Sa al na acht minuten de eindstand op het bord. 
In een helse sfeer stond het na acht minuten al 1-1. Een fraaie actie van Cobbaut op links belandde bij de debuterende 
Drazic die aan de eerste paal meteen binnentikte. Lang vierde geelrood niet, want aan de overzijde verslikte Seth De 
Witte zich in een terugspeelbal, Sa werkte netjes af.   Even later kende Standard-doelman Ochoa het nodige geluk: hij 
vloog onder de bal door, Drazic knikte naast. En net als bij het doelpunt reageerde Standard meteen aan de overzijde. 
Ook nu weer dankzij een defensief missertje. Schoofs bood Sa bijna de 1-2 op een schoteltje aan, het nummer 70 krulde 
het leer onbegrijpelijk naast.   
Geen tweede voor Malinwa voor de rust 

De partij was aangenaam om volgen. Bikkelen om elke morzel grond, snelle acties heen en weer en af en toe doelgevaar: 
het was een leuk weerzien met competitievoetbal. Vooral KV Mechelen verdiende een tweede doelpunt. Standard-goalie 
Ochoa redde een gemaakt doelpunt van Cobbaut en vlak voor de pauze mikte Croizet een afstandsschot net naast.      
Drazic bijna opnieuw 

Na de pauze toonde Stefan Drazic zich opnieuw een gevaar voor de goal van Ochoa. Cobbaut vond met een scherp 
aangesneden voorzet de inglijdende Serviër net niet. Malinwa bleef de gevaarlijkste ploeg al waren de kansen schaarser 
dan in de eerste helft. Standard leek de organisatie wat steviger dichtgetimmerd te hebben, de thuisploeg vond immers 
nauwelijks ruimte om het Luikse doel onder vuur te nemen. 
Kansen aan beide kanten 

Een kwartier voor het einde kregen we weer gevaar te zien. Zo trapte Mpoku een geweldige vrijetrap tegen het doelhout. 
Aan de andere kant bleef Cobbaut dan weer met een heldere blik staan voetballen. Zo kapte hij alles en iedereen uit en 
legde hij netjes af voor de pas ingevallen Matthys. Die vond van dichtbij Ochoa op zijn weg. 
De wedstrijd kon nu echt alle kanten uit. De Luikenaars doken plots aartsgevaarlijk voor Coosemans op. Edmilson en 
Emond zorgden voor paniek in de Mechelse keet. Maar het bleef bij de 1-1 na een leuke wedstrijd. 
 

Maandag 31 juli:  Het aantal verkochte abonnementen steeg afgelopen weekend naar 9 352.  Vandaag, dinsdag en 
woensdag werden exclusief voorbehouden voor de abonnementenverkoop.  Met 13 700 toeschouwers was KV Mechelen 
- R. Standard de Liège de wedstrijd met het meeste toeschouwers tijdens het openingsweekend van de nieuwe 
competitie! 



Zaterdag 5 augustus:  Speeldag 2 Jupiler Pro League  =>  KV Red Star Waasland-SK Beveren  -  KV Mechelen   2-2 
Met dezelfde elf als vorige week tegen Standard, begon Malinwa aan haar partij op de Freethiel. Geelrood leek de 
wedstrijd meteen in handen te nemen, maar kwam in de derde minuut goed weg toen Gano de openingstreffer naast de 
kooi van Coosemans schoot.  
Morioka breekt de ban, Rits zet meteen recht (1-1) 

Op het halfuur was het Malinwa dat voor het eerst de neus aan het venster stak. Croizet baande zich een weg door de 
Waaslandse verdediging, maar de daaropvolgende flipperkast-fase leverde geen doelpunt op. Geelrood schreeuwde om 
een strafschop, maar scheidsrechter Alen liet begaan. De thuisploeg profiteerde van het gekibbel om op voorsprong te 
klimmen: Morioka verschalkte Coosemans met een geplaatste kopbal. 
KV Mechelen leek niet van slag en reageerde meteen: Drazic zette zich goed door en speelde de bal in de loop van een 
infiltrerende Rits, die de bal fijntjes voorbij Goblet in doel schoof. (1-1) De Mechelse motor leek eindelijk aan te slaan en 
het was Schoofs die een prima voorzet van Drazic van kortbij op Goblet schoot.  
Morioka zet W-B opnieuw op voorsprong (2-1) 

De tweede helft was nog maar net op gang gefloten of geelrood was weer op achtervolgen aangewezen: Morioka 
reageerde attent op een voorzet van Ampomah en gaf Coosemans voor de tweede maal het nakijken. (2-1) Met nog een 
klein half uur op de klok bracht Ferrera extra aanvalskracht tussen de lijnen: het duo Pedersen-Kawaya kwam in de plaats 
van het duo Schoofs-Claes. Ondertussen bleef Ampomah een gesel voor de Mechelse verdediging, maar tot scoren kwam 
de flankaanvaller alsnog niet. Ook Pedersen liet zich opmerken, maar zijn poging strandde in het zijnet.  
Rits doet het weer: 2-2 

Uit het niets klom Malinwa dan toch weer op gelijke hoogte: Rits schilderde een vrije trap voorbij alles wat geel-blauw en 
geel-rood gekleurd was en verschalkte zo een twijfelende Goblet. (2-2) Het was nu hinken op twee gedachten voor 
Malinwa: het punt veilig stellen of vol voor de overwinning gaan. Eerst had Croizet de winnende treffer aan de voet, maar 
zijn volley ging voorlangs. Op een tegenaanval was het Boljevic die echter dé kans van de match nipt naast de verste paal 
schoof. Na een geanimeerde tweede helft moest Malinwa zo vrede nemen met een 2-2 gelijkspel op de Freethiel.  
 

Maandag 7 augustus:  Speeldag 1 reserven 1A  =>  Excel Mouscron  -  KV Mechelen   0-1 
In deze wedstrijd stonden twee jeugdige elftallen tegenover elkaar. 
Beide ploegen hanteerden een verschillende speelstijl; Moeskroen speelde zeer vaak de lange bal, terwijl wij al 
combinerend oplossingen probeerden te zoeken. 
Het was dit seizoen onze minst goede wedstrijd, er ontbrak te vaak agressiviteit, gretigheid en overtuiging, mogelijk een 
gevolg van de geleverde trainingsarbeid. 
Voor de rust hadden Wilms en Soladio de betere kansen, doch beiden kwamen niet tot scoren. 
Na de rust namen we geleidelijk aan de bovenhand. Een doelpunt hing dan ook in de lucht: Wilms scoorde toen hij een 
afgelegde bal van Soladio tegen de netten schoot. 
In het verdere verloop van de wedstrijd had KVM nog ettelijke mogelijkheden om de score op te drijven. 
Soladio, Avetisov, noch Verhaegen kregen de bal tegen de netten. 
Zonder noemenswaardige problemen speelden we de wedstrijd uit. 
Hieruit kunnen we alleen maar concluderen dat er nog een hele weg af te leggen is om het gewenste niveau te halen. 
 

Woensdag 9 augustus:  Malinwa is na de verkoop van vandaag 25 abonnementen verwijderd van het clubrecord van  
9 499 in 2009.   
 

Donderdag 10 augustus:  Wat er al een tijdje zat aan te komen, gebeurde vandaag: KV Mechelen verbrak vandaag om 
16u42 haar clubrecord van het aantal abonnees.  Het was niemand minder dan Jordi Vanlerberghe, die deze zomer de 
overstap van KVM naar Club Brugge maakte, die het 9 500ste abonnement kocht voor z'n vader Danny.  Dit aantal kan 
nog oplopen, want de abonnementenverkoop loopt nog door.  Gazet van Antwerpen had vandaag al aandacht voor deze 
mijlpaal in de clubgeschiedenis van Malinwa.  Bertrand Peeters van het Malinwa Archief liet optekenen dat de club in 
1989, toen het voor de vierde keer landskampioen werd, amper 3 000 abonnees had.  Het volgende doel voor KV is om de 
kaap van de 10 000 abonnementen te ronden! 
 

Vrijdag 11 augustus:  KV Mechelen laat weten dat het op 1 en 2 september haar fanweekend organiseert.  Dit wordt op 
vrijdagavond om 19 uur geopend met een wedstrijd tegen het Nederlanse AZ.  Nadien volgt een afterparty.   
Op zaterdag is het dan tijd voor een heuse familiedag.  Dan kan je de spelers ontmoeten, handtekeningen verzamelen en 
met hen op de foto.  Naast tal van attracties voor klein en groot, wacht ook een stukje geschiedenis: zo zal je het Malinwa 
Archief in zijn volle glorie kunnen bewonderen.  Ander hoogtepunt wordt ongetwijfeld een roofvogelshow. 
 

Zaterdag 12 augustus:  Speeldag 3 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KAA Gent   1-1 
In een aangename wedstrijd deelden KV Mechelen en KAA Gent de punten. De Buffalo’s leken lange tijd met de drie 
punten te gaan lopen na een goal van Kalu, maar Tim Matthys zorgde in het slot voor een verdiend punt. 
Beide elftallen waren op zoek naar hun eerste zege van het prille seizoen en dat leidde tot een aangename start van de 
partij. De bezoekers hadden het overwicht, maar tot meer dan wat corners leidde dat niet. 
Het was integendeel Malinwa dat de gevaarlijkste kansen bij elkaar voetbalde. Een heerlijke knal van Drazic belandde op 
de vuisten van Kalinic, Rits kon net niet bij de rebound. Even later keilde Claes een bal in de kluts over de kooi. 
Het was een verbeten strijd om het middenveld, daar in het AFAS Stadion zaterdagavond. Beide elftallen probeerden het 
leer snel van voet tot voet te laten gaan en zo een opening tussen de versterkte linies te vinden. Maar het was wachten 



tot net na het halfuur – de wedstrijd zat toen even in een dipje – voor de netten trilden. Jammer genoeg voor KVM aan de 
verkeerde zijde, want Kalu maakte van een onoplettendheid in de thuisdefensie gebruik om de nul-één tegen de touwen 
te tikken. 
Moeilijk einde van eerste helft 

Malinwa leek aangeslagen, want Gent bleef plots kans na kans versieren. Coulibaly dook alleen voor Coosemans op, De 
Witte redde met een ultieme tackle de meubelen. Even later waren Kubo en Andrijasevic dichtbij de tweede Gentse 
treffer, maar KVM-goalie Coosemans hield de nul-één ruststand op het bord. 
Zoektocht naar gelijkmaker 

KV Mechelen drukte Gent bij aanvang van de tweede helft tegen het eigen doel en zocht nadrukkelijk de 1-1 op. Een 
lekkere omhaal van Croizet verdiende beter dan een einde in het verdedigende bezoekende blok, een schot van Drazic 
strandde meteen nadien op een Gentse verdediger. Ook de mee opgerukte De Witte kreeg even later het leer niet voorbij 
Kalinic. 
Geen 0-2, wel Tim Matthys in het slot 

Al die aanvalsdrift deed Malinwa echter ook opletten voor een vinnige Gentse tegenprik. Bij zo’n snelle tegenstoot had 
Kubo de nul-twee aan het hoofd. Hij kopte echter onbegrijpelijk naast. 
De wedstrijd kon echt alle kanten uit: Kubo trapte wat later tegen de paal, De Witte zag zijn bal van de lijn gehaald 
worden. De wedstrijd leek op 0-1 te gaan eindigen, maar dat was zonder een geweldig nummertje van Schoofs en invaller 
Matthys gerekend. De publiekslieveling legde het leer voorbij een kansloze Kalinic. 1-1 en daar mag Malinwa tevreden 
mee zijn. Volgende week wacht de regionale clash tegen Antwerp. 
 

Donderdag 17 augustus:  In aanloop naar het streekderby tussen tradidieclubs KV Mechelen en R. Antwerp FC laat KV 
weten dat de Malinwa Harmonie per uitzondering ook halt zal houden voor het bezoekersvak om het clublied van The 

Great Old, de Zegemarsch, te spelen.  Dit om de oudste club van het land terug welkom te heten in eerste klasse! 
Verder tekende Jeff Callebaut vandaag bij het Cypriotische Pafos FC.  De linkspoot, die nog tot 2018 onder contract lag bij 
Malinwa, had eerder al te horen gekregen dat hij mocht vertrekken bij KV. 
 

Vrijdag 18 augustus:  Speeldag 1 Beker U21 Pro League  =>  KV Mechelen  -  Club Brugge KV   2-0 
Met Club Brugge kreeg Geel-Rood een tegenstander die we op het einde van onze voorbereiding konden gebruiken als 
maatstaf. 
De eerste helft verliep vrij evenwichtig, doch had KVM iets meer mogelijkheden om te scoren. Zo slaagde Soladio erin de 
1-0 op het scorebord te prikken. 
Na de rust wisselde het spelbeeld. 
Beide ploegen hadden bij momenten overmacht, maar de meeste dreiging kwam alweer van de thuisploeg. 
Toen Soladio een tweede keer scoorde gaf dit ons meer ademruimte. 
Club Brugge probeerde er alles aan te doen om de wedstrijd nog te doen kantelen maar verder dan een afgekeurd 
doelpunt (buitenspel) kwamen de Bruggelingen niet. 
Al bij al was dit een propagandawedstrijd die in alle opzichten een bevredigend gevoel gaf. Op naar de volgende wedstrijd 
die uiteraard om bevestiging vraagt. 
 

Zaterdag 19 augustus:  Speeldag 4 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  R. Antwerp FC   1-2 
Malinwa maakte het zich vanavond knap lastig tegen promovendus Antwerp. KV Mechelen kreeg voldoende kansen, 
maakte het niet af maar liet zich in de tweede helft verrassen door één efficiënte counter en klasseflits van Duplus. 
Via de pas ingevallen Bandé leek Malinwa alsnog een verdiend punt thuis te houden, maar Faris Haroun besliste daar in 
minuut negentig anders over. Hij graaide de drie punten mee naar Antwerpen. 
Matthys miste meteen een dot van een kans op de 1-0, maar Sinan Bolat voorkwam met een geweldige save een vroeg 
Mechels doelpunt. Nog geen zes minuten gespeeld versierde Malinwa haar tweede en derde grote mogelijkheid: Drazic 
trapte jammer genoeg van dichtbij naast én te zwak op het leer. 
Beide elftallen legden een bijzonder aangename start van de partij op de mat. Ook Antwerp kwam zo twee keer gevaarlijk 
dicht bij een doelpunt. Haroun stuitte eerst op Coosemans en na een dribbel tot diep in het Mechelse strafschopgebied 
kon niemand bij de voorzet van Hairemans. 
Dominant Malinwa 

De strijd bleef, het tempo zakte na het verschroeiende openingskwartier. De kansen bleven voor de thuisploeg. Op de 
hoekschoppen van Rob Schoofs stond de bezoekende defensie pal en ook een lekker nummertje van Croizet tot in het 
strafschopgebied kende via de inlopende Kawaya geen vervolg.   
De Great Old beperkte zich steeds meer tot verdedigen en KV Mechelen verdiende stilaan een voorsprong. Vlak voor de 
pauze knalde Drazic op de lat, De Witte vond even later doelman Bolat.   
Slinks en efficiënt Antwerp 

De Great Old beperkte zich steeds meer tot verdedigen en KV Mechelen verdiende stilaan een voorsprong. Vlak voor de 
pauze knalde Drazic op de lat, De Witte vond even later doelman Bolat. 
Na de koffiepauze doken de bezoekers gevaarlijk op voor de kooi van Coosemans: Faris Haroun was er met een kopbal 
dichtbij. Gelukkig voor Malinwa zoefde de bal over. Het was het sein voor de thuisploeg om met twee nieuwe krachten, 
Pedersen en Ninis, de controle weer over te nemen. 



Dat leek ook te gebeuren, maar terwijl de strijd op het veld steeds heviger werd en KVM de bal maar niet voorbij Bolat 
kreeg, sloeg stamnummer één ongenadig toe. Duplus haalde met veel gevoel en effect uit, Coosemans kon er niet meer 
bij. 
Invaller Bandé met verdiende 1-1 

En zo leek Antwerp het kunstje efficiëntie van de laatste weken ook in het AFAS-stadion nog eens over te doen. KV 
Mechelen moest nu op zoek gaan naar de gelijkmaker. Via een heerlijke één-twee Pedersen-Rits stuitte die laatste op 
Bolat. 
De thuisploeg probeerde, maar had het fysiek zwaar tegen de wit-rode gordel. Toch verdween een ultieme aanval via de 
pas ingevallen Hassane Bandé tegen de touwen. Meer dan verdiend voor KVM, maar lang zou die stand niet op het bord 
staan… 
Haroun drie punten op een diefje 

Want meteen na de aftrap mocht Faris Haroun een verre voorzet met tip van de schoen nog raken en zo de zeer gevleide 
drie punten mee naar de Bosuil nemen. 
 

Maandag 21 augustus:  Speeldag 2 reserven 1A  => KV Mechelen  -  KV Red Star Waasland-SK Beveren   4-1 
Waasland-Beveren zakte voor deze wedstrijd met heel wat A-kern spelers af richting Dijlestad. Spelers en staff waren dan 
ook op hun hoede. 
De eerste 20’ lagen we duidelijk onder en moest De Schoenmaeker zich enkele keren onderscheiden om de nul op het 
bord te houden. 
Daarna verdween de schroom uit ons elftal en kwamen we langzaam maar zeker meer in ons spel. 
Toen Bosiers werd vrij gespeeld in de grote backlijn, liet hij deze kans niet onbenut. Het gaf KVM nog meer vertrouwen en 
toen Van Keilegom foutief werd gestuit in de backlijn verdubbelde Soladio de score vanop de stip. 
Na de rust trachtte Waasland-Beveren meteen druk te zetten, doch liepen ze twee keer op een dodelijke tegenaanval; 
Van Camp en Vereeck zorgden voor een 4-0 tussenstand. 
De wedstrijd was echter nog niet ten einde; daarvoor hadden de bezoekers teveel kwaliteit tussen de lijnen staan, maar 
verder dan een eerreddende treffer kwamen ze echter niet. 
KV Mechelen laat ook weten dat het voor morgen een oefenwedstrijd heeft ingelast op het veld van tweede 
amateurklasser SK Sint-Niklaas.  De aftrap is voorzien om 19 uur. 
 

Dinsdag 22 augustus:  KV Mechelen postte vandaag volgende reactie op haar website op het feit dat er afgelopen 
weekend veel Antwerp-fans in de KV-tribunes zaten:   
Voor de wedstrijd tegen R. Antwerp FC van afgelopen zaterdag was een bijzonder strenge ticketverkoop van kracht. Toch 
geraakten Antwerp-supporters in bepaalde thuisvakken. “We hebben de ticketregeling nochtans zeer strikt toegepast”, zo 
zegt algemeen directeur Marc Faes. 
Op bevel van de politie verliep de ticketverkoop bijzonder streng. Zo kon je slechts 1 ticket per persoon kopen en diende 
je voor 19 mei geregistreerd te zijn in het ticketsysteem en ooit al eens een ticket gekocht te hebben. 
“De veiligheid van onze supporters primeert altijd”, zo zegt Marc Faes, algemeen directeur van KVM. “Daarom volgden 
we strikt de orders van de veiligheidsdiensten op: 1 ticket per geregistreerde fan. Zo moesten we zelfs heel veel KV-
supporters die hun kinderen of vrienden een keertje wilden meenemen, teleurstellen. Dat we zaterdag op verschillende 
plaatsen groepjes Antwerp-supporters zagen opduiken, was dus allesbehalve fijn.” 
Hoe de Antwerp-fans aan kaarten geraakten? Een aantal kreeg tickets van bevriende KV-supporters of businesspartners, 
zo blijkt nu. En er waren supporters die een uitnodiging van The Great Old zelf kregen. Zo had Antwerp 40 plaatsen 
bedoeld voor bestuurders van de bezoekende club aan het voormalige seatsgebouw. 
“En zolang bezoekende fans zich in de thuisvakken gedragen, vinden we dat niet erg. Ook tijdens uitwedstrijden zien we 
wel eens KV-supporters tussen het thuispubliek zitten. Maar dat sommige supporters er in hun eigen stadion niet bij 
konden zijn én Antwerp-fans wel, was pijnlijk.” 
Malinwa zal nu met alle betrokken diensten rond de tafel gaan zitten. “We zijn dit volop aan het evalueren. Wij hebben er 
alleszins alles aan gedaan om geen tickets aan Antwerp-fans te verkopen. 
Zo weigerden we een honderdtal aanvragen van bedrijven uit het Antwerpse en kregen al onze businesspartners de 
boodschap dat ze aansprakelijk zijn als één van hun gasten zich misdraagt. Maar een 100% waterdicht systeem, dat 
bestaat duidelijk niet.” 
Tijdens en na de wedstrijd was er ook tumult in het stadion. “Elke vorm van provocatie kan niet door de beugel. Er waren 
verscheidene kleine incidenten. Situaties die spotters, politie en stewards hebben kunnen ontmijnen voor er echte 
problemen kwamen”, licht Faes toe. 
“Een avondje Malinwa staat voor plezier met familie of vrienden, dat laten we door niemand verstoren.” 
 

Dinsdag 22 augustus:  Oefenwedstrijd #10  =>  SK Sint-Niklaas  -  KV Mechelen   2-1 
KV Mechelen voetbalde dinsdagavond vriendschappelijk op het veld van SK Sint-Niklaas dat uitkomt in de tweede 
amateurliga. Het werd 2-1 voor de thuisploeg. 
Bij Malinwa kwamen vooral spelers die een beperkt aantal speelminuten in de competitie kregen, aan de bak. Daardoor 
stonden ook veel jongelingen tussen de lijnen. Soladio scoorde voor KVM, maar dat doelpunt kon een 2-1 verlies niet 
voorkomen. 
 



Donderdag 24 augustus:  Ondertussen staat de abonnemententeller op 9 700.  Een abonnement blijft, ook met drie 
thuiswedstrijden achter de rug, de meest voordelige formule om de thuisduels van KV Mechelen bij te wonen.  Zelfs 
wanneer je zes à zeven wedstrijden mist, blijft een abonnement nog steeds financieel interessant. 
 

Vrijdag 25 augustus:  Vandaag maakte de kalendercomissie de definitieve data en aftrapuren van de volgende 
wedstrijden bekend:  15/9 om 20u30 Club Brugge-KVM, 30/9 om 20u KVM-Excel Mouscron, 13/10 om 20u30 KVM-RSC 
Anderlecht, 21/10 om 20u KAS Eupen-KVM en 24/10 om 20u30 KVM-KSC Lokeren Oost-Vlaanderen.  Op 30/8 wordt de 
datum van KVM-STVV bepaald, deze match is voorzien voor het weekend van 22, 23 en 24 september. 
Het Malinwa Supportersorgaan, dat jaarlijks instaat voor de organisatie van het fanweekend, maakte vandaag het 
programma bekend voor het fanweekend van dit seizoen.  Op vrijdag 1 september ontvangt KVM de Nederlandse 
subtopper AZ uit Alkmaar.  De aftrap van deze wedstrijd is om 19 uur, na de match volgt een afterparty! 
Op zaterdag is het tijd voor de familiedag.  De stadionpoorten openen om 12 uur 30.  Er zijn doorlopend 
stadionrondleidingen en attracties voor groot en klein.  Verder staat er een heuse roofvogelshow op het programma en is 
er een tentoonstelling van het Malinwa Archief.  De voorstelling van de spelers en de handtekeningensessie ontbreekt 
uiteraard niet. 
Tot slot kwam KV vandaag tot een overeenkomst met KV Oostende over de overgang van Aleksandar Bjelica naar de 
kustploeg.  De linksachter speelde pas sinds januari 2016 voor Malinwa, maar aasde sinds het begin van de trainingen dit 
seizoen op een transfer. 
 

Zaterdag 26 augustus:  Speeldag 5 Jupiler Pro League  =>  KRC Genk  -  KV Mechelen   1-0 
Na een drie op twaalf kon KV Mechelen maar best punten oogsten met de interlandbreak in het vooruitzicht. 
Allesbehalve een evidente opgave met een verplaatsing naar Racing Genk voor de boeg. Coach Yannick Ferrera had geen 
plaats meer voor De Witte en Kawaya in zijn basiself. Vitas en Filipovic namen hun plaatsen in.    
Schrijvers en Vitas zetten doelmannen aan het werk  

De eerste kans van de wedstrijd kwam op naam van de thuisploeg: Schrijvers dribbelde zichzelf vrij, maar krulde de bal in 
de handen van een zwevende Coosemans. Aan de overkant krulde Vitas een vrije trap richting kruising, maar ook de 
thuisgoalie liet zijn vliegkunsten bewonderen.  
Even leek de thuisploeg een versnelling hoger te schakelen: Cocalic moest zijn doelman bijspringen op een poging van 
Ingvartsen. Ondertussen mocht de thuisploeg zich gelukkig prijzen dat het nog steeds met elf op het veld stond na een 
stevige ingreep van Colley op Schoofs.  
Pozuelo breekt de ban (1-0)  

Na halve kansen voor Schoofs en Drazic was het de thuisploeg die uit het niets op voorsprong klom. Geelrood leek de KRC 
Genk goed in de klem te hebben tot Pozuelo zich op gang trok en Coosemans het nakijken gaf. (1-0) Een bittere pil voor 
de troepen van Ferrera. Schrijvers en Ingvartsen lieten het na om de score nog voor de rust te verdubbelen zodat beide 
ploegen gingen rusten met een 1-0 ruststand.  
Net als in de eerste helft was het Schrijvers die voor doelgevaar zorgde, maar zijn poging ging voorlangs. Nadien viel het 
spel langs beide kanten stil. Malinwa speculeerde op die ene kans en hield de thuisploeg zonder veel moeite in bedwang. 
In de achtenzestigste minuut gooide Ferrera twee troeven op tafel en bracht het duo Claes-Kawaya voor Filipovic-Rherras. 
Hierdoor schoof Matthys naar de rechtsachter. 
Videoref houdt KVM in de wedstrijd 

Na een mooie actie van de thuisploeg fluit scheidsrechter Smet voor een strafschopfout van Rits op Ingvartsen. Gelukkig 
voor geelrood kon Smet vanavond beroep doen op de videoref. Na het bekijken van de beelden kwam hij terug op zijn 
beslissing, tot grote woede van de thuisaanhang. 
Buffel rood, Samatta laat doodsteek liggen 

Zo weinig er voor de strafschopfase te beleven viel, zo nerveus ging het er in het slot van de wedstrijd aan toe. Buffel 
mocht gaan douchen van scheidsrechter Smet, Samatta schoot de 2-0 op een attente Coosemans en met zes minuten 
extra speeltijd zette Malinwa alles op alles om alsnog een punt over de streep te trekken. Helaas beet geelrood ook 
ditmaal in  het zand. 
Het Mechelse rapport oogt bijzonder mager na vijf wedstrijden: 3 op 15 zonder overwinning is niet echt om over naar 
huis te schrijven. Geelrood zal de interlandbreak dus goed kunnen gebruiken met het oog op de thuiswedstrijd tegen KV 
Oostende. 
 

Maandag 28 augustus:  Vandaag werd er geloot voor de 1/16de finales van de beker van België, de Croky Cup.  Het lot 
koppelde Malinwa aan K. Bocholter VV.  De Limburgse club schakelde achtereenvolgens KFC Eendracht Zele (1-4), 
Chatelet-Farciennes SC (1-1 en 4-3 met de strafschoppen), FC Seraing (2-1) en K. Olympia SC Wijgmaal (0-1) uit.  De 
wedstrijd tegen de tweede amateurklasser wordt normaalgezien in het AFAS-stadion gespeeld en dit op woensdag 20 
september.  De kalendercommissie moet dit nog bevestigen. 
 

Maandag 28 augustus:  Speeldag 3 reserven 1A  =>  K. Sint-Truidense VV  -  KV Mechelen   0-4 
Op het hoofdterrein van STVV was er geen reden om niet tot goed voetbal te komen; de verwachtingen waren dan ook 
hoog gespannen. 
Een bijna perfecte eerste wedstrijdhelft werd bekroond met een mooie 0-4 ruststand: Bosiers opende en verdubbelde de 
score al binnen het kwartier. Soladio scoorde iets later vanop de strafschopstip en toen Bandé de netten deed trillen na 
iets meer dan 35’, konden we met een gerust gemoed de rust in gaan. 



De jongens werden na de rust het veld ingestuurd om de wedstrijd te gaan controleren, daardoor kwam STVV meer 
opzetten en verhoogde de dreiging. 
Bandé verzuimde de forfaitscore op het bord te prikken en een kwartier voor affluiten stopte Swolfs een strafschop. 
Korter bij een doelpunt kwam STVV niet meer, zodat onze geelrode Beloften met een voldaan gevoel terugkeerden 
richting Dijlestad. 
 

Dinsdag 29 augustus:  Vandaag stond er voor het team van Yannick Ferrera een teambuildingactiviteit op het 
programma: de spelersgroep ging namelijk padellen in de club van Lokeren-speler Tom De Sutter. 
 

Woensdag 30 augustus:  KV Mechelen zal Silvère Ganvoula M'bousy tot het einde van het seizoen huren van 
landskampioen RSC Anderlecht.  Ganvoula is een Congolese spits, die vorig seizoen uitkwam voor KVC Westerlo.  Voor de 
Kemphanen scoorde hij 9 keer in 26 wedstrijden.  Daarvoor speelde hij ook nog voor Elazığspor Kulübü, RAJA Club Athelic 
Casablanca, Patronage Sainte Anne en Centre de Gothia. 
Verder bevestigde de kalendercommissie vandaag dat het bekertreffen doorgaat op woensdag 20 september.  De aftrap 
is om 20 uur.  Daardoor blijft de competitiewedstrijd tegen STVV ook op zaterdag gepland: namelijk 23 september om 20 
uur. 
 

  
 

Silvère 'den Beire' Ganvoula M'boussy en Ivan Tomečak tijdens hun voorstelling in Mechelen. 
 

Donderdag 31 augustus:  Ook op de laatste dag van de zomertransferperiode haalde KV Mechelen een nieuwe speler 
binnen.  Het gaat om de 27-jarige Ivan Tomečak, een Kroatische rechtsback die ook op links kan uitgespeeld worden.  
Tomečak komt transfervrij over van het Saoedische Al-Nassr Athletic Social en Cultural Club uit Riyadh, waar zijn contract 
ontbonden was.  In eigen land speelde hij voor NK Dinamo Zagreb, NK Lokomotiva Zagreb en HNK Rijeka.  Tomečak, die 
bij Malinwa voor 2 seizoenen tekende, was ook 1 seizoen actief voor het Oekraïnse FK Dnipro. 
Het contract van Cédric Mingiedi Mpembele, dat nog één seizoen liep en die vorig seizoen aan KFC Vigor Wuitens Hamme 
werd verhuurd, werd ontbonden. 
 

Vrijdag 1 september:  Oefenwedstrijd #11  =>  KV Mechelen  -  Alkmaar Zaanstreek   1-1 
KV Mechelen opende het fanweekend tegen AZ Alkmaar met een 1-1 gelijkspel. Uros Vitas zorgde in het slot van de 
wedstrijd met een fraaie vrijetrap voor het Mechelse doelpunt. 
Het fanweekend opende voor Malinwa met een vriendschappelijk duel tegen AZ Alkmaar. Bij Malinwa startte nieuwe 
aanwinst Silvère Ganvoula in de basis. Die wou zich meteen tonen en knalde op doelman Bizot, ex-Genk. 
AZ Alkmaar herstelde snel het evenwicht en dreigde het meest. Coosemans hield tot op het halfuur zijn netten schoon 
toen hij iets te enthousiast in de voeten dook. Marko Vejinovic zette de strafschop om. 
De ploeg uit het Nederlandse AFAS-stadion hield een kansloos Malinwa in de eerste helft simpel in bedwang en kreeg vlak 
voor het rustsignaal bijna nog de 0-2 tegen de touwen . Seuntjens zette scherp voor, maar niemand was gevolgd om het 
leer binnen te tikken. 0-1 bleef het bij de rust. 
Iets meer diepgang na de pauze 

Na de rust kwamen Schoofs, Croizet en jeugdspeler Avetisov in. KV Mechelen opende met een grote kans voor Ganvoula: 
hij besloot naast de kooi van Bizot. 
AZ nam het initiatief weer over, zo zag Coosemans een geweldige knal van Friday in het zijnet stranden. De wedstrijd leek 
zich naar het einde te slepen met nauwelijks kansen, maar acht minuten voor het einde zette Vitas, met een lekkere vrije 
trap, de gelijkmaker op het bord. Morgen is er in het AFAS-stadion de familiedag van het fanweekend voorzien. 
 

Zaterdag 2 september:  Vandaag stond het tweede gedeelte van het fanweekend op het programma: de familiedag.  
Omstreeks 12 uur 30 gingen de poorten van het AFAS-stadion open.  Naast de talrijke attracties voor de jeugd kwamen 
ook de traditionele activiteiten zoals de handtekeningensessie en een stadiontoer aan bod.  Verder kon men onder 
andere ook een roofvogelshow van Valkerij Bubo Africanus uit Beerzel meepikken. 



 

 
 

Tijdens de familiedag van het fanweekend pakken de spelers hun tijd om handtekeningen te zetten voor de fans. 
 

Maandag 4 september:  Speeldag 2 Beker U21 Pro League  =>  FC Olympia Beerschot-Wilrijk  -  KV Mechelen   0-1 
Na de overwinning tegen Club Brugge zou de ploeg euforisch kunnen gestemd zijn en was de eerste insteek om mentaal 
alert te zijn en ons niet te laten verrassen. 
Een overwinning bracht ons immers zo goed als zeker een ronde verder. 
De eerste helft liep echter niet zoals verhoopt; veel slordigheden werden opgetekend, slechte keuzes werden gemaakt 
tijdens het spel en te frequent lopen met de bal zorgden ervoor dat we niet tot de gewenste balcirculatie kwamen. 
Toen KVM kon dreigen voor de Beerschotse netten, miste Bosiers echter de nodige controle om (alleen voor doelman) te 
kunnen besluiten. De spits ondersteepte daarmee het geelrode spelniveau. 
Beerschot-Wilrijk bleef zo vrij eenvoudig overeind en haalde met enkele tegenprikken de rust. 
Na de rust noteerden we lichte beterschap; het tempo ging af en toe de hoogte in maar doelgevaar bleef echter uit. 
Tot Zeroual een afvallende bal van buiten de zestien op de doelman schoot.  Niet veel later opende Bosiers de score aan 
de tweede paal op voorzet van De Looze. 
Meteen stond de eindscore op het bord, meer was niet meer haalbaar omdat de kwaliteit in de eindzone te gering was. 
De Antwerpenaren haalden nog alles uit de kast om langszij te komen, de KVM-doelman werd echter niet meer bedreigd. 
 

Dinsdag 5 september:  Het contract van Sotiris Ninis werd ontbonden.  De Griek, die pas sinds januari bij Malinwa 
speelde, mocht op zoek naar een andere club maar geraakte tijdens de afgelopen transferperiode niet weg. 
 

 
 
Woensdag 6 september:  Naar aanleiding van de vorige week afgelopen transferperiode publiceerde Gazet van 
Antwerpen vandaag een artikel over het feit dat er ook dit seizoen een stijging is van het aantal buitenlandse spelers in 
onze competitie.  Dit jaar telt de Jupiler Pro League maar lieft 268 buitenlanders, goed voor 58,9 % van het totaal.  Vorig 
seizoen was het er 55,86 % en tegenover 2 seizoenen geleden is er zelfs eens stijging van 10%!  Met een kern dit fifty-fifty 



verdeeld is, is KV Mechelen op één na de ploeg met het meeste Belgen in haar selectie, alleen KV Red Star Waasland-SK 
Beveren doet beter.  
 

Zaterdag 9 september:  Jonathan Kindermans komt als vrije speler de selectie van KV Mechelen versterken.  De 22-jarige 
Kindermans speelde vorig seizoen voor tweedeklasser Oud-Heverlee Leuven en zat sinds de zomer zonder club.  Eerder 
speelde hij ook al in de jeugd van KV Mechelen en die van RSC Anderlecht.  Daarna verhuisde hij naar SC Telstar en RKC 
Waalwijk in Nederland.  Kindermans, zoon van ex-Anderlechtspeler Jean, kan uitgespeeld worden als middenvelder.  Door 
zijn komst werd Mohamed Zeroual teruggezet naar de beloftenkern. 
 

Zondag 10 september:  Speeldag 6 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KV Oostende   1-1 
KV Mechelen en KV Oostende speelden een leuke wedstrijd bij elkaar met veel strijd en verbetenheid. Na een sterke start 
vergat Malinwa te scoren en dat leek geel en rood zuur op te breken na rood voor Rherras en een goal van Musona diep 
in de tweede helft. Maar Malinwa bleef knokken en zette uiteindelijk via invaller Bandé de verdiende 1-1 op het bord. 
Malinwa – met nieuwkomer Ganvoula meteen in de basis – zette de bezoekers de eerste minuten constant onder druk: 
doelman Vanhamel had zijn handen vol om hoekschop na hoekschop uit zijn touwen te houden. 
Een rechtstreekse corner van Schoofs draaide zo bijna rechtstreeks binnen en toen KVO-goalie doelman Vanhamel toch 
eens onder de bal doorging, miste de kopbal van Ganvoula de nodige precisie. 
Even later dook Matthys op in de zestienmeter: hij kreeg het leer niet voorbij het pak verdedigende groene benen. Het 
was duidelijk: er stonden drie gouden punten op het spel. Zowel de thuis- als de kustploeg vochten een verbeten strijd uit 
op het middenveld. Maar als er één elftal het doelpuntje wel verdiende, dan was het Malinwa wel. 
Even KVO    
Oostende maakte in de zone van de waarheid nauwelijks iets klaar tot KV Mechelen zelf een cadeautje uitdeelde. Cocalic 
speelde achteraan slecht in, Berrier kon onvoldoende bij de bal om het geschenkje in dank aan te nemen. Diezelfde 
Berrier mikte luttele minuten later een vrijetrap perfect door het muurtje, maar een helder kijkende Coosemans dook 
onverdiend onheil uit de hoek. 
Na de pauze stak KVO de neus aan het venster: de boomlange Gano kopte voorlangs. Aan de overzijde trachtten Rits en 
Croizet het ook eens van ver. De wedstrijd bleef in evenwicht met bijwijlen leuke combinaties aan beide kanten, maar 
kantelde helemaal toen Rherras de doorgebroken Musona neerhaalde. Rood was het harde, terechte verdict.   De 
thuisploeg kreeg meteen een dubbele mokerslag te verwerken. Niet alleen moest het nog twintig minuten verder met 
tien, het keek ook tegen een plotse 0-1 achterstand aan. Musona glipte door de Mechelse defensie en liet een kansloze 
Coosemans het nakijken. 
Bandé met de gelijkmaker 

Nee, het zag er plots niet echt vrolijk uit voor geel en rood. De strijdlust bleef, maar ongetwijfeld gingen de Mechelse 
kopjes al aan het malen. Maar een strijdend Malinwa kwam er toch nog eens uit. Oude krijger Matthys zette voor, 
jongeling Bandé knalde heerlijk binnen. 
De spanning bleef te snijden in het AFAS Stadion, Musona krulde een vrijetrap in de extra tijd over de kooi van 
Coosemans, Claes probeerde het van ver op Vanhamel. Maar het bleef bij de één-één en daar mag KVM achteraf gezien 
wel blij mee zijn. 
 

Maandag 11 september:  Speeldag 4 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  KV Kortrijk   1-0 
KV Kortrijk had met Perbet, Rolland en Van Eenoo best wel wat ervaring in de centrale as. 
KVM begon de wedstrijd zeer aarzelend en mocht van geluk spreken dat Perbet een open kans onbenut liet. 
Daarna kwam de thuisploeg langzaam maar zeker in het gewenste spel en doelgevaar bleef niet uit: Leal werd vrij voor 
doel gezet, zijn doelpoging miste precisie zodat de brilscore op het bord bleef. 
Iets later testte Perbet de Mechelse doelman vanuit een scherpe hoek maar Swolfs gaf geen krimp. 
Toen Leal Bosiers in het straatje stuurde, werkte deze beheerst af: 1-0. 
De wedstrijd bleef op en neer gaan en beide teams poogden de score aan te dikken, waarbij nog de beste kans voor 
Zeroual was: hij kapte zijn man uit in de grote backlijn maar besloot iets te laat, zodat zijn schot afgeblokt werd en de 
doelman nog attent kon reageren voor de doellijn. 
Na de rust eiste Kortrijk meer de bal op, zonder echt gevaarlijk te zijn. 
Tot op het laatste fluitsignaal bleven de Kortrijkzaners aandringen, omdat het door de Maneblussers werd mogelijk 
gemaakt. 
Soladio en Zeroual misten nog open kansen en langs de andere zijde zag de Mechelse goalie nog meerdere aanvallen 
gekeerd. 
Al bij al een zeer aantrekkelijke wedstrijd waarin het vereiste niveau langs beide kanten aanwezig was! 
 

Dinsdag 12 september:  Vanavond kreeg KV Mechelen het droevige nieuws dat Robert Van der Elst was overleden.  
Robert, beter bekend als "de Stuif" of "Robert van de shop" zou volgende maand 65 geworden zijn en verloor in het 
ziekenhuis in Duffel de strijd tegen een slepende ziekte.  Tijdens de vereffeningsperiode was hij een enorm belangrijke 
schakel in de redding van Malinwa.  Hij startte toen namelijk met de verkoop van KV-merchandising en bouwde later 
eigenhandig de fanshop uit waarvan hij jarenlang de verantwoordelijke was.  De laatste jaren stond hij in voor de 
ontvangst van oud-spelers tijdens de thuiswedstrijden.  Verder was hij voor vele supporters een voorbeeld en een 
luisterend oor.  Voor de jongere supporters uit het Malinwalegioen, die toen als 'de Jonkies' bij KV kwamen en later 
Malinwa Catholics en 25/7 vertegenwoordigden, was hij een echte mentor.  Bij de Stuif konden deze gasten terecht met 
al hun problemen.  Dat hij erg geliefd was op de Malinois, bewijst dat een geïmproviseerde SMS-ronde tijdens een 



weekdag in de zomer meer dan 100 supporters tot op de club bracht om een groepsfoto te nemen om Robert te steunen 
in z'n strijd tegen z'n ziekte.  Zij gingen op de foto met een spandoek met één van Robert's bekendste uitspraken:  "Vraag 
niet wat de club voor jouw kan doen maar wat jij voor de club kan doen". 
 

 
 

 
 

Robert Van der Elst achter de toog in z'n fanshop. 
 

Vrijdag 15 september:  Speeldag 7 Jupiler Pro League  =>  Club Brugge KV  -  KV Mechelen   2-0 
Met slechts vier punten uit zes wedstrijden stapte geelrood vanavond de bus op richting Jan Breydel. Door de schorsing 
van Rherras en de blessure van Kawaya moest Ferrera noodgedwongen sleutelen aan zijn basiself. Matthys nam de 
rechtsachter voor zijn rekening, terwijl Filipovic meer steun moest bieden aan het Mechelse middenveld.    
Wesley zet FCB op voorsprong (1-0)  

De eerste kans voor de thuisploeg was meteen prijs: Vormer liet Cobbaut achter zich en schotelde Wesley – met een 
beetje geluk – de 1-0 op een schoteltje aan. Malinwa meteen op achtervolgen aangewezen. Na twintig minuten staken de 
bezoekers voor het eerst de neus aan het venster. Na een deviatie van Ganvoula was het Filipovic die uit het niets nipt 
naast schoot.  
Ode aan Robert Van der Elst  

In minuut 25 brachten de Mechelse supporters ode aan Robert Van der Elst. Op de tonen van You’ll Never Walk Alone 
ontrolden de meegereisde fans een spandoek met de woorden “Rust in vrede Robert”. De thuisaanhang reageerde met 



een respectvol applaus. Ondertussen liet de thuisploeg het na om de score te verdubbelen: Mechele plaatste zijn kopbal 
tegen de paal. Gelukkig voor de bezoekers was er niemand gevolgd om de bal in de lege kooi te duwen.  
Cools verdubbelt score vlak voor de rust (2-0) . 

Met de rust in zicht was het dan toch raak voor de thuisploeg. Eerst kwam Schoofs nog dichtbij de gelijkmaker, maar het 
was een minuut later dat Cools, op afleggen van Vormer, de score aan de overkant kon verdubbelen. (2-0)  
Ondanks de opdoffer van vlak voor de pauze, leek Malinwa toch gretig uit de kleedkamer te komen. Eerst was er nog een 
prima kopkans voor Diaby, vervolgens tekenden Croizet en Rits voor de beste Mechelse aanval van de avond. 
Op het uur wisselde de Mechelse coach het duo Ganvoula-Filipovic voor het duo Drazic-Bandé. Na mistasten in de Brugse 
defensie kon Drazic met het leer aan de haal. De spits probeerde Bandé te bedienen, maar moest vrede nemen met een 
hoekschop. 
Malinwa laat aansluitingstreffer liggen 

Malinwa probeerde wel, maar kon Horvath nauwelijks bedreigen. Enkel in het slot moest de Brugse goalie nog aan de bak 
op pogingen van Pedersen en Matthys. Die laatste liet nog een mooie kans op hoekschop onbenut. De thuisploeg leek 
dan weer vrede te nemen met een al bij al eenvoudige 2-0 overwinning en prikte enkel op de counter, maar zonder 
succes. 
Zo blijft het puntentotaal steken op slechts vier punten na zeven wedstrijden. Woensdagavond wacht geelrood een ander 
type competitie: de Croky Cup. 
 

Maandag 18 september:  Speeldag 5 reserven 1A  =>  SV Zulte-Waregem  -  KV Mechelen   4-2 
Deze nederlaag hebben we grotendeels aan onszelf te wijten zonder de tegenstander tekort te doen. 
Teveel individuele en collectieve fouten, een gebrek aan efficiëntie en te weinig grinta, waren de ingrediënten langs KV-
zijde voor dit resultaat. 
Binnen de eerste 10 minuten kreeg Ouarti drie mogelijkheden om de score te openen, waarbij zijn beste poging de paal 
streelde. Was dit reeds een aanwijzing? 
Daarna maakten we te veel individuele en collectieve fouten waarvan de West-Vlamingen gretig profiteerden en ons 
hiervoor de rekening presenteerden. 
Bosiers had ons net voor de rust terug in de wedstrijd kunnen brengen, zijn doelpoging miste echter precisie. 
Na rusten toonde geel-rood een meer herkenbaar gelaat. 
Ouarti verzilverde snel na de herneming een assist van Wilms en kort daarna had Bosiers ons op gelijke hoogte kunnen 
brengen. 
Het was echter Zulte-Waregem dat opnieuw scoorde na een mistasten in onze verdediging. 
Bosiers miste onbegrijpelijk maar Van Keilegom gaf ons weer nieuwe moed. Wilms krulde een vrije trap in de bovenhoek 
maar de Waregemse doelman bracht redding. 
Vijf minuten voor tijd zondigden we tegen een basisregel, waardoor KVM alweer 2 doelpunten achter stond. 
Bosiers  bood Van Keilegom in de slotminuut nog een niet te missen kans aan, ook deze werd niet verzilverd. Hierdoor 
bleef een laatste slotoffensief uit. 
 

Woensdag 20 september:  1/16de finale beker van België 'Croky Cup'  =>  KV Mechelen  -  K. Bocholter VV   3-0 
Een eerste overwinning dit seizoen én de achtste finale van de Croky Cup, dat stond er vanavond op het spel. 
Verder dan de typische studieronde kwam KVM in de aanvangsfase echter niet. Maar ook Bocholt VV kon daar weinig 
tegenoverzetten. Twee opraapballen voor Coosemans, dat was hun aandeel in de eerste tien minuten van de wedstrijd. 
Snel op rozen 

Enkele gevaarlijke infiltraties van Malinwa brachten uiteindelijk wel wat meer schwung in de wedstrijd. Drazic zag z’n 
kopbal op de handen van Wertelaers stuiten, de rebound van Cobbaut werd in corner gewerkt. Maar uitstel bleek geen 
afstel. De vrije trap van Uros Vitas verdween wel in doel. 1-0. 
Een kwartier later wist KVM opnieuw te profiteren uit een stilstaande fase. Bandé reageerde snel op een weggewerkte 
vrije schop van Schoofs. 2-0, en KVM op rozen.  
Geen genoegen 

Ferrera nam geen genoegen met een 2-0 voorsprong tegen een ploeg uit tweede amateur. Matthys werd in de ploeg 
gesmeten, en bracht meteen weer vuurwerk in het spel. Schoofs (paal) en Drazic (net over) werden bediend door de 
middenvelder, maar hun schoten misten precisie. Ook Rits en Matthys zelf kregen nog kansen, maar ook bij hen was het 
‘net niet’. 
Aan de overkant vielen er geen noemenswaardige kansen meer te noteren. Af en toe knap voetbal, dat wel, maar zelfs 
van sporadische prikken was er dan al geen sprake meer. 
Wegzakken 

Naar het einde van de wedstrijd zakten de bezoekers zelfs helemaal weg. Tim Matthys verzilverde zelfs nog z’n knappe 
invalbeurt met een doelpunt. Helemaal vrijgelaten aan de tweede paal kon hij de voorzet van Ganvoula makkelijk in doel 
sliden. 
De bezoekers trokken nog een keer alles uit de kast. Odutayo, de meest bedrijvige speler van Bocholt, schoot hoog over. 
Einde verhaal voor de bezoekers. KV Mechelen wint zo al bij al makkelijk, met 3-0 van het stugge Bocholt VV. 
 

Donderdag 21 september:  Vanavond, na de laatste wedstrijd van de 1/16
ste 

finales (Sporting du Pays de Charleroi – UR La 
Louvière Centre), werd in de studio’s van Club RTL geloot voor de 1/8

ste
 finales van de beker van België.  Voor KV 



Mechelen trok Pierre François, de CEO van de Pro League, KRC Genk als tegenstander.  Malinwa heeft het thuisvoordeel, 
de wedstrijd zal doorgaan op  28, 29 of 30 november. 
 

Vrijdag 22 september:  Laurens Paulussen, die de club mocht verlaten maar tijdens de afgelopen transferperiode geen 
andere werkgever kon vinden, behoort terug tot de A-kern.  De rechtsachter mag dus terug met de groep trainen en komt 
opnieuw in aanmerking om te spelen. 
 

Zaterdag 23 september:  Speeldag 8 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  K. Sint-Truidense VV   2-0 
Na de 2-0 nederlaag tegen Club Brugge dropte Yannick Ferrera drie nieuwe namen in de ploeg. De Witte, Rherras en 
Bandé, die de laatste weken furore maakte met al z’n invalbeurten.  
Meteen raak 

Na één klein kansje van STVV, met De Petter die op een vrije trap van Legaer niet voorbij Coosemans raakte, loonde die 
laatste wissel van Ferrera vrijwel meteen. Croizet tikte alles en iedereen voorbij, en legde de bal in de voeten van de 18-
jarige spits. Bandé twijfelde niet. 1-0! 
Amper vijf minuten later werd een soortgelijke aanval opgezet door Croizet. Nu was het Rherras die op de rechterflank de 
achterlijn haalde en Ganvoula bereikte. Die laatste probeerde met een hak achter het steunbeen de nummer 10 van KVM 
te lanceren. Ditmaal lukte dat nét niet. 
Heer en meester 

Aan de overkant zat er minder gevaar in het spel. Coosemans, heer en meester in z’n rechthoek, pareerde met gemak de 
aanvallen van De Sart en Boli. Telkens was hij sneller op de bal dan z’n tegenstanders. 
KV Mechelen kon voor de rust Pirard wel nog één keertje kopzorgen bezorgen. Bandé draaide zich mooi open en haalde 
uit. Pirard kon net redding brengen met z’n voet. 
Croizet-show 

Ook in de tweede helft bleef KVM de gevaarlijkste ploeg, en bleef Croizet de man van de doorsteekballetjes. Ganvoula 
werd weggestuurd, maar de doorgebroken spits kon de tackle van Kotysch niet ontwijken. De bal verdween zo in 
hoekschop. Enkele minuten zwiepte Ganvoula de bal dan weer voor doel. Nu was het Bandé die een teen te kort kwam… 
Net op het moment dat STVV zich weer ietwat in de wedstrijd probeerde te knokken, verdubbelde Bandé dan toch de 
score. Rits kreeg vrij spel op rechts en bediende Bandé met een sublieme voorzet voor z’n tweede van de avond. 
Aansluitingstreffer? 

Twee kansjes op de aansluitingstreffer kreeg STVV nog. Botaka probeerde de bal met een omhaal in doel te schilderen, 
maar dat was buiten Coosemans gerekend. Hij tikte de bal op de bal. Ook Bezus raakte niet voorbij de Mechelse doelman. 
Z’n kopbal belandde net naast doel. Einde verhaal voor STVV, en zo won KV Mechelen z’n eerste wedstrijd van de 
competitie met 2-0 van STVV. 
 

 
 

Een beeld van de tifo die de KV-supporters hadden voorzien tegen STVV om de pas overleden Robert Van der Elst te eren. 
 

Maandag 25 september:  Speeldag 6 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  KV Oostende   3-1 
We begonnen vrij aarzelend aan de partij. Dit uitte zich in veel lateraal en achterwaarts gericht spel. 



Toen we de eerste keer diepgang brachten, werd Van Keilegom foutief gestuit in de backlijn, Kawaya zette de strafschop 
om. Vijf minuten later hadden we de score kunnen verdubbelen maar Van Keilegom kwam net te laat op een voorzet van 
Leal. 
Daarna ontbrak er geruime tijd diepte en dreiging in ons spel. 
Iets over het half uur incasseerde we een zeer vermijdbare tegentreffer, niettegenstaande dat we voor rusten op 
voorsprong hadden moeten komen maar een lob van Leal ging nipt naast en een doelpoging van Kawaya kaatste paal-
paal in de handen van de doelman! 
De tweede helft verliep lang zonder noemenswaardige feiten tot iets na een uurtje voetballen een Oostende speler werd 
uitgesloten (2x geel). 
Niet veel later bracht Van Keilegom ons opnieuw op voorsprong na een geniale ingeving en aansluitend verscheen Leal 
alleen voor de doelman maar zijn stifter werd nog voor de lijn gekeerd. 
Het bleef warm voor het West-Vlaamse doel: de Oostendse goalie voorkwam een derde tegendoelpunt met een ultieme 
beenveeg op poging van Leal, alsook een uitstekende reflex op een kopbal van Augustijns. 
En zoals zo vaak: wie de kansen mist ……… 
KVO kreeg nog een strafschop op een dienblaadje gerserveerd, maar keilde de elfmeter tegen de deklat. 
Vijf minuten voor het eindsignaal nam Leal alle twijfel weg op assist van Zeroual, alhoewel Oostende net voor tijd nog een 
keer de lat viseerde. 
 

Vandaag werden de data en uren vastgelegd voor de wedstrijden tot en met speeldag 18.  Voor Malinwa werden 
volgende wedstrijden verplaatst van het vaste tijdstip van zaterdagavond 20 uur:  Sporting Charleroi-KVM (vrijdag 17/11 
om 20u30), R. Antwerp FC-KVM (zaterdag 25/11 om 18u), KVM-KRC Genk (zaterdag 2 december om 20u30), KV 
Oostende-KVM (zaterdag 9  december om 18u).  De bekermatch tegen KRC Genk gaat door op woensdag 29 november, 
de aftrap in het AFAS-stadion is voorzien om 20 uur. 
 

Donderdag 28 september:  Uroš Vitas verlengde vandaag z'n contract tot en met juni 2021.  De Servische verdediger, die 
in februari vorig jaar z'n debuut maakte voor KV in een 2-2-gelijkspel tegen Anderlecht, had nog een overeenkomst lopen 
tot 2019.  Hij doet er dus 2 seizoen bij Malinwa bij. 
 

Vrijdag 29 september:  Malinwa laat weten dat de abonnemententeller op 9 785 staat.  Dit is nog geen eindtotaal, want 
ook met al 5 thuismatchen achter de rug, blijft een abonnement de meest voordelige formule om KV Mechelen aan het 
werk te zien. 
 

Zaterdag 30 september:  Speeldag 8 Jupiler Pro League  =>  Excel Mouscron  -  KV Mechelen   2-2 
Door de afwezigheid van het centrale duo Cocalic-Vitas moest Ferrera noodgedwongen sleutelen aan zijn defensie. De 
Mechelse coach gaf de jonge Smolders zijn kans aan de zijde van kapitein De Witte. 
De eerste kans van de partij kwam van de voet van Rits die na een mooie deviatie van Bandé te zwak in de handen van 
doelman Bailly besloot. 
Olinga zet thuisploeg meteen op voorsprong: 1-0 

Terwijl de thuisploeg nog geen noemenswaardige kans bij elkaar had gevoetbald, stond het wel plots op voorsprong: 
Olinga slingerde de bal met zijn rechter voorbij alles en iedereen tegen de touwen. (1-0). Op het kwartier reageerde 
geelrood via Matthys, maar zijn schot ging langs de foute kant van de paal over de doellijn. Ook een ingestudeerde corner 
van het duo Schoofs-Matthys leverde geen gelijkmaker op. 
Awoniyi zet Moeskroen op dubbele voorsprong: 2-0 

Terwijl Bailly zijn kunnen moest tonen op een poging van Croizet, mocht Coosemans zich enkele seconden later al voor 
een tweede keer omdraaien. Awoniyi reageerde alert op een voorzet vanop de flank en zette de thuisploeg op een 
dubbele voorsprong. Een bittere pil voor Malinwa dat beter en beter in de wedstrijd kwam. 
Olinga en Bolingi laten derde treffer liggen 

Na een uitgespeelde aanval van de thuisploeg knalde Olinga, met dank aan de vingertoppen van Coosemans, de bal tegen 
de onderkant van de lat. De bal viel óp en niet óver de doellijn volgens scheidsrechter Wouters. Een gelukje voor de 
bezoekers die ook nog een keer goed weg kwamen toen een doorgebroken Bolingi zijn bal naast de kooi van Coosemans 
wist te plaatsen. 
Bandé-Ganvoula out, Kawaya-Pedersen in 

Nog voor het uur voerde Ferrera een dubbele wissel door in het aanvallend compartiment: het duo Bandé-Ganvoula werd 
vervangen door het duo Kawaya-Pedersen. De wil om er nog iets van de maken was zeker aanwezig in het bezoekende 
kamp, maar in een onderlinge strijd tussen Bailly en Matthys toonde de thuisgoalie zich telkens de betere. Eerst hield de 
ex-doelman van de Nationale ploeg zijn netten schoon op een vrije trap van het nummer zeven en ook vanaf de stip 
geraakte Matthys niet voorbij de ervaren doelman. 
Schoofs krult aansluitingstreffer tegen de touwen (2-1) 

Wat Matthys niet lukte, lukte Schoofs wel. De middenvelder werd prima aangespeeld door een klaar kijkende Croizet en 
besloot mooi in de hoek voorbij een kansloze Bailly. (2-1) Malinwa bleef in haar kansen geloven en ging vol voor de 
gelijkmaker. Ferrera haalde Matthys naar de kant voor een frisse Drazic, maar geelrood leek toch het onderspit te moeten 
delven op Le Canonnier. Maar toen moest Coosemans nog aan zijn solo beginnen… 
Coosemans voert nummertje op en biedt Cobbaut de gelijkmaker aan (2-2) 



In blessuretijd kreeg Malinwa nog een vrije trap op een interessante plek. De Mechelse goalie maakte de oversteek en 
bleef na wat geharrewar voor de kooi van Bailly in balbezit. De KV-goalie toonde zich een creatieve voetballer, baande 
zich een weg door enkele roodwit-hemden en bood Cobbaut de 2-2 aan. Malinwa door het dolle heen! 
Malinwa liet zich koud pakken in het begin van de partij met een 2-0 achterstand tot gevolg, maar zette in extremis de 
scheve situatie alsnog recht na een nummertje van de KV-doelman. 
 

Maandag 2 oktober:  Speeldag 7 reserven 1A  =>  RSC Anderlecht  -  KV Mechelen   3-1 
De eerste mogelijkheid in de wedstrijd was al vrij snel voor Anderlecht en hiermee was de toon gezet: de Brusselaars 
beheersten de eerste 45’ waarin wij te weinig geloof en lef toonden. 
De roodgele tegenaanvallen waren scherp, doch de eindpas was telkens net niet goed genoeg. 
Nochtans creëerde de thuisploeg slechts één uitgespeelde kans, die op Swolfs werd besloten.  Desondanks kwam paars-
wit voor de rust op voorsprong toen ze een jeugdzonde van ons afstraften. Een probleem dat ons al enkele weken 
achtervolgt. 
Malinwa kwam mentaal beter op het veld na de pauze: Claes en Van Keilegom hadden al snel de gelijkmaker kunnen 
netten maar het was wachten op De Bie die gelijkmaakte.  We hadden de wedstrijd nu volledig in handen maar slaagden 
er, ondanks de mogelijkheden, niet in om een tweede keer te scoren. 
Het keerpunt van de wedstrijd was de uitsluiting van Avetisov (2x geel). 
Soladio kwam daarna een teenlengte te kort om te scoren en Van Keilegom had beter moeten doen toen hij schuin alleen 
voor de doelman verscheen. 
Daarna pakte Anderlecht het overwicht. 
Uiteindelijk was het een individuele actie gevolgd door een afgeweken schot dat Swolfs verschalkte 10 minuten voor het 
eindsignaal. 
We kromden nog een keer de rug maar luttele minuten voor het einde scoorde de thuisploeg een derde keer toen de bal 
bleef hangen in onze zestien meter. 
 

Donderdag 5 oktober:  Oefenmatch #12  =>  F91  Dudelange  -  KV Mechelen   1-2 
KV Mechelen won vanmiddag met 1-2 van het Luxemburgse F91 Dudelange. Niet alleen de eindstand deed de 26 
meegereisde Mechelse supporters glimlachen, want bij Malinwa maakte Dimitris Kolovos na maanden van revalideren 
zijn eerste speelminuten vol. 
Malinwa trok tijdens de interlandbreak naar Luxemburg voor een oefenpot tegen F91 Dudelange. 
KV Mechelen kwam in de eerste helft simpel op voorsprong via Claes en Drazic. In de tweede helft scoorde Natami voor 
de thuisploeg. Belangrijker waren de eerste speelminuten van Dimitris Kolovos. Hij verving in de 70ste minuut Stefan 
Drazic. Na maanden revalideren van een afgescheurde kruisband, maakte de Griekse spits zo zijn eerste speelminuten in 
een wedstrijd vol. 
 

Maandag 9 oktober:  Voor de wedstrijd van komende vrijdag tegen landskampioen RSC Anderlecht zijn reeds 15 500 
tickets de deur uit.  Het grote staanvak aan de lange kant van het veld, vak I, is uitverkocht.  Wat de zitplaatsen betreft, 
zijn er alleen nog een 250-tal tickets te verkrijgen in vak K1.  In de andere zitvakken zijn slechts hier en daar enkele losse 
stoelen meer vrij. 
 

Maandag 9 oktober:  Derde speeldag Beker U21 Pro League  =>  KFC Dessel Sport  -  KV Mechelen   0-3 
Met de kwalificatie reeds op zak brachten we een experimenteel elftal tussen de lijnen. 
Hetgeen tijdens de eerste helft merkbaar was; we ondergingen de wedstrijd niet, maar beheersten ze evenmin. Ook de 
opbouw verliep niet al te vlot en eens in de aanvalszone, werd niet het gewenste spel gebracht. 
Dreigen deden we vooral op stilstaande fasen en zo scoorden we ook: Wilms speelde snel Van Camp aan, die de bal aan 
de tweede paal neerlegde: Avetisov scoorde met het hoofd. 
Na de rust verliep het alleszins beter. Het overwicht en gevaar was nu voor ons, Dessel kon enkel nog tegenprikken. 
Toen Verhaeghe een gerecupereerde bal door Avetisov tegen de touwen schoot, was de wedstrijd gespeeld. Even later 
tikte hij een voorzet van Bourguignon tegen de touwen, waarmee de eindscore op het bord stond. 
De score had echter nog hoger kunnen oplopen; twee vlijmscherpe voorzetten werden niet benut, een kopbal van 
Avetisov werd van de lijn geveegd en de doelman ranselde nog een kopbal van Augustijns weg van onder de deklat. 
Al bij al weer een leerrijke wedstrijd met het oog op de toekomst. 
 

Dinsdag 10 oktober:  Malinwa laat weten dat de topper tegen Anderlecht zo goed als uitverkocht is.  De stand van 
verkochte tickets staat momenteel op 16 200. 
 

Donderdag 12 oktober:  In samenwerking met sponsor Maes lanceert KV morgen tijdens de match tegen Anderlecht een 
fanzone.  Op het gelijkvloers in de nieuwe tribune langs de zijlijn, naast de fan- en ticketshop, vind je verschillende leuke 
activiteiten terug.  Zo kan je voor de wedstrijd gebruik maken van de voetbaltafels en de einduitslag voorspellen voor de 
pronostiek wall.   
Verder laat KV weten dat er van en naar de parking in Mechelen-Noord shuttlebusjes zullen rijden om de supporters naar 
het AFAS-stadion te brengen! 
 



Vrijdag 13 oktober:  In de loop van de voormiddag gingen de laatste tickets voor de match van vanavond tegen RSC 
Anderlecht over de toonbank.  De wedstrijd tegen de landskampioen wordt dus gespeeld in een uitverkocht AFAS-
stadion. 
 

Vrijdag 13 oktober:  Speeldag 10 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  RSC Anderlecht   3-4 
Spektakel in het AFAS Stadion vanavond, maar jammer genoeg geen punt(en) voor KV Mechelen. Malinwa vocht zich na 
een uitzichtloze ruststand terug in de wedstrijd, maar kon de 1-4 niet meer ophalen. Voor de thuisploeg scoorden 
Schoofs, Pedersen en Bandé. 
Malinwa en Anderlecht startten beiden vinnig en aan een hoog tempo. Ganvoula en Bandé loerden bij de eerste kans 
voor het doel van Boeckx, maar zagen het leer achter hun rug voorbij zoeven. 
De nieuwe troepen van Hein Vanhaezebrouck probeerden het voor het eerst via Sofiane Hanni. Zijn geweldige uithaal 
verdween dan weer net boven de kooi van Coosemans. 
Gerkens als een duivel uit een doosje 

Het waren de bezoekers die echter de score openden. Pieter Gerkens liet de Mechelse verdedigingsgordel voor wat hij 
was en rondde de counter fraai af. 
Malinwa leek van slag en geraakte moeilijk in de zone van de waarheid: via een hoekschop lukte het dan toch eens, Edin 
Cocalic kopte naast. 
Efficiënt Anderlecht 

De Brusselaars leken te groeien in de wedstrijd en een – het moet gezegd – heerlijke aanval van paarswit belandde voor 
de voeten van Sven Kums. Hij keilde staalhard centimeters naast de paal. Het was slechts uitstel van executie voor wat 
later de tweede paarswitte goal viel. Onyekuru ontsnapte, al dan niet buitenspel, aan het oog van de thuisdefensie en 
maakte het netjes af. 
Even hoop, maar meteen de desillusie 

Plots bleven de doelpunten komen: Rob Schoofs zorgde meteen na de 0-2 voor Mechelse hoop met een knaller die 
afweek. Maar nog voor de pauze zette een ontketend en uiterst efficiënt Anderlecht een zware 1-4 op het bord bij de 
rust. Onyekuru met een wereldgoal en Theodorczyk lieten Malinwa bij de pauze verbouwereerd achter. 
Invaller Pedersen met de 2-4 

Indien KV Mechelen een zware afstraffing wilde vermijden, moest het in de tweede helft veel steviger gaan verdedigen. 
Yannick Ferrera wisselde Vitas voor El Messaoudi. De thuisploeg kampeerde in het openingskwartier van de tweede helft 
op de helft van de bezoekers, maar het was pas na de wissel Ganvoula-Pedersen dat er Mechelse kansen én een doelpunt 
kwamen. Rherras draaide voor, invaller Pedersen kopte binnen. 
Bijna nog de stunt 

Plots leefde er weer hoop in de geelrode rangen, maar een snelle 3-4 bleef uit. Bandé en Pedersen konden net niet bij 
scherpe voorzetten vanop rechts. Anderlecht leek even te wankelen door het enthousiasme van de thuisploeg, maar brak 
niet. En zo tikte de klok langzaam weg om alsnog een stevige stunt neer te zetten. 
Invaller Tim Matthys kende pech toen zijn vrijetrap, tien minuten voor affluiten, de verkeerde richting uitdwarrelde en 
ook Rob Schoofs kreeg een stilstaande fase niet voorbij doelman Boeckx. Anderlecht was maar een schim van zijn 
ontketende zelve uit de eerste time, maar de thuisploeg sprong onzuiver met de geboden mogelijkheden om. 
El Messaoudi probeerde het een keer mooi vanop 30 meter, net over de dwarsligger. Hassane Bandé zorgde met een 
lekkere uithaal vanaan de rand van de zestien nog voor de 3-4, maar scheidsrechter Jonathan Lardot floot onverbiddelijk 
af na 93 minuten. En zo zou KV Mechelen zich haar makke eerste helft zwaar beklagen. 
 

Maandag 16 oktober:  Speeldag 8 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  Sporting du Pays Charleroi   1-0 
De intentie om vooruit te spelen was vanaf het wedstrijdbegin langs beide kanten duidelijk te zien. 
Charleroi schoot als eerste op doel, gemakkelijk gepakt door Valkenaers. 
Daarna had Leal beter moeten doen met een vrije kopkans op voorzet van Van Keilegom. 
Oppong bracht enkele goede centers voor doel, doch de bezetting in de 16m was te gering om tot scoren te komen. 
Ook Leal dropte een zoveelste balletje richting tweede paal, waar Bosiers maar half bij kon en de bal voorlangs ging. Even 
later knalde diezelfde Bosiers de bal rakelings langs de verste paal na een individuele actie. 
Kortom, we behielden het overwicht zonder tot score te komen. 
Meteen na de herneming trachten we de score te openen; eerst via Van Keilegom die een voorzet van Bosiers aan de 
eerste paal bijna binnentikte, de doelman bracht echter nog in extremis redding. 
Aansluitend een vluchtschot van Leal dat rakelings naast vloog en toen hij even later de doelman dribbelde was er 
onvoldoende ruimte om af te ronden. 
Vervolgens beleefde de partij een kwartiertje voetbal zonder doelgevaar tot Leal een voorzet van Bosiers te flauw 
inkopte. 
Zeroual dropte kort daarna een bal in de rug van de tegenstander waarop Bosiers foutief werd gestuit in de backlijn. De 
strafschop zette hij zelf om. 1-0. 
We controleerden het verdere verloop met de intensie een tweede doelpunt te maken. 
Heyvaert had beter kunnen doen met een vrije kopkans en ook Zeroual moest zijn vrije schietkans vanop de 16m beter 
moeten richten. 
En Charleroi? 
Zij probeerden wel maar kwamen tot geen enkele uitgespeelde doelkans. 
 



Donderdag 19 oktober:  Volgens Het Nieuwsblad van vandaag speelde KV Mechelen gisteren op bezoek bij FC Olympia 
Beerschot-Wilrijk 2-2 gelijk in een trainingswedstrijdje van een dik uur (2x 35').  El Messaoudi en Dražić scoorden de 
Mechelse goals. 
 

Zaterdag 21 oktober:  Speeldag 11 Jupiler Pro League  =>  KAS Eupen  -  KV Mechelen   4-1 
KV Mechelen verloor vanavond met zware 4-1 cijfers op het veld van Eupen. Malinwa maakte het zich weer eens 
bijzonder lastig door na tien dolle minuten van de thuisploeg al na 38 minuten tegen een 3-0 achterstand aan te kijken. 
Het knokte zich met de 3-1 van Bandé nog voor de pauze terug in de partij, maar verkwanselde nadien de kansen op de 
aansluitingstreffers. De 4-1 van Garcia in het slot zette dan weer een pijnlijke eindstand op het bord. 
De eerste kans was voor de thuisploeg. Mbaye Leye knalde vanuit een scherpe hoek op Colin Coosemans. Ocansey kwam 
wat later weer gevaarlijk opzetten: hij besloot een grote mogelijkheid op een Mechels been. Malinwa – met Pedersen, 
Matthys, El Messaoudi en Cobbaut in de basiself – kwam rond het kwartier een eerste keer dreigen.   
Uitgespeelde kansen zagen we niet meteen, al had de vrijetrap van Schoofs zomaar in doel kunnen eindigen. Van 
Crombrugge haalde de bal onder de lat vandaan. Even later probeerde Schoofs het opnieuw, maar met deze 
afstandsknaller had Van Crombrugge het minder lastig. Ook een schot van Croizet kon niet voor Mechelse euforie zorgen.  
Doelpuntenfestival vlak voor de rust 

Het was integendeel Ocansey die de thuisploeg net voor het halfuur op voorsprong bracht. Leye ontsnapte aan De Witte 
en keilde op een klaarkijkende Coosemans, maar de alleenstaande Ocansey tikte de 1-0 op het bord.   Malinwa was 
aangeslagen en nog geen tien minuten later stond het zowaar 3-0. Ocansey profiteerde weer van werk van Leye en mocht 
tussen alles en iedereen zijn tweede binnenprikken, meteen na de hervatting knalde Verdier – uitgerekend hij – de derde 
voorbij een kansloze Coosemans. 
Bandé zorgt voor hoop   

En daar stond KV Mechelen dan, 38 minuten ver in het verre Eupen, 3-0 achter. Gelukkig voor de bezoekers zorgde Bandé 
met een netjes afgewerkt doelpunt voor de 3-1 en de Mechelse hoop. Bijna stond het wat later zelfs 3-2, maar Van 
Crombrugge voorkwam met een geweldige save de aansluitingstreffer.   
Geen snelle 3-2 
Indien De Witte en co nog een kans wilden maken op een punt, dan was de boodschap: zo snel mogelijk scoren en vooral 
geen doelpunt meer incasseren. De Witte en Cocalic versierden meteen een immense kans, maar legden de bal naast. 
Eupen wachtte af om met een snelle counter de partij dood te doen. Afif strandde zo op een sterke Coosemans en 
Schouterden, vervanger van de geblesseerde Verdier, zorgde met een voorzet-in-één-tijd voor een bijna own-goal van 
Cocalic. Het leer rolde centimeters naast de paal. 
Rentree van Dimitris Kolovos 

Malinwa probeerde de Eupense stellingen te ontwrichten, maar miste in de zone van de waarheid vertrouwen en precisie 
om de netten te doen trillen. Yannick Ferrera probeerde met de heroptredende Kolovos de bakens nog te verzetten en 
dat leek te lukken. Alleen, KVM bleef met de opgelegde kansen morsen. 
KVM morst met kansen 

Een kwartier voor affluiten had Mats Rits zo dé kans op de 3-2 aan de voet, maar Diagne gleed het leer van de lijn. Ook 
Croizet, alleen voor Van Crombrugge na een vinnige counter, lukte niet in scoren. 
De thuisploeg bleef ondertussen loeren op de vierde van de avond. Gelukkig voor geel en rood stond Coosemans een 
goede wedstrijd te keepen. Afif geraakte zo tot drie maal toe niet voorbij de Mechelse goalie. 
Pijnlijke 4-1 

Het momentum om nog de aansluitingstreffer te scoren, leek stilaan voorbij en het werd voor KVM nog bijzonder pijnlijk 
toen Garcia vijf minuten voor het einde op aangeven van Schouterden de 4-1 eindstand op het bord zette. 
 

Maandag 23 oktober:  Vanmorgen zette KV Mechelen de samenwerking met hoofdtrainer Yannick Ferrea y Caro stop.  De 
Spaans-Belgische coach was nog maar sinds september vorig jaar in dienst bij Malinwa, maar na de 4-1-nederlaag van 
afgelopen zaterdag op het veld van KAS Eupen oordeelde het KVM-bestuur dat het "op" was tussen spelers en trainer.  
Yann Daniélou, de Franse assistent-trainer die in het kielzog van Ferrera naar Mechelen kwam, werd ook ontslagen. 
Met slechts 8 punten uit 11 wedstrijden zakte Geelrood afgelopen weekend naar de voorlaatste plaats en was het 
duidelijk dat er iets moest gebeuren volgens Malinwavoorzitter Johan Timmermans.  "Omdat het moelijk is om 29 spelers 
te ontslaan hebben we gekozen voor de gemakkelijkheidsoplossing door in de trainer de zondebok te zien". 
Tom Caluwé en Sven Swinnen nemen het roer over voor onbepaalde duur.  "Minstens voor 3 wedstrijden, tot de 
interlandbreak en wie weet tot het einde van het seizoen", aldus Timmermans. 
 

Maandag 23 oktober:  Speeldag 9 reserven 1A  =>  R. Antwerp FC  -  KV Mechelen   4-2 
Antwerp verscheen met een 8-tal A-kernspelers aan de aftrap waardoor we voor een zeer moeilijke opdracht stonden. 
Limbombe besliste de wedstrijd reeds in de eerste 20’ waarin we veel te naïef speelden en ons al te gemakkelijk opzij 
lieten zetten, door een gebrek aan ervaring en maturiteit. Gelukkig voorkwam De Schoenmaeker erger. 
Daarna nam Antwerp wat gas terug en kwamen wij langzaam opzetten. 
Een bal van Zeroual werd voor de lijn weggehaald en een kopbal van Bosiers had beter geplaatst moeten zijn om ons nog 
hoop te geven. 
Na de rust zaten we beter in het spel en verliep de wedstrijd meer evenwichtiger. 
Echter diep in de tweede helft loste onze doelman een afstandschot en reageerden we onvoldoende scherp zodat we een 
vierde tegentreffer incasseerde. 



Daarna voerde Antwerp een aantal wissels uit en kwamen wij in het slot nog twee keer tot scoren; Soladio en Nganga 
tekenden de 2 Mechelse treffers op het bord. 
 

Dinsdag 24 oktober:  Speeldag 12 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KSC Lokeren Oost-Vlaanderen   0-2 
KV Mechelen zit in de hoek waar de klappen vallen: het werd vanavond koud gepakt door een zeer vroeg en een laat 
doelpunt van Lokeren. Niet dat Malinwa barslecht stond te voetballen of het truitje niet nat maakte, nee, daaraan lag het 
zeker niet. Maar wie kans na kans mist en zelf goals incasseert, maakt keihard kennis met de harde wetten van het 
voetbal. 
Bandé, Croizet, Matthys, Ganvoula en De Witte scoorden – tot wanhoop van het niet aflatende legioen – niet. Skulason 
maakte de Lokerse hold-up en de Mechelse knock-out op het einde compleet met de 0-2.  
We waren nog maar net gestart of Malinwa moest al achtervolgen. Mijat Maric kon in het pak uithalen en van dichtbij 
scoren. 
Lokeren bleef de gevaarlijkste ploeg en kwam ei zo na op 0-2 toen Tomecak maar net voor De Ridder het leer in corner 
kon verwerken. Ook De Sutter probeerde het eens: Coosemans stond pal. Malinwa kreeg van de Waaslanders de bal en 
moest optornen tegen een stevig bezoekend blok. Peter Maes had de wedstrijden van de afgelopen weken goed 
bestudeerd en speculeerde op snelle flitsen om opnieuw te scoren. De Sutter was dicht bij die tweede Lokerse goal, zijn 
schot ging voorlangs. 
Bandé stuit op Verhulst 

KV Mechelen leek stilaan meer greep te krijgen over de partij, maar kende bij een zeldzame kans pech dat de bezoekende 
goalie goed geslapen had. Tomecak speelde een perfect lopende Bandé aan, doelman Verhulst redde op een geweldige 
manier. 
Achterin bleef het bijwijlen bibberen voor de thuisploeg. Zo miste Benchaib alleen voor Coosemans een uitgelezen kans. 
Lokeren leek dichter bij de 0-2 dan KVM bij de gelijkmaker, al hadden Bandé en Croizet luttele seconden voor het 
rustsignaal moeten scoren. Een bezoekend been en doelman Verhulst hielden geel en rood van de 1-1. 
Kans na kans voor KVM 

KV Mechelen kwam met hernieuwde moed uit de kleedkamers en trachtte Lokeren onder druk te zetten. Matthys liep 
zich stuk op Verhulst en co, Croizet kon een fraaie actie van Tomecak niet verzilveren. 
De thuisploeg verdiende ondertussen de gelijkmaker, maar miste kans op kans. De pas ingevallen Ganvoula mocht zo 
alleen naar Verhulst draven, hij plaatste het leer echter over. Lokeren was echt nergens meer, maar die vervloekte 0-1, 
nee, die geraakte maar niet van het scorebord. 
Wase hold-up 

De tijd tikte genadeloos in het nadeel van de jongens van Caluwé. Nog één keer was Malinwa heel dicht bij de 1-1, De 
Witte kopte in het slot centimeters naast de verkeerde kant van de paal. Twee minuten voor tijd nam Skulason met een 
afstandsschot alle twijfel weg: Lokeren pleegde de perfecte hold-up, Malinwa lag knock-out tegen het gras. 
 

Woensdag 25 oktober:  Malinwa laat weten dat Uroš Vitas geopereerd werd aan de knie.  De Servische verdediger van KV 
Mechelen zal 3 maanden out zijn.  Verder opende vandaag het de GO-FIT-fitness in het stadion van Malinwa. 
 

Donderdag 26 oktober:  Diverse dagbladen schrijven in hun editie van vandaag dat KV Mechelen interesse heeft in Michel 
Preud'homme als opvolger van Yannick Ferrera y Caro.  De ex-speler, die een icoon is van de club, zou één van de dagen 
laten weten of hij eventueel wil ingaan op het voorstel van KV. 
Verder hield KV Mechelen vanavond een buitengewone algemene vergadering met een historisch agendapunt: de eerste 
stappen zetten om van een vzw naar nv over te schakelen. 
“In die nv zullen we met verschillende investeerders uit het Mechelse de club structureel kunnen laten groeien én dat 
met supportersinspraak”, zo zegt voorzitter Johan Timmermans. 
De algemene vergadering kreeg zo het nieuwe project van de oprichting van de nv voorgesteld. “De nv zal ervoor zorgen 
dat we aandeelhouders kunnen aantrekken die investeren in de club”, zo legt Johan Timmermans uit. 
“Dat zullen zeven investeerders uit de Mechelse regio zijn met een hart voor de club, een aantal die reeds actief waren als 
bestuurslid en enkele nieuwe. Een unieke situatie in het Belgische voetbal.” 
De extra investeringen zijn noodzakelijk indien Malinwa een stabiele eersteklasser wil blijven. “De budgetten van andere 
clubs gaan, al dan niet met buitenlandse fondsen, de hoogte in. Ook ons budget zal dus moeten volgen”, aldus 
Timmermans. 
“Een structurele investering, met de bouw van een nieuwe hoofdtribune, moet ons budget verhogen om ook sportief 
nieuwe stappen te zetten.” 
Ook het Malinwa Supportersorgaan werd nauw betrokken. “We werken al lang samen met het bestuur om deze structuur 
op poten te zetten. Het laat toe om te groeien zonder het risico dat iemand plots het stamnummer kan overnemen of de 
kleuren kan veranderen”, zegt Gert Van Dyck, voorzitter van het Supportersorgaan. 
“Wat Mark Uytterhoeven en de supporters in 2003 hebben gerealiseerd, kan en zal nooit teruggedraaid kunnen worden. 
Zo zal niemand meer dan 49% aandelen kunnen verwerven en hebben de fans in de nieuwe nv vetorecht voor 
beslissingen over onder meer het logo, kleuren, uitrusting, prijzenpolitiek en zo verder. De supportersvertegenwoordiging 
in de nv blijft bewaard.” 
De omvorming tot nv loopt de komende weken verder en zou helemaal rond moeten zijn in januari. 
 

Vrijdag 27 oktober:  In de loop van de voormiddag liet Michel Preud’homme weten dat hij niet ingaat op het aanbod van 
Malinwa om trainer te worden. 



Volgens Het Laatste Nieuws zijn Olivier Somers (Gemaco), Dieter Penninckx (FNG) en Stefaan Vanroy (Finivo) de 3 externe 
investeerders die mee in het clubbestuur stappen, in het kader van de overschakeling van een vzw naar een NV. 
 

Zaterdag 28 oktober:  Speeldag 13 Jupiler Pro League  =>  SV Zulte-Waregem  -  KV Mechelen   2-1 
In het Regenboogstadion stonden vanavond twee ploegen tegenover elkaar die de laatste weken bitter weinig punten 
konden sprokkelen. Hier was in de openingsfase echter weinig van te merken, want van een studieronde leek weinig 
sprake.  
Malinwa kwam met de schrik vrij na een vreemde vrije trap van de thuisploeg. Coosemans en El Messaoudi konden een 
nieuwe vroege achterstand verhinderen. KV Mechelen reageerde met een gekraakt schot van Ganvoula. Aan de overzijde 
toonde Coosemans dan weer zijn kunnen op een prima kopbal van Olayinka. Een boeiend wedstrijdbegin aan de 
Gaverbeek, echter zonder doelpunten.  
Olayinka zet thuisploeg op voorsprong (1-0)  

Na een pittig begin, ging het tempo bij beide ploegen naar beneden en was het wachten tot op het halfuur voor nieuw 
doelgevaar: Olayinka krulde de bal voor doel en deze waaide (na deviatie van Walsh?) voorbij Coosemans aan de tweede 
paal binnen. Een domper voor de bezoekers.  
Bandé zet orde op zaken met geweldige retro (1-1)  

Iets voor de pauze kwam Malinwa dan toch op gelijke hoogte: Matthys haalde de achterlijn en trok de bal prima voor doel 
waar Bandé niet twijfelde en met een geweldige retro de bordjes weer in evenwicht bracht.  
Na de pauze was de eerste kans voor de thuisploeg: Leya Iseka kwam met een gelukje in balbezit en stormde richting het 
doel van Coosemans. Gelukkig voor de bezoekers miste de spits zijn schot compleet.    
Leya Iseka kopt de thuisploeg weer op voorsprong (2-1)  

Op een voorzet vanop de flank vond Walsh inspiratie bij Bandé voor zijn retro, maar de kwaliteit van uitvoering was een 
stuk minder. Helaas voor Malinwa viel de bal plots voor het hoofd van Leya Iseka die Coosemans voor de tweede keer het 
nakijken gaf.  
Trainer Caluwé reageerde en bracht Pedersen voor Croizet. Ook Matthys mocht enkele minuten later gaan rusten voor 
een frisse Kawaya. De tegenzet van Dury liet niet lang op zich wachten: De Pauw out, Kaya in. Malinwa wou wel, maar kon 
nooit haar stempel drukken op de partij. De beste kans kwam nog van de voet van de ingevallen Kawaya die een 
stilstaande fase nipt naast de kooi van doelman Bostyn schoot. 
Malinwa kon dus ook vanavond geen punten oogsten en blijft zo steken op de laatste plaats in het klassement. 
 

Maandag 30 oktober:  Speeldag 10 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  KAA Gent   1-1 
Roodgeel vatte de wedstrijd aan met enkele spelers die al speelminuten gemaakt hebben in de Jupiler Pro league en 
Blauwwit met spelers die  Champions league ervaring hebben. 
AA Gent begon dan ook met meer overtuiging aan deze wedstrijd, zonder Swolfs te kunnen verontrusten. 
KVM dreigde een eerste keer met een voorzet van Kawaya waar Drazic net niet bij kon en een schot van diezelfde Drazic 
over het doel. 
Later schoot Kawaya tot twee keer toe op de bezoekende doelman. 
AA Gent kopte een vrije trap eenvoudig op Swolfs en zo kabbelde de wedstrijd verder richting de rust. 
Na de rust combineerden beide ploegen vrij aardig tussen de waarheidzones: toen Gent er toch een keertje in verscheen, 
scoorde het ook meteen! 
KVM moest even bekomen en gelukkig voorkwam Swolfs tot twee keer toe een nieuwe tegentreffer. 
Toen we de laatste 10’ alles of niks speelden werden we gevaarlijker: Kawaya trapte een vrije trap tegen de onderkant 
van de lat en de rebound van Drazic werd afgeblokt. 
Een moment later speelde een tegenstander de bal per abuis in de voeten van Drazic die zo oog in oog kwam te staan 
met de bezoekende doelman. Hij verslikte zich in zijn dribbel! 
En nog was het niet gedaan want de doelman ranselde ook nog eens een knal van Wilms uit zijn korte hoek. Maar zich 
gewonnen geven moest hij toch: Zeroual stuurde Van Keilegom in het straatje en deze miste niet. 
 

Woensdag 1 november:  Aleksandar Janković is opnieuw trainer van KV Mechelen.  De Servische coach, die Malinwa in 
september vorig jaar verliet voor R. Standard de Liège, tekende vandaag contract tot het einde van het seizoen. 
Volgens voorzitter Timmermans was hij de beste kandidaat om Yannick Ferrera y Caro op te volgen omdat hij de 
spelersgroep en de competitie goed kent en iets wil goedmaken na z'n vertrek van vorig seizoen.  De opdracht voor 
Janković is duidelijk: KV Mechelen in eerste klasse A houden! 
 

Donderdag 2 november:  Een kleine 20 journalisten stonden vanmorgen klaar aan het perslokaal van KV Mechelen om de 
comeback van trainer Aleksandar Janković te aanschouwen.  Vóór hij z'n eerste training ging leiden, stond hij deze 
ontspannen en zelfverzekerd te woord. 
Na de ochtendtraining bracht de A-kern van KV, mét Janković, een bezoekje aan de herfststage op de ODTH-
jeugdacademie van Malinwa! 
Verder raakte vandaag ook bekend dat KV Mechelen tijdens de winterstop op stage trekt naar het Zuid-Spaanse Lepe.  
Malinwa zal er van 5 tot 12 januari vertoeven in het Islantilla Golf Resort. 
Op Sporza.be werd  de omhaal van Hassane Bureima Bandé op SV Zulte-Waregem verkozen tot Doelpunt van de Week.  
Hij haalde het met 40,40% van de stemmen en deed daarmee beter dan Ruud Vormer van Club Brugge KV die 35,50% van 
de stemmen achter z'n naam kreeg. 
 



Vrijdag 3 november:  Na de turbulente weken op Malinwa, met het ontslag van Yannick Ferrera y Caro, de laatste plaats 
in het klassement, de supportersprotesten en de terugkomst van Aleksandar Janković hield supportersgroep 25/7 
vanmorgen een sfeertraining.  Een dag voor de belangrijke thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk staken zij de spelers een hart 
onder riem met vlaggen, vuurwerk en aanmoedigingen! 
 

 
 

Zaterdag 4 november:  Speeldag 14 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KV Kortrijk   2-0 
Feest in het AFAS-stadion! Malinwa won na een sterke collectieve prestatie verdiend met 2-0 van KV Kortrijk en laat zo de 
rode lantaarn aan Eupen. 
KV Mechelen startte, gesteund door het thuispubliek, enthousiast aan de partij. De eerste kans was voor Mats Rits, zijn 
schot stuitte op Kaminski. Ook een vrijetrap van Schoofs en opnieuw Rits eindigden op de West-Vlaamse goalie. 
Malinwa domineerde de eerste helft, maar miste precisie om Kortrijk uit verband te spelen. De bezoekers speculeerden 
op het succesrecept van Lokeren en andere tegenstanders van de afgelopen weken: verdedigen én counteren. Eén 
gevaarlijke uithaal van Chevalier niet te nagesproken, lukte dat snel uitbreken niet. 
Ook geel en rood geraakte maar moeilijk in de zone van de waarheid. Nochtans probeerden Rits en co met snelle acties 
gevaar te creëren, maar echt gevaar, nee, dat kregen we niet te zien in de eerste helft. 
Nagelbijten in tweede helft 

En hetzelfde scenario ontrolde zich in de tweede vijfenveertig minuten. Met nog meer drang naar voren zwoegde en 
wroette KVM om de bezoekende defensie te ontgrendelen. 63 minuten ver lukte het na heel wat verwoedde pogingen 
dan toch. Schoofs krulde een vrijetrap scherp voor, Buddé zette onder druk van Bandé het leer in eigen doel. 
Bandé met de geweldige 2-0! 

De ban leek gebroken, want even later stond het al twee-nul na een heerlijke actie tussen de ingevallen Matthys en 
spring-in-‘t-veld Bandé. Die laatste werkte zijn achtste van het seizoen op geweldige wijze af. 
De thuisploeg zakte nadien terug in de organisatie, al kreeg het nog twee uitgelezen kansen om de wedstrijd helemaal te 
beslissen. Tim Matthys mikte naast. Drie minuten voor het einde kwam Drazic oog-in-oog met Kaminski, de KVK-doelman 
redde. 
Gouden punten 

Kortrijk moest plots echt wel gaan aanvallen om een stevige crisis af te wenden, maar buiten een schot van de ingevallen 
Stojanovic had Coosemans nauwelijks werk. En zo pakte Malinwa met een mooie collectieve prestatie eindelijk drie 
gouden punten. 
 

Maandag 6 november:  Vandaag werden voor een nieuw blok wedstrijden de data en uren vastgelegd.  Speeldagen 19 
tot en met 24 gaan door op volgende data: KV Kortrijk-KVM zaterdag 16 december 20 uur, KVM-Club Brugge KV 
woensdag 20 december 20u30, KSC Lokeren Oost-Vlaanderen-KVM dinsdag 26 december 14u30, KVM-SV Zulte-Waregem 
zaterdag 20 januari 20u30, K. Sint-Truidense VV-KVM dinsdag 23 januari 20u30 en KVM-Excel Mouscron vrijdag 26 januari 
20u30. 
 

Maandag 6 november:  Speeldag 11 reserven 1A  =>  KRC Genk  -  KV Mechelen   3-3 
Onze Maneblussers namen een snelle start: de eerste kans van de wedstrijd stond op naam van Van Keilegom, hij trapte 
de bal echter over het doel.  Niet veel later opende Drazic de score op voorzet van Kolovos. 
KRC Genk kon daar lang weinig tegenover stellen. 
De thuisploeg trapte een eerste keer op doel na een 25 min. spelen. 



Aansluitend dreigde Lazic nog een keertje, maar de Genkenaars kwamen meer opzetten met enkele afstandschoten 
waarop De Schoenmaeker attent moest zijn. Hun beste mogelijkheid benutten ze echter (net) niet. 
De grootse kans in de eerste speelhelft was mogelijk nog voor Kawaya, maar ook hij miste. 
Na rusten kopte Buffel van kortbij op doel, doch De Schoenmaeker gaf geen krimp.  Maar iets later moest hij zich toch 
gewonnen geven op een afstandschot van diezelfde Buffel. 
Leal pegelde een keer op de doelman en Ganvoula deed hem dat na met het hoofd. 
Een weinig later deed Kolovos alles goed, behalve de bal in doel deponeren.  Bovendien leed hij, een kwartier voor 
affluiten, onnodig balverlies en prikte Buffel zijn tweede tegen de touwen. 
Uitgeteld waren we niet: Leal trapte een bal tegen de onderkant van de lat en Ganvoula bracht ons gelijk op voorzet van 
De Looze. 
Kolovos bracht ons zelfs op voorsprong met nog 10’ te gaan. 
De Genkenaars kwamen nog een keertje langszij en De Schoenmaeker voorkwam de nederlaag. 
 

Woensdag 8 november:  Hassan Bureima Bandé scoorde volgens de bezoekers van de openbare sportsite Sporza.be het 
Doelpunt van de Week.  De jonge topschutter van Malinwa kreeg met 48,45 % bijna de helft van de stemmen achter z'n 
naam voor z'n doelpunt tegen KV Kortrijk.  Dit is al de tweede keer in enkele weken dat Burkinees het Doelpunt van de 
Week scoorde! 
 

Vrijdag 10 november:  Speeldag 12 reserven 1A  =>  KAS Eupen  -  KV Mechelen   1-2 
Vanaf minuut één was duidelijk hoe deze wedstrijd zou verlopen: veel strijd en duels, maar te weinig voetbal. 
Als je bovendien, vanaf affluiten, voor de achterwaartse oplossing kiest, krijg je al te vaak de lange bal te zien: zo krijg je 
een wedstrijdverloop waarin er te veel onder hun niveau presteren. 
Van Keilegom bracht ons op voorsprong toen hij een afvallende bal tegen de touwen schoot. 
Zeroual had het ons eenvoudiger kunnen maken indien hij de assist van Bosiers tegen de touwen had geprikt en ook De 
Looze had in de eindpas beter moeten doen. 
Eupen probeerde wel gevaar te creëren maar het duo Avetisov-Augustijns smoorden alles tijdig in de kiem! 
Na de rust hoopten we op beterschap, echter geen kentering. 
Een schaarse opleving van Bosiers werd foutief gestuit en Soladio zette de strafschop beheerst om. 
Wedstrijd gespeeld zou je denken, maar een dekkingsfout besliste er anders over. 
Gelukkig tikte De Schoenmaeker de gelijkmaker van onder de deklat. 
Het enige positieve is de overwinning en de bijbehorende drie punten. 
 

Zondag 12 november:  Tijdens dit competitievrije weekend maakte KV de balans op van de pas afgelopen 
abonnementenverkoop.  Het stond al langer vast dat Malinwa het vorige record (9 499 in het seizoen 2009-2010) had 
verbroken, voor het nieuwe record klokte KVM af op 9 819 abonnees. Dit is een stijging van ruim 800 tegenover vorig 
jaar. 
 

Maandag 13 november:  1/8ste finale Beker U21 Pro League  =>  KV Mechelen  -  R. Standard de Liège  0-0  (pen. 4-5) 
Ook dit jaar was de loting ons niet gunstig gezind, maar als je de beker wil winnen moet je van iedereen kunnen winnen. 
Achteraf bekeken was het een wedstrijd die we konden winnen maar ook verliezen binnen de reguliere speeltijd. 
Het meeste gevaar van de bezoekers tijdens de eerste helft was vaak onze eigen fout; onnauwkeurigheden en slechte 
keuzes tijdens de opbouw waren daar het toonbeeld van.  Bovendien kwamen we één keer goed weg toen een 
indraaiende vrije trap tegen de paal botste. 
Van onze kant kwam Soladio een teenlengte te kort op een voorzet van Bosiers en waren de gekadreerde schoten te slap 
om hun doelman te verontrusten. 
De beste mogelijkheden gedurende de eerste 45’ waren voor Standard! 
Na de rust kregen we meer grip op de wedstrijd en speelden we dominanter. Tot scoren kwamen we echter niet. 
Soladio was net iets te laat om af te ronden, Leal schoot op de doelman en Bosiers’ volley werd onschadelijk gemaakt in 
twee tijden. 
De beste kans was mogelijk voor Wilms, vrijgespeeld door Bosiers, miste zijn schot de juiste richting. 
Naar het einde toe scoorde Van Camp dan toch, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens (zeer twijfelachtig) 
buitenspel. 
Zo tikten de laatste minuten weg en eindigde de wedstrijd op een 0-0 gelijk spel. 
Strafschoppen beslisten uiteindelijk in ons nadeel! 
Jammer maar helaas. 
 

Woensdag 15 november:  Ex-KVM-speler Hamad Ndikumana is vannacht overleden.  De Rwandees, die tijdens het 
vereffeningsseizoen 2002-2003 14 wedstrijden speelde voor Malinwa, werd amper 39.  De omstandigheden waarin de 
oud-voetballer om het leven kwam zijn voorlopig nog onduidelijk. Hij zou gisterenavond klachten gehad hebben over pijn 
in de borststreek. 
 

Vrijdag 17 november:  Speeldag 15 Jupiler Pro League  =>  Sporting du Pays de Charleroi  -  KV Mechelen   2-0 
KV Mechelen verloor vrijdagavond met 2-0 van Charleroi SC. 
Is Malinwa bezig recht te krabbelen? Was de fijne zege tegen KV Kortrijk een spannende openingszin van een nieuw 
verhaal? Met die existentiële vragen trok Malinwa naar Charleroi. 



KV Mechelen kreeg meteen een stevige domper te verwerken: na zestien minuten kwam het al 1-0 achter. Cristian 
Benavente mocht snel oprukken en voorzetten, aan de tweede paal schoof Kaveh Rezaei de bal binnen. En nauwelijks 
twee minuten later moest Colin Coosemans KV van een snelle verdrinkingsdood redden toen Amara Baby alleen voor 
hem verscheen – opnieuw had Charleroi als een doortastende perforator gaatjes geduwd in de defensie. 
De elf van Jankovic moesten dus al vrij snel achtervolgen. Niet dat Malinwa een flauw eerste kwartier had gespeeld: het 
was met vrolijke intenties aan de wedstrijd begonnen en creëerde wat bescheiden gevaar via Zeljko Filipovic. Daarna 
volgde nog appel voor handspel van Francis Nganga. En Malinwa kwam zéker niet de Eerste Wereldoorlog re-enacten: 
geen loopgraven bij geelrood. 
Jankovic hield het, net als tegen Kortrijk, bij een viermansdefensie met Seth De Witte die terug uit schorsing kwam. 
Nicklas Pedersen kreeg in de spits steun van Tim Matthys (op links) en Yohan Croizet (op rechts). Waar Hassane Bandé 
zat, vraagt u zich af? Op de bank. De revelatie van Malinwa was licht geblesseerd teruggekeerd van een interland in 
Burkina Faso. ‘Maar in de loop van de wedstrijd kan hij zeker in actie komen,’ zei Jankovic voor de wedstrijd. 
Schoofs op de paal 

Na het snelle doelpunt ging de thuisploeg prompt comfortabel in z’n sofa zitten. Malinwa probéérde, maar de thuisploeg 
kon de opbouw van KV al bij al makkelijk neutraliseren. Alleen tien minuten voor de rust was er echt dreiging van KV: Rob 
Schoofs zag zijn schot op de paal stranden. 
Voor het overige zagen we nauwelijks kansen in de eerste helft. Twee keer kwamen de Zebra’s dreigen, twee keer kwam 
KV er met de schrik vanaf. Het echte vuurwerk kwam uit het bezoekersvak – de wedstrijd werd twee minuten stilgelegd. 
De tweede helft brengt geen soelaas 

Nieuwe plannen in de tweede helft: Jankovic liet Croizet in de kleedkamer en zette Bandé het veld op – de tientallen 
buitenlandse talentscouts in het stadion ontwaakten plots uit hun doezelig halfslaapje. Door die ingreep verhuisde 
Matthys naar de rechterflank. 
Bracht dat beterschap, swingend voetbal, geváár? Nou, de eerste kans was wel voor Malinwa. Maar daarna had het er 
alle schijn van dat de tweede helft een kopietje zou worden van de eerste. Charleroi controleerde, KV zocht ideeën, iets 
flitsends, kansen – maar vond niet. 
Rood voor Schoofs 

Coosemans was attent op een poging van Marco Ilaimaharitra, en feliciteerde hem in één zucht met zijn fraaie 
familienaam. Helemaal dolletjes werd het in de zeventigste minuut, toen Schoofs een rood karton kreeg. Enfin: 
aanvankelijk kreeg hij geel voor zijn fout op Dodi Lukebakio, maar de videoref suggereerde een ander kleurtje voor de 
stevige ingreep. 
Met nog twintig minuten te gaan stond Malinwa dus 1-0 achter op het veld van Charleroi, en moest het met een man 
minder op zoek naar de gelijkmaker. Matthys zorgde nog twee keer voor dreiging met twee vrije trappen, Bandé kopte op 
Penneteau en Kolovos werd nog in de strijd geworpen. Tussendoor bleef Coosemans clever op een poging van Benavente. 
Malinwa bleef kranig proberen, evenwel zonder Charleroi écht terug te drukken. En ja, hoe gaat dat: zolang het 1-0 is, 
blijft het spannend. 
Rezaei besliste uiteindelijk in de 88ste minuut met een zelfbewuste trap, onbereikbaar voor Coosemans: 2-0, en KVM 
moest zonder punt(en) naar huis. 
 

Maandag 20 november:  Speeldag 13 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  Club Brugge KV   2-1 
Geelrood begon de wedstrijd met aanvallende intenties. 
Nochtans was de eerste kans voor Blauwzwart, na mistasten in onze verdediging. Gelukkig bracht Moris redding.Kort 
daarna kwamen we op voorsprong toen Leal in drop een voorzet van Claes afrondde. 
Club claimde daarna meer de bal en wij kozen al te vaak voor de achterwaartse oplossing en speelden de bal te 
onnauwkeurig door.  Daardoor moest Moris na 20 minuten nog een keer plat om een schot te klemmen. 
Op het half uur kreeg Club een strafschop voor een gevaarlijke tussenkomst in de 16m en zo kwamen ze langszij. Ook 
daarna was Club de meest dreigende ploeg, echter zonder al te veel doelgevaar. 
Na rusten mochten we meteen een schot voorlangs optekenen van de bezoekers, een slap kopballetje in de handen van 
Moris en veegde De Looze een bal weg voor de doellijn. 
De ingevallen Bosiers dreigde een eerste keer voor ons met een (te hoog gericht) schot.  Daarna trof Club het doelkader 
na een vrije trap aan de tweede paal en schoten de bezoekers ook naast het doel. 
Bosiers bracht een bal scherp voor doel waarop Soladio te laat kwam en Leal diezelfde bal op de paal schoot. Ook in het 
geharrewar erna kwamen we niet tot scoren.  Daarna vond Van Keilegom de vrije man voor doel niet.  Later schoot hij 
een keer op de doelman en hoog over. 
Naar het einde toe vond de infiltrerende Wilms aan de tweede paal Leal en deze liet de kans niet liggen. 
De late uitsluiting (2x geel) van Van Keilegom kon ons niet meer verontrusten. 
 

Dinsdag 21 november:  Ondanks z'n blanco strafblad kende de Geschillencommissie geen genade voor Rob Schoofs.  De 
middenvelder van KV, die door het Bondsparket een straf van 2 speeldagen effectieve schorsing, 1 speeldag 
voorwaardelijk en een boete van 800 euro kreeg, zag deze straf vandaag bevestigd worden.  De Geschillencommissie 
verhoogde de boete zelfs tot 1 200 euro.  Daardoor mist hij de competitiewedstrijd van komende zaterdag op R. Antwerp 
FC en de bekerwedstrijd van volgende week woensdag tegen KRC Genk. 
 



 



Woensdag 22 november:  Nadat afgelopen weekend de heenronde van de 
reguliere competitie werd afgesloten, werden in de media heel wat 
statistieken gepubliceert.  Eén ervan was die van de Greenkeeper Award, 
de prijs voor de beste grasmat van de Jupiler Pro League.  Daarin draait 
Malinwa, met een vijfde plaats wel mooi mee in play-off 1.   
Verder is KV de ploeg die het meeste doelpunten incasseerde vanop 
afstand (7) en staat Edin Cocalic op de tweede plaats wat betreft het 
percentage gewonnen duels per wedstrijd. 
Yohan Croizet blijkt dan weer op de derde plaats te staan in het 
klassement van de dribbelaars. 
Ondertussen werkt KV hard aan de omschakeling van een vzw naar een 
nv.  Hiervoor moesten een aantal mensen ontslag nemen uit de Raad van 
Bestuur, zoals o.a. Marc Faes, Sylveer Dauwe, Fi Vanhoof en de 
afgevaardigden van het Supportersorgaan. De nieuwe investeerders  die 
toetreden tot de Raad van Bestuur, Olivier Somers, Dieter Penninckx en 
Stefaan Vanrou zouden, volgens Het Laatste Nieuws, om en bij de 8 
miljoen euro in de club pompen. 
Door de steile opmars van seizoensrevelatie Hassan Bureima Bandé heeft 
Malinwa de optie in z'n contract al gelicht.  Daardoor ligt de jonge 
Burkinees vast tot 2021.  KV gaat hem ook een aangepast contract met 
betere voorwaarden aanbieden !  
 
Zaterdag 25 november:  Speeldag 16 Jupiler Pro League  =>  R. Antwerp FC  -  KV Mechelen   0-0 
In een vernieuwde Bosuil moest Malinwa vanavond aan de bak tegen The Great Old. Geen evidente opdracht tegen de 
enthousiaste promovendus. Het stamnummer 1 staat immers op een mooie vijfde stek in de rangschikking.  
In een evenwichtig wedstrijdbegin was het toch vooral de thuisploeg die de neus aan het venster stak: eerst probeerde 
Rodrigues een strafschop te versieren, maar Delferière gaf geen krimp. Enkele minuten later kon Hairemans aan de 
tweede paal niet profiteren van een prima voorzet van Limbombé. Malinwa reageerde met een poging van El Messaoudi. 
Bolat tikte de streep net van onder de lat.  
Verder viel er weinig te noteren in een regenachtige Bosuil. Veel middenveldspel, maar amper noemenswaardige kansen.  
Coosemans redt unieke kans Ardaiz  

Zo weinig er in de eerste helft te beleven viel, zo boeiend waren de eerste minuten na de pauze. Antwerp, met Hairemans 
als dirigent op het middenveld, kwam gretig voor de dag na de pauze. Coosemans bracht prima redding op een unieke 
kans van Ardaiz, terwijl de Uruguayaan zijn schot op een nieuwe poging wist te kraken.  Ook Rodrigues en Haroun 
kwamen in schietpositie, maar zonder succes. 
Bandé vergeet Antwerpse misser af te straffen  

Rond het uur wisselde Jankovic diepe spits Drazic voor Kolovos. De Griek nam de flankpositie voor zijn rekening, terwijl 
Bandé zich mocht uitleven in de spits. Met nog twintig minuten op de klok schonk de thuisdefensie de Burkinees een 
unieke kans, maar zijn lob ging naast de kooi van Bolat. 
Hoewel de beste kansen in de tweede helft voor de thuisploeg waren, ging Malinwa ei zo na nog lopen met de drie 
punten. Een snedige counter schoof net achter een aanstormende Kolovos die zo de laatste mogelijkheid onbenut liet. 
Antwerp – KVM: 0-0. 
 

  
 

In aanloop naar de wedstrijd tegen Antwerp kreeg KV Mechelen het droevige nieuws dat de jonge supporter Cis 
Ceustermans in de nacht van vrijdag op zaterdag de strijd tegen z’n ziekte had verloren.  Cis, die amper 12 werd, zag 
enkele weken geleden z’n wens in vervulling gaan toen hij de wedstrijd tegen KV Kortrijk als VIP-supporter mocht beleven 
aan de zijde van Seth De Witte.  De Malinwa-aanhang zorgde voor spandoek op de Bosuil Cis.   
Los van dit tragische nieuws was het feit  dat enkele ‘thuissupporters’ op de nieuwe hoofdtribune, die vandaag werd 
ingehuldigd, zonodig moesten provoceren met een vlag van eerste provincialer RC Mechelen… 



  
 

Komende woensdag, vlak voor de bekermatch tegen KRC Genk, zal Cis geëerd worden.  Nadat de spelers het veld 
opgekomen zijn, zullen zij stilstaan voor het lievelingslied van de pas overleden fan: You’ll Never Walk Alone van Gerry & 
The Pacemakers. 
 

Zondag 26 november:  Na de uitlooptraining trokken de spelers van KV Mechelen vandaag naar de praktijk van kinesist 
Koen Bogaerts in Bonheiden voor een sessie cryotherapie.  De spelers werden in een afgesloten ruimte gedurende 3 
minuten blootgesteld aan temperaturen tot - 130 graden Celcius.  Dit soort therapie zou een heilzaam effect hebben voor 
het lichaam en goed zijn voor onder meer de spieren en de bloedsomloop. 
 

Maandag 27 november:  Speeldag 14 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  KSC Lokeren Oost-Vlaanderen  2-2 
In deze wedstrijd was de vorm van de dag bij te veel spelers afwezig, waardoor we ons normale niveau niet bereikten. 
Erg jammer voor de supporters die het gure weer trotseerden. 
We begonnen rommelig en slikten al snel een tegentreffer, wat niet bevorderlijk was voor onze prestatie. 
Kort na het openingsdoelpunt miste Bosiers compleet zijn volley aan de tweede paal op voorzet van De Looze en schoot 
Zeroual in de korte hoek op de doelman. 
Daarna zonderde Bosiers Wilms alleen voor doel af en deze werkte beheerst af. 
Een kwartier lang speelden we meer op de Lokerse helft maar er ontbrak altijd wel iets; noemenswaardig was een 
afgeweken afstandschot van Zeroual dat rakelings naast het doel vloog. 
Net voor rusten verkwanselde Lokeren nog een kans om op voorsprong te komen en schoot Soladio via de vingertoppen 
van hun doelman tegen de lat. 
Na de pauze zakte ons niveau en nam Lokeren de bovenhand. 
Op het uur kwamen ze na een hoekschop op voorsprong. 
Met nog een kwartier te gaan zette Soladio de bezoekende doelman nog eens aan het werk toen hij uit de draai op doel 
schoot. De volley van Bosiers die er op volgde, was te centraal gericht om de doelman te verontrusten. 
Valkenaers moest ook nog eens de handen uit de mouwen steken om een schot te pareren. 
Naar het einde toe kwamen we toch langszij. 
Smolders bediende Nganga die de doelman omspeelde en scoorde vanuit een vrij scherpe hoek. 
 
Woensdag 29 november:  1/8

ste
 finale beker van België ‘Croky Cup’  =>  KV Mechelen  -  KRC Genk   1-1  (penalty's 4-5) 

Malinwa werd na een echt cupduel door Genk uit de beker geknikkerd na strafschoppen. KV Mechelen en Genk hielden 
elkaar lang in evenwicht na snelle goals van Pedersen en Ingvartsen.  
Na een beklijvende You’ll Never Walk Alone ter ere van de overleden Cis ontspon zich meteen een ouderwets 
bekerscenario. Genk versierde een geweldige kans via Pozuelo, Coosemans haalde de krul met de vingertoppen uit zijn 
doel. Aan de overzijde was het wél bij de eerste kans bingo. Pedersen dook voor de neus van doelman Vukovic op en 
deed het AFAS Stadion al na vier minuten dansen. 
Rood voor El Messaoudi 

Lang duurde het feestje niet, want een minuut later trok El Messaoudi even aan Buffel, scheidsrechter Dierick kwam met 
het zware verdict: penalty én rode kaart. Ingvartsen nam het cadeautje in dank aan en zette zonder aarzelen de 1-1 op 
het bord. 
Het was uitkijken hoe Malinwa met deze vroege tegenslag zou omgaan tegen de altijd vinnige Genkenaars. KV Mechelen 
trok zich terug in de organisatie, maar kwam toch een aantal keer bij Vukovic. Claes zag zijn schot afwijken en tegen de 
paal stranden. 
De bezoekers konden niet meteen voor groot gevaar zorgen. Mogelijkheden waren er wel, maar precisie in de laatste 
pass, nee, die ontbrak om Malinwa echt bij de keel te grijpen. 
Tien tegen tien 

Even na het halfuur moest ook Genk met tien man verder. Malinovskyi haalde Bandé met een slaande beweging onderuit 
en de hoop bij de thuisploeg op een verlengd bekeravontuur was weer helemaal terug. 
Toch bleef het uitkijken voor de Genkse oude getrouwe Thomas Buffel. Hij wrong zich weer centraal door defensie, een 
heldere Coosemans redde in extremis. 



Strijd en tactische plannetjes 

Ook de tweede helft leverde een leuke bekerstrijd op. Pedersen was de eerste die uithaalde, Vukovic pakte. De bezoekers 
probeerden met enkele snelle acties KVM uit verband te spelen, maar de Mechelse defensie hield de rangen gesloten. 
Gaandeweg nam de organisatie het over van de aanvallende intenties. 
Het werd een echte cupmatch, veel spanning en een verbeten strijd om alsnog te kunnen doorstoten naar de 
kwartfinales. Malinwa versierde kansen via de altijd aanwezige Bandé, maar Vukovic hield Genk recht. De bezoekers zelf 
kwamen in het slot via een vrijetrap van Schrijvers nog even piepen, maar de goal viel niet in de reguliere speeltijd. 
Scheidsrechtersklucht verlengt verlengingen 

Bij het begin van de tweede verlenging gaf scheidsrechter Dierick aan dat hij niet verder meer kon. Wissel met vierde ref 
Laforge denk je dan, maar dat ging blijkbaar niet. Dus moest de stadionomroeper op zoek naar een referee uit het 
publiek. 
Met een Chinese vrijwilliger langs de lijn konden we opnieuw gaan voetballen. Ingvartsen en Bandé bleven de 
gevaarlijkste van het veld. Bandé lanceerde nog de ingevallen Leal, maar die lepelde het leer over en naast. En zo was het 
wachten op een nagelbijtende strafschoppenreeks. 
Kawaya mist, Genk feillloos vanop het penaltypunt De strafschoppenreeks ging gelijk op. De Witte en Rits keilden mooi 
binnen, ook Ingvartsen en Pozuelo zetten gelijk. De ingevallen Kawaya strandde wel op doelman Vukovic en dat zou een 
dure misser blijken, want Genk bleef feilloos de ballen voorbij Coosemans trappen. En zo werd KV Mechelen ondanks een 
sterke cupmatch ongenadig uit de beker geknikkerd. 
 

Donderdag 30 november:  Luc Bosmans, de 45-jarige Malinwasupporter die gisteren als scheidsrechter z'n 
verantwoordelijkheid opnam door de geblesseerde lijnrechter Koen Thys te vervangen, is in alle kranten de held van de 
bekermatch.  De vijftien minuten als lijnrechter in een bekermatch tussen 2 eersteklassers, die volgens hem de meest 
intense uit z'n scheidsrechterscarrière waren, werden door bijna alle media opgepikt.  Zelfs in Kroatië en Portugal werd 
een nieuwsitem gewijd aan Bosmans! 
 

  
 

Zaterdag 2 december:  In de verschillende dagbladen en op de officiële website van KV Mechelen kon het grote publiek 
vandaag kennis maken met het nieuwe bestuur van KV.  Vooral Olivier Somers kwam aan het woord.  Deze 46-jarige 
ondernemer uit Keerbergen,  die voor burgerlijk ingenieur studeerde, is de leading man van de nieuwe investeerders en 
zou op termijn de fakkel van voorzitter Johan Timmermans overnemen.  Hij komt sinds 2000 naar KV Mechelen kijken.  In 
het nieuwe bestuur van Malinwa zitten momenteel 7 investeerders.  De 6 anderen worden door Somers voorgesteld.  
Dieter Penninckx, is een vurige KV-supporter die hij leerde kennen in het bedrijfsleven, maar die wegens tijdsgebrek meer 
op de achtergrond zal blijven.  Stefaan Vanroy is Somers’ accountant en een vriend van het eerste uur.  Verder zetelen 
ook Luc Leemans en Eddy Reys, die vorig jaar al een kwaliteitsinjectie gaven, in het bestuur.  Tot slot zijn er de oude 
bekenden Thierry Steemans (al jaren financieel directeur) en jeugdvoorzitter Guy Van Herp.  Via 2 supporters, Hans Van 
der Biesen en Gert Van Dyck die in de Raad van Bestuur zetelen, blijven de fans ook participeren in de nv.  Door een 
bedrag dat de nieuwe vzw inbrengt, verwerven zij ook een stukje aandelen.  De 7 miljoen euro die ze zullen investeren, 
zal vooral gebruikt worden voor de bouw van een nieuwe hoofdtribune en een nieuw jeugdcomplex.  Op lange termijn is 
het de bedoeling dat het budget kan stijgen naar 20 miljoen euro. 
 

Zaterdag 2 december:  Speeldag 17 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KRC Genk   3-2 
KV Mechelen kreeg eindelijk loon naar werken en won vanavond met 3-2 van KRC Genk. Een ontketend Malinwa stond al 
op 3-0 bij de rust, maar het werd nog spannend toen Genk vroeg en laat in de tweede helft scoorde. Maar zo nam geel en 
rood revanche voor de bekeruitschakeling vorige woensdag. 



En net als woensdag startte de partij met enthousiasme van beide elftallen én met een doelpunt. Glenn Claes zette voor, 
Joseph Aidoo werkte het leer in eigen doel. Genk had daarvoor Coosemans ook al aan het werk gezet, want Zhegrova, de 
man van de beslissende penalty in de cup, kon van dichtbij hard uithalen. 
Een snelle goal, leuk voetbal, het leek wel copy-paste van afgelopen woensdag. Maar daar mocht de vergelijking met de 
bekerclash wel ophouden. En daar leek het ook op, want na twaalf minuten legde Pedersen de bal heerlijk tegen de 
touwen na een doorsteekpass van El Messaoudi en de snelle beentjes en perfecte aflegger. 
Sterke Mechelse defensie 

De bezoekers moesten plots vol aan de bak en kregen via Schrijvers een unieke kans. Een Mechels been voorkwam een 
snelle aansluitingstreffer. Een belangrijk moment, want nadien hield Malinwa de verdediging volledig gesloten. Pozuelo 
en co vonden geen centimeter ruimte en KVM dat mocht zich gaan uitleven op de counter. 
Ontketende Bandé, efficiënte Pedersen 

Bandé, vandaag in steun van Nicklas Pedersen, draaide de bezoekende defensie dol en zette de Deen op weg naar een 
drie-nul voor de pauze. U leest het goed: 3-0! 
Aidoo brengt spanning terug 

Genk begon furieus aan de tweede helft en Malinwa had het lastig om de bal in de ploeg te houden. De thuisploeg slikte 
snel de 3-1: Coosemans redde uitstekend een kopbal van Karelis, maar Aidoo was goed gevolgd om de rebound binnen te 
tikken. 
De Limburgers hielden zo hun hoop op puntengewin levendig en bijna was daar ook de tweede Genkse goal. KV Mechelen 
kende geluk dat de kopbal van Colley tegen de paal belandde. 
Drazic en Bandé met kansen 

De thuisploeg liet Genk komen en slaagde er nauwelijks in om het leer bij te houden. Toch bleef de Mechelse organisatie 
vakkundig dichtgetimmerd. De ploeg van Albert Stuivenberg ontbrak creativiteit om een vlugge 3-2 te netten en 
gaandeweg versierde geel en rood nog kansen op de beslissende 4-1. Bandé en Drazic aarzelden echter te lang om af te 
werken. 
Nagelbijtend slot 

In minuut negentig vond Pozuelo, wie anders, dan toch het gaatje. Met een heerlijke krul zorgde hij in vier extra minuten 
nog voor een spannend slot. Maar… Malinwa hield stand en kreeg eindelijk loon naar werken. 
 

Zaterdag 2 december:  Vanavond is Peter Bastiaens plots en onverwacht overleden.  Bastiaens, die amper 47 werd, was 
gedurende z’n hele leven lid van Malinwa.  Eerst als speler en supporter, daarna als (spitsen)trainer en als Hoofd 
Opleidingen Bovenbouw. 
 

Maandag 4 december:  Hassan Bureima Bandé 
heeft na amper 5 maanden bij KV Mechelen een 
toptranfer naar het Nederlandse AFC Ajax beet. 
De jonge Burkinees, die eind vorig seizoen een 
contract bij Malinwa versierde, legde vandaag op z'n 
vrije dag medische testen af bij de traditieclub uit 
Amsterdam en tekende er een contract van 5 
seizoenen dat ingaat na dit seizoen.  Hij doet dus het 
huidige seizoen nog uit in de geelrode kleuren. 
Voor de 19-jarige revelatie van KV liepen volgens 
voorzitter Johan Timmermans tientallen aanvragen 
binnen voor een transfer.  Met deze overgang zou 
een bedrag van 9,5 miljoen euro gemoeid zijn.  Een 
opbrengst die de club zal aanwenden in de verdere 
uitbouw op sportief en infrastructureel vlak! 
 

Dinsdag 5 december:  De Geschillencommissie heeft Ahmed El Messaoudi vrijgesproken voor z’n rode kaart in de 
bekermatch tegen KRC Genk.  Nadat het Bondsparket een minnelijke schikking van 1 speeldag schorsing en een boete van 
400 euro had voorgesteld, oordeelde de Geschillencommissie vandaag dat de uitsluiting voldoende was. 
Verder kreeg Malinwa ook het droevige nieuws dat ex-bestuurslid Jan Van Asbroeck  op 58-jarige leeftijd is overleden.  
Van Asbroeck zat tijdens het vereffeningsseizoen mee in het crisisteam en werd na de redding van Malinwa bestuurslid.  
Hij was ook voorzitter van KFC Eppegem. 
Vanavond organiseerde het Supportersorgaan een nieuwe infoavond voor de supporters.  Met de omvorming naar de nv 
wilden KV de vele vragen beantwoorden en in primeur voor haar fans wilde KV de plannen voor de nieuwe hoofdtribune 
voorstellen.   
Malinwa bouwde de vorige seizoenen reeds twee nieuwe tribunes en plant binnenkort ook de bouw van een nieuwe 
hoofdtribune.  “We gaan de huidige hoofdtribune afbreken en vervangen door een spiksplinternieuwe”, zo zegt algemeen 
directeur Marc Faes.  “Er komen luxueuze zitplaatsen, twee verdiepingen skyboxen met buitenseats, een 
businessrestaurant en een vernieuwde pers- en spelersinfrastructuur.” 
De hoofdtribune zal aansluiten op de sfeer- en familietribune achter het doel aan de kant van Telenet en zal ook 
verbonden zijn met het fitnessgebouw aan de andere kant van het veld. 



“Dit zijn de eerste ontwerpen die we deze week bespreken met de buurt, onze partners en de stad Mechelen”, benadrukt 
Faes.  “Het is daarom ook te vroeg om het al over een timing voor de bouw te hebben.  Maar laat het duidelijk zijn: we 
willen dit zo snel mogelijk realiseren.” 
Tegen het einde van het jaar moet KV Mechelen een nv zijn.  Daardoor kunnen zeven investeerders uit de Mechelse regio 
middelen ter beschikking stellen om de bouw van de nieuwe hoofdtribune te financieren. 
“Na de twee nieuwe comfortabele sfeertribunes zetten we nu een nieuwe stap met een hoofdtribune die zich vooral richt 
op een zakelijke invulling. De capaciteit blijft nagenoeg gelijk – we voorzien daar 2.000 zitplaatsen – maar de extra 
commerciële mogelijkheden zullen onze club structureel versterken.  Zo zullen we een nieuwe budgetstijging kunnen 
waarmaken.  Op die manier hebben we extra middelen om ons sportief te versterken.”  
KV Mechelen heeft ook plannen om de jeugdacademie te vernieuwen en te verhuizen.  “We zijn aan het bekijken waar de 
meest geschikte locatie voor onze nieuwe jeugdacademie ligt.  Dat zal zeker in de buurt van Mechelen zijn, maar daarom 
niet op het grondgebied.”  Een verhuis dringt zich op omdat de huidige locatie te klein is.  “De velden liggen ingesloten 
tussen huizen.  We willen absoluut meer ruimte om een topaccommodatie neer te zetten”, aldus nog Faes. 
 

 
 

Zo zou de nieuwe hoofdtribune van KV Mechelen er binnenkort moeten gaan uitzien! 
 

Donderdag 7 december:  KV Mechelen mocht voor haar communitywerking Mechelse Hattrick vzw het Pro League + label 
2017 in ontvangst nemen.  Het label wordt toegekend aan Pro League clubs die het voorbije jaar een kwaliteitsvolle 
communitywerking opzetten op basis van een beleidsplan met aandacht voor de lokale context, duurzame 
partnerschappen en waardevolle activiteiten. 
 

Vrijdag 8 december:  Vanmorgen vond in 
Mechelen de uitvaartplechtigheid plaats van 
Felix Van Bulck.  Fé, zoals hij werd genoemd, 
of 'de man met de 4 longen' speelde in de 
jaren vijftig en zestig meer dan 300 
wedstrijden voor RFC Malinois.  Hij overleed 
vorige week zaterdag in het WZC Hof van 
Arenberg in Duffel, enkele uren nadat hij KV 
Mechelen op tv had zien winnen van KRC 
Genk.  Van Bulck, die samen met z'n vrouw 
Tilla Voet gedurende 20 jaar uitbater was van 
Café Autobus op de Korenmarkt, werd 80.  
Na z'n carrière bij Malinwa speelde hij ook 
nog voor Excelsior Puurs, KFC Putte, 
Blaasveld en FC Rapid.   
 

Vrijdag 9 december:  De Geschillencommissie in Hoger Beroep bevestigde vandaag de vrijspraak voor Ahmed El 
Messaoudi.  De middenvelder kan morgen dus spelen in de uitwedstrijd op KV Oostende. 
 
 



Zaterdag 9 december:  Speeldag 18 Jupiler Pro League  =>  KV Oostende  -  KV Mechelen   0-1 
KV Mechelen pakte met een uitermate gedegen en sterke organisatie drie punten aan de zee. Een leuke aanval Bandé, 
Matthys en Rits leverde de voorsprong net voor de rust op. En uiteindelijk ook de zege, want ondanks druk van Oostende 
bleef de 0-1 op het bord. Ook met dank aan een beresterke Colin Coosemans. 
Malinwa startte met goede intenties, maar het was vooral de thuisploeg die het gevaarlijkst was. Bjelica en Milic vonden 
de weg tussen de palen niet. Vandendriessche mocht het oog in oog met Coosemans proberen, Colin schudde een lekkere 
save uit zijn mouwen. 
Bijna Bandé! 

Even voor het halfuur leken de bezoekers het evenwicht wat te herstellen. Een eerste kansje kwam van de voet van Rits: 
hij krulde het leer naar de hoek, Dutoit ging vlotjes tegen de grond. Even later versierden een niet aflatende Bandé een 
fraaie kans, de kustgoalie redde spectaculair. 
0-1 voor de pauze 

Beide elftallen hebben de punten hard nodig en de tactische plannetjes haalden dus de overhand op onbesuisd 
“aanvallen maar”. De kansen waren dus op één hand te tellen, maar vlak voor de pauze leverde een vinnige aanval van 
KVM wel de 0-1 op. Bandé maakte de ruimte voor een voorzet van Matthys, Rits frommelde de bal aan de eerste paal 
voorbij Dutoit. 
Op slot 

De thuisploeg wou in de tweede helft zo snel mogelijk de gelijkmaker scoren. Malinwa voelde de druk, maar keek het met 
haar stevige organisatie allemaal rustig aan. Oostende probeerde het met de lange bal en ontbrak een vleugje creativiteit 
en nauwkeurigheid om Coosemans te bedreigen. 
KV Mechelen van haar zijde vond geen aanspeelpunten voorin en knutselde nauwelijks nog een vlotte aanval in elkaar. 
Lukte het dan toch eens, miste El Messaoudi jammer genoeg helemaal zijn uithaal. Bij de bezoekers viel Tim Matthys 
tussendoor uit met een knieblessure.  
Spannend slot 

KVO-trainer Custovic gooide ondertussen met Akapala en Gano heel wat aanvallend geweld in de strijd. Siani vond dan 
toch eens een gaatje, maar Coosemans toonde zich weer met een puike duik. 
Bandé ging zes minuten voor het einde aan de haal met het leer en kon bijna nog man-met-zeven-longen El Messaoudi 
voor Dutoit lanceren. Maar het was net-niet en zo stevenden we af op zes (!) uiterst spannende extra minuten speeltijd. 
Daarin pakte Colin Coosemans uit met twee supersaves. Musona en Rezaeian knalden bijna KVO naar 1-1, maar KVM 
haalde het einde én de drie zeer belangrijke punten. Tot groot vertier bij de meegereisde fans, de bank, spelers en we 
geven het toe, ook wij hoog in de perstribune. 
 

Maandag 11 december:  Een MRI-scan bracht aan het licht dat Tim Matthys een barstje in de knie heeft.  Dit jaar zal hij 
niet meer in actie kunnen komen, na Nieuwjaar zou hij normaliter moeten kunnen aansluiten bij de groep.  Dit is een 
meevaller voor de rechtsbuiten van KV, want zaterdag werd nog gevreesd voor een kruisbandblessure. 
 

Maandag 11 december:  Speeldag 15 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  R. Standard de Liège   uitgesteld. 
Omwille van de hevige sneeuwval was het terrein onbespeelbaar geworden en werd deze wedstrijd, net als alle andere 
matchen vanavond in de reservenreeks, uitgesteld. 
 

Woensdag 13 december:  KV Mechelen kreeg een boete van 1 000 euro voor de vuurpijlen die de supporters hadden 
afgestoken tijdens de uitwedstrijd van 17 november op Sporting Charleroi. 
 

Vrijdag 15 december:  Er viel vandaag veel transfernieuws te rapen bij Malinwa.  Yohan Croizet verlaat de club en 
tekende een contract tot 2020, met optie voor een extra jaar, bij het Amerikaanse Sporting Kansas City.  Sporting Kansas 
City, dat in de Major League Soccer uitkomt en tussen het seizoen 2017 en 2018 zit, zou ongeveer 1,2 miljoen euro 
betalen voor de Franse spelmaker.  Bijna het dubbele van de 650 000 euro die KV destijds betaalde aan OHL.   
Verder verlaat ook Anthony Swolfs KV Mechelen, hij trekt naar KAA Gent.  Daardoor wordt Jelle De Schoenmaeker derde 
doelman. 
Er viel ook een inkomende transfer te noteren:  eind volgende week arriveert de Burkinees Trova Boni.  Boni is een 
verdedigengde middenvelder en in z'n thuisland was hij ploegmaat van Hassan Bureima Bandé bij Salitas.  Hij liet tijdens 
zijn testperiode bij de beloften een goede indruk na zodat er in Mechelen een contract voor hem klaarligt. 
Tot slot liet KV ook weten dat de youngsters Dani Wilms en Gaëtan Bosiers mee op winterstage gaan en nadien vast 
aansluiten bij de A-kern. 
 

Zaterdag 16 december:  Speeldag 19 Jupiler Pro League  =>  KV Kortrijk  -  KV Mechelen   2-0 
Malinwa trok vanavond voor de tweede uitmatch op rij naar West-Vlaanderen. Na de 0-1 overwinning aan de Belgische 
kust, moest geelrood vanavond aan de bak in het Guldensporenstadion. Opnieuw een belangrijk treffen voor de troepen 
van Jankovic met het oog op een geruststellende stek in de buik van het klassement. 
Trainer Jankovic moest noodgedwongen sleutelen aan zijn basiself: Kawaya nam de plek van de gekwetste Matthys in. 
Dat leverde een leuke openingsminuut op met een fraaie Mechelse aanval, maar zonder resultaat. Nadien verwaterde het 
spel en was het zoeken naar openingen in een stevig Kortrijks blok.  
Perbet kopt 1-0 voorbij Coosemans  



De eerste aanval van de thuisploeg leverde meteen een hoekschop op: Chevalier krulde de bal op het hoofd van 
Kumordzi, die op zijn beurt een vrijstaande Perbet bediende aan de tweede paal. De goaltjesdief liet de kans niet onbenut 
en Malinwa was op achtervolgen aangewezen. (1-0)  
Chevalier zet thuisploeg met pareltje op dubbele voorsprong (2-0)  

Malinwa leek wat van slag en moest het balbezit aan de thuisploeg laten. Op een zwaar veld kwam de partij ook na de 
vroege openingstreffer niet echt op gang. Beide ploegen kregen amper kansen bij elkaar gevoetbald, dus besloot 
Chevalier het maar even van ver: een heerlijke knal van buiten de grote rechthoek vloog achter een kansloze Coosemans 
tegen de touwen. (2-0)  
KV Mechelen probeerde zich stap voor stap in de wedstrijd te knokken, maar verder dan enkele wilde schoten over de 
kooi van Kaminski kwamen de bezoekers niet.  
Perdesen out, Ganvoula in  

Jankovic trachtte het tij te keren met de inbreng van Ganvoula voor een bleke Pedersen. De thuisploeg trok een dubbele 
muur op en liet de bal aan de bezoekers. Malinwa probeerde wel, maar vond nauwelijks openingen in het roodwitte blok. 
Ook na de inbreng van Kolovos en Drazic wijzigde het spelbeeld nauwelijks.  
KV Mechelen pakt zo drie op zes na twee lastige verplaatsingen en ontvangt woensdagavond leider Club Brugge in het 
AFAS-stadion voor haar laatste thuiswedstrijd van 2017.  
 

Maandag 18 december:  De Pro League maakte vandaag de data en uren bekend van de resterende wedstrijden van de 
reguliere competitie.  Voor Malinwa staan volgende wedstrijden op het programma:  zondag 4 februari om 14u30 RSC 
Anderlecht-KVM, zaterdag 10 februari om 20u KVM - KAS Eupen, zondag 18 februari om 14u30 KAA Gent - KVM, zaterdag 
24 februari om 18u KVM - Sporting Charleroi, zaterdag 3 maart om 20u R. Standard de Liège - KVM en zondag 11 maart 
om 14u30 KVM - KV Red Star Waasland-SK Beveren 
 

Dinsdag 19 december:  KV Mechelen  liet weten dat er voor het bezoek van leider Club Brugge morgen terug beroep kan 
gedaan worden op shuttlebusjes om van de parking in Mechelen-Noord naar het AFAS-stadion te geraken. 
 

Woensdag 20 december:  Jonathan Kindermans, die pas sinds september bij KV zat, verlaat de club al terug.  De 22-jarige 
Brusselaar wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan tweedeklasser R. Union Saint-Gilloise. 
Verder viel het grootste voetbalnieuws van de dag te rapen in Anderlecht.  Marc Coucke, de sterke man van KV Oostende, 
werd vanmiddag ook eigenaar van de prestigieuse Brusselse club.   
 

Woensdag 20 december:  Speeldag 20 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  Club Brugge KV   0-3 
KV Mechelen werd vanavond overtroefd door een oppermachtig Club Brugge. Een penalty van Vormer en knaller van 
Wesley zetten de 0-2 ruststand op het bord. Bovendien moest KVM op slag van rust nog met tien verder na een gestrekt 
been van De Witte.  
Club scoorde nadien nog de 0-3 via Diaby en zo was de partij meteen gespeeld. Niet dat de thuisploeg niet wou, nee, dit 
Club Brugge was simpelweg een klasse te sterk.  
Malinwa versierde via de heroptredende Tomecak de eerste goede kans. Bandé kon de bal echter niet meegritsen. KV 
Mechelen trok zich vervolgens in blok terug voor de imposante en vinnige powerplay van blauwzwart. 
De bezoekers disten bijwijlen straf voetbal op, maar echte kansen, neen, die waren er niet meteen. Tot Cocalic in minuut 
21 de doorgebroken Diaby iets te wild neerhaalde in het strafschopgebied. Ruud Vormer nam het geschenk in dank aan 
en liet Coosemans geen kans met een knaller van formaat: 0-1 
Oppermachtig en efficiënt Club 

KV Mechelen probeerde enigszins doelman Butelle te zoeken, maar geraakte niet door de stevige Brugse afweer. De 
troepen van Leko wachtten in een zetel om rond het halfuur keihard toe te slaan. Met een gelukje belandde het leer bij 
Wesley die ongestoord kon binnenkeilen. 
Rood voor De Witte 

Op slag van rust moest Malinwa dan weer met tien verder toen Seth De Witte de alomtegenwoordige Wesley tackelde. 
Laforge bestrafte met een rood karton. En zo wachtten nog vijfenveertig zware minuten. 
KV Mechelen mocht dan wel tot tien herleid zijn: het versierde in de eerste tien minuten van de tweede time al meer 
kansjes dan in de hele eerste helft. Bandé kon net niet bij een voorzet van Cobbaut en  Tomecak strandde op Butelle. 
Maar Brugge stond onder stoom en ging vervolgens vol voor het derde doelpunt. Coosemans hield eerst nog Limbombe 
van een treffer, maar na een lekkere voorzet van Cools naar de kwikke Diaby moest de Malinwa-goalie zich wel gewonnen 
geven. 
En de tijd? Die tikte langzaam verder 

Veel hoop op beterschap was er voor de thuisaanhang niet:  de bal van Rits had er van ons mogen invliegen, maar Butelle 
was bij de pinken. KVM voetbalde beter dan in de eerste helft met elf, maar eerlijk is eerlijk, tegen dit Club waren Rits en 
co vandaag gewoonweg niet opgewassen. 
En ja, ondertussen tikte de tijd langzaam verder. KVM bleef met veel goede wil voetballen, Club met de maturiteit van 
een aanstormende kampioen. Hassane Bandé werkte nog een bal tegen de touwen, vanuit buitenspel, en Claes redde nog 
een kopbal op de lijn van Denswil. 
Ook nog rood voor Bandé 

Maar iedereen in het AFAS-stadion wist dan al: er wacht Malinwa op tweede kerstdag een stevige dobber op het veld van 
Lokeren. Eentje waar de welluidende opdracht heel duidelijk klinkt: punten pakken. Dat zal mogelijk zonder goudhaantje 
Bandé zijn, want in het absolute slot trok  Laforge nog een rode kaart voor de Burkinees. 



Vrijdag 22 december:  Eén dag 
na z'n achttiende verjaardag, 
waarop hij medische testen 
aflegde,  tekende Trova Boni 
een contract voor 3,5 
seizoenen bij KV Mechelen.  
Boni is een defensieve 
middenvelder die overkomt 
van het Burkinese Salitas FC 
waar ook Hassan Bureima 
Bandé z'n opleiding kreeg.  
Verder weigerde KV Mechelen 
vandaag de strafvoorstellen die    

Seth De Witte en Hassan Bureima Bandé kregen voor hun rode kaarten tegen Club Brugge KV.  Het bondsparket vroeg 3 
speeldagen schorsing voor de aanvoerder van Malinwa en 2 speeldagen voor Bandé.  Doordat de club in beroep gaat, is 
het duo wel speelgerechtigd voor de verplaatsing naar KSC Lokeren Oost-Lokeren op tweede Kerstdag.  Yohan Croizet, die 
naar het Amerikaanse Sporting Kansas City trekt, nam gisteren afscheid op KV. 
Tot slot kwam het belangrijkste Malinwanieuws van de dag van bij de notaris waar de nodige aktes werden getekend voor 
de omvorming van een vzw naar een nv.  Vanaf nu bestaat het nieuwe bestuur uit 2 hoofdaandeelhouders: Olivier Somers 
en Dieter Penninckx.  De andere aandeelhouders zijn voorzitter Johan Timmermans, Mark Uytterhoeven, Eddy De Reys, 
Luc Leemans, Thierry Steemans, Guy Vanherp, Stefaan Vanroy en de twee afgevaardigden van het Supportersorgaan Gert 
Van Dyck en Hans Van der Biesen.  Daardoor blijft de supportersinspraak in de nv bestaan, uniek in het Belgische 
voetballandschap. 
 

Dinsdag 26 december:  Speeldag 21 Jupiler Pro League  =>  KSC Lokeren Oost-Vlaanderen  -  KV Mechelen   2-0 
KV Mechelen maakte het zichzelf knap lastig op Daknam. Zo had het in een gesloten wedstrijd de beste kansen op een 
doelpunt, maar onzorgvuldigheid en een herboren ingevallen Steve De Ridder aan Lokerse zijde, zorgden in het slot voor 
drie punten voor de thuisploeg. 
Malinwa versierde al meteen een mooie mogelijkheid: Claes kreeg het leer van de klaarkijkende Pedersen, zijn plaatsbal 
ging via een thuisvoet in hoekschop. 
Jankovic startte met dezelfde elf als tegen Club Brugge – dus met Kawaya en Tomecak in de basis – en zag zijn troepen de 
meeste aanvalsdrift tonen. Doelman Verhulst moest een paar keer attent tussenkomen, maar echt grote, uitgespeelde 
kansen, nee die toverden Bandé en co niet op de mat 
Pedersen net niet 

KV Mechelen kreeg van een defensief en afwachtende thuisploeg de bal, maar het was wachten tot minuut 25 tot daar, 
na misser van Hupperts, een echte doelkans uit voortvloeide. Bandé tike tot bij Pedersen, de Deen kon onvoldoende 
controleren om de 0-1 te scoren. 
Lokeren reageerde meteen. Robin Söder probeerde het zelf te forceren met een heerlijke krul, Coosemans vloog het leer 
uit zijn doel. 
Beide elftallen wilden duidelijk geen centimeter ruimte prijsgeven en de wedstrijd floreerde dan ook in een partijtje 
tactisch verdedigen. Flitsende combinaties? Nee, die zagen we in de eerste helft niet. En doelpunten? Jammer genoeg 
geraakte ook Bandé niet voorbij de thuismuur. 
Rits op Verhulst 

Na de pauze trachtte Lokeren toch iets te proberen  richting  Coosemans. Malinwa voelde meer Wase aanvalsdrift, maar 
de ploeg van Peter Maes had het knap lastig om kansen in elkaar te knutselen 
KV Mechelen bleef echter het gevaarlijkst en verdiende stilaan een doelpuntje. Rits had een leuke aanval bijna zelf 
kunnen afronden, maar Verhulst ging goed plat. En toen de pas ingevallen Van Cleemput Bandé lanceerde bracht 
diezelfde Verhulst met de benen redding. 
Deksel op de neus 

De bezoekers sprongen slordig om met de geboden mogelijkheden en bij de eerste echte kans van de thuisploeg maakten 
twee invallers het verschil. De Ridder mocht aangeven, Straetmans werkte binnen. Koude douche voor Malinwa dat ook 
nog Seth De Witte verloor met een knieblessure. 
De 1-0 was duidelijk een mokerslag voor de Maneblussers. Het bleef proberen, maar het sprong o zo onzorgvuldig om 
met de ruimte en de kansen. Pedersen kreeg  zo –  alleen voor de kooi van Verhulst – een opgelegde kans, maar kopte ver 
naast. 
In de extra tijd maakte een counter van de heroptredende Steve De Ridder het helemaal af. Söder tikte de perfecte 
voorzet tegen de touwen. En zo moet Malinwa met een bijzonder onaangenaam gevoel de winterstop in en hopen op 
Spaanse zon voor tien knalprestaties in het slot van de competitie in 2018. 
 

Woensdag 27 december:  Daags na de laatste wedstrijd van 2017 maakte Malinwa het programma voor de winterstop 
bekend.  Op vrijdag 5 januari trekt de ploeg naar het Zuid-Spaanse Lepe voor een oefenstage van een week.  Op 
woensdag 10 januari vinden er 2 vriendschappelijke matchen plaats tegen Duitse clubs.  Om 13 uur wordt er tegen FC 
Ingolstadt 04 (tweede Bundesliga) gespeelt en om 15 uur treft een tweede selectie derdeklasser VfL Osnabrück. 
Verder gaf Johan Timmermans een korte toelichting over de penibele sportieve situatie waarin KV Mechelen zich bevindt.  



Plaats voor paniek is er niet, maar we moeten wel alert blijven.  Zo liet hij onder andere weten dat de club snelheid zoekt 
in alle linies.  Er zal tijdens de winterstop vooral op zoek gegaan worden naar een spits.  Ook van de winterstage wordt 
veel verwacht.  Er wordt verwacht dat de sportieve staf in Spanje de nodige accenten kan leggen om het belangrijke 
drieluik na nieuwjaar (3 matchen in 7 dagen: KVM-Zulte-Waregem, STVV-KVM en KVM-Mouscron) voor te bereiden. 
 

Vrijdag 29 december:  Zowel Hassan Bureima Bandé als Seth De Witte kregen van de 
Geschillencommissie strafvermindering voor hun rode kaart tegen Club Brugge KV.  De 
Witte, die sowieso out is met een spierscheur aan de kuit, zag z'n straf herleid worden 
van 3 speeldagen naar 2 speeldagen.  Topschutter Bandé, die eerst 2 wedstrijden 
schorsing kreeg, zal alleen de thuismatch tegen SV Zulte-Waregem moeten missen. 
Verder legde KV Mechelen met Abou Ben Qadir Ouattara opnieuw een Burkinees talent 
vast.  Ouattara is een 18-jarige flankaanvaller, die net als z'n landgenoten Hassan 
Bureima Bandé en Trova Boni Dopanga Loockman, overkomt van het Centre de 
Formation Salitas FC.  Hij tekende een contract voor 3,5 seizoenen bij Malinwa.  
Ouattara, die op tweede Kerstdag 18 werd, kon ook rekenen op de belangstelling van 
KSC Lokeren Oost-Vlaanderen.  Omdat hij tijdens z'n testperiode bij de Waaslanders 
nog een 18 was, liet sportief directeur Willy Reynders hem zelfs een voorakkoord 
tekenen.   Uiteindelijk verkoos hij toch om naar KVM te trekken.  

 

Woensdag 3 januari:  KV Mechelen realiseerde, na Trova 
Boni, een tweede wintertransfer: het haalde Clément 
Taimont weg bij Sporting Charleroi.  Tainmont is een 
Franse linksbuiten die dit seizoen in 9 wedstrijden 2 keer 
wist te scoren en 2 assists op zijn naam heeft voor de 
Zebra's.  Hij tekende een contract tot 2020 bij Malinwa en 
sluit vrijdag aan bij de groep die dan op winterstage naar 
Spanje vertrekt.  Eerder voetbalde hij onder andere voor 
Stade Reims, SC Amiens en LB Châteauroux.  KV zou rond 
de 400 000 euro betaald hebben voor de Fransman.  
 

Donderdag 4 januari:  Morgenvroeg vertrekken de troepen van coach Aleksandar Janković op stage naar het Zuid-
Spaanse Lepe.  Dit zal gebeuren zonder Faycal Rherras, Stefan Dražić, Silvère Ganvoula M'boussy en Željko Filipović.  Dit 
viertal kreeg vandaag te horen dat ze mogen uitkijken naar een andere club en voortaan moeten meetrainen met de B-
kern.  Voor Ganvoula wil dat zeggen dat hij terugkeert naar RSC Anderlecht, waarvan hij gehuurd werd.  Ook op Ljuban 
Crepulja, wiens huurperiode aan het Wit-Russische FK Shakhtor Soligorsk is afgelopen, doet KV geen beroep meer.   
Seth De Witte, die herstellende is van een spierscheur aan de kuit, blijft ook in België om hier verder te revalideren. 
Nieuwkomers Clément Tainmont en Abou Ben Qadir Ouattara gaan wel mee, net zoals de jongeren Dani Wilms, Gaétan 
Carina A Bosiers, Maxime De Bie en Jelle De Schoenmaeker.  Een andere nieuwkomer, Trova Boni, sluit mogelijk later aan 
bij de groep. 
 

Vrijdag 5 januari:  Nicolas Verdier 
keert terug naar Mechelen!  De Franse 
spits, die pas afgelopen zomer van 
Malinwa naar KAS Eupen trok, 
tekende een contract bij Geelrood tot 
het einde van het seizoen.  Hij wordt 
gehuurd van de Panda's.  Verder 
haalde KV ook Fabien Camus binnen.  
Camus is een Franse Tunesiër die 
sinds eind augustus van dit seizoen 
zonder club zat toen hij weg moest bij 
promovendus R. Antwerp FC.  De 
aanvallende middenvelder, die onder 
andere voor Olympique Marseille, 
Sporting Charleroi en KRC Genk 
speelde, tekende ook een contract 
van een half seizoen.  Beide spelers 
sluiten zaterdag meteen aan op de 
stage in het Spaanse Lepe.   
Vanmorgen vloog de Malinwadelegatie vanuit Eindhoven naar het Portugese Faro van waar de spelers naar hun 
stageplaats Lepe in Zuid-Spanje werden gebracht.  Bij aankomst trok Janković met z'n team onmiddellijk naar het 
trainingsveld voor een uitlooptraining. 
 
 
 



Zaterdag 6 januari:  Op de eerste echte stagedag kregen de spelers vandaag behalve een ochtendloop meteen 2 pittige 
trainingen voorgeschoteld. 
 

Zondag 7 januari:  Net als gisteren stonden er vandaag 3 trainingen op het schema.  Opnieuw werd er begonnen met een 
ochtendloop en nadien stonden er 2 veldtrainingen op het programma.  Dit allemaal onder een stralend zonnetje en 15 
graden. 
 

Maandag 8 januari:  Vandaag was het een rustigere dag voor KV in Spanje.  Na de voormiddagtraining was er een 
teambuilding voorzien in de vorm van padel, netvoetbal en golf. 
's Avonds nam Ivan Tomečak afscheid van z'n Mechelse collega's.  De Kroatische rechtsback tekende een contract voor 
3,5 jaar bij competitieleider Club Brugge KV en reisde onmiddellijk door naar Sotogrande waar blauw-zwart op stage was. 
 

Dinsdag 9 januari:  Trainer Janković had weer 3 
trainingen in petto voor z'n spelers.  Het weer in Spanje 
was wel minder dan de vorige dagen, het werd in Lepe 
een regenachtige dag. 
Het slechte weer in Spanje verhinderde  echter niet dat 
KV Mechelen actief was op de transfermarkt, het kocht 
vandaag Germán Mera Cáceres (op de foto in actie met 
Deportivo Cali) weg bij Club Brugge KV.  De transferprijs 
zou rond het miljoen euro liggen.  Mera is een 
Colombiaanse centrale verdediger van 27.  Hij is 
linksvoetig en tekende een contract van 2,5 jaar met 
optie bij Geelrood.  ’s Avonds legde hij in Spanje de om-  

gekeerde weg af dan Ivan Tomečak en verhuisde van het Brugse oefenkamp in Sotogrande naar dat van Malinwa in Lepe. 
 

Woensdag 10 januari:  Matchday!  Vandaag stonden er 2 oefenmatchen op het programma.  Malinwa verliet even haar 
uitvalsbasis in Spanje en trok even verderop de grens over tot in Portugal voor 2 vriendschappelijke wedstrijden. 
VfL Osnabrück  -  KV Mechelen   1-2 

In de eerste oefenwedstrijd van de dag nam KV Mechelen het op tegen VfL Osnabrück. 
De Duitse derdeklasser bleek een stugge tegenstander en in een evenwichtige eerste helft werd er niet gescoord. Na de 
rust kwamen de Duitsers op voorsprong via Agu. Even later kreeg Osnabrück een strafschop, maar Moris pakte. De 
redding van de doelman inspireerde zijn ploegmaats want al snel hing Bandé de bordjes in evenwicht.  Geelrood had zin 
in meer en De Bie trapte de winnende treffer nog tegen de touwen. De verdiende zege was een feit. 
FC Ingolstadt 04  -  KV Mechelen   0-4 

Na de zege tegen Osnabrück stond er meteen een nieuwe oefenpot op het programma. 
Tegenstander nummer twee van de dag was de Duitse tweedeklasser Ingolstadt. De twee ploegen hadden er duidelijk zin 
in en het tempo lag hoog. Ook de duels werden niet geschuwd. Op het halfuur bracht Mats Rits KVM op voorsprong, maar 
nog geen vijf minuten later kregen de mannen uit Beieren een strafschop. Kutschke twijfelde niet en gaf Coosemans het 
nakijken; 1-1. Niet veel later ging de bal opnieuw op de stip, maar deze keer trok de Mechelse doelman aan het langste 
eind. 
Na de rust bleef Uros Vitas aan de kant, hij werd vervangen door Jules Van Cleemput. Later in de wedstrijd kwamen ook 
Verdier en de Bie in het elftal en maakte Camus zijn debuut in Mechelse loondienst. 
De bordjes bleven lang in evenwicht hangen, maar in minuut 85 kwam daar verandering in. Hartmann bracht Ingolstadt 
op voorsprong met een rake kopbal. KVM leek op een nederlaag af te stevenen. Dat was echter buiten Elias Cobbaut 
gerekend. Hij maakte in het absolute slot nog gelijk met een knal in het dak van het doel en zo eindigde de wedstrijd 
tussen Ingolstadt en KVM op 2-2. 
 

Donderdag 11 januari:  Na de 2 wedstrijden van gisteren was het 
vandaag terug tijd voor ontspanning.  De dag werd begonnen met 
een strandloop, gevolgd door een quiz.  In de namiddag stond er 
een partijtje footgolf op het programma.  Dat allemaal onder een 
stralend zonnetje bij 17 graden.  Morgenvroeg reist het 
Malinwagezelschap terug af naar België waar het belangrijke 
drieluik (20/1 tegen Zulte-Waregem, 23/1 naar STVV en 26/1 tegen 
Moeskroen) van de herstart van de competitie wordt voorbereid. 
 

Vrijdag 12 januari:  KV Mechelen heeft er een nieuwe spits bij: 
Fatos Bećiraj tekende een contract voor 3,5 jaar bij Malinwa.  
Bećiraj is een 29-jarige Montenegrijn die overkomt van het 
Russische FC Dinamo Moskou.  Eerder speelde hij onder andere ook 
voor GNK Dinamo Zagreb, FC Dinamo Minsk en het Chinese 
Changchun Yatai FC.  Bećiraj, die Kossovaarse roots heeft,  
verzamelde ook al 49 A-caps voor Montenegro waarin hij 9 keer 
wist te scoren.  



Maandag 15 januari:  KV Mechelen organiseerde vandaag een persconferentie om 5 van de 7 nieuwe spelers voor te 
stellen.  De Burkinezen Abou Ben Qadir Ouattara en Trova Boni Dopanga Loockman, die reeds voor nieuwjaar hadden 
getekend,  waren niet van de partij.  Het was een tevreden voorzitter Johan Timmermans die de winteraanwinsten van 
Malinwa voorstelde.  Hij liet onder andere duidelijk verstaan dat deze transfers nooit gelukt waren in de oude structuur 
van de club.  “Het is dankzij de nieuwe investeerders dat deze spelers hier nu zitten. We denken gewapend te zijn voor de 
negen cupmatchen die nu volgen, al is het mogelijk dat er nog iets bijkomt, aldus Timmermans". 
 

 
 

Dinsdag 16 januari:  Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad de oprichtingsakte van de nieuwe nv die KV Mechelen 
oprichtte.  Daarin stond onder andere dat de 7 investeerders een kapitaalsinjectie van 5,25 miljoen euro hebben gedaan 
en zich engageerden voor een extra injectie op termijn van 2 miljoen euro.  De hoofdaandeelhouders Olivier Somers en 
Dieter Penninckx, die samen over 71% van de aandelen beschikken, brachten 2 miljoen euro in.  De overige 5 
investeerders (Stefaan Vanroy, Eddy De Reys, Luc Leemans, Thierry Steemans en Guy Vanherp) brachten elk 250 000 euro 
in, goed voor elk 4,5% van de aandelen.  De nieuwe vzw, KV Mechelen Support, bracht 375 000 euro in en bezit daarmee 
6,7% van de aandelen. 
De Raad van Bestuur van de nv bestaat voorlopig uit 11 personen: de 7 investeerders aangevuld met voorzitter Johan 
Timmermans, Mark Uytterhoeven en 2 leden van de vzw die ook uit het Supportersorgaan komen (Gert Van Dyck en Hans 
Van der Biesen).  De vzw zelf telt nog 25 man, waarvan een 12-koppige Raad van Bestuur:  Jan Velter (penningmeester), 
BVBA Sonart (vertegenwoordigd door Marc Faes), Thierry Lammar (secretaris), Silveer Dauwe (ondervoorzitter), Karel 
Keuleers, BVBA Bold Advice ( vertegenwoordigd door Koen Torfs), Gert Van Dyck, Tim Willocx, Wim Verbelen, Hans De 
Decker, Marleen Van Gucht en Hans Van der Biesen (voorzitter). 
 

 
 

De nieuwe 'sterke mannen' van de Malinwa: Somers en Penninckx. 

 

 
 



Woensdag 17 januari:  Yacouba Sylla is de achtste 
winteraankoop van KV Mechelen.  Sylla is een 27-jarige 
verdedigende middenvelder die dit seizoen door Stade 
Rennais FC werd verhuurd aan Panathinaikos FC.  De 
Malinees, die tevens aanvoerder is van het nationale 
team van Mali, beschikt na passages bij o.a. Aston Villa 
FC, Stade Rennais FC, Montpellier-Hérault SC en 
Kayserispor Kulübü over een pak ervaring in stevige 
competities als de Premier League, de Ligue I en de 
SüperLig.  Hij tekende een contract tot 2021 bij Malinwa, 
de transferprijs zou rond het 750 000 euro schommelen.  
Verder viel er vandaag ook extra sportief nieuws te   

rapen bij Malinwa. De club kreeg namelijk bezoek van een diëtiste die de spelers zal helpen om bewuster na te denken 
over wat ze eten.  Voor KV is dit een nieuwe stap in de professionalisering van de omkadering! 

 

Donderdag 18 januari:  Het leek wel op een herhaling van afgelopen maandag, Malinwa stelde vandaag opnieuw 5 
spelers voor aan de pers.  Deze keer ging alle aandacht naar KV's laatste aanwinst: Yacouba Sylla.  Verder werden ook de 
Burkinezen Abou Ben Qadir Ouattara en Trova Boni Dopanga Loockman gepresenteerd.  Van deze gelegenheid maakte de 
club ook gebruik om te laten weten dat jeugdspelers Hannes Smolders en Maxime De Bie een profcontract tekenden bij  
KV Mechelen.  Smolders, die tijdens dit seizoen al speelgelegenheid kreeg, tekende net zoals z'n ploegmaat De Bie tot 
2020. 
 

 
 

Zaterdag 20 januari:  Speeldag 22 Jupiler Pro League =>  KV Mechelen  -  SV Zulte-Waregem   0-2 
KV Mechelen verloor vanavond met 0-2 tegen Zulte Waregem. Een partij die de nodige punten moest opleveren, eindigde 
in een nachtmerrie voor geelrood.  
Malinwa begon vanavond met een vernieuwde kern aan haar eerste drieluik van belangrijke confrontaties in het kader 
van operatie redding. Gelukkig voor geelrood ging rode lantaarn Eupen enkele minuten voor de aftrap in het AFAS-
Stadion alsnog onderuit aan de oevers van de Maas.  
Trainer Jankovic dropte meteen nieuwkomers Mera, Beqiraj en Tainmont in de basis. Ook Dury liet het duo Harbaoui-
Marcq meteen opdraven. Een nerveus wedstrijdbegin leidde tot twee prima mogelijkheden voor de bezoekers: Nill De 
Pauw kon eerst niet profiteren van een prima voorzet van Kaya, terwijl hij even later een unieke mogelijkheid op een 
attente Coosemans schoot.  
Beqiraj nipt buitenspel  

Malinwa leek even tijd nodig te hebben om zich in de wedstrijd te knokken. Iets voor het kwartier kwam het dan toch 
eens gevaarlijk opzetten: Tainmont trok de bal prima voor doel, maar Beqiraj werd afgevlagd voor buitenspel.  
Na een nerveus, maar boeiend openingskwartier kwam de wedstrijd nooit echt op gang. Malinwa zocht het juiste ritme, 
terwijl de bezoekers het betere van het spel hadden, maar niet meer tot doelgevaar konden komen.  
In het slot van de eerste helft kwam  geelrood dan toch beter in de match. De beste mogelijkheid kwam nog van de voet 
van Tim Matthys. De flankaanvaller krulde een vrije trap in de handen van Bossut.  
Tijdens de rust wijzigden beide coaches één pion op het middenveld: Sylla kwam in de plaats van El Messaoudi, terwijl 
ook Marcq plaats moest ruimen bij de bezoekers. Hij werd vervangen door De Mets.  
Malinwa kwam scherper uit de kleedkamer, maar tot echte kansen kwam het niet. Weer was het een vrije trap van 
Matthys dat lange tijd het gevaarlijkste wapenfeit was in een evenwichtige tweede helft.  
Beqiraj out, Verdier in  

Twintig minuten voor het einde mocht verloren zoon Nicolas Verdier zijn opwachting maken. Het thuispubliek veerde 
recht en sloot de goalgetter meteen in de armen.  



De fauw zet Zulte op 0-1, Harbaoui op 0-2  

Op een gevaarlijke uitbraak van de bezoekers toont Coosemans zich een betrouwbaar sluitstuk. De goalie tikt een prima 
poging van Leya Iseka nog net in corner. Even later is de doelman van Malinwa dan toch geklopt: De Fauw reageert alert 
in de box en trapt de 0-1 tegen de touwen. Een fikse opdoffer voor geelrood, dat even later ook nog een tweede treffer 
om de oren kreeg via Harbaoui. De spits bleef koel voor de kooi van Coosemans en liet de goalie geen kans. (0-2)  
Malinwa ziet zo Zulte verder weg springen uit de kelder van het klassement. Dinsdag is het opnieuw D-day voor Malinwa, 
ditmaal op het veld van STVV.  
 

Zondag 21 januari:  Faycal Rherras wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan het Schotse Hibernian FC uit 
Edinburg.  Vorig seizoen speelde hij ook al in Schotland, bij Heart of Midlothian FC. 
 

Maandag 22 januari:  Speeldag 1 groep 1 reserven 1A  =>  RSC Anderlecht  -  KV Mechelen   6-1 
Met twijfels vertrokken we richting Neerpede, maar dat het ons aan de nodige inzet en mentaliteit ging ontbreken, 
hadden we niet voorzien. Anderlecht eiste de bal op en wij speelden met te veel respect en te weinig grinta om het hen 
moeilijk te maken.  Een vroege tegentreffer gevolgd door een stafschop en een rechtstreeks ingedraaide vrije trap, zorgde 
al voor een beslissende tussenstand aan de rust. Deze treffers waren vaak een gevolg van ons mistasten. 
Na rusten kwamen we met goede bedoelingen naar buiten maar de vroege uitsluiting van De Bie (48’) bracht ons in nog 
slechtere papieren. Desondanks kwamen we beter in de wedstrijd, maar werden de individuele fouten genadeloos 
afgestraft. Trova zorgde voor de 5-1 tussenstand na een doorsteekbal van Wilms. Ouatarra liet de kans op 5-2 onbenut en 
Van Keilegom deed hem dat na toen hij alleen voor de doelman verscheen. 
Al bij al een zeer leerzame wedstrijd met te veel individuele fouten, te weinig druk op de bal, geen te beste organisatie en 
een tegenstander die gewoon beter was. 
 

Dinsdag 23 januari:  Speeldag 23 Jupiler Pro League  =>  K. Sint-Truidense VV - KV Mechelen   2-0 
Malinwa ging op Stayen op zoek naar broodnodige punten in de strijd tegen de degradatie. Ook de Kanaries konden de 
punten goed gebruiken: ze konden al 10 matchen op rij niet meer winnen. Trainer Jankovic posteerde Verdier in de spits, 
die samen met de uit schorsing teruggekeerde Bandé en Kolovos voor doelgevaar moest zorgen. 
De thuisploeg zorgde al snel voor dreiging, maar Vetokele en Kitsiou besloten over. Het was de voorbode van de eerste 
grote kans van de wedstrijd. De bal viel pardoes voor de voeten van Bezus, die de bal gelukkig voor KV naast de verkeerde 
kant van de paal plaatste. Malinwa kon er aanvankelijk weinig tegenover stellen en had bij momenten moeite met de 
hoge druk van de thuisploeg.  
Teixeira kopt 1-0 binnen  

Bij de volgende kans was het wel raak voor Sint-Truiden. Texeira kopte een gemeten vrije trap van Bezus voorbij de 
kansloze Coosemans. Geelrood alweer op achtervolgen aangewezen. (0-1) 
Even later loodste Verdier Bandé met een gemeten tik door de Truiense defensie, maar de jonkie besloot de wenkende 
kans op doelman Steppe. Mechelen putte wel vertrouwen uit de gemiste mogelijkheid en ging stilaan beter voetballen. 
Thuisdoelman Steppe zorgde even voor hoop in de Mechelse harten door half naast een vrije trap van Kolovos te 
grabbelen, maar wist zich net op tijd te herpakken voor de aanstormende Cocalic.  
Malinwa bleef zoeken naar oplossingen  

In minuut 36 moest Coosemans gepast tussenkomen op een gevaarlijke hoekschop. Het betekende het sein voor de 
thuisploeg om op zoek te gaan naar een tweede doelpunt. Amper een minuut later mikte Dussaut, oog in oog met 
Coosemans, een enorme kans net naast. De flankaanvaller had de smaak te pakken en knalde de volgende kans nipt over. 
Ondertussen was een geblesseerde Paulussen vervangen door Van Cleemput. Malinwa geraakte, met de rust in zicht, nog 
maar moeilijk in de zestien van de thuisploeg en mag na de rust proberen de scheve situatie om te keren.  
Verdier bleef tijdens de rust in de kleedkamer en werd afgelost door Beqiraj. KV tekende voor de eerste dreiging met een 
voorzet van Bandé, maar grote kansen bleven uit. STVV nam al snel het heft in handen en dat leverde in de 58ste minuut 
de 2-0 op via Dussaut. Een mokerslag voor Malinwa dat even de kluts kwijt was. 
KV begon met de moed der wanhoop aan de zoektocht naar de aansluitingstreffer. Pogingen van Cocalic en El Messaoudi 
misten doel en na een rush van El Messaoudi over de rechterflank besloot Bandé de grootste kans over doel.  
Rood voor ingevallen Beqiraj 

Met nog 20 minuten op de klok stak El Messaoudi nog eens de neus aan het venster maar zijn schot kon de thuisploeg 
niet verontrusten. Met Pedersen in de plek van Kolovos ging KV het laatste kwartier in. 
Doelgevaar leverde dat niet meer op. STVV kwam nog het dichtst bij een doelpunt met scherpe counters die door Botaka 
en Dussaut respectievelijk in het zijnet en op Coosemans werden besloten. KV liet zich enkel nog opvallen met een late 
rode kaart voor Beqiraj.  
 

Woensdag 24 januari:  Na de 0 op 15, waarin KV Mechelen ook geen enkele keer wist te scoren, werd de samenwerking 
met Aleksandar Janković stopgezet.  Dennis Johannes van Wijk wordt de nieuwe hoofdtrainer van KV.  De 55-jarige 
Nederlander, die onder andere voor AFC Ajax, Norwich City FC en Club Brugge KV voetbalde, werd in september 
ontslagen bij tweedeklasser Oud-Heverlee Leuven en vorige week bij OHL's reeksgenoot KSV Roeselare.  Malinwa is dus 
z'n derde ploeg dit seizoen en van Wijk is na Yannick Ferrera y Caro en Aleksandar Janković de derde coach van Malinwa 
dit seizoen... In zijn kielzog komt Frederik Vanderbiest mee als assistent. 
Verder kreeg Fatos Besim Beqiraj een schorsingsvoorstel van 3 speeldagen voor z'n rode kaart van gisteren.  KV Mechelen 
aanvaardde deze straf niet en ging in beroep zodat de Montenegrijn volgende week voor de Geschillencommissie 
verschijnt. 



   
 

   
 

Crisistrainers van Wijk en Vanderbiest in beeld bij vorige werkgevers. 
 

Donderdag 25 januari:  Aan zelfspot was er tussen de 
KV Mechelensupporters geen gebrek.  Op de sociale 
media circuleerden deze week verschillende ludieke 
cartoons.  Toen voorzitter Johan Timmermans liet 
optekenen dat wie in het voetbal niet tegen z'n verlies 
kan, beter kan gaan vissen of vogelpikken werd de 
"Malinwa Fishing Squad" op gericht. 
Ook Tim Matthys die geblesseerd moest toekijken, 
deed z'n duit in het zakje.  De rechtsbuiten van Geel-
rood kwam vorige week namelijk onzacht in aanraking 
met de reclameborden en moest een snijwonde aan 
z'n linkerknie laten hechten zodat deze knie "buiten 
dienst" was.  Na de zege van KAS Eupen tegen 
Sporting Charleroi verhuisde de rode lantaarn van de 
Oostkantons naar Mechelen.  Ondertussen zit KV ook 
al een maand zonder punten...  
 

   



Vrijdag 26 januari:  Speeldag 24 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  Excel Mouscron   0-2 
Malinwa eindigde een turbulente week met een nieuwe mokerslag. Ook onder coach Van Wijk vond geelrood niet de weg 
naar doel en verloor met 0-2 van Excelsior Mouscron. 
Na een dramatische week schaarde het geelrode legioen zich van bij de aftrap vol achter de thuisploeg. Het enthousiasme 
resulteerde al snel in een eerste kopkans voor Pedersen. Oude bekende Olivier Werner keek de bal naast. 
Malinwa probeerde de match in handen te nemen maar meer dan een volley van alweer Pedersen kreeg het niet klaar. 
Moeskroen kwam beter in de wedstrijd en kon dreigen via Nkaka en Olinga. In de 24ste minuut kwam KV goed weg toen 
een doelpunt van Rotariu werd afgekeurd voor buitenspel. 
Mohamed kopt bezoekers op 0-1 voorsprong  

Het Moeskroens offensief deemsterde weg en Bandé deed de Mechelse hoop herleven toen hij vlot z’n man passeerde. 
Hij twijfelde te lang om voor te zetten en weg was de kans. Even later kon Vitas net niet bij een doorgekopte bal. Met de 
rust in zicht trachtte KV een versnelling bij te schakelen maar het kreeg een ijskoude douche. Olinga gleed op links voorbij 
Bandé en Mohamed kopte zijn gemeten voorzet voorbij Coosemans. (0-1)  
Rotariu verdubbelt de score: 0-2  

De tweede helft was nauwelijks begonnen of Moeskroen verdubbelde de voorsprong. Rotariu knikte een hoekschop 
simpel binnen en zette de Henegouwers op rozen. Van Wijk reageerde met een dubbele wissel: Verdier en Cobbaut 
kwamen in het veld voor Kolovos en Mera. 
Ook Schoofs kwam in de ploeg en KV probeerde zich opnieuw in de match te knokken. Moeskroen plooide terug en 
Malinwa kwam heel dicht bij een doelpunt, maar Verdier knalde de grootste kans tegen de paal. 
Vitas schilderde even later een vrije trap net naast en KV reeg de grote kansen plots aan mekaar. Noch Pedersen, noch 
Rits wisten echter hun wenkende mogelijkheid te benutten.  
De storm ging langzaam liggen en verder dan een knal van Rits op de vuisten van Werner kwam Malinwa niet meer. 
Moeskroen verscheen nog één keer in de buurt van Coosemans. Na een messcherpe counter stond Awoniyi alleen voor 
de Mechelse goalie, die met een mooie voetveeg z’n ploeg behoedde van de 0-3. 
KV blijft door de zesde nederlaag op rij sowieso laatste in de stand. Ondanks de nederlaag lieten de Mechelse fans zich 
van hun trouwste kant zien en staken de spelersgroep nog een hart onder de riem met het oog op de moeilijke 
verplaatsing naar Anderlecht. 
 

Zaterdag 27 januari:  Vandaag raakte bekend dat de contracten van Željko Filipović en Stefan Dražić in onderling overleg 
werden ontbonden.  Verder was de overwinning van Excel Mouscron gisteren de zoveelste statistiek die KV verbrak in 
negatieve zin.  Een overzicht:  Standard begon haar uitwedstrijden dit seizoen met 1/9, dat punt haalden ze op KV.  Gent 
startte de competitie met 1/12, dat punt haalden ze op KV.  Genk won dit seizoen nog maar 2 thuismatchen, ééntje ervan 
was tegen KV.  Oostende startte de competitie met 1/21, dat punt haalden ze op KV.  Anderlecht scoorde 1x 4 goals op 
verplaatsing, op KV.  Eupen won geen enkele wedstrijd met meer dan 1 doelpunt verschil, behalve tegen KV.  Club Brugge 
kon 3 uitmatchen op rij niet winnen, tot ze naar KV mochten.  Lokeren won dit seizoen nog maar 2 thuismatchen, ééntje 
ervan was tegen KV.  Zulte-Waregem pakte de laatste 14 matchen 7/42, waarvan 6 tegen KV.  STVV had al 10 matchen op 
rij niet meer gewonnen, tot de thuismatch tegen KV.  Mouscron haalde na een 0/9 haar eerste punten toen ze tegen KV 
mochten... 
 

Maandag 29 januari:  Voorzitter Johan Timmermans liet weten dat Hassan Bureima Bandé het seizoen bij Malinwa zal 
uitdoen.  AFC Ajax, de club waar KV's goudhaantje volgend seizoen gaat spelen, wou de speler nu al naar Amsterdam 
halen.  De Nederlandse topclub zou hiervoor 1 miljoen euro extra op tafel willen leggen, maar na een gesprek met Bandé 
zelf werd er beslist dat hij in Mechelen zal blijven.  In tegendeel, zoals sommige media schrijven, is Bandé nog steeds 
gemotiveerd om KV Mechelen te helpen in de strijd tegen het behoud in eerste klasse A. 
 

Maandag 29 januari:  Speeldag 2 groep 1 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  KRC Genk   4-0 
Heel wat A -kern spelers traden in deze wedstrijd aan onder het toezien van de nieuwe trainer (Dennis van Wijk). 
Vanaf het begin bepaalden we dan ook het wedstrijdverloop!  Leal schoot de eerste grote kans pardoes op de doelman, 
maar Berqiraj deed later beter: hij kopte een voorzet van De Looze tegen de touwen. Aansluitend verzilverde Leal een 
assist van El Messaoudi en zo gingen we de rust in. 
Op het uur vergat Camus KRC Genk volledig uit te tellen maar dat gebeurde kort erna toch: Kawaya scoorde van op de 
stip na een fout op Berqiraj.  Moris behoede ons van een tegentreffer, zodat de geruststellende voorsprong op het bord 
bleef.  In deze fase en ook andere wedstrijdmomenten was de kwaliteit van de tegenstander merkbaar. 
Camus bepaalde uiteindelijk de eindstand door een bal van op de rand van de 16m in de bovenhoek te schilderen. 
 

Woensdag 31 januari:  Op de laatste dag van de transferperiode 
versterkte KV Mechelen zich met Mamadou Bagayoko.  Bagayoko 
is een 28-jarige rechtsback die tot het einde van het seizoen 
gehuurd wordt van tweedeklasser OH Leuven.  De Ivoriaan, die 
vandaag al meetrainde met KV, speelde  eerder onder andere voor 
Slovan Bratislava en STVV en moet bij Malinwa de blessures van 
Jules Van Cleemput en Laurens Paulussen opvangen.  In haar 
zoektocht naar een extra centrumspits ving Malinwa echter bod.  
Onder andere Joseph Akpala, Chris Bédia, Jonathan Bolingo, Igor   

De Camargo en Tom De Sutter werden genoemd in de geruchtenmolen, maar het leverde niks op voor KV Mechelen 



Vrijdag 2 februari:  De Geschillencommissie Hoger Beroep heeft Fatos Besim Beqiraj een schorsing van 2 speeldagen, 
waarvan één met uitstel, en een boete van 800 euro opgelegd.  Vorige week kreeg de nieuwe spits van Malinwa 3 
wedstrijden schorsing waartegen KV in beroep ging.  De Geschillencommissie deed er afgelopen dinsdag 1 speeldag af en 
in Hoger Beroep werd het er dus nog ééntje minder.  Daardoor is de Montenegrijnse aanvaller er komende zondag niet bij 
op RSC Anderlecht, maar kan hij wel spelen in de degradatietopper tegen KAS Eupen waarvoor Nicolas Verdier niet 
speelgerechtigd is omdat hij gehuurd wordt van Panda's uit de Oostkantons. 
 

Zondag 4 februari:  Speeldag 25 Jupiler Pro League  =>  RSC Anderlecht  -  KV Mechelen   2-2 
Malinwa sprokkelde vanmiddag een verdiend punt op het veld van landskampioen RSC Anderlecht. Bandé en Spajic (own-
goal) wisten de openingstreffer van Ganvoula uit. Helaas voor de Mechelaars kopte de targetspits ook na de rust de bal 
tegen de touwen en schoot Morioka een uitgelokte strafschop naast de kooi van Coosemans. Een hoopgevend punt voor 
geel en rood. 
Dennis Van Wijk moest na de nederlaag tegen Moeskroen noodgedwongen schuiven en dropte met El Messaoudi, 
Matthys, Bagayoko, Cobbaut en Schoofs vijf nieuwe pionnen in de basis. In een rustige openingsfase was de eerste 
mogelijkheid voor Malinwa. Na een kort uitgevoerde hoekschop besloot Cocalic net naast. 
Na 10 minuten was het aan de overkant, bij de eerste kans voor de thuisploeg, wel meteen raak. Uitgerekend Ganvoula 
kopte een voorzet van Morioka tegen de netten. (1-0) KV Mechelen toonde zich niet aangeslagen en al snel stond de 
stand weer in evenwicht. Bandé was er als de kippen bij om een afgeweerd schot van Matthys binnen te duwen. (1-1) 
Malinwa van 1-0 naar 1-2  

En na weken van aanvallende droogte ging het scoren plots vanzelf. Spajic besloot KV een handje te helpen en devieerde, 
tot ontzetting van het thuispubliek, een voorzet voorbij Sels. KVM had de match nu helemaal in handen en kwam via 
Matthys en Schoofs zelfs erg dicht de 1-3. Anderlecht wilde graag de gelijkmaker voor de pauze, maar tot grote kansen 
kwam het niet meer. Geelrood hield al bij al makkelijk stand en mag na een sterke eerste helft dromen van een stunt.  
Ganvoula brengt paarswit met een tweede treffer op gelijke hoogte (2-2)  

Dezelfde elf Mechelaars botsten na rust op een iets scherpere thuisploeg maar konden al snel opnieuw dreigen. Schoofs 
geraakte na een scherpe uitbraak echter niet voorbij Sels. 
Defensief had de thuisploeg haar handen vol met Bandé, terwijl het aanvallend maar pover voor de dag kwam. Tot de 
dekselse Ganvoula nog een keer kon koppen en z’n tweede van de middag maakte. Malinwa had plots meer moeite om 
onder de druk uit te raken, maar groter onheil bleef uit. 
Morioka mist strafschop  

Malinwa herstelde opnieuw het evenwicht en bijna stond het weer op voorsprong, maar een knal van Matthys zoefde net 
voorbij de paal. Camus was ondertussen Schoofs komen vervangen en de wedstrijd kabbelde gezapig het laatste kwartier 
in. Verdier kwam in de plek van een moegestreden Matthys en mocht proberen de wedstrijd opnieuw in vuur en vlam te 
zetten. 
Met nog tien minuten op de klok probeerde Morioka zich door te zetten en ging dan tegen de grond. Dierick twijfelde niet 
en wees naar de stip. De Japanner wilde zelf de elfmeter omzetten, maar schoot tot grote vreugde van het bezoekersvak 
naast. KV Mechelen kreeg nog een mooie kans in het slot na een trekfout op Verdier, maar Tainmont trapte de laatste 
mogelijkheid over de kooi van Sels. Geelrood kwam niet meer in de problemen en bezorgt zichzelf met dit onverhoopt 
punt een stevige boost met het oog op de clash met Eupen. 
 

Maandag 5 februari:  Speeldag 3 groep 1 reserven 1A  =>  KV Oostende  -  KV Mechelen   2-0 
Met een experimenteel elftal zakten we af richting de kust, om een eerste oordeel te vormen voor de nabije toekomst. 
We begonnen de wedstrijd vrij aardig en controleerden het eerste kwartier. Daarin verscheen Jubitana alleen voor de 
doelman, scoren lukte echter niet.  Daarna verloren we onze grip op de wedstrijd en stapelden onnodige fouten zich op. 
Het leek een kopie van de wedstrijd op Anderlecht, echter Oostende strafte de mogelijkheden niet af.  De 0-0 aan de rust 
was dan ook geen weergave van het spelbeeld. 
Na de rust trokken we de foutenlast helaas door: Valkenaers voorkwam lang een tegentreffer maar moest zich 
uiteindelijk toch gewonnen geven na knullig balverlies.  Daarna verbeterde ons spelpijl lichtjes en kwamen we dreigender 
voor de dag, scoren lukte uiteindelijk niet.  Een strafschop werd ons ontnomen en in de laatste minuut incasseerde we 
een tweede tegentreffer.  Al bij al kwamen we met deze uitslag goed weg, wetende dat Oostende nog twee stafschoppen 
miste. 
 

Woensdag 7 februari:  Hassan Bureima Bandé eindigde vanavond op het gala van de Gouden Schoen op de tweede plaats 
in de categorie 'belofte van het jaar'.  Het goudhaantje van Malinwa moest enkel Henry Onyekuru laten voorgaan.  De 
Gouden Schoen zelf was voor Club Brugge-speler Ruud Vormer, Youri Tielemans (vorig seizoen Anderlecht, nu AS 
Monaco) werd tweede en Leander Dendoncker (Anderlecht) derde.  Colin Coosemans strandde op de vijfde plaats in de 
verkiezing voor 'doelman van het jaar', de trofee ging naar AA Gent-keeper Lovre Kalinić.  Tot slot kreeg ook Yannick 
Ferrera enkele stemmen achter z'n naam in het referendum 'trainer van het jaar'.  De ex-coach van Malinwa werd 11de, 
Felice Mazzu van Sporting Charleroi stond op het hoogste schavotje van de trainers. 
 

Zaterdag 10 februari:  Enkele uren voor de aftrap van de levensbelangrijke degradatietopper tegen KAS Eupen laat KV 
Mechelen weten dat vak I, het grote staanvak aan de lange zijde, is uitverkocht.  Verder zijn er weer shuttlebusjes 
voorzien van de parking in Mechelen-Noord. 
 

Zaterdag 10 februari:  Speeldag 26 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KAS Eupen   1-0 



Met de steun van zowat 14.000 supporters voetbalde KV Mechelen naar een oververdiende en o zo belangrijke drie 
punten tegen Eupen. Op de verlossing was het wel wachten tot minuut 73 toen Pedersen een heerlijke nummertje van 
Bandé binnentikte. Malinwa springt zo over Eupen naar plaats vijftien. 
Malinwa opende “de wedstrijd van het jaar” furieus voor meer dan 14.000 toeschouwers. Schoofs en Bandé toonden Van 
Crombrugge meteen dat het hen menens was. 
Van Wijk probeerde, met nagenoeg dezelfde elf die een punt haalden in Anderlecht, de Oostkantonners tegen het eigen 
doel te drukken. Enkel de geschorste El Messaoudi werd vervangen door Mera. De bezoekers lieten de thuisploeg de bal 
en waren op overleven aangewezen in het eigen strafschopgebied. 
De ene na de andere bal dropten Rits en co in de zestien op hoop van een welgekomen doelpunt. De grootste kans was 
voor Cobbaut. Een ferme uithaal van het nummer 22 week net voldoende af om naast te belanden. 
Bandé mist dé kans op 1-0 

Even leek Eupen wat meer aanvalsdrift te tonen, maar dat brak hen na een defensief missertje van Peybernes bijna zuur 
op. Bandé ging met het leer aan de haal, maar vergat breed te leggen naar Schoofs. Zo belandde een uitgelezen 
mogelijkheid in de armen van goalie Van Crombrugge. 
Na de pauze kwam Eupen even piepen in het strafschopgebied van Coosemans. Niet dat de goalie – voor de match nog 
gehuldigd als Meest Verdienstelijke Speler van 2017 – veel in actie moest komen. Daarvoor was de Eupense druk de 
steriel. 
Invaller Pedersen doet het! 

Het was wel het sein voor Van Wijk om Pedersen in de strijd in de gooien. Een gouden zet, zo zou blijken. Eerst kreeg de 
Deen nog net zijn teen tegen een lange bal, maar doelman Van Crombrugge redde fraai. 
Even later was het wél raak: een lekkere actie van Bandé op de achterlijn bereikte in het pak de goedlopende Pedersen 
die het leer hoog in de touwen tikte. Al wat geel en rood was, vloog de lucht in en mocht op slag al nagelbijtend gaan 
uitkijken naar het eindsignaal. 
3 punten binnen! 
Want zoals dat dan in het voetbal vaak loopt, kan die andere kant dan plots wel weer aanvallen. Coosemans en de 
Mechelse organisatie stonden echter pal. De hoog voetballende Van Crombrugge zag zelf bijna nog twee keer een bal 
over hem vliegen, maar hij voorkwam zelf de zekerheid voor de thuisploeg. 
Maar de drie punten waren wel definitief van stamnummer 25 toen scheidsrechter Lardot na 93 minuten voetballen 
affloot. KV Mechelen springt zo over Eupen in de stand. 
 

Maandag 12 februari:  Speeldag 4 groep 1 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  KSC Lokeren Oost-Vlaanderen   4-1 
We begonnen flitsend aan deze wedstrijd: bij de eerste aanval jaagde Jubitana de bal los in de winkelhaak, een schot van 
buiten de backlijn.  Daarna bepaalden we het wedstrijdverloop.  Lokeren profiteerde echter van een onachtzaamheid om 
gelijk te maken, maar even later vlamde Leal de bal hoog tegen de touwen.  Voor de rust kwam Lokeren nog een keer 
dreigen maar trapte Jubitana een vrije trap over het muurtje in doel.  Zo gingen we met een goed gemoed de rust in. 
Daarna trokken we de lijn door en was het wachten tot het geruststellende doelpunt: Zeroual zette Ouatarra alleen voor 
de doelman, omspeelde hem met succes en plaatste de bal in het lege doel.  De resterende minuten kwamen we nooit in 
de problemen en speelden we de wedstrijd rustig uit.  Hiermee bewijzen we thuis te horen in play-off1, maar dan horen 
we de jongeren die het verst staan in hun ontwikkeling samen te zetten. 
 

Dinsdag 13 februari:  Ljuban Crepulja, op wie Malinwa na z'n verhuurperiode bij FK Shakhtor Soligorsk niet meer rekende, 
vond onderdak bij het Bosnische FK Sarajevo. 
 

Zondag 18 februari:  Speeldag 27 Jupiler Pro League  =>  KAA Gent  -  KV Mechelen   2-2 
Malinwa wist uit twee pogingen twee doelpunten te prikken in de eerste helft, maar AA Gent rechtte de rug in een 
geanimeerde tweede helft waarin het ook tweemaal de weg naar doel vond. Eindstand AA Gent – KV Mechelen: 2-2.  
KV Mechelen kende een droomstart in de Ghelamco Arena: na amper twee minuten voetballen, zette Rits zich goed door 
op rechts. De kapitein van Malinwa bediende de aanstormende Tainmont die Kalinic geen kans gaf: 0-1. Een geweldig 
begin van een zonovergoten voetbalnamiddag.  
Assist en doelpunt voor Mechelse kapitein 

Tweede poging, tweede keer prijs voor geelrood: Bandé vond de inlopende Cobbaut op links die met een strakke schuiver 
Kalinic tot een goede redding dwong. Rits was er echter als de kippen bij om de bal aan de tweede paal binnen te 
schuiven. (0-2)  
Net als twee weken geleden zette Malinwa een prima organisatie tussen de lijnen: een stevig blok en counteren wanneer 
het kon. De Buffalo’s beten er hun tanden op stuk gedurende de hele eerste helft.  
Janga kopt blauwwit weer in de wedstrijd (1-2) 

Coach Vanderhaeghe wisselde tijdens de pauze Machado voor Tsjakvetadze. De invaller liet meteen van zich horen met 
een stevige pegel op Coosemans. De Mechelse goalie moest zich enkele minuten later wel gewonnen geven op een rake 
kopbal van Janga. (1-2) 
Terwijl geelrood het duidelijk moeilijk had in het begin van de tweede helft, groeide het geloof bij de thuisploeg met de 
minuut. Gesteund door de gezangen van de thuisfans legden de Buffalo’s fris  en aanvallend voetbal op de mat. Coach 
Van Wijk voelde dat hij moest ingrijpen en wisselde Matthys voor een frisse Camus. 
Jaremtsjoek kopt gelijkmaker binnen (2-2) 



Terwijl de storm even leek te gaan liggen, sloeg de thuisploeg voor een tweede maal genadeloos toe. Jaremtsjoek kopte 
de bal met een listige plaatsbal in de zijkant van het net. (2-2) En nog was de honger van blauwwit niet gestild: 
Tsjakvetadze besloot een unieke mogelijkheid op Coosemans die geelrood in de wedstrijd hield.  
Het werd hinken op twee gedachten voor beide ploegen: vrede nemen met een punt of toch vol voor de overwinning 
gaan. Malinwa liet het initiatief aan de thuisploeg, maar die wist er ook maar weinig raad mee. Van Wijk wisselde dan 
maar Bandé voor een frisse Pedersen, maar zonder bepalend resultaat. AA Gent leek nog even te kunnen juichen toen 
Coosemans een pegel van de borst liet springen, maar gelukkig voor Malinwa stond de grensrechter attent te vlaggen 
waardoor de 2-2 terecht op het scorebord bleef. KV Mechelen pakt zo een punt in de Ghelamco Arena en staat nu twee 
punten boven rode lantaarn Eupen.  
Door deze overwinning doorbrak KV eindelijk ook eens een zegereeks in plaats van een non-winningstreak van een 
tegenstander. De Buffalo's hadden sinds de komst van trainer Yves Vanderhaeghe in oktober immers een perfect 
parcours afgelegd met 9 overwinningen op rij.  Het team van Dennis van Wijk was ook het eerste dat dit seizoen 2 
doelpunten kon scoren in de Ghelamco-Arena.  Ondertussen werd nog een andere statistitiek blootgelegd: Malinwa is de 
enige ploeg die dit seizoen nog niet scoorde op een hoekschop! 
 

Maandag 19 februari:  Speeldag 5 groep 1 reserven 1A  =>  R. Standard de Liège  -  KV Mechelen   4-1 
We begonnen niet al te flitsend aan deze wedstrijd en vergaten scherp te zijn bij balverlies.  Na 10’ scoorde Standard dan 
ook de openingstreffer.  Enkele minuten later benutten de Rouches ook nog een stafschop, waardoor we te snel achter 
de feiten aanliepen.  Nochtans deden we er alles aan om de aansluitingstreffer te scoren.  Jubitana en Ouattara geraakten 
echter niet voorbij een sterke Bodart. Zelfs Beqiraj slaagde niet vanop de strafschopstip.  Zo vergaten we ons terug in de 
wedstrijd te brengen.   
Na de rust kon het twee kanten uit, maar het dubbeltje viel aan de andere kant: een dekkingsfout in de backlijn werd 
afgestraft.  Ouattara scoorde nog tegen nadat hij in het straatje werd gestuurd door Wilms en een carambole verdween 
jammerlijk langs de verkeerde kant van de paal.  Een vierde tegentreffer besliste de wedstrijd definitief.   
De uitslag was niet in evenredigheid met het kwaliteitsverschil, maar efficiëntie is ook een kwaliteit. 
 

Woensdag 21 februari:  Het Laatste Nieuws schreef vandaag dat KV Mechelen een boete kreeg van 5.000 euro voor het 
wegsturen van assistent-trainer Frederik Vanderbiest tijdens RSC Anderlecht – KV Mechelen. 
 

Zaterdg 24 februari:  Speeldag 28 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  Sporting du Pays de Charleroi   1-1 

KV Mechelen vergat vanavond ene gouden zaak te doen in de strijd om het behoud. KVM kwam snel achter na een blitz-
offensief van Charleroi en een doelpunt van Bedia, maar vocht zich gaandeweg richting de gelijkmaker. Die viel nog voor 
de pauze via het hoofd van Mera.  
Na de rust was het wachten op die ene gouden kans in een helft éénrichtingsvoetbal. Mats Rits miste echter dé 2-1 in het 
slot vanop de stip. 
Opnieuw punten pakken – en liefst drie – was de boodschap voor een Malinwa-in-strijd-voor-het-behoud. Maar dat was 
gemakkelijker gezegd dan uitgevoerd tegen de robuuste nummer twee uit onze competitie. 
De Carolo’s begonnen immers vinnig aan de partij en zetten KVM meteen onder druk. Na dertien minuten moest 
Coosemans zich al omdraaien. Cocalic sprong niet, Bedia wel en daar stond plots de 0-1 op het bord. 
Malinwa was duidelijk van slag en wist niet goed wat aanvangen met de aanvallende impulsen van de Carolo’s. Fall kon 
even later bijna profiteren van een missertje van Sylla: hij besloot gelukkig op de KVM-goalie. 
KVM vecht terug 

KVM probeerde het evenwicht te herstellen en gaandeweg lukte dat ook. Pedersen probeerde met een bal over de 
defensie van de Zebra’s, Bandé miste kracht om doelman Mandanda echt te bedreigen. Het was wel de eerste reactie van 
de thuisploeg na een moeilijk openingskwartier. Twintig minuten ver had de 1-1 zelfs op het bord moeten staan toen 
Tainmont een afvallende bal in de zestienmeter hard over keilde. 
Mera met het hoofd 

Schoofs kapte en draaide: Mandande moest plat op de fraaie trap van de middenvelder. KV Mechelen verdiende 
ondertussen de gelijkmaker en hoera, die viel ook nog voor de pauze. German Mera verschalkte met een rake kopbal 
Mandanda. 
Wachten op die ene kans 

Ook in de tweede helft bleef KV Mechelen het initiatief nemen. De Zebra’s beperkten zich tot verdedigen en hoopten op 
een snedige counter, maar Malinwa hield het achteraan helemaal gesloten. KVM bleef het balbezit houden, maar tot 
grote kansen kwam het niet. 
Het was wachten op minuut zeventig om het eerste gevaar te noteren: Cobbaut kon van net buiten het strafschopgebied 
uithalen, Mandanda zag het leer naast zoeven. 
KVM mist strafschop! 

Malinwa bleef ballen in de bezoekende zestien droppen, hopend op dat ene gaatje, die ene kans. En die ultieme 
mogelijkheid bood zich een tiental minuten voor het einde aan vanop de stip. Pedersen werd tegen de graszoden 
gewerkt, Vertenten legde het leer op de penaltypunt. 
Mats Rits zette zich achter de bal, maar vond Mandanda op zijn weg naar wat een o zo belangrijke driepunter had 
betekend. 



De touwen trilden niet, de Mechelse hoop op een serieuze optie op het behoud slonk plots. Malinwa pakte zo opnieuw 
een puntje, maar moet nu met een bijzonder wrange nasmaak naar de live-or-die-duels tegen Standard en Waasland-
Beveren. 
 

Maandag 26 februari:  Speeldag 6 groep 1 reserven 1A  =>  KAA Gent  -  KV Mechelen   5-2 
We begonnen laks zoals we opgewarmd hadden en dat op een bevroren moeilijk bespeelbaar veld. 
Het duurde dan ook niet lang voordat we een tegentreffer slikten.  Luttele  minuten later maakten we ook nog eens een 
onnodige strafschopfout, al belandde de bal op de paal. Eindelijk werden we wakker geschut. 
Waar we voordien niet in slaagden lukte nu wel: goede balcirculatie en rood-geel kwam opzetten. 
In deze betere fase incasseerden we echter een tweede tegentreffer, maar scoorden we ook direct tegen zodat we aan de 
rust nog enige hoop mochten koesteren. 
Deze hoop werd gauw in de kiem gesmoord toen onze doelman zich verkeek op een afstandschot vanop 25m. 
Een strafschop omgezet in twee tijden door Jubitana bracht ons toch weer terug tot leven. Tot een nieuwe 
onachtzaamheid werd afgestraft. 
Daarna probeerden we nog wel met pogingen van Jubitana en Van Horenbeeck maar slikten we nog een vijfde 
tegentreffer. 
Conclusie: op verplaatsing kunnen we het in play-off 1 blijkbaar niet opbrengen om gedreven te spelen en verwaarlozen 
we onze verdedigende taken. 
 

Zaterdag 3 maart:  Speeldag 29 Jupiler Pro League  =>  R. Standard de Liège  -  KV Mechelen   3-2 
Aan de oevers van de Maas moest coach Van Wijk noodgedwongen schuiven in zijn basiself. Camus kwam in de plaats van 
de zieke Tainmont. Ook El Messaoudi verscheen meteen aan de aftrap, terwijl Pedersen als diepe spits zijn plaats moest 
afstaan aan Bandé. Bij de thuisploeg nam Cop de plaats van de geschorste Mpoku in.  
Edmilson niet, Bandé wel (0-1) 

De thuisploeg schoot scherp uit de startblokken met een prima kans voor Edmilson. De flankaanvaller trok de bal scherp 
voor de kooi van Coosemans, maar gelukkig voor geelrood was er niemand gevolgd om het leer in doel te prikken. Aan de 
overkant was het wel meteen prijs. Een prima doorsteekbal van El Messaoudi werd in één tijd voor doel getrokken door 
Cobbaut waar een vrijstaande Bandé de 0-1 op het bord schoot. Droomstart voor Malinwa!  
Standard laat unieke kansen liggen 

Standard leek niet aangeslagen door de vroege Mechelse treffer en zocht nadrukkelijk het doel van Coosemans op. Eerst 
kon de Mechelse goalie nog een prima plaatsbal van Edmilson in corner tikken. Even later hielp de flankaanvaller zelf een 
handje door een gemaakt doelpunt nog over de kooi te tikken. Een onbegrijpelijke misser.  
Malinwa stond goed in de organisatie en probeerde te prikken als het kon. Bandé leefde zich uit centraal voorin en kon ei 
zo na profiteren van gestuntel in de Luikse defensie. Helaas voor geelrood was Ochoa er als de kippen bij om de bal uit de 
voeten van de dribbelvaardige spits te grabbelen.  
Emond kopt Standard op gelijke hoogte (1-1) 

Net toen de eerste fluitjes te horen waren op de tribunes bij de thuisfans, kopte Emond een vrije trap van Marin tegen de 
touwen. Een domper op de Mechelse feestvreugde, zeker na het heugelijke nieuws vanop de Bosuil. 
Mera kopt geelrood opnieuw op voorsprong: 1-2 

Na enkele hete standjes voor de kooi van Ochoa valt de bal uiteindelijk voor de voet van Rits. De Mechelse kapitein 
leverde  een prima voorzet af op het hoofd van Mera die Ochoa voor de tweede keer het nakijken gaf. (1-2) En Malinwa 
bleef doorgaan: Schoofs zette Bandé alleen op weg naar Ochoa, maar de Mechelse spits werd onderuit gelopen door 
Cavanda. Scheidsrechter Lambrechts leek te twijfelen, maar besloot om niet te fluiten tot grote woede van de bezoekers.  
Dubbele pech voor Malinwa: Luyindama kopt Standard weer op gelijke hoogte (2-2) 
Malinwa liep nog te sakkeren over de niet-gefloten fout op de doorgebroken Bandé, terwijl Standard opnieuw op gelijke 
hoogte klom. Luyindama kon vrij de 2-2 voorbij een kansloze Coosemans koppen. Een stevige mokerslag voor Malinwa in 
een overigens boeiend spektakelstuk. Ruststand: 2-2.  
Invaller Carlinhos kopt thuisploeg op voorsprong (3-2) 
Coach Sa Pinto bracht bij de rust Carlinhos voor Cop en dat bleek een goede zet voor de thuisploeg. De invaller trof 
meteen raak op een corner van de Rouches. (3-2) Het zoveelste tegendoelpunt van KV Mechelen op stilstaande fase en 
een nieuwe mokerslag in deze partij.  
Coosemans pakt strafschop! 

Veel viel er lange tijd niet meer te noteren in de tweede helft. Coach Van Wijk wisselde El Messaoudi voor een frisse 
Pedersen. Bandé schoof daardoor naar de flank, maar veel veranderde er niet aan het spelbeeld tot scheidsrechter 
Lambrechts plots naar de stip wees na een trekfout (?) op Carcela. Marin nam zijn verantwoordelijkheid, maar schoot de 
elfmeter op een attente Coosemans. Een belangrijke redding van de Mechelse goalie in de strijd om het behoud. Malinwa 
verloor wel, maar is de rode lantaarn kwijt na de 2-0 nederlaag van Eupen op het veld van RAFC.  
Volgende week zondagmiddag wacht er Malinwa op de slotspeeldag een uitermate belangrijk duel met Waasland-
Beveren. Eén doelpunt beslist momenteel over behoud of degradatie in/uit eerste klasse. 
 

Maandag 5 maart:  Malinwa verkocht voor de allesbeslissende wedstrijd van komende zondag tegen KV Red Star 
Waasland-SK Beveren al meer dan 15 000 tickets.  De laatste match van de reguliere competitie is dus bijna uitverkocht.  
Op enkele losse zitplaatsen na zijn deze allemaal de deur uit.  In de vakken van de staanplaatsen zijn er nog een 500-tal 
kaarten over in de vakken C en F. 
 



Maandag 5 maart:  Gazet van 
Antwerpen maakte vandaag een 
overzicht van de tegendoelpunten die 
KV Mechelen slikte sinds de komst van 
Dennis van Wijk.  De tegengoals van 
Malinwa werden een item omdat ze 
allemaal werden gescoord met de kop.  
Enorm frustrerend, en ook opvallend 
omdat Malinwa met Cobbaut, Mera en 
Cocalić toch niet over de kleinste 
verdedigers beschikt! 

 

  

 

 

Maandag 5 maart:  Speeldag 7 groep 1 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  Club Brugge KV   0-3 
In deze wedstrijd speelden we met de nodige inzet, maar lieten het na om op de belangrijke momenten te scoren. 
Reeds in de eerste 20’ hadden we het verschil moeten maken maar de doorsteekballetjes van Nganga waren net te 
onnauwkeurig voor Van Camp, Jubitana en Van Keilegom. Hiermee beloonden we ons zelf niet, wat gezien het spelbeeld 
wel had gemoeten.  Een foutieve keuze in de opbouw werd genadeloos afgestraft door Cl Brugge, wat zo tekenend is voor 
ons play-off 1 parcours tot nu toe.  Bovendien hadden we het best moeilijk om ons te herpakken maar behaalden we de 
rust zonder verdere averij. 
Meteen na de rust had Van Keilegom een unieke mogelijkheid op een doorsteek bal van Zeroual. De aanname was niet 
goed genoeg en verder dan een poging in het zijnet kwam hij niet. 
Toen even later aan de tweede paal de vrijstaande Nganga een voorzet van Breugelmans rateerde wisten we hoe laat het 
was.  Een volgende fout zouden we cash betalen en zo geschiedde: we incasseerden een tweede tegentreffer na een 
verloren spurt duel.  De bakens verzetten met een andere veldbezetting lukte even min.  Brugge scoorde nog een derde 
keer en daarmee was de kous af. 
 

Dinsdag 6 maart:  De laatste tickets voor de wedstrijd tegen Waasland-Beveren werden deze voormiddag verkocht.  Het 
exacte en definitieve aantal toeschouwers hangt nu nog af van het aantal verkochte tickets in het bezoekersvak.  
 

Woensdag 7 maart:  In aanloop naar de belangrijke wedstrijd van KV Mechelen werden in de media heel wat 
voorbeschouwingen gemaakt door allerlei ex-spelers, -trainers, analitici, supporters, ...  Een opmerkelijk feit deed zich 
voor in vierde provinciale: de derby tussen VC Rijmenam en SK Peulis werd vervroegd naar zondagvoormiddag zodat de 
spelers van beide clubs achteraf naar Malinwa kunnen komen. 
 

Donderdag 8 maart:  KV Mechelen vroeg vandaag aan de supporters om zondag tijdig naar het stadion te komen.  De 
poorten van het AFAS-stadion gaan om 12 uur open, een uur vroeger dan gewoonlijk.  Tijdens dat eerste uur houdt 
Malinwa een Happy Hour.  Verder zullen er ook weer shuttlebusjes rijden vanaf de parking aan Mechelen-Noord. 
 

Zondag 11 maart:  dertigste speeldag Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KV Red Star Waasland-SK Beveren   2-0 
Bloedstollend, zinderend en afgrijselijk spannend: de zenuwen gierden deze namiddag door een volgestouwd AFAS 
Stadion. Leven in 1A of halfdood naar 1B: het werd dat laatste. 
Bij de rust stond het nog 0-0 en na de pauze kreeg Malinwa eindelijk loon naar werken. Mera en Bandé lieten Malinwa 
dromen van het behoud. Maar in de Oostkantons gebeurde in het laatste kwartier het ongelofelijke: Eupen ging van 0-0 
naar 4-0 en redt zich – o zo zuur – op basis van het doelpuntensaldo. 
De eerste grote mogelijkheid was voor een vastberaden Malinwa: Tainmont mikte een aflegger van Bandé op een Wase 
verdediger. KVM voetbalde met veel drang naar voren en dat liet Waasland-Beveren, reeds uitgeschakeld voor ticket voor 
play-off 1, toe om op de counter te speculeren. Thelin en Angban probeerden in de aanvangsfase met een snelle 
omschakeling voor onrust te zorgen. 



Ook Ampomah ging voor Waas geluk van net buiten de zestienmeter, Coosemans zag het leer naast zoeven. De 
thuisploeg wou de vaart in het spel houden en zocht nadrukkelijk de snelle beentjes van topschutter Bandé. Dat zorgde 
voor veel snelheid, maar jammer genoeg geen snel doelpunt. 
Ballen droppen in de zestien 

Het tempo van de partij ging nadien wat liggen. KV Mechelen bleef wel het gevaarlijkst met enkele snelle voorzetten voor 
doel, maar het leer viel (nog) niet goed. 
Rond het halfuur kon Bandé met de bal aan de haal, Buata keerde stevig terug en ontzegde de Mechelse spits van een 
schot. Even later keilde Rits vol risico uit de tweede lijn, net naast. Wat ons betreft verdiende KVM dat o zo belangrijke 
doelpuntje wel. Misschien keken we met een iets te geelrode bril, maar toch. 
Toen Pedersen even voor de pauze Rits op rechts lanceerde en diens boogbal net niet Tainmont bereikte, was het 
nochtans bijna prijs. Maar bijna is eigenlijk helemaal niet en zo bleef het – ondanks een slotoffensief en een kopbal van 
Tainmont op Roef – nul tegen nul bij het rustsignaal. 
Mera met de 1-0! 

Nog maar net uit de kleedkamer gekomen, mocht Malinwa aan het vieren. German Mera maakte er op een hoekschop 1-
0 van. Even leek scheidsrechter Van Driessche te aarzelen, was de bal wel over de lijn? Zijn lijnrechter gaf aan van wel, de 
videoref knikte in de oortjes bevestigend. 
Ingestuurde vrijetrap en bam: 2-0! 

Terwijl Eupen nog op 0-0 stond tegen Moeskroen, kon KVM de score verder uitdiepen. Rits leek een vrijetrap aan het 
halve maantje te trappen, maar passte binnendoor naar Bandé, die zwierig draaide en de netten, het AFAS-stadion en 
heel Mechelen deed trillen. 
Het vertrouwen groeide bij de thuisploeg en Waasland-Beveren kon nauwelijks een vuist maken. Een vrijetrap van Demir 
– op een gevaarlijke plek voor doel – net over was twintig minuten voor het einde het enige bezoekende wapenfeit. 
Eupen scoort vier keer 

En zo gingen we het laatste kwartier in met een 2-0 voorsprong voor KVM en een 0-0 in Eupen-Moeskroen. Maar in de 
Oostkantons veranderde plots de stand razendsnel: op enkele minuten tijd stond het plots 3-0 voor Eupen. 
Slotoffensief: naast, op de lijn gered, op Roef en op deklat 

KVM moest nog zeker één keer scoren en zeker geen doelpunt meer binnenkrijgen om in de laatste tien minuten het 
behoud nog veilig te stellen. Dennis Van Wijk gooide Beqiraj en Verdier in de strijd en die laatste maakte bijna de 
broodnodige derde. Hij kapte en zette het leer tot groot ongeloof net naast. 
Diezelfde Verdier mocht wat later alleen op Roef afgaan en was er ook voorbij, maar Buata redde op de lijn. Malinwa 
tuimelde van de hemel in de hel. Want in Eupen stond het ondertussen jawel… 4-0. Matthys en Bagayoko zetten Roef nog 
aan het werk, maar de bezoekende goalie week niet. Ook Beqiraj trof nog de lat, maar de realiteit is bikkelhard: Malinwa 
moet naar 1B. 
 

Maandag 12 maart:  Een dag na de degradatie begon KV Mechelen met de voorbereiding op de bouw van een nieuwe 
hoofdtribune.  Een gedeelte van de oude lichtintstallatie werd vandaag ontmanteld. 
 

Maandag 12 maart:  Speeldag 8 groep 1 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  RSC Anderlecht   0-5 
Deze wedstrijd kan het best aanzien worden als een kopij van vorige week met een fel overdreven eindstand. 
Indien het slecht is, is het slecht, maar dit was iets anders: weer vergaten we in het wedstrijdbegin de wedstrijd naar ons 
toe te trekken. 
Nganga verslikte zich in zijn dribbel alleen voor de doelman en Wilms trapte tevens afgezonderd op de doelman. 
En zoals al te vaak werden we weer in snelheid gepakt op de counter.  Echt aangeslagen waren we niet maar ongeduldig 
werden we er wel van.  Toen we een herhaling van het eerste doelpunt kregen stonden we aan de rust voor een zeer 
moeilijke opdracht.  Maar proficiat voor de reactie erna, zeker gezien de omstandigheden van de dag voordien.  Jubitana 
trapte de aftrap pardoes onder de deklat maar de Anderlecht doelman pakte uit met een weergaloze redding.  Enkele 
minuten later hield hij Wilms van de aansluitingstreffer door een een bal uit de winkelhaak te pareren en in hoekschop te 
duwen.  Jubitana probeerde het opnieuw van op de rand van de backlijn maar de doelman gaf geen krimp.  Ook een schot 
van Leal verwerkte hij.  Ondertussen domineerden we reeds geruime tijd het spel tot dat we de wedstrijd te naïef uit 
handen gaven (78’).  Een foutieve inspeelbal van onze doelman en een onnodige achterwaartse en bovendien 
onnauwkeurige oplossing vergalde alle geleverde inspanningen.  De ingevallen Van Horenbeeck scoorde de eerreddende 
treffer vanuit buitenspel en nog een vijfde treffer zorgde voor de forfait score.  Het ongeloof bij het aanschouwen van 
deze score was groot, maar eens te meer betalen we leergeld. Voor het hoog drukzetten. 
 

Donderdag 15 maart:  In Gazet van Antwerpen laat Olivier Somers weten dat hij sinds een maand Bram Scheerlinck 
overhevelde van z'n bedrijf Gemaco naar Malinwa.  De 39-jarige man uit Tremelo zou in de functie van operationeel 
directeur instaan voor de dagelijkse leiding van KV Mechelen. 
 

Vrijdag 16 maart:  Historiek- en statistiekenwebsite Stamnummer25.Be maakte vandaag bekend dat Colin Coosemans 
werd verkozen tot "Man van het Seizoen".  Vorig seizoen was hij ook al de beste in dit referendum.  Nadat alle stemmen 
voor de verkiezingen voor "Man van de Match" werden opgeteld, haalde de doelman het vóór seizoensrevelatie Hassan 
Bureima Bandé en de inmiddels vertrokken Yohan Croizet.  Voor de zwakke prestaties in januari op STVV en thuis tegen 
Excel Mouscron werden geen punten geteld.   
 



Zaterdag 17 maart:  Volgens enkele kranten zou Malinwa via de groene tafel in eerste klasse A willen proberen te blijven.  
KV Mechelen zou de licentie van Excel Mouscron aanvechten. 
 

Zondag 18 maart:  Malinwa pakte vandaag op haar website uit met een uitgebreide fotoreportage over de hoofdtribune 
die binnen een paar weken afgebroken zal worden.  Het geweldige bouwwerk uit 1952 was toen zijn tijd ver vooruit, want 
het was voorzien van één van de eerste zelfdragende daken in het Europese voetbal. 
 

 
 

 
 

 
 



Maandag 19 maart:  Bijna dertig jaar na de gewonnen Europacupfinale tegen AFC Ajax doet matchwinnaar Piet den Bier 
in Gazet van Antwerpen een oproep om z’n shirt van die wedstrijd terug te krijgen.  De Nederlandse spits, clubicoon van 
Malinwa die Mechelen in 1988 de Europabeker bezorgde, leende z’n shirt van die bewuste wedstrijd uit voor een goed 
doel, maar zag het nadien nooit meer terug.  Via het artikel hoopt hij dat de onrechtmatige eigenaar spijt krijgt. 
 

Maandag 19 maart:  Speeldag 9 groep 1 reserven 1A  =>  KRC Genk  -  KV Mechelen   3-0 
Voor deze negende speeldag van play off 1 van de reserven trok Malinwa naar Limburg voor een confrontatie met KRC 
Genk.  Uitzonderlijk werd de wedstrijd op het A-veld van de Cristal Arena gespeeld. 
KV kwam al vroeg op achterstand en na ongeveer een half uur spelen, verdubbelde de thuisploeg haar voorsprong.  
Twintig minuten voor tijd pakte Bertaccini al de twijfels weg en scoorde de 3-0.  De wedstrijd werd vooral beslist op 
efficiëntie. 
 

Donderdag 22 maart:  Dennis van Wijk blijft ook volgend seizoen hoofdtrainer van KV Mechelen.  De Nederlander die 
sinds januari aan de slag was op Malinwa, tekende een contract voor 1 seizoen.  Ook assistent Frederik Vanderbiest doet 
er een jaar bij.   
 

Vrijdag 23 maart:  Een dag nadat Dennis van Wijk en Frederik Vanderbiest hun verblijf op KV verlengden, raakte bekend 
dat keeperstrainer Jugoslav Lazić niet mag blijven.  De 38-jarige Serviër werd slachtoffer van de hertekening van de 
technische staf na de degradatie en zag z'n contract dat nog tot 2020 liep ontbonden worden. 
Ondertussen is het seizoen van Malinwa helemaal afgelopen.  Vandaag stond de laatste officiële groepstraining op het 
programma.  De spelers kregen een trainingsprogramma mee om individueel te trainen.  Aangezien iedereen met een 
Polar traint kan de technische staf hun trainingsgegevens blijven volgen.  Op uitdrukkelijke vraag van de spelers zullen er 
in april en mei ook 2 tot 3 keer per week vrijblijvende groepstrainingen worden gehouden zodat conditie en balgevoel 
onderhouden kan worden.  Deze sessies zullen doorgaan op de jeugdvelden.  Begin juni start de voorbereiding op de 
nieuwe competitie in eerste klasse B. 
 

Donderdag 29 maart:  KV Mechelen legde vandaag 2 spelers vast met het oog op volgend seizoen.  Mamadou Bagayoko 
die sinds januari werd gehuurd van OH Leuven komt definitief over van de Leuvense fusieclub.  De Ivoriaanse rechtsback 
tekende een contract tot 2021 bij Malinwa.  Clément Tainmont, een andere wintertransfer van KV die een contract had 
tot 2020, bereikte met de club een overeenkomst om ook in eerste klasse B in Mechelen te blijven. 
 

Vrijdag 30 maart:  Ook hoofdsponsor en buur Telenet blijft KV Mechelen in eerste klasse B trouw.  Manu Leroy van 
Telenet laat weten dat het Malinwa steunt in goede en in kw ade dagen. 
 

Zaterdag 31 maart:  Alexander Corryn, die door KV Mechelen werd uitgeleend aan R. Antwerp FC, gaat definitief voor de 
Great Old spelen.   
 

Maandag 2 april:  Renovatie- en bouwbedrijf Verelst wordt  de komende 5 seizoenen partner van KV Mechelen.  Het 
bedrijf uit Rumst zet zich achter het nieuwe project van de club en start binnenkort ook met de bouw van de nieuwe 
businesstribune. CEO Kurt Geens zal ook toetreden tot de Raad van Bestuur van Malinwa. 
 

Dinsdag 3 april:  Speeldag 10 groep 1 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  KV Oostende   2-2 
Van in het begin was duidelijk dat alles moeizaam verliep en we niet in ons normale spel kwamen. 
Oostende eiste de bal op en wij ondergingen te fel het spel, ook aanvallend bakten we er te weinig van: flankvoorzetten 
waren onbereikbaar, te vaak kozen we de verkeerde oplossing en al te vaak liepen we buitenspel. 
Oostende deed het beter: twee doelpogingen werden omgezet in even veel doelpunten. 
Aan de rust zag het er niet al te best uit. 
Met enkele wijzigingen en andere richtlijnen probeerden we er het beste van te maken. En dat gebeurde ook. De 
vooropgestelde afspraken werden met overtuiging uitgevoerd en onze dominantie was merkbaar: Van Camp prikte een 
bal tegen de touwen die vanaf de deklat terug in het veld plofte. 
Het geloof in een goede afloop groeide en toen Wilms de in het straatje spurtende Zeroual bediende, hingen de bordjes 
gelijk. 
We kwamen nog een keer zeer dicht bij de winnende treffer maar de bezoekende doelman haalde met een ultieme reflex 
een kopbal van Van Camp vanonder de deklat. 
 

Donderdag 5 april:  Vandaag stelde KV Mechelen haar nieuwe businesstribune voor.  Ook werd al begonnen met de 
afbraak van de hoofdtribune, vanaf 11 april gaat deze helemaal plat.  Daarna begint Verelst aan de bouw van de nieuwe 
tribune die zal klaar zijn tegen de start van het nieuwe seizoen.  KV Mechelen zal dan 17 000 voetbalfans kunnen 
ontvangen.  De nieuwe tribune zal 1 999 zitplaatsen tellen, 252 centrale skyseats, 34 skyboxen, 3 cornerboxen, een 
Verelst Business Lounge van 1500 m² en 175 plaatsen + 2 tv-studio's in de perstribune. 
Op het gelijkvloers komt een nieuwe ticket- en fanshop, net zoals alle spelersfaciliteiten, nieuwe kleedkamers, perszaal en 
keuken.  Op de eerste verdieping komt de Verelst Business Lounge en verdiepingen 2 en 3 zijn voor de skyboxen en 
buitenseats.  Verdieping 4 wordt over de volledige lengte voorbehouden voor de pers.  Dit alles wordt conform de UEFA-
richtlijnen. 
 



 
 

 
 

 
 

  
 

Maandag 9 april:  Speeldag 11 groep 1 reserven 1A  =>  KSC Lokeren Oost-Vlaanderen  -  KV Mechelen   1-1 
We kozen voor de spelers die vorige week weerbaarheid toonden en trokken de lijn van de 2dehelft door. 
Vanaf het wedstrijdbegin waren we aanwezig en dreigend: Van Keilegom schoot na een individuele actie op de doelman 
en toen hij later werd vrijgespeeld belande zijn poging op de paal, ook Zeroual kreeg de rebound niet voorbij de doelman. 
Wilms knalde dan rakelings naast en onze overgave werd net voor de rust eindelijk beloond met een doelpunt van 
Zeroual. 
Na rusten schoot Van Camp een assist van Van Keilegom voorlangs en geraakte Wilms alweer niet voorbij de doelman. 



Zeroual leek zijn tweede treffer op te tekenen maar weer stond de keeper in de weg. 
Het eerste noemenswaardige schot op doel van Lokeren verdween tegen de touwen zodat alles te herdoen was. 
En of we dit onrecht wilde rechtzetten was merkbaar in het vervolg: Van Keilegom stuitte alweer op de doelman toen hij 
alleen voor hem verscheen en even later nogmaals op voorzet van Bosiers.  Diezelfde Bosiers kon naar het einde toe de 
zege alsnog binnenslepen maar zijn vrije schietkansen misten het doel. 
Ongetwijfeld vernoemen we enkele mogelijkheden om te scoren niet, omdat we op den duur de tel kwijt waren. 
Ondanks dat iedereen besefte dat we deze wedstrijd hadden moeten winnen keerden we toch met een bevredigend 
gevoel huiswaarts omdat onze ingesteldheid/motivatie top waren en we dit alles koppelden aan bij momenten goed 
voetbal en de bijbehorende doelkansen. 
 

Woensdag 11 april:  De transfermolen draait op volle toeren in Mechelen.  Laurens Paulussen en Fabien Camus, beide 
einde contract, verlaten de club.  Ook Nicolas Verdier, die gehuurd werd van KAS Eupen, blijft niet.  De onderhandelingen 
met Tim Matthys lopen nog steeds, het blijft de bedoeling om de ervaren rechtsbuiten te houden.  Verder toont Malinwa 
interesse in Arjan Swinkels, Igor de Camargo, Bram Castro en Nikola Storm. 
 

Donderdag 12 april:  In een interview met Fi Vanhoof raakte bekend dat Tim Willocx van het Supportersorgaan fulltime in 
dienst trad bij KV.  In een ondersteunende rol versterkt hij voortaan de werking van de Sportieve Cel. 
Arjan Swinkels tekende vandaag een contract voor 1 seizoen bij  Malinwa.  De 33-jarige centrale verdediger komt over 
van FC Olympia Beerschot-Wilrijk.  Eerder speelde de Nederlander onder andere voor SV Roda JC Kerkrade, K. Lierse SK en 
Willem II uit Tilburg. 
Verder liet KV weten dat ook Germán Mera Cáceres volgend seizoen bij KV Mechelen zal spelen.  De Colombiaanse 
verdediger die afgelopen winter een conract tot 2020 tekende, zal dus ook in eerste klasse B de kleuren van Malinwa 
verdedigen. 
Tot slot raakte ook bekend dat Hassan Bureima Bandé genomineerd is voor de Ebbenhouten Schoen.  Zijn tegenstanders 
zijn Mehdi Carcela en Christian Luyindama van Standard, Ibrahima Seck van KRC Genk en Anthony Limbombé van Club 
Brugge.  Op 14 mei maakt de jury de opvolger van Youri Tielemans bekend. 
 

Vrijdag 13 april:  KV Mechelen kondigde vandaag aan dat het op vrijdag 11 mei een gala-avond organiseert om de de 
dertigste verjaardag van de Europabekerwinst te vieren.  Het is die dag exact 30 jaar geleden dat Malinwa Europacup II 
wist te winnen in Straatsburg.  Deze 'feestdag' zal doorgaan in het congrescentrum Lamot. 
 

 
 

Zaterdag 14 april:  In een interview in Gazet van Antwerpen laat Miguel Cobos Copado Mees weten dat hij na z'n 
verhuurperiode aan K. Rupel Boom FC terugkeert naar KV Mechelen.  De 21-jarige middenvelder begint de voorbereiding 
op het nieuwe seizoen dus bij Malinwa. 
 

Maandag 16 april:  Vandaag maakte KV Mechelen alle info bekend omtrent de nieuwe abonnementenverkoop.  De 
nieuwe campagne start op 14 mei.  Onder andere de studententarieven en de familieformules blijven van kracht, net 
zoals de actie "Kakker zoekt Makker".  Om er in eerste klasse B volgens een andere competitieformat wordt gespeeld, zijn 
de prijzen uiteraard gedaald. 
Wie z'n Malinwabeleving een extra dimensie wil geven kan voor 25 euro extra "Member 25" worden.  Hieraan zijn een 
resem exclusieve voordelen verbonden.  Verder krijgt men voor 100 euro extra toegang tot de Grand Kavee, het chique 
supporterscafé boven de staanplaatsen van vak I.  Een ander nieuwtje is dat de drankkaart gekoppeld kan worden aan het 
abonnenement zodat 1 kaart volstaat.  Om alles een beetje aantrekkelijker te maken maakte Mark Uytterhoeven vanuit 
Bali een promotiefilmpje. 
 
 



Dinsdag 17 april:  KV Mechelen trekt naar de rechtbank, vanmorgen werd volgend bericht op de clubwebsite geplaatst.  

KVM zet juridische stappen voor meer transparantie in Belgisch voetbal 

Terwijl KV Mechelen volop bouwt aan de toekomst tekent de club beroep aan tegen de licentie van Moeskroen én 

start het een kort geding tegen de Belgische voetbalbond.  

“Tot we zeker zijn dat bij toekenning van de licenties de voorwaarden gerespecteerd werden, willen we als 

zeventiende club in 1A aantreden. We wensen ook meer transparantie in het Belgische voetbal.”  

Malinwa bereidt volop het nieuwe seizoen voor: met trainer Dennis van Wijk werd snel een akkoord gevonden, 

belangrijke sponsors bevestigden hun vertrouwen, de stadionwerken zijn volop bezig en de sportieve cel draait op 

volle toeren om met een sterk team de volgende competitie aan te vatten. 

Na de laatste speeldag op 11 maart heeft KVM ook haar huiswerk gemaakt om te kijken wat haar rol kan zijn om de 

transparantie in het Belgisch voetbal te verbeteren. Vanuit verschillende hoeken werd KVM gecontacteerd met de 

melding dat de licentie van o.a. Moeskroen problematisch is. 

KVM heeft deze context eerst constructief bij de bondsinstanties aangekaart. Er werd een speciale vergadering (raad 

van bestuur) van de Pro League samengeroepen, dit in aanwezigheid van de licentiemanager van de KBVB. Ondanks 

het feit dat een grote meerderheid van ploegen vinden dat de “normvervaging” nu dringend aangepakt moet worden, 

kregen we geen gehoor. 

In een volgende stap werd het Bondsparket, de Licentiemanager en de Licentiecommissie formeel aangeschreven om 

de licentieproblematiek aan te kaarten. KVM heeft ook concrete en gemakkelijk te realiseren onderzoeksmaatregelen 

voorgesteld, zoals het horen van gewezen trainers en medewerkers van o.a. Moeskroen. 

KVM kreeg het gevoel dat zij van het kastje naar de muur werd gestuurd en dat niemand binnen de bond de 

problematiek echt wou bekijken. Het Bondsparket verklaarde zich onbevoegd. De Licentiemanager verwees door 

naar de Licentiecommissie. De Licentiecommissie reageerde niet op de brief en gaf geen enkel gevolg aan de door 

KVM voorgestelde onderzoeksmaatregelen. 

Intussen kregen alle ploegen uit 1A hun licentie voor komend seizoen. 

De wijze waarop het dossier werd aangepakt bij de KBVB roept diverse vragen op. 

KVM wil de nodige transparantie en zekerheid dat de licentietoekenningen in het verleden en heden correct zijn 

gebeurd. Omdat KVM dit keer de meest benadeelde partij is van mogelijks onterechte licentietoekenningen zal het 

daarom dan ook volgende concrete stappen nemen: 

- KVM tekent in eerste instantie beroep aan bij het BAS tegen de beslissing van de Licentiecommissie om Moeskroen  

  een licentie toe te kennen. 

- KVM ziet zich ook genoodzaakt om een kort geding procedure op te starten tegen te KBVB. Dit met de vraag om,  

  tot met zekerheid kan worden vastgesteld dat bij toekenning van de licenties de licentievoorwaarden gerespecteerd  

  werden, KVM verder te laten aantreden in 1A. Als zeventiende club in 1A dus. 

Deze procedures zullen ongetwijfeld enkele weken in beslag nemen. Intussen blijft KV Mechelen zich focussen op 

het komende seizoen met de bouw van de nieuwe tribune, de uitbouw van de spelerskern en de start van de 

abonnementencampagne. 

Verder viel er ook nog contractnieuws te rapen in Mechelen vandaag.  Tim Matthys, wiens contract afliep aan het einde 

van dit seizoen, doet er nog een seizoen bij.  De 34-jarige rechtsbuiten heeft naar eigen zeggen een band met de club 

opgebouwd die sterker is dan de degradatie.  Daarom blijft hij Malinwa in eerste klasse B ook trouw. 

Ook AFAS Software blijft, het Nederlandse softwarebedrijf zal nog tot 2020 fungeren als shirt- en stadionsponsor. 
 

Maandag 23 april:  Speeldag 12 groep 1 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  R. Standard de Liège   2-4 
Standard eiste vanaf het begin de bal op en wij trachten daar een goede organisatie tegenover te stellen. 
Zo kwamen we de eerste 10’ door zonder noemenswaardigheden. 
Toen De Looze echter een diagonale bal over de verdediging van Standard speelde op Bosiers nam deze de bal in de 
volley na de bots en verdween de bal onhoudbaar hoog in doel. Hierdoor groeide het geloof in eigen kunnen en dit werd 
nog versterkt toen Nganga een afvallende bal in de verste hoek krulde. 
Augustijns had de wedstrijd na 30’ definitief moeten beslissen maar hij kraakte zijn schot aan de tweede paal. 
Daarna hervielen we weer in jeugdzonden. 
Onvolwassenheid en een onnodige strafschop brachten Standard nog voor de rust langszij. 
Na de herneming hadden we altijd voor moeten staan maar niemand kreeg de bal over de doellijn na geharrewar voor 
doel. De daaropvolgende aanval kwam er na een misverstand achteraan en kregen we een tweede stafschop tegen, 
gevolgd door een onnodige rode kaart. 
Met zijn tienen was het zolang mogelijk overleven om uiteindelijk nog een vierde tegentreffer te incasseren. 
Al bij al was het kwaliteitsverschil merkbaar maar had het anders kunnen lopen. 
 

Woensdag 25 april:  Elias Cobbaut verlaat KV Mechelen.  De linksachter van Malinwa, die nog een overeenkomst had bij 
Geelrood tot 2021, tekende vandaag een 5-jarig contract bij RSC Anderlecht.  Cobbaut, die tevens belofteninternational 
is, kon ook rekenen op belangstelling van onder andere KRC Genk, Club Brugge KV en het Italiaanse Genoa CFC.  
Mechelen zou een transferbedrag van ongeveer 3 miljoen euro ontvangen, er kunnen nog bonussen bijkomen die 
oplopen tot 500 000 euro.  Met deze transfersom is Cobbaut de duurste Belg onder de 21 die Anderlecht binnenhaalt. 
 



Vrijdag 27 april:  Gazet van Antwerpen pakte vandaag uit met een uitgebreid artikel over het laatste transfernieuws op 

KV.  Nikola Storm en Bram Castro zouden bijna rond zijn met Malinwa en de jongeren Gaétan Bosiers en Arno Valkenaers 

zouden een contract krijgen.  Het is ook de bedoeling dat de 16-jarige Ismaël Hadj M'Hend wordt vastgelegd zodat hij niet 

zomaar kan vertrekken zoals de 15-jarige Johan Bakayoko die naar RSC Anderlecht trekt.  Ook met Mats Rits en Rob 

Schoofs wordt gepraat om hen te overtuigen te blijven.  Verder komen Jordy Peffer en Miguel Mees Cobos Copado terug 

van hun uitleenbeurt.  Beide spelers mogen de club verlaten, desnoods opnieuw via huur.  Datzelfde geldt voor de Costa 

Ricaan Randall Leal.  Tot slot mogen ook Dimitrios Kolovos, Andy Kawaya, Anthony Moris en Ahmed El Messoudi weg en 

zou Dani Wilms dicht bij een overgang naar FC Olympia Beerschot-Wilrijk staan. 

Voor de bouw van de nieuwe hoofdtribune zijn alle afbraakwerken ondertussen achter de rug.  Vandaag vonden de 

eerste boorwerken plaats. 
 

Zaterdag 28 april:  Wat in de lucht hing werd vandaag officieel:  Bram Castro wordt de nieuwe doelman van KV 

Mechelen.  De 35-jarige keeper was einde contract bij het Nederlandse Heracles en komt dus transfervrij over van de club 

uit Almelo.  Castro, die voor 2 seizoenen tekende, speelde eerder ook voor Kortessemse VV, RFC de Liège, KSK Tongeren, 

KRC Genk, STVV, Roda JC, PSV en MVV.  Gisterenavond bevestigde KV Mechelen ook dat Arno Valkenaers een 

profcontract ondertekende.  De 17-jarige keeper, die afgelopen seizoen al een paar keer de ruime wedstrijdselectie 

haalde, kreeg een contract voor 3 seizoenen.  Hij maakt dus kans om als derde doelman aan het seizoen te beginnen. 
 

Maandag 30 april:  Een andere transfer die er zat aan te komen is die van Nikola Storm.  De 23-jarige aanvaller komt over 

van Club Brugge KV dat hem afgelopen seizoen uitleende aan tweedeklasser Oud-Heverlee Leuven.  Storm, die voor 4 

seizoenen tekende bij Malinwa, kan zowel als links- en rechtsbuiten én centraal achter de spitsen opereren.  Eerder werd 

hij ook uitgeleend aan SV Zulte-Waregem en speelde hij in de jeugd voor KSK Maldegem en KSC Lokeren.  Zijn debuut in 

eerste klasse maakt hij met Club Brugge op 7 december 2013 tegen ... KV Mechelen. 
 

Maandag 30 april:  Speeldag 13 groep 1 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  KAA Gent   3-2 
Net zoals in onze vorige wedstrijden begonnen we met goede moed. 
Het eerste kwartier was het een beetje zoeken in een andere opstelling ingevuld met enkele nieuwkomers. 
Daarna kwamen we beter in het spelbeeld echter zonder dreigend te zijn. 
AA Gent kon in de eerste helft ook geen noemenswaardig doelgevaar creëren maar kreeg net voor de rust wel een 
strafschop. 
De Schoenmaeker stopte deze in eerste instantie maar wat gerommel later belande de bal alsnog achter de doellijn op 
discutabele wijze. 
Na de rust scoorden we vlug tegen: een afstandschot van Coveliers werd door de doelman tegen de lat geduwd en de 
goed gevolgde Van Keilegom kopte de bal in het lege doel. Daarna verdubbelde hij de score met een afstandschot. 
AA Gent gaf zich echter niet gewonnen maar niet veel later liet de vrijgespeelde Nganga de bezoekende doelman voor 
een derde keer kansloos. 
Een ongelukkige tussenkomst achteraan, mooi afgestraft door de tegenstander bracht toch weer wat spanning in de 
wedstrijd. 
Maar de bereidheid bij iedereen was zo groot om dit resultaat over de streep te trekken dat we daar ook in slaagden. 
 

Maandag 7 mei:  Speeldag 14 groep 1 reserven 1A  =>  Club Brugge KV  -  KV Mechelen   1-4 
Na een busreis van bijna 3 uur omwille van de langdurige files begonnen we niet al te voortvarend. 
Brugge had het meeste balbezit in de openingsfasen en schoot de eerste scoringsmogelijkheid voorlangs. 
Daarna pakten we de regie over: we creëerden meerdere mogelijkheden, allen werden ze echter gemist. 
Tot Van Camp een assist van De Looze dankbaar aan nam. Niet zo veel later verdubbelde Van Keilegom de score met een 
heerlijke krulbal richting de tweede paal. 
Met een 0-2 ruststand mocht vooral Club gelukkig zijn. 
Het te verwachten offensief van Brugge na de rust leverde geen doelpunt op. Het was in tegenstelling Zeroual die een 
heerlijke aanval in één tijd afronde en hiermee was de veer bij Club gebroken. 
Nganga schoot nog een bal op de paal na een individuele actie maar was wel trefzeker op voorzet van Zeroual. Brugge 
mildere nog tot 1-4 en daarmee sluiten we het seizoen 2018-2019 met een positieve nood af. 
Bij deze danken wij (de technische staf) alle spelers/medewerkers  voor hun geleverde inspanningen dit seizoen en 
wensen ze alle geluk in de komende jaren. 
 

Dinsdag 8 mei:  Gaétan Carina Alexander Bosiers tekende vandaag een profcontract voor 2 seizoenen + een bijkomend 

jaar bij KV Mechelen.  De 19-jarige jeugdspeler, die afgelopen seizoen tijdens de winterstop bij de A-kern kwam, speelde 

sinds juli 2017 voor de jeugd van Malinwa.  De middenvelder speelde een groot gedeelte van z'n jeugd bij de Nederlandse 

topclub PSV Eindhoven.  Z'n eerste voetbalpassen zette hij bij VC Oude God Sport en K. Beerschot AC. 

Verder wist Gazet van Antwerpen dat de Nederlander Harmen Kuperus de taak van doelwachterstrainer op zich zal 

nemen.  Hij was afgelopen seizoen, net zoals Nikola Storm, aan de slag bij Oud-Heverlee Leuven waar hij ook al 

samenwerkte met Dennis van Wijk.  Teammanager Chris Crab verlaat KV Mechelen na 32 dienstjaren, hij wordt vervangen 

door de 28-jarige Michaël Vijverman die eerder voor de Essevee Soccer School werkte.  Tot slot volgt Glenn 

Vanryckeghem Stijn Lintermans op in de functie van physical coach.  Lintermans werd onlangs voor de tweede keer papa 



en besliste zelf om iets anders gaan te doen.   Vanryckeghem (28) die reeds de U17, U19 en de beloften onder z'n hoede 

had, neemt dus volgend seizoen de A-kern er ook bij. 
 

Woensdag 9 mei:  Het BAS bevestigde vandaag dat Excelsior Mouscron zijn licentie krijgt en gaat niet in op het beroep 
aangetekend door KV Mechelen. 
Het BAS baseerde zich, net zoals voorgaande jaren, op de opgezette constructies om te concluderen dat Moeskroen aan 
de licentievoorwaarden voldoet.  
KVM stelde vast dat het BAS weigerde om een grondig onderzoek in te stellen en zo de werkelijkheid naar boven te 
brengen.  Zo ging het BAS niet in op de vraag om getuigen op te roepen.  Ook weigerde het BAS om de resultaten van het 
lopende strafonderzoek af te wachten voor een beslissing te nemen. 
Malinwa nam akte van de beslissing, maar betreurt deze omdat er op deze manier geen stap gezet wordt naar meer 
transparantie in het Belgisch voetbal.  
KVM zette ondertussen het kort geding tegen de KBVB voort.  Dit met de vraag om, tot met zekerheid kan worden 
vastgesteld dat bij toekenning van de licenties de licentievoorwaarden gerespecteerd werden, KVM verder te laten 
aantreden in 1A.  Als zeventiende club in 1A dus. 
Met Edin Cocalić vond Malinwa vandaag wel een akkoord: de 30-jarige Bosniër, die nog een contract had voor 2 
seizoenen doet er nog 2 jaar bij.  De centrale verdediger blijft Malinwa dus trouw tot 2022. 
 

Vrijdag 11 mei:  Exact dertig jaar na haar Europese triomf in Straatsburg vierde Mechelen deze historische bekerwinst.  In 
het congrescentrum  De Lamot werd een businessdiner georganiseerd en werd de documentaire 'Volksclub wint 
Europacup' getoond.  Op datzelfde moment werd in het biocoopcomplex UGC een zaal afgehuurd zodat ook de 
supporters de film van deze Europese campagne nog eens konden beleven.  Om 22 uur kwam iedereen samen in De 
Lamot voor een heus galabal waar uiteraard ook verschillende helden van toen aanwezig waren.  Wie om 1 uur 30 nog 
niet was uitgevierd kon nog in de Boesjkammeree terecht voor een afterparty. 
Eerder op de dag werd ook een delegatie ontvangen op het Mechelse stadhuis, hieronder een groepsfoto. 
 

 
 

 



Maandag 14 mei:  Het contract tussen Uroš Vitas en KV Mechelen is in onderling overleg ontbonden.  De Servische 
verdediger, die sinds begin 2016 bij Malinwa speelde, verlaat de club na 46 wedstrijden en 8 doelpunten.  Ondertussen 
werd vandaag het startschot gegeven voor de nieuwe abonnementenverkoop.  In een promofilmpje op de website speelt 
Mark Uytterhoeven opnieuw de hoofdrol. 
Tot slot vond vanavond het Gala van de Profvoetballer plaats.  De trofee was voor Hans Vanaken van landskampioen Club 
Brugge KV.  KV Mechelen viel nergens in de prijzen.  In de categorie Jonge Prof van het Jaar kaapten Hassan Bureima 
Bandé (derde) en Elias Cobbaut (zesde) wel 2 ereplaatsen weg. 
 

Dinsdag 15 mei:  Igor Alberto Rinck de Camargo is de nieuwste aanwinst van KV Mechelen.  De spits met Braziliaanse 
roots komt over van het Cypriotische APOEL FC Nicosia waar hij einde contract was.  De 35-jarige ex-Rode Duivel begon 
z'n Belgische voetbalcarrière bij KRC Genk.  Daarna volgde K. Heusden-Zolder, FC Molenbeek Brussels Strombeek, R. 
Standard de Liège, Borussia VfL 1900 Mönchengladbach, TSG 1899 Hoffenheim, opnieuw R. Standard de Liège en KRC 
Genk en tot slot APOEL FC Nicosia.  Afgelopen weekend werd hij met Nicosia landskampioen in Cyprus, vandaag tekende 
hij een contract voor 2 seizoenen bij Malinwa. 
Hassan Bureima Bandé eindigde vierde in de verkiezing voor de Ebbenhouten Schoen 2017-2018.  Anthony Limbombe 
Ekango van Club Brugge KV haalde deze prijs binnen voor Mehdi François Carcela González en Ibrahima Khaliloulah Seck. 
 

Donderdag 17 mei:  Na de transfer van Igor de Camargo werd vandaag al voor de tweede keer deze week een nieuwe 
speler voorgesteld.  Laurent Lemoine, een 20-jarige centrale verdediger met Belgisch-Braziliaanse roots, komt over van 
Club Brugge KV.  Afgelopen seizoen werd hij door Club uitgeleend aan KSV Roeselare.  Lemoine, die in z'n jeugd ook voor 
RAEC Mons voetbalde, verzamelde in 5 verschillende leeftijdscategoriën 26 caps voor de jonge Rode Duivels.  Hij tekende 
een contract  voor 3 seizoenen. 
Verder werd er vandaag voor het laatst dit seizoen getraind op KV.  Enkele weken na de degradatie stopte Malinwa met 
de groepstrainingen en werden er 2 keer per week vrijblijvende oefensessies ingelast waarvan vandaag de laatste 
plaatsvond.  Colin Coosemans, Maxime De Bie, Jules Van Cleemput, Arno Valkenaers, Glenn Claes, Rob Schoofs, Hannes 
Smolders en Hassan Sofiane Bouzian tekenden present.  Op 4 juni verwacht Dennis van Wijk z'n spelers al terug op de 
club om de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan te vatten. 
 

Woensdag 23 mei:  KV Mechelen bereikte ook met Rob Schoofs een akkoord om met Malinwa in eerste klasse B te 
voetballen.  De 24-jarige middenvelder, die vorig jaar een contract voor 4 seizoenen tekende, doet de resterende 3 
seizoenen dus uit bij KV. 
Ondertussen werden er volop voorbereidingen getroffen voor de bouw van de nieuwe hoofdtribune.  Deze week 
verrezen 2 grote kranen op KV en werden enkele platforms beton gegoten. 
Ook de technische staf heeft niet stilgezeten wat betreft de voorbereiding op het nieuwe seizoen.  Op maandag 4 juni 
start deze met fysieke testen en loopsessies.  Een week later is de eerste veldtraining voorzien.  Zoals vroeger vaak de 
traditie was, werd ook nu de eerste oefenwedstrijd vastgelegd tegen de buren van K. Groen-Rood Katelijne.  De match 
tegen het voormalige FC Nieuwendijk gaat door op zaterdag 16 juni.  Nadien volgen wedstrijden op KSK Heist (20/6), KFC 
Eppegem (23/6), Cercle Brugge KSV (27/6 in Oudenburg), KFC Vigor Wuitens Hamme (7/7), R. Union Saint-Gilloise (11/7), 
KMSK Deinze (14/7 op KFC Borght-Humbeek), Club Brugge KV (18/7 in Tongeren) en K. Londerzeel SK (31/7).  Tussendoor 
is Malinwa op de Belgische Nationale feestdag ook nog te gast op de Freethiel voor de fandag van KV Red Star Waasland-
SK Beveren en van 27 tot 29 juni trekt de A-kern naar Knokke voor een korte stage waar de focus op teambuilding ligt.  
Voor 25 en 28 juli is KV nog op zoek naar een tegenstander.  De competitie in eerste klasse B start in het weekend van 3, 4 
en 5 augustus. 
 

Donderdag 24 mei:  Ondertussen is de tweede 
week van de abonnementenverkoop volop 
bezig en kregen de vorige abonnees een 
professionele folder in de bus met alle nodige 
info en nieuwtjes over de nieuwe campagne.  
Vanaf dit seizoen is er onder andere de 
mogelijkheid om ook een parkingkaart en 
drankkaart op het abonnement te zetten. 
 

  
 

Vrijdag 25 mei:  Na de zitting van vandaag zal de rechter in kortgeding op ten laatste 11 juni een uitspraak doen over de 
zaak die KV Mechelen begon tegen het toekennen van een licentie aan Excel Mouscron.  De rechter moet dus beslissen of 
KV als zeventiende ploeg in eerste klasse A mag starten of toch degradeert naar 1B. 



Verder maakte Malinwa vandaag bekend dat de samenwerking met algemeen manager Marc Faes is stopgezet.  De 49-
jarige Faes was sinds de vereffening betrokken bij het bestuur van Malinwa.  Eerst in de functie van commercieel manager 
en sinds januari 2017 was hij voltijds in dienst als algemeen manager.  Hij had ook een belangrijk aandeel in de 
verbouwing van het stadion.  Een verschil in visie met de nieuwe bestuurslui leidde tot de breuk. 
 

Dinsdag 29 mei:  Mats Rits gaat volgend seizoen voor Club Brugge KV voetballen.  De 24-jarige middenvelder, die sinds 
januari 2013 bij Malinwa speelde, bereikte een akkoord voor 4 seizoenen met de landskampioen. De transferprijs zou 
ruim anderhalf miljoen euro bedragen. 
 

Woensdag 30 mei:  Het Laatste Nieuws berekende dat KV Mechelen, sinds de nieuwe investereerders aan het roer staan, 
al 15,45 miljoen euro incasseerde aan uitgaande transfers.  Dit met de transfers van Croizet, Tomečak, Bandé, Cobbaut en 
Rits.  Sinds de terugkeer naar eerste klasse in 2007-2008 kwam er 38,05 miljoen euro binnen.  Als alleen de laatste 5 
seizoenen geteld worden streek Malinwa 25,35 miljoen euro op aan de verkoop van spelers.  Van de clubs die niet tot de 
G5 behoren komen alleen KV Oostende (21,55 miljoen) en SV Zulte-Waregem (20,5 miljoen) in de buurt van Mechelen! 
Verder wist de krant ook dat Malinwa, ondanks de degradatie, verder blijft professionaliseren.  Zo komt er bijvoorbeeld 
een teammanager vast in dienst en gaat AFAS enkele softwarepaketten implementeren.  Verder komt er een digitaal 
platform waarmee alle spelers van KV Mechelen, van jeugd tot en met A-kern, gevolgd worden.  De nieuwe physical 
coach zal ook vast in dienst komen en er wordt dagelijks een ontbijt en een lunch voorzien voor de spelers.  Ook de cel 
marketing en communicatie schakelt een versnelling hoger! 
 

Vrijdag 1 juni:  Met Golden Palace Casino & Sports heeft KV Mechelen er een nieuwe sponsor bij.  Volgens Regional 
Manager Ignace Van Weyenbergh wil het gokbedrijf meer betrokkenheid stimuleren in de steden waarin ze speelzalen 
bezitten.  De speelzaal van Golden Palace aan het Rode Kruisplein viert overigens dit jaar zijn 20-jarige bestaan. 
 

Maandag 4 juni:  Vandaag begon KV Mechelen de voorbereiding op het nieuwe seizoen.  28 spelers verzamelden op de 
jeugdacademie voor medische en fysieke testen.  De eerste veldtraining staat volgende week op het programma.  Igor de 
Camargo, Nikola Storm en Arjen Swinkels waren nog niet van de partij, deze nieuwelingen genieten na een lang seizoen 
nog van vakantie.  Ook Randall Leal en Anthony Moris, beide interlandverplichtingen, waren er ook nog niet.  Wel 
aanwezig waren:  Bram Castro, Colin Coosemans, Arno Valkenaers, Jelle De Schoenmaeker, Sofiane Bouzian, Edin Cocalić, 

Germán Mera Cáceres, Laurent Lemoine, Maxime De Bie, Hannes Smolders, Mamadou Bagayoko, Jules Van Cleemput, 
Ahmed El Messaoudi, Yacouba Sylla, Seth De Witte, Trovi Boni Dopanga Loockman, Miguel Cobos Copado Mees, Rob 
Schoofs, Dimitrios Kolovos, Tim Matthys, Abou Ben Qadir Ouattara, Gaetan Bosiers, Clément Tainmont, Andy Kawaya, 
Glenn Claes, Nicklas Pedersen, Fatos Besim Beciraj en Jordy Peffer. 
 

Dinsdag 5 juni:  Ondanks de degradatie van het eerste elftal heeft de KVM-jeugd opnieuw een licentie beet voor de 
topreeks.  Voor het derde jaar op rij behoort Malinwa tot de beste 12 jeugdclubs van het land.  De vorige twee edities 
slaagde KV Mechelen er in om zich na de reguliere competitie te plaatsen voor play-off 1 van de jeugdcompetities.: 
“Eigenlijk betekent dit dat we tot de beste 8 jeugdafdelingen van het land behoren", aldus Dennis Henderickx, de 
technisch verantwoordelijke voor de jeugdopleiding.  Afgelopen seizoen eindigde geel en rood  zelfs op een mooie vijfde 
plaats in het algemeen klassement.  Prestaties die de jeugdacademie van KV Mechelen structureel wil aanhouden.  “We 
willen onze plaats binnen de top van het jeugdvoetbal de komende jaren blijven verzekeren en indien mogelijk zelfs 
versterken.   Zo zijn we volop op zoek naar een nieuwe locatie voor de jeugdvelden om onze infrastructuur helemaal te 
vernieuwen”, aldus nog Henderickx. 
 

Woensdag 6 juni:  KV Mechelen voegde een zesde teamlid toe aan haar trainersstaf: Dieter Van Tornhout.  De 33-jarige 
ex-spits van onder andere Club Brugge, Roda JC en R. Antwerp FC zal de spelers van de A-kern en de beloften begeleiden, 
instaan voor video-analyses en aanvallers van de jeugd en het eerste elftal individueel bijtrainen.  Nadat hij in 2017 z'n 
actieve voetbalcarrière bij KSV Oudenaarde had beëindigd en vorig seizoen assisent-trainer was bij de beloften van Club 
Brugge, komt hij nu dus terecht in het team van hoofdtrainer Dennis van Wijk, physical coach Glenn Vanryckeghem, 
keeperstrainer Harmen Kuperus en assistenten Frederik Vanderbiest en Sven Swinnen. 
Via haar website lanceerde Malinwa vandaag ook een oproep naar extra stewards en toegangscontroleurs. 
 

Donderdag 7 juni:  Seth De Witte blijft ook komend seizoen bij Malinwa.  De nummer 4 van KV, die aan z'n negende 
seizoen in Geelrode dienst begint en al 214 officiële wedstrijden op z'n teller heeft, zet z'n contract dus ook in eerste 
klasse B verder.  De sportieve cel ziet in hem een rol als verdedigende middenvelder, terwijl hij vroeger steeds in de 
verdediging zelf werd uitgespeeld. 
 

Vrijdag 8 juni:  Franck Berrier heeft vandaag een contract getekend voor 2 seizoenen met een optie voor een derde jaar.  
De Franse spelmaker komt over van KV Oostende waarvoor hij afgelopen seizoen 17 keer in actie kwam.  Eerder 
voetbalde hij onder andere voor AS Cannes, SV Zulte-Waregem en R. Standard de Liège.  In totaal speelde hij meer dan 
300 wedstrijden in competitie, beker en Europa. 
 

Maandag 11 juni:  Terwijl de internationals die met hun land het WK speelden nog aan het vorige seizoen bezig waren, 
begon KV Mechelen vandaag als eerste profclub in België met de trainingen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.  
Dennis van Wijk kreeg op de jeugdvelden van Malinwa 23 spelers ter beschikking.  Nieuwelingen Bram Castro, Igor de 
Camargo en Franck Berrier hadden nog vakantie en Randall Leal was nog op pad met U23 van Costa Rica.  Andy Kawaya, 



Glenn Claes en Faycal Rherras, een trio waarop Dennis van Wijk niet rekent, worden pas op 25 juni op de club verwacht.  
Voor de jongeren Jordy Peffer, Denzel Jubitana, Mohamed Zeroual en Jelle De Schoenmaeker wordt een oplossing 
gezocht om hen in de eeste amateurklasse aan speelminuten te helpen via een uitleenbeurt.  Fatos Beqiraj en Ahmed El 
Messaoudi waren er ook niet.  Wel van de partij waren: Colin Coosemans, Anthony Moris, Arno Valkenaers, Sofiane 
Bouzian, Edin Cocalić, Germán Mera Cáceres, Laurent Lemoine, Hannes Smolders, Mamadou Bagayoko, Jules Van 
Cleemput, Arjan Swinkels, Yacouba Sylla, Seth De Witte, Trova Boni Dopanga Loockman, Miguel Mees Cobos Copano, Rob 
Schoofs, Dimitrios Kolovos, Tim Matthys, Abou Ben Qadir Ouattara, Gaétan Bosiers, Clément Tainmont, Nikola Storm en 
Nicklas Pedersen. 
De rechter in kort geding besliste vandaag om de vraag van Malinwa om als zeventiende club in eerste klasse A te mogen 
starten te verwerpen.  Daardoor is KV nu zeker dat het begin augustus in eerste klasse B zal moeten starten.  “We 
betreuren dat de rechter ons standpunt niet volgt”, klinkt het bij de directie van KVM.  “We vinden dat het strafonderzoek 
moest afgewacht worden voor we definitief naar 1B werden verwezen.  We hopen dat onze actie toch aanleiding zal 
geven tot een aanzet tot meer transparantie in licentiesysteem van het voetbal." 
 

 
 

Physical Coach Glenn Varyckeghem neemt de 23-koppige spelersgroep op sleeptouw. 
 

Dinsdag 12 juni:  Na 4 weken heeft KV Mechelen al 8 200 abonnementen aan de man gebracht.  Vorig seizoen zat 
Malinwa na de eerste 4 verkoopsweken aan 'slechts' 4 500 abonnees.  Toen klokte KV af op een clubrecord van 9 800.  
Van de 8 200 huidige abonnees zijn er maarliefst 800 'nieuwelingen' bij!  De nieuwe businesstribune is blijkbaar ook in 
trek, daarvoor werden al 1 623 seizoenskaarten verkocht! 
Vandaag werd ook de kalender van de nieuwe competitie bekend gemaakt.  Voor de heenronde van de eerste periode 
werden alvast de definitieve data en starturen vastgelegd.  Door de verbouwingen aan het AFAS-stadion begint Malinwa 
met 2 uitwedstrijden.  Op zaterdag 4 augustus opent KV Mechelen haar competitie op het veld van Oud-Heverlee Leuven 
en een week later trekken de troepen van Dennis van Wijk naar Schiervelde voor een wedstrijd tegen KSV Roeselare.  De 
eerste thuiswedstrijd is gepland op vrijdag 17 augustus: Geelrood ontvangt in haar vernieuwde stadion dan promovendus 
Lommel SK.  De eerste periode eindigt in het weekend van 9 november met een thuismatch tegen R. Union Saint-Gilloise.  
Een week later begint meteen de tweede periode en in het weekend van 1 maart eindigt de reguliere competitie in eerste 
klasse B. 
Behalve de nieuwe kalender werden vandaag ook de nieuwe wedstrijdshirts voor de doelmannen voorgesteld.  Jartazi 
pakt komend seizoen uit met een blauw en een geel keepersshirt. 
 

Woensdag 13 juni:  Nadat gisteren de shirts voor de doelmannen werden voorgesteld was het vandaag tijd om het 
nieuwe uitshirt te tonen aanhet grote publiek.  Verder raakte bekend dat Andy Kawaya naar de Italiaanse tweedeklasser 
US Avellino 1912 trekt.  Z'n contract met KV werd in onderling overleg ontbonden zodat hij transfervrij naar Italië kon. 
 

Vrijdag 15 juni:  Nadat gisteren het tweede uitshirt werd voorgesteld, was het vandaag tijd voor het thuisshirt voor 
komend seizoen: traditioneel, zoals omschreven in de clubstatuten, met vertikale strepen in geel en rood. 
 

     
 


