
 

 

nieuwsoverzicht 2018-2019 

 
Maandag 4 juni:  Vandaag begon KV Mechelen aan de voorbereiding van 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, Soufian 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 toegangcontroleurs. 
 

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. 
 

 
 

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

 



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, Jumes 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, Nicola 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 meer transparantie in het licentiesysteem van het voetbal." 
 

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 aan het 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 kan. 
 

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. 

Behalve het nieuwe shirt werd ook een nieuwe speler voorgesteld:  Lucas Bijker komt over van het Spaanse FC Cádiz, 

waarmee hij afgelopen seizoen in de Segunda Division speelde.  Bijker is een 25-jarige linkervleugelverdediger die zowel 

de Nederlandse als de Braziliaanse nationaliteit bezit.  Eerder speelde hij onder andere voor SC Cambuur uit Leeuwarden 

en voor SC Heerenveen.  Hij tekende bij Malinwa een contract voor 3 seizoenen met een optie op een vierde jaar. 
 

     
 

Zaterdag 16 juni:  Oefenwedstrijd #1  =>  K. Groen-Rood Katelijne  -  KV Mechelen   0-10 

’t Seizoen is begonnen! KV Mechelen nam het vanmiddag in haar eerste oefenwedstrijd op tegen Groen-Rood Katelijne. 

Het werd een simpele 0-10 overwinning. 

De eer voor het eerste doelpunt was weggelegd voor Seth De Witte. Na slechts 13 minuten vond hij de opening op links, 

bij Nikola Storm. Die snelde drie verdedigers voorbij en legde de bal simpel in de voeten van De Witte. De centrale 

middenvelder hoefde maar binnen te tikken. 

GR Katelijne kwam amper in het spel voor. KVM kon dan ook snel de voorsprong verder uitdiepen. Na een misverstand 

achterin bij de tweede provincialer scoorde Schoofs op minuut 20 de 0-2. Nog voor het halfuur werd die score 

verdubbeld. Tainmont en Storm scoorden op soortgelijke wijze. Beiden konden zich doorzetten op de rechterflank en 

trapten staalhard binnen. 

Net voor de rust werd het zelfs nog 0-5. Opnieuw leidde dom balverlies het doelpunt in. Pedersen maakte het simpel af. 

Eén keertje kwam de thuisploeg opzetten, maar het afstandsschot van Robin Vollon strandde op de lat. 



Ook na de pauze had GR Katelijne geen antwoord op de aanvalsdrift van Malinwa. Matthys schoof met een linke vrijtrap 

de 0-6 binnen. 

Slechts enkele minuten later stuurde Boni Bosiers op links de diepte in. 0-7. GR Katelijne was het spoor helemaal bijster. 

Beciraj legde uiteindelijk de wedstrijd met een hattrick helemaal in z’n plooi. 
 

Maandag 18 juni:  Denzel Jubitana tekende vandaag z'n eerste profcontract bij KV Red Star Waasland-SK Beveren.  De 19-

jarige middenvelder verlaat KV Mechelen dus en ziet bij de Wase fusieclub ex-KVM-trainer Yannick Ferrera terug. 
 

Dinsdag 19 juni:  Doelman Michael Verrips tekende vandaag een contract bij KV Mechelen tot 2021.  De Nederlander, die 

afgelopen seizoen door Sparta Rotterdam werd uitgeleend aan MVV Maastricht, speelde in z'n jeugd onder andere voor 

Vitesse Arnhem, PSV Eindhoven en FC Twente.  Tussen 2013 en 2016 verzamelde hij ook verschillende caps voor de 

nationale jeugdelftallen van Oranje. 
 

Woensdag 20 juni:  Oefenwedstrijd #2  =>  KSK Heist  -  KV Mechelen   2-3 

Malinwa speelde vanavond haar tweede oefenpartij van de voorbereiding op het veld van KSK Heist. Het werd 2-3.  

In de eerste helft was het lang wachten op doelgevaar. Iets voor het half uur stak de thuisploeg via Adesanya voor het 

eerst de neus aan het venster. De ex-spits van Malinwa bood Ventose de openingstreffer op een schoteltje aan. (1-0) 

Geelrood reageerde via de voet van Beciraj, maar doelman Van Aerschot reageerde gevat op de poging van de aanvaller. 

Mechelse doelpunten na de pauze 

Na de pauze zorgde Tainmont al na enkele minuten voor de gelijkmaker. Een vrije trap na een fout op Storm bleef hangen 

voor de kooi van de thuisgoalie en Tainmont twijfelde niet om de bordjes weer in evenwicht te hangen. (1-1) 

KSK Heist kwam ook in de tweede helft erg efficiënt voor de dag. Na mistasten van Mera viel de bal voor de voet van Yoka 

die de bal via de dwarsligger in doel liet verdwijnen. (2-1) Een kwartier voor het laatste fluitsignaal bleef Nikola Storm op 

de grasmat liggen. Met een pijnlijke grimas trok de flankaanvaller vervroegd naar de kleedkamer. 

Met nog tien minuten op de klok ging Pedersen neer in de grote rechthoek. Bosiers zette zich achter de bal en bracht 

geelrood voor een tweede keer op gelijke hoogte. (2-2) Malinwa wou haar zegereeks nog niet meteen onderbreken: 

Pedersen vond met een subtiel hakje de vrije Van Cleemput die niet twijfelde en de 2-3 hoog in het dak van het doel 

schoot. Eindstand: 2-3. 
 

Vrijdag 22 juni:  Ahmed El Messoudi wordt voor het komende seizoen verhuurd aan Fortuna Sittard.  De club eindigde 

vorig seizoen achter Jong Ajax als tweede in de eerste divisie in Nederland.  Omdat Jong Ajax niet kan promoveren ging 

het rechtstreekse ticket voor de eredivisie naar Fortuna! 

Verder heeft KV Mechelen met Alexander Corryn een nieuwe overeenkomst.  De 24-jarige linksback die een paar 

seizoenen geleden overkwam van KSC Lokeren Oost-Lokeren zou normaal gezien voor R. Antwerp FC gaan spelen (naar 

waar hij afgelopen seizoen werd uitgeleend) maar kwam niet tot een akkoord met de Great Old.  Voor Corryn, die bij 

Antwerp als defensieve middenvelder werd gebruikt, zat er niks anders op dan terug te kregen naar KV.  Ondertussen 

kreeg hij een aangepast contract dat loopt tot 2020 met een optie voor een extra seizoen. 

Tot slot verwelkomde KV Mechelen vandaag haar 1000ste nieuwe abonnee van het seizoen.  De eer was weggelegd voor 

de 18-jarige Matthias Van Campenhout, een student uit Zemst. 
 

Zaterdag 23 juni:  Oefenwedstrijd #3  =>  KFC Eppegem  -  KV Mechelen    0-7 

Na al het Duivelse WK-geweld voetbalde KV Mechelen vriendschappelijk tegen KFC Eppegem. Het werd 0-7. 

Twintig minuten duurde het voor de thuisdefensie een eerste keer brak. Van Cleemput verstuurde een gemeten pass naar 

Pedersen die netjes afwerkte. KVM kreeg nog kansen via diezelfde Pedersen, Tainmont, Berrier en De Witte, maar het 

was even wachten op nieuwe goals. 

Vlak voor de pauze duwde KVM door: Tainmont werkte de 0-2 in de verste hoek binnen, De Witte knikte de derde 

Mechelse treffer tegen de touwen. Meteen ook de ruststand. 

Goals in het slot 

Met een volledig gewijzigd elftal versierde KV Mechelen snel weer voldoende kansen om de score uit te diepen. Trova en 

Beciraj konden de thuisgoalie in de beginfase van de tweede helft echter niet verschalken. 

Maar een doelpuntenfestijn werd het alsnog niet. De kansen werden schaarser, want de oefenmatch beperkte zich meer 

en meer tot onvervalst middenveldspel. 

Zowat elf minuten voor het einde knikkerde Mera uit het niets de vierde Mechelse treffer binnen na een hoekschop van 

Bosiers. Plots zagen we weer doelgevaar. Beciraj plezierde bijna de toeschouwers met een retro-doelpunt, maar zijn 

omhaal strandde tegen de paal.  

Luttele seconden later kopte Cobos alsnog de 0-5 binnen, Beciraj zelf scoorde in het absolute slot de zesde en zevende 

van de avond. 
 

Woensdag 27 juni:  Vandaag maakte KV de contractaanpassing van Alexander Corryn officieel bekend.  De 24-jarige 

linksback, die ook als verdedigende middenvelder kan uitgespeeld worden, tekende een contract voor 2 seizoenen met 

een optie voor een derde jaar. 
 

Woensdag 27 juni:  Oefenwedstrijd #4  =>  Cercle Brugge KSV  -  KV Mechelen   1-2 

KV Mechelen startte haar driedaagse ministage met een oefenwedstrijd tegen Cercle Brugge. Het werd 1-2. 



Malinwa stond nog maar goed en wel op het veld of het keek al tegen een achterstand aan. Tormin zorgde in de eerste 

minuut voor de 1-0 voor Cercle. 

Cercle bleef de gevaarlijkste ploeg en stond gretig te spelen, Malinwa van haar kant had even nodig om zich te kunnen 

manifesteren in de zestienmeter van de West-Vlamingen. 

Gaandeweg trachtten Berrier en co wel wat meer druk voor doel te creëeren, maar geel en rood miste precisie in de 

laatste pass. Net voor rust kon Schoofs met de bal aan de haal na een defensieve misser bij Cercle: hij plaatste het leer 

net naast de verkeerde kant van de paal. Ook een schot van Storm kon voor de pauze niet meer voor de gelijkmaker 

zorgen. 

Malinwa zet situatie recht in tweede helft 

In de tweede helft voetbalde KVM met meer drang naar voren. Zo klaarde het snel de gelijkmaker. Een vrije trap van 

Matthys belandde bij Mera die met het hoofd binnenbuffelde. KV Mechelen versierde meer kansen dan in de eerste 

vijfenveertig minuten: Beciraj en Bosiers toonden zich bedrijvig met kansen in het zijnet en net naast. 

Twintig minuten voor het einde zette Seth De Witte Malinwa op voorsprong. Hij duwde een balletje van Bosiers tegen de 

touwen. 1-2 en daar bleef het uiteindelijk bij. Morgen en vrijdag traint KVM in Knokke voor een korte ministage. 
 

Donderdag 28 juni:  Na de oefenwedstrijd van gisteren was het vandaag tijd voor teambuilding. Op het strand in Knokke 

gingen de troepen van hoofdtrainer Dennis van Wijk onder andere peddelen op de Noordzee. 
 

Vrijdag 29 juni:  Drukke dag vandaag op KV Mechelen.  Om te beginnen werd het 9 000ste abonnement verkocht, de eer 

was weggelegd voor Luc Verlinden uit Wolfsdonk.   

Daarna officialiseerde Malinwa nog enkele transfers.  Eerst werd Gustav Per Fredrik Engvall voorgesteld, een Zweedse 

spits van 22 die tekende voor 2 seizoenen met een optie voor nog 2 extra seizoenen.  Malinwa kocht hem over van Bristol 

City FC, dat hem afgelopen seizoen uitleende aan IFK Göteborg.  Engvall, die eerder ook al voor Färjestadens GoIF en 

Djurgårdens IF speelde, was trouwens ook belofteninternational voor Zweden.  Met William Togui Mel haalde KV ook een 

transfer binnen die meer toekomstgericht was.  Togui Mel is een 21-jarige Ivoriaanse spits die overkomt van SC Gagnoa.  

Met 23 doelpunten werd hij topschutter in de Ivoriaanse eerste klasse, hij tekende tot 2022.   

Malinwa kondigde vandaag ook het vertrek aan van Colin Coosemans.  De doelman, die afgelopen weken een transfer 

naar KV Oostende zag afspringen, gaat voor KAA Gent spelen.   

Ondertussen waren de spelers aan hun laatste dag bezig van de korte stage in Knokke.  Ook vandaag stond stond in het 

teken van teambuilding op het strand. 

Tot slot werden de eerste 5 speeldagen van de Croky Cup 2018-2019 bekend gemaakt.  Omdat KV Mechelen gedradeerde 

komt het al in de vijfde ronde in het tornooi en speelt het tegen de winnaar van volgende wedstrijden: 

eerste ronde:   13.  KVC SV Oostkamp - K. Racing Waregem 

  42.  Peruwelz FC - Albert Quévy-Mons 

  72.  WS Schoonbeek-Beverst - Etoile Verviétoise 

  73.  FC Bressoux - RCS Verlaine 

  76.  FCB Sprimont  -  R. Aubel FC 

  78.  FC Heusy-Rouheid - K. Boorsem Sport 

               104.  KV Woluwé-Zaventem - FC Berlaar-Heikant 

tweede ronde:   131.  42  -  73 

               134.  78  -  104 

               144.  76  -  72 

               162.  KVV Vosselaar  -  13 

derde ronde:      213.  131  -  162 

               230.  144  -  134 

vierde ronde:     246.  213  -  230 

vijfde ronde:          271.  KV Mechelen  -  246 
 

Zaterdag 30 juni:  Dankzij de familie Becart uit Battel tilde KV Mechelen haar aantal abonnementen vandaag boven de     

9 500!  Een nieuw record is in zicht en de magische 10 000 binnen bereik.  Morgen is het de laatste dag dat abonnees 

kunnen genieten van 20% korting tegenover de prijs van vorig seizoen. 
 

Zondag 1 juli:  Ondertussen voegde Malinwa twee nieuwelingen toe aan het bestuur en werden deze officieel benoemd 

in het Belgisch Staatsblad: Kurt Geens, die als CEO de NV Verelst vertegenwoordigd en Manu Leroy van Telenet Sports 

mogen zich bestuurder noemen van de NV Yellow-Red KV Mechelen. 
 

Woensdag 4 juli:  Dimitrios Kolovos zal komend seizoen voor het Nederlandse Willem II voetballen.  KV Mechelen 

verhuurd de Griek, die nog een contract heeft tot 2020, voor 1 seizoen aan de tricolores uit Tilburg.  Verder liet Malinwa 

ook weten dat de oefenwedstrijd van 28 juli tegen datzelfde Willem II achter gesloten deuren zal gespeeld worden. 

 

Vrijdag 6 juli:  Vandaag, op de laatste werkdag voor het officiële bouwverlof, werd het hoogste punt van de ruwbouw (19 

meter en 44 centimeter) van de nieuwe hoofdtribune bereikt.  Vroeger werd dit gesymboliseerd met het planten van een 

meiboom om de mensen geluk te wensen, op KV werd dit moment 'gevierd' met het hijsen van een clubvlag!  De 

bouwvakkers werden ook niet vergeten en kregen een frietje aangeboden, want ondanks het bouwverlof zal er op 



Malinwa naarstig worden verder gewerkt zodat de tribune op 17 augustus in gebruik kan genomen worden.  Dan speelt 

KV haar eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen tegen Lommel SK. 
 

Zaterdag 7 juli:  Oefenwedstrijd #5:  KFC Vigor Wuitens Hamme  -  KV Mechelen   0-3 

Malinwa won ook zijn vierde wedstrijd in de voorbereiding. 22 jongens kwamen vandaag in actie tegen VW Hamme. 

Eindstand: 0-3. 

De ministage aan zee had duidelijk zijn vruchten afgeworpen; de jongens van Dennis Van Wijk begonnen gretig aan de 

eerste helft. Ondanks een reeks kansen voor Schoofs, De Witte en Beciraj, kon KV niet meteen scoren. 

Net voor het halfuur ging Storm knap zijn man voorbij en legde hij de bal voor de voeten van Matthys, maar die vergat af 

te werken. 

Na dat halfuur wist Malinwa te scoren. Van Cleemput werd foutief neergehaald in de zestien en Beciraj trapte de penalty 

beheerst binnen. 

Nieuwe ploeg wervelt na de rust 

Kort na de rust viel het tempo stil, beide ploegen kwamen amper in elkaars zestien. Verder dan twee kleine kansen van 

Schoofs kwam Malinwa niet. 

Na een uur spelen, wisselde Dennis van Wijk de volledige ploeg. De frisse selectie voerde het tempo meteen op: Togui 

kwam de zestien binnen, kapte zijn man uit, maar de Hamse keeper stond pal. 

De tweede goal liet echter niet lang op zich wachten. Mera kwam goed ingelopen op een corner van Tainmont  en 

buffelde de bal tegen de netten. Drie minuten later was de connectie Tainmont- Mera opnieuw goed voor een doelpunt 

en dat op exact dezelfde manier. 

KV Mechelen won zo op het veld van VW Hamme zijn vierde match van de voorbereiding met 0-3 cijfers. 
 

Zondag 8 juli:  Met Milan Savic stelde KV Mechelen vandaag haar dertiende inkomende transfer voor.  Savic is een 18-

jarige Bosniër die vorig seizoen voor de U19 van de Servische topclub FK Rode Ster Belgrado speelde.  Stefaan Vanroy, 

hoofd van de sportieve cel, liet weten dat de beloftevolle linksbuiten vooral een transfer voor de toekomst is. 
 

Maandag 9 juli:  Malinwa kondigde vandaag enkele wijzingingen aan in het voorbereidingsschema.  Zo werd de wedstrijd 

van komende woensdag tegen Union omwille van de halve finale op het WK met een uur vervroegd: de aftrap in 

Kampenhout is voorzien om 18 uur.  Ook de match tegen KMSK Deinze, nu zaterdag 14 juli, zal vroeger van start gaan 

omdat de Rode Duivels om 16 uur de kleine finale spelen op het WK: de match op Zennester Hombeek begint om 14 uur.  

Tot slot werd voor de wedstrijd van woensdag 25 juli van locatie veranderd.  De match tegen het Saoedische Al Nasr Club 

FC gaat door op het Sportcomplex Seminarie van Hoogstraten VV. 
 

Dinsdag 10 juli:  Ondertussen wordt er ook hard verder gewerkt aan de nieuwe hoofdtribune van KV Mechelen.  

Stadionfotograaf Paul Martin, die dagelijks naar de werf trekt om de stand van zaken vast te leggen, trok vandaag onder 

andere volgend plaatje: 
 

 
 

Woensdag 11 juli: Oefenwedstrijd #6:  R. Union Saint-Gilloise  -  KV Mechelen   0-2 

KV Mechelen voetbalde vanavond op het veld van Sporting Kampenhout tegen reeksgenoot Union. Eindstand: 0-2. 

Al na vijf minuten stond het 0-1 voor Malinwa. Yacouba Sylla mocht een zestienmeter lekker tegen de touwen trappen. 

Union reageerde meteen met enkele kansen. Tabekou tekende voor de grootste mogelijkheid, Castro redde fraai. 

De wedstrijd ging gelijk op. Malinwa versierde rond het halfuur via Togui de kans op 0-2, maar het schot van het nummer 

29 strandde op een Brussels been. 



Vlak voor de pauze lukte het KVM wel om de tweede te netten. Engvall stuurde op de counter Schoofs weg en die 

omspeelde netjes doelman Saussez. 

In de tweede helft toonde vooral Union het meeste diepgang. Al bleef het gevaar voor Castro beperkt tot enkele 

afstandsschoten.  

Voor Malinwa was het wachten op kansen. Een kwartier voor het einde haalde Tainmont in het strafschopgebied uit: zijn 

bal zoefde voorlangs. Ook Storm dreigde met een knal, maar hij geraakte niet voorbij een geel-blauw been. Zo bleef het 

bij 0-2. 
 

Zaterdag 14 juli:  Oefenwedstrijd #7:  KV Mechelen  -  KMSK Deinze   2-1 

KV Mechelen kon ook haar zesde wedstrijd tijdens de voorbereiding winnen. In een loden hitte werd het 1-2 tegen KMSK 

Deinze op het veld van Hombeek. 

De eerste helft kende een hoop kansen voor Malinwa. Al in de vierde minuut haalde Pedersen de achterlijn en bracht de 

bal voor doel. Met wat geluk kwam de bal voor de voeten van Storm, die rustig afwerkte. 

Deinze kreeg even later de kans om gelijk te maken: De Witte haalde een doorgebroken aanvaller neer, maar de penalty 

werd over het doel getrapt. 

Na net geen halfuur wist Malinwa de score te verdubbelen. Pedersen baande zich met wat geluk een weg door de 

defensie, en werkte beheerst af. 

Savic debuteert 

Na de rust was de eerste kans voor Deinze. Kort voor het uur brak een aanvaller door de Mechelse defensie, en Van 

Cleemput moest aan de noodrem trekken. Deze keer werd de penalty wel goed omgezet door Bart Goossens (1-2). 

Na een uur bracht Dennis van Wijk zes nieuwe spelers in, waaronder Milan Savic. De 18-jarige Serviër maakt zo zijn 

debuut in geel-rood shirt. 

Niet veel later kreeg Malinwa de kans op de 1-3. Matthys haalde de achterlijn en kon de bal voorbrengen, maar Outarra 

kwam net te kort om te koppen. Zo bleef het 1-2 en zet Malinwa haar foutloze reeks in de voorbereiding verder. 
 

Woensdag 18 juli:  Het contract van Anthony Moris, dat nog 1 seizoen liep, werd ontbonden.  De Luxemburgse doelman 

zou door de transfers van Bram Castro en Michael Verrips enerzijds en de ontwikkeling van beloften Arno Valkenaers en 

Hassan Sofiane Bouzian anderzijds, niet moeten rekenen op speelkansen.  Volgens Gazet van Antwerpen verlaat ook 

Glenn Claes de club.  De 24-jarige linksbuiten zou naar reeksgenoot Lommel SK trekken. 
 

Woensdag 18 juli:  Oefenwedstrijd #8:  Club Brugge KV  -  KV Mechelen   0-0 

Malinwa voetbalde woensdagavond in Tongeren tegen Club Brugge. De beginstand was meteen ook de eindscore: 0-0. 

Terwijl KV Mechelen nog vier oefenmatchen voor de boeg heeft, was de oefenpot voor Club al de generale repetitie voor 

de start van het nieuwe seizoen. De eerste kans op het kunstgrasveld van Tongeren was voor de landskampioen: Peres 

trapte een vrijeschop op doel, Castro kon het leer pakken. Even later mocht Togui het voor KV Mechelen proberen: hij 

knalde de bal over. 

Club Brugge eiste het balbezit op, maar kon Malinwa nauwelijks bedreigen. Ook KVM moest zoeken naar echte 

mogelijkheden. Rond het halfuur probeerde Togui een hoge voorzet binnen te tikken, maar zijn poging ging naast. Aan de 

overzijde kreeg Vanlerberghe dan weer een mooie kans na een vrije trap, Castro zag de bal naast vliegen. Zo bleef het nul-

nul bij de pauze. 

In de tweede helft mocht Castro wel meteen aan de bak. De Mechelse goalie kon een volley van Diatta uit zijn netten 

houden. KVM reageerde meteen via een vrijetrap. Lemoine kopte net voorlangs. 

Club Brugge ging nog geen minuut later weer z’n kans via de ingevallen Touba. Hij mikte zijn kopbal naast. De partij werd 

dan even stilgelegd door een opstootje in de supportersvakken, maar kon uiteindelijk weer hernomen worden. 

Club en KVM lieten na de herneming het leer vlot over en weer gaan, maar grote kansen, nee, die kregen we niet meteen 

te zien. Beqiraj trachtte in het slot nog de 0-1 op het bord te zetten, maar zijn schot werd afgeblokt. 
 

Donderdag 19 juli:  Igor de Camargo kreeg vandaag groen licht om de groepstrainingen de hervatten.  De nieuwe spits 

van KV Mechelen, die al wel individuele trainingen achter de rug had, kampte met een peesscheur in de kuit. 

Verder hielt het team vandaag een korte teambuilding: de troepen van Dennis van Wijk waagden zich aan een partijtje 

City Golf door Mechelse binnenstad.  In tegenstelling tot de klassieke golfsport moest het balletje niet in een gat in de 

grond maar naar targets doorheen de stad. 
 

Vrijdag 20 juli:  Jules Van Cleemput verlengde vandaag z'n contract bij Malinwa met 2 extra seizoenen.  De 21-jarige 

rechtsback van Malinwa blijft dus tot 2021 bij KV.  Minder goed nieuws was er voor Franck Berrier.  Bij de nieuwe 

spelverdeler van geel-rood dook bij een recente controle een probleem aan het hart op.  Zo zou een virale infectie zich op 

de hartspier hebben gezet.  De komende week ondergaat de Fransman bijkomende onderzoeken om de ernst te bepalen. 

Zolang daar geen duidelijkheid over is, mag hij van de dokters niet meer trainen. 

De transfer van Glenn Claes naar Lommel SK, die al enkele dagen werd aangekondigd, werd vandaag geofficialiseerd.  De 

24-jarige linksbuiten van KV wordt na 5 jaar Malinwa, waarin hij 117 wedstrijden speelde en 7 keer scoorde, verhuurd aan 

Lommel SK. 

Tot slot liet Malinwa ook nog weten aan Pierre François, de CEO van de Pro League, dat het alle juridische procedures 

tegen het aanvechten van de licentie van Excel Mouscron heeft stopgezet. 
 

 



Zaterdag 21 juli:  Oefenwedstrijd #9  =>  KV Red Star Waasland-SK Beveren  -  KV Mechelen   3-0 

KV Mechelen verloor haar eerste wedstrijd van de voorbereiding tegen Waasland-Beveren. Het werd 3-0 op de Freethiel. 

Na het gelijkspel tegen Club Brugge stond Malinwa opnieuw tegen een sterke tegenstander in de voorbereiding. De 

thuisploeg kwam in het begin van de wedstrijd al snel opzetten, en dat loonde. Een hoekschop van Badibanga werd vroeg 

in de wedstrijd binnengetikt door Massop. 

Malinwa kon niet meteen tegenprikken. 

Na twintig minuten voetballen, haalde Van Cleemput Ndiaye neer buiten de zestien. De vrije trap van Badibanga werd 

uiteindelijk naast gekopt door Vukotic. 

Even later kreeg Malinwa een kans om gelijk te maken: een knappe combinatie kwam bij Engvall terecht. De Zweed kapte 

zijn man uit en zocht een schot, maar de afgeweken bal belandde uiteindelijk op het dak van het doel. 

Kort voor het halfuur kreeg Beveren de bal niet meteen uit de zestien. Matthys kon er uiteindelijk zijn voet tegenzetten, 

maar de bal ging een halve meter naast. 

Rode kaart voor Bijker 

De tweede helft begon net zoals de eerste: Beveren zette druk en ging op zoek naar een doelpunt. Al snel kreeg Ndiaye 

de kans om de score te verdubbelen, maar zijn kopbal vloog naast. 

Even later kreeg Malinwa een uitgelezen kans om gelijk te maken. Een afgevallen bal belandde voor de voeten van 

Tainmont aan de penaltystip. Zijn plaatsbal werd sterk van de lijn gehaald door Threlkeld. 

Kort na het uur viel dan toch de 2-0. Een lage voorzet van Badibanga raakte de hand van Bijker. Ndiaye mocht aanleggen 

en zette de strafschop beheerst om. 

Midden in de tweede helft kwam het tot een opstootje tussen Bijker en Badibanga. Scheidsrechter Debeuckelaere 

bestrafte beide spelers met geel. Nog geen vijf minuten later kreeg Bijker zijn tweede gele kaart na een overtreding op 

Badibanga. Malinwa zette de wedstrijd met 10 verder. 

Net voor het einde van de wedstrijd maakte Beveren nog de 3-0: Ampomah kreeg een schietkans op de rand van de 

zestien. Zijn schot week af, en belandde uiteindelijk voorbij Verrips. KV Mechelen verliest zo zijn eerste wedstrijd tijdens 

de voorbereiding. 
 

Maandag 23 juli:  KV Mechelen hield vandaag haar jaarlijkse fotoshoot.  Zowel voor de individuele foto's als voor een 

ploegfoto werd geposeerd. 

Ondertussen heeft Malinwa voor het tweede seizoen op rij haar record aantal abonnementen verkocht.  De teller staat 

boven de 9 850 en met nog 4 weken voor de eerste thuismatch komt de magische grens van 10 000 in zicht. 

Veel minder goed nieuws kwam er van Franck Berrier.  De Franse middenvelder werd 3 maanden verplicht op non-actief 

gezet wegens een probleem aan het hart.  Bij een onderzoek onder supervisie van de beroemde cardioloog Pedro 

Brugada is er een daling van de pompcapaciteit van het hart van Berrier vastgesteld.  Een daling die wellicht het gevolg is 

van een virale infectie op de hartspier en die maakt dat het hart van Berrier in zijn huidige toestand ongeschikt is om 

topsport uit te oefenen.  In de komende 3 maanden zal hij z’n conditie alleen onderhouden.  Over 3 maanden wordt hij 

terug onderzocht om te kijken of zijn toestand al dan niet verbeterd is. 
 

Dinsdag 24 juli:  Om de blessure van Igor de Camargo en de plotse hartproblemen van Franck Berrier op te vangen, stelde 

KV Mechelen vandaag 2 nieuwe aanwinsten voor.  Onur Kaya, een 32-jarige Belgische middenvelder van Turkse afkomst 

komt over van SV Zulte-Waregem.  Het contract van de Turkse Belg, die komend weekend nog 1 keer in actie komt voor 

SV Zulte-Waregem, gaat in op 1 augustus en loopt tot 2021.  Met Mathieu Cornet haalde Malinwa ook versterking binnen 

voor het aanvallende compartiment.  De Waalse spits van 27 was de laatste 2 jaar actief voor KSV Roeselare.  Dat hij 

daardoor de manier van voetballen in eerste klasse B kent en direct inzetbaar is, was de belangrijkste reden waarom KV 

hem wilde binnenhalen. Cornet tekende een contract voor 2 seizoenen. 

Verder was er ook uitgaand transfernieuws: het contract van Faycal Rherras, dat nog 1 seizoen liep, werd in onderling 

overleg ontbonden. 
 

Woensdag 25 juli:  Oefenwedstrijd #10  =>  KV Mechelen  -  Al-Nasr SC   3-1 

KV Mechelen speelde zijn voorlaatste oefenwedstrijd tijdens de voorbereiding in Hoogstraten tegen het Saoedische Al 

Nasr. Malinwa won de wedstrijd met 1-3. 

De eerste kans was voor Malinwa, een knappe combinatie tussen Storm en Schoofs belandde voor doel. Engvall 

probeerde achter het steunbeen binnen te werken, maar de bal ging voorlangs. 

Na een kwartier toonde Storm zich opnieuw. Hij ging knap de lijn af en legde goed terug tot bij Engvall. Zijn schot werd 

uiteindelijk afgeblokt. 

Even later was het wel raak. Storm ging opnieuw de lijn af, kwam naar binnen en werd foutief neergehaald. Schoofs 

faalde niet vanop de stip. 

Na het halfuur werd Tainmont alleen op de keeper gestuurd. Hij wachtte net te lang en zette uiteindelijk voor. De bal 

belandde in de handen van de keeper. 

Kort daarna maakte Al Nasr onverwacht gelijk. Na balverlies op het middenveld kwam de bal na een knappe combinatie 

voor de voeten van een Saoedische spits, die beheerst afwerkte. 

Net voor rust werd Engvall door de verdediging gestuurd. Hij probeerde de keeper te omspelen, maar die raakte de bal 

met de hand. De vrije trap van Schoofs ging net over. 

Cornet scoort meteen 



Malinwa begon ijzersterk na de rust. Een knappe aanval komt uiteindelijk bij de net ingevallen Cornet terecht. De sterke 

spits ramde de bal van buiten de zestien voorbij Al Nasr doelman Shombih. 

Ondanks het warme weer zette Malinwa gedurende heel de wedstijd goed druk. Een kwartier voor het einde verlengde 

Cornet een voorzet van de ingekomen Matthys met de voet. Tainmont kon uithalen, maar zijn volley belandde in het 

zijnet. 

Net voor het einde kon Malinwa opnieuw scoren. Een voorzet van Tainmont werd weggeslagen door de keeper. Pedersen 

nam de afgevallen bal meteen op de volley en werkte knap af. 
 

Zaterdag 28 juli:  Oefenwedstrijd #11  =>  Willem II  -  KV Mechelen   0-1 

Exact een week voor de start van de competitie oefende KV Mechelen op het veld van Willem ll. Malinwa won de 

wedstrijd met 0-1. 

In de beginfase controleerde Willem II de wedstrijd. Malinwa focuste op de counter, en dat loonde al snel; Cornet haalde 

de achterlijn en kon terugleggen tot bij Tainmont. De Franse aanvaller werkte beheerst af. 

Een eerste goede kans voor Willem II kwam er na 20 minuten. KV Mechelen kreeg de bal niet meteen weg na een corner, 

en Meissner kon van dichtbij schieten. Castro redde knap. 

Na een halfuur voetballen zat Malinwa beter in de wedstrijd. Cornet veroverde de bal en stuurde Storm diep. Storm kon 

uithalen, maar zijn schot was te centraal. 

Beter voetbal, geen doelpunten 

Malinwa kwam met veel vertrouwen uit de kleedkamer. Een eerste kans liet niet lang op zich wachten. Cornet 

onderschepte een slechte pass, ging knap zijn man voorbij en haalde uit. Zijn schot waaide enkele meters over. 

Niet veel later kreeg KV Mechelen de kans om de score te verdubbelen. Schoofs veroverde de bal op het middenveld en 

kon Togui diepsturen. De Ivoriaan liet zijn twee belagers achter, maar vergat van dichtbij af te werken. 

Nog geen minuut later zette diezelfde Togui een knappe combinatie op met Tainmont, die alleen op doel kon gaan. Hij 

probeerde de bal nog opzij te leggen, maar een tackle van Meissner kon een doelpunt voorkomen. 

Willem II kwam niet tot scoren, en dat deed de gemoederen soms hoog oplaaien. Schoofs ging knap voorbij Crowley, die 

hem vervolgens brutaal onderuit schopte. Hij werd bestraft met geel. 

In de slotfase kon Cornet Storm nog eens diepsturen. De flankaanvaller ging knap de lijn af en legde hard terug tot bij 

Togui. De Ivoriaan miste van heel dichtbij. 
 

Dinsdag 31 juli:  Het werd vandaag een historische dag voor Malinwa.  Ondanks de degradatie bereikte KV vandaag de 

magische grens van 10 000 abonnees.  De eer van de tienduizendste was weggelegd voor de 63-jarige kapper André 

Schroeven uit Duffel!  

Malinwa liet ook weten dat er komende donderdag een 500-tal oude zitjes van tribune K gratis worden aangeboden.  

Tussen 18 en 19 uur kunnen supporters aan de bezoekersingang terecht om deze op te halen. 
 

Dinsdag 31 juli:  Oefenwedstrijd #12  =>  K. Londerzeel SK  -  KV Mechelen   1-0 

Een laatste test, een laatste oefenmatch, dat moest de wedstrijd tegen SK Londerzeel worden. 

Thuisploeg het gevaarlijkst 

De thuisploeg hielt in ieder geval lange tijd stand. Het werd een moeilijke beginfase, waarin KVM niet door het sterk 

verdedigende blok van SK Londerzeel raakte. Het werd uiteindelijk zelfs de thuisploeg die de wedstrijd openbrak. Op het 

kwartier moest Valkenaers uitpakken met een driedubbele save om de 0 op het bord te houden. 

Aan de overkant kreeg Igor de Camargo dan weer dé kans om de openingsgoal te forceren, maar de Mechelse spits – die 

z’n eerste speelminuten kreeg – kopte ver naast. 

KVM komt opzetten 

Beide ploegen kregen lange tijd geen tempo in de wedstrijd, pas na de drankpauze kwam er dan toch een eerste 

versnelling van KVM. Bosiers slingerde de bal vanop links op het hoofd van De Camargo, maar die laatste kopte net over. 

De organisatie van de thuisploeg ontwrichten bleek een moeilijkere opdracht dan gedacht, maar via enkele snelle 

counters kreeg Malinwa toch enkele kansen bijeen gevoetbald. Vijf minuten voor rust kon Beqiraj net niet goed genoeg 

knikken, z’n kopbal vloog net naast. Enkele mintuten later volgde een nog grotere kans, maar zowel De Camargo als 

Beqiraj vergaten af te werken. Na een snelle 1-2 haalde de doelman drie opeenvolgende schoten van de Mechelse spitsen 

uit zijn doel. 

Verrassende tegengoal 

Ook na de pauze ontbrak de frisheid bij KVM in de zone van de waarheid. Door de vele wissels viel de wedstrijd nu 

helemaal stil. Veel uitgespeelde kansen vielen er dan ook niet meer te noteren. Tot vijf minuten voor tijd. Boni ging de 

mist in met een slecht ingespeelde laterale bal, een uitgelezen kans voor de thuisploeg. Spaenhoven reageerde snel en 

kon alleen op Valkenaers afsnellen. De Mechelse doelman was kansloos. 1-0, meteen ook de einduitslag. 
 

Woensdag 1 augustus:  Net zoals de abonnementenverkoop liep ook de ticketverkoop voor de eerste 

competitiewedstrijd van het seizoen als een trein.  Voor de verplaatsing naar Leuven, waar Malinwa het komende 

zaterdag opneemt tegen Oud-Heverlee Leuven, zijn alle tickets voor het bezoekersvak uitverkocht.  KV zal voor deze 

streekderby, door sommige 'de derby van de Dijle' genoemd, door 1 400 supporters gesteund worden. 

Vanmiddag mocht de A-kern de sleutels van hun nieuwe wagens in ontvangst nemen.  Mercedes-Benz Mechelen is sinds 

dit seizoen de nieuwe wagenpartner voor Malinwa.  KV Mechelen en Mercedes-Benz Mechelen gingen een partnership 

aan voor één seizoen met een optie tot verlenging. 

 



Zaterdag 4 augustus:  Speeldag 1 Proximus League  =>  Oud-Heverlee Leuven  -  KV Mechelen   1-1 

Malinwa kwam vanavond niet verder dan een 1-1 gelijkspel aan Den Dreef. Duplus bezorgde geelrood vlak voor rust een 

koude douche. Cornet redde in het slot een verdiend punt. Eindstand: 1-1. 

Na 20 weekends zonder competitievoetbal gaf Malinwa vanmiddag het startschot van het nieuwe voetbalseizoen. De 

voorbije weken werden de ambities niet onder stoelen of banken gestoken: zo snel mogelijk promoveren naar de hoogste 

voetbalafdeling. Eerste hindernis: Oud-Heverlee Leuven.  

Veel nieuwe gezichten aan de aftrap bij Malinwa. Van de basisploeg voetbalden enkel Cocalic, Schoofs, Sylla en Tainmont 

ook vorig seizoen in het geelrode shirt. Ook Onur Kaya, vorig weekend nog actief met Zulte Waregem, verscheen meteen 

aan de aftrap.  

De spelverdeler van Malinwa kreeg meteen een stevige trap te verwerken. Het startschot van enkele minuten potig 

voetbal, maar zonder echte kansen.  

Corryn gekwetst naar de kant, Bagayoko in 

Alexander Corryn, vorig seizoen nog actief in het shirt van Antwerp FC, had zich zijn terugkeer naar Malinwa ongetwijfeld 

anders voorgesteld. De rechtsachter moest na een twintigtal minuten de strijd al staken. Een verrekking (?) leek de 

boosdoener. Bagayoko nam zijn stek op de rechtsachter in.  

Na de drankpauze prikte Malinwa voor het eerst echt gevaarlijk. Nikola Storm, een oude bekende aan Den Dreef, kon de 

thuisgoalie net niet verschalken.  

Mooie Mechelse aanval levert geen doelpunt op 

Beide ploegen zochten naar openingen, maar kwamen niet echt in hun spel. Met de rust in zicht trok Malinwa dan toch 

meer het laken naar zich toe. Cornet schoot een mooie Mechelse aanval op de voet van doelman Thamsatchanan. De 

daaropvolgende corners leverden echter niets op. Geelrood rook bloed en drukte door. Cornet baande zich een weg 

richting doel, maar werd foutief gestopt door Schuermans. De Mechelse aanhang schreeuwde om een uitsluiting, de 

scheidsrechter twijfelde, maar koos toch voor de gele kaart. Kaya zette zich achter de bal, maar zonder succes.  

Malinwa drukt, OHL scoort (1-0) 

Malinwa leek het ritme te hebben gevonden. Eerst haalde Bagayoko nog de achterlijn, ging tegen het canvas, maar ook 

ditmaal gaf de man in het groen geen krimp. De thuisploeg profiteerde van het tumult: Duplus reageerde alert op een 

vrije trap van de thuisploeg om de 1-0 tegen de touwen te prikken. Een bittere pil voor Malinwa dat net zijn draai leek 

gevonden te hebben.  

Thuisgoalie en bezoekende fans eisen hoofdrol op 

Veel goed voetbal kregen de fans niet te zien in het begin van de tweede helft. Thuisdoelman Thamsatchanan nam zijn 

tijd bij elke spelhervatting en dat was niet naar de zin van de bezoekende fans. Na het werpen van een projectiel uit het 

bezoekende kamp, legde scheidsrechter Verboomen de wedstrijd tien minuten stil.  

Storm out, De Camargo in 

Met nog een half uur spelen op de klok greep Van Wijk in. Hij wisselde flankaanvaller Storm voor Igor de Camargo. De 

thuisploeg zakte in en Malinwa schoof op. Schoofs vond De Camargo na een mooie beweging, maar de spits kraakte zijn 

schot. Even leek geelrood zich weer in de wedstrijd te knokken, maar coach Pearson haalde snel het tempo uit de partij 

met enkele wissels kort na elkaar.  

Cornet brengt Malinwa op gelijke hoogte (1-1) 

Het leek niets te worden voor de troepen van Dennis Van Wijk. Tot Mathieu Cornet plots het leer voor zijn voet kreeg in 

de zestien. De spits twijfelde niet en ramde de 1-1 tegen de touwen. Meteen de eindstand van een evenwichtige, maar 

weinig oogstrelende wedstrijd.  
 

Zondag 5 augustus:  Een dag na de tumultueuze eerste competitiewedstrijd in eerste klasse B postte Malinwa volgend 

bericht op haar website: 
 

Statement na gooi-incidenten tijdens OHL-KVM 
KV Mechelen is onthutst over de twee gooi-incidenten tijdens de wedstrijd in Leuven. “We hopen de enkelingen die 
de goede naam van onze club en achterban op het spel zetten, zo snel mogelijk te identificeren. Verder willen we de 
rest van onze fans bedanken voor hun ongelofelijke, positieve steun tijdens de wedstrijd.” 
Bij het begin van de tweede helft kreeg de Leuvense doelman twee flesjes naar hem gegooid. De wedstrijd werd 
daarop tien minuten stilgelegd. 
“Dat gedrag van enkelingen accepteren we niet”, zo zegt hoofdaandeelhouder van KV Mechelen Olivier Somers. 
“Het hoeft geen betoog dat gooien met voorwerpen niet bij een voetbalwedstrijd hoort. Het schaadt bovendien ons 
clubimago en dat van alle supporters. Want nu komen we negatief in het nieuws terwijl er wel meer dan 1400 fans het 
team bij een achterstand geweldig ondersteund hebben.” 
Stadionverbod van de club voor flessengooiers 

Onrechtstreeks gevolg was de verwijzing van trainer Dennis Van Wijk naar de tribune door een misverstand met de 
scheidsrechter. Terwijl de coach de spelers naar het bezoekersvak stuurde om iedereen kalmte aan te manen, moest 
hij eigenlijk de spelers naar de kleedkamer sturen. “Dankzij de twee flessengooiers zit onze coach helemaal ongewild 
op het boetebankje.” 
KV Mechelen doet er alles aan om de twee gooiers te identificeren en hen te laten opdraaien voor de schade. De club 
zal hen sowieso een stadionverbod opleggen. 
“Tot slot willen we nogmaals onze duizenden andere supporters bedanken voor de geweldige sfeer en steun, dat mag 
ook gezegd worden.“ 
Dennis van Wijk: “Gooien was absoluut fout” 



Een zelfde geluid valt te horen bij trainer Dennis van Wijk. “Dat gooien was absoluut fout. Ik hoop dat die 
enkelingen geïdentificeerd worden en eruit gepikt worden.” 
“Maar ik ben wel trots op alle andere supporters. Zij kiezen altijd voor het positieve: ze staan achter de ploeg, komen 
hier met duizenden naar de match nadat ze gedegradeerd zijn én zitten binnen twee weken weer met z’n 14.000 in ons 
stadion.” 
 

Maandag 6 augustus:  De voetbalbond stelde een schorsing van 3 speeldagen en een boete van 1 500 euro voor voor 

trainer Dennis van Wijk.  De trainer van KV werd afgelopen zaterdag tijdens de onderbreking naar de tribune gestuurd 

door scheidsrechter Nathan Verboomen.  Malinwa ging in beroep tegen deze straf. 
 

Dinsdag 7 augustus:  Miguel Cobos Copado Mees wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan tweede 

amateurklasser KFC Duffel. 

De Geschillencommissie van de voetbalbond heeft vandaag 1 speeldag schorsing en 500 euro van de boete van Dennis 

van Wijk afgedaan.  Hij zal dus slechts 2 wedstrijden uit de neutrale zone moeten blijven en een boete van 1 000 euro 

betalen voor z’n gedrag op Oud-Heverlee Leuven.  Voor de ongeregeldheden tijdens de oefenmatch van 18 juli tussen 

Club Brugge KV en KV Mechelen kregen beide clubs een boete van 500 euro, waarvan de helft met uitstel. 

Alexander Corryn, die zaterdag al vroeg gewisseld moest worden, kreeg vandaag het verdict van zijn scan te horen: de 

rechtsback liep op OHL een spierverrekking aan de hamstrings op.  Hoelang hij out zal zijn, is nog onduidelijk. 

Verder viel  er ook organisatorisch nieuws te rapen op KV.  Operationeel manager Bram Scheerlinck liet weten dat de 

shuttlebusjes tussen de parkings aan Zandpoortvest en in Mechelen-Noord voortaan tijdens elke thuiswedstrijd zullen 

ingezet worden en frequenter zullen gaan rijden.  Tot slot werden de fietsenparkings aan het Lyceum en in het KV-straatje 

aan de Liersesteenweg uitgebreid tot 3 000 plaatsen.  De stallingen zijn bewaakt en gratis.  Om meer supporters aan te 

sporen om met de fiets te komen, lanceert KV Mechelen vanaf eind september een actie om de sportievelingen te dit 

regelmatig doen te belonen. 
 

Donderdag 9 augustus:  Nicklas Pedersen trok vandaag de deur achter zich dicht op Malinwa.  De Deense spits tekende 

een contract bij het Nederlandse FC Emmen.  Z'n nieuwe club promoveerde vorig seizoen voor het eerst in haar bestaan 

naar de eredivisie. 

KV Mechelen startte ook terug met de taallessen.  De anderstalige spelers kregen vandaag hun eerste les Nederlands  

voorgeschoteld. 

Ondertussen werd er natuurlijk ook keihard verdergewerkt aan het stadion.  Een week vóór de eerste thuismatch van het 

seizoen ziet de nieuwe businesstribune er zo uit: 
 

 
 

Zaterdag 11 augustus:  Speeldag 2 Proximus League  =>  KSV Roeselare  -  KV Mechelen   2-2 

KV Mechelen geraakte op Schiervelde niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Na een vroege achterstand kwam KVM nog voor 

de pauze vanop de stip verdiend langszij. En toen De Camargo de 1-2 tegen de touwen legde, leek KVM het laken 

helemaal naar zich toe te trekken. Maar de drie punten werden het niet, want een kwartier voor het einde zorgde een 

geweldige trap van Van Acker voor de 2-2. 

De partij kon voor KV Mechelen niet slechter beginnen: amper vijf minuten stonden op de stadionklok of geel en rood 

was op achtervolgen aangewezen. Van Kessel mocht simpel door de Mechelse defensie knallen en via de lat Castro 

verschalken. Eerder was Malinwa nochtans al een keertje gewaarschuwd via een schot van Samyn dat Castro pareerde. 

KVM moest dus meteen vol aan de bak op Schiervelde en reageerde met een bal van Storm. Hij schoot in de draai van 

dichtbij op een Roeselaars been. Malinwa kreeg – net als op Leuven – het leer van de thuisploeg en moest wroeten en 

zoeken naar een opening in de dichtgetimmerde thuisorganisatie. 



Roeselare keek dan weer de kat uit de boom en speculeerde op de omschakeling. Stijn De Smet toonde zich 

aartsgevaarlijk: Castro ging goed plat. Aan de overzijde kende Biebauw lange tijd een vrij rustige eerste helft. Kaya en co 

geraakten in de eerste dertig minuten nauwelijks tot bij de kooi van de ex-KV-goalie. 

Tainmont vanop de stip 

Een halfuur ver was het wél bijna raak. Storm zette snel voor, de instormende Tainmont geraakte net niet voorbij de 

duikende Biebauw. Ook Cornet had de gelijkmaker aan het hoofd, maar hij knikte een hoekschop net over de lat. 

Maar de verdiende 1-1 viel wat later toch: Cornet ging neer na contact met Lepicier, scheidsrechter Vergoote wees 

resoluut naar de stip. Tainmont hield het hoofd koel en legde de 1-1 netjes tegen de touwen. 

De Camargo met de 1-2 

Ook in de tweede helft was het lang zoeken en geduld uitoefenen voor KVM. Vanderbiest, die de honneurs waarnam op 

de bank door de schorsing van Van Wijk – gooide er snel De Camargo in. Nog geen tien minuten stond hij tussen de lijnen 

of hij keilde de 1-2 lekker binnen op een perfecte voorzet van Storm. 

Een schicht en daar is de 2-2 

Roeselare mocht dan wel nauwelijks over de middenlijn komen, eens aan de zestien bleven de West-Vlamingen bijzonder 

doelgericht. De ingevallen Godwin besloot zo een 50-meterrun hard op Castro. Lang kon KVM ook niet genieten van de 

eerste voorsprong van het seizoen: Thibaut Van Acker zorgde met een geweldige uithaal voor de 2-2. 

Malinwa leek van slag en kon de druk van het einde van de eerste helft niet opnieuw op de mat toveren. Kansen 

noteerden we niet meer, het was integendeel Roeselare dat met een late vrijetrap op de rand van de zestienmeter nog 

voor onheil zorgde, maar het bleef bij 2-2. Daar kan KVM uiteraard niet tevreden mee zijn en zo zijn de drie punten thuis 

tegen Lommel aanstaande vrijdag een absolute must. 
 

Maandag 13 augustus:  Speeldag 1 Beker U21 Pro League  =>  KVV THES Sport Tessenderlo  -  KV Mechelen   1-2 

De eerste verplaatsing van een nagelnieuw seizoen is altijd verraderlijk en het tumult errond maakte het niet 

eenvoudiger. 

We begonnen goed aan de wedstrijd en waren de bovenliggende partij in het openingskwartier. Doch we speelden onze 

aanvallen te slordig uit en er werden open kansen gemist door Maesen en Van Keilegom. 

THES herstelde langzaam het evenwicht en kwam meer opzetten, omdat wij minder en minder volgens de afspraken 

gingen spelen. 

Zo stond onze organisatie achteraan eens niet op punt en liepen we op een tegenaanval waardoor we op achterstand 

kwamen. 

Niet veel later hervielen we in hetzelfde maar belandde de bal tegen de lat. 

Na de rust kwamen we snel gelijk via Van Keilegom en was het vooral eenrichtingsverkeer. 

We speelden 15 minuten met een goede balcirculatie en vielen dan wat terug. 

Meerdere grote mogelijkheden werden gecreëerd, echter Ouatarra, Van Keilegom en Savic konden de kansen niet 

benutten. 

De tijd tikte verder in ons nadeel en gelukkig bracht Bosiers ons enkele minuten voor tijd op voorsprong door een vrije 

trap binnen te draaien. 

Al bij al speelden we een wedstrijd met een goede attitude maar negeerden we de afspraken te veel en lieten we de 

tegenstander te lang in leven door te veel mogelijkheden onbenut te laten. 
 

Woensdag 15 augustus:  Randall Leal verliet KV Mechelen en keerde terug naar z'n thuisland Costa Rica waar hij terug bij 

z'n ex-club Deportivo Saprissa terecht kwam. 

Met het oog op de eerste thuiswedstrijd van overmorgen trainde de groep vandaag voor het eerst in het stadion.  Op die 

manier konden de spelers een beetje wennen aan de grasmat en de nieuwe omgeving. 
 

Vrijdag 17 augustus:  Speeldag 3 Proximus League  =>  KV Mechelen  -  Lommel SK   1-2 

KV Mechelen kon vanavond de drie punten niet thuishouden tegen Lommel SK. De Limburgers prikten op de juiste 

momenten tegen en maakten in de tweede helft snel de 0-1.  

Met tien man – De Witte pakte rood – hees Malinwa zich met een goal van Cornet in het slot nog naast Lommel, maar 

Rocha liet geel-rood in minuut 93 verweesd achter met een 1-2 eindstand op het bord. 

KV Mechelen nam nochtans in zijn eerste wedstrijd in vijf maanden in het AFAS Stadion meteen het voortouw. De Witte – 

opnieuw in de basis – was al na zes minuten dicht bij Mechelse vreugde. Zijn kopbal zoefde naast de verkeerde kant van 

de paal. Wat later kreeg Kaya een opgelegde kans. Hij schoot keihard, maar ook over de dwarsligger. 

Net zoals Roeselare en Leuven teerde Lommel op een snelle omschakeling. Eén keer waren de Noord-Limburgers er 

dichtbij: een voorzet van Valcke scheerde langs alles en iedereen, Bagayoko kon het leer wegwerken. 

Lommel toont zich gevaarlijk 

Malinwa, met naast De Witte ook De Camargo, Mera en Corryn in de basis, versierde nog mogelijkheden via De Camargo, 

Storm, Cornet en Mera, maar moest ook uitkijken op enkele vinnige tegenstoten van de bezoekers. Groen-wit voetbalde 

goed mee terwijl KVM net voor de pauze maar moeilijk een opening in de bezoekende defensie vond. 

Azevedo zette zelfs Castro aan het werk: hij mikte van dichtbij op de benen van de KVM-goalie. 

Na de pauze ontsnapte Valcke aan het oog van de KVM-verdediging. Gelukkig voor geel-rood knalde hij een geweldige 

kans de sterrenhemel in. Aan de overzijde was Malinwa er dan weer dicht bij toen een bal bijna, via Henkens, in eigen 

doel belandde. 

Brebels legt de 0-1 binnen 



Maar een kwartier in de tweede helft was het uiteindelijk Brebels die de weg naar doel vond. Castro kon eerst nog 

tussenkomen, maar een goed gevolgde Brebels knalde Lommel op 0-1. 

De thuisploeg was voor de derde keer dit seizoen op achtervolgen aangewezen. Via De Witte reageerde het meteen: zijn 

kopper strandde pal op doelman Coucke. Ook een bal van De Camargo geraakte niet voorbij de Lommelse doelman. KVM 

kon zich absoluut geen puntenverlies in eigen huis permitteren en zocht naar het betere combinatiespel om toch maar 

eens echt de bezoekende zestien te doen daveren, maar nee, dat wilde niet lukken. 

Rood karton voor De Witte 

En net dan pakte Seth De Witte een rode kaart voor een overtreding centraal op het veld. Scheids Van Damme was 

resoluut en zo moest de thuisploeg met z’n tienen nog op zoek naar een gelijkmaker tussen een dichtgetimmerde groen-

witte muur.  

Cornet met de 1-1 

Of zou het KVM dan toch nog lukken om punten thuis te houden? Drie minuten voor affluiten was daar plots Cornet als 

een duivel uit een doosje. De Camargo legde netjes af, Cornet prikte binnen. Met de steun van de 13.800 supporters 

geloofden de tien op het veld er weer in. Kaya zette voor, maar Mera en Swinkels konden niet voor een miraculeuze 

ommekeer zorgen. 

Toch nul punten 

Het werd integendeel nog 1-2. De bezoekers kwamen even nog piepen in de zestienmeter van Castro en maakten via de 

totaal losgelaten Rocha nog de winning-goal. 
 

Zondag 19 augustus:  KV Mechelen bekert volgende week tegen derde amateurklasser Albert Quévy-Mons.  De 

Henegouwers versloegen vandaag in de vierde ronde eersteprovincialer R. Aubel FC met 2-1.  De match wordt op zondag 

26 augustus gespeeld in het Stade Charles Tondreau in Bergen.  De aftrap is om 16 uur. 
 

Maandag 20 augustus:  Na de tegenvallende competitiestart hield Malinwa vandaag een crisisvergadering en daarin 

werd in onderling overleg beslist om de samenwerking met hoofdtrainer Dennis van Wijk stop te zetten.  Assistenten 

Frederik Vanderbiest en Sven Swinnen blijven wel aan boord.  Een naam van een nieuwe coach werd nog niet bekend 

gemaakt, al liet Gazet van Antwerpen weten dat Wouter Vrancken morgen zou worden voorgesteld op KV! 
 

Maandag 20 augustus:  Speeldag 1 reserven eerste klasse B  =>  KV Mechelen  -  R. Union Saint-Gilloise   8-0 

In onze openingswedstrijd van de competitie stonden er bij ons heel wat jongeren tussen de lijnen die met de A-kern 

trainen.  Dat was noodzakelijk vermits er de volgende dag een confrontatie met RC Mechelen op het programma stond 

voor de beker van Mechelen.  Union speelde enkel met eigen jeugdspelers. Het kwaliteitsverschil was van bij het begin 

merkbaar alhoewel Union lang overeind bleef.  Dat was ook onze fout omdat we te onnauwkeurig waren in onze eindpas 

en de gecreëerde mogelijkheden niet verzilverden. 

Na de rust lukte dat wel: Engvall kopte een assist van Bossiers tegen de touwen, Togui deed met de voet hetzelfde op een 

doorsteekbal van Van Cleemput.  Onze tegenstander was hierdoor aangeslagen en kon de rug niet meer rechten: Togui, 

Van Cleemput en Smolders legden er elk nog eentje in het mandje. Savic deponeerde er drie tegen de touwen. De 

intensiteit, kwaliteit en mentaliteit bepaalden deze hoge score. 
 

Dinsdag 21 augustus:  Zoals aangekondigd door Gazet van Antwerpen werd Wouter Vrancken vanmorgen voorgesteld als 

nieuwe hoofdtrainer van Malinwa.  De 39-jarige Limburger komt over van KV Kortrijk waar hij assistent was van Glen De 

Boeck.  Eerder was hij hoofdtrainer van RDK Gravelo, KVV THES Sport Tessenderlo en Lommel SK.  Van augustus 2008 tot  

januari 2010 was hij ook al speler van KV Mechelen.  Daarnaast voetbalde hij onder andere ook nog voor STVV, KAA Gent, 

KRC Genk en KV Kortrijk.  Hij tekende een contract voor 2 seizoenen bij KV. 

Omdat de ordediensten van Bergen geen toestemming gaven voor een thuiswedstrijd van Albert Quévy-Mons tegen KV 

Mechelen en die van Mechelen vanwege Maanrock geen orde kunnen handhaven in het weekend, werd de 

bekerwedstrijd verplaatst naar maandag 27 augustus.  De aftrap in Mechelen is voorzien om 20 uur 30. 

Seth De Witte kreeg voor z'n rode kaart van 

vorige week tegen Lommel SK 3 weken 

schorsing plus een omgezette voorwaardelijke 

schorsingsdag die nog liep.  De nummer 4 van 

Malinwa, die ook een boete van 1 500 euro 

kreeg, zal dus 4 speeldagen aan de kant moeten 

blijven.  Verder vorderde de bondsprocureur  

ook 4 000 euro boete voor de incidenten op OH 

Leuven. 

Tot slot veroverde KV Mechelen vanavond de 

Beker van Mechelen.  Op het veld van KFC 

Walem versloeg een mix van U18 en beloften 

van Malinwa de buren van RC Mechelen.  Voor 

400 toeschouwers won Geelrood deze finale 

met 1-3 na goals van Mohamed Zeroual (30' 0-

1), Seppe Maesen (58' 0-2 op strafschop), 

Stoffels (73' 1-2) en opnieuw Mohamed Zeroual 

(77' 1-3). 

 

 



Vrijdag 24 augustus:  Jordy Peffer wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan eerste amateurklasser KFC Dessel 

Sport.  De 21-jarige spits werd vorig seizoen ook al uitgeleend aan KVC Westerlo.   
 

Maandag 27 augustus:  Speeldag 2 reserven 1B  =>  Oud-Heverlee Leuven  -  KV Mechelen   3-1 

Zoals verwacht startte OHL zoals furieus, wij eerder flegmatisch. 

Binnen het openingskwartier gaven we al een vrije kopkans weg en veroorzaakten we twee strafschoppen: de eerste 

strafschop pareerde Bouzian, de tweede echter niet. 

Na 25 minuten kwamen we eindelijk een beetje in de wedstrijd en door een individuele actie van Savic zelfs net voor de 

rust langszij. 

Zo begonnen we met goede bedoelingen aan de tweede helft maar liepen al snel op een counter vermits we achter de bal 

slecht gepositioneerd stonden. 

Even later slikten we nog een derde treffer op hoekschop: game over. 

Temeer, daar er in de daaropvolgende 10 minuten nog drie basisspelers uitvielen met een blessure. 

Enkel Aalillou had nog voor wat spanning kunnen zorgen maar hij besloot een open doelkans op de keeper. 

Al bij al een verdiende overwinning voor OHL en hopelijk een goede les voor ons: bereidheid, beleving en inzet zijn 

basisvereisten - buiten andere noodzakelijkheden - om een wedstrijd tot een goed einde te brengen. 
 

Maandag 27 augustus:  Vijfde ronde Beker van België 'Croky Cup'  =>  KV Mechelen  -  Albert Quévy-Mons   2-0 

Malinwa bekert verder na een oververdiende twee-nul tegen Mons. Het was wachten tot de tweede helft voor de 

bezoekers braken, maar Tainmont knalde met twee doelpunten alle twijfels weg. 

Na veertien minuten studieronde was KV Mechelen met zijn eerste kans meteen dicht bij de 1-0. Een combinatie tussen 

Matthys en Bagayoko knalde die laatste voorlangs. Malinwa – met Matthys, Lemoine, Bijker en Verrips in de basis – had 

het voor het zeggen tegen de bezoekers en het was afwachten tot wanneer de defensie zou breken. 

Kansen voor KVM 

Een vrijetrap van Kaya belandde via een bezoekend been bijna in doel. De paal was echter spelbreker voor een Mechelse 

vreugde-uitbarsting. Even later had De Camargo dé kans op de bevrijdende openingsgoal, maar zijn inloper werd nog op 

de lijn weggetikt. 

Terwijl de rust naderde, leek KVM het team van de coach met de welluidende naam Luigi Nasca meer onder druk te 

zetten. Tainmont en Matthys zetten doelman De Amicis aan het werk. 

Lemoine versierde op een hoekschop nog een geweldige kans: doelman De Amicis voorkwam met kwieke beentjes de 

thuisvoorsprong. 

De Camargo mist, Verrips redt 

Ook in de tweede helft bleef het wachten op het broodnodige doelpunt om alle twijfel weg te spelen. De Camargo – eerst 

met het hoofd, even later met de tip van de schoen – kreeg twee geschilderde voorzetten van Tainmont en Bagayoko niet 

tegen de touwen. 

En met die nul-nul op het bord bleef het uitkijken voor die ene zeldzame tegenprik. Ruelle zorgde even voor de nodige 

spanning: hij knalde in de zestien op een attente Verrips. KV Mechelen reageerde meteen aan de overzijde. De Camargo 

trapte heerlijk naar doel, maar nu zorgde het doelhout voor gevloek op de Mechelse bank. 

Dan toch! Tainmont breekt de ban 

De partij kreeg een echt cupsfeertje en Malinwa bleef de bezoekende zestien bestoken. De Camargo legde met het hoofd 

een verre bal terug tot bij Tainmont, die aarzelde niet en keilde de 1-0 tegen de touwen. 

Tainmont beslist met z’n tweede 

De ban leek helemaal gebroken, zeker toen Tainmont, opnieuw hij, de tweede van de avond én de overwinning voor 

Malinwa tegen de netten kopte. KV Mechelen komt zo in de trommel met de clubs uit 1A terecht voor de 1/16de finales 

van de Croky Cup. 
 

Dinsdag 28 augustus:  Vanmiddag werd geloot voor de 1/16de finales van de beker van België.  Het lot koppelde KV 

Mechelen aan de oudste club van het land: R. Antwerp FC.  De wedstrijd zal doorgaan op 25, 26 of 27 september. 
 

Donderdag 30 augustus:  Nadat vandaag in de media verscheen dat Fatos Beqiraj en Yacouba Sylla werden teruggezet 

naar de B-kern, verscheen het bericht dat Joachim Van Damme terugkeert naar KV Mechelen.  De middenvelder, die van 

2012 tot 2016 al voor KV voetbalde, komt over van KV Red Star Waasland-SK Beveren.  Voor z'n tweede ambtstermijn in 

Mechelen tekende hij een contract van 3 seizoenen. 
 

Vrijdag 31 augustus:  Op de laatste dag van de transferperiode werd het contract van Fatos Beqiraj in onderling overleg 

ontbonden.   

Verder werden de definitieve speeldata en uren van speeldagen tot en met speeldag 14 (het einde van de eerste periode) 

bekend gemaakt.  Ook de bekermatch tegen R. Antwerp FC kreeg een datum toegewezen.  Namelijk woensdag 26 

september.  De aftrap van de streekderby, die live wordt uitgezonden op Sporza, is voorzien om 20u30. 
 

Zondag 2 september:  Speeldag 4 Proximus League  =>  KV Mechelen  -  AFC Tubize   1-0 

Na de overwinning in het bekerduel tegen Albert-Quévy Mons, kon KV Mechelen ook zijn eerste competitiezege van het 

seizoen boeken. Malinwa versloeg Tubize in eigen huis met 1-0. 

Coach Wouter Vrancken kon voor de wedstrijd meteen rekenen op verloren zoon Joachim Van Damme. Hij startte in de 

basis op het middenveld naast Schoofs en Kaya. 



Malinwa snakte naar een driepunter en zette meteen druk. Schoofs recupereerde de bal net buiten de zestien van Tubeke 

en kon meegeven met Tainmont. De Fransman kon uithalen, maar zijn schot werd afgeblokt. 

Niet veel later drong Malinwa opnieuw aan. Van Cleemput haalde de achterlijn en bacht de bal voor doel. De Camargo 

kon er zijn hoofd net niet tegen zetten. 

Na twintig minuten was Tubize voor het eerst gevaarlijk. Een hoekschop werd op het hoofd van Videmont geschilderd, die 

hard op doel kon koppen. Verrips ging snel tegen de vlakte en kon een doelpunt voorkomen. 

Niet veel later kon Tubize opnieuw dreigen. Lippini zette Kaya in de wind en kon vanuit een scherpe hoek uithalen. 

Verrips kon de bal wegboksen. 

Tainmont breekt de ban 

Kort voor het halfuur kreeg Malinwa opnieuw een kans. Van Damme bereikte Storm aan de rand van de zestien. Die kon 

de bal voor doel brengen, maar De Camargo kopte over. 

Kort daarna kwam Tubize opnieuw opzetten. Boudiaby bracht de bal tot bij Henry. Die kon uit de draai op doel schieten, 

maar zijn schot belandde tegen de paal. Malinwa kwam goed weg. 

Net voor de rust was het dan toch raak voor Malinwa. Storm kon met een knappe pass door de defensie Tainmont alleen 

voor Defourny brengen. Die aarzelde niet en zette de 1-0 op het scorebord. 

Gretig Malinwa na de rust 

Na de rust was het even wachten op de eerste echte kans. Na meer dan 50 minuten zette Tainmont voor tot bij De 

Camargo. De spits klom hoog, maar zijn kopbal miste precisie. 

Vanaf dan voerde Malinwa het tempo opnieuw op. Bijker veroverde de bal en leverde in bij Storm. Die stak het veld over 

en zette Matthys voor doel. Zijn schot werd uiteindelijk gered door Defourny. 

Tussen de Mechelse druk kon Tubize nog eens counteren. Henry testte Verrips opnieuw met een afstandsschot, maar de 

Nederlandse doelman redde knap. 

Storm was met veel zin uit de kleedkamer gekomen. De flankaanvaller kapte in een reeks opeenvolgende acties steeds 

zijn belagers goed uit, maar zijn voorzetten misten steeds precisie. 

Vijf minuten voor tijd kwam een afvallende bal bij Storm terecht. Hij zocht de verste hoek, maar de bal draaide een meter 

naast. 

Kort daarna kwam een voorzet van Matthys bij De Camargo terecht. Hij legde met de borst terug tot bij Schoofs, maar zijn 

volley ging hoog over. 

Einde in mineur voor Diawara 

Net voor tijd ging Bijker tegen de grond door een slag in het gezicht van Diawara. Scheidsrechter Van Damme kende geen 

genade en stuurde hem meteen naar de kleedkamers. 

De spelers van Tubize waren duidelijk gefrustreerd door de beslissing van Van Damme. Traore kreeg uiteindelijk nog geel 

voor protesteren na een opstootje met Verrips. 

Na een bewogen wedstrijd met veel energie won Malinwa de wedstrijd met zuinige 1-0 cijfers. Zo winnen de jongens van 

Wouter Vrancken voor het eerst dit seizoen. 
 

Maandag 3 september:  Speeldag 3 reserven 1B  =>  KV Mechelen  -  AFC Tubize   3-0 

Na onze mindere prestatie van vorige week was het de bedoeling om met een goede ingesteldheid op het terrein te 

verschijnen, wat vanaf minuut 1 merkbaar was. 

Enkel het spelniveau en de keuzes die we maakten in het eindgedeelte waren lange tijd ondermaats. 

Toen Boudry echter Zeroual het straatje in stuurde liet deze de doelman kansloos. 

Na de rust ging ons spelniveau aan de bal omhoog: we maakten betere keuzes en de balcirculatie verliep veel beter. 

Daardoor kreeg de tegenstander het zo moeilijker om alles te belopen. 

Via Lemoine verdubbelde we onze score en enkele minuten later gooide Togui na hoog drukzetten de wedstrijd in een 

definitieve plooi. 

We speelden de wedstrijd uit zonder noemenswaardige problemen maar lieten het na om de score verder uit te bouwen. 
 

Dinsdag 4 september:  Gazet van Antwerpen schreef vandaag dat KV Mechelen en Yacouba Sylla niet tot een 

overeenkomst kwamen om het contract van de 27-jarige middenvelder te ontbinden.  KV blijft dus vasthangen aan het 

zware contract van de Malinese international die het vorige week naar de B-kern stuurde. 

Verder mag voorzitter Johan Timmermans opnieuw de Pro League vertegenwoordigen in het Uitvoerend Comité.  Hij 

haalde het vandaag in de stemming met 24-18 van Michael Verschueren van RSC Anderlecht. 
 

Woensdag 5 september:  Vandaag viel er in de kranten ‘jeugdig’ transfernieuws te rapen.  Lucas Verhaeghe, de 19-jarige 

zoon van Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe, werd door KV gedurende een seizoen uitgeleend aan Sporting 

Kampenhout.  Verder sloot de aanvallende middenvelder Joël Ito zich terug aan bij KV.  De 20-jarige oud-jeugdspeler van 

Malinwa was einde contract bij Club Brugge en slaagde tijdens een testperiode bij K. Sint-Truidense VV er niet in om een 

contract te versieren bij de Kanaries. 
 

Vrijdag 7 september:  KV Mechelen stelde vandaag het nieuwe 'stadionrestaurant' voor.  In de plaats van Martinique 

komt Kazerna, uitgebaat door Table 1988.  Table 1988 is ontstaan uit een joint-venture tussen KVM, Ilys catering en 

Lammekeshoeve. 
 

 

 



Zondag 9 september:  Speeldag 5 Proximus League  =>  R. Union Saint-Gilloise  -  KV Mechelen   2-2 

Malinwa nam het vanmiddag op tegen Union SG. Tainmont benutte een strafschop in de eerste helft, maar het duo 

Niakate-Perdichizzi leek de thuisploeg alsnog de drie punten te bezorgen. Nadat Bijker en Tabekou in een tumultueus slot 

vroegtijdig moesten gaan douchen, prikte Engvall alsnog de 2-2 eindstand tegen de touwen. 

Malinwa nam het vanmiddag op tegen Union Saint-Gilloise. In het Dudenpark wijzigde coach Vrancken zijn basisploeg op 

één plaats in vergelijking met vorige week: Matthys nam de plek van de zieke Kaya in. Union SG begon afwachtend aan de 

partij en Malinwa eiste meteen het balbezit op. Tot echt doelgevaar kwam het echter niet. Het was de thuisploeg die op 

het kwartier voor het eerste doelgevaar zorgde: Besuschkow schoot een afvallende bal in één tijd naast de kooi van 

Verrips. Geelrood reageerde gevat met een mooie actie van Storm. De flankaanvaller vond echter niemand voor doel om 

zijn actie te verzilveren.  

Tim Matthys gevaarlijkste Mechelaar 

Tim Matthys, in de plaats van de zieke Kaya aan de aftrap, toonde zich de gevaarlijkste Mechelaar. De kapitein van 

geelrood krulde eerst een vrije trap in de handen van doelman Kristiansen. Nadien baande het nummer zeven zich een 

weg door de thuisdefensie, maar de thuisgoalie devieerde zijn schuiver in corner. Ook Storm voelde zich wel in zijn sas in 

het Dudenpark. De flankaanvaller kreeg ruimte voor een prima voorzet, maar De Camargo kwam een teennagel te kort 

om de openingstreffer binnen te prikken.  

Tainmont benut strafschop: 0-1 

Igor de Camargo, tot dan vrijwel onzichtbaar, werd foutief gestopt in de grote rechthoek. Scheidsrechter Vanbecelaere 

twijfelde niet en wees resoluut naar de stip. Tainmont nam zijn verantwoordelijkheid en ontgoochelde niet: 0-1.  

De thuisploeg leek niet aangeslagen en kwam iets voor de rust dichtbij de gelijkmaker. Pinto trapte uit het niets naast de 

kooi van Verrips. Union putte moed uit de – eerder zeldzame – kans, maar tot een gelijkmaker kwam het niet. Ruststand 

Union SG – KVM: 0-1.  

Terwijl Union scherper uit de kleedkamer leek te komen, liet Malinwa enkele unieke kansen liggen om de voorsprong te 

verdubbelen. Cocalic (2x) en Storm lieten enkele unieke mogelijkheden onbenut. In een geanimeerde, maar vrij slordige 

tweede helft, verscheen Tabekou uit het niets voor Verrips. De aanvaller leek verrast en kon Verrips niet verschalken.  

Van 0-1 naar 2-1 in enkele minuten, getekend: Niakate en Perdichizzi 

De waarschuwing van Tabekou leek onvoldoende voor Malinwa want enkele minuten later hing de bal wel tegen de 

touwen. Niakate zag zijn zondagsschot afwijken op een Mechelse verdediger en in de bovenhoek verdwijnen achter een 

kansloze Verrips. (1-1) De thuisploeg rook bloed: Perdichizzi klom het hoogst op een vrije trap van de thuisploeg en 

verschalkte Verrips voor een tweede keer. (2-1) Van een totale ommekeer gesproken.  

Rood voor Bijker en Tabekou 

In het slot ontspoorde de wedstrijd nog helemaal. Bijker en Tabekou betaalden de rekening en mochten vroegtijdig gaan 

douchen. KV Mechelen leek geen antwoord meer te vinden tot de ingevallen Engvall uit het niets alsnog de 2-2 op het 

scorebord schoot. Een punt dat vooral een mentale boost moet geven, want geelrood kreeg voldoende mogelijkheden in 

de wedstrijd om de drie punten veilig te stellen. Helaas voor de Mechelaars bleef de efficiëntie vanmiddag achterwege. 
 

Maandag 10 september:  KV Mechelen plaatste na de tumultueuze slotfase van gisteren op Union volgende reactie op 

haar website: 

Na de rode kaart van spelers Bijker en Tabekou in het slot van Union-KV Mechelen werden assistent-trainers 
Frederik Vanderbiest en Abder Ramdané naar de tribune gestuurd. 
Vanderbiest incasseerde toen een slag van de assistent-coach van Union die hem opwachtte vanachter een hoek van 
de catacomben. 
De club heeft met Frederik Vanderbiest gesproken en hij ontkent dat er een racistische opmerking aan voorafging 
zoals Union meldt. 
KV Mechelen wacht het verslag van de vierde official af en is overtuigd dat daar een juiste weergave van de feiten 
zal gegeven worden.  De vierde official stond dicht bij het tumult en zou de nodige duiding moeten kunnen geven. 
De club wil duidelijk stellen dat het elke vorm van fysiek geweld of mogelijke racistische opmerkingen zal 
veroordelen.  “Dat kan absoluut niet. Passie en strijd zijn kernwaarden voor KV Mechelen maar altijd binnen het 
sportieve”, klinkt het. 
KVM en Frederik Vanderbiest zullen zich na het rapport van de vierde official beraden of ze een burgerlijke klacht 
indienen tegen het fysieke geweld. 
 

Maandag 10 september:  Speeldag 2 Beker U21 Pro League  =>  KV Mechelen  -  KSK Heist   2-0 

Wat we in de eerste helft toonden was niet in overeenstemming met wat we vooraf hadden afgesproken; de beleving 

was niet top, evenals de balcirculatie; het tempo; de keuzes die we maakten; enz. 

De enige noemenswaardigheid was de open kans die Maesen op de doelman besloot. 

Na de rust ging het gelukkig beter, allicht geholpen door de vroege treffer van Kinzumbi. 

De balcirculatie was nu beter en sneller omdat we beter tussen de lijnen bewogen en betere keuzes maakten. 

Van daaruit hadden we meer controle over het wedstrijdgebeuren. 

Toen Maesen doeltreffend was na een individuele actie, was de wedstrijd eigenlijk gespeeld alhoewel het altijd opletten 

blijft voor een tegentreffer. 

We probeerden het laatste gedeelte van de wedstrijd te controleren vanuit balbezit en slaagden daar deels in. 

Door deze overwinning zijn we zeker van de volgende ronde en heeft de volgende bekerwedstrijd tegen Westerlo geen 

belang meer behalve de prestige. 
 



Dinsdag 11 september:  Lucas Bijker kreeg voor z'n rode kaart van afgelopen zondag op R. Union Saint-Gilloise 3 

speeldagen schorsing en een geldboete van 1 500 euro opgelegd.  In eerste instantie vorderde de Bondsprocureur 4 

speeldagen en 2 000 euro omdat de linksback van KV ook de aanstoker was van het hele incident nadien.  Als 

verzachtende omstandigheid pleitte de clubadvocaat van Malinwa bij de commissievoorzitter om rekening te houden met 

de stresserende situatie van Bijker sinds de geboorte van zijn drieling.  Uiteindelijk deed de Geschillencommissie er dus 1 

speeldag en 500 euro af. 

Assistent-trainer Frederik Vanderbiest kreeg met 3 speeldagen schorsing en 1 500 euro boete dezelfde straf opgelegd als 

Lucas Bijker.  Na de verklaring van vierde official Jordy Vermeire werd hij wel vrijgesproken van racisme.   

Sven Mary, advocaat van Vanderbiest, liet wel weten klacht neer te leggen bij de Burgerlijke Rechtbank tegen 

Abderrahmane  Ramdane wegens slagen en verwondingen. 
 

Vrijdag 14 september:  Speeldag 6 Proximus League  =>  KFC Olympia Beerschot-Wilrijk  -  KV Mechelen   1-0 

Malinwa verloor vanavond met het kleinste verschil op het Kiel. Een kopbaldoelpunt van Van den Bergh besliste de 

wedstrijd.  

Vanavond opende geelrood de speeldag op het Kiel. Coach Wouter Vrancken had plaats voor Mera en Togui in zijn 

basiself. Cocalic en De Camargo moesten vrede nemen met een plek op de bank. Kaya nam, na zijn afwezigheid van vorige 

week, de plek van Matthys op het middenveld weer in.  

De thuisploeg startte furieus aan de partij. Eerst werd een hoekschop nog hoog in de tribune geknald, maar binnen de vijf 

minuten moest Verrips goed plat op een poging van Maes. Malinwa herstelde vrij snel het evenwicht, maar zonder echt 

gevaarlijk te zijn. De beste kans kwam van de voet van Tainmont, maar Vanhamel plukte zonder veel moeite.  

Doelpunt Togui afgekeurd 

Iets voor het halfuur veerde het bezoekersvak recht: Van Cleemput haalde achterlijn en bediende Togui. De spits aarzelde 

niet en trof raak, maar de bal was al over de doellijn geweest volgens de lijnrechter. De thuisploeg reageerde via de voet 

van Van Hyfte. Zijn poging vloog naast de kooi van Verrips.  

De paarswitte verdedigers hadden hun handen vol met de targetspits van Malinwa. Togui werkte zich te pletter en bood 

Storm een ideale mogelijkheid aan. De flankaanvaller liet de bal onder zijn voet glippen en weg was de kans.  

Net als in de eerste helft tekende de thuisploeg voor het eerste doelgevaar: Van Hyfte knalde in één tijd over de kooi van 

Verrips. Verder viel er weinig noemenswaardig te noteren in de tweede helft. Op het uur wisselde de Mechelse coach 

Tainmont voor Engvall. Vreven reageerde meteen en bracht Vancamp voor Messoudi. De thuisploeg begon terug beter te 

voetballen en Verrips toonde zich een betrouwbaar sluitstuk op een poging van Vanzeir.  

Van den Bergh vlamt 1-0 binnen 

Op een hoekschop lukte het dan toch voor de thuisploeg. Eerst kreeg Verrips nog hulp van de paal, maar in de herneming 

vlamde Van den Bergh dan toch de openingstreffer tegen de touwen. (1-0) Coach Vrancken aarzelde niet en bracht 

meteen De Camargo. De thuisploeg plooide terug en opteerde voor de counter. Na een terugspeelbal pakte Verrips de bal 

met de handen. Onrechtstreekse vrije trap voor de Ratten, maar de Mechelse goalie zette zijn fout zelf recht. 

Malinwa kampeerde de laatste minuten rond de grote rechthoek van de thuisploeg en bleef zoeken naar die ene opening. 

Tevergeefs, zo bleek, want tot een uitgespeelde kans kwam Malinwa niet meer. Het was echter de thuisploeg die nog het 

dichtst bij een doelpunt kwam: Noubissi legde aan en trof de lat. Eindstand KFCO Beerschot-Wilrijk – KV Mechelen: 1-0.  
 

Zaterdag 15 september:  KV Mechelen heeft Jan Boden binnengehaald als nieuwe videoanalist.  Boden is voor 

hoofdtrainer Wouter Vrancken geen onbekende, het duo werkte reeds samen bij KVV THES Sport uit Tessenderlo.  Tot op 

heden verzorgde spitsencoach Dieter Van Tornhout de videoanalyses. 
 

Maandag 17 september:  Speeldag 4 reserven 1B  =>  KFC Olympia Beerschot-Wilrijk  -  KV Mechelen   0-2 

Dat Beerschot-Wilijk fel ging starten was voorspelbaar. 

En toch waren we er in geen enkele linie klaar voor, maar overleefden we zonder schade op te lopen. 

Toen Savic zijn duivels ontbond, enkele tegenstanders passeerde en ook nog de bal in het doel deponeerde, was dit voor 

ons een verademing. Vanaf dan hadden we meer rust en controle. 

Beerschot creëerde ook wel twee uitstekende mogelijkheden om te scoren, beide echter zonder succes. 

Terwijl onze roodgele troepen op de doelman stuitten of in het net-niet-verhaal vervielen. 

De ruststand (0-1) had er evengoed heel anders kunnen uitzien! 

Na de pauze beperkten we het doelgevaar van de tegenstander en scoorden we via Van Horenbeeck een tweede keer. 

Ouatarra en Bosiers vergaten later tegen 10 Beerschotters de score op te drijven. 

Al bij al zagen we twee ploegen die voor de voetballende oplossing kozen, beurtelings overwicht hadden en tot kansen 

kwamen. 

Na 90 minuten wij wel iets meer dan zij zodat we geen onterechte winnaar waren. 
 

Woensdag 19 september:  Vanmiddag stond er nog eens een training met de Malinwa Kids Club op het programma.  Op 

het oefenveld naast het stadion kregen de jeugdige voetballers training van de spelers van de A-kern.  Nadien was er tijd 

voor een groepsfoto, handtekeningen en selfies met hun idolen. 
 

Zondag 23 september:  Speeldag 7 Proximus League  =>  KV Mechelen  -  KVC Westerlo   2-0 

KV Mechelen kreeg met Westerlo de leider van de competitie over de vloer. De overwinning was broodnodig voor 

Mechelen, want de kloof met de leiders telde 7 punten. Malinwa won de wedstrijd met 2-0. 



In de openingsfase was de eerste grote kans voor Westerlo. Een corner van Van Eenoo bereikte het hoofd van Biset, maar 

de ex-Mechelaar kopte hoog over. 

Na tien minuten kon Malinwa voor het eerst dreigen. Storm bracht de bal voor doel, waarna Togui met een spectaculaire 

omhaal Van Langendonck probeerde te verschalken. De Westelse keeper kon uiteindelijk de bal klemmen. 

Na een kwartier voetballen domineerde Malinwa de wedstrijd. Na een knappe Mechelse combinatie kwam de bal bij 

Togui terecht. De Ivoriaan ging knap zijn man voorbij en haalde uit, maar zijn schot ging hoog over. 

Net voor het halfuur ging Togui liggen na contact met Biset. Scheidsrechter Ruperti zag er geen fout in, tot groot protest 

van de Mechelse spelers. 

Malinwa kon steeds meer het tempo bepalen, maar kwam niet echt tot kansen. Storm combineerde met Kaya en zette 

voor. Tainmont werd vastgehouden en ging tegen de grond. Ruperti legde de bal opnieuw niet op de stip. 

Kort daarna kwam Westerlo nog eens opzetten. Van Eenoo werd op Verrips afgestuurd.  De Westelse middenvelder 

probeerde topschutter Naessens te bereiken, maar Swinkels werkte weg. 

Vlak voor de rust kon Naessens het opnieuw proberen. Hij werd diep gestuurd, kapte zijn man uit en haalde uit. Zijn schot 

was te centraal, en Verrips kon eenvoudig pakken. 

Westerlo uitgeteld na 5 minuten 

Malinwa begon met een droomstart aan de tweede helft. Togui veroverde de bal en stormde naar voren. Hij omspeelde 

twee verdedigers en legde terug tot bij Storm, die eenvoudig kon afwerken. 

Meteen daarna verdubbelde Mechelen de score. Een voorzet van Bagayoko werd weggewerkt tot bij Engvall. De Zweed 

kon buiten de zestien afleggen voor Schoofs, die de bal in een keer voorbij Van Langendonck knalde. 

Mechelen rook bloed en ging op zoek naar het derde doelpunt. Storm liep nogmaals de lijn af en probeerde vanuit een 

scherpe hoek Van Langendonck te verrassen. Zijn schot ging een metertje naast. 

Invaller Engvall wilde zijn doelpuntensaldo ook wat opkrikken. Hij omspeelde Van Den Bogaert, sneed naar binnen en 

haalde uit, maar Van Langendonck pakte eenvoudig. 

Een kwartier voor tijd ging Storm voor de zoveelste keer de lijn af, op zoek naar zijn tweede van de avond. Hij kapte naar 

binnen en schoot, maar de bal ging opnieuw een metertje naast. 

Kort daarna combineerde de Mechelse aanval door de Westelse verdediging. Kaya kon uiteindelijk Van Langendonck 

fusilleren, maar zijn schot belandde in de tribune. 

Engvall deed er alles aan om te scoren. De spits stormde nog eens naar voren, liet Dewaele achter zich en haalde uit. Van 

Langendonck was geklopt, maar de bal rolde net naast. 

Kort voor het einde probeerde Abrahams de aansluitingstreffer te maken. Hij controleerde een afvallende bal, kwam de 

zestien binnen en haalde uit. Zijn schot belandde uiteindelijk in de tribune.  
 

Maandag 24 september:  Speeldag 5 reserven 1B  =>  KSV Roeselare  -  KV Mechelen   0-3 

Onze opwarming liet het beste vermoeden en deze lijn trokken we gewoon door; we eisten het balbezit op en bepaalden 

het wedstrijdbeeld. 

Onze balcirculatie kon nog wel sneller maar de nauwkeurigheid was aanwezig. 

Uit dat balbezit creëerden we te weinig en indien we toch voor gevaar zorgden, kozen we al te vaak voor eigen succes. 

Zo kwamen we maar één keer tot scoren door Maesen, die een slechte terugspeelbal onderschepte en neergehaald werd 

door de doelman. Hij zette de strafschop zelf om. 

Na de rust kwam het er op aan om de concentratie te behouden. 

We breidden snel onze voorsprong uit via een afstandschot van Van Keilegom en een geplaatste bal van Van Ouatarra. 

Daarna speelden we de wedstrijd op een volwassen manier uit zonder de score op te voeren omdat we weer hervielen in 

het verhaal van eigen succes eerst. 
 

Woensdag 26 september:  1/16de finale beker van België 'Croky Cup'  =>  KV Mechelen  -  R. Antwerp FC   3-1 

KV Mechelen stond in de Crocky cup voor een loodzware opdracht tegen Royal Antwerp FC. Na een sterke prestatie 

versloeg Malinwa de Great Old in eigen huis met 3-1 na doelpunten van De Witte, Engvall en Van Damme. Mechelen was 

veruit de gevaarlijkste ploeg en bekert verder. 

Na de winst tegen Albert-Quévy Mons ging KV Mechelen tegen Royal Antwerp FC op zoek naar een volgende 

bekeroverwinning. De ploeg van Laslo Bölöni zette tot nu toe een indrukwekkende reeks neer in 1A, maar na de 

overwinning tegen KVC Westerlo had Malinwa genoeg vertrouwen getankt om de Great Old het vuur aan de schenen te 

leggen. 

In de openingsfase bepaalde vooral Antwerp het tempo, maar beide ploegen kwamen niet echt tot kansen. De eerste 

kleine kans was voor Malinwa. Matthys probeerde De Camargo op Bolat af te sturen, maar de Braziliaanse Belg kon net 

niet bij de bal. Ook de meegekomen De Witte kwam een voet te kort. 

De Witte opent de score 

Geleidelijk aan kwam Mechelen beter in de wedstrijd, en dat leverde uiteindelijk ook resultaat op. Kort voor het halfuur 

werd De Witte foutief afgestopt door Buta. De Portugese rechtsback werd bestraft met geel en Matthys mocht aanleggen 

voor een vrije trap. Hij bracht de bal op het hoofd van De Witte, die boven iedereen uittorende en voorbij Bolat kopte: 1-

0! 

Na het doelpunt bleef Malinwa baas. Matthys zette een aanval op en stuurde De Camargo diep. De Mechelse spits 

probeerde voor te zetten, maar de bal belandde via een Antwerps been over de achterlijn. De daaropvolgende corner 

werd door De Witte op doel gekopt, maar vormde geen gevaar. 



De Mechelse vreugde bleef niet duren. Refaelov kreeg genoeg tijd langs de zijkant om een spits te zoeken. Zijn voorzet 

belandde op het hoofd van Mbokani, die de bal hard binnenkopte en de bordjes zo terug in evenwicht bracht. 

Vlak voor de rust probeerde De Camargo nog iets te forceren. Hij kapte zijn verdediger uit en zette zijn vizier op scherp 

vanop 20 meter, maar zijn schot waaide hoog over.  

Engvall scoort, Malinwa op rozen 

Antwerp kwam het hevigst uit de kleedkamers en begon meteen druk te zetten. Malinwa behield het overzicht en 

speelde de bal rustig rond, tot frustratie van enkele rood-witte shirts. Na balrecuperatie bereikte Van Damme met een 

knappe pass de borst van Engvall. De Zweed behield het overzicht en knalde de bal op de volley in doel: 2-1. 

Kort na het doelpunt schoffelde De Witte Rodrigues onderuit. Delferrière bestrafte hem met geel. Hairemans probeerde 

Verrips van ver aan het werk te zetten, maar de knal van de Antwerpse nummer 10 ging net naast. 

Na 70 minuten kon de ingevallen Rodrigues nog eens dreigen voor Antwerp. De Portugees kapte Lemoine tureluurs en 

kon uithalen, maar Verrips ging snel tegen de grond. 

In de slotfase was het lang wachten op kansen, maar net voor tijd besloot Van Damme dat het welletjes was geweest. 

Matthys kreeg de bal aangespeeld op rechts en schilderde hem op het hoofd van Van Damme. De middenvelder kopte de 

bal beheerst voorbij Bolat en zette zo de eindscore vast. 
 

Donderdag 27 september:  Vanavond, na de laatste bekerwedstrijd van de 1/16de finales (RSC Anderlecht - R. Union 

Saint-Gilloise 0-3) werd meteen geloot voor de volgende ronde.  Op Club-RTL was te volgen hoe Pierre François van de 

Pro League in het Constant Vanden Stock-stadion KV Mechelen aan KSC Lokeren Oost-Vlaanderen koppelde voor de 

1/8ste finale.  Malinwa ontvangt de ploeg van ex-trainer Peter Maes in de midweek van 4, 5 en 6 december.  Opmerkelijk 

was dat het nog nooit eerder gebeurde in de bekergeschiedenis dat de "grote 3" (RSC Anderlecht, Club Brugge KV en R. 

Standard de Liège) werden uitgeschakeld vóór de 1/8ste finales. 
 

Zaterdag 29 september:  Speeldag 8 Proximus League  =>  Lommel SK  -  KV Mechelen   0-3 

De remonte van Malinwa lijkt steeds meer een feit. Na overwinningen tegen Westerlo en Antwerp (beker) won geelrood 

ook vanavond op het veld van Lommel SK. Het werd 0-3 na doelpunten van Schoofs, De Camargo en Van Damme.  

Het eerste doelgevaar viel te noteren aan de kant van de thuisploeg: Azevedo haalde de achterlijn, maar na een deviatie 

van Verrips was Valcke te verrast om de bal in een lege kooi te schieten. Geelrood reageerde meteen met een prima vrije 

trap van Schoofs. De thuisgoalie liet zich echter niet verrassen.  

Nummertje Van Cleemput levert niets op 

In een vrij gesloten wedstrijd toverde Van Cleemput een nummertje tevoorschijn op de rechterflank. Van Damme nam de 

afvallende bal in één tijd op de schoen, maar zijn poging vloog naast de kooi van Coucke. Van Damme toonde zich de 

gevaarlijkste man bij de bezoekers: Coucke kreeg hulp van de lat op een prima poging van de Mechelse middenvelder.  

In het slot van de eerste helft kwam Swinkels nog het dichtst bij de openingstreffer. De kopbal van de centrale verdediger 

werd in extremis gered door de thuisgoalie. Ruststand Lommel – KVM: 0-0.  

Togui out, De Camargo in 

Bij aanvang van de tweede helft bleef Togui in de kleedkamer. Zijn plek werd ingenomen door De Camargo. De invaller 

liet zich vrijwel meteen zien, maar zijn poging werd in hoekschop verwerkt door de thuisgoalie.  

Schoofs breekt de ban (0-1) 

De tweede doelpoging na de pauze was wel prijs voor Malinwa. De infiltrerende Schoofs kapte zijn belager uit en krulde 

de bal voorbij een kansloze Coucke tegen de touwen. (0-1)  

Malinwa had duidelijk vertrouwen getankt uit de openingstreffer en drukte door. Kaya vond de vrijstaande De Camargo, 

maar zijn kopbal vloog rakelings over de kooi van Coucke. Net wanneer Lommel klaar leek voor de slachtbank, namen de 

bezoekers de voet van het gaspedaal. Santermans kreeg dé kans om de thuisploeg op gelijke hoogte te brengen, maar 

schoot de bal hoog over.  

De Camargo zet Malinwa op rozen (0-2) 

Na een mooie collectieve aanval dook De Camargo het straatje in. De targetspits schoof de bal naast de thuisgoalie tegen 

de touwen, maar werd afgevlagd voor buitenspel. Enkele minuten later had het nummer 10 van Malinwa wel het geluk 

aan zijn zijde. Als laatste in het rijtje dook hij op aan de tweede paal om een vrije trap van Kaya tegen de touwen te 

prikken. (0-2) Malinwa op rozen.  

Van Damme drijft score verder op (0-3) 

De dubbele versprong kwam duidelijk hard aan bij de thuisploeg. Malinwa profiteerde en toonde zich erg efficiënt op 

stilstaande fases. Ditmaal was het Van Damme die hoog klom en de derde van de avond tegen de touwen kopte. (0-3)  

Malinwa speelde de wedstrijd simpel uit en mengt zich, na een deugddoende week met drie overwinningen, in de 

bovenste regionen van het klassement.  
 

Maandag 1 oktober:  Speeldag 6 reserven 1B  =>  KV Mechelen  -  Lommel SK   1-0 

Deze wedstrijd was geen spektakelstuk. 

Wij hadden meer balbezit maar creëerden al bij al te weinig doelgevaar, door verschillende factoren zoals de balcirculatie, 

onnauwkeurigheden, slechte bezetting, keuzes aan de bal, ontbreken van diepgang, …… 

Noemenswaardig in de eerste helft is een vrije trap van Bosiers die tegen de buitenkant van de paal belandde, een 

mogelijkheid voor Van Keilegom en een vrije kopkans voor Trova.  Voor SK Lommel viel er nog minder te noteren. 

Na de rust leverde hoog drukzetten voor een fout in het uitverdedigen bij de tegenstander en werd Van Keilegom 

onderuitgehaald door de doelman.  Bosiers zette de strafschop feilloos om. 



Ook daarna bleef de tegenstander gegroepeerd achter de bal spelen zonder risico’s te nemen zodat de wedstrijd nooit 

open brak.  We hadden het aanvallend met betrekking op doelgevaar zeker beter moeten doen en werden zelf nog twee 

keer opgeschrikt.  Eerst treuzelde onze doelman te lang bij het behandelen van een terugspeelbal en later stonden we 

onvoldoende georganiseerd bij een hoekschop tegen. 

Al bij al sloten we deze wedstrijd toch winnend af. 
 

Woensdag 3 oktober:  Half oktober opent het AZ Sint-Maarten haar nieuwe complex.  Aanstaande vrijdag kunnen de KV-

supporters éénmalig gebruik maken van de parking.  Er zullen shuttlebusjes rijden tussen het stadion en het AZ. 

Verder liet KV weten dat vanaf vrijdag de hoofdingang terug geopend zal zijn voor iedereen.  De tijdelijke ingang aan de 

Caputsteenstraat zal dus gesloten worden. 
 

Vrijdag 5 oktober:  Speeldag 9 Proximus League  =>  KV Mechelen  -  Oud-Heverlee Leuven   3-0 

Na de winst op Lommel ging KV Mechelen tegen OHL, de hekkensluiter van de competitie, op zoek naar zijn vierde zege 

op rij. Malinwa trok de goede lijn van de voorbije week door en won de wedstrijd uiteindelijk met 3-0, na doelpunten van 

Schoofs, Engvall en Togui. Door de winst staat Mechelen – al is het maar voorlopig – bovenaan in de stand. 

Bij aanvang van de competitie leek de ploeg van Nigel Pearson op papier de grootste concurrent van Malinwa in 

titelstrijd. Na een dramatische seizoenstart kon OHL nog maar één keer winnen. Malinwa, dat vorige week tegen Lommel 

zijn derde zege op rij behaalde, leek eindelijk de draai te pakken te hebben. 

Malinwa toonde zich meteen de gevaarlijkste ploeg. Van Damme draaide zich vrij tussen twee verdedigers en leverde in 

bij Togui. De Ivoriaan zocht de opening, maar de Leuvense muur was te groot. Hij haalde uit, maar zijn schot werd 

afgeblokt. 

Niet veel later kreeg Engvall de bal aan de achterlijn toegespeeld. Hij ging makkelijk zijn man voorbij en wilde 

Thamsatchanan al een eerste keer testen. Zijn schuiver ging net naast.  

Na een kleine tien minuten kwam Leuven voor het eerst opzetten. Dequevy liep de lijn af en probeerde Kostovski te 

bereiken. Uiteindelijk was Swinkels er om de meubels te redden. Meteen daarna stuurde Van Damme Kaya naar voren. 

De kleine middenvelder kon met een hoge bal Togui lanceren. De spits haalde van dichtbij uit, maar de hoek was te 

scherp. 

OHL bezwijkt na 25 minuten onder Mechelse druk 

Na lang op de deur bonzen was het dan toch raak voor Mechelen. Van Cleemput kon de bal net binnenhouden en zette 

voor. Uiteindelijk kwam de bal bij Schoofs terecht. De Mechelse dirigent drong met een knap een-tweetje met Engvall de 

Leuvense zestien binnen en werkte beheerst af voorbij Thamsatchanan: 1-0! 

Na het doelpunt was het feest in het AFAS-stadion begonnen. Kaya kreeg de bal aangespeeld op het middenveld en zocht 

een dieplopende spits. Met een simpele pass zette hij Engvall oog in oog met de Thaise keeper. Engvall twijfelde niet, 

plaatste de bal in de winkelhaak en verdubbelde zo de score. 

Net zoals tegen Lommel ging Malinwa meteen op zoek naar het derde doelpunt. Kaya kreeg een vrije trap op de rand van 

de zestien. Hij lepelde de bal op de knikker van Van Damme, maar die kopte net over. 

Malinwa wervelt verder na doelpunten 

Meteen daarna kon Storm, na ongelukkig Leuvens balverlies, zomaar op doel afgaan. Hij probeerde de bal over 

Thamsatchanan te stiften, maar de Leuvense keeper was bij de les en redde knap. In de herneming werkte Moore de bal 

weg. 

Swinkels voelde zich duidelijk in zijn sas. Hij wilde ook een doelpuntje meepikken, en trok geregeld mee naar voren. De 

Nederlandse verdediger kon Thamsatchanan een paar keer testen, maar verder dan een centraal schot kwam hij niet.  

Vlak voor rust kreeg Malinwa nog een hoekschop na een knappe combinatie tussen Engvall en Togui. Mera werd 

moederziel alleen gelaten en kon vrij koppen, maar zijn buffelstoot kwam te centraal.   

Togui telt OHL definitief uit 

OHL kwam als hevigste ploeg uit de kleedkamers en zette Mechelen meteen onder druk. Toch was de eerste kans voor 

KV: Daeseleire liet de bal van zich afsnoepen en zag Engvall er vandoor gaan. De Zweed liep voorbij Duplus, maar speelde 

de bal iets te ver van de voet, waardoor Thamsatchanan eenvoudig kon oprapen. 

De Leuvense druk bleef niet duren. Schoofs draaide een hoekschop de zestien binnen. Na wat geklungel belandde de bal 

via het dijbeen van Mera voor de voeten van Togui, die de bal in het dak van het doel schoot: 3-0! 

Na het derde doelpunt kwam OHL opnieuw wat beter in de wedstrijd. Malinwa kreeg na een Leuvense corner de bal niet 

meteen weggewerkt, waardoor Duplus van dichtbij er zijn voet tegen kon zetten. De bal week uiteindelijk af en belandde 

opnieuw in corner. 

Na ruim een uur voetballen rukte Van Cleemput op naar voren. Na een knappe combinatie met Van Damme bereikte hij 

de rand van de zestien. Hij besloot om zelf uit te halen, maar de bal belandde via de keeper over de achterlijn. De Witte 

kon de daaropvolgende corner op doel koppen, maar Thamsatchanan stond goed opgesteld. 

Meteen daarna kreeg OHL zijn beste kans van de wedstrijd. Hirst omspeelde zijn man en zette voor tot bij Maertens. 

Verrips kwam goed uit en verhinderde zo een schot, al raakte Maertens de bal ook niet helemaal lekker. 

Togui was duidelijk nog niet uitgeteld. Hij omspeelde makkelijk Touba en Daeseleire, waarna hij teruglegde tot bij De 

Witte. De Malinwa-veteraan haalde verschroeiend uit van buiten de zestien, maar zijn schot belandde op een Leuvense 

rug. 
 

Maandag 8 oktober:  De kalendercommissie legde vandaag de eerste acht speeldag van de tweede periode vast.  Deze 

begint voor Malinwa op zaterdag 17 november met een thuiswedstrijd tegen Lommel SK.  De laatste match van dit blok, 



waarvan de definitieve data werden bepaald, is KVM – KSV Roeselare, deze gaat door op vrijdag 18 januari 2019.  

Tussendoor bekert Malinwa ook nog tegen eersteklasser KSC Lokeren Oost-Vlaanderen.  KV ontvangt de tricolores van 

voorzitter Roger Lambrecht op woensdag 5 december. 
 

Maandag 8 oktober:  Speeldag 7 reserven 1B  =>  KVC Westerlo  -  KV Mechelen   0-1 

Het openingskwartier verliep vrij moeizaam omdat we niet al te best omgingen met het hoog drukzetten van de 

tegenstander. Daarna verbeterde het maar niet zoals gewenst.  Het positieve is dat we gedurende de eerste helft slechts 

één kans weggaven.  Zelf creëerden we ook weinig, enkel een kopbal van Cornet tegen de paal is noemenswaardig. 

Na de rust was er beterschap. 

Van Keilegom schoot ons na een individuele actie al vrij snel op voorsprong en we controleerden de wedstrijd beter. 

Cornet besloot een keer in het bereik van de doelman en werkte een prima aanval in één tijd af. Jammerlijk genoeg stond 

hij (zeer twijfelachtig) buitenspel. 

Van Horenbeeck kopte een bal rakelings voorlangs en zo bleven we spelen met een geringe voorsprong. 

Bouzian moest een keer tussenbeiden komen om onze voorsprong te vrijwaren maar verder verdienden we de 

overwinning. 
 

Woensdag 10 oktober:  Vanochtend werden in totaal 57 huiszoekingen gehouden in een onderzoek naar financiële 

fraude, witwassen en matchfixing in het Belgische voetbal.  De politie viel binnen bij verschillende topclubs, 

voetbalmakelaars, bestuursleden, scheidsrechters en trainers.  Ook bij KV Mechelen werd er een huiszoeking gehouden.  

De club liet weten haar volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek. 

Later op de avond geraakte ook bekend dat directieleden Olivier Somers, Thierry Steemans en Stefaan Vanroy als 

verdachten werden opgepakt door het parket voor ondervraging. 
 

Donderdag 11 oktober:  Het federaal parket gaf vanmiddag omstreeks 15 uur in een persconferentie tekst en uitleg over 

hun onderzoek in het fraudedossier over het Belgische voetbal.  Er zijn aanwijzingen van private omkoping in het kader 

van de redding van KV Mechelen vorig seizoen.  Het gaat over de wedstrijden R. Antwerp FC – KAS Eupen en KV Mechelen 

– KV Red Star Waasland-SK Beveren.  "Het onderzoek bevat aanwijzingen dat spelersmakelaar D.V. (Dejan Veljkovic) in 

samenspraak met 4 bestuursleden van KV Mechelen rechtstreeks of via bevriende contacten de uitslag zou beïnvloed 

hebben van die 2 wedstrijden. Hierbij lijken afspraken gemaakt te zijn met scheidsrechter B.V. (Bart Vertenten) en diverse 

bestuursleden van Waasland-Beveren.  Om scheidsrechter B.V. (Bart Vertenten) ter wille te zijn werden contacten gelegd 

met 2 sportjournalisten om de quotering van scheidsrechtersprestaties in de krant ten voordele van B.V. (Bart Vertenten) 

te beïnvloeden.  Daarnaast zijn er ook aanwijzingen van ongeoorloofde contacten tussen D.V. (Dejan Veljkovic) en 

scheidsrechter S.D. (Sébastien Delferière) in ruil waarvoor bepaalde voordelen gegeven zouden zijn”, aldus de 

persverantwoordelijke van het federaal parket.  Onder andere Thierry Steemans, financieel directeur van KVM, werd 

aangehouden.  Verder werden makelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic beschuldigd van witwassen en matchfixing.  De 

wedstrijden van komend weekend, de tiende speeldag in de Proximus League, werden alvast uitgesteld en 

scheidsrechters Delferière en Vertenten geschorst. 

Aangezien de straffen op zulke corruptie variëren van degradatie tot schrapping, is dit voor de club alweer een 

donkerzwarte dag.  Op de social media riepen supporters op om tegen 19 uur te verzamelen aan het stadion Achter de 

Kazerne.  Daar stond voorzitter Johan Timmermans hen te woord.  Op haar website plaatste de club volgend statement: 
 

"De raad van bestuur van KV Mechelen nam kennis van de inhoud van de persconferentie van het federaal parket. 
De raad van bestuur heeft kennis genomen van de mededeling van het parket en komt zo snel mogelijk bijeen om de 
huidige beschikbare informatie te bespreken. 
KV Mechelen benadrukt ten stelligste dat het als club niet betrokken is bij illegale praktijken. Op geen enkel moment 
heeft KVM initiatief genomen om afspraken te maken om wedstrijden te beïnvloeden. 
De club is ook niet op de hoogte van dergelijke initiatieven en distantieert zich bijgevolg van eventuele en al dan niet 
genomen persoonlijke initiatieven.  Verder hebben we het volste vertrouwen in het lopende onderzoek en wachten we 
de resultaten van het onderzoek af." 
 

Vrijdag 12 oktober:  Na de mokerslag die de Malinwafamilie gisteren te verwerken kreeg, stelde KV Mechelen haar 

supporters vandaag gerust met volgend bericht: 
 

Toekomst KV Mechelen verzekerd 

Na alle gebeurtenissen van de afgelopen dagen kwam de raad van bestuur van KV Mechelen bij elkaar. “De werking 
van de club, van A-kern, dames, G-team tot de hele jeugdacademie en alle grote projecten die in de steigers staan 
zoals de stadionverbouwing blijven gegarandeerd. Ook alle wedstrijden gaan gewoon door.” 
De raad van bestuur kwam donderdagavond bij elkaar om alle gebeurtenissen te bespreken. “Eerst en vooral hebben 
we nogmaals bevestigd gekregen dat KVM niet is betrokken bij of op de hoogte is van illegale praktijken”, zo zegt 
Johan Timmermans. “We hebben het volste vertrouwen in het onderzoek.” 
De raad van bestuur wil nogmaals benadrukken dat de club niet als verdachte wordt beschouwd. 
Wedstrijden gaan door 

Op sportief vlak gaan de wedstrijden gewoon door zoals gepland.  
“De uitmatch tegen Tubize werd net zoals de andere wedstrijden in 1B door de Pro League uitgesteld naar begin 
november. Onze volgende matchen staan we weer aan de aftrap. Zo loopt de ticketverkoop voor de thuiswedstrijd 
tegen Beerschot-Wilrijk op 21 oktober door”, is KVM-voorzitter Johan Timmermans duidelijk. 



Financiële slagkracht gegarandeerd 

Daarnaast gaf hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx namens de raad van bestuur aan staf, spelers en medewerkers 
aan dat naast het sportieve ook operationeel alles kan én zal blijven draaien. “In alle geledingen, van A-kern, dames, 
G-team tot jeugdacademie”, duidt Penninckx nog. 
“Ook projecten zoals de stadionvernieuwing gaan verder. De club heeft voldoende sterke aandeelhouders en 
financiële slagkracht om de aangegane projecten en engagementen te voltooien. De toekomst van KV Mechelen is 
verzekerd.” 
 

Zondag 16 oktober:  Op initiatief van supportersgroep 25/7 werd vandaag een bijeenkomst in het AFAS-stadion 

gehouden.  Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen wilden ze een samenzijn met gelijkgestemden organiseren.  

De drank- en eetstanden werden geopend, muziek werd voorzien en voor de kinderen was er een springkasteel.  In de 

kantine van de Telenettribune werd een grote tifo op de grond gelegd waar elke supporter zijn/haar naam of boodschap 

op kwijt kon. Voorzitter Johan Timmermans mengde zich tussen het volk, naar schatting 1 500 fans waren opgedaagd, om 

hun vragen te beantwoorden.  Er werden beelden getoond over de redding van 2002-2003 en later op de namiddag 

spraken ook hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx en coach Wouter Vrancken de supporters toe.  Vrancken liet weten 

dat ze de sportieve flow waarin z’n team zit, willen behouden.  Penninckx benadrukte dat eendracht belangrijk is.  KV 

Mechelen wacht het onderzoek af en gaat uit van de onschuld van de drie bestuursleden tot het tegendeel bewezen is. 

Behalve de coach en de hoofdaandeelhouder kwam ook een grote delegatie spelers langs om hun supporters te groeten. 
 

 
 

Maandag 15 oktober:  De uitgestelde wedstrijd van gisteren op het veld van AFC Tubize gaat door op dinsdag 30 oktober.  

De aftrap in Tubeke is voorzien om 20 uur 30.  Voor de verplaatsing naar KVC Westerlo van 4 november werd de aftrap 

verlaat van 16 uur naar 20 uur. 
 

Maandag 15 oktober:  Speeldag 3 Beker U21 Pro League  =>  KVC Westerlo  -  KV Mechelen   0-1 

De eerste 10 minuten openden we veelbelovend maar daarna zakten we in en kregen we onze aanvallende spelers niet in 

het spel.  We ondergingen de wedstrijd geruime tijd zonder noemenswaardige kansen weg te geven. 

Toen we er toch een keertje voetballend uitkwamen, scoorden we tegen de gang van het spel in: Aalillou benutte de 

assist van Van Keilegom met een gekruist schot. 

Na de rust moest onze doelman Bouzian de meubelen twee keer redden en mits een aantal omzettingen kregen we op 

het uur de controle over de wedstrijd. Eindelijk kregen onze aanvallers de aanvoer die ze nodig hadden om iets te 

creëren. Van Horenbeeck kopte een voorzet van Coveliers vanuit buitenspel tegen de touwen en Xander Van Keilegom 

had onze voorsprong moeten verdubbelen nadat de Westelse doelman een afstandschot niet onder controle kreeg. 

Iets later devieerde Arno Van Keilegom de bal aan de eerste paal met het hoofd maar de Westelse doelman gaf geen 

krimp. 

Zo bleef de 0-1 uitslag op het bord, alhoewel deze wedstrijd geen overwinnaar verdiende. 
 

Dinsdag 16 oktober:  De raadkamer in Tongeren heeft beslist dat de 9 verdachten in het fraudedossier een maand langer 

aangehouden blijven.  Vier van hen, onder wie financieel directeur van KV Mechelen Thierry Steemans, komen wel vrij 

onder elektronisch toezicht.  Voor 5 van de 9 verdachten werd de aanhouding met een maand verlengd, onder hen Olivier 

Somers; hoofdaandeelhouder van KV Mechelen. 
 

Woensdag 17 oktober:  KV Mechelen vernam via de pers dat de aanhouding van de 9 verdachten werd verlengd.  

Aangezien de club zelf niet over extra informatie beschikt, wacht KV het onderzoek verder af zonder haar berichtgevingen 

te wijzigen. 



Donderdag 18 oktober:  Malinwa liet weten dat er voor de wedstrijd van komende zondag tegen KFC Olympia Beerschot-

Wilrijk reeds 14 000 kaarten de deur uit zijn.  Het grote staanvak I aan de lange zijde van het veld is ondertussen 

uitverkocht.   

Vanmorgen werd voorzitter Johan Timmermans uitgenodigd  voor een verhoor door de federale politie.  Hij werd niet in 

verdenking gesteld.  Aangezien het onderzoek nog loopt en geheim is, konden zowel Timmermans als de club zelf 

hierover geen informatie geven. 
 

Vrijdag 19 oktober:  Twee dagen voor KV Mechelen – KFC Olympia Beerschot-Wilrijk stuurde Malinwa via haar website 

het bericht dat het al haar ambities wil voortzetten.  Dat de supporters massaal zullen aanwezig zijn, deed de raad van 

bestuur deugd. 

Ook de dagelijkse werking blijft intussen verzekerd. “De taken en verantwoordelijkheden van de huidige gedelegeerd 

bestuurders worden, gezien de situatie, tijdelijk waargenomen door een vierkoppig team: aandeelhouders Dieter 

Penninckx en Luc Leemans, supportersafgevaardigde Hans Van der biesen en operationele man Bram Scheerlinck.  Zo 

kunnen we onze ambities blijven verwezenlijken”, aldus Dieter Penninckx. 
 

Zondag 21 oktober:  Speeldag 11 Proximus League  =>  KV Mechelen  -  KFC Olympia Beerschot-Wilrijk   3-0 

Op de elfde speeldag van de competitie stond de kraker tussen KV Mechelen en KFCO Beerschot Wilrijk op het 

programma. Bij winst komt Malinwa naast Lommel op een gedeelde eerste plaats. Mechelen won de wedstrijd met 

overtuigende 3-0 cijfers. 

Na de gebeurtenissen van vorige week kon Malinwa opnieuw de grasmat voelen. Geel-Rood stond tegen Beerschot voor 

een lastige opgave: de Ratten wonnen hun laatste drie wedstrijden, en haalden ook tijdens de vorige confrontatie met 

Malinwa de bovenhand. 

KV Mechelen oogde vanaf minuut één scherp en duidelijk klaar om zijn reeks van vier overwinningen verder te zetten. 

Onder luid gejuich van de meer dan 15.000 supporters in een kolkend AFAS stadion werd de wedstrijd op gang getrapt. 

Al meteen in de eerste minuut kwam Mechelen opzetten. Storm ging met wat geluk voorbij Dom en bracht de bal voor 

doel. De bal week af en belandde voor de voeten van Engvall. De topschutter kon uithalen, maar zijn schot geraakte niet 

door de paarse muur. 

Niet veel later kreeg ook Beerschot een uitgewezen kans. Prychynenko mocht een vrije trap nemen vanop 25 meter. De 

Duitser haalde verschroeiend uit, maar Verrips duwde met een fantastische parade zijn kogel uit de winkelhaak. 

Wat later stuurde Storm Togui over de rechterflank diep. De Ivoriaanse spits kapte naar binnen en zocht de ideale 

schietpositie, maar opnieuw stonden er te veel paarse hemden in de weg. 

Vroege openingstreffer van Storm 

De aanhoudende druk van Malinwa loonde al na een kwartier. Engvall en Togui combineerden vlot door de paarse 

defensie. Togui haalde de achterlijn en schoof de bal voor doel. Via een aantal Beerschotse benen kwam de bal voor de 

voeten van Storm, die Vanhamel kon verschalken: 1-0! 

Het was lang wachten op een volgende kans. Na ruim een halfuur voetballen liep De Jonghe de lijn af en gooide de bal in 

de zestien. Van Damme probeerde de bal weg te werken, maar devieerde hem ei zo na in eigen doel. Mera kon de 

daaropvolgende corner wegwerken.   

Niet veel later stuurde Kaya Van Cleemput met een listig passje de zestien binnen. De rechtsback zette voor, maar zijn bal 

werd over de achterlijn gewerkt en Kaya mocht een hoekschop nemen. Mera kopte de hoekschop uiteindelijk hoog over. 

Togui verdubbelt de score 

Na een bijna kansloos vervolg van de eerste helft, voerde Malinwa de druk nog wat op. Kaya kreeg de bal toegespeeld op 

het middenveld en kon hem meegeven in de loop van Togui. De spits draaide Bourdin gek en kon de bal precies onder het 

been van Vanhamel binnenschuiven. 

Engvall beslist wedstrijd meteen na rust 

Na de rust ging Mechelen meteen op zoek naar het derde doelpunt, en met succes. Van Cleemput veroverde de bal hoog 

op de Beerschotse helft en stuurde Togui diep. De aanvaller zag Engvall moederziel alleen staan aan de tweede paal, en 

schotelde hem een kans voor die hij niet kon missen. Engvall werkte simpel af in open doel: 3-0. 

Meteen na de goal probeerde Beerschot tegen te prikken. Een knappe aanval belandde uiteindelijk op de slof van De 

Jonghe, maar hij kon zijn schot niet laag houden. Mechelen kwam hier goed weg. 

Even later kwam Storm opzetten. De jonge vleugelaanvaller sneed naar binnen en zocht een Mechels hoofd. Uiteindelijk 

besloot hij om zelf van ver uit te halen. Vanhamel kon de bal nog maar net in hoekschop werken.  

“We spelen ze van ‘t kastje naar de muur” 

Met nog 20 minuten te gaan domineerde Malinwa de wedstrijd volledig, onder luid gejuich van de Mechelse aanhang. 

Hoewel de kansen elkaar aan een sneltempo opvolgden, liet de 4-0 nog even op zich wachten. Beerschot werd volledig 

teruggedrukt tot in de eigen zestien. De Ratten probeerden af en toe uit te breken op de counter, maar verder dan een 

afstandsschot van Van Hyfte kwamen ze niet. 

Tijdens het slotoffensief kreeg Togui nog de kans op de 4-0. Hij kreeg de bal aangespeeld net buiten de Beerschotse 

zestien. De Mechelse aanvaller sneed naar binnen, omspeelde een aantal verdedigers maar vergat af te werken.  
 

Maandag 22 oktober:  Speeldag 8 reserven 1B  =>  R. Union Saint-Gilloise  -  KV Mechelen   2-3 

Ouattara had ons na 20 seconden al op voorsprong moeten schieten maar hij besloot veel te zwak in de handen van de 

doelman. Enkele minuten later maaide Maesen over een voorzet van Boudry heen en liet Ouatarra een tweede 

mogelijkheid onbenut. 



Union was veel gretiger (potiger) in het spel en kwam met de eerste doelpoging op voorsprong. 

Ze verdubbelde die zelfs nog voor het half uur. 

Lemoine kopte nog een vrije kopkans langs de verkeerde kant van de paal en ook de andere mogelijkheden werden niet 

benut. 

Meteen na de rust verscheen Maesen alleen voor de doelman maar hij besloot veel te zwak op hem en een reeks andere 

mogelijkheden konden we niet omzetten in doelpunten tot Ouatarra een afvallende bal in doel schoot. Jammerlijk genoeg 

vielen we dan 15 minuten stil om op het einde terug tot leven te komen. 

Smolders benutte een schermutseling voor doel en iets later liet Lemoine de winnende treffer liggen. 

Het venijn zat toch nog in de staart: Smolders zonderde Ouattara af voor doel en deze werd van zijn sokken gelopen. 

Bosiers benutte de strafschop. 

Dit was uiteindelijk een wedstrijd zonder constructief voetbal met een hoeveelheid onbenutte kansen. 
 

Dinsdag 23 oktober:  Voetbalkrant.com wist dat KV Mechelen zondag een record verbrak: namelijk het 

toeschouwersrecord in eerste klasse B!  De provinciederby tegen de Ratten werd bijgewoond door 15 241 voetbalfans.  

Malinwa is de eerste club die meer dan 15 000 supporters mocht ontvangen in een wedstrijd van de Proximus League.  

Het vorige record stond op naam van Cercle Brugge KSV toen het vorig seizoen tijdens promotiefinale, ook tegen KFC 

Olympia Beerschot-Wilrijk, voor 14 760 supporters speelde. 

Er was vandaag ook minder goed nieuws: Alexander Corryn liep een scheurtje op in de achterste kruisband van de 

rechterknie.  Een operatie is niet aan de orde, maar de medische staf van KV Mechelen verwacht wel enkele maanden 

revalidatie.  Zo zal Corryn waarschijnlijk tot de winterstop aan de kant moeten blijven. 
 

Donderdag 25 oktober:  Om iets terug te doen voor de trouwe supporters van KV Mechelen zal hoofdsponsor Telenet 

vanaf nu ook de wedstrijden van KV uitzenden op haar sportkanalen van Play Sports.  Normaal gezien zijn deze beelden 

exclusief voor Proximus-TV, de sponsor van eerste klasse B. 
 

Zaterdag 27 oktober:  Speeldag 12 Proximus League  =>  KV Mechelen  -  KSV Roeselare  3-0 

Na de wervelende overwinning tegen KFC Olympia Beerschot-Wilrijk, bleek ook KSV Roeselare een maatje te klein voor 

KV Mechelen. Malinwa ging tegen Esvee op zoek naar zijn zesde drie punten, en won de wedstrijd met 3-0 na doelpunten 

van Mera, Kaya en een owngoal van Damman. 

De ploeg van Jordi Condom kwam met het mes tussen de tanden naar het AFAS-stadion. De West-Vlamingen verloren 

hun vorige wedstrijd, en voelden zo de hete adem van OH Leuven steeds dichterbij komen. De Kakkers lijken definitief op 

titelkoers; ze wonnen hun voorbije vijf wedstrijden, waarvan de laatste drie telkens met 3-0. 

De Mechelse grinta van de laatste wedstrijden was opnieuw te herkennen tijdens de openingsfase van de wedstrijd. 

Malinwa speelde vanaf de eerste minuut op de helft van Roeselare, en kon meteen een corner afdwingen. Schoofs bracht 

de bal voor doel, maar Mera kopte hoog over. 

Niet veel later volgde een tweede kans voor Mechelen. Van Damme stormde naar voren en stuurde Togui de diepte in. 

De Ivoriaanse spits liet zijn belager achter zich en kon Biebauw een eerste keer testen, maar de hoek was te scherp. 

Na 20 minuten kon Engvall profiteren van een slechte pass door het centrum van Roeselare, maar Schmisser werkte de 

bal in extremis weg. Schoofs onderschepte de bal en haalde uit, maar zijn schot was te centraal. 

Engvall valt uit na knieblessure 

Na het schot van Schoofs verdween het tempo volledig uit de wedstrijd. Mechelen zocht naar het gaatje in de 

Roeselaarse verdediging, maar kon niet meteen een grote kans forceren. Van Cleemput kreeg de bal in de voeten en zette 

voor, maar Engvall kon er zijn hoofd niet goed tegen zetten. 

Meteen daarna kreeg Malinwa de kans om de score te openen. Storm kreeg de bal toegespeeld en haalde de achterlijn. 

Zijn voorzet bereikte de vrijstaande Kaya, die van dichtbij kon uithalen. Zijn schot ging een half metertje naast. 

Bij de rust bleef Engvall in de kleedkamer. De Zweedse spits ging neer bij een duel en kon niet verder. Tainmont was zijn 

vervanger. 

Gravenberch krijgt rood, Tainmont mist strafschop 

Tainmont eiste na zijn invalbeurt meteen de hoofdrol op. Bij een vrije trap van Schoofs werd hij vastgehouden door De 

Smet en ging hij neer, waarna scheidsrechter De Cremer de bal op de stip legde. De Franse vleugelspeler wilde de penalty 

zelf verzilveren, maar raakte de buitenkant van de paal. 

Na de penalty volgde een rommelige fase met veel overtredingen en frustraties. Gravenberch kreeg een eerste keer geel 

voor een gestrekt been op Schoofs. Meteen daarna torpedeerde hij Togui. De Cremer stuurde hem onverbiddelijk naar de 

douches. 

Mera buffelt Mechelen op voorsprong 

Na de rode kaart begon Malinwa beter te voetballen. Een knappe combinatie tussen Kaya en Togui belandde uiteindelijk 

bij Schoofs, die Storm met een knappe pass oog in oog met Biebauw zette. De vleugelspits wilde uithalen, maar de bal 

werd weggewerkt. Ook Swinkels kreeg de bal in de herneming niet voorbij Biebauw. 

De aanhoudende Mechelse druk leverde na een resem aan kansen toch een doelpunt op. Een zoveelste hoekschop van 

Schoofs werd in de zestien gebracht. Mera, die al een hele avond gevaarlijk was op corners, torende boven iedereen uit 

en buffelde de bal hard voorbij Biebauw: 1-0. 

Wereldgoal Kaya 



Toen de wedstrijd opnieuw leek stil te vallen, besloot Kaya dat het welletjes was geweest. Met een knappe 

sleepbeweging omspeelde hij De Smet, zette zijn vizier op scherp en knalde de bal vanop ruim 25 meter in de linker 

winkelhaak.  

Na de 2-0 begon Malinwa beter te voetballen. Schoofs gooide een nieuwe hoekschop de zestien in, maar de bal werd 

weggewerkt. Van Cleemput wilde niet onderdoen voor de wereldgoal van Kaya en nam de rebound meteen op de slof van 

ver buiten de zestien. Zijn kogel ging een metertje naast. 

Bijna zorgde het succeskoppel Schoofs – Mera voor een nieuw doelpunt. Schoofs nam de corner, Mera kopte goed, maar 

Biebauw toverde een knappe reflex uit zijn hoed  en werkte de bal weg.  

Damman trapt 3-0 in eigen doel 

Net voor tijd zette Malinwa nog een slotoffensief in. Van Cleemput werd gevonden aan de rand van de zestien. De 

verdediger bracht de bal hard voor doel, waarna Damman hem ongelukkig in eigen doel verwerkte. Door de owngoal won 

KV voor de vierde keer op rij met drie doelpunten verschil. 
 

Maandag 29 oktober:  Naar aanleiding van het record dat Malinwa-doelman Michael Verrips afgelopen zaterdag brak, 

publiceerde Gazet van Antwerpen vandaag volgend artikel: 
 

 
 

Maandag 29 oktober:  Speeldag 9 reserven 1B  =>  KV Mechelen  -  Oud-Heverlee Leuven   2-2 

De eerste 10 minuten zagen we onze doelstellingen duidelijk terug, daarna veloren we gedurende lange tijd de controle. 

Verder maakten we in de opbouw te veel fouten en stonden we positioneel niet altijd goed. Dit resulteerde in een aantal 

mogelijkheden waar OHL gelukkig niet al te best mee om ging. Enkel op hoekschop wisten ze ons te verschalken. 

En wij?  Van Horenbeeck was ongelukkig met een kopbal tegen de onderkant van de lat op voorzet van Savic, Zeroual 

kreeg zijn schot van in de 16 meter niet voorbij de doelman, Van Horenbeeck benutte een assist van Ouatarra niet maar 

Zeroual deed dat wel.  Al bij al waren wij het gelukkigst met de 1-1 ruststand. 

Daarna was het beter, zowel individueel als positioneel waardoor OHL beduidend aan minder kansen kwam. 

Voor ons schoot Zeroual eerst over en Savic daarna op de doelman.  Zeroual miste iets later een niet te missen kans en 

Savic geraakte een tweede maal niet voorbij de doelman.  Na 70 minuten was een mistasten van ons de aanleiding voor 

de eerste doelpoging van OHL in de tweede helft en bracht Maesen ons op voorsprong na geharrewar in de grote 

backlijn.  Lang konden we van deze voorsprong niet genieten vermits we achteraan een dekkingsfout maakten. 

Het laatste gedeelte werkten we met 10 spelers af zonder al te veel problemen. 
 

Dinsdag 30 oktober:  Speeldag 10 Proximus League  =>  AFC Tubize  -  KV Mechelen   0-3  (inhaalspeeldag) 

Malinwa won vanavond met 0-3 op het veld van AFC Tubize na doelpunten van De Camargo en Engvall (2x). 

Coach Vrancken moest noodgedwongen sleutelen aan zijn basisploeg. Achterin kwam het duo Lemoine-Bagayoko in de 

ploeg voor de gekwetsten Van Cleemput en Bijker. Ook Engvall, zaterdag nog gekwetst gewisseld tijdens de rust, 

verscheen vanavond niet aan de aftrap. Zijn plek werd ingenomen door De Camargo. De Zweed werd wel voldoende fit 

bevonden voor een stekje op de Mechelse bank.  

Lang bleef het nummer 20 echter niet op de bank, want al na vijftien minuten moest Engvall de gekwetste Togui komen 

vervangen na een glijpartij op het gladde veld.  

Weymans treft de paal 



In een vrij evenwichtige eerste helft waren de beste kansen voor de thuisploeg. Malinwa had het betere van het spel, 

maar tot echt doelgevaar kwam het nauwelijks. Tubize trachtte de foutjes in het Mechelse spel af te straffen, maar lukte 

niet in zijn opzet. Zo verscheen Weymans helemaal alleen voor doelman Verrips, maar zijn poging trof de paal. Even later 

was Lemoine net op tijd bij de pinken om dreiging van Videmont onschadelijk te maken.  

De Camargo breekt de ban, Engvall doet er nog twee bij 

Wat al combinerend niet leek te lukken, lukte wel op corner: Schoofs vond de vrijstaande De Camargo die overhoeks raak 

trof. (0-1)) Het kopbaldoelpunt gaf de bezoekers duidelijk vertrouwen. Plots ging de bal vlot van voet tot voet en trof 

Storm de paal. Gelukkig was Engvall goed gevolgd om de 0-2 tegen de touwen de prikken. Malinwa op rozen.  

En nog was het niet gedaan. Kaya hield het overzicht voor de kooi van Defourny en bood nog voor de rust Engvall de 

gekende 0-3 op een schoteltje aan. Het leek een voetnoot, maar dat was het allerminst: net voor de geruststellende 0-3 

hield Verrips met een geweldige reflex zijn ploeg op een mooie voorsprong. Ruststand: 0-3.  

Toure mag vroegtijdig gaan douchen 

Na de pauze liet geelrood de bal aan de thuisploeg en loerde het zelf op de counter. Engvall baande zich een weg richting 

Defourny maar werd foutief gestopt door Toure. Scheidsrechter Vermeiren twijfelde niet en stuurde de verdediger 

richting kleedkamer. De opdracht voor de thuisploeg werd er alleen maar moeilijker op en Malinwa zag het allemaal 

graag gebeuren. Coach Vrancken haalde zijn gouden wissel onder luid applaus naar de kant. Tainmont mocht de laatste 

speelminuten volmaken.  

In een overbodige tweede helft controleerde Malinwa haar ruime voorsprong. Tubize probeerde wel, maar tot echt 

gevaar kwam het nauwelijks. Opdracht volbracht voor de jongens van coach Wouter Vrancken. Nieuwe afspraak: 

zondagavond om 20u in het Westelse Kuipje.  
 

Woensdag 31 oktober:  KV Mechelen liet weten dat het de samenwerking met Rik Vande Velde heeft stopgezet.  Wegens 

een verschil in sportieve visie werd Vande Velde, die deel uit maakte van de scoutingcel, ontslagen. 
 

Vrijdag 2 november:  Speeldag 10 reserven 1B  =>  AFC Tubize  -  KV Mechelen   1-2 

Oud zeer: alweer kwamen we niet gretig genoeg aan de aftrap zodat we onze wil niet konden opdringen en het spelbeeld 

onvoldoende bepalen. Van herkenbaarheid was er dus allerminst sprake.  Daardoor kwamen we ook nog eens op 

achterstand door een rechtstreekse vrije trap na een onnodige fout voor onze 16 meter.  Wij dreigden sporadisch en 

toonden te weinig spirit/kwaliteit in de eindzone zodat we gingen rusten met een achterstand.  Ouatarra scoorde vrij snel 

na de rust door een afvallende bal in doel te schieten waardoor ons niveau toch iets opgekrikt werd.  We overheersten 

het spelbeeld maar konden het lange tijd niet omzetten in doelpunten tot Ouatarra aan de eerste paal Maesen bediende 

en deze de doeman kansloos liet.  Naar het einde toe speelden we de wedstrijd uit zonder de score op te drijven.  Zo 

keerden we met een wrang gevoel huiswaarts met in het achterhoofd de wetenschap dat het beter kan/moet. 
 

Zondag 4 november:  Speeldag 13 Proximus League  =>  KVC Westerlo  -  KV Mechelen   0-3 

Malinwa neemt na een nieuwe 0-3 zege in Westerlo een serieuze optie op de eerste periodetitel. Een binnentikker van De 

Camargo, een owngoal van Biset en een plaatsballetje van Schoofs zorgden voor een nieuwe feestavond voor geel en 

rood. 

In een felle openingsfase viel de eerste kans van de wedstrijd aan de kant van Malinwa. Storm schilderde de bal op het 

hoofd van De Camargo, maar de veteraan kon niet genoeg kracht achter de bal zetten. 

Na tien minuten is het al meteen raak voor Mechelen. Kaya zette de bal mooi met de buitenkant van zijn voet voor en De 

Camargo kwam ingelopen tussen Corstjens en Biset en kon de bal zo binnenkoppen. 0-1 voor Malinwa. 

Na een kwartier kwam kwam ook Westerlo een eerste keer opzetten. Dewaele stormde naar voren en speelde de bal 

door de benen van Bijker tot bij Van Eenoo. De middenvelder kon Verrips voor een eerste keer testen, maar zijn schot 

kwam te centraal.  

Malinwa al snel op 0-2 

Niet veel later stond het meteen 0-2 in ‘t Kuipje. Kaya zette de bal voor vanop de rechterflank. De Camargo dook in eerste 

instantie nog onder de bal door, maar uitgerekend Maxime Biset werkte de bal ongelukkig tegen zijn ex-club in eigen 

doel. 

Kort daarna werd het spel even stilgelegd na een botsing tussen Dewaele en Lemoine. Beide spelers waren even groggy, 

maar konden daarna gewoon verder. Nog geen minuut later werd Lemoine opnieuw tegen de vlakte gewerkt. Deze keer 

was Rommens de dader, die hiervoor geel kreeg. 

Na 20 minuten kreeg Engvall de bal toegespeeld op het middenveld en wou de actie maken. Hij ging zijn eerste belager 

voorbij, maar hij duwde de bal iets te ver voor zich uit. Hij probeerde zijn foutje nog te herstellen en ging daardoor 

roekeloos door op Biset. D’Hondt gaf hem hiervoor geel. 

Vlak voor rust kreeg Westerlo nog de kans op de aansluitingstreffer. Buyl werd met een knappe pass door de lucht voor 

Verrips gezet. Hij ging neer binnen de zestien meter, maar D’Hondt zag geen fout en liet verder spelen. 

Westerlo hevig uit de kleedkamers 

Westerlo begon het gretigst aan de wedstrijd. Ghandri stuurde Gboho met een knappe pass door de Mechelse defensie. 

De Westelse nummer tien schoof de bal voor doel, maar Lemoine redde in extremis de Mechelse meubelen. Hier kwam 

Malinwa goed weg. 

De Westelse druk bleef aanhouden. Rommens haalde de achterlijn en bracht de bal voor doel. Gboho kwam goed 

ingelopen en knikte de bal richting Verrips, maar zijn kopbal miste precisie.  



Na een uur begon Malinwa beter te voetballen. Schoofs  en Engvall werden diep gestuurd. De Zweed stond buitenspel, 

maar Schoofs niet. Hij nam de bal aan en werd onterecht afgevlagd voor buitenspel. Gefrustreerd ging hij in tegen de 

scheidsrechter, wat hem een gele kaart opleverde. 

Halfweg de tweede helft had Malinwa het goede ritme weer te pakken. Van Damme kon uithalen aan de rand van de 

zestien. Zijn schot kroop richting de linkerbenedenhoek, maar Van Langendock ging goed plat en hield zijn ploeg in de 

wedstrijd. 

Schoofs zorgt voor nieuwe 0-3 

Westerlo probeerde wel, maar het derde Mechelse doelpunt van de avond liet zien dat Malinwa de wedstrijd onder 

controle had. Storm sneed naar binnen en speelde Schoofs aan. Met een knap plaatsballetje verschalkte de Mechelse 

middenvelder de kansloze Van Langendonck. Daarmee zette Schoofs de – inmiddels repititieve – eindscore op het bord. 
 

Maandag 5 november:  Vorige week sloot Malinwa de abonnementenverkoop 2018-2019 definitief  af.  KV klokte af op 

10 835, een absoluut record in de clubgeschiedenis.  Sinds de 7 129 abonnees in 2014-2015 steeg het aantal al voor het 

vierde jaar op rij met in totaal een stijging van meer dan 50 %! 

 

Donderdag 8 november:  Vanavond raakte bekend dat Johan Timmermans ontslag nam als voorzitter van KV Mechelen.  

De club deed dit met volgend bericht op haar website: 
 

Johan Timmermans zet stap opzij: “Het belang van KVM, spelers en fans primeert” 

Vanavond heeft Johan Timmermans beslist zijn mandaat als voorzitter van de raad van bestuur van KV Mechelen 
vrijwillig neer te leggen. Johan Timmermans, voorzitter sinds de redding in 2003, wenst dus zelf een stap opzij te 
zetten om de sereniteit bij KVM te behouden. 
“Voor mij primeert altijd het belang van KV Mechelen, haar spelers en haar fans. Ik stel vast dat louter het feit dat ik 
voorzitter ben en een gesprek had met de politie, voor onrust en een gebrek aan sereniteit zorgt”, zo licht Johan 
Timmermans zijn beslissing toe. 
“Ik heb dit mandaat altijd met veel fierheid en engagement uitgeoefend en ben ervan overtuigd dat mijn opvolger met 
dezelfde energie en toewijding de raad van bestuur zal voorzitten. De toekomst van KV moet onze absolute prioriteit 
zijn en blijven. Ik zal dan ook de club die ik al meer dan 50 jaar een zeer warm hart toedraag, blijven steunen”, aldus 
Timmermans. 
“Groot respect voor zijn keuze” 
De club heeft het verzoek van Johan Timmermans om een stap terug te zetten ontvangen en aanvaard. “Johan 
verdient het grootste respect voor zijn keuze om in niet evidente tijden het clubbelang te laten primeren”, zo klinkt 
het bij de raad van bestuur die in de loop van volgende week opnieuw samenkomt. 
KV Mechelen wenst Johan te bedanken voor zijn inzet als voorzitter de afgelopen 15 jaar. De club benadrukt verder 
dat haar sportieve ambitie ongewijzigd blijft en wil morgen met een mooie overwinning de eerste periodetitel 
binnenhalen. 
 

Vrijdag 9 november:  Speeldag 14 Proximus League  =>  KV Mechelen  -  R. Union Saint-Gilloise   2-1 

Vanavond kreeg KV Mechelen met Union zijn directe achtervolger over de vloer. De Brusselaars hadden een klein mirakel 

nodig om Malinwa van de eerste periodetitel te houden. Het werd 2-1 in het AFAS stadion na doelpunten van Van 

Damme en Engvall.  

 Union kwam duidelijk met het mes tussen de tanden naar het AFAS stadion. De ploeg van Luka Elsner zette meteen hoog 

druk en kon al een paar keer dreigen. Een vrije trap werd over de grond tot bij de vrijstaande Tau gespeeld. De Zuid-

Afrikaan kon van dichtbij uithalen, maar er stonden te veel Mechelse spelers voor doel. 

Vlak daarna zette Saussez met een lange pass Niakaté alleen voor Verrips, maar Van Cleemput kwam goed terug en kon 

met een precies getimede tackle de bal nog in hoekschop werken. De daaropvolgende corner werd door De Camargo 

bijna in eigen doel gewerkt, maar Verrips stond goed op te letten. 

Na meer dan 10 minuten kreeg ook Malinwa zijn eerste kans. Een knappe combinatie tussen Schoofs en Engvall belandde 

uiteindelijk bij De Camargo. De Mechelse nummer 10 kon op Saussez afstormen, maar besloot om meteen te schieten. 

Zijn schot krulde voorlangs. 

Van Damme verlost 

De aanhoudende druk van Union bleef niet duren. Mechelen knokte zich steeds beter in de wedstrijd en plukte daar na 

een klein halfuur de vruchten van. Kaya onderschepte een weggewerkte bal en zocht de Mechelse luchtmacht in de 

zestien van Union. Hij schilderde de bal op de knikker van Van Damme, die knap voorbij Saussez kopte: 1-0. 

Ondanks de score was Union duidelijk nog niet uitgeteld. Faiz rukte op naar voren en zocht de opening. Niakaté glipte 

door de Mechelse verdediging en kon opnieuw alleen op Verrips afgaan. Hij probeerde de Nederlander te lobben, maar 

Verrips was snel bij de bal en vermeed een doelpunt. 

Na 40 minuten kreeg Malinwa dé kans om de score te verdubbelen. De Camargo werd aangespeeld en legde achter het 

steunbeen terug tot bij Schoofs. De middenvelder zette Peyre voor schud, maar vergat van dichtbij af te werken. In de 

herneming schoot De Camargo van dichtbij op Saussez. 

 

 

 

 



Net voor de rust kreeg Union nog een resem aan kansen. Percy Tau kreeg met twee schoten de kans om gelijk te maken, 

maar hij kreeg de bal niet voorbij Verrips. Ook Niakaté kon met een strakke kopbal in de slotseconden de Nederlandse 

doelman niet kloppen. 

Meteen na de rust bleef Malinwa de dominante ploeg. De Camargo kon na 50 minuten een eerste keer dreigen. Hij 

draaide zich goed los van Perdichizzi en kon uithalen van net buiten de zestien. Zijn schot botste maar net naast de kooi 

Van Saussez. 

Engvall verdubbelt, Mechelen slikt tegengoal 

Meteen daarna stond ook het tweede deel van de wekelijkse Mechelse trilogie op het scorebord. Kaya kreeg de bal 

diepgespeeld en haalde de achterlijn. De kleine generaal gooide de bal laag voor doel. Na een rommelige fase kwam de 

bal voor de voeten van Engvall, die geen seconde twijfelde en de bal voorbij Saussez ramde. 

Kort na het doelpunt gebeurde iets wat al een hele tijd geleden was. Een hoekschop van Union werd voor doel gebracht. 

Peyre dook op in de rug van de verdediging en kopte de bal voorbij Verrips. Zo slikte de Mechelse doelman voor het eerst 

in zeven wedstrijden een doelpunt. 

Meteen na de goal kreeg Union een duwtje in de rug. De Brusselaars begonnen beter te voetballen en speelden een 

aantal grote kansen bij elkaar. Een hoekschop werd voor doel gebracht, maar Peyre kwam een aantal centimeters te kort 

om te kunnen koppen. Tau controleerde bal op de dij en knalde van ver buiten de zestien staalhard op de dwarsligger. 

Hier kwam Malinwa goed weg. 

Malinwa pakt eerste periodetitel 

Naarmate de wedstrijd vorderde, doofde de kaars van Union volledig uit. Een kwartier voor tijd speelde Schoofs met een 

knappe pass Kaya vrij aan de rand van de zestien. De Mechelse titularis had afspeelmogelijkheden om de bal terug te 

leggen, maar besloot om zelf te schieten. Zijn knal was hard, maar de hoek was te scherp.  

In de slotfase bracht Vrancken Matthys en Cornet in de ploeg. De twee leken elkaar meteen goed te vinden. Matthys 

haalde de achterlijn en zocht het sterke lijf van Cornet. De potige spits klom hoog, maar niet hoog genoeg om op doel te 

knikken. Zijn kopbal ging hoog over.  

Na een laatste zenuwslopend standje voor het Mechelse doel en ruim 94 minuten voetballen blies scheidsrechter Wim 

Smet het laatste fluitsignaal. Het AFAS stadion ontplofte; de eerste periodetitel is een feit. Vanaf volgende week wacht de 

tweede helft van de competitie, waar Malinwa resoluut op zoek gaat naar de tweede periodetitel en het definitieve 

kampioenschap. 
 

 
 

 



Maandag 12 november:  De supporters van KV Mechelen ontvingen vandaag De 

Ster van Studio Brussel.  Naar aanleiding van het behalen van de periodetitel en 

het feit dat de fans ook in eerste klasse B en na het uitbreken van het 

voetbalschandaal onvoorwaardelijk achter hun ploeg staan, was een gegronde 

reden voor de radiozender om deze prijs aan alle supporters van KV te geven.  

Het was Hans De Decker van het Supportersorgaan die De Ster in ontvangst 

mocht nemen.   

Een andere foto die afgelopen weekend op het internet circuleerde, is die van 

op de vorige pagina.  Het behalen van de eerste periodetitel werd na de match 

uiteraard uitbundig gevierd in de Mechelse kleedkamer.  Lucas Bijker, rechts-

onderaan op de foto, was wel heel enthousiast en stak z’n broek af voor de 

foto… Het was aanvoerder Onar Kaya die de foto nietsvermoedend op z’n 

Instagramaccount had gepost, om iets later een gekuiste versie te plaatsen.  
 

Maandag 12 november:  Speeldag 11 reserven 1B  =>  KV Mechelen  -  KFC Olympia Beerschot-Wilrijk   3-1 

We begonnen zeer goed aan de wedstrijd en Maesen scoorde al heel snel de openingstreffer. 

De daaropvolgende minuten bepaalden we het wedstrijdverloop en vergaten we de score uit te diepen tot er door een 

aantal onnauwkeurigheden plots onrust in het elftal kwam. We lieten de bal aan de tegenstander en lieten ons langzaam 

in slaap wiegen. Het was dan ook geen verrassing dat zij langszij kwamen. 

Tot aan de rust was het behelpen omdat ons spelniveau er niet op vooruit ging. 

Na de rust was het gelukkig beter: de balcirculatie verliep een stuk vlotter en nauwkeuriger. 

Hierdoor waren we een aantal keren dreigend zonder te scoren tot Boudry op een snelle tegenaanval de vrijstaande 

Maesen bediende aan de tweede paal en deze de kans niet liet liggen. 

Een aantal minuten later speelde Zeroual de infiltrerende Vranckx aan, die zich tussen een aantal tegenstanders murwde 

en in één tijd afwerkte. 

Beerschot-Wilrijk kreeg nog een mogelijkheid om de aansluitingstreffer te scoren en wij om de score op te drijven, maar 

de eindstand bleef onveranderd. 
 

Donderdag 15 november:  Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in verband met de fraudezaak in het Belgische 

voetbal, en het daaraan gekoppelde ontslag van voorzitter Johan Timmermans, gaat KV Mechelen een etische code 

invoeren voor bestuurders en medewerkers.  Malinwa liet dit weten met volgend bericht: 
 

Voortaan ethische code voor bestuurders en medewerkers 

KV Mechelen voert een ethische code voor bestuurders en medewerkers in. Dat besliste de raad van bestuur. Het 
KVM-bestuur wil de komende weken de tijd nemen om een nieuwe werkingscultuur in de club te introduceren en om 
een nieuwe voorzitter aan te duiden. 
Eerste punt op de vergadering van de raad van bestuur was het invoeren van een ethische code. “Zo’n code moet 
ervoor zorgen dat bestuurders de waarden van de club – verantwoordelijkheid, transparantie, eerlijkheid, respect en 
fair-play – in acht nemen”, klinkt het bij Dieter Penninckx namens de raad van bestuur. 
Concreet dient elke bestuurder de code te ondertekenen en na te leven . “Zo krijgt iedereen een duidelijk kader voor 
wat kan en wat niet. Belangenconflicten kunnen zo vermeden worden. Enkel het belang van de club telt.” Ook 
medewerkers en spelers van KVM zullen de ethische code volgen. 
“We willen een duidelijk signaal geven: de hele club, van bestuurder, speler tot medewerker, dient zich deze ethische 
code eigen te maken. In alles wat je doet in naam van KV Mechelen moet duidelijk zijn wat de ethische spelregels 
zijn. Elke dag opnieuw. Want niemand is groter dan de club zelf.” 
Ook de toekomstige werking van de raad van bestuur werd onder de loep gehouden. “Onze werking garanderen is 
onze focus. De club blijft draaien, zowel operationeel als financieel, en onze maatschappelijke rol zoals onze inzet 
voor de jeugd- en community werking willen we uitbreiden.” 
En dat hoeft niet meteen met een nieuwe voorzitter. “We willen van het momentum gebruikmaken om een nieuwe 
cultuur neer te zetten. De ethische code is daarin een eerste stap. Iedereen, van supporter tot businesspartner, moet 
zich kunnen identificeren met Malinwa. Snel-snel formeel een nieuwe voorzitter aanduiden, is niet onze prioriteit. 
Daar nemen we even wat tijd voor.” 
Sterke man Dieter Penninckx neemt samen met het tijdelijke directiecomité bestaande uit Hans Van der Biesen, Luc 
Leemans en Bram Scheerlinck de voorzitterstaken over. “De dagelijkse leiding is zo verzekerd. Op die manier 
kunnen we de komende maanden de ambities vorm geven en de structuur van de club verder uitbouwen”, klinkt het 
bij Penninckx. 
 

Zaterdag 17 november:  Speeldag 15 Proximus League  =>  KV Mechelen  -  Lommel SK   3-2 

KV Mechelen nam zaterdagavond een lastige horde en won met 3-2 van Lommel SK. Na twee snelle doelpunten in elke 

helft en een rode kaart voor Lommel leek het een simpele avond voor KVM te kunnen worden, maar de Limburgers 

vochten zich terug in de wedstrijd tot 2-2. In het slot hield Joachim Van Damme dan toch nog de drie punten thuis.  

De Camargo met de snelle 1-0! 

Malinwa begon na de eerste periodetitel met het nodige vertrouwen om op het zelfde elan door te gaan richting het 

ultieme doel: de titel in 1B. Bij de bezoekers was het meteen alle hens aan dek. De Camargo miste zo na vier minuten al 



een geweldige kopkans op de 1-0. Maar het snelle goaltje viel wat later toch: Engvall zette zich door in de zestien en 

schotelde De Camargo de geel-rode voorsprong voor. 

Lommel neemt over 

Lommel, dat tijdens periode 1 nog met 1-2 kwam winnen in het AFAS Stadion reageerde meteen. Henkens was het dichtst 

bij de gelijkmaker: hij mikte met het hoofd over de kooi van Verrips. Diezelfde Robin Henkens zette Verrips nog een keer 

aan het werk met een gevaarlijke zwiepbal. 

De bezoekers herstelden na de vinnige aanvangsfase van KVM het evenwicht en toonden dat ook zij aardig kunnen 

voetballen. Bitsindou mocht op een lekker indraaiende vrije trap alleen koppen, Verrips pakte het zwakke balletje van de 

Lommelse verdediger. 

Bitsindou pakt tweede geel 

Net na het halfuur schoof de thuisploeg dan toch nog een keertje op richting bezoekende zestien. Een klaarkijkende 

Schoofs vond De Camargo, de ex-Rode Duivel schilderde naast. De partij sleepte zich naar het rustsignaal, toch slaagde 

Bitsindou erin om zijn tweede gele kaart te pakken na een zoveelste overtreding op De Camargo. 

Van 2-0 naar 2-2 

KV Mechelen begon de tweede helft zoals de eerste: met een snel doelpunt. Kaya zette het leer voor en via een groen-wit 

hoofd kon Swinkels de touwen doen trillen. Swinkie was nog maar net terug aan de andere zijde van het veld of hij kende 

pech toen hij uitschoof bij het verdedigen op Rocha. Die liet de kans niet liggen en plaatste netjes de 2-1 binnen. 

Een niet mis te verstane waarschuwing en Malinwa zocht meteen naar een veiliger derde doelpunt. De Camargo was er 

wel héél dichtbij toen hij alleen voor doelman Coucke de bal centimeters naast zag hobbelen. 

Lommel bleef met z’n tienen lustig combineren en maakte het de thuisploeg zowaar moeilijk. Brebels scoorde zelfs de 

twee-twee nadat hij eenzaam en alleen een voorzet voorbij Verrips keilde. 

Zoeken naar de winning-goal 

KV Mechelen moest zo plots weer vol aan de bak om alsnog de drie punten thuis te houden. En dat was gemakkelijker 

hier neergepend dan gedaan. De bezoekers plooiden massaal terug en zetten een fraaie organisatie neer. Kaya en co 

zochten, zochten en… zochten naar een zeldzame opening. 

Enerzijds stonden de pionnetjes van Lommel-coach Van Imschoot netjes gepositioneerd, anderzijds voetbalde KVM lang 

niet zo zuiver als de afgelopen weken. Kaya, Engvall en Van Damme kenden ook pech toen zowel doelman Coucke en 

verdediger Neven de 2-2 met hun leven verdedigden. 

Van Damme houdt 3 punten thuis 

Vier minuten voor het einde lukte het de troepen van Wouter Vrancken dan toch. Lommel kreeg de bal maar niet uit het 

eigen strafschopgebied, Van Damme kon er zijn voet tegen zetten en het AFAS Stadion laten juichen: 3-2! 
 

Maandag 19 november:  1/8
ste

 finale Beker U21 Pro League  =>  KV Mechelen  -  Sporting du Pays de Charleroi   0-2 

We begonnen deze wedstrijd met rechtstreekse uitschakeling niet te best en trokken deze lijn door tot aan de rust. 

Noemenswaardig is dat de tegenstander op voorsprong kwam met een discutabele strafschop waardoor ze met zijn allen 

onder de bal gingen spelen en dat ons een 100% strafschop werd ontnomen. 

Niet dat we ons daar moeten achter verschuilen want voor de rest creëerden we in de eerste helft geen enkel doelgevaar. 

In een andere veldbezetting kwamen we eindelijk tot doelgevaar: Smolders schoot een bal van kort bij tegen de 

onderkant van de lat en Augustijns de rebound op de doelman. Ito trapte een bal op doel die afweek rakelings langs de 

paal. 

Jammerlijk genoeg was de eerste tegenprik van Charleroi uiteindelijk ook de doodsteek. 

Een vrije trap werd onvoldoende weggewerkt en de daaropvolgende dekkingsfout werd genadeloos afgestraft. Het geloof 

in een goede afloop verdween helemaal toen Maesen nog voor het uur een reuze kans de nek om wrong. 

Valkenaers moest op het laatste nog een keer aan de bak en Ito besloot een individuele actie naast het doel. 
 

Vrijdag 23 november:  Speeldag 16 Proximus League  =>  KSV Roeselare  -  KV Mechelen  0-0 

Voor het eerst sinds lang kon KV Mechelen een wedstrijd niet winnend afsluiten. Het verloor evenwel ook niet op het veld 

van KSV Roeselare, want het bleef bij nul-nul na een gesloten wedstrijd. 

De partij op Schiervelde begon een kwartiertje later. Een vrijdags tochtje naar Roeselare bleek onderweg toch niet zo snel 

te gaan voor de geel-rode supportersbussen. Maar na het fileleed ging het gauw weer over voetbal. KV Mechelen dreigde 

via Van Damme (buitenspel), de thuisploeg via Camargo (staalhard naast). 

Verrips en Van Damme voorkomen achterstand 

Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht met veel inzet en strijd. Op echte mogelijkheden was het lang wachten. 

Roeselare tekende voor de grootste kansen: zo schilderde Dufour aan de rand van de zestien richting hoek, Verrips redde. 

Luttele momenten later mocht Aoulad alleen Verrips omspelen, maar Van Damme was goed gevolgd en voorkwam de 

achterstand. 

Wit-zwarte dreiging en geen strafschop voor KVM 

Roeselare bleef de gevaarlijkste ploeg: vlak voor de rust haalde Dufour na een snelle tegenaanval van dichtbij uit. Verrips 

moest opnieuw aan de bak. Malinwa vond nauwelijks openingen in de wit-zwarte afweer. Al had het wel een strafschop 

kunnen versieren na hands bij de thuisdefensie. Scheidsrechter Vanbecelaere wees niet naar de stip. Zo bleef het nul-nul 

bij de pauze.  

Zoeken, zoeken en zoeken 

Ook in de tweede helft kregen we een zelfde scenario voorgeschoteld. Malinwa moest wroeten en zoeken om toch maar 

eens voor Biebauw te verschijnen. Roeselare timmerde elke vrije centimeter ruimte dicht. Dan maar op stilstaande fase 



zou je denken, maar daar vingen Kaya en co maar weinig mee aan. Offside, Biebauw of te onzuiver: de thuisdoelman en 

ex-KV’er beleefde een rustige avond. 

Ook Verrips moest nauwelijks tussenkomen, want in tegenstelling tot de eerste helft lukte het de thuisploeg niet om van 

snelle counters te profiteren. 

Spanning in het slot 

Toen het laatste kwartier inging, mochten we plots wel kansen aanschouwen. De Camargo en Engvall probeerden het van 

aan de zestienmeter, Matthys knalde tot twee maal toe op Biebauw. Aan de overzijde toonde Van Acker – u weet wel, de 

man van de 2-2 in de eersteperiodewedstrijd op Schiervelde – zich aartsgevaarlijk. Hij prikte het leer centimeters naast. 

Zo bleef het spannend tot in de vier minuten extra tijd. De Camargo had de winning-goal nog aan de voet, maar hij keilde 

in minuut 93 in de draai net naast de staak. 
 

Zaterdag 24 november:  Ondertussen zijn de verschillende zalen in de nieuwe businesstribune zodanig afgewerkt dat 

deze verhuurd kunnen worden aan derden.  CD&V maakte hiervan vandaag als eerste gebruik en organiseerde in het 

AFAS-stadion workshops en infosessies voor haar kandidaten en militanten.  Ze werden tevens getrakteerd op een 

rondleiding in het vernieuwde stadion van Malinwa.  Tijdens de rondleiding maakte Nele Pelgrims, gemeenteraadslid voor 

CD&V in Aarschot, volgende foto in de spelerstunnel. 
 

 
 

Maandag 26 november:  Speeldag 12 reserven 1B  =>  KV Mechelen  -  KSV Roeselare  6-0 

We begonnen met een open doelkans voor Zeroual in de eerste minuut die hij jammerlijk over besloot, enkelen minuten 

later gevolgd door een puike reactie van Bouzian op een afstandschot. Na balrecuperatie van Savic opende Zeroual de 

score.  We bleven de bovenliggende partij en het was wachten op een tweede doelpunt: een plaatsbal van Coveliers 

vanop de rand van de 16 meter. Score verdubbeld.  De geruststellende derde treffer trapte Reka tegen de deklat maar 

nog voor de rust tikte Savic aan de tweede paal een assist van Bosiers binnen. 

Na de rust kwam het er op aan om de wedstrijd te blijven dicteren en het tempo hoog te houden. 

Zeroual trapte zijn tweede van de avond tegen de touwen, Bosiers benutte een strafschop en een trap op doel van 

Boudry week af en verdween in doel. 
 

Vrijdag 30 november:  Speeldag 17 Proximus League  =>  KV Mechelen  -  KFC Olympia Beerschot-Wilrijk   1-1 

Op de derde speeldag van de tweede periode kreeg KV Mechelen ploeg in vorm Beerschot-Wilrijk over de vloer. 

Scheidsrechter Alen eiste de hoofdrol van de wedstrijd op: hij keurde een doelpunt onterecht af en gaf bankzitter 

Lemoine rood na uitbundig protest. De wedstrijd eindigde in 1-1  na doelpunten van  Noubissi en Storm. 

De eerste kans van de wedstrijd was voor de bezoekers. Noubissi mocht de bal controleren aan de rand van de Mechelse 

zestien. In eerste instantie kon Van Cleemput nog wegwerken, maar de bal kwam meteen opnieuw bij Noubissi terecht, 

die met een slalom door de verdediging geraakte. Zijn schot belandde via de vingertoppen op de lat. 

Beerschot wilde koste wat kost de leidersplaats verdedigen. Ze kregen kans na kans en Mechelen geraakte maar moeilijk 

over de eigen helft. Na een kleine tien minuten kreeg Malinwa toch een kans om te scoren: met een boogballetje vond 

Van Damme Storm aan de rand van de zestien. De vleugelspeler bracht de bal scherp voor doel, maar niemand was 

gevolgd. 

Aan de overkant kreeg Beerschot-Wilrijk dé kans om de score te openen. Noubissi werd de diepte ingestuurd en baande 

zich een weg door de geelrode verdediging. In plaats van te schieten, zette hij Vancamp op een vijftal meter alleen voor 

Verrips. De middenvelder kon simpel afwerken, maar wachtte te lang. Hier kwam Malinwa goed weg. 



Noubissi was gedurende de hele eerste helft een blok aan het been van de Mechelse verdediging. Na een kwartier kon hij 

opnieuw op Verrips afgaan. Hij knalde vanuit een scherpe hoek op doel, maar Verrips kon wegwerken. In de herneming 

werd de bal hoog over doel getrapt. 

Na twintig minuten kwam Mechelen nog een keer opzetten. Storm slalomde tussen de paarse verdediging en vond 

Schoofs. De middenvelder draaide en keerde maar vond niet meteen de ruimte om uit te halen. Zijn poging rolde 

uiteindelijk een metertje naast. 

Noubissi opent de score 

Na ruim 25 minuten werd de aanhoudende druk Mechelen te veel. Na een knappe combinatie van Beerschot kwam de 

bal bij Vancamp terecht, die buiten de zestien kon uithalen. Verrips bracht redding, maar Noubissi was goed gevolgd om 

de bal tegen de netten te duwen; Malinwa keek plots tegen een achterstand aan. 

Na meer dan een halfuur kreeg KVM een gouden kans de score gelijk te trekken. Van Cleemput rukte op naar voren en 

gooide de bal voor doel. Matthys werd volledig alleen gelaten en kon vrij koppen, maar timede zijn kopslag verkeerd. De 

bal vloog een half metertje naast. 

Vlak voor de rust kreeg de thuisploeg nog een aantal kansen om gelijk te maken. Storm kon alleen op Vanhamel afgaan, 

maar speelde de bal te ver voor zich uit. Meteen daarna kon De Camargo een Mechelse hoekschop hard op Vanhamel 

koppen, maar de Beerschot-doelman redde knap.  

Vrancken zag dat er verandering nodig was en bracht Engvall in de ploeg voor Matthys. De Zweed toonde zich meteen 

gevaarlijk: hij wandelde door de Beerschotse verdediging en kon uithalen. Zijn schot belandde uiteindelijk tegen de voet 

van De Camargo, waardoor de bal in doel verdween. Helaas stond de Mechelse nummer tien buitenspel. 

Storm stormt naar de gelijkmaker 

Malinwa kwam met veel peper uit de kleedkamers en ging gretig op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er uiteindelijk 

dankzij een individuele actie van Storm. De vinnige vleugelspeler dribbelde vanop links de backlijn binnen, haalde de 

trekker over en klopte Vanhamel in de korte hoek: 1-1. 

Hoofdrol voor Alen 

Kort voor het uur kreeg Kaya een vrije trap op de rand van de zestien na een fout op Schoofs. De Mechelse tovenaar 

draaide de bal heerlijk richting de winkelhaak, maar met een spectaculaire parade sloeg Vanhamel de bal weg. In de 

herneming scoorde De Camargo, maar volgens scheidsrechter Alen was de bal de lijn niet gepasseerd. In de herhaling was 

duidelijk te zien dat de bal wel binnen was. 

Meteen na het onterecht afgekeurde doelpunt laaiden de gemoederen bij de thuisploeg hoog op. Coach Vrancken en de 

Mechelse spelers reageerden woedend, waardoor De Camargo geel kreeg. Ook de Mechelse bank sprong recht. Lemoine 

werd op korte tijd twee keer met geel bestraft voor uitbundig protest en mocht gaan douchen. Hij was niet opgesteld, dus 

Mechelen bleef met elf spelen. 

Na de rode kaart was de Mechelse druk wat gaan liggen, waardoor Beerschot-Wilrijk opnieuw kon aanvallen. Noubissi liet 

Van Cleemput achter zich en stormde vanop links naar voren. Hij bracht de bal scherp voor doel, maar Vancamp kon er 

zijn voet net niet tegenaan zetten. 

Met nog tien minuten te gaan mocht Schoofs aanleggen voor een vrije trap net buiten de zestien. Zijn schot raakte de 

muur, maar scheidsrechter Alen zag een handsbal van Noubissi. Ook de daaropvolgende vrije trap belandde in de muur. 

Einde in mineur 

In de toegevoegde tijd kreeg Vanzeir tot tweemaal toe een uitgelezen kans om met de drie punten aan de haal te gaan. 

Hij besloot om zelf te schieten in plaats van terug te leggen op Tissoudali, waardoor Verrips kon pakken. Meteen daarna 

brak de jonge aanvaller opnieuw door de Mechelse defensie, en opnieuw besloot hij om zelf te schieten. 

Tissoudali was duidelijk gefrustreerd met de beslissingen van zijn ploegmaat. Zijn constant geklaag leverde hem 

uiteindelijk een tweede gele kaart op, waardoor ook hij mocht gaan douchen.  

Zo bleef het na een tumultueuze wedstrijd 1-1. 
 

  
 

Links: Het beeld van de fase waarover zoveel te doen was, de bal van Igor de Camargo was wel degelijk over de lijn. 

Rechts:  De bal van de corner waarop Beerschot-Wilrijk de beslissende 1-0 scoorde tijdens de wedstrijd van de eerste 

periode op Het Kiel, ook toen hadden de Ratten een gelukje nodig. 
 



Zondag 2 december:  Met de feestdagen in het verschiet presenteerde het Supportersorgaan van Malinwa vandaag haar 

eindejaarsactie.  Met de fraudezaak Propere Handen, waarin KV Mechelen werd beschuldigd van matchfixing, in gedachte 

vond men het niet opportuun om zoals voorgaande jaren Malinwa-Champagne aan te bieden.  Als alternatief bracht het 

Supportersorgaan Malinwa-Advocaat op de markt.  Er werden alvast twee smaken voorzien met 4 ludieke etiketten.   
 

 
 

Maandag 3 december:  Speeldag 13 reserven 1B  =>  Lommel SK  -  KV Mechelen   2-4 

We begonnen de wedstrijd met de wind in de rug en eisten het balbezit op. Tegen de gang van het spelbeeld in, kwamen 

we op achterstand na een mistasten van onze doelman. We panikeerden niet en bleven geduldig verder spelen. 

Tot veel doelkansen kwamen we, ondanks ons overwicht, niet omdat enkel Ouatarra voor dreiging kon zorgen. 

Uiteindelijk ontbrak telkens de eindpas. We kwamen voor de rust nog wel langszij door een penaltygoal van Bosiers. 

Direct na de rust drukten we stevig door: Maesen caramboleerde een bal in doel, Ouatarra verschalkte de doelman na 

een persoonlijke actie en Ito schoot een bal van op 25 meter in de winkelhaak. Daarna daalde ons spelniveau door 

meerdere redenen en incasseerden we nog een tweede tegentreffer van op de stip. 

Verder werden we niet meer verontrust. 
 

Maandag 3 december:  Op Voetbalkrant.com verscheen vandaag het bericht dat KV Mechelen afgelopen zaterdag een 

profcontract gaf aan de 16-jarige Aster Vranckx.  Het jonge talent, dat perfect tweevoetig is en zowel centraal op het 

middenveld als op de nummer 10 kan spelen, komt momenteel uit voor de U18 van Malinwa.   
 

Woensdag 5 december:  1/8
ste

 finale beker van België ‘Croky Cup’  =>  KV Mechelen  -  KSC Lokeren Oost-Vlaanderen   2-0 

Na de klinkende overwinning tegen Antwerp FC was ook Sporting Lokeren een maatje te klein voor KV Mechelen in de 

Crocky Cup. Na 80 minuten van stroef voetballen, beslisten Engvall en De Camargo in het laatste kwartier de wedstrijd. 

Het werd 2-0 in het AFAS stadion. 

De wedstrijd tussen Mechelen en Lokeren begon zoals je van een bekerwedstrijd zou verwachten: met gesloten deuren 

langs beide kanten en een hoop lange ballen. Het was dan ook lang wachten op een eerste echte kans. In de tiende 

minuut kwam een afvallende bal aan de rechterkant voor de voeten van Lemoine, die hem voor doel probeerde te 

krullen. Cornet kwam goed ingelopen, maar miste een aantal nekspieren om de bal genoeg richting te geven. 

Beide ploegen probeerden wel, maar kwamen niet in de buurt van elkaar backlijn. Daarom probeerde Van Damme het 

maar eens vanop afstand. Na een klein kwartier werkte de Lokerse defensie een voorzet van Storm weg. De potige 

middenvelder nam de afgevallen bal in één keer spectaculair op de slof. Zijn kanonskogel zoefde naar de verste hoek, 

maar De Wolf had een knappe parade in huis om de bal in corner te duwen.   

Na een halfuurtje spelen had Malinwa duidelijk de bal. Lokeren werd gedwongen tot counteren, maar deed dat scherp. 

Na 25 minuten kwam de bal, na een combinatie tussen Van Damme en Kaya, bij Engvall terecht. De spits haalde uit vanuit 

een scherpe hoek, maar zijn schot werd geblokt. 

Kort daarna kreeg Lokeren een corner. Skulason draaide de bal gevaarlijk tot aan de tweede paal, waar Terki klaar stond 

om binnen te koppen. Lemoine was bij de pinken om de bal weg te werken, al kopte hij het leer ei zo na in eigen doel. 

Na het halfuur kwamen beide ploegen meer tot voetballen. Vooral Lokeren geraakte steeds beter in de wedstrijd. 

Hupperts kreeg een kans om van buiten de zestien uit te halen, maar zijn volley ging in een boogje over de kooi van 

Verrips. 



Vijf minuten voor de rust mocht Kaya zich klaarzetten om een corner te nemen. Hij vond de knikker van Van Damme, 

maar hij kon de bal niet genoeg richting geven. Ook Cornet kon de bal niet meer in doel krijgen. Meteen daarna zorgden 

Storm en Engvall bijna voor het openingsdoelpunt. Het duo combineerde vlot door de Lokerse verdediging, maar toen 

Engvall voor De Wolf kwam ging zijn schot een metertje over. 

Muurvaste match 

De tweede helft begon bijna met een gelukje voor Malinwa. Storm draaide zijn verdediger tureluurs en bracht de bal laag 

voor doel. Diaby wilde de bal wegwerken, maar devieerde hem bijna voorbij zijn eigen doelman. Hier kwam Lokeren goed 

weg. 

Kort daarna stond het bijna 0-1 voor de bezoekers. Een rebound belandde plots voor de voeten van Tirpan. Hij waagde 

zijn kans en nam Verrips in een keer onder vuur. Via de voet van Swinkels ging de bal bijna voorbij de Nederlandse 

doelman, maar hij stond goed op te letten en duwde het leer in corner. 

Beide defensies gaven geen duimbreedte toe, waardoor vooral de middenvelders van op afstand bleven proberen. Vlak 

na het uur was het de beurt aan Marecek om van ver op doel te trappen. Zijn zwabberbal verraste Verrips bijna, 

waardoor hij moest lossen. Cocalic kwam goed voor zijn man, waardoor hij de bal nog weg kon werken. Aan de overkant 

kon Cocalic een corner van Kaya net niet precies genoeg op doel koppen. Zijn bal ging een metertje naast. 

Met nog een kwartier op de klok kreeg Malinwa een uitgelezen kans om de score te openen. Tainmont combineerde vlot 

met Engvall door de Lokerse verdediging. Engvall haalde de achterlijn en had voldoende aanspeelpunten. Maar de Zweed 

zocht onbegrijpelijk de gedekte De Camargo, waardoor de bal buiten ging. 

Invallers maken het verschil 

Lang moest Engvall niet balen om de slechte voorzet. Een prima ingevallen Tainmont kreeg de bal aangespeeld van 

Schoofs in de Lokerse zestien. De flankaanvaller vond Engvall aan de tweede paal, die de bal simpel voorbij De Wolf 

duwde: 1-0. 

Na de openingsgoal was de Mechelse trein vertrokken. Meteen viel er een tweede doelpunt. Engvall kreeg de bal 

aangespeeld aan de rand van de Lokerse zestien en legde af voor De Camargo. De Braziliaanse Belg nam de bal tot ieders 

verbazing in een keer op de slof en knalde hem staalhard tegen de Lokerse netten.  
 

Woensdag 5 december:  Kort na het einde van de bekermatchen van vanavond werd er geloot voor de volgende ronde.  

KV Mechelen werd voor de kwartfinale gekoppeld aan KV Kortrijk, dat gisteren SV Zulte-Waregem uitschakelde.  De 

kwartfinales gaan door in de week van 18, 19 en 20 december. 
 

Vrijdag 7 december: Twee dagen na de bekerkwalificatie maakte de kalendercommissie bekend dat Malinwa haar 

kwartfinale tegen KV Kortrijk op woensdag 19 december zal spelen.  De aftrap is voorzien om 20 uur. 

Verder raakte vandaag bekend dat Hannes Smolders vanaf nieuwjaar verhuurd zal worden aan Lierse Kempenzonen, de 

opvolger van K. Lierse SK.  Stamnummer 30 werd eind vorig seizoen geschrapt na financiële problemen en kon via KFC 

Oosterzonen uit Oosterwijk een herstart nemen.  Deze ‘nieuwe’ club speelt in de eerste amateurklasse. 
 

Zaterdag 8 december:  Speeldag 18 Proximus League  =>  KVC Westerlo  -  KV Mechelen   1-3 

Drie dagen na de 2-0 bekeroverwinning tegen Sporting Lokeren moest Malinwa opnieuw aan de bak in het Westelse 

Kuipje. Malinwa klaarde de klus na de pauze en won verdiend met 1-3. 

Een drassig veld en veel wind in het Westelse Kuipje zorgde voor een rommelige eerste helft. Beide ploegen hadden het 

knap lastig met de weersomstandigheden: een lange bal die meters te ver vloog, een ongevaarlijke vrije trap die plots 

werd gedragen door de wind of een glijpartij. Het waren geen uitzonderingen in de eerste helft van Westerlo – KVM. 

Storm de gevaarlijkste Mechelaar 

De beste kansen in de eerste helft kwamen van de voet van Nikola Storm. De bedrijvige flankaanvaller nam een 

afvallende bal in één tijd op de slof. Gedragen door de wind ging de bal maar nipt over de kooi van de thuisgoalie. Even 

later kneep hij in zijn gekende stijl naar binnen, maar ditmaal ging zijn poging in het zijnet. De thuisploeg reageerde via 

een dubbele poging van Abrahams, maar ook hier zonder succes. Veel goede wil bij beide ploegen, maar het lastige decor 

liet verzorgd voetbal niet toe. Ruststand: 0-0. 

Engvall en De Camargo zorgen voor dubbele voorsprong 

Wat niet lukte in de eerste helft, lukte bij de eerste mogelijkheid na de pauze wel. Storm trok het leer voor de kooi van 

Van Langendonck en Engvall was er als de kippen bij om de 0-1 tegen de touwen te prikken. Droomstart voor Malinwa. 

Tien minuten later was het weer prijs voor geelrood. Storm, weer hij, schakelde zijn belager uit en vond De Camargo aan 

de tweede paal. Het nummer tien van Malinwa tekende zo voor een dubbele Mechelse voorsprong. Malinwa op rozen. 

Geen twee zonder drie dacht Storm bij zichzelf. De flankaanvaller trok zich nog een keer op gang en bracht het leer hard 

voor doel. Soumah leek verrast en trapte de bal voorbij zijn eigen doelman tegen de touwen. 

Terwijl Malinwa de wedstrijd simpel leek uit te spelen, zette Soumah zijn foutje recht voor de thuisploeg. Verrips had 

geen verhaal op de lage schuiver van de Westelse verdediger. (1-3) Verder kwamen de Kemphanen niet meer, waardoor 

de verdiende drie punten mee naar Mechelen keerden.  
 

Maandag 10 december:  Speeldag 14 reserven 1B  =>  KV Mechelen  -  KVC Westerlo   3-2 

Ondanks dat er het één en het ander misliep tijdens de eerste helft gingen we met een 2-0 voorsprong de rust in: Zeroual 

knalde een bal van buiten de 16 meter enig mooi in de bovenhoek en Ouatarra benutte een assist van Maesen. 

Diezelfde Ouatarra had de score nog voor de rust kunnen opvoeren toen hij alleen voor de doelman verscheen maar zijn 

stiftbal belandde op de deklat. 

Het Westelse gevaar bleef vrij beperkt, enkel een kopbal tegen de paal was noemenswaardig. 



Na de rust was er geen beterschap betreft het controleren van de wedstrijd. 

Van Hoorenbeeck kopte eerst wel een derde treffer tegen de touwen maar het scoreverloop nadien is veelzeggend. Een 

afvallende bal en strafschop zorgde voor 10 zenuwslopende minuten. 

Al bij al weer een wedstrijd met stof om over na te denken en na te praten. 
 

Vrijdag 14 december:  Speeldag 18 Proximus League  =>  Oud-Heverlee Leuven  -  KV Mechelen   1-3 

Vader Winter hield Mechelen en Leuven niet tegen om er een gezellige pot voetbal van te maken. Malinwa klopte OHL 

met 1-3 en staat zo opnieuw even bovenaan de tabel. De Camargo vond twee keer het doel, maar Swinkels maakte het 

doelpunt van de avond. 

Mechelen begon vlijmscherp aan de eerste helft. Storm liet zich al een eerste keer opmerken met zijn handelsmerk. Hij 

kapte naar binnen en haalde uit, maar zijn schot werd geblokt. Meteen daarna herhaalde Storm dat nummertje. Deze 

keer zag hij De Camargo moederziel alleen staan aan de tweede paal. Zijn harde voorzet bereikte de knikker van de ex-

international, die eenvoudig kon binnenkoppen: 0-1. 

Kort daarna speelde Kaya met een magistraal boogballetje Engvall door de Leuvense defensie. De Zweed wilde eerst zelf 

uithalen, maar zocht daarna de vrijstaande De Camargo aan de tweede paal. Zijn pass belandde tegen een Leuvens been. 

Schoofs kon de bal recupereren, waarna hij op de rand van de zestien werd neergehaald. 

Kaya mocht aanleggen voor een vrije trap. Hij probeerde met een lage schuiver de springende muur te verrassen, maar de 

muur kon nog net het schot onschadelijk maken. Schoofs zette in de herneming Henkinet aan het werk, maar de 

Leuvense doelman ging goed plat. De Camargo nam Henkinet nog tweemaal onder vuur, maar stond offside. 

Na een klein kwartier was Malinwa overduidelijk baas, met Storm als gevaarlijkste pion op het plein. De flankaanvaller 

mocht opnieuw naar voren oprukken en toverde een nieuwe voorzet uit zijn hoed. De Camargo stond op de juiste plaats, 

maar kon de bal nagenoeg niet controleren. 

Gelijkmaker uit het niets 

Na een halfuur kwam een Leuvense goal plots uit de lucht vallen. Tshimanga ging op avontuur langs de Mechelse 

rechterflank, liet Van Cleemput achter zich en legde terug tot bij Dequevy. De flankaanvaller kreeg een uitgelezen kans 

om af te werken. In eerste instantie ging Verrips goed plat, maar Hirst was goed gevolgd en kon van dichtbij afwerken.   

Na de tegengoal verdween het tempo uit de wedstrijd. Bijker forceerde vijf minuten voor rust nog een kans om Malinwa 

bijna weer op voorsprong te brengen. Hij zag Henkinet te ver voor zijn doel staan en probeerde hem met een 

boogballetje te verschalken. De Leuvense goalie kon nog net over toetsen.  

Kort voor de rust moest OHL plots met tien verder. Schoofs en Hubert gingen tegelijkertijd naar de bal, maar Hubert ging 

met gestrekt been door op de enkel van Schoofs. Scheidsrechter Van Damme twijfelde niet en gaf de middenvelder zijn 

tweede gele kaart.  

Superswinkels 

Malinwa profiteerde na de rust meteen van de man meer situatie. Engvall recupereerde en leverde in bij De Camargo. De 

spits zag dat Swinkels mee oprukte en zette hem met een mooi hakje oog in oog met Henkinet. De Nederlandse 

verdediger omspeelde met een weergaloze sleepbeweging Schuermans en schoof de bal beheerst onder Henkinet. 

Kort daarna kreeg Engvall een uitgelezen kans op de 1-3. Kaya spotte de loopactie van de Zweedse scherpschutter en 

zette hem met een boogballetje oog in oog met Henkinet. Engvall haalde van dichtbij verschroeiend uit, maar zijn pegel 

spattte uiteen op de lat. In de rebound besloot Van Cleemput hoog over. 

Na ruim een uur spelen kon Geel-Rood de score dan toch uitbreiden. Henkinet kwam plots in een schietkraam te staan. 

Engvall en De Camargo kregen de bal in eerste instantie niet voorbij de Leuvense doelman. Uiteindelijk deed de Mechelse 

nummer tien met een hobbelballetje de netten toch trillen: 1-3! 

De Camargo voelde zich duidelijk kiplekker. De Mechelse spits had er al twee op z’n teller staan en was duidelijk niet van 

plan om te stoppen. Met nog twintig minuten te gaan haalde hij uit van buiten de zestien. Er was een ijzersterke Henkinet 

nodig om de bal in hoekschop te duwen. Even later presenteerde hij Schoofs een grote kans op een zilveren schoteltje, 

maar zijn schot zoefde naast de Leuvense kooi.  

Vijf minuten voor tijd stuurde Togui de bal door de Leuvense verdediging tot bij Tainmont. De Fransman legde de bal 

terug, waarna Fabre hem ei zo na in eigen doel werkte. De bal rolde een paar centimeters naast de paal.  
 

Maandag 17 december:  Speeldag 15 reserven 1B  =>  KV Mechelen  -  R. Union Saint-Gilloise   7-1 

Het eerste kwartier verliep vrij moeizaam omdat we achterin niet goed omgingen met het vastzetten van de 

tegenstander. Daarna was er verbetering merkbaar zodat we het spelbeeld meer beheersten. 

Een afgeweken schot op doel van Bosiers werd door de doelman gelost en Ito was er als de kippen bij om de 

openingstreffer aan te tekenen. De daaropvolgende minuten verzuimden we de voorsprong uit te diepen om iets over het 

half uur genadeloos toe te slaan. 

Zeroual benutte een vrije trap, Van Keilegom zette een assist van Maesen om en Bosiers schoot raak van aan rand van de 

16 meter. Hiermee was de wedstrijd gespeeld. 

Na de rust kwam het er op aan om de wedstrijd te controleren vanuit balbezit met een snelle balcirculatie. Daar slaagden 

we deels in. Desondanks liep de score verder op via Van Hoorenbeeck, Maesen en Ito. 

Tussendoor incasseerden we een tegendoelpunt van op de stip, blijkbaar een wederkerende factor de laatste weken. 

Zo sluiten we het jaar 2018 positief af, maar mogen we niet blind zijn voor de verbeterbare zaken. 
 

 



Woensdag 19 december:  Kwartfinale beker van België ‘Croky cup’  =>  KV Mechelen  -  KV Kortrijk   3-0 
 

 
 

De overwinningsploegfoto na het bereiken van de halve finale! 
 

Het mag gezegd worden: Malinwa bereikte tegen Kortrijk een nieuw summum. Mechelen speelde met groot gemak en 

scoorde al snel twee keer. Na een klein uur moest Kortrijk met tien verder, vlak voor het einde van de partij zelfs met 

negen. De Camargo bevestigde uiteindelijk de 3-0 eindscore. 

De geschiedenis sprak in het voordeel van de thuisploeg. Kortrijk en Mechelen kwamen elkaar al drie maal tegen in de 

beker. Malinwa verloor nog nooit. Toch beloofde het een moeilijke karwei te worden: de West-Vlamingen staan tiende in 

de stand, versterkten zich recent met ex-Gent coach Yves Vanderhaeghe en hielden de voorbije twee wedstrijden Club 

Brugge en Racing Genk in bedwang. 

Zenuwen? Daar viel niet veel van te merken in de openingsfase. Welgeteld 51 seconden had Malinwa nodig om op 

voorsprong te komen. Kaya bracht een hoekschop hard voor doel. Cocalic was uitstekend van zijn bewaker losgekomen 

en had de bal maar binnen te duwen: 1-0 voor Geel-Rood. 

Malinwa ‘o clock 

Na een kleine tien minuten keek Kortrijk ei zo na tegen een dubbele achterstand aan. Schoofs kreeg de bal aangespeeld 

aan de rand van de zestien, sleepte hem voorbij Kagelamacher en zette Brusseze voor een tweede keer aan het werk. Zijn 

schot kwam te centraal, waardoor de Kortijkse doelman kon pareren. 

Meteen volgde een nieuwe kans. In een kolkend AFAS stadion was het een en al Mechelen wat de klok sloeg. Engvall 

werd alleen op Brusseze gestuurd. De Zweed besloot om nog even met zijn verdediger te dollen, waarna hij snoeihard op 

de brede borst van de Kortrijkse doelman schoot. Met wat geluk stond het al 3-0. 

Na 20 minuten kwam Kortrijk voor het eerst opzetten. Eerst stak Charisis eigenhandig het hele veld over, waarna hij aan 

de linkerkant inleverde bij Mboyo. Petit Pelé had een goede voorzet in huis, maar Avenatti kon net niet hoog genoeg 

klimmen en schampte de bal. Een waterkansje voor Kortrijk.  

Kortrijk kwam maar niet tot voetballen en Malinwa bleef aankloppen om de score te verdubbelen. Goed Mechels 

samenspel tussen Engvall en Togui zette de Ivoriaan alleen voor het Kortrijkse doel. Togui kon uithalen, maar forceerde 

zijn schot, waardoor het hoog over vloog. 

Na een halfuur voetballen mocht Storm nog eens tonen waar hij goed in is. Hij liep de rechterflank af en kapte naar 

binnen. De flankaanvaller kon uit een schuine hoek op doel schieten, maar zijn schot was al bij al ongevaarlijk voor de 

Kortrijkse doelman.  

Schoofs heer en meester 

Kort daarna vond Schoofs het welletjes geweest. De Mechelse middenvelder was al de hele avond op geen fout te 

bespeuren, en bekroonde dat nu met een assist. Hij liet een verdediger achter zich en zag Storm aan de rand van de 

zestien, die het leer knap in doel trapte. Brusseze was voor een tweede keer geklopt. 

Net voor de rust maakte Kaya er bijna 3-0 van. De kleine generaal geraakte met een aantal kapbewegingen – en met wat 

geluk – door de Kortrijkse defensie. Hij schoot met buitenkant van dichtbij naar doel, maar de hoek was te scherp. 

De tweede helft begon bijna hetzelfde als de eerste: met een goede voorzet en een doelpunt van Cocalic. Alleen dat 

laatste ontbrak in dit geval. De Bosnische verdediger kreeg de bal voor de voeten, maar had niet genoeg tijd om te 

reageren. 

Mboyo mag beschikken 



Kort na de rust leek de wedstrijd definitief gespeeld. Na de dubbele achterstand moest Kortrijk ook nog eens met tien 

verder. Mboyo probeerde Kaya de bal te ontfrutselen, maar gebruikte daarbij iets te veel elleboog. Scheidsrechter Lardot 

bestrafte de aanvaller met zijn tweede gele kaart. 

Met nog ruim twintig minuten te spelen kreeg Kortrijk een kans op de aansluitingstreffer. D’Haene sneed naar binnen en 

gaf zichzelf een uitgelezen schietkans. Hij besloot om altruïstisch de bal opzij te leggen, maar zijn pass kwam niet aan. In 

de herneming besloot hij zelf naast.  

Meteen daarna maakte ingevallen man in vorm Igor de Camargo definitief een einde aan een mogelijke foute afloop. 

Storm onderschepte de bal vlak voor de Kortrijkse zestien en stuurde de Braziliaanse Belg recht op Brusseze af. De 

Camargo twijfelde geen seconde en schoof de bal beheerst onder de Kortrijkse doelman binnen. “We spelen ze van’t 

kastke naar de muur” weerklonk van de tribunes. 

Opnieuw rood voor KVK 

Vijf minuten voor tijd kreeg De Witte de kans om de score nog wat aan te dikken. Hij kreeg de bal voor de voeten ter 

hoogte van de penaltystip en haalde uit, maar de bal werd van de lijn gehaald door een Kortrijkse verdediger. 

Meteen daarna moest Kortrijk nog een speler missen. De Camargo kreeg de bal na een inworp aan de cornervlag en 

schermde af. De Kortrijkse verdediger ging iets te hard door op de Mechelse spits, waardoor Lardot hem zijn tweede gele 

kaart gaf. Een domme overtreding. 

Met twee spelers minder kwam Kortrijk niet meer tot voetballen. Mechelen speelde de wedstrijd voorzichtig uit en won 

de knotsgekke wedstrijd met 3-0. 
 

Woensdag 19 december:  Kort na het einde van de kwartfinales werd geloot voor de halve finales van de beker van 

België.  KV Mechelen werd uitgeloot tegen reeksgenoot R. Union Saint-Gilloise dat KRC Genk uitschakelde na 

strafschoppen.  De heenwedstrijden van de halve finales gaan door in de midweek van 22-24 januari, KV speelt eerst 

thuis.  De terugmatch in het Dudenpark staat een week later op het programma. 
 

Donderdag 20 december:  Een dag na kwartfinales van de beker van België werd de kalender bekend gemaakt voor de 

halve finales en de rest van reguliere competitie in eerste klasse B.  KV Mechelen speelt haar heenmatch in de Croky Cup 

tegen R. Union Saint-Gilloise op woensdag 23 januari, de terugmatch is op dinsdag 29 januari.  Voor beide wedstrijden is 

de aftrap voorzien om 20 uur 45.  De resterende competitiewedstrijden die nog moesten worden vastgelegd gaan, op 2 

wedstrijden na, allemaal door op zaterdagavond om 20 uur 30.  Alleen AFC Tubize – KVM werd verplaatst naar 

vrijdagdagavond 15 februari (20 uur 30) en voor de slotspeeldag trekt KVM op zondag 3 maart naar Lommel SK (16 uur). 
 

Zaterdag 22 december:  Speeldag 20 Proximus League  =>  KV Mechelen  -  AFC Tubize   3-1 

De Mechelse trein denderde ook tegen Tubeke verder. Ondanks de beperkte rust na de bekerwedstrijd, kon Malinwa 

opnieuw drie keer scoren. Het slikte nog een tegengoal na een discutabele penalty. Het werd 3-1 in het AFAS stadion. 

Een eerste kans werd ons lang onthouden. Maar toen hij er kwam, was het meteen raak voor Malinwa. Schoofs, de 

titularis tijdens de voorbije bekerwedstrijd, omspeelde een Tubeekse verdediger en probeerde het vanop afstand. Zijn 

schot week af, waardoor Defourny kansloos was: 1-0 na amper 6 minuten. 

Een paar minuten later kreeg Storm een kans om de score te verdubbelen. Van Damme stuurde de kwikke flankaanvaller 

diep langs de linkerflank. Storm kreeg de ruimte om uit te halen, maar zijn schot kwam te centraal. 

Na een kwartier voetballen kwam Tubeke voor het eerst met een deftige aanval op de proppen. Daarvoor geraakte het 

maar moeizaam over de eigen helft. Rosenthal werd diep gestuurd over de rechterflank en bracht de bal laag voor doel. 

Henry kwam goed voor Mera, maar zijn schot was veel te zacht. 

Meteen daarna was het opnieuw de beurt aan Mechelen. Storm maakte actie langs de linkerflank, gleed voorbij 

Goudiaby, die hem vervolgens foutief afstopte. Scheidsrechter Put zag de fout, maar bespaarde onbegrijpelijk de 

rechtsback zijn tweede gele kaart. 

Plots kwam Tubeke beter in de wedstrijd. Een combinatie tussen Naah en Garlito bereikte uiteindelijk Henry in de loop. 

De Franse aanvaller kon de score gelijktrekken, maar Verrips ging goed plat op een relatief zacht schot. 

KV kwam beter in de wedstrijd. Kaya draaide en keerde voor de Tubeekse zestien. Plots spotte hij de loopactie van 

Engvall. Met een knap boogballetje zette hij de Zweed alleen voor Defourny, maar de doelman van Tubeke was goed uit 

z’n doel gekomen om de hoek te verkleinen. 

De Camargo blijft scoren 

Na ruim een halfuur voetballen wist KV Mechelen de score toch te verdubbelen. Kaya draaide een corner de zestien 

binnen. De Camargo kon er als eerste zijn hoofd tegenaan zetten. Hij kopte de bal met wat geluk door de benen van 

Defourny: Malinwa op rozen. 

Geen beste beurt voor scheidsrechter Put. Na de niet gegeven rode kaart, gaf hij Tubeke vlak voor rust een discutabele 

strafschop. Henry controleerde de bal met de borst en probeerde met een vliegende volley Verrips te verschalken. Mera 

deed nagenoeg niets verkeerd, maar toch wees Put naar de stip. Schuster zette de penalty om. 

Rommelfase voor de goal van Tubeke: vlak voor de rust mocht Storm opnieuw de flank aflopen en de bal voor doel 

brengen. Nirisarike en Defourny wisten met de bal geen blijf, waardoor De Camargo kon profiteren: zijn zevende doelpunt 

in amper vijf wedstrijden! 

Net als tijdens de eerste helft kregen we een kansarme beginfase. Na een klein uurtje spelen dikte Kaya ei zo na de score 

aan. Met een magistrale vrije trap uit een scherpe hoek wist hij bijna Defourny te verrassen. De deklat bracht redding 

voor de Tubeekse doelman. 

Kansenkermis 



Engvall was de volgende die mocht proberen. Opnieuw was het Kaya met een knappe pass door de verdediging. De 

Zweed kreeg een kans van heel dichtbij, maar de afstand met de keeper was te klein en de bal ging naast. 

Naarmate de tweede helft vorderde, kreeg Malinwa steeds meer kansen. Kaya gaf een corner richting het halve maantje, 

waar Schoofs klaarstond om de bal in een tijd op de slof te nemen. De poging was goed, maar de bal ging te snel naar de 

grond en botste naast. 

Met nog 25 minuten te gaan probeerde Engvall om het vierde doelpunt voorbij Defourny te krijgen. Met een een-tweetje 

met De Camargo geraakte hij door de defensie. Zijn schot was goed geplaatst, maar kwam te zacht waardoor de Tubeekse 

keeper eenvoudig kon redden. 

Geen vierde goal 

Ondanks de reeks Mechelse overwinningen dit seizoen, was de ploeg van Vrancken er nog niet in geslaagd om vier keer in 

een wedstrijd te scoren. Ook nu leek dat het geval te zijn. Malinwa bleef maar aankloppen, maar de bal wou er geen 

vierde keer in. Van Cleemput rukte mee op naar voren en mocht Defourny vanuit een scherpe hoek aan het werk zetten, 

maar zijn schot ging net over. 

Een kwartier voor tijd kon ook Kaya met een strafschop de score niet aandikken. Storm dribbelde door de Tubeekse 

zestien en werd aangetikt. Kaya mocht de penalty nemen, maar Defoury koos de juiste hoek en kon de bal in twee keer 

pakken. 

Het wilde maar niet lukken. Mechelen blijft aanvallen, maar heeft steeds geen geluk bij de afwerking. Van Cleemput glipte 

met een knap bruggetje langs zijn verdediger. Hij bracht de bal tot bij Engvall, die een vrije schietpositie zocht. Uiteindelijk 

stonden er te veel Tubeekse verdedigers in de weg, waardoor zijn schot gekraakt werd. 
 

Maandag 31 december:  Op de laatste dag van het jaar maakte KV Mehelen bekend dat Dimitrios Kolovos voor de rest 

van het seizoen aan het Cypriotische Omonia AC uit Nicosia zal worden verhuurd.  De Griek werd de eerste seizoenshelft 

verhuurd aan Willem II uit Tilburg. 
 

Woensdag 2 januari:  De winterstop is voorbij voor de Malinwa-spelers.  Na een training op Mechelse bodem zijn de 

troepen afgereisd naar het Spaanse Oliva.  Tijdens deze winterstage zullen de troepen van Wouter Vrancken twee 

oefenmatchen afwerken.  Op zondag 6 januari treffen ze Jong PSV, een dag later speelt KV tegen het Duitse Kieler SV 

Holstein.  Beloften Lars Coveliers, Mohamed Zeroual en Arno Van Keilegom mogen tijdens de stage proeven van het echte 

werk als profvoetballer.  Abou Ouattara en Onur Kaya zijn de enige afwezigen van de A-kern.  Ouattara zal wellicht 

worden uitgeleend, terwijl Kaya in laatste intstantie moest afhaken wegens buikgriep.  Mogelijk reist hij z’n ploegmaats 

later in de week nog achterna.  Het KV-gezelschap verblijft tot en met volgende week dinsdag in het Oliva Nova Beach & 

Golf Hotel. 
 

Donderdag 3 januari:  Op de eerste trainingsdag op Spaanse bodem werden de spelers om 7 uur 30 gewekt.  Na het 

ontbijt liepen de spelers van het hotel naar het oefencomplex.  Daar volgde een eerste veldtraining waar onder andere 

kaatsoefeningen, balbezit en afwerking aan bod kwamen.  Tijdens de namiddagtraining stonden hoofdzakelijk balbezit en 

afwerking op het programma. 
 

Vrijdag 4 januari:  

Vandaag is het exact 

10 jaar geleden dat 

Lei Clijsters overleed.  

De kapitein van de 

succesploeg eind de 

jaren ’80 en begin de 

jaren ’90 werd amper 

52.  Hij stierf aan een 

uitgezaaide huid-

kanker die ook z’n 

longen had aange-

tast. Hiernaast een 

beeld van de toss 

voor de Europacup-

finale in Straatsburg 

en een actiefoto uit 

het seizoen 1990-

1991.  
  

 

Vrijdag 4 januari:  Net zoals gisteren werden de spelers in Spanje vanmorgen om 7 uur 30 op het appel verwacht.  De 

voormiddagtraining begon met krachtoefeningen, gevolgd door enkele pas- en trapoefeningen aan hoge intensiteit.  

Vervolgens nam assistent Fred Vanderbiest om de beurt een groepje spelers bij elkaar voor loopoefeningen met de bal.  

De keepers die zoals steeds afzonderlijk trainden, sloten aan bij de rest van de groep, waarna er wedstrijdjes volgden.  In 

de namiddag werd er getraind op wedstrijdvormen.  Tussen beide trainingen in nam Alexander Corryn de tijd om de 

meegereisde clubmedia een rondleiding te geven doorheen het hotel. 

 



Zaterdag 5 januari:  Ook op dag 3 van de stage kon Malinwa trainen onder een prachtige blauwe hemel.  De groep startte 

met enkele losloopoefeningen onder het toeziend oog van onze physical coach, Glenn Vanryckeghem.  Omdat de voorbije 

twee dagen al zeer intensief waren, was het vandaag tijd voor iets anders.  De groep werd daarom in 6 teams verdeeld, 

waarbij elk team zich in competitievorm moest bewijzen om zich tot winnaar te kronen.  Het team De Bie-Togui Mel-

Schoofs-Storm-Castro ging met de eer lopen. 

In de namiddag hadden de spelers een vrij moment om zich te ontspannen en mentaal voor te bereiden op de 

oefenwedstrijd tegen SC Cambuur van morgen.  Enkelen kozen voor rust aan het zwembad, anderen een uitstap naar 

Valencia of een dutje op de kamer.  SC Cambuur uit Leeuwarden vervangt morgen Jong PSV.  De beloftenploeg uit 

Eindhoven werd geteisterd door griep. 

Ondertussen werd beslist dat Onur Kaya in België blijft.  De aanvoerder van KV is nog onvoldoende hersteld van z’n maag- 

en darminfectie.  Hij zal nog enkele dagen rust nemen en dinsdag, als z’n ploegmaats terugkeren uit Spanje, de trainingen 

hervatten. 
 

Zondag 6 januari:  In aanloop naar de eerste oefenwedstrijd tijdens deze winterstage stond er vanmorgen een lichte 

training op het programma.  Na de opwarming volgde enkele loopoefeningen, onder toeziend oog van assistent Fred 

Vanderbiest.  Daarna werd er nog geoefend op afwerking op doel. 
 

Zondag 6 januari:  Oefenwedstrijd #13  =>  SC Cambuur Leeuwarden  -  KV Mechelen   0-2 

Malinwa speelde zondagmiddag zijn eerste oefenwedstrijd op stage tegen het Nederlandse SC Cambuur. Het werd 0-2. 

Zowel SC Cambuur als KV Mechelen gaven hun ruime kern speelgelegenheid. In een vrij gesloten eerste helft was het 

Gustav Engvall die voor het eerst de netten deed trillen. Na 39 minuten zette hij KVM op voorsprong.  

Ook in de tweede helft bleef geel en rood – met tien nieuwe namen tussen de lijnen – de baas. Igor de Camargo kreeg tot 

twee maal toe de kans om de score uit te diepen, maar het leer wou maar niet voorbij de goalie van SC Cambuur. 

Uiteindelijk zou diezelfde De Camargo toch aan de basis liggen van de nul-twee. 

Na een fout in de zestien op de ex-Rode Duivel zette Togui vanop de stip de tweede Mechelse goal op het scorebord. Dat 

was meteen ook de eindstand. Maandagmiddag voetbalt KVM opnieuw vriendschappelijk, dan treft het het Duitse 

Holstein Kiel. 
 

Maandag 7 januari:  Zoals de rest van de stageweek, wekte de wekker onze jongens om 7u30.  Na een stevig ontbijt en 

een bezoek bij onze kinés, Bart en Dieter, vertrok de hele spelersgroep richting oefencomplex.  Vandaag stond er 

opnieuw een lichte training gepland, omwille van de oefenwedstrijd in de namiddag tegen Holstein Kiel, vijfde in de 2. 

Bundesliga.  Inhoudelijk bestond de training uit een opwarming en enkele oefeningen op balbezit, waarbij de spelers die 

in het midden van de cirkel stonden de bal moesten onderscheppen.  Tot slot werd er nog afgewerkt op doel. 
 

Maandag 7 januari:  Oefenwedstrijd #14  =>  Kieler SV Holstein  -  KV Mechelen   2-0 

Na de 2-0 winst tegen SC Cambuur voetbalde Malinwa vandaag tegen de Duitse tweedeklasser Holstein Kiel. En KVM 

verloor zowaar nog eens: het werd 2-0. 

In een aftastende eerste helft was het vooral Holstein Kiel dat zich het meest toonde. Vlak voor de pauze werden de 

Duitsers beloond: 1-0 na een knal van Janni Serra. 

Meteen na de negen vervangingen bij de pauze zag Verrips ook de 2-0 tegen de touwen gaan. Okugawa was de afwerker 

met dienst. Kiel – met een trainersstaf afkomstig bij de beloften van Bayern München – domineerde en de troepen van 

Vrancken dienden zich bij verdedigen te houden. Dat lukte uiteindelijk aardig en Togui had een kwartier voor het einde 

zelfs de kans om KVM de aansluitingstreffer te bezorgen, maar hij plaatste het leer alleen voor doel naast. 

Zo bleef het bij 2-0. Voor Malinwa zitten de oefenwedstrijden er nu op. Morgen keert geel en rood terug naar Mechelen 

om de competitiewedstrijd op het veld van Union voor te bereiden.  
 

Dinsdag 8 januari:  Na de twee oefenwedstrijden tegen SC Cambuur en Holstein Kiel haspelden de spelers vanmorgen 

een recuperatietraining af.  Op deze laatste stagedag kregen de spelers ook nog de kans om gebruik te maken van de 

wellnessfaciliteiten van het hotel vooraleer ze terugkeerden naar België.  ’s Avonds laat landde de A-kern op de 

luchthaven van Eindhoven. 
 

Woensdag 9 januari:  Op deze vrije dag, tussen de stage en de trainingen voor de eerste wedstrijd na de winterstop (nu 

zondag op Union) raakte bekend dat Abou Ouattara voor de rest van het seizoen zal uitgeleend worden aan Lille OSC.  De 

Franse eersteklasser uit Rijsel bedong ook een aankoopoptie. 

Verder kon Mohamed Zeroual in Spanje de technische staf overtuigen van z’n kunnen, zodanig dat hij bij de A-kern mag 

blijven. 
 

Donderdag 10 januari:  Franck Berrier heeft noodgedwongen een punt moeten zetten achter z’n carrière als 

profvoetballer.  Bij de start van dit seizoen werd bij de Franse spelmaker een verminderde pompcapaciteit van het hart 

vastgesteld.  De dokters hoopten dat de middenvelder zou herstellen, maar dat is niet het geval, bleek uit een nieuw 

onderzoek.  De specialisten gaven hem daarom negatief advies om het voetballen te hernemen. 

“Het komt er op neer dat Berrier net zoals jij en ik recreatief kan bewegen, maar niet meer aan topsport kan doen.  

Bovendien is dan het risico te groot”, zo duidt clubarts Robin Vanhoudt. 

KV Mechelen laat Franck Berrier echter niet vallen. “Franck zal een nieuwe functie binnen de club opnemen”, zegt Tom 

Caluwé van de sportieve cel van Malinwa. “Hij zal de scoutingscel mee ondersteunen.” 



Vrijdag 11 januari:  Stefaan Vanroy, de sportief directeur van KV die naar aanleiding van het onderzoek Propere Handen 

tijdelijk geen contact mocht hebben met de club, zag z’n voorwaarden vandaag aflopen.  Zo kon Vanroy weer aan de slag 

bij de sportieve cel.  Dat zal voornamelijk achter de schermen zijn en in het belang van het onderzoek zal hij geen 

interviews geven.  De voorwaarden van Olivier Somers lopen nog tot eind januari.  Thierry Steemans heeft dan weer laten 

weten niet langer actief te willen zijn in het voetbal en stopt bij KV Mechelen. 
 

Zondag 13 januari:  Speeldag 21 Proximus League  =>  R. Union Saint-Gilloise  -  KV Mechelen   1-2 

Malinwa won vanmiddag met 1-2 op het veld van Union Sint-Gilloise. Igor de Camargo tekende voor beide Mechelse 

treffers. Malinwa komt, door deze belangrijke overwinning, weer op gelijke hoogte van Beerschot-Wilrijk.  

Coach Wouter Vrancken moest noodgedwongen schuiven op het middenveld door de schorsing van Joachim Van Damme. 

Seth De Witte kreeg het vertrouwen en nam zijn plek in.  

Selemani wist openingstreffer De Camargo snel uit (1-1) 

Malinwa had duidelijk meteen het goede ritme te pakken want de eerste poging was meteen prijs. De Camargo zette zelf 

de aanval op en stuurde Kaya de diepte in. Het nummer 10 van Malinwa snelde zich naar de tweede paal om de prima 

voorzet tegen de touwen de koppen. (0-1)  

Hoewel het eerst nog een stevige verwittiging kreeg, moest Malinwa al snel de gelijkmaker slikken. Selemani kwam naar 

binnen en zag zijn botsende bal voorbij Verrips tegen de touwen gaan. Een domper voor Malinwa.  

Evenwichtige eerste helft 

In een potige, maar evenwichtige eerste helft kwamen beide ploegen maar moeilijk aan uitgespeelde kansen. 

Scheidsrechter Verboomen had zijn handen vol om brandjes te blussen. Verrips twijfelde op de rand van de zestien. De 

thuisaanhang schreeuwde om een strafschop, maar de scheidsrechter legde de bal buiten de zestien. De thuisploeg kon 

de prima mogelijkheid echter niet verzilveren.  

De Camargo laat nieuwe Mechelse voorsprong liggen 

Bij Malinwa kwam het doelgevaar van de voet van Igor de Camargo. De doelpuntenmaker kreeg nog twee ideale 

mogelijkheden in het slot van de eerste helft, maar het vizier van de Mechelse spits stond minder scherp dan in de eerste 

minuten van de partij. Ruststand: 1-1.  

Na de pauze was de eerste kans voor Malinwa. Schoofs recupereerde de bal en stuurde Engvall de ruimte in. Saussez tikte 

de knal van de Zweed over de lat. Prima kans voor de bezoekers. Het antwoord van Union liet niet lang op zich wachten: 

Verrips stond pal op een poging van Ferber.  

De Camargo kopt 1-2 overhoeks binnen 

Op het uur was het dan toch prijs voor Malinwa. Storm maakte gebruik van de ruimte en leverde een prima voorzet af op 

het hoofd van De Camargo. Een overhoekse kopbal liet Saussez geen schijn van kans. Malinwa terug op voorsprong. (1-2)  

Union leek niet meteen aangeslagen en ging op zoek naar de gelijkmaker. Malinwa moest terug en opteerde voor de 

counter. Engvall kwam oog in oog met Saussez, maar de doelman had zijn hoek goed verkleind.  

Pompen of verzuipen 

Het was nu echt pompen of verzuipen voor Malinwa. Union voerde de druk op en het gevaar kwam plots langs alle 

kanten, gelukkig stond het Mechels blok pal en werd het in het slot nog geholpen door de rode kaart van Perdichizzi na 

een fout op Engvall. Malinwa pakt zo drie erg belangrijke punten en komt weer op gelijke hoogte van Beerschot-Wilrijk. 
 

Vrijdag 18 januari:  Speeldag 22 Proximus League  =>  KV Mechelen  -  KSV Roeselare   2-2 

KV Mechelen verloor vandaag twee punten in de titelstrijd tegen een tienkoppig KSV Roeselare. Na een moeilijke eerste 

helft mocht een efficiënt Malinwa nochtans met een 2-1 voorsprong gaan rusten na doelpunten van De Camargo en De 

Witte. In de tweede time moesten de bezoekers zelfs met tien verder na rood voor Dufour, maar KVM maakte de 

opgelegde kansen niet af. De pas ingevallen Van Acker kroonde zich tot matchwinnaar door vier minuten voor affluiten de 

2-2 op het bord te koppen. 

We waren nog maar zeven minuten ver of de thuisploeg kon al juichen. Een bedrijvige Engvall dook tot aan de achterlijn 

en vond, u raadt het al, goalgetter De Camargo. Malinwa zat meteen op rozen, maar moest bij de eerste kans van 

Roeselare wel de reflexen van Verrips dankbaar zijn. De Smet kopte, de KVM-goalie mepte het leer in hoekschop. 

Bezoekers domineren 

Diezelfde Verrips pakte wat later opnieuw uit met een broodnodige redding na een stevige trap van Dufour. Roeselare 

putte moed uit die kansen en liet Malinwa niet aan de bal komen. De troepen van Vrancken ondergingen zowaar het spel 

en kregen nog enkele stevige waarschuwingen, onder meer van Aoulad. Hij ging voor eigen geluk en zag de bal 

centimeters voorlangs rollen. 

En toch kregen Kaya en co geen vat op de zwartwitten. Meer zelfs, toen Borry na nonchalant uitverdedigen ongehinderd 

mocht uithalen, hingen de bordjes weer in evenwicht. 

De Witte met de 2-1! 

De gelijkmaker leek even een mokerslag voor de thuisploeg, maar op vrijetrap zette De Witte de scheve situatie nog voor 

de pauze recht. Hij kon de bal in de kluts voorbij Biebauw werken en zo mag KVM enigszins gevleid met een voorsprong 

gaan rusten. 

Het moest en zou dus beter moeten in de tweede helft, want met slechts 36 percent balbezit en twee kansen kon de 

thuisploeg absoluut niet tevreden zijn. De West-Vlamingen probeerden echter meteen op hetzelfde elan door te gaan en 

versierden al snel twee grote kansen via Dufour. 

Rood voor Dufour 



Die Dufour zou luttele minuten later opnieuw in the picture lopen toen hij Engvall tegen de vlakte werkte. Scheidsrechter 

Boterberg toonde een tweede geel karton en dus mocht hij ook het rood bovenhalen. 

Het was dan ook uitkijken hoe geel en rood op die man-meer-situatie zou reageren. Engvall toonde meteen goede 

intenties: zijn knaller zoefde rakelings over de dwarsligger. 

Malinwa mist de 3-1, Roeselare de 2-2 niet 

De bezoekers trokken een stevige muur op die Malinwa maar niet kon doorprikken. KVM eiste het leer op, maar grote 

kansen, nee, daar was het lang op wachten. 

In het slotkwartier kregen we ze dan toch nog voorgeschoteld, de doelpogingen. Storm dook toch eens de zestien in, De 

Camargo miste op een haar na de derde en beslissende goal. Even later had ook Bijker de klus kunnen klaren. Hij kwam na 

een goeie pass van Storm alleen voor Biebauw, maar mikte pal op de bezoekende doelman. 

En die gemiste kansen zouden KVM zuur opbreken, want op de counter kopte de pas ingevallen Van Acker de 2-2 uit het 

niets tegen de touwen. De thuisploeg reageerde meteen via Schoofs die van aan de penaltystip leek te scoren, maar 

Camargo haalde de bal vanop de lijn weg. 

Puntenverlies in eigen huis, dat stond niet in het plan vanavond, maar na vier minuten extra tijd moest Malinwa 

genoegen nemen met één puntje. 
 

Maandag 21 januari:  Edin Cocalić tekende vandaag een contract bij het Turkse Akhisar Belediyespor.  De Bosnische 

verdediger, die sinds 2015 voor Malinwa voetbalde, verliet KV na 115 officiële wedstrijden.  Daarin scoorde hij 4 keer. 
 

Dinsdag 22 januari:  Wegens de winterse omstandigheden vroeg Malinwa de KBVB om de grasmat vandaag al eens te 

keuren.  Zoals het veld er vandaag bijlag, kan de bekerwedstrijd van morgen doorgaan.  Zeilen, warmteblazers en 

veldverwarming moeten ervoor zorgen dat dit ook zo blijft.   
 

Woensdag 23 januari:  Omstreeks 11 uur kwam scheidsrechter Bram Van Driessche naar het AFAS-stadion afgezakt om 

het speelveld nog eens te keuren.  Ondanks het winterweer lag de grasmat van KV er goed bij zodat de bekermatch tegen 

Union zeker kon doorgaan. 
 

Woensdag 23 januari:  Heenwedstrijd halve finale beker van België  =>  KV Mechelen  -  R. Union Saint-Gilloise   0-0 

KV Mechelen en Union SG beslechten volgende week in een alles-of-niets-match wie er naar de finale van de Croky Cup 

gaat. Malinwa mocht zich gelukkig prijzen dat het met een nul-nul mocht gaan rusten, maar geraakte met opnieuw een 

mannetje meer weer niet aan een welgekomen doelpunt in de tweede time. 

In een heerlijk bekersfeertje startte Wouter Vrancken met twee wijzigingen in zijn elftal. Joachim Van Damme en 

Mamadou Bagayoko stonden aan de aftrap. 

De thuisploeg kreeg vlak na de aftrap een eerste waarschuwing: Selemani, onlangs in de competitiewedstrijd in het 

Dudenpark de bedrijvigheid zelve, krulde naar de rechterhoek, Verrips redde knap. 

Union toonde meteen het meeste dadendrang: Fixelles scoorde ook na een zoveelste vrijetrap, maar het doelpunt werd 

terecht afgekeurd voor een fout op Bagayoko. 

Union dicht bij een eerste doelpunt 

De vlot combinerende bezoekers monopoliseerden de bal terwijl geel en rood het knap lastig had om eens in de buurt 

van doelman Kristiansen te geraken. Kaya en co vonden maar geen gaatje in de verdediging van de Unionisten en als ze 

dan toch eens een bal in de zestien kregen, bleek het laatste passje te onzuiver. 

De Brusselaars daarentegen bleven bij elke tegenprik gevaarlijk. Niakaté en Tau bestookten Verrips, maar tikten beiden 

naast. Niakaté vond dan toch nog een keer de weg naar de netten, maar ook nu weerklonk een afkeurend fluitsignaal 

wegens randje buitenspel. 

En KV Mechelen? Tja, dat probeerde wel eens via Kaya – in de draai naast – maar was o zo onmachtig voor doel. Eerlijk is 

eerlijk, Union SG was gewoonweg de betere in die eerste helft. 

Dan toch nog geel en rood 

Vlak voor de pauze piepte Malinwa dan toch even: Kaya, Schoofs en Van Damme kregen het leer er vanop afstand niet in, 

De Camargo kopte van dichtbij op doelman Kristiansen. 

Peyre pakt tweede geel 

De tweede helft was nog maar net gestart of Union moest met tien verder. Peyre pakte een tweede gele kaart na een 

overtreding op Engvall. 

Zo was het uitkijken naar wat KVM met dat numerieke overwicht zou aanvangen. Met de partij tegen Roeselare in het 

achterhoofd betekende dat immers niet altijd een garantie op succes. 

Union houdt stand 

De thuisploeg trachtte de bezoekers wel meteen onder druk te zetten. Storm begon aan een stukje kappen en draaien, 

zijn knaller zoefde over. Diezelfde Storm werd wat later door De Camargo op weg gezet naar de 1-0, maar Kristiansen 

hield de nul op het bord. 

De druk van de thuisploeg verhoogde eventjes: Tainmont vond zo opnieuw de bezoekende goalie op zijn weg. Een unieke 

kans op een voorsprong, want Union zette verder een stevige organisatie neer. Even uit elkaar spelen? Nee, dat zat er 

voor de troepen van Vrancken niet in. 

 

 

 



Een paar scherpe voorzetten van Kaya deden de bezoekers even bibberen, maar het was met een nul-nul dat we de 

laatste tien minuten ingingen.  Daarin zagen we vooral veel strijd en in de vijf minuten extra tijd was er veel tijdgerek en 

nog kopballen van Matthys, Engvall en Mera, maar die konden niet voor een 1-0 bonus zorgen.  

Malinwa had echt wel meer moeten doen met het overwicht in die tweede helft, maar uiteindelijk zal de wedstrijd 

volgende week beslist worden in het Dudenpark. Eerst wacht zaterdag evenwel nog de topper op het Kiel tegen 

Beerschot. 
 

Vrijdag 25 januari:  Omdat de vraag naar het aantal tickets het aanbod van R. Union Saint-Gilloise oversteeg, gaat KV 

Mechelen de terugmatch van de halve finale van de beker van België uitzenden in de Grand Kavee. 
 

Zaterdag 26 januari:  Speeldag 23 Proximus League  =>  KFC Olympia Beerschot-Wilrijk  -  KV Mechelen   0-0 

Voor de belangrijke confrontatie op het Kiel verraste coach Vrancken met twee wissels in vergelijking met de 

bekerwedstrijd van woensdag tegen Union. De Camargo startte verrassend op de bank. Zijn plek werd ingenomen door 

Togui. Op de rechtsachter nam Lemoine de plek van Bagayoko in.  

In een erg intens openingskwartier kwam de meeste dreiging van de bezoekers. Het leverde geelrood enkele 

hoekschoppen op, maar zonder succes. De eerste echte doelkans viel dan weer aan de overzijde. Noubissi glipte door de 

buitenspelval, maar Verrips ging goed plat op de schuiver de spits.  

Evenwichtige topper 

De thuisploeg herstelde het evenwicht en weer was het Noubissi die voor gevaar zorgde. Een Mechels been weerde het 

gevaar in hoekschop, ook hier zonder succes. Even later claimde de thuisaanhang een strafschop na een tussenkomst van 

Swinkels, maar scheidsrechter Lambrechts liet begaan. Enkele minuten voor de koffie vuurde Storm een streep af richting 

de kooi van Vanhamel. De thuisgoalie liet zich echter niet verrassen. Rustand: 0-0.  

Na de pauze schoot Malinwa het best uit de startblokken. Schoofs krulde de bal prima voor de kooi van Vanhamel waar 

De Jonghe bijna de bal in eigen doel devieerde. Op de hoekschop van Schoofs klom Van Damme het hoogst. Zijn kopbal 

werd nog door Dom van de lijn gekeerd. Een sterke start van Malinwa. 

Het antwoord van de Ratten liet niet lang op zich wachten: Tissoudali kreeg het leer aan de tweede paal, maar schot de 

opgelegde mogelijkheid hoog over. 

Schoofs en Mera rood, Malinwa plots met 9 

Met nog een kwartier op de klok liep Schoofs tegen zijn tweede gele kaart aan van de partij. In het daaropvolgende 

tumult werd ook Mera uitgesloten. Malinwa binnen de minuut van elf naar negen. Van een horrorscenario gesproken… 

‘t Kiel stond in brand en Malinwa plooide massaal terug. Tissoudali en Placca deden de thuisfans opveren, maar zonder 

resultaat. Het was pompen of verzuipen voor de negen krijgers, maar ze hielden stand. Gezien de omstandigheden een 

geweldig punt voor geelrood dat met negen man niet plooide voor een voltallig Beerschot-Wilrijk. 
  

Maandag 28 januari:  Alèc Van Hoorenbeeck tekende vandaag een contract bij Malinwa tot 2020 met een optie voor een 

extra jaar.  De linksvoetige verdediger, die pas sinds eind 2018 tot de A-kern behoorde, had dus niet veel tijd nodig om de 

technische staf te overtuigen van z’n kwaliteiten. 

Voor de rode kaart van Germán Mera Cacéres van afgelopen zaterdag op Beerschot-Wilrijk stelde het bondsparket 

vanmiddag een minnelijke schikking van 4 speeldagen schorsing voor.  De Colombiaanse verdediger van KV kreeg ook een 

geldboete van 2 000 euro opgelegd.  Malinwa ging in beroep tegen deze strenge straf. 
 

Maandag 28 januari:  Speeldag 17 reserven 1B  =>  KV Mechelen  -  AFC Tubize   6-0 

We hervatten de competitie zonder een aantal uitgeleende spelers en enkele afwezigen. 

Tijdens het begin was duidelijk zichtbaar dat we wedstrijdritme miste en Tubeke dreigde een eerste keer met een schot 

dat onschadelijk werd gemaakt door Bouzian.  Zeroual kopieerde dat aan de overkant voor ons en Ito kon na een 

persoonlijke actie niet afronden.  Bosiers geraakte na een collectieve aanval niet voorbij de doelman maar deed dat even 

later wel van buiten de 16 meter.  Ito verdubbelde de score nog voor de rust door een voorzet van De Bie aan de eerste 

paal binnen te koppen en Bosiers schoot nog een bal voorlangs. 

De tweede helft begon vrij rommelig tot Ito de achterlijn haalde en Coveliers bediende, die de assist in dank aannam. 

Maesen pikte vrij snel erna zijn doelpuntje mee en Trova kopte ook nog een bal tegen de touwen. 

Naar het einde toe viel er nog een eigen doelpunt, een kopbal van Godfrinne tegen de paal en viel er een redding van de 

doelman op een poging van dezelfde speler te noteren. 
 

Dinsdag 29 januari:  De geschillencommissie herleidde de straf van Germán Mera Cacéres vandaag tot 3 speeldagen 

schorsing en een boete van 1 500 euro.  Ook tegen deze uitspraak ging KV Mechelen in beroep, vrijdag volgt het 

definitieve verdict. 
 

Dinsdag 29 januari:  Terugwedstrijd halve finale beker van België   =>  R. Union Saint-Gilloise  -  KV Mechelen   1-2 

KV Mechelen heeft vanavond een nieuwe afspraak met de geschiedenis. In de halve finale van de Croky Cup doet 

geelrood een gooi naar het felbegeerde finaleticket. Vorige week eindigde de heenmatch op een scoreloos gelijkspel. In 

vergelijking met de wedstrijd van zaterdag neemt De Camargo zijn plek in de spits weer in.  

Het was net als vorige week de thuisploeg die het best uit de startblokken schoot. Teuma zorgde voor het eerste 

doelgevaar, maar Verrips ging goed plat. De thuisploeg, gesteund door een enthousiast publiek, eiste het balbezit op en 

prikte erg fel. Tau toonde zich de gevaarlijkste man bij geel-blauw, maar zonder succes. Malinwa kende een moeilijk 

eerste half uur, maar vond toen plots de ruimte.  



De Camargo kopt 0-1 binnen 

KV Mechelen vond plots de vrije man en tikte de bal van voet tot voet. Eerst werd een goede kans van Schoofs nog 

afgeblokt, maar op een prima voorzet van Storm vond De Camargo toch het gaatje. Zijn kopbal verdween aan de tweede 

paal tegen de touwen. (0-1)  

Bij de start van de tweede helft bleef de geblesseerde Kaya in de kleedkamer. Tainmont was zijn vervanger. Net als in de 

eerste helft startte Union erg sterk. Het drukte geelrood terug op eigen helft en zag een kopbal van Tau op de bovenkant 

van de lat vallen.  

Storm met nummertje, Tainmont afwerker van dienst (0-2) 

Malinwa zette een goed blok neer en prikte snedig. Storm zette zijn bewaker met een bruggetje in de wind, kneep naar 

binnen en vond Tainmont. De invaller trof raak in de korte hoek. (0-2)  

Na de 0-2 leek de veer echt gebroken bij de thuisploeg. Coach Vrancken bracht een verstevigd middenveld tussen de 

lijnen met De Witte en Corryn. Union zocht naar oplossingen, maar leek ze niet te vinden tot invaller Besuschkow in 

blessuretijd raak trof. Een eerredder, meer niet, want op 1 mei trekt Malinwa naar de Heizel! 
 

 
 

De groepsfoto na het bereiken van de bekerfinale. 
 

Woensdag 30 januari:  Mamadou Bagayoko zal tot het einde van het seizoen uitgeleend worden aan de Franse 

tweedeklasser Red Star FC uit Parijs.  Omdat hij nog maar weinig speelkansen kreeg, was hij hiervoor zelf de vragende 

partij om z’n kansen op deelname aan de African Nations Cup gaaf te houden. 

Verder liet KV Mechelen weten dat er nog geen ticketinfo bekend is voor de bekerfinale en werd er gevraagd om de 

ticketshop niet te bellen met vragen hierover. 
 

Donderdag 31 januari:  Vandaag liepen 

de voorwaarden van 

medehoofdaandeelhouder Olivier 

Somers af.  Door het onderzoek Propere 

Handen mocht hij tijdelijk geen contact 

hebben met club.  Dit mag nu terug 

zodat Somers mee kan verderbouwen 

aan de toekomst van de club.  Verder 

deed KV Mechelen op de laatste dag 

van de wintermercado nog een 

inkomende transfer.  De 26-jarige 

Thibaut Peyre tekende een contract 

voor 2,5 jaar + een optie voor een extra 

jaar.  De Franse verdediger moet het 

vertrek van Mamadou Bagayoko en Edin 

Cocalić opvangen.  Eerder voetbalde hij 

onder andere voor Toulouse FC, Lille 

OSC en Excel Mouscron.  Hiernaast staat 

hij op de foto met Tom Caluwé. 

 
 



Vrijdag 1 februari:  Germán Mera Cacéres kreeg van de Geschillencommissie Hoger Beroep eveneens 3 weken schorsing 

en een geldboete van 1 500 euro opgelegd.  KV Mechelen zal de Colombiaanse verdediger dus moeten missen tijdens de 

matchen tegen KVC Westerlo, Oud-Heverlee Leuven en AFC Tubize. 
 

Zaterdag 2 februari:  KV Mechelen en Yacouba Sylla beëindigden in onderling overleg hun overeenkomst.  De Malinese 

middenvelder, die pas sinds de winterstop van vorig seizoen bij KV speelde, zat al sinds september in de B-kern en kwam 

dus niet meer aan spelen toe.   
 

Zaterdag 2 februari:  Speeldag 24 Proximus League  =>  KV Mechelen  -  KVC Westerlo  3-0 

KV Mechelen kende niet al te veel problemen met Westerlo in eigen huis. Malinwa won met 3-0 dankzij een sterke 

collectieve prestatie, met Nikola Storm in de hoofdrol. Van Damme, Storm en Togui scoorden voor Mechelen. 

Na de klinkende bekerwinst van dinsdag, ging Mechelen vanavond op zoek naar een nieuwe competitiezege. De laatste 

dateert al van 13 januari. Malinwa stond tegenover een Westerlo in bloedvorm, dat vorige week in eigen huis won van 

Union en daarvoor gelijk speelde op Beerschot-Wilrijk. 

Door het vertrek van Cocalic, de blessure van Van Cleemput en de schorsing van Mera was het puzzelen achterin voor 

Vrancken. Gelukkig kon hij meteen rekenen op kersverse aanwinst Thibaut Peyre. Ook Schoofs moet nog een wedstrijd 

uitzitten na zijn dubbele gele kaart tegen Beerschot-Wilrijk. 

De eerste kans was voor de Kakkers. Storm hield twee verdedigers bezig aan de rand van de Westelse zestien. Hij bracht 

de bal laag voor doel, waar Van Damme hem achter het steunbeen voorbij Van Langendonck probeerde te werken. Maar 

het leer belandde in het zijnet. 

Meteen daarna de reactie van Westerlo. Gboho rukte op langs de flanken en omspeelde Bijker. Van Eenoo kreeg de bal 

toegespeeld, omspeelde zijn bewaker en zette scherp voor. De bal werd in hoekschop gewerkt. 

Plots rook Westerlo bloed en speelde het twee goede kansen bij elkaar. Van Den Bogaert kreeg de bal van Janssens en 

speelde laag in tot bij Naessens, die de bal afschermde en kon terugleggen tot bij Abrahams. De Zuid-Afrikaan haalde uit, 

maar zijn schot werd geblokt. In de herneming probeerde Gboho zich door de verdediging te wringen, maar De Camargo 

stopte hem foutief af en werd bestraft met geel. 

Het was een poosje wachten tot er een nieuwe kans viel. Beide ploegen geraakten in elkaars zestien, maar tot echte 

schoten kwamen ze niet. Na een kleine 25 minuten vond Van Damme Storm op de linkerflank. De vleugelspeler sneed 

naar binnen en haalde uit, maar de bal ging voorlangs. 

Van Damme met gelukje 

Na een klein halfuur kreeg een rustige eerste helft toch een doelpunt. Bijker vond niet meteen een aanspeelpunt dus 

bracht de bal hard voor doel. Van Eenoo wilde wegwerken, maar raakte de bal verkeerd waardoor hij Biset en Ghandri 

naast de bal gingen en Van Damme eenvoudig kon afwerken. 

Plots was Malinwa zeer dichtbij een tweede doelpunt. Lemoine omspeelde met een geniale ingeving Janssens en Van Den 

Bogaert. Hij haalde de achterlijn en bracht de bal laag tot bij Engvall. De Zweedse spits haalde uit, maar zijn schot trof de 

paal. 

Westerlo begon zenuwachtig aan de tweede helft. Toch speelde het al snel een aardige kans bij elkaar. Kurt Abrahams 

kreeg de bal aangespeeld aan de rand van de zestien. Hij kapte zijn man uit en schoot vanop afstand. Zijn plaatsbal vloog 

maar net naast. 

De eerste Mechelse kans liet langer op zich wachten. Kort voor het uur kreeg Storm de bal aangespeeld voor het Westelse 

strafschopgebied. Hij zag Lemoine diep lopen aan de overkant, maar besloot om zelf uit te halen. Zijn schot ging niet ver 

naast de kooi van Van Langendonck. 

Meteen daarna mocht Storm het opnieuw proberen. Hij stak het halve veld over en kon plots zomaar op de Westelse kooi 

afstormen. Zijn schot was hard en laag, maar kwam te centraal om Van Langendonck te verrassen. 

De kansen tijdens de openingsfase van de tweede helft waren voor Mechelen, maar de afwerking ontbrak. Engvall 

onderschepte een bal in de Westelse verdediging en stormde naar voren. Hij had afspeelmogelijkheden, maar besloot om 

zelf zijn kans te wagen. Een goede poging, maar opnieuw een te centraal schot. 

Storm verdubbelt 

Het bleef lange tijd rustig, maar met nog een kwartier te spelen besloot Storm dat het welletjes was. Hij kreeg de bal 

aangespeeld op eigen helft en stormde in volle vaart naar voren. Hij dribbelde voorbij twee Westelse spelers en werkte 

beheerst af in de linkerbenedenhoek voorbij Van Langendonck. 

Enkele minuten later stal veteraan De Witte ei zo na de show met een weergaloos afstandsschot. Een afvallende bal ging 

enkele meters buiten de zestien zijn richting uit, waarna hij hem in één keer staalhard op de slof nam. Zijn pegel zoefde 

een half metertje over de pin. Van Langendonck haalde opgelucht adem. 

Met nog vijf minuten op de klok zette Togui de eindscore op het bord. Een mee opgerukte Swinkels kreeg de bal 

aangespeeld aan de rand van de zestien. Zijn voorzet belandde aan de tweede paal, waar Togui hoger klom dan Ghandri 

en de bal overhoeks binnen knikte: 3-0. Vlak voor tijd kreeg ook Engvall de kans om te scoren, maar hij kopte van dichtbij 

hard op Van Langendonck.  

Vlak voor affluiten beging Oto’o nog een domme overtreding. Swinkels controleerde de bal, waarna de rechtsback met 

twee voeten vooruit doorging op de Nederlandse verdediger. Hij kwam er goed vanaf met geel. Ook De Witte en Ghandri 

kregen geel voor protest. 
 

Maandag 4 februari:  De Reviewcommissie heeft beslist om Igor de Camargo te laten vervolgen door het Bondsparket 

voor z’n fout van afgelopen zaterdag in het duel met Ambroise Gboho van KVC Westerlo.   



Verder startte het management van de Pro League maandag de procedure op van het reglement inzake Respect voor 

Scheidsrechters.  Het gaat om verklaringen van Kaya in de pers, waarin hij scheidsrechter Nicolas Laforge onder meer 

“een gebrek aan empathie” verweet.  De Mechelse aanvoerder kreeg in de terugmatch van de halve finales van de Beker 

van België, op bezoek bij R. Union Saint-Gilloise, een gele kaart, en mist daardoor de bekerfinale.  Hij opperde ook dat KV 

Mechelen sinds het uitbreken van het voetbalschandaal benadeeld wordt door de arbitrage.   

De commissie zal Kaya nu mondeling of schriftelijk verhoren en geeft op basis daarvan een advies, dat vervolgens 

bevestigd moet worden door de Raad van Bestuur.  Dat advies bestaat uit het al dan niet betalen van een boete.  In 

eerste instantie zal die boete 5 000 euro bedragen, bij recidive kan de straf oplopen tot 10 000 euro boete.  Dat geld 

wordt opnieuw geïnvesteerd in de arbitrage.  De commissie bestaat uit ex-trainer Ariël Jacobs, ex-speler Gonzague 

Vandooren en ex-ref Alexis Ponnet. 
 

Maandag 4 februari:  Speeldag 18 reserven 1B  =>  KFC Olympia Beerschot-Wilrijk  -  KV Mechelen   0-1 

Op een moeilijk bespeelbaar veld was al vrij snel duidelijk dat niet iedereen de vorm van de dag te pakken had. 

Dit illustreerde zich vooral in de uitvoering van de taken bij balverlies.  Niet dat Beerschot-Wilrijk het spelbeeld bepaalde 

want wat verder dan enkele schuchtere pogingen kwamen ze niet.  Voor ons dreigde in eerste instantie vooral Zeroual 

zonder doeltreffend te zijn, en verder in de eerste helft miste Savic twee huizenhoge mogelijkheden die hij zelf creëerde.  

Net voor de rust beleefden we enkele onrustige momenten die we aan ons zelf te wijten hadden. 

Direct na de rust werd een afgezonderde Ito van de sokken gelopen door de doelman van Beerschot-Wilrijk met de 

uitsluiting tot gevolg.  Dit zou het voor ons niet eenvoudiger maken omdat er laksheid optrad, wij de verkeerde keuzes 

maakten en bovendien doelstellingen verwaarloosden.  Uiteindelijk was het Zeroual die de doelman omspeelde en de 

score opende. 

Beterschap zat er echter niet in en enkel op het einde van de wedstrijd, toen Beerschot-Wilrijk nog iets trachte te 

forceren, kregen we nog mogelijkheden om de score op te drijven.  Masala, Van Keilegom, Zeroual en Savic slaagden er 

niet in de score te verhogen omdat de bezoekende doelman geen krimp gaf. 
 

Dinsdag 5 februari:  KV Mechelen kwam vandaag als uitploeg uit de bus tijdens de loting voor de bekerfinale.  De aftrap 

voor de finale tegen KAA Gent werd vastgelegd op 14 uur 30.  Malinwa kreeg tribunes 3 en 4 toegewezen in het Koning 

Boudewijnstadion.  Dat is de kant van Parking C.  Het fandorp zal in buurt van het Atomium komen, aan de kant van 

Heyzelpaleizen van Brussels Expo.  Beide finalisten kregen ongeveer 20 000 tickets ter beschikking. 

Ondertussen liet Malinwa weten dat er nog geen info is over de ticketverdeling en werd er nogmaals gevraagd om de 

ticketshop hiervoor niet te contacteren. 

Verder verscheen vandaag volgend artikel over het ontstaan van het logo van KV Mechelen op de website: 
 

KV Mechelen werd opgericht in 1904, maar heeft tot 
de jaren 1988 nooit een vast logo gehad. Omdat de 
club altijd zeer nauw verweven is geweest met de 
stad Mechelen heeft dit een directe invloed gehad op 
de latere ontwikkeling van het huidige logo.  
De geel rode strepen (Sang en Léor) refereren naar 
het wapenschild van de stad en zijn afkomstig van de 
familie Berthout, de voormalige heren van Stad en 
Land Mechelen in de 12e en 13e eeuw. De familie 
Berthout droeg namelijk een schild dat bestond uit 
een gouden blad met drie rode palen op. In 1490 gaf 
de vader van Maximiliaan Frederik de 3e de 
toestemming om de koningsadelaar toe te voegen aan 
het wapenschild van Mechelen en werd daarom 
overgenomen in het actuele clublogo.  

 

De kroon werd er aan toe gevoegd dankzij het 25-jarig bestaan van de club In 1929. De club kreeg de titel 
‘koninklijke’ of ‘royal’ van het paleis en de toenmalige naam ‘FC Malinois’ werd dus veranderd naar ‘Royal Football 
Club Malinois’. De definitieve naamsverandering kwam er in 1970. De vervlaamsing had ook Mechelen bereikt en 
‘Koninklijke Football Club Malinois’ werd ‘Koninklijke Voetbalklub Mechelen’, ‘K.V. Mechelen’ of kortweg 
‘KVM’.  
Het is echter pas tijdens het seizoen 1945-1946 dat we voor het eerst een logo terugvinden op de shirts, het begin van 
wat een beetje op het huidige logo lijkt: ‘RFCM’ met een kroon er bovenop. Er werd slechts enkele malen met dit 
logo gespeeld. 
Dit is anders begin jaren ‘60: eerst zien we op  de keeperstenue en pas 7 jaar later op de spelersshirts een logo 
verschijnen waar duidelijk het huidige logo is op geïnspireerd. Al snel verdwijnt het weer (1974) en zal het tot het 
seizoen 1990-1991 duren voordat het logo vast op het shirt komt te staan. 
In het seizoen 1988-1989 ontwerpt het Brugse kunstatelier Slabbinck, bekend van de productie van kerkelijke 
artikelen, in opdracht van de club een nieuw logo dat duidelijk een combinatie is van het logo uit de jaren ‘60 en ‘70 
en het logo van wat we tot dan toe kenden uit de bekende Panini-plakboeken. Rekening houdend met de traditie van 
de club en haar stad en afgewerkt met de lauwerkrans dat de winnaarsmentaliteit van geelrood typeert… Zo kennen 
we ons logo ondertussen al meer dan 30 jaar! 
 



Vrijdag 8 februari:  Jules Van Cleemput kreeg het nieuws dat hij zal geopereerd moeten worden om verlost te geraken 

van z’n aanslepende enkelblessure.  Nadien zal de jonge rechtsback van KV een viertal maanden moeten revalideren. 
 

Zaterdag 9 februari:  Speeldag 25 Proximus League  =>  KV Mechelen  -  Oud-Heverlee Leuven   2-1 

Op de elfde speeldag van de tweede ronde ontving Mechelen OH Leuven, de rode lantaarn van de competitie. Mechelen 

was al snel op achtervolgen aangewezen, maar De Camargo hing voor de rust de bordjes opnieuw in evenwicht. Pas laat 

in de wedstrijd kopte Van Damme de winnende treffer binnen.  

De wedstrijd was nog maar net op gang getrapt en Swinkels verwende de geel-rode supporters met een magistrale volley. 

De Witte kopte terug tot bij de Nederlandse steunpilaar, die de bal in één keer op de slof nam vanop zo’n 20 meter. 

Henkinet was geklopt, maar de dwarsligger voorkwam een eerste doelpunt. 

Niet veel later kwam Leuven opzetten. Dequevy speelde de bal met een hakje tot bij Henry. De Franse spits haalde de 

trekker over van net buiten de zestien. Zijn plaatsbal zoefde maar net over.  

Na acht minuten mocht Schoofs zich klaarzetten voor een vrije trap. Veel volk in de zestien, maar Van Damme kon zo 

goed als vrij op doel koppen. Zijn kopbal kwam iets te centraal, waardoor Henkinet eenvoudig kon klemmen. 

Leuven op voorsprong 

Als een duveltje uit een doosje kreeg Mechelen plots de 0-1 om de oren. Henry zette goed door op de flank en bracht de 

bal laag in de zestien. Maertens kwam goed voor zijn man en plaatste de bal keurig in de hoek. Verrips was kansloos. 

Met nog tien minuten te gaan kwam Leuven opnieuw dicht bij een doelpunt. Henry kreeg een lage voorzet in de kleine 

rechthoek toegespeeld, maar Verrips was sneller op de bal. De Mechelse keeper kon eenvoudig klemmen. 

De Camargo knikt gelijkmaker binnen 

Meteen daarna wist Malinwa toch gelijk te maken. Een hoekschop van Schoofs werd aan de tweede paal gedropt. De 

Camargo klom hoger dan zijn twee belagers en knikte de bal tegen de touwen. Na een aantal goede Leuvense kansen 

hingen de bordjes plots terug in evenwicht. De Braziliaanse Belg verstevigt zo ook zijn positie in de topschutterslijst. 

Vlak voor de rust verwende Storm nog met enkele knappe dribbels. Hij omspeelde twee verdedigers en bracht de bal voor 

doel, maar een Leuvense verdediger werkte goed weg. In de daaropvolgende corner kreeg De Witte een vrije kopkans, 

maar die kopte hij net over. 

Vijf minuten in de tweede helft loodste Tshimanga met een lange bal Maertens door de Mechelse verdediging. De 

Leuvense middenvelder mocht van dichtbij uithalen, maar zijn schot was te centraal. Hier kwam Mechelen goed weg. 

Het was een en al OHL wat de klok sloeg na de rust. Meteen na de eerste kans, kreeg Leuven opnieuw een kans om op 

voorsprong te komen. Duplus haalde de achterlijn en zette voor. Aan de tweede paal kon Henry alleen op doel koppen, 

maar hij knikte in het zijnet.  

Slordige tweede helft 

Een eerste kans voor Mechelen liet langer dan een kwartier op zich wachten. Bijker rukte mee op naar voren en 

verstuurde een lange bal op Schoofs, die knap controleerde en Henkinet van dichtbij aan het werk wilde zetten. Hij haalde 

uit, maar de hoek was te scherp, waardoor de Leuvense doelman in hoekschop werkte.  

Meteen daarna drong Leuven opnieuw aan. Maertens, de gevaarlijkste man bij de tegenstanders, kreeg vlakbij de kooi 

van Verrips een lage voorzet van Duplus voor de voeten. Opnieuw was de hoek te scherp, waardoor hij in het zijnet 

besloot.  

De tweede helft werd vooral gekenmerkt door slordig spel, een traag tempo en vele fouten. Het was wachten tot in 

minuut 79 op nog een goede kans. Schoofs zag een goede loopactie van De Camargo en stuurde hem door de defensie. 

De topschutter kon vanuit een scherpe hoek uithalen, maar besloot hoog over.  

Van Damme beslist 

Het zag er lang naar uit dat de wedstrijd op een gelijkspel zou eindigen, maar daar dacht Van Damme anders over. De 

ingevallen Matthys haalde de achterlijn en draaide een prima voorzet de zestien binnen. De potige middenvelder kwam 

perfect ingelopen en buffelde de winnende treffer tegen de touwen.  

In extremis eindigde OHL nog met tien spelers. De Camargo tikte de bal weg, terwijl er al gefloten was. Dat zorgde voor 

frustraties bij de Leuvense verdediging. Hubert deelde een klap uit aan de Mechelse spits, waardoor hij meteen mocht 

gaan douchen. 
 

Maandag 11 februari:  KV Mechelen maakte bekend dat het gaat samenwerken met Football Analytics Sweden.  Het 

deed dit met volgend bericht op de website. 
 

KV Mechelen en Football Analytics Sweden werken voortaan samen: Malinwa zal zo het webplatform Playmaker.ai, 
een artificial intelligence tool, gebruiken. 
Football Analytics Sweden uit Östersund is het eerste sports analytics bedrijf dat gebruik maakt van artificial 
intelligence. Voetbaldata van Playmaker.ai worden zo vertaald naar specifieke stats en inzichten waardoor het voor 
clubs gemakkelijker wordt om wereldwijd spelers te scouten. 
De tool helpt ook om tegenstanders in de competitie efficiënter te analyseren. “We zijn verheugd dat KV Mechelen 
Playmaker.ai heeft gekozen om hun strategische spelersbeslissingen en wedstrijdevaluaties te ondersteunen”, zo zegt 
Joakim Plogell, Head of business bij Football Analytics Sweden. 
Playmaker.ai maakt gebruik van algoritmes en artificial intelligence om innovatieve visualisaties te tonen. Trainers 
kunnen 3D voetbalvelden en een interactieve kaart voor passes gebruiken om zo looppatronen voor spelers simpel te 
visualiseren. 
 

 



Maandag 11 februari:  Speeldag 19 reserven 1B  =>  KSV Roeselare  -  KV Mechelen   1-1 

We kwamen gehavend aan de aftrap door vele afwezigen wat onze kwaliteit niet ten goede kwam.  Bovendien stelden er 

nog enkele spelers binnen de lijnen zwaar teleur.  We hadden tijdens de eerste helft wel enkele mogelijkheden maar 

Xander Van Keilegom, Savic, Coveliers en Arno Van Keilegom besloten voorlangs of op de doelman.  Roeselare dreigde 

met direct spel richting hun spits die wij niet onder controle kregen.  Aan de rust konden we alleen maar hopen op 

beterschap. 

We slaagden er in om het doelgevaar te beperken maar creëerden zelf ook minder. Enkel een schermutseling voor doel is 

het vermelden waard.  Naar het einde toe kopte de heroptreden Breugelmans de bal toch tegen het net.  Het was dan 

zaak om de wedstrijd uit te spelen maar daar slaagden we niet in; op een kinderlijke manier lieten we ons net voor 

affluiten ringeloren.  Al-bij-al was dit misschien een terecht resultaat, waarin het te verwachten werkelijkheid werd. 
 

Dinsdag 12 februari:  Wouter Vrancken zal z’n topschutter, Igor de Camargo, 2 wedstrijden moeten missen.  De 

Braziliaanse Belg werd door de reviewcommissie opgeroepen na z’n overtreding op Ambroise Gboho in de match tegen 

KVC Westerlo.  De Camargo werd toen bestraft met een gele kaart, maar moest zich vandaag bij het bondsparket komen 

verantwoorden voor deze fout.  Daar kreeg hij 3 wedstrijden schorsing voorgesteld, KV ging in beroep.  Tijdens z’n 

pleidooi zette clubadvocaat en ex-voorzitter Johan Timmermans het brandschone disciplinaire verleden van De Camargo 

in de verf.  In 20 jaar profvoetbal kreeg hij slechts 1 rode kaart, tijdens z’n periode bij het Duitse VfL 1900 Borussia 

Mönchengladbach.  Uiteindelijk werd de straf herleid tot 2 speeldagen zodat hij op de laatste speeldag van de reguliere 

competitie, op het veld van Lommel SK, terug inzetbaar is. 
 

Donderdag 14 februari:  Speeldag 16 reserven 1B  =>  Oud-Heverlee Leuven  -  KV Mechelen   3-1  (inhaalmatch van  21/1) 

Lommel SK trad in deze wedstrijd aan met enkele gerenommeerde A-kern spelers die zich al vrij snel manifesteerden en 

de eerste kans afdwongen.  Wie lieten ons daardoor niet beïnvloeden en speelden een uitstekende eerste helft waarin we 

onszelf te weinig beloonden: Coveliers schoot een vrije kans hoog over, Zeroual geraakte niet voorbij de doelman, Van 

Keilegom schoot eerst tegen de paal en dan naast het doel.  Na een foute keuze bij het uitverdedigen, anticipeerden we 

achteraan onvoldoende snel en incasseerden we een te vermijden tegentreffer.  Gelukkig kon Savic ons voor de rust nog 

langszij schieten. 

Na de rust bracht Zeroual ons op voorsprong, maar lang konden we er niet van genieten: alweer werden we koud gepakt 

op de counter. Dit doelpunt was zwaar om te incasseren waardoor we meer onze grip op de wedstrijd verloren. 

Toen we met nog een kwartier te gaan op achterstand kwamen, was het alle hens aan dek. We toonden weerbaarheid en 

gingen op en over de tegenstander door doelpunten van Trova, Arbai en Van Hoorenbeeck.  De aanwezigen zagen een 

goede pot voetbal gekruid met alle nodige facetten. 
 

Vrijdag 15 februari:  KV Mechelen liet weten dat de club de laatste maand al aan 15 000 euro boetes heeft gekregen voor 

het gebruik van Bengaals vuurwerk en rookpotten.  De club vraagt dan ook van aandrang om geen pyrotechnisch 

materiaal te gebruiken. 
 

Vrijdag 15 februari:  Speeldag 26 Proximus League  =>   AFC Tubize  -  KV Mechelen   0-3 

Malinwa blijft op titelkoers na een oververdiende 0-3 zege bij Tubize. Na een aftastend eerste halfuur kwam KV Mechelen 

via een koudbloedige Engvall en efficiënte Storm nog voor de pauze op nul-twee.  

Ook na de rust scoorde Malinwa op het juiste moment om Tubize helemaal uit te tellen via een doelpunt van Togui. Het 

versierde genoeg kansen om de score nog uit te diepen, maar het bleef uiteindelijk bij de 0-3. 

De eerste kans kwam van de bezoekers: de uit schorsing teruggekeerde Kaya keilde naast. Tubize kwam zelf via enkele 

afstandsschoten piepen. Goudiaby zag zijn poging maar net over de kruising waaien. 

KV Mechelen veroverde in de openingsfase het balbezit, maar kon doelman Defourny nauwelijks bedreigen. Naarmate de 

eerste helft vorderde bleek vooral Tubize gevaarlijk. Agyiri geraakte op een snelle tegenprik toch eens voorbij de KVM-

defensie: hij schoot in het zijnet. Even later moest ook Verrips tot twee maal toe de 1-0 vermijden. 

Gustav Engvall met de 0-1 

Net op het moment dat Tubize beter in de partij kwam, sloeg Engvall op het half uur ongenadig toe. Hij tikte op voorzet 

van Lemoine centraal voor doel de bal tegen de touwen. 

Enkele minuten later kreeg Storm de kans op een tweede doelpunt. Doelman Defourny ging goed plat. 

0-2 voor de pauze! 

Malinwa bleef voor de pauze opnieuw met drang naar voren voetballen en dat loonde, want nog voor het rustsignaal 

stond het 0-2. Kaya behield het overzicht en vond de instormende, euh, Storm.  

Na de koffie was Schuster dicht bij de aansluitingstreffer. Verrips kon opgelucht ademhalen toen hij het leer voorlangs zag 

zoeven. KVM reageerde meteen aan de overzijde. Togui werd het straatje richting Tubize-kooi ingestuurd, maar knalde 

onbezonnen over en naast. 

Hop naar meer doelpunten 

Drie punten mee naar Mechelen graaien was de hoofdopdracht, maar als dat nog even kon met zoveel mogelijk 

doelpunten dan was dat in de verbeten strijd bovenaan de stand uiteraard van goudwaarde. 

Engvall rolde met een geweldige actie de hele Tubize-verdediging op en leek de nul-drie binnen te leggen, maar zijn bal 

hobbelde naast de verkeerde kant van de paal. 

Even later was het dan toch raak: de pas ingevallen Tainmont haalde de achterlijn en schotelde Togui een lekker 

kopbaldoelpunt voor. 

Vierde doelpunt valt net niet 



De vierde van de avond hing nadien in de lucht. De ingevallen Cornet had ze aan hoofd en voet, maar miste de kans om 

de score uit te diepen. Ook Matthys leek te gaan scoren, maar een verdedigend been van de thuisploeg deed alles wat 

Malinwa was naar de haren grijpen. 

Nul-vier werd het niet, maar KV Mechelen blijft met de nul-drie lekker op koers richting rechtstreekse titel. Zondag moet 

Beerschot weer aan de bak, volgende week wacht Union voor wat hopelijk de laatste thuiswedstrijd van het seizoen mag 

worden. 
 

Maandag 18 februari:  Via volgend bericht op haar website maakte KV Mechelen een paar financiële cijfers bekend van 

vorig seizoen: 
 

KV Mechelen heeft in het seizoen 2017-2018 een omzet van meer dan 27 miljoen euro gedraaid en een positief 
operationeel resultaat van ongeveer 200.000 euro behaald. Het eigen vermogen steeg naar meer dan 12 miljoen euro. 
Dat blijkt uit de jaarrekening van de club over het seizoen 2017-2018. 
Er werden in het voorbije boekjaar voor maar liefst 14 miljoen euro nieuwe investeringen gedaan, grotendeels door 
de bouw van de nieuwe hoofdtribune. 
Malinwa blijft zo een financieel gezonde club. In het seizoen 2017-2018 werd de basis gelegd voor de omvorming 
naar NV, maakte KVM de degradatie naar 1B mee en startte het aan de bouw van een nieuwe tribune. 
“Ondanks de sportieve degradatie bleef KVM verder investeren. Zo zullen de inkomsten van de nieuwe hoofdtribune 
en de blijvende steun van onze supporters en partners, ervoor zorgen dat deze club sterk staat voor de toekomst”, 
klinkt het bij de raad van bestuur. 
 

Maandag 18 februari:  Speeldag 20 reserven 1B  =>  Oud-Heverlee Leuven  -  KV Mechelen   3-1 

OHL schoot het best uit de startblokken en bepaalde het wedstrijdverloop tijdens de eerste helft.  Dit had er mogelijk 

anders uitgezien indien Savic in de openingsminuut zijn open kans had benut in plaats van op de doelman te besluiten. 

Daarna speelden we te ver van de man, kwamen we overal te laat en gingen we organisatorisch de mist in.  Echter, veel 

gaven we niet weg.  Een onduidelijke fase werd bestraft met een stafschop maar deze werd gestopt door onze doelman.  

De daaropvolgende hoekschap waren we echter niet bij de les en incasseerden we alsnog een doelpunt.  OHL verzuimde 

daarna de score op te drijven zodat we aan de rust nog uitzicht hadden op iets positiefs. 

Na de rust hadden we de bovenhand zonder gevaarlijk te zijn en was het opletten voor de tegenaanval.  Op zo een 

counter kregen we een tweede strafschop tegen, die wel werd benut.  Zeroual schoot direct daarna de aansluitingstreffer 

binnen zodat we nog wat tijd hadden om de gelijkmaker te scoren.  Aansluitend was er echter een zware botsing tussen 

onze doelman en een speler van OHL, die er vrij ernstig aan toe was en minuten later het veld verliet onder begeleiding 

van de hulpdiensten.  Het was wijselijk om na dit incident de wedstrijd direct te beëindigen en dat gaven we ook aan bij 

de trainer van OHL en de scheidsrechter.  Deze wou echter de resterende hoekschop absoluut nog laten trappen.  Zonder 

beweging op deze fase van ons schoot een OHL speler nog op doel en zo stond gezien de omstandigheden de overbodige 

eindstand op het bord. 
 

Dinsdag 19 februari:  Malinwa maakte vandaag de ticketinformatie bekend voor de bekerfinale.  KV kreeg zowat 21 000 

tickets voor de tribunes 3 en 4 van het Koning Boudewijnstadion ter beschikking.  Omdat de vraag het aanbod overstijgt, 

heeft de club geprobeerd rekening te houden met een evenwichtige verdeling van de tickets.  Er worden 19 000 kaarten 

gereserveerd voor de supporters, de andere 2 000 zijn er met een dinerformule voor de businesspartners.  Supporters die 

dit seizoen geen abonnement hadden en zich engageren om er volgend seizoen ééntje aan te schaffen, krijgen net zoals 

de huidige abonnees voorrang om een ticket voor de Heizel te kopen. 
 

Donderdag 21 februari:  Komend weekend organiseert de Pro League, in samenwerking met Voetbal Vlaanderen, ACFF  

en de KBVB een regenboogcampagne tegen homofobie, racisme en andere vormen van ongelijkheid.  Ook KV Mechelen 

ondersteunt de actie.  Zo veilen we de regenboogkapiteinsband van Onur Kaya. 
 

Zaterdag 23 februari:  Speeldag 27 Proximus League  =>  KV Mechelen  - R. Union Saint-Gilloise   0-5 

Malinwa werd zaterdagavond tegen Union keihard met de voeten op de grond gezet na 25 matchen ongeslagen te zijn 

geweest. Tien efficiënte eerste minuten van Tau zette Union al snel op 0-2. KVM greep nadien zijn momenten niet en in 

opnieuw tien dolle minuten in de tweede helft keek de thuisploeg tegen zware 0-5 cijfers aan. 

Zo beslist de allerlaatste speeldag over periode twee en of KV Mechelen al dan niet meteen naar 1A mag of het alsnog 

finalematchen moet spelen tegen Beerschot-Wilrijk. 

De wedstrijd begon dramatisch voor de thuisploeg. Zo keek geel en rood al na acht minuten tegen een nul-twee 

achterstand aan. Tau toonde zich tweemaal bijzonder efficiënt in de zestienmeter. Eerst liet hij Verrips vanuit een scherpe 

hoek het nakijken, luttele minuten later knalde hij in de kluts staalhard binnen. 

Beuken en uitkijken 

Malinwa kreeg zo snel een dubbele uppercut te verwerken en moest bovendien vol aan de bak om meer onheil te 

voorkomen. Het begon te beuken op de bezoekende verdedigende muur, maar wist nauwelijks doelman Saussez te 

bedreigen. Toch kreeg het kansen via Storm – naast – en Kaya – buitenkant paal. 

Ondertussen bleef het uitkijken voor de vinnige tegenaanvallen. Zo mikte Selemani vanop rechts in het zijnet en vond 

Ferber zowaar de paal. 

Aan de overzijde was Engvall dan weer dicht bij een doelpunt: hij mikte net naast de kruising in het zijnet. Vlak voor de 

pauze leek Kaya de aansluitingstreffer tegen de touwen te schilderen na een vrijetrap aan het halve maantje, maar 

doelman Saussez redde jammer genoeg sterk. 



Nieuwe moed, geen snel doelpunt 

Wouter Vrancken gooide er bij de rust Matthys in en dat leverde meteen gevaar op: Storm keilde hard op doelman 

Saussez. Ook een kopbal van Togui op voorzet van diezelfde Storm strandde recht in de handen van de bezoekende 

goalie. Malinwa leek op een doelpunt af te stevenen, scoorde echter niet en werd dan weer koud gepakt. 

Tien dolle Union-minuten en de 0-5 

Want even later volgden tien minuten waarin Union elke kans tegen de netten werkte. Ferber kon vanop twintig meter 

uithalen en mikte kurkdroog in de kruising. Het AFAS Stadion verstomde, want bij deze stand liep Beerschot-Wilrijk plots 

een punt uit. 

Ook bij de elf op het veld lukte het niet meer. Rond minuut zeventig ging het licht helemaal uit toen Ferber van dichtbij en 

Selemani vanop de stip een ongeziene nul-vijf op het bord plaatsten. 

Laatste speeldag besliste over periode 2 of toch nog titel 

Malinwa liep zo een stevige kater op, maar niemand mag vergeten dat op speeldag 28 volgende week nog alles kan. 

Beerschot-Wilrijk trekt naar OH Leuven, KV Mechelen naar Lommel. Ofwel pakt KV Mechelen toch nog de rechtstreekse 

kampioenentitel ofwel gaat het nadien naar twee promotiefinales voor 1A tegen de ploeg van ‘t Kiel. 
 

Maandag 25 februari:  Speeldag 21 reserven 1B  =>  KVC Westerlo  -  KV Mechelen   4-1 

We hadden gedurende de wedstrijd het meeste balbezit maar waren te onmondig in de eindzone. 

Tijdens de eerste tegenaanval van de thuisploeg incasseerden we al een tegendoelpunt en in deze fase constateerden we 

dat er enkele spelers niet bij de les waren.  We bleven op de helft van de tegenstander spelen maar moesten alert zijn 

voor hun tegenprikken.  In de eindfase ontbrak het ons aan balcirculatie, beweging en overtuiging zodat we nauwelijks 

iets creëerden tot Van Keilegom een individuele actie omzette in een doelpunt. Met deze stand bereikten we de rust. 

We hadden alles in handen om er het beste van te maken maar ons niveau moest opgekrikt worden en onze 

ingesteldheid moest verbeteren: jammerlijk genoeg was dit niet het geval.  We incasseerden een tweede tegentreffer op 

hoekschop. Lange tijd streden we om opnieuw langszij te komen maar weer lieten we ons koud pakken op een 

tegenaanval. Van winnaars was er daarna geen sprake meer; enkel gelatenheid en doelloos voetbal.  De vierde 

tegentreffer, een afstandschot vanop 25 meter (waarop we stonden te kijken in plaats van druk te geven), was daarvan 

nog maar eens een illustratie.   

Weer komen we tot de constatatie dat we leuke voetballers hebben om naar te kijken maar geen leiders die opstaan 

indien het niet goed loopt! 
 

Maandag 25 februari:  In het Filmhuis 

Mechelen ging vandaag de film We 

doen het gewoon zelf in première.  De 

film is een documentaire van de 33-

jarige Evert Winkelmans waarin hij 

terugblikt op de redding van KV 

Mechelen.  Via z’n eigen productiehuis 

Deklat Binnen schetste hij in 70 minuten 

het relaas van het failliet van KV tot de 

redding van het stamnummer 25. 
 

 

Woensdag 27 februari:  Vandaag verscheen in de media dat de meeste gokkantoren de wedstrijd van KV Mechelen van 

komende zondag op het veld van Lommel SK uit hun aanbod haalden omdat Malinwa zou aantreden met een B-elftal.  De 

reden hiervoor zou zijn dat de club informatie zou gekregen hebben dat het door de affaire Propere Handen niet zou 

mogen promoveren.  Met een kort bericht op de website ontkent KV deze geruchten en stelt het haar fans gerust dat er 

in Lommel sowieso sportief wordt gestreden om de tweede periodetitel. 

Verder heeft de Commissie Respect Scheidsrechters van de Pro League Onur Kaya gesanctioneerd met een boete van 5 

000 euro voor z’n uitlatingen aan het adres van scheidsrechter Nicolas Laforge.  Na de bekerwedstrijd op het veld van R. 

Union Saint-Gilloise, waar Kaya een gele kaart kreeg waardoor hij geschorst is voor de finale, verweet hij Laforge een 

gebrek aan empathie.  Deze straf kaderde in een nieuw reglement ‘Respect Scheidsrechters’ dat sinds 1 januari 2019 van 

kracht is.  De Mechelse aanvoerder is samen met Antwerptrainer László Bölöni de eerste die door deze commissie beboet 

werden. 
 

Donderdag 28 februari:  Lommel SK heeft voor de KV-supporters een extra vak voorzien voor de wedstrijd van zondag.  

Daardoor zuller er 2 600 supporters de verplaatsing naar de Gestelsedijk meemaken. 
 

Vrijdag 1 maart:  KV Mechelen liet weten dat de laatste training voor de verplaatsing naar Lommel SK in het AFAS-stadion 

zal doorgaan en open wordt gesteld voor het publiek.  De training zal om 10 uur beginnen en sfeergroep 25/7 maakte op 

haar Facebookpagina bekend dat ze voor de kijklustigen koffiekoeken voorzien. 
 

Zaterdag 2 maart:  Een paar honderd supporters zorgden voor een sfeervolle training van KV Mechelen.  Tijdens de 

laatste training voor verplaatsing naar Lommel werden de spelers met gezangen en vuurwerk gesteund.  Drie kwartier 

lang stonden de troepen van coach Wouter Vrancken op het veld om zich voor te bereiden op de mogelijke titelmatch op 

het veld van Lommel SK. 

 



 
 

Zondag 3 maart:  Speeldag 28 Proximus League  =>  Lommel SK  -  KV Mechelen   1-1 

Malinwa kwam vanmiddag niet verder dan een 1-1 gelijkspel op het veld van Lommel. Ook Beerschot-Wilrijk kwam niet 

verder dan een 2-2 gelijkspel op het veld van OHL, maar door het puntenverlies van geelrood pakken de Ratten toch de 

tweede periode. 

De intenties van beide ploegen waren meteen duidelijk: Malinwa eiste het balbezit op en de thuisploeg trok een dubbele 

muur op. Geelrood zocht de opening, maar vond ze niet in het openingskwartier. Het was de thuisploeg die, met de hulp 

van Peyre, voor het eerste doelgevaar zorgde. Cerigioni omspeelde Verrips na een zwakke terugspeelbal van de Mechelse 

verdediger, maar zijn poging trof de buitenkant van de paal. Malinwa reageerde via een knal van Schoofs, maar het schot 

van de middenvelder vloog hoog over de kooi van Coucke.  

Peyre zet Malinwa op voorsprong (0-1) 

Na een haakfout op Schoofs zette Kaya zich achter de bal. De Mechelse kapitein krulde de bal over de muur, maar tegen 

de staak. Gelukkig voor de bezoekers was Peyre attent aan de tweede paal om de bal alsnog tegen de touwen te prikken. 

Malinwa op voorsprong! (0-1)  

De Camargo laat 0-2 liggen 

Vlak voor de pauze toverde geelrood de beste aanval van de wedstrijd op de grasmat. Bijker vond De Camargo voor de 

kooi, maar zijn poging werd  in extremis gered door Coucke. Ruststand: 0-1.  

Opwinding bij de start van de tweede helft: eerst claimde Lommel een strafschop toen Bitsindou bleef liggen in de grote 

rechthoek. Scheidsrechter De Cremer liet begaan. Ook aan de overkant liet De Cremer begaan toen Coucke aan de rand 

van de zestien in de problemen kwam. Malinwa kende geluk bij een poging van Heymans, want zijn schot bleef steken 

tussen enkele Mechelse benen.  

Malinwa kwam aanvankelijk moeilijk in haar spel na de pauze. Iets na het uur stak geelrood dan toch nog een keer de 

neus aan het venster: De Camargo kopte in het zijnet. Even laten stond Coucke pal op een poging van Storm.  

Rocha scoort gelijkmaker (1-1) 

Na enkele pogingen in het zijnet is het dan toch raak voor de thuisploeg. Rocha reageerde alert op een bal in de kluts en 

bracht de thuisploeg langszij. (1-1) Het Limburgs drama was nog niet ten einde, want op een counter trok Peyre aan de 

noodrem. De verdediger moest gaan douchen en Malinwa het slot in met tien man.  

Bij de thuisploeg moest ook Henkens nog vroegtijdig gaan douchen. Het leverde allemaal niets meer op zodat de tweede 

periodetitel op naam komt van Beerschot-Wilrijk. Malinwa en Beerschot-Wilrijk moeten het nu onderling uitmaken wie 

de poort naar 1A mag openen.  
 

Maandag 4 maart:  Door het gelijkspel van gisteren op Lommel SK heeft KV Mechelen de tweede periodetitel aan KFC 

Olympia Beerschot-Wilrijk moeten laten.  Daardoor treffen beide clubs elkaar in een dubbele promotiefinale om uit te 

maken wie er naar de Jupiler Pro League mag.  Omdat Malinwa in het algemene klassement meer punten behaalde dan 



de Ratten, mag het de terugwedstrijd op eigen veld spelen.  De heenmatch gaat door op zaterdag 9 maart om 20u30, de 

beslissing in Mechelen valt op zaterdag 16 maart om 16 uur. 
 

Maandag 4 maart:  Speeldag 22 reserven 1B  =>  R. Union Saint-Gilloise  -  KV Mechelen   0-6 

We wisten van ons vorige bezoek wat ons te wachten stond op het kleine speelveld en gingen daar deze keer goed mee 

om.  De hoge druk waarmee we startten gaf ons direct wat mogelijkheden en geloof in een goede afloop.  Onze eerste 

kansen lieten we onbenut, maar toen Bosiers na een 'steel' Van Keilegom afzonderde, opende deze de score.  Niet 

veel later bediende deze speler op zijn beurt Savic, die de score verdubbelde.  Van Hoorenbeeck kopte de bal tegen het 

net na een hoekschop getrapt door Bosiers en een eigen doelpunt op voorzet bepaalde de ruststand. 

Na de rust kwam het er op aan om geconcentreerd te blijven maar dat lukte slechts gedeeltelijk.  Vooral in de eindfase 

ontbrak het ons lang aan kwaliteit tot de ingevallen Ito een losgelaten bal door de doelman in doel schoot.  Even later 

zonderde hij Van Keilegom af die zijn tweede treffer liet optekenen.  Dat de score niet verder opliep, was ook te wijten 

aan de doelman van Union, die meerdere doelpogingen onschadelijk maakte.  Al bij al een geslaagde opdracht! 
 

Vrijdag 8 maart:  Zondag liep de reguliere competitie van de Proximus League af.  Na doelmannen Mike Vanhamel, 

Gaëtan Coucke en Théo Defourny, die geen enkele minuut miste, was Arjan Swinkels de speler die het meeste minuten 

maakte.  De nummer 5 uit de selectie van Wouter Vrancken speelde elke wedstrijd en werd slechts 1 keer gewisseld, op 

Tubize moest hij 12 minuten voor tijd naar de kant, daardoor stond hij 2 508 minuten op het veld. 

Mohamed Zeroual tekende vandaag een contract tot 2020.  De 20-jarige jeugdspeler van Malinwa heeft ook een optie 

voor een extra jaar in z’n contract staan. 

Verder liet de club weten dat het morgen de Grand Kavee opent om er de match tegen Beerschot-Wilwijk op een groot 

scherm uit te zenden. 
 

Zaterdag 9 maart:  Heenwedstrijd promotiefinale Proximus League  =>  KFC Ol. Beerschot-Wilrijk  -  KV Mechelen   0-0 

De heenmatch van de promotiefinale eindigde vanavond op een scoreloos gelijkspel. De winnaar van de return volgende 

week is dus zeker van de promotie naar 1A. 

Coach Wouter Vrancken wijzigde zijn team op enkele plaatsen. Corryn en Lemoine namen de backposities voor hun 

rekening, terwijl Storm zich op de rechterflank mocht uitleven. Hierdoor kreeg Kaya een centrale rol achter diepe spits 

Igor de Camargo.  

Sterke start van Malinwa 

Malinwa begon sterk aan de partij. Van Damme kopte een voorzet van Kaya maar nipt naast de kooi van Vanhamel. 

Enkele minuten later zag Schoofs zijn schuiver van de lijn gekeerd door Van den Bergh. De thuisploeg herstelde het 

evenwicht in een intensief eerste halfuur, maar tot echte doelkansen kwam het niet.  

Op het halfuur stak geelrood de neus weer aan het venster. Een prima counter over stationnetjes Storm en Schoofs kwam 

voor de voet van Engvall. De Zweed omspeelde de thuisgoalie, maar schoot vanuit een scherpe hoek voorlangs.  

De Camargo out, Cornet in 

Tegenvaller voor KV Mechelen: iets voor de rust bleef De Camargo liggen op de mat. De topschutter van Malinwa 

probeerde nog verder te spelen, maar moest dan toch de strijd vroegtijdig staken. Cornet was zijn vervanger.  

Verrips houdt KVM in de match 

De Mechelse goalie had nog geen bal moeten pakken tot de blessuretijd van de eerste helft. Plots dook De Mets op voor 

de Mechelse kooi, maar met een ultieme reflex devieerde het KV-sluitstuk de bal in corner. Ook op een poging van Hoffer 

stond Verrips pal. Ruststand: 0-0.  

Rood voor Van den Bergh 

Een uitverkocht Kiel kreeg ook een boeiende tweede helft voorgeschoteld. Eerst krulde Kaya een vrije trap nipt naast de 

kruising na een fout van Van den Bergh op Schoofs. De linksachter van Beerschot-Wilrijk trok enkele minuten later aan de 

noodrem toen Storm hem passeerde en mocht meteen gaan douchen. De thuisploeg met tien.  

Storm laat 0-1 liggen 

Na een misser van Prychynenko door het hobbelige veld, werd Storm door Schoofs richting Vanhamel gestuurd. De 

flankaanvaller had zelf moeite met het gras en kon niet profiteren van de unieke mogelijkheid. Met een man minder trok 

de thuisploeg een stevige muur op en opteerde voor de counter. Geelrood zocht het gaatje, maar tot echte kansen kwam 

het nauwelijks.  

Zo bleef de heenwedstrijd van de promotiefinale steken op een scoreloos gelijkspel. De winnaar van de terugwedstrijd zal 

dus de promotietitel op haar naam mogen schrijven. KV Mechelen of Beerschot-Wilrijk? Dat weten we volgende week…  
 

Maandag 11 maart:  Wouter Vrancken zal voor de alles beslissende promotiewedstrijd tegen komende zaterdag 

Beerschot-Wilrijk geen beroep kunnen doen op z’n topschutter Igor de Camargo.  De spits kreeg afgelopen weekend 

tijdens de heenwedstrijd op het Kiel een trap op de linkerknie.  Een scan maakte vanmorgen duidelijk dat er een scheurtje 

zit in de mediale band.  De Camargo zal enkele weken moeten revalideren en gaat proberen fit te geraken tegen de 

bekerfinale op 1 mei. 
 

Maandag 11 maart:  Speeldag 23 reserven 1B  =>  KV Mechelen  -  Oud-Heverlee Leuven   2-1 

In deze wedstrijd kwam het er vooral op aan om goed om te gaan met de kwaliteiten van de tegenstander en onze 

eigenheid te tonen.  We slaagden daar 45 minuten fantastisch in.  Alles verliep zoals gehoopt, enkel de afwerking kon 

beter. 



Van Keilegom schoot een eerste mogelijkheid over het doel, wat later besloot Van Hoorenbeeck in het zijnet en kopte 

Vranckx aan de tweede paal naast het doel.  Toch kwamen we voor de rust nog tot scoren: Boudry draafde zijn flank af en 

trapte een gemeten voorzet op het hoofd van Van Keilegom die de bal via de onderkant van de lat in doel deponeerde. 

Nog voor de rust leek Trova de score te verdubbelen maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor voorafgaand trek- en 

duwwerk. Nadien verloren we onze grip op de wedstrijd omdat we niet goed omgingen met het directe spel van OHL, 

waarbij we heelwat akelige momenten doorstonden en incasseerden we gelukkig maar één tegentreffer die mits wat 

meer overtuiging vermeden kon worden. 

Daarna was het evenwichtig met op en neer gaand voetbal. Uiteindelijk was Van Keilegom de gevierde held door een 

afvallende bal in doel te schieten maar eigenlijk verdiend iedereen een pluim voor de geleverde inspanningen. 
 

Dinsdag 12 maart:  Op 1 mei zal stadionsponsor AFAS Software de organisatie van het fandorp voor z’n rekening nemen.  

AFAS zal ter gelegenheid van de bekerfinale tegen KAA Gent mee zijn schouders zetten onder die cupfinal en aan de 

Heizelpaleizen een geelrood fandorp op zetten. 
 

Woensdag 13 maart:  Jan Goyvaerts, oud-doelman van RFC Malinois, overleed vandaag op 89-jarige leeftijd.  Hij speelde 

tussen 1948 en 1957 meer dan 180 officiële wedstrijden voor Malinwa. 
 

Zaterdag 16 maart:  Terugwedstrijd promotiefinale eerste klasse B  =>  KV Mechelen - KFC Olympia Beerschot-Wilrijk  2-1 

De club zou zegepralen, en dat deed ze. Na een intense wedstrijd voor zowel spelers als supporters, mag Malinwa zich 

kampioen van 1B noemen. De wedstrijd werd gekleurd door grote kansen, supportersincidenten, een rode kaart voor 

Noubissi en een verlossende goal van Tainmont. Malinwa is kampioen van 1B! 

Het beloofde voor beide ploegen een kolkende wedstrijd te worden. De laatste drie confrontaties tussen Mechelen en 

Beerschot-Wilrijk telden twee doelpunten, drie gelijke spelen en vijf rode kaarten. 

Malinwa begon met een bliksemstart aan de eerste helft en zette de paars-witte defensie meteen onder druk. Het duurde 

niet lang voordat Vanhamel een eerste keer tegen de grond moest. Storm snoepte de bal af van De Mets en zette Togui 

alleen voor de Beerschotse keeper. De Ivoriaan probeerde voorbij Vanhamel te dribbelen, maar dat pakte niet goed uit. 

Kort daarna kreeg ook Beerschot zijn eerste kans. Dom kreeg de bal aangespeeld aan de rand van de zestien en legde 

klaar om uit te halen. Zijn schot week af op Togui, maar Verrips had de bal goed ingeschat en bokste weg. In de 

herneming kon Swinkels wegwerken. 

Na 20 minuten kreeg Beerschot opnieuw een kans, deze keer op een corner. Maes draaide de bal erg ver de zestien 

binnen, waar Vanzeir moederziel alleen stond. Hij wilde het in een keer proberen, maar raakte de bal niet goed. 

Horrortackle Noubissi 

Mechelen domineerde tijdens de openingsfase, maar Beerschot kreeg de grootste kansen. Noubissi stak op een counter 

het hele veld over en leverde in bij Vanzeir. De jonge aanvaller schoot vanuit een scherpe hoek, waarna er een knappe 

parade nodig was van Verrips om de bal uit doel te houden. 

Na een halfuur spelen kwam Beerschot-Wilrijk plots met tien te staan. Noubissi stormde wild af op Schoofs en haalde 

hem neer met een voet vooruit op kniehoogte. Hij werd door scheidsrechter Visser naar de kleedkamers gestuurd. 

Doordat supporters elkaar begonnen te bekogelen, werd de wedstrijd enkele minuten stilgelegd. 

Storm zet Malinwa op rozen 

De spelers waren nog maar nauwelijks uit de kleedkamer of Malinwa kon de score openen. Van Damme veroverde de bal 

en stormde naar voren. Hij vond Engvall aan de rand van de zestien, die knap teruglegde tot bij Storm. De flankaanvaller, 

die even centraal kwam te staan, knalde de bal in een tijd voorbij Vanhamel: Malinwa op voorsprong! 

Meteen na het doelpunt bekogelden supporters elkaar opnieuw met bier en voetzoekers. De wedstrijd werd deze keer 

tien minuten stilgelegd en de spelers gingen met de supporters praten.  

Na een kwartier kwamen de spelers uit de kleedkamer en kon de wedstrijd hervat worden. Beerschot-Wilrijk kreeg de 

eerste kans, opnieuw op een corner. Placca torende boven de Mechelse defensie uit, maar kon zijn kopbal niet genoeg 

plaatsen. Aan de overkant kon Kaya en voorzet van Storm ei zo na in de verste hoek schieten, maar de bal week af.  

Met bijna een uur op de klok kreeg Storm twee goede kansen om de score te verdubbelen. Eerst kon hij doorbreken op 

een counter, maar werd zijn schot geblokt door een tackle van Dom. Twee minuten later brak hij door op links, kapte hij 

naar binnen en knalde hij net naast de verste kruising.  

Vanzeir scoort strafschop 

Tegen de gang van het spel in kreeg Beerschot-Wilrijk plots een strafschop. Kaya liep Hoffer aan binnen de zestien, 

waardoor de bal op de stip moest. Visser ging eerst nog kijken naar de VAR, maar twijfelde daarna niet meer. Vanzeir 

zette de strafschop keurig om en ging vervolgens minder keurig vieren voor de Mechelse supporters. Visser bestrafte met 

geel.  (Later verklaarde hij enkel de fotograaf gezocht te hebben, die voor de Mechelse fans stonden, om z'n t-shirt te tonen). 

Met nog een kleine tien minuten op de klok werd het hoog tijd voor Malinwa om te scoren, maar de Beerschotse 

verdediging hield alles goed dicht achterin. Mera kon het paars-witte blok bijna doorbreken, hij kopte hard op Vanhamel, 

die de bal moest lossen. In de herneming kon Togui zijn voet net niet tegen de bal zetten. 

Tainmont verlost Malinwa 

De match stevende op z’n einde af. Beerschot-Wilrijk kon de meeste lange ballen van Malinwa goed wegwerken, maar de 

ingevallen Tainmont kwam, zag en poeierde een afgevallen bal beheerst voorbij Vanhamel. Het stadion ontplofte, 

Malinwa kon de titel al ruiken. 

De seconden tikten weg en Mechelen deed er alles aan om de bal binnen de ploeg te houden. Toen Visser het 

verlossende fluitsignaal blies, bestormden de fans het veld. Malinwa pakt de titel! 



 
 

Scheidsrechter Lawrence Visser maakt een einde aan de wedstrijd:  KV Mechelen is kampioen! 

 

 
 

Rob Schoofs vlak na het laatste fluitsignaal! 

 

 
 

De obligatoire groepsfoto met de beker. 



Zondag 17 maart:  Na het behalen van de titel kregen de spelers vandaag even de tijd om de emoties en het feestgedruis 

te verteren.  Morgen zal de kern en staf verzamelen voor een etentje, daarna krijgen ze 2 weken vrijaf. 

Vanaf 1 april begint de voorbereiding op de bekerfinale tegen KAA Gent op 1 mei. 
 

Donderdag 21 maart:  Na 3 dagen voorbehouden verkoop voor abonnees en Member 25-leden zijn reeds 18 000 tickets 

voor de bekerfinale verkocht.  Een groot deel daarvan werd eerder al via de erkende supportersclubs besteld, sinds 

afgelopen dinsdag begon de losse verkoop.  Op 7 april start de vrije verkoop van de resterende kaarten. 

Ondertussen legde Malinwa in aanloop naar die bekerfinale ook al enkele oefenwedstrijden vast.  Op 10 april treft het 

team van Wouter Vrancken het pas gedegradeerde KSC Lokeren Oost-Vlaanderen.  Op 17 april speelt KV Mechelen tegen 

RWD Molenbeek en een dag later is KVV THES Sport uit Tessenderlo sparringpartner van dienst.  Alle wedstrijden worden 

op verplaatsing gespeeld. 
 

Zondag 24 maart:  Voor de bekerfinale zal KV Mechelen niet in haar vertrouwde gestreepte outfit spelen, maar in een 

retroshirt gebaseerd op de bekeroverwinning in 1987.  De bekerhelden van toen schreven immers geschiedenis: het was 

de enige finale van de beker van België die KV Mechelen tot nu toe kon winnen en een jaar later stond ook de 

Europabeker voor Bekerwinnaars in de Mechelse prijzenkast.  De Europacupfinale werd dan weer wel afgewerkt in de 

traditionele strepen. 
 

 

 
 

14 juni 1987:  KV Mechelen heeft zopas haar eerste beker van België gewonnen. 
 

Maandag 25 maart:  KV Mechelen liet vanavond weten dat de Licentiecommissie om meer duiding heeft gevraagd bij het 

ingediende dossier.  Het KVM-bestuur gaat die dan ook geven en verwacht geen problemen om de licentie te behalen.  

Normaliter worden tegen begin april de licenties toegekent. 
 

Maandag 25 maart:  Speeldag 24 reserven 1B  =>  AFC Tubize  -  KV Mechelen   1-5 

Doordat de jongeren van de A-kern niet beschikbaar waren en we zelf een aantal afwezigen hadden, begonnen we met  

een zeer jong elftal aan deze wedstrijd. Dit hield in dat we kwetsbaarder waren maar tevens konden we ook zien hoe ver  



deze spelers stonden in hun ontwikkeling met het oog op volgend seizoen. 

Het begin was veelbelovend want binnen het kwartier hadden we al 3x kunnen scoren: Masala kopte een bal aan de 

eerste paal naast, Vranckx devieerde iets later een bal voorbij de tweede paal en Savic schoot een vrije schietkans over. 

De eerste tegenaanval was noemenswaardig maar de afgezonderde spits kreeg de bal niet voorbij de rustig blijvende 

Cloodts. Vranckx miste nog een kopkans alvorens de score te openen op aangeven van Savic. Hiermee was de ban 

gebroken. 

Boudry draafde zijn flank af, trapte een strakke voorzet die verwerkt werd tot een eigen doelpunt en Van Keilegom zette 

iets later Vranckx op weg voor zijn tweede treffer. 

Toch bleef het opletten voor de tegenprikken tot Van Keilegom een individuele actie omzette in een doelpunt. 

Na de rust kwam het er op aan om de wedstrijd te controleren in beide speelrichtingen. 

Daar slaagde we onvoldoende in omdat de meeste spelers hun niveau van de eerste helft niet terug vonden, hetgeen 

vooral merkbaar was bij de passing in balbezit. 

Savic dikte de score nog aan op aangeven van Van Keilegom en we incasseerde nog een vermijdbaar tegendoelpunt. 

Daarna bloedde de wedstrijd langzaam dood zonder noemenswaardigheden. 
 

Dinsdag 26 maart:  Ondertussen ligt het voorbereidingsprogramma van KV Mechelen richting bekerfinale vast.  De 

troepen van trainer Wouter Vrancken zullen in aanloop naar de clash met KAA Gent 5 oefenwedstrijden spelen.  Op 10 

april speelt KVM 2x 60’ tegen KSC Lokeren Oost-Vlaanderen.  Op 17/4 staat RWDM – KVM op het programma en een dag 

later KVV THES Sport Tessenderlo – KVM.  Op 23 april treft Malinwa KV Kortrijk, deze wedstrijd gaat door achter gesloten 

deuren.  Op 24 april speelt Mechelen opnieuw tegen KSC Lokeren Oost-Vlaanderen.  Alle wedstrijden worden op 

verplaatsing gespeeld. 
 

Donderdag 28 maart:  De stad Mechelen en burgemeester Bart Somers zullen KV Mechelen op 1 mei huldigen.  Na de 

bekerfinale, ongeacht winst of verlies, wordt de A-kern van Malinwa op het balkon verwacht om haar supporters op de 

Grote Markt toe te juichen. 
 

Vrijdag 29 maart:  Ilyas El Gharbi, een 16-jarig talent van KV, tekende een contract voor 3 seizoenen met optie.  De jonge 

aanvaller uit de eigen jeugdopleiding kon ook op belangstelling rekenen van de Nederlandse topclub PSV Eindhoven. 
 

Maandag 1 april:  Speeldag 25 reserven 1B  =>  KV Mechelen  -  KFC Olympia Beerschot-Wilrijk   2-2 

We begonnen vrij gelaten aan de wedstrijd en kwamen na enkele minuten gelukkig meer in ons spel, wat al snel 

resulteerde in een doelkans toen Savic Van Keilegom alleen voor doel afzonderde. Deze trapte echter zonder overtuiging 

en te zwak op de doelman. 

We bepaalden het spelbeeld maar moesten wel opletten voor de tegenprikken. 

Toen Boudry zich goed doorzette op de flank, vond zijn voorzet de vrijstaande Savic aan de tweede paal om de score te 

openen. Beerschot-Wilrijk kwam echter langszij door te naïef verdedigen in onze eigen 16 meter. Lang stond deze stand 

niet op het bord want Bosiers versierde een strafschop na een individuele actie en zette deze zelf om. 

Omdat Valkenaers nog een prima parade in huis had op een kopbal, bereikten we met deze score de rust. 

Ons overwicht verdween tijdens de tweede helft langzaam en al zeker toen we een tweede tegentreffer incasseerden na 

een opeenvolging van collectieve én individuele fouten. 

Buiten enkele opflakkeringen ondergingen we de wedstrijd en stevenden we af op verlies. 

Van Keilegom en Savic besloten te zwak en Van Hoorenbeeck kopte nog een bal recht op de doelman. 

Beide ploegen claimden ook een strafschop en Beerschot-Wilrijk vergat naar het einde toe de wedstrijd te beslissen. 

Al bij al een terecht gelijkspel waaruit nogmaals blijkt dat niet iedereen bereid is om te strijden tot het bittere einde. 
 

Dinsdag 2 april:  De dames-ploeg van KV Mechelen zal volgend seizoen in eerste nationale aantreden, de op één na 

hoogste reeks in het vrouwenvoetbal.  Sportief zullen de KV-dames naast de titel grijpen, maar dankzij hun uitstekende 

prestaties en de titel van de herenploeg sleepten zij het extra promotieticket dat was vrijgekomen door de 

competitiehervorming in de wacht.  Ook de B-ploeg maakte promotie, zij zullen volgend seizoen in tweede nationale 

spelen. 

Verder kreeg KV Mechelen van de Geschillencommissie een effectieve boete van 5 000 euro én een voorwaardelijke 

wedstrijd achter gesloten deuren opgelegd voor het gebruik van pyrotechnisch materiaal tijdens de promotiewedstrijd 

thuis tegen KFC Olympia Beerschot-Wilrijk. 
 

Woensdag 3 april:  Ondertussen is de voorbehouden ticketverkoop voor de bekerfinale afgelopen.  In deze fase werden 

19 900 tickets verkocht.  De overige 1 200 kaarten gaan komende zondag in de vrije verkoop, vanaf 9 uur in de Grand 

Kavee.  KV Mechelen liet weten dat in deze fase geen online verkoop voorzien is en de stadionpoort zal zaterdagavond  

uitzonderlijk niet gesloten worden. 

Verder stond vandaag een nieuwe bijéénkomst van de Malinwa Kids Club op het programma.  Pannekoeken, chocomelk 

en foto’s met de spelers van de A-kern waren de belangrijkste activiteiten van de middag. 
 

Maandag 8 april:  Vandaag gingen de laatste 200 losse tickets voor de bekerfinale over de toonbank.  Er zijn nog enkel 

tickets in combinatie met een dinerformule beschikbaar. 

Verder liet KVM weten dat iedereen die een sfeeractie plant of iets ludiek wil organiseren naar aanleiding van de 

bekerfinale zijn actie kan registreren op de website van het Malinwa Supportersorgaan. 



Maandag 8 april:  Speeldag 26 reserven 1B  =>  KV Mechelen  -  KSV Roeselare   5-0 

We begonnen niet echt scherp aan de wedstrijd maar stonden wel al twee doelpunten voor binnen het kwartier: eerst 

devieerde Augustijns een hoekschop van Zeroual in doel en even later werd een voorzet van Van Hoorenbeeck omgezet 

in een eigen doelpunt. Dit gaf ons uiteraard een opgelucht gevoel. 

We bepaalden het spelbeeld een lange tijd tot de tegenstander een tactische omschakeling maakte waar wij niet goed 

mee omgingen. 

Niet dat zij gevaarlijk werden maar het spel was evenwichtiger en de nonchalance die in ons spel sloop was evenmin een 

helpende factor. 

Na de rust was er nauwelijks verbetering tot Breugelmans een hoekschop van Savic in doel knikte. 

Daarna was het eenrichtingsverkeer! De eindpass ontbrak al te vaak maar toch liep de score nog op. 

Maesen zonderde Savic alleen voor doel af en deze twijfelde niet. 

Op het einde van de wedstrijd scoorde dezelfde speler een tweede keer op voorzet van Coveliers en besloot Ito een 

individuele actie tegen de paal. 
 

Dinsdag 9 april:  In de periode tussen de promotie en de bekerfinale deed KV Mechelen de voorbereiding op de 

abonnementenverkoop voor het volgende seizoen.  Deze verkoop start op 15 april.  Een nieuwigheidje is dat de 

familievakken (E1 en E2) voortaan rookvrij zijn! 
 

 
 

De foto die bij de abonnementencampagne 2019-2020 hoort! 
 

Woensdag 10 april:  KV Mechelen liet weten in beroep te gaan tegen de sanctie van 5 000 euro effectieve boete en een 

voorwaardelijke wedstrijd achter gesloten deuren. 

Verder kreeg de club vandaag van de licentiecommissie haar Europese licentie voor het seizoen 2019-2020! 
 

Woensdag 10 april:  oefenwedstrijd #15  =>  KSC Lokeren Oost-Vlaanderen  -  KV Mechelen   3-0 

KV Mechelen verloor vandaag zijn eerste oefenwedstrijd van Sporting Lokeren met 3-0. Alle doelpunten vielen in zes dolle 

minuten in de tweede helft. 

Malinwa kreeg wel enkele kansen in de eerste helft op een doelpunt via Van Hoorenbeeck en Storm. Doelman Verhulst 

en de lat brachten redding voor de thuisploeg.  

In de tweede helft ging Lokeren in een paar minuten over KVM. Musona vond twee keer de weg naar de netten, Marecek, 

zette de drie-nul eindstand op het bord. 
 

Vrijdag 12 april:  De oefenwedstrijd van volgende week woensdag tegen RWDM werd afgelast omdat de Brusselse ploeg 

te veel geblesseerde spelers in haar rangen heeft.  Er komt geen andere wedstrijd. 
 

Woensdag 17 april:  Ook de oefenwedstrijd tegen KV Kortijk gaat niet door.  Dat wil zeggen dat Malinwa nog 2 keer 

oefent met het oog op de bekerfinale: morgen op het veld van KVV THES Sport en volgende week woensdag terug op KSC 

Lokeren Oost-Vlaanderen. 
 

Donderdag 18 april:  oefenwedstrijd #16  =>  KVV THES Sport Tessenderlo  -  KV Mechelen   1-2 

KV Mechelen won donderdagavond op bezoek bij THES Sport, de ex-club van KVM-coach Wouter Vrancken, met een 

zuinige 1-2. 

Van Damme en Swinkels waren er, in tegenstelling met de wedstrijd op Lokeren, terug bij. De Mechelaars misten naast de 

revaliderende De Camargo en Van Cleemput onder andere Verrips, Peyre en Engvall. 



KVM kwam na bijna een half uur op voorsprong via Togui. De Ivoriaan sprong richting een voorzet van Storm en tikte de 

bal tegen de netten. Amper vijf minuten later sloeg THES terug. Van Aerschot versloeg Castro met een ongelukkige 

carambole.  

Na de rust kwamen de Limburgers meer opzetten, maar het was Mechelen dat via een owngoal van Christiaens terug op 

voorsprong klom. Malinwa versierde in het slot nog enkele kansen, maar scoren, nee, dat lukte niet meer. 

Volgende week woensdag oefent KV Mechelen nog een laatste keer voor de bekerfinale. Dan is Sporting Lokeren nog een 

keer de tegenstander. 

 

Vrijdag 19 april:  Nadat de vorige dagen in de pers was verschenen dat de huldiging op 1 mei op het Mechelse stadhuis 

niet zou doorgaan werd vandaag de knoop definitief doorgehakt.  Tussen 19 en 20 uur zullen de spelers en begeleiders 

van Malinwa op het balkon het van het stadhuis in Mechelen verschijnen.  Aangezien de  Grote Markt beperkt is in 

capaciteit zal het feest nadien verhuizen naar het AFAS-stadion waar een KVM-fanpark zal opgezet worden.  Dit fanpark 

zal reeds op de middag openen zodat de supporters die de verplaatsing naar de Heizel niet meemaken, de wedstrijd op 

een groot scherm kunnen volgen en zodanig ook van de bekersfeer kunnen proeven. 

Verder roepen zowel KV Mechelen als KAA Gent op om de bekerfinale 'pyrovrij' te houden.  Er wordt gevraagd om geen 

Bengaals vuur, rookbommen, voetzoekers of ander pyrotechnisch materiaal te gebruiken.  Sommige van deze materialen 

zijn levensgevaarlijk en dus bij wet verboden zodat het de clubs handenvol geld kost aan boetes indien ze toch opduiken 

in het stadion.  Tijdens de vorige bekerfinale werd de atletiekpiste van het Koning Boudewijn-stadion zodanig beschadigd 

dat de kosten opliepen tot 90 000 euro.  Een herhaling hiervan willen beide finalisten uiteraard vermijden. 
 

Maandag 22 april:  Speeldag 27 reserven 1B  =>  Lommel SK - KV Mechelen   2-0 

Op Paasmaandag trokken we naar Lommel met als eerste doelstelling de wedstrijd winnend af te sluiten. 

Het terrein was lange tijd onbereikbaar door een loopwedstrijd zodat we laattijdig aankwamen en toen de opwarming 

beëindigd was bleken er geen scheidsrechters te zijn.  Uiteindelijk begonnen we de wedstrijd een uur later dan voorzien 

wat uiteraard niet ideaal was.  Meer dan uitvluchten genoeg om het resultaat te verbloemen maar de eerlijkheid gebied 

te zeggen dat de tegenstander de overwinning verdiende; we toonden nooit de juiste drive,  haalden ook nooit het 

gewenste niveau, te veel spelers presteerden ondermaats. 

De 0-0 ruststand was al onwezenlijk vermits we de defensieve flaters opstapelden.  We konden enkel hopen op 

beterschap na de rust maar dat gebeurde niet: Trova beging al direct zijn zoveelste flater en deze keer betaalden we dat 

cash.  Van herstel was nooit sprake vermits we ook nu weer geen enkele open scoringskans creëerden. 

Enkel een kopbal van Augustijns die rakelings langs de paal vloog, een schot van Bosiers dat naast vloog, De Bie die hem 

dat nadeed en Zeroual die in de armen van de doelman schoot, is het vermelden waard. 

De tweede tegentreffer op het einde is er eentje voor de statistieken.  Al maanden stellen we bepaalde zaken vast 

waardoor elke wedstrijd een niet te onderschatten opdracht is indien het niet loopt zoals gewenst. 
 

Dinsdag 23 april:  Met onderstaand bericht maakte KV Mechelen het verdict van het Bondsparket in verband met de 

operatie propere handen bekend: 
 

Bondsparket vraagt niet-promotie, puntenaftrek en geen Europees of bekervoetbal 

Het bondsparket vraagt in het kader van het onderzoek naar mogelijke competitievervalsing degradatie (dus 1B voor 
het seizoen 2019-2020), een aftrek van 12 punten te verdelen over de twee periodes en geen Europees of bekervoetbal 
voor KVM volgend seizoen.  
De Geschillencommissie Hoger Beroep roept de club, op dinsdag 30 april, op om de verdere kalender en procedure 
mee te delen. Er valt dan nog geen uitspraak. “We zijn verbaasd dat er gevraagd wordt om in 1B te blijven. We 
krijgen een sanctie voorgesteld voor iets wat we niet gedaan hebben”, klinkt bij KVM. 
Naast het gerechtelijk onderzoek liep ook een onderzoek van de KBVB naar mogelijke competitievervalsing vorig 
seizoen. Het bondsparket heeft dat onderzoek nu beëindigd en vraagt aan de Geschillencommissie Hoger Beroep om 
KV Mechelen komend seizoen te laten degraderen (van 1A naar 1B dus), een aftrek van 12 punten te voorzien en de 
club niet te laten deelnemen aan beker- of Europees voetbal.    
De Geschillencommissie Hoger Beroep deelt op dinsdag 30 april de verdere kalender van de procedure mee. Een 
uitspraak valt dus pas na 30 april. 
Onschuldig, degradatie geen mogelijke sanctie 

“Wij zijn verbaasd over de gevraagde sanctie door het bondsparket omdat we weten dat we als club onschuldig zijn”, 
zo zegt mede-hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx namens het KVM-bestuur. 
“Daarenboven wil men een degradatie van de club, van 1A naar 1B, wat volgens onze lezing van het bondsreglement 
niet mogelijk is. Dat spreekt van allerlei mogelijke sancties, maar voor degradatie dient de vordering ingediend te zijn 
vóór 15 juni van het seizoen van de beweerde poging of daad van competitievervalsing, dus voor 15 juni 2018. Dat 
hebben ons verschillende advocaten bevestigd.” 
Verder vraagt het bondsparket langdurige schorsingen voor Johan Timmermans, Olivier Somers en Stefaan Vanroy. 
Beslissing Geschillencommissie Hoger Beroep afwachten 

Gezien die aanbeveling tot sanctie wacht de club nu de uitspraak van de commissie af. “We zijn er van overtuigd dat 
de Geschillencommissie Hoger Beroep onze onschuld als club zal inzien en zal handelen volgens het 
bondsreglement.” 
 

 



Woensdag 24 april:  oefenwedstrijd #17  =>  KSC Lokeren Oost-Vlaanderen  -  KV Mechelen   0-3 

KV Mechelen won vanmiddag de laatste oefenwedstrijd voor de bekerfinale op het veld van Sporting Lokeren met 0-3.  

Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Storm opende de score op aangeven van Schoofs, die zelf even later vanop 

vrije trap de netten deed trillen. Igor de Camargo viel bij de rust in na zijn blessure in de promotiefinale op Beerschot-

Wilrijk en scoorde meteen. 
 

Donderdag 25 april:  Uit vrees voor wraakacties van boze KV Mechelen-supporters moeten sinds dinsdag alle niet-

werknemers van de Koninklijke Belgische Voetbalbond zich aanmelden wanneer zij het bondsgebouw willen betreden.  

Een veiligheidsagent vraagt hen naam, voornaam, organisatie en reden van het bezoek. 

Verder liet KV ook weten dat de laatste trainingen richting bekerfinale achter gesloten deuren zullen plaatsvinden.  

Dinsdagnamiddag, als de groep van Wouter Vrancken in het Koning Boudewijnstadion zal trainen, is er geen publiek 

toegelaten. 
 

Vrijdag 26 april:  Naar aanleiding van de mediaberichten over de vordering van het bondsparket plaatse Malinwa volgend 

statement op haar website: 
 

Het bondsparket van de KBVB maakte deze week zijn vordering en onderzoek in de zaak “Propere Handen” bekend. 

KV Mechelen is deze vordering momenteel in detail aan het doornemen samen met haar adviseurs. 

De club stelt jammer genoeg vast dat in de media verschillende fragmenten uit het bondsonderzoek verschijnen in een 
uiterst gekleurde weergave en zonder enige context. 
Om de sereniteit in dit dossier enigszins te bewaren, zal de club zich ten gepaste tijde verdedigen, door de gekleurde 
en onjuiste beweringen waarop de vordering van de bondsprocureur is gestoeld, te weerleggen voor de 
Geschillencommissie Hoger Beroep en niet via de media. 
“We bevestigen nogmaals dat de club op geen enkel moment heeft meegewerkt aan enige vorm van 
competitievervalsing”, zo zegt Dieter Penninckx namens de raad van bestuur. 
Olivier Somers: “Heb op geen enkel moment meegewerkt aan enige vorm van competitievervalsing” 

Bijkomend verklaart Olivier Somers, mede-hoofdaandeelhouder, het volgende: 
“Via deze weg wens ik te benadrukken dat ik op geen enkel moment heb meegewerkt aan enige vorm van 
competitievervalsing. 
Ik heb evenwel moeten vaststellen dat mijn naam meermaals wordt genoemd in de media op basis van onjuiste en 
eenzijdige beweringen vermeld in de vordering van het bondsparket. 
Ik zal al deze beweringen weerleggen voor de gepaste instanties en zal samen met de club de ingeslagen weg 
verderzetten en dit zowel op sportief als commercieel vlak in 1A. 
Ik onthoud mij verder van enige commentaar op alle verdere insinuaties en berichtgevingen.” 
 

De Geschillencommissie Hoger Beroep besliste vandaag dat KV Mechelen een voorwaardelijke straf van 1 wedstrijd 

achter gesloten deuren krijgt als straf voor het gebruik van pyrotechnisch materiaal in de promotiefinale tegen KFC 

Olympia Beerschot-Wilrijk.  De voorwaardelijke straf vervalt op 24 april 2020.  De club kreeg ook een boete van 5 000 

euro. 
 

Maandag 29 april:  Nikola Storm is genomineerd om tot beste speler van de Proximus League te worden verkozen.  Faïz 

Selemani en Percy Muzi Tau van R. Union Saint-Gilloise zijn z'n concurrenten voor het binnenhalen van deze trofee. 
 

Maandag 29 april:  Speeldag 28 [laatste speeldag] reserven 1B  =>  KV Mechelen  -  KVC Westerlo   0-0 

In onze laatste wedstrijd van het seizoen kozen we voor een zeer aanvallend concept omdat we de competitie winnend 

wilden afsluiten. 

Onze intenties in de eerste 15 minuten waren goed, echter ontbrak het ons al te vaak aan kwaliteit.  We maakten niet 

altijd de juiste keuze en ook de nauwkeurigheid liet ons al te dikwijls in de steek.  Daarna hadden we wat verval om het 

laatste kwartier opnieuw te komen opzetten.  Maar ook hier konden we voor te weinig gevaar zorgen omdat we te weinig 

agressief waren in de 16 meter van de tegenstander. 

Na de rust nam ons overwicht toe zonder uitgespeelde kansen. Al te vaak was het een net niet verhaal.  Onze opdracht 

werd er na de uitsluiting van De Bie niet eenvoudiger op, doch bleven er velen spelen voor wat ze waard waren. 

Enkel bovenin gaven ze niet thuis zodat we niet tot scoren kwamen en we bleven steken op een 0-0 einduitslag. 
 

Woensdag 1 mei:  Finale beker van België ‘Croky Cup’  =>  KAA Gent  -  KV Mechelen   1-2 

1 mei 2019 staat voortaan bekend als de hoogdag voor al wie geel en rood ademt. Malinwa veroverde voor de tweede 

keer in zijn geschiedenis de beker van België. Na een bloedstollende wedstrijd tegen AA Gent werd het 1-2 op de Heizel. 

De titel en de beker: Mechelen domineerde 2019. 

De eerste helft begon zoals we dat gewoon zijn van een bekerfinale: met twee verdedigende ploegen die maar weinig 

weggaven. Na acht minuten bracht Bijker de eerste Mechelse voorzet hoog voor doel. De bal belandde op het hoofd van 

De Camargo, maar die kon zijn kopbal niet genoeg plaatsen. 

Na een klein kwartier keerde het wedstrijdtempo volledig. Mechelen kwam als eerste gevaarlijk voor doel: Van Damme 

stuurde met een uitstekende dieptebal Tainmont alleen op Kaminski af, maar Asare zette een spurt in en kon de bal met 

een acrobatische tackle in de handen van de Gentse goalie werken. Kort daarna haalde Van Damme Verstraete foutief 

neer voor de Mechelse zestien. De Gentse middenvelder zette met de vrije trap meteen Verrips aan het werk. 



Beide ploegen kregen een aantal goede mogelijkheden om de score te openen. David haalde hard uit van buiten de 

zestien, maar opnieuw was Verrips er om de meubelen te redden. Aan de overkant kon Schoofs meteen weerwoord 

bieden. Hij kon De Camargo met een knappe trivela net niet bereiken. In de vervolgfase kwam de bal opnieuw voor doel. 

De Camargo leek vastgehouden te worden en ging liggen, maar Lambrechts legde de bal niet op de stip. 

Twee doelpunten, zes minuten 

De eerste helft blijft zenuwslopend en het eerste doelpunt kon niet lang meer op zich laten wachten. Swinkels kon 

Kaminski eerst aan het werk zetten met een ingestudeerde hoekschop. Kvilitaia kreeg aan de overkant een uitgelezen 

kans om Verrips te verschalken, maar de voorzet van Asare kopte hij te hard naar de grond. Een minuut later wordt  

het Mechelse doel onder vuur genomen. Dompe is de laatste die kon uithalen en verschalkte Verrips met een 

botsballetje: 1-0. 

Malinwa kon het daar niet bij laten en wilde koste wat kost strijden voor de beker. Schoofs kreeg de bal voor doel en 

kopte terug tot aan de tweede paal. Storm was goed gevolgd en knalde de bordjes terug in evenwicht. Het Mechelse deel 

van de Heizel ontplofte. 

Vlak voor tijd kreeg Mechelen nog een aantal kansen om op voorsprong te komen. Tainmont speelde een uitstekende 

eerste helft en demonstreerde dat in de laatste minuten. De Franse aanvaller haalde de achterlijn en legde knap terug tot 

bij Schoofs, maar die schoot hard op Kaminski. 

Tijdens de openingsfase van de tweede helft was het tempo opnieuw wat gaan liggen. Zowel Gent als Mechelen kregen 

enkele waterkansjes, maar gevaarlijk waren die niet. Eerst probeerde Bijker vanop afstand met een volley Kaminski te 

verschalken, maar zijn schot botste naast. Aan de overkant knalde Verstraete een vrije trap enkele meters over doel. 

Na een klein uurtje voetballen counterde Mechelen zich bijna op voorsprong. Een knappe combinatie tussen Van Damme, 

Schoofs, Storm en De Camargo had Tainmont als eindstation. De Fransman kreeg een uitgelezen kans om Kaminski onder 

vuur te nemen, maar wachtte te lang. Zijn schot werd uiteindelijk afgeblokt. 

Mera klimt, kopt en scoort 

Als er een zekerheid is in het leven, dan is het de kopkracht van Malinwa. German Mera demonstreerde dat op het uur 

door boven alles en iedereen uit te klimmen en een vrije trap van Storm hard voorbij Kaminski te koppen: Mechelen op 

voorsprong, maar vooral op rozen! 

Meteen daarna kwam Mechelen opnieuw gevaarlijk opzetten. Een rommelige fase voor het doel van Gent belandde voor 

de voeten van Storm, die van dichtbij Kaminski onder vuur nam. Zijn schot week af, waardoor Gent weg kon werken. Aan 

de overkant kwam Dompe voor Verrips, maar Bijker kon de bal veroveren met een tackle uit het boekje. 

Verrips verbluft vriend en vijand 

Mechelen wist dat alles goed zou moeten gaan om de wedstrijd te winnen. Michael Verrips bewees op enkele cruciale 

momenten zijn goudwaarde met enkele knappe reddingen. De ingevallen Bezus zette Odjidja op enkele meters van het 

Mechelse doel, maar de Nederlandse goalie kon met de vingertoppen de bijna zekere goal nog net naast duwen.  

Tijdens de laatste tien minuten was het pompen of verzuipen voor Mechelen. De ene Gentse voorzet na de andere werd 

het strafschopgebied ingegooid, maar Swinkels en Mera hielden de boel goed dicht achterin. Ook De Witte, in zijn rol als 

stofzuiger, kon het meeste Gentse gevaar goed de baas.  

Met nog vijf minuten op de klok kreeg Mechelen de kans om definitief een einde te maken aan de wedstrijd. Engvall 

controleerde een weggewerkte bal en stak het halve veld over. De Zweedse spits behield het overzicht en legde terug tot 

bij de ingevallen Matthys, die oog in oog stond met Kaminski. Matthys wachtte iets te lang, waardoor Kaminski goed kon 

uitkomen en zijn schot kon pakken.  

Bij het laatste fluitsignaal ontplofte de Heizel. Na het kampioenschap deed Malinwa wat niemand voor mogelijk hield: het 

bekroonde zijn bekeravontuur met de tweede beker van België in de geschiedenis van de club.  
 

 
 

Donderdag 2 mei:  Een dag na de historische bekerfinale tekenden 2 jonge talenten hun eerste profcontract.  Lars 

Coveliers, een verdedigende middenvelder, en Arno Van Keilegom, een offensieve middenvelder, tekenden voor 2 

seizoenen met een optie voor een bijkomend jaar. 



Zaterdag 4 mei:  Enkele dagen na de euforie van de bekerwinst was het weer bittere ernst op Malinwa.  Om haar 

onschuld aan te tonen in zaak Propere Handen heeft de club een procedure in kort geding voor de burgerlijke rechtbank 

opgestart.  Dit maakte KV bekend met volgend bericht op haar website: 
 

KVM wil onschuld aantonen en start kort geding 

KV Mechelen is vastberaden om haar onschuld aan te tonen in het dossier “Propere Handen” voor de 
Geschillencommissie Hoger Beroep. Na de zitting van die commissie afgelopen week vreest de club zich echter 
onvoldoende te kunnen verdedigen. Daarom heeft KVM een procedure in kort geding voor de burgerlijke rechtbank 
opgestart.  
KV Mechelen heeft moeten vaststellen dat zij vervolgd wordt door de bondsinstanties op basis van een onvolledig en 
niet-objectief dossier, waar geen onderzoek is gebeurd naar de rol van de club zelf. 
“KV Mechelen heeft ernstige bezwaren tegen de wijze waarop de instanties van de KBVB de tuchtvervolging 
voeren”, zo klinkt het bij de advocaten van de club. 
“KVM heeft haar argumenten al op 30 april voorgelegd op de zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep, 
maar heeft intussen moeten vaststellen dat de instanties van de KBVB deze argumenten integraal naast zich neer 
hebben gelegd en in de plaats daarvan KV Mechelen opgelegd hebben om zich binnen totaal onredelijke termijnen en 
zonder toegang tot het strafdossier te verdedigen. Dit is niet ernstig. De club zal erover waken dat alle procedures 
correct, transparant en met respect voor de rechten van verdediging van alle partijen gevoerd kunnen worden.” 
KV Mechelen stapt dus naar de burgerlijke rechtbank. “Enkel en alleen om te verzekeren dat de tuchtvervolging door 
de KBVB op een correcte en transparante wijze kan gebeuren, op basis van een volledig dossier en met eerbied voor 
de rechten van verdediging van alle partijen.  Deze procedure zal haar beloop kennen in de komende dagen en KV 
Mechelen heeft alle vertrouwen dat de rechtstaat zal zegevieren”, aldus nog de advocaten. 
KV Mechelen benadrukt nogmaals ten stelligste dat de club nooit heeft meegewerkt aan pogingen tot 
competitievervalsing of andere illegale praktijken en wil zich dan ook op een ordentelijke manier kunnen 
verdedigen.  
De club wenst verder de sereniteit in dit dossier te bewaren en heeft vertrouwen in een goede afloop van alle lopende 
procedures. 
 

Dinsdag 7 mei:  Keeperstrainer Harmen Kuperus verlaat KV Mechelen.  In Voetbal International haalt de Nederlander "de 

onzekerheid door de zaak Propere Handen" aan als reden voor z'n vertrek.  Stef Pauwels, momenteel hoofd van de 

keeperstrainers bij de jeugd, neemt vanaf volgend seizoen zijn taak over. 

Verder werd Percy 'Muzi' Tau van R. Union Saint-Gilloise met 228 punten verkozen tot Proximus Speler van het Jaar.  De 

Zuid-Afrikaan haalde het met ruim verschil van onze Nikola Storm die 89 punten verzamelde.  Met Onur Kaya (5de), Igor 

de Camargo (8ste) en Joachim Van Damme (10de) had Malinwa nog 3 spelers in de top-10. 
 

Donderdag 9 mei:  Rob Schoofs en Jules Van Cleemput brachten vandaag een verrassingbezoek aan basisschool De 

Esdoorn in Hombeek.  Daar werden ze als echte bekerhelden onthaald! 
 

Maandag 13 mei:  Ondertussen verkocht KV Mechelen al 7 500 abonnement voor volgend seizoen.  De voorrangsperiode 

voor huidige abonnees is afgelopen zodat alle niet-verkochte plaatsen in de vrije verkoop gaan. 
 

Dinsdag 14 mei:  Vorige week startte de 20-jarige supporter Remko Horemans uit Bornem een online petitie om de 

vrijspraak voor KV Mechelen en KV Red Star Waasland-SK Beveren te vragen in het dossier van de matchfixing. Hij vraagt 

om alleen de verantwoordelijken te straffen en de betrokken clubs te sparen.  Vanmorgen stonden er onder de petitie al 

ruim 6 000 handtekeningen. 
 

Maandag 20 mei:  Omdat er in het 

AFAS-fandorp voor de bekerfinale 

problemen waren met het voorzien van 

drank- en eetbonnetjes heeft de KBVB 

een compensatieregeling voorgesteld.  

De bonnetjes mogen terugestuurd 

worden om terugbetaald te worden of 

gebruikt worden tijdens de 4 thuis-

matchen van de Rode Duivels in 2019. 
 

Dinsdag 21 mei:  Quinten Servranckx, 

een 15-jarige jeugdspeler van Malinwa, 

tekende een contract voor 3 seizoenen 

bij KV Mechelen.  Servranckx is een 

aanvallende middenvelder die deel uit 

maakt van de nationale BeGold teams. 

Hiernaast poseert hij op de foto met 

Stefaan Vanroy en Dennis Hendrickx.  

 

 



Woensdag 22 mei:  Na 9 seizoenen 

verlaat Seth De Witte KV Mechelen.  

In 2010 kwam hij over van aartsrivaal 

K. Lierse SK.  Na een aanpassingsjaar 

werd de centrale verdediger in 2011 

basisspeler.  Met zijn inzet, op en 

naast het veld, was hij de 

verpersoonlijking van het club-DNA 

passie & strijd wat hem later ook de 

bijnaam Mister Malinwa opleverde.  

Tijdens het seizoen 2013-2014 werd 

de nummer 4 aanvoerder van het 

team.  Die band bleef hij behouden 

tot z'n laatste match voor KV.  Die 

laatste match was meteen het 

hoogtepunt uit z'n carrière: op 1 mei 

laatstleden mocht de trotse kapitein 

de beker van België in de lucht steken.  

Na die euforie viel het De Witte zwaar 

dat hij z'n carrière niet kon afsluiten 

bij Malinwa.  Hiernaast staat een 

screenshot van z'n Instagramaccount 

waar hij een kort afscheidswoordje 

zette.  Seth De Witte speelde 239 

officiële wedstrijden voor KV 

Mechelen en scoorde daarin 26 

doelpunten! 
 

Donderdag 23 mei:  De Brusselse 

kortgedingrechter is vandaag niet 

ingegaan op de vraag van KV 

Mechelen om de lopende 

tuchtprocedure voor de KBVB 

voorlopig op te schorten.  

De rechter vond dat het (nog) niet 

vaststaat dat de rechten van 

verdediging zijn geschonden of zullen 

geschonden worden.  KV Mechelen 

wenst de sereniteit in dit dossier te 

behouden, en zal haar verdediging 

voor de Geschillencommissie Hoger 

Beroep van de KBVB de komende  

 

 
dagen met even grote overtuiging  

verder zetten.  De club zal de instanties van de KBVB er des te meer aan houden om de tuchtprocedure correct en met 

respect voor de rechten van verdediging van alle partijen te laten verlopen. 

KV Mechelen benadrukte op haar website nogmaals ten stelligste dat de club nooit heeft meegewerkt aan pogingen tot 

competitievervalsing of andere illegale praktijken, en is vastberadener dan ooit om haar onschuld in het dossier Propere 

Handen aan te tonen. 
 

Vrijdag 24 mei:  Na het afscheid van Seth De Witte gisteren, maakte ook Tim Matthys bekend dat hij niet meer voor 

Malinwa zal voetballen.  De Oost-Vlaming hangt echter z'n voetbalschoenen definitief aan de haak, maar blijft bij KV 

Mechelen in de functie van hoofdscout.  De nummer van 7 van KV kan net zoals De Witte terugblikken op een mooie 

carrière bij Malinwa.  Hij kwam in 2014 in Mechelen terecht nadat hij achtereenvolgens voor RC Strijpen, KSV Zottegem, 

KAA Gent, SV Zulte-Waregem, APS Panthrakikos, K. Lierse SK en RAEC Mons had gespeeld.  Matthys trok 139 keer het 

geelrode shirt aan, daarin scoorde hij 12 keer.  De rechtsbuiten was omwille van z'n n ooit aflatende inzet één van 

publiekslievelingen Achter de Kazerne.  Dat leverde hem ook verschillende matchen als aanvoerder op als de eerste 

kapitein verstek moest geven.   Zoals het tegenwoordig betaamt, is ook Matthys de social media niet vergeten en zette hij 

een tekstje op z'n Instragramaccount om enkele mensen te bedanken.  Een screenshot hiervan staat op de volgende 

pagina. 

Behalve Matthys komt ook Joris Arnauts terecht in de Sportieve Cel.  De extra aanwervingen passen in de nieuwe visie 

van KV Mechelen om minder afhankelijk te zijn van externe partijen voor de uitvoering van onder meer 

scoutingsopdrachten en het opvolgen van toekomstige transfers. 

 



Verder kreeg KV Mechelen vandaag 

een UEFA-inspecteur op bezoek om 

het AFAS-stadion te keuren.  De was 

de Schot Scott Struthers die honneurs 

waarnam voor de Europese voetbal-

bond.  Volgens veiligheidsverant-

woordelijke Eric Van Malderen verliep 

de eerste controle vlot.  Pas na een 

tweede controle beslist de UEFA of KV 

Mechelen een officiële UEFA-

stadionlicentie 'categorie 4' krijgt. 
 

Dinsdag 28 mei:  Vandaag stonden de 

laatste pleidooien voor de 

Geschillencommissie Hoger Beroep in 

de zaak Propere Handen op het 

programma. Ook KV Mechelen pleitte 

vandaag. Een overzicht => 
 

Geen antwoorden van bondsparket 

“Wij hebben in onze conclusies 17 

pagina’s aan de inhoud – niet de 

procedures – van de zaak gewijd, 

maar we moeten vaststellen dat het 

Bondsparket, noch in zijn conclusies, 

noch in zijn pleidooien heeft 

geantwoord op de argumenten ten 

gronde”, zo stak clubadvocaat Joost 

Everaert van wal. 

Het Bondsparket las afgelopen 

zaterdag in zijn antwoorden 

telefoongesprekken voor, maar had 

de vraag moeten beantwoorden en 

onderzoeken of die 

telefoongesprekken, voor zover ze 

correct weergegeven en 

geïnterpreteerd worden, toegerekend 

kunnen worden aan de club. 
 

“Wie schuldig is, vraagt geen 

onderzoek” 

KV Mechelen vroeg reeds op 30 april 

om een onderzoek te voeren naar de 

manier waarop beslissingen binnen de 

club gevoerd worden. “Iemand die 

schuldig is aan een overtreding, vraagt 

niet om een onderzoek.” 

De advocaten van de club haalden de 

duidelijke manier van besturen en 

werken binnen de club aan. Zo 

toonden zij aan dat zowel de 

juridische als de feitelijke 

beslissingsmacht niet bij de vier 

betrokken bestuurders liggen. 

“Bovendien bevestigt het tuchtdossier 

zelf met meer dan tien telefoontaps 

dat de leden van de raad van bestuur  

 

 
niet op de hoogte mochten zijn, zijn er bewijzen dat de leden van de raad van bestuur effectief van niets wisten en 

bereidde de club zich voor op een mogelijke degradatie. Net zoals het feit dat makelaar Veljkovic eigen belangen heeft, is 

dit, ondanks onze vraag, allemaal niet door het bondsparket onderzocht.” 
 

“Waarom zijn de telefoontaps niet opgevraagd?” 

KV Mechelen benadrukte nog eens de aanpak van de procedures. “De rechter in kortgeding was duidelijk: “het spreekt 

vanzelf dat de Geschillencommissie Hoger Beroep alle argumenten van partijen met betrekking tot het eerlijk proces en 

de rechten van verdediging zal moeten beoordelen.”” 



Tot slot van het stukje procedures, stelden de advocaten een opvallende vraag. “We vroegen om de telefoontaps op te 

vragen bij het parket of tenminste de tegenstrijdigheden tussen transcripties en de samenvattingen te verklaren. Waarom 

is dat nu niet gebeurd?” 
 

Degradatie is onmogelijk volgens reglement 

Kwam ook nog aan bod: het ondertussen befaamde stukje reglement waarin staat dat degradatie gevraagd kan worden 

als sanctie. Als de vordering ingediend is vóór 15 juni van het betrokken seizoen van de beweerde poging of daad van 

competitievervalsing, is degradatie een mogelijke sanctie. Wat dus niet het geval is. 

Het bondsparket verwees naar het oude, historische karakter van die regel. “Maar het is een beslissing van het 

Uitvoerend Comité volgens de bepalingen van het Bondsreglement die niet is afgeschaft”, duidt Everaert. 

“Het is niet omdat een regel 35 jaar oud is, dat die enkel rechtshistorische relevantie heeft. Het Burgerlijk Wetboek 

dateert van 1805. Ik heb nog niemand horen pleiten: “dat is oud, we gaan dat toch niet toepassen, zeker?”. 

Over de eis van Tubize – degradatie naar eerste amateur – was de raadsman ook klaar en duidelijk: het reglement 

voorziet niet in een situatie van sportieve promotie én sanctie van degradatie in hetzelfde seizoen. “Degradatie naar 

eerste amateur kan sowieso niet.” 
 

Dieter Penninckx neemt het woord 

Geachte Voorzitter, 
Geachte leden van de Geschillencommissie Hoger Beroep, 
Graag neem ik namens KV Mechelen het woord. 
Naast het feit dat ik zowat 40 jaar trotse supporter ben, ben ik eind 2017 gevraagd om als mede-hoofdaandeelhouder in de 
club te stappen. 
Als CEO van een beursgenoteerd bedrijf zou ik – samen met andere en nieuwe investeerders – de club wel iets kunnen 
bijbrengen op het vlak van professionalisering en goed bestuur. Ik stapte in, vanuit clubliefde.  
Vanaf de eerste bestuursvergadering en dit in “tempore non suspecto” stond professionalisering, organiseren van goed 
bestuur, een nieuw stadion en reduceren van het aantal spelers per makelaar hoog op de agenda. En dat lukte ook. In een 
goed half jaar tijd is veel gerealiseerd. 
Mijnheer de Voorzitter, 
Laat me duidelijk zijn: ik neem hier niet het woord omdat we vinden dat wie iets fout doet niet gestraft moet worden. 
Integendeel.  
Het is niet omdat KV Mechelen een zeer bijzondere club is, een club met lokale verankering en bovendien een club van, 
voor én door supporters is, dat wij een uitzonderingsbehandeling vragen. Neen. 
Ook Waasland-Beveren, en ja ook Beerschot, Lokeren en Tubize hebben supporters, spelers en medewerkers die trots zijn 
op hun clubkleuren. Wij vragen net als iedereen dat het reglement wordt toegepast en dat waar het mogelijks interpretatie 
vrijheid toelaat, het wordt toegepast zoals het ook in het verleden werd toegepast. Niet meer, maar ook niet minder. U 
begrijpt wat ik bedoel. 
Mijnheer de Voorzitter, 
Ik neem eigenlijk ook niet het woord om nog eens te benadrukken dat bij het oordelen over mogelijke bewijzen van fouten, 
de rechten van de verdediging essentieel zijn voor personen en clubs. Dat weet u beter dan ik. 
Een partij die zich in een proces als dit moet verdedigen heeft het recht 
- te verifiëren hoe en in welke omstandigheden de telefoongesprekken zijn opgenomen 
- het recht om over alle stukken à charge maar zeker ook à décharge te beschikken 
- en over voldoende tijd te beschikken om zicht behoorlijk te kunnen verdedigen. 
Zeven lange maanden nadat het nieuws uitbrak, heb ik voor de eerste keer het werkstuk van meester Wagner mogen 
ontvangen. Goed 1 maand later staan we hier voor een laatste keer voor u. U begrijpt wat ik bedoel. 
Mijnheer de Voorzitter, 
Ik neem hier enkel en alleen het woord omdat voor ons – zoals voor iedereen hier aanwezig – de essentiële vraag is: heeft 
onze club strafbare fouten gemaakt? 
Wel, begin oktober brak er een ongekend onweer uit over het ganse Belgisch voetbal. En of we nu wilden of niet: vele 
maanden is het oog van de mediastorm boven Mechelen blijven hangen. De publieke opinie heeft geoordeeld en ons vaak 
ook veroordeeld vooraleer we zelf het woord konden nemen. 
Nu  8 maanden lang, hebben we ons als club niet laten verleiden in te gaan tegen deze mediastorm. Zelfs al was het op 
momenten heel duidelijk van waar die wind kwam. De opeenvolgende perslekken en commentaren waren er zo ver over 
dat het zelfs voor ons lachwekkend werd. Wij kozen voor een andere aanpak. 
Wij kozen ervoor om de rust te bewaren: als je geschoren wordt, moet je stilzitten, uiterlijk dan toch. 
En ik kan u zeggen: we zijn serieus geschoren… Maar intern hebben we niet stilgezeten. We hebben gefocust op wat voor 
een voetbalclub belangrijk was: voetbal spelen. Onze ploeg en staf deed onder deze omstandigheden het onmogelijke: ze 
pakten zowel de kampioenstitel als de Beker van België. Intussen hebben we met een klein team trachten te achterhalen wat 
er nu echt gebeurd is. 
Mijnheer de Voorzitter, ik geef u dan ook graag in 6 punten enkele inzichten mee: 
Ten eerste, de raad van bestuur bestuurt de club en heeft steeds zijn werk gedaan. Het degradatiespook stak naar het einde 
van het seizoen de kop op, maar de raad van bestuur is daar steeds zorgvuldig en op een correcte manier mee omgegaan. 
Op geen enkel ogenblik is er maar gesuggereerd dat de competitie zou kunnen vervalst te worden. Never. Nooit. 
Ten tweede, de laatste dagen van het seizoen ‘17-‘18 heerste er om en rondom Mechelen grote zenuwachtigheid. Zou het 
kunnen dat bepaalde stukjes beschikbare tekst in die context te plaatsen en te begrijpen zijn? In de media werd voorafgaand 
aan de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen breed ingegaan of Eupen-Moeskroen wel eerlijk gespeeld zou worden. 



Het proces van Eupen-Moeskroen moet blijkbaar niet gevoerd worden, maar iedereen heeft wel gezien wat er te zien was. 
2-0 versus 0-0 in wedstrijdminuut 70’ en dan plots uit het niets een opeenvolging van 4 treffers die zo maar uit de lucht 
vallen. 
Voor wie het vergeten is: de beelden circuleren nog steeds op het internet. Vanop ons plaatsje in het stadion tussen de 
supporters, hebben mijn kinderen en ik minutenlang geweend en samen “You never walk alone” gezongen. Soit, conclusie: 
KV Mechelen zakt naar 1B. 
Ten derde. Wij zien in geen enkel voorliggend stuk nog maar het begin van bewijs dat KVM besluit de opdracht te geven 
tot benaderen van, laat staan een betaling uit te voeren aan Waasland-Beveren. Dit terwijl de raad van bestuur in die 
periode verschillende keren is samengekomen om besluiten te nemen. 
Wel lezen we over de makelaar dat hij aan derden zegt over zijn activiteiten “Somers wil niet meewerken”, “het bestuur 
mag het niet weten”, enz. Uiteraard was het voor ons fijner geweest dat een krant of een tv-zender dit als kop had gebruikt. 
Ten vierde. Terwijl wij uitgaan van de onschuld van onze bestuurders tot het tegendeel bewezen is, en dat bewijs ligt 
duidelijk niet voor, kan ik alleen maar nuchter vaststellen: 
dat minstens een grote meerderheid van de aandeelhouders zeker niets met deze zaak te maken heeft. 
dat minstens een grote meerderheid van de bestuurders zeker niets met deze zaak te maken heeft. 
en dat minstens 20.000 duizend supporters en waarschijnlijk veel meer niets met deze zaak te maken hebben. 
Ten vijfde. Wel lezen we dat enkele mensen getracht hebben te weten te komen of Moeskroen voluit zou gaan en of 
Beveren met zijn type-elftal zou spelen. 
Weet u dat de dag voor de wedstrijd er – zoals voor elke wedstrijd – een KVM-scout naar de training van Waasland-
Beveren is gaan kijken om iets meer te weten te komen over de tegenstander? Waarom, mijnheer de Voorzitter? Omdat 
niemand binnen onze club tot vlak voor de wedstrijd wist hoe Waasland-Beveren zou spelen. 
Ten zesde. In mijn professionele context heb ik de laatste jaren meer dan 500 winkelpanden aangehuurd. Ook in de 
immobiliënwereld zijn makelaars actief. Zoals het niet evident is een topspeler aan te werven, is het niet evident een 
winkelpand op de Meir of de Nieuwstraat aan te huren. 
Zal ik u vertellen hoe vaak ik moet verifiëren of het toppand dat men me aanbiedt wel echt te huur staat? Vaak is dit niet 
eens het geval. De enthousiaste makelaar wil gewoon weten of, en aan welke prijs ik een concreet pand wil aanhuren, zodat 
hij met deze interesse nadien naar de eigenaar kan om een deal uit te lokken. 
Makelaars zijn market-makers. De acteurs tussen vraag en aanbod, zonder hen geen deals. Zij zijn gewiekst, ze polsen 
links, ze polsen rechts, ze doen hun job, niet meer, maar zeker ook niet minder. Eén zaak is duidelijk: KV Mechelen heeft 
nooit opdracht gegeven om te polsen bij Waasland-Beveren. De makelaar heeft op eigen houtje gehandeld om zo een 
aanbod los te weken. Wat hem duidelijk niet gelukt is. 
Tenslotte, Mijnheer de Voorzitter, nog even dit: 
zoals u weet is Mark Uytterhoeven, naast geel-rood supporter en clubheld, een bekend tv-maker. Een van de beste ooit. 
Voor mij is zijn beste programma “Alles kan beter”. Het bestond erin om goed gekozen stukjes beeld en tekst te knippen en 
te plakken tot een verhaal waarbij een ernstig gesprek omgevormd werd tot een humoristisch stuk dat een loopje nam met 
de realiteit. Ongelofelijk grappig. U kan dit op Youtube vinden. 
Mijnheer de Voorzitter, zou het kunnen dat we in een zelfde soort realiteit zitten? Zou het kunnen dat de procureur met een 
verhaallijn in het achterhoofd de stukjes zo bij elkaar probeert te knippen en te plakken tot wat hij graag wil zien? De pers 
smult van deze verhalen, maar het blijft een samengesteld, en misschien zelfs goed verkopend verhaal, maar bovenal is het 
en blijft het fictief. 
En grappig is het verhaal allerminst, het is bittere ernst voor al wie onze club een warm hart toedraagt en voor het Belgisch 
voetbal in het algemeen om zulke fictie dag in, dag uit over je heen te krijgen. 
Ik kan u verzekeren, dit waren 8 sportieve maanden om nooit meer te vergeten. Maar extra-sportief was het een hel, 
mijnheer de Voorzitter. 8 maanden lang, tot een week voor de bekerfinale hebben we geduldig gewacht op het bondsparket 
en de vordering van dhr. Wagner. En dan eist hij een onmogelijk zware straf. 
Wij begrijpen dit niet, mijnheer de Voorzitter, echt niet. Alles kan blijkbaar beter. 
Zo wil ik dan ook graag afronden, mijnheer de Voorzitter: onze club heeft niets strafbaar gedaan, KV Mechelen is 
onschuldig, we rekenen op u om zo te oordelen. 
 

Na de slotpleidooien vandaag gaat de Geschillencommissie Hoger Beroep meer dan waarschijnlijk één van de komende 

dagen over tot een beslissing. Tegen die beslissing is beroep mogelijk bij het BAS. 
 

Dinsdag 28 mei:  Vandaag werd het contract met hoofdtrainer Wouter Vrancken opengebroken.  Vrancken had nog een 

contract voor 1 seizoen, dit werd nu veranderd tot één van onbepaalde duur.  In een interview op de website liet hij 

weten dat hij z'n contract tekende los van de reeks waarin KV Mechelen zal spelen volgend seizoen.  Op 10 juni verwacht 

hij de A-kern terug in Mechelen om de voorbereiding op het nieuwe seizoen te starten met fysieke testen. 
 

Woensdag 29 mei:  Na El Gharbi en Servranckx kreeg ook jeugdspeler Milan Robberechts een contract.  Robberechts is 

een 15-jarige aanvaller die afgelopen seizoen bij de U15 van KV speelde.  Hij tekende een overeenkomst met Malinwa tot 

2022 met een optie voor een bijkomend seizoen. 
 

Vrijdag 31 mei:  Ondanks de onzekerheid in welke afdeling KV Mechelen zal terecht komen, zat de Technische Staf niet 

stil en maakten ze vandaag het voorbereidingsprogramma voor het seizoen 2019-2020 bekend.  Van 10 tot 13 juni 

worden de spelers onderworpen aan fysieke testen en op 14 juni staat de eerste veldtraining gepland.  Traditioneel vindt 

de eerste oefenwedstrijd plaats op het veld van de buren van K. Groen-Rood Katelijne: dit jaar zal dat op 22 juni zijn.  

Daarna volgen nog matchen tegen KFC Eppegem (26 juni), KVV THES Sport (29 juni), KSK Heist (3 juli) en Oud-Heverlee 

Leuven (6 juli, op VK Linden).  Op 8 juli trekken de troepen van coach Wouter Vrancken naar Garderen voor een stage van 

een week.  Op vrijdag 12 juli oefenen ze in Nederland tegen RKC Waalwijk (achter gesloten deuren) en een dag later is SC 



Heerenveen sparringpartner (op VV Langezwaag).  De laatste oefenmatch vooraleer KV landskampioen KRC Genk 

bekampt voor de Supercup (20 juli) gaat ook door in Nederland: op donderdag 18 juli speelt Malinwa er tegen SV RODA JC. 
 

Zaterdag 1 juni:  Exact een maand na de euforie van de gewonnen bekerfinale kreeg KV Mechelen het slechte nieuws van 

de Geschillencommissie Hoger Beroep dat het schuldig werd bevonden in de zaak van de matchfixing.  Als straf mag KV 

niet promoveren naar eerste klasse A en wordt het uitgesloten voor beker- en Europees voetbal.  Als klap op de vuurpijl 

moet KV de competitie volgend seizoen beginnen met 12 minpunten, verspreid over beide periodes.  KV Mechelen 

begrijpt deze beslissing niet en gaat zich beraden om in beroep te gaan tegen deze straf. 
 

Maandag 3 juni:  KV Mechelen reageerde vandaag op de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep met 

volgend bericht op de website: 
 

Reactie na beslissing Geschillencommissie Hoger Beroep: “Er is niet ingegaan op onze argumenten” 

KV Mechelen reageert na de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep en beslist binnen de zeven dagen 
over beroep bij het BAS. “Na een eerste lezing merken we dat de commissie gewoonweg niet ingaat op onze 
argumenten en vragen voor bijkomend onderzoek”, klinkt het bij KVM. 
De Geschillencommissie Hoger Beroep oordeelde zaterdag dat KV Mechelen in het tuchtdossier van “Propere 
Handen” moet degraderen naar 1B mét een aftrek van 12 punten en geen Croky Cup of Europees voetbal mag spelen. 
“We hebben de beslissing een eerste keer kunnen doornemen”, zo zegt Joost Everaert, advocaat van de club. “We 
merken dat onze vragen en argumenten niet of nauwelijks beantwoord zijn in de nochtans uitgebreide beslissing.” 
Telefoontaps bewijzen: raad van bestuur mag het niet weten 

De Geschillencommissie Hoger Beroep vindt dat de beweerde betrokkenheid van 4 bestuurders waaronder  2 
dagelijkse bestuurders binnen de club toerekenbaar is aan de hele club KVM. 
Toch toonde KVM tijdens de pleidooien aan dat zowel de juridische als de feitelijke beslissingsmacht niet bij de vier 
betrokken bestuurders liggen. 
“Dat is misschien niet zo in alle clubs, maar wel bij KVM. Voor elke grote beslissing op clubniveau komen immers 
de bestuurders van de verschillende aandeelhoudersklasses, met inbegrip van de supportersafvaardiging, samen. We 
vroegen een onderzoek naar de werking en de betrokkenheid van de club, maar daar is niet op geantwoord.” 
“De Geschillencommissie Hoger Beroep stelt dat de vier bestuurders “de touwtjes stevig in handen hielden” binnen 
KVM, maar dat strookt niet met de realiteit.” 
“Daarnaast: meer dan tien telefoontaps bevestigen dat de leden van de raad van bestuur – die uit 11 leden bestaat – 
niet op de hoogte mochten zijn en er zijn bewijzen dat de leden van de raad van bestuur effectief van niets wisten.” 
Bijkomende vragen tot onderzoek genegeerd 

Ook het opvragen van telefoontaps bij het parket of het ophelderen van tegenstrijdige transcripties van de taps, is niet 
gebeurd. 
De Geschillencommissie Hoger Beroep zwijgt over het recht van een vervolgde partij om de telefoontaps te kunnen 
beluisteren, hoewel dat recht uitdrukkelijk door het Hof van Cassatie is erkend. 
Degradatie onmogelijk 

De Geschillencommissie Hoger Beroep negeert ook de conclusie dat degradatie als sanctie onmogelijk is. “Het staat 
nochtans duidelijk zwart op wit in artikel B1711 en het is bevestigd door het Uitvoerend Comité van de KBVB, dat 
officieel bevoegd is om het reglement te interpreteren”, zo zegt de advocaat van KVM. 
“Nu worden allerlei andere artikels bij elkaar gehaald om toch maar degradatie te kunnen opleggen. Dat kan dus 
niet.” 
Binnen zeven dagen beslissing over beroep 

De raad van bestuur van KV Mechelen bestudeert de komende dagen verder de beslissing. KV Mechelen zal binnen 
de zeven dagen beslissen over in beroep gaan bij het BAS. “We zijn onschuldig en we gaan niet opdraaien voor iets 
wat we niet gedaan hebben”, is KVM resoluut. 
 

Donderdag 6 juni:  Wat al enkele dagen in de lucht hing, werd vandaag officieel: KV Mechelen ging in beroep bij het BAS 

(het Belgisch Arbitragehof voor de Sport) tegen de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep. 

“De club is onschuldig en wil niet opdraaien voor wat zij niet gedaan heeft”, zo zegt Joost Everaert, advocaat van KVM. 

“Zo is er geen onderzoek gedaan naar de werking en de betrokkenheid van de club en zijn er meer dan tien telefoontaps 

die bewijzen dat de leden van de raad van bestuur – die uit 11 leden bestaat – “van niets mochten weten”.  Beslissingen 

op clubniveau worden met bestuurders van verschillende aandeelhoudersklasses, inclusief de supportersafvaardiging, 

genomen.  We vragen daarom nog steeds dat onderzoek naar de werking en de betrokkenheid van de club.” 

Daarnaast heeft KVM als vervolgde partij het recht om de volledige telefoontaps te kunnen beluisteren.  “Dat is een recht 

dat uitdrukkelijk door het Hof van Cassatie is erkend.  De Geschillencommissie Hoger Beroep heeft deze niet opgevraagd”, 

zo zegt Everaert.  Ook degradatie als straf is onmogelijk.  “Zoals reeds gezegd staat dat zwart op wit in artikel B1711.  Dat 

is bevestigd door het Uitvoerend Comité van de KBVB, dat officieel bevoegd is om het reglement te interpreteren.  Onder 

meer met deze argumenten trekken we naar het BAS.”  Het beroep wordt nu officieel overgemaakt aan het BAS.  Dat zal 

de zaak volgende week opnieuw inleiden met alle betrokken partijen. 
 

Vrijdag 7 juni:  Met Dylan Dassy legde KV Mechelen opnieuw een jeugdspeler vast.  De 16-jarige linksback, die tevens 

jeugdinternational is, tekende een contract tot 2021 met een optie voor een extra jaar.  Dassy is een Mechelaar die al 

heel z’n leven voor Malinwa speelt.  Hij behoort tot de spelers van het high potential project Yellow Red Young Army die 

KV extra wil begeleiden op tactisch, technisch, medisch en mentaal vlak.  De club wil met hen werken op dezelfde manier 



als met de A-kern zodat de overstap van de jeugd naar de eerste ploeg kleiner wordt. 

Verder was er ook nog goed nieuws te rapen op de jeugdacademie wat betreft de algemene evaluatie door de KBVB.  KV 

Mechelen behaalde een score van 79 procent en behoort daarmee, voor het vierde jaar oprij, tot de top-12 in België.  

Tijdens deze evaluatie werd rekening gehouden met sportieve prestaties, het aantal gediplomeerde trainers, medische en 

mentale begeleiding, samenwerkingsverbanden met andere clubs, infrastructuur, …  Met die resultaat eindigde Malinwa 

zelfs bij de beste 8 van Belgie zodat de jeugd sowieso in de hoogste reeksen zal voetballen.  Voor volgend seizoen legt de 

club de lat weer iets hoger.  Daarom worden op dit moment de kleedkamers op de jeugdacadamie vernieuwd. 
 

Zaterdag 8 juni:  Volgens Gazet van Antwerpen verkocht KV Mechelen al 9 800 abonnement voor het nieuwe seizoen.   
 

Maandag 10 juni:  Nadat gisteren de jonkies hun fysieke en medische testen aflegden op KV, was het vandaag de beurt 

aan Onur Kaya, Igor de Camargo, William Togui Mel, Germán Mera Caceres, Gustav Engvall, Trova Boni, Nikola Storm, 

Clément Tainmont en Alexander Corryn.  Ook Ahmed El Messaoudi, terug na z'n uitleenbeurt aan het Nederlandse 

Fortuna Sittard, was van de partij in de Bakala Academy in Leuven.  Jordy Peffer en Miguel Cobos Copado Mees keren niet 

terug na hun verhuurperiode.  Beide spelers zijn einde contract bij Malinwa en blijven respectievelijk bij KFC Duffel en K. 

Lyra Lierse.  Andere huurlingen zoals Mamadou Bagayoko, Glenn Claes en Hannes Smolders hoeven zich volgens Gazet 

van Antwerpen niet te melden.  Smolders zou definitief bij Lierse Kempenzonen kunnen tekenen en voor Claes wordt een 

oplossing gezocht.  Bagayoko gaat zich eerst concentreren op de Africa Cup met Ivoorkust.  Over het contract van 

Dimitrios Kolovos was volgens de Gazet onduidelijkheid, maar de Griekse middenvelder tekende bij het Cypriotische 

Omonia AC uit Nicosia wel degelijk een langdurig contract tot 2021 in plaats van een uitleenperiode.  Tot slot zou KV 

Mechelen ook niet meer rekenen op de diensten van Mathieu Cornet.  De bonkige spits kon zich niet doorzetten en mag 

vertrekken. 
 

Woensdag 12 juni:  De verwachtte transfer van Hannes Smolders naar Lierse Kempenzonen werd vandaag officieel.  De 

21-jarige verdediger, die reeds een half seizoen werd uitgeleend aan de Kempense fusieclub, maakt definitief de overstap 

naar de geel-zwarten uit Lier. 
 

Donderdag 13 juni:  Vandaag tekende Arjan Swinkels een nieuw contract bij KV Mechelen.  De Nederlander die vorig 

seizoen de overstap maakte van KFC Olympia Beerschot-Wilrijk tekende toen een overeenkomst bij Malinwa voor 1 

seizoen en doet er nu een extra jaartje bij. 
 

Vrijdag 14 juni:  23 spelers waren vandaag paraat voor de eerste veldtraining van het nieuwe seizoen.  Joachim Van 

Damme, Laurent Lemoine en Sofiane Hasan Bouzian bleven uit voorzorg aan de kant, Alèc Van Hoorenbeeck was afwezig 

wegens examens.  Abou Ben Qadir Ouattara, sinds januari uitgeleend aan het Franse Lille OSC, was er ook niet.  De club 

uit Rijsel lichtte de optie uit z'n huurcontract en nam de jonge rechtsbuiten definitief over.  Ahmed El Messaoudi, terug 

van een uitleenbeurt aan Fortuna Sittard, pikt normaal gezien maandag aan.  Volgende spelers tekenden wel present: 

Lucas Bijker, Trova Boni, Gaétan Bosiers, Bram Castro, Alexander Corryn, Lars Coveliers, Maxime De Bie, Igor de Camargo, 

Gustav Engvall, Onur Kaya, Germán Mera, Thibaut Peyre, Rob Schoofs, Nikola Storm, Arjan Swinkels, Clément Tainmont, 

William Togui, Arno Valkenaers, Jules Van Cleemput, Arno Van Keilegom, Michael Verrips, Aster Vranckx en Mohamed 

Zeroual. 
 

 
 

Groepsfoto van de eerste veldtraining waar conditietrainer Glenn Vanryckeghem de ploeg op sleeptouw neemt. 

 



Dinsdag 18 juni:  Na 5 seizoenen verlaat Glenn Claes KV Mechelen.  De linksbuiten kwam in 2013 bij Malinwa terecht en 

speelde meer dan 100 wedstrijden voor KV.  Vorig seizoen werd hij al uitgeleend aan Lommel SK.  Nu vertrekt hij definitief 

naar R. Excelsior Virton, de kampioen van de eerste amateurklasse. 
 

Woensdag 19 juni:  Sebbe Augustijns, de aanvoerder van de beloften van KV Mechelen, gaat volgend seizoen voor het 

Nederlandse RKC spelen.  De club uit Waalwijk promoveerde enkele weken geleden naar de eredivisie. 
 

Zaterdag 22 juni:  Oefenwedstrijd #1  =>  K. Groen-Rood Katelijne  -  KV Mechelen   0-10 

KV versloeg op een warme zaterdagavond Groen Rood Katelijne met 0-10. 

Het eerste doelpunt viel al na 4 minuten. Engvall lobde de bal netjes in doel. Na het openingsdoelpunt kwam Katelijne, 

door onder andere Huysmans, nog aan enkele kansen. De Camargo zorgde met twee doelpunten voor een 0-3 ruststand. 

In de tweede helft mocht een volledig nieuw elftal opdraven. Togui zat na drie minuten snel op de bal en blokte de uittrap 

van de keeper in doel. Nadien scoorden Van Keilegom, Van Hoorenbeeck (2x), Bosiers en nog tweemaal Togui. De 

wedstrijd eindigde met 0-10, een evenaring van vorig seizoen. 
 

Woensdag 26 juni:  Oefenwedstrijd #2  =>  KFC Eppegem  -  KV Mechelen   2-4 

Voor KV Mechelen stond vanavond de tweede oefenpartij van de voorbereiding op het programma. Op het veld van KFC 

Eppegem werd het 2-4.  

In de eerste helft had geelrood het knap lastig met een gretige thuisploeg. KFC Eppegem klom op voorsprong via een 

strafschopdoelpunt. Malinwa leek met een achterstand de rust in te gaan, maar dat was zonder het duo De Camargo-

Storm gerekend. Eerst benutte De Camargo zelf een strafschop en vlak voor het rustsignaal haalde Storm verschroeiend 

uit. Malinwa zo op en over KFC Eppegem in het slot van de eerste helft.  

Lang kon geelrood de voorsprong niet vasthouden in de tweede helft, want al snel prikte KFC Eppegem de gelijkmaker 

binnen. Even later toonde Tainmont dan weer zijn kunnen op aangeven van Schoofs. (2-3) KV Mechelen probeerde de 

score nog verder uit te diepen, maar het was vooral een bedrijvige Togui die de mogelijkheden onbenut liet. In het slot 

forceerde geelrood dan een tweede strafschop. Togui nam zijn verantwoordelijkheid en miste niet: 2-4. 
 

Vrijdag 28 juni:  Ondertussen stelde KV Mechelen de nieuwe shirts voor het komende seizoen voor.  De shirts werden in 

samenspraak met spelers en fans ontworpen.  Net zoals vorig seizoen zijn het tweede en het derde shirt voornamelijk wit 

en zwart met een geelrode touch. 

Verder verlengde Sofiane Hassan Bouzian z'n contract met één jaar met een optie voor een extra seizoen.  De jonge 

doelman, wiens vorige contract tot 2020 liep, blijft dus minstens tot 2021 bij Malinwa. 
 

 
 

Drie supporters mochten de nieuwe shirts showen aan het grote publiek. 
 

Zaterdag 29 juni:  Oefenwedstrijd #3  =>  KVV THES Sport  -  KV Mechelen   0-3 

Het was opnieuw zweten tijdens de derde oefenpartij van het nieuwe seizoen. Malinwa trok naar THES Sport voor een 

wedstrijd van twee keer 60 minuten. En het won met 0-3. 

KVM nam de wedstrijd meteen in handen, maar kwam moeilijk tot kansen. De vijfmansdefensie van THES Sport stond 

goed. Na 30 minuten noteerden we dan toch wat opwinding. Schoofs mocht helemaal alleen aannemen in de 

zestienmeter, omspeelde de thuisdoelman maar trapte alsnog op een verdediger. 

Na de drankpauze zagen we nagenoeg hetzelfde spelbeeld. Malinwa speelde de bal rond maar kwam zelden door de 

defensie van THES. Tot in minuut 50 Togui plots oog in oog stond met de goalie van de thuisploeg. Hij aarzelde niet en 

legde de 0-1 tegen de netten. 

De Camargo en Van Keilegom scoren 

De tweede helft begon met meer schwung. Al snel glipte De Camargo door de buitenspelval. De ex-Rode Duivel plaatste 

de bal met een lobje makkelijk over de uitgekomen goalie in doel. KVM hield het tempo hoog met onder meer een 

bedrijvige Van Keilegom. Dertig minuten ver in de tweede periode bekroonde de youngster z’n goeie partij met een 

doelpunt. Hij werd vrijgespeeld en werkte overhoeks af, 0-3. 



Ook tijdens het laatste halfuur bleef Malinwa baas. Vooral Van Keilegom had nog een paar kansjes om de score uit te 

diepen, maar dat lukte uiteindelijk niet meer. Eindstand na een extra lange partij: 0-3. 
 

Maandag 1 juli:  Met volgend bericht op haar website kondigde KV Mechelen het vertrek van het duo Somers-Vanroy 

aan: 
 

Olivier Somers en Stefaan Vanroy verlaten KV Mechelen en Belgisch voetbal 
 

Mede-hoofdaandeelhouder Olivier Somers en sportief directeur Stefaan Vanroy zetten een stap opzij bij KV 
Mechelen en verlaten het Belgische voetbal. De club komt daarmee grotendeels in handen van Dieter Penninckx, de 
andere hoofdaandeelhouder, die twee jaar geleden samen met Somers de meerderheid van de clubaandelen verwierf. 
Er wordt ook een deel van zijn aandelen aan het Malinwa Supportersorgaan geschonken. Dat hebben Olivier Somers 
en de andere leden van de raad van bestuur van KV afgelopen weekend in overleg beslist.    
 

Olivier Somers & Stefaan Vanroy: “Het was een van de moeilijkste en pijnlijkste beslissingen in ons leven, maar in 
het belang van de club en haar geweldige supporters is dit de juiste keuze. Het doet pijn om van deze fantastische 
vereniging afscheid te nemen, maar we konden en wilden niet langer blijven toekijken hoe onze reputatie en die van 
de club blijvend besmeurd werd. We hopen dat ons vertrek kan bijdragen tot een meer serene en eerlijke benadering 
van KV Mechelen.” 
“We blijven erbij dat we in deze zaak volledig onschuldig zijn. We zullen onszelf dan ook met alle middelen blijven 
verdedigen, maar we hebben het volste vertrouwen in het gerecht en zijn er rotsvast van overtuigd dat gerechtigheid 
zal geschieden.” 
Wijze waarop Propere Handen-zaak loopt aan de basis   

Somers & Vanroy: “De manier waarop de Belgische voetbalbond dit proces heeft gevoerd, ontgoochelt ons erg. De 
voorbije maanden bleek helaas dat een zeer gebrekkige procedure en een onvolledige bewijslast voldoende zijn voor 
een veroordeling. Dat daarbij een negatieve en vooringenomen beeldvorming belangrijker bleken te zijn dan een 
eerlijk proces stemt tot nadenken. 
Ook de keuze van de nieuwe leiding van de voetbalbond is niet van die aard om vertrouwen te hebben in een serene 
afwikkeling en sterkt ons in de beslissing dat we van de KBVB afscheid willen nemen. 
Het is nu aan het BAS om een oordeel te vellen. We hopen dat dit door onze beslissing en los van personen op een 
voor KV Mechelen en onszelf eerlijke en rechtvaardige manier zal gebeuren.” 
Trots op realisaties, KVM niet in de steek laten 

Somers & Vanroy: “Toen we een kleine twee jaren geleden aan dit project begonnen, hadden we nooit gedacht dat 
het zo zou moeten eindigen. We laten een club achter die op alle vlakken een stuk professioneler is. De nieuwe 
organisatie staat als een huis. De macht van een paar, ondertussen in opspraak geraakte, makelaars is definitief 
ingeperkt. Dit gebeurde zelfs voor het losbarsten van de hele zaak. 
Ook de sportieve manier van werken werd grondig aangepakt: de vernieuwde scoutingscel werkt volgens de meest 
moderne methodes. Met onze investeringen in een vernieuwde infrastructuur en een prachtige nieuwe tribune hebben 
we grote stappen naar een solide toekomst gezet. De sportieve resultaten volgden snel met uiteraard als hoogtepunt de 
titel en de onvergetelijke overwinning van de Belgische beker.” 
“We hebben de voorbije maanden samen met Dieter Penninckx zoveel energie in deze mooie club gestoken dat ons 
rood-geel hart bloedt bij dit vertrek. We vinden het verschrikkelijk spijtig dat we niet langer aan de kar kunnen 
trekken.” 
“Maar we blijven de trouwste supporters en laten KV Mechelen niet volledig los. Een aantal financiële 
overeenkomsten die nog lopen, zullen we loyaal uitvoeren. De bestuurders – onder leiding van Dieter – hebben ons 
verzekerd dat ze op de ingeslagen weg verder willen gaan. We wensen hen alle succes.” 
Dank aan de supporters… 

Somers & Vanroy: “We zijn de voorbije maanden door een lastige periode gegaan. Ook voor onze familie waren de 
gebeurtenissen vaak pijnlijk. Daarom zijn we de supporters ontzettend dankbaar voor alle steun. De ontvangst op het 
balkon van het stadhuis – toegejuicht door iedereen en samen delend in grote vreugde – was aangrijpend en 
ontroerend. We zullen jullie, supporters, nooit vergeten. Afscheid is niet altijd voor eeuwig.” 
… en dank aan Mark Uytterhoeven 

“We willen Mark Uytterhoeven uitdrukkelijk bedanken voor de steun en het advies bij deze beslissing. We waarderen 
zijn reactie na deze moeilijke beslissing enorm.” 
Mark Uytterhoeven: “Ik vind het enorm spijtig, maar als ik zie wat beide heren de voorbije maanden hebben moeten 
incasseren, begrijp ik hun beslissing. Zij zijn het slachtoffer van een makelaar die een wit voetje probeerde te halen 
bij een bestuur dat hem aan het buitenwerken was. En met succes buitengewerkt! Ik waardeer dan ook dat ze hun 
beslissing nemen in het belang van de club. Olivier en Stefaan hebben KV Mechelen de voorbije twee jaar meer doen 
groeien dan de jaren daarvoor. Ik hoop dat Dieter op dit elan kan doorgaan. ” 
Ook Dieter Penninckx is tevreden en strijdvaardig. 

Dieter Penninckx: “We hebben de voorbije jaren samen grote stappen gezet en de club voorbereid op een mooie 
toekomst. We zullen met zijn allen hard verder werken op de ingeslagen weg. We zullen de supportersinspraak nog 
meer verankeren in deze club.” 
 

Verder stelde de Pro League vandaag de kalender voor het nieuwe seizoen voor.  KVM start haar competitie op zaterdag 

27 juli met een verplaatsing naar SV Zulte-Waregem.  Een week later is landskampioen KRC Genk te gast Achter de 

Kazerne voor de eerste thuismatch van Malinwa.  De reguliere competitie wordt in het weekend van 13, 14 en 15 maart 



afgesloten met een verplaatsing naar datzelfde KRC Genk.  Uiteraard is deze kalender wegens de operatie Propere 

Handen onder voorbehoud. 
 

Dinsdag 2 juli:  Vandaag kwam KV Mechelen voor het Belgische Arbitragehof voor de Sport aan de beurt om zich te 

verdedigen in de zaak rond de matchfixing.  Tekst en uitleg hierover verscheen ook op de website: 
 

KV Mechelen pleitte dinsdag voor het BAS in de zaak “Propere Handen”. De advocaten van de club herhaalden dat 
KV Mechelen onschuldig is. “Het is toch niet omdat de ex-voorzitter, de ex-CEO en de ex-bondstrainer van de 
voetbalbond verdacht zijn, dat de voetbalbond zelf verdacht is? Dat is juist de vraag naar toerekenbaarheid.” 
 

Malinwa verdedigde zich dinsdag voor het BAS. In haar conclusies benadrukte KVM dat het 23 pagina’s aan 
argumenten ten gronde heeft gespendeerd over de onschuld van de club. Argumenten waar de Geschillencommissie 
Hoger Beroep niet op geantwoord heeft. 
Zelfde principes als bij Waasland-Beveren 

De club hamerde nogmaals op het feit dat in de telefoontaps duidelijk staat dat “de bestuurders het niet mogen weten” 
en dat de club onschuldig is. “Er is geen onderzoek gedaan naar de werking van onze club”, zo zegt advocaat Joost 
Everaert. 
“De ex-bestuurders hadden het voor het zeggen, zegt de Geschillencommissie Hoger Beroep. Want Steemans en 
Somers tekenden het contract om het stadion van Waasland-Beveren tijdens een mogelijke play-off 2 te huren… Dat 
andere, meer belangrijke, contracten zoals de bouw van de nieuwe tribune door andere bestuurders getekend werden, 
negeren we even.” 
  
“De Geschillencommissie Hoger Beroep heeft – terecht – Waasland-Beveren vrijgesproken. Dezelfde principes die 
zij daar hanteert zijn ook van toepassing op KV Mechelen. De bewijzen in de telefoontaps zijn daarvoor zelfs 
duidelijker. Bovendien zijn het aantal bestuurders dat betrokken is bij Waasland-Beveren proportioneel gezien twee 
keer zoveel dan bij KV Mechelen.“ 
Kortom, KV Mechelen kan mogelijke daden van competitievervalsing niet toegerekend worden. “Het is toch niet 
omdat de ex-voorzitter, de ex-CEO en de ex-bondstrainer van de Voetbalbond verdacht zijn, dat de Voetbalbond zelf 
verdacht is? Dat geldt ook bij KV Mechelen.” 
Degradatie onmogelijk 

Zoals ook in het verleden al aangehaald, kan de sanctie van degradatie sowieso niet. “De eis tot degradatie had 
moeten worden ingesteld vóór 15 juni van het betrokken seizoen (15 juni 2018), wat niet is gebeurd. Andere sancties 
kunnen wel nog als de club toch schuldig bevonden zou worden.” 
En ja… die procedure 

De advocaten van de club kwamen ook terug op het verloop van de procedure en de rechten van verdediging. Zo is 
het fundamenteel recht om taps te beluisteren geschonden, want deze zijn niet opgevraagd. 
Een aantal telefoontaps zijn niet door de Geschillencommissie Hoger Beroep opgevraagde tapbeschikking (toelating 
met argumentatie waarom speurders telefoongesprekken mogen afluisteren, nvdr.) gedekt. “Deze mogen dus niet 
meegenomen worden in het tuchtproces”, klinkt het. 
Het Belgische voetbal 

Joost Everaert sloot het pleidooi bij het BAS af met: “Het imago van het Belgische voetbal zal niet beschermd 
worden door het organiseren van schijnprocessen in eerste aanleg, door eigen regels niet toe te passen of op het 
laatste moment te veranderen of door contacten achter de schermen.” 
 

Woensdag 3 juli:  Oefenwedstrijd #4  =>  KSK Heist  -  KV Mechelen   0-0 

Malinwa ging op bezoek in Heist-op-den-Berg en speelde 0-0 gelijk. 

De thuisploeg kwam als eerste dreigen via Orey. De Heistenaar trapte tweemaal naast de kooi van Castro. KV kon voor 

gevaar zorgen via Zeroual maar zijn schot belandde aan de verkeerde kant van het zijnet. De beste kans van de eerste 

helft kwam via een voorzet van Bijker, Zeroual probeerde met een volley maar besloot over het doel. 

Na de rust kwamen er 9 nieuwe spelers aan de aftrap. Ook in die tweede helft bleef het initiatief van KV komen. El 

Messaoudi probeerde van ver doelman Van Aerschot te verschalken maar die blokte, ook de rebound van Van Keilegom 

strandde op de doelman. Ook Heist kon dreigen via Odutayo die later geblesseerd het veld moest verlaten. We noteerden 

nog enkele mogelijkheden voor KV maar ook een ultieme pegel van Van Hoorenbeeck kon niet verhinderen dat Malinwa 

voor het eerst in deze voorbereiding niet kon winnen. 
 

Vrijdag 5 juli:  KV Mechelen breidde vandaag haar technische staf uit.  De 54-jarige Jos Beckx zal instaan voor de scouting  

van doelmannen en voor de individuele begeleiding van de keepers van de A-kern.  Met Beckx haalde KV een ervaren rot 

in z'n vak binnen.  De voormalige keeperstrainer van onder andere K. Sint-Truidense VV en R. Standard de Liège werkte 

ook al bij de Rode Duivels met Thibaut Courtois, Simon Mignolet en Koen Casteels.  Verder had hij ook andere 

internationals zoals Victor Valdés en Eiji Kawashima onder z'n hoede. 
 

Zaterdag 6 juli:  Oefenwedstrijd #5  =>  Oud-Heverlee Leuven  -  KV Mechelen   4-4 

KV Mechelen speelde zaterdagavond 4-4 tegen Oud-Heverlee Leuven. Malinwa kwam terug van een 4-1 achterstand. 

Geel-rood kwam al na amper 6 minuten op achterstand nadat Mertens de bal onhoudbaar over Verrips in doel plaatste. 

KV had het zeer lastig met de Leuvenaars, het duurde dan ook tot de 23e minuut voordat Malinwa zelf de weg richting de 

zestien van OHL vond. Scoren lukte niet totdat Schoofs net na het half uur vanop ruim dertig meter uithaalde. Zijn schot 



belandde over de Leuvense doelman in de kruising. De gelijkmaker werd enkele minuten later uitgewist door Kotysch en 

toen Gilis er twee minuten later 3-1 van maakte leek Mechelen voor een zeer lastige klus te staan. 

Wouter Vrancken voerde tijdens de rust twee wissels door. Swinkels en Bosiers werden vervangen door Boni en Togui. De 

eerste kans van de tweede helft was voor KV maar Peyre kopte de voorzet van Kaya naast. Aan de overkant dook Henri in 

de rug van Boni, de Burkinees was verrast en haalde de aanvaller neer. Scheidsrechter Lardot wees naar de stip en de 

Franse spits maakte er zelf 4-1 van. Coach Vrancken bracht na het uur 9 nieuwe spelers in. 3 minuten later kopte Boni de 

4-2 binnen en invaller Togui bracht KV op 4-3 door sneller te zijn dan doelman Thamsatchanan. Vijf minuten voor tijd 

zorgde de 16-jarige Aster Vranckx voor de gelijkmaker. Zo werd het de wedstrijd van de jonge invallers. 
 

Maandag 8 juli:  Twee weken voor de eerste officiële afspraak van het seizoen, de Supercup tegen landskampioen KRC 

Genk, trok Malinwa op oefenkamp.  De Mechelse delegatie reisde naar het Nederlandse Garderen.  Laurent Lemoine, die 

in Mechelen bleef om daar verder te herstellen van z'n blessure aan de adductoren, en Germán Mera, die in Colombia zit 

om z'n transfer af te ronden, waren er niet bij. 

De 26-spelers die wel van de partij waren (Verrips, Castro, Valkenaers, Bouzian, Peyre, De Bie, Boni, Swinkels, Van 

Hoorenbeeck, Van Cleemput, Bijker, Corryn, El Messaoudi, Van Damme, Vranckx, Schoofs, Bosiers, Coveliers, Kaya, 

Tainmont, Zeroual, Engvall, Van Keilegom, Storm, Togui en De Camargo) kregen meteen een eerste training 

voorgeschoteld van coach Vrancken.  Vrijdag en zaterdag vinden oefenwedstrijden plaats tegen RKC Waalwijk en SC 

Heerenveen. 
 

Dinsdag 9 juli:  De transfer van Germán Mera Cáceres werd vandaag geofficialiseerd.  De Mechelse held van de 

bekerfinale tekende in z'n thuisland Colombia een contract bij Atlético Junior.   

Verder raakte bekend dat ook COO Bram Scheerlinck de club verlaat.  De Chief Operating Officer was net zoals Mera nog 

maar anderhalf in dienst bij Malinwa.  Zijn beslissing om voor een andere uitdaging te kiezen had niks te maken met de 

affaire Propere Handen.  KV zal de komende weken werk maken van z'n opvolging. 

Tot slot hebben de troepen van coach Wouter Vrancken er vandaag hun eerste volledige stagedag op zitten in Nederland.  

De dag begon met een ochtendloop in de Veluwse bossen.  Daarna stonden op de terreinen van SDC (Sterk Door 

Combinatie) Putten 2 veldtrainingen op het programma: ééntje om 11 uur en ééntje om 18 uur. 
 

Woensdag 10 juli:  Vanmiddag rond 14 uur 55 raakte bekend dat het BAS had beslist dat KV Mechelen toch mag 

promoveren naar eerste klasse A.  Over de grond van de zaak in de affaire van de matchfixing werd nog geen beslissing 

genomen maar het BAS oordeelde alvast dat KV Mechelen, indien het schuldig zou worden bevonden, niet gestraft kon 

worden met een degradatie.  Het was het artikel B1706 van het bondsreglement dat o.a. door de KVM-advocaten Tim De 

Hertogh en Joost Everaert werd aangehaald.  Daarin staat letterlijk dat straffen voor competitievervalsing vóór 15 juni van 

het betrokken seizoen moeten uitgesproken worden.  Het BAS volgde dat reglement waardoor KV Mechelen eindelijk 

zeker is van promotie.  Hieronder een scan van het betreffende artikel. 
 

 
 

Het goede nieuws zorgde uiteraard voor grote euforie binnen de Malinwafamilie.  Sterke man Dieter Penninckx, die op 

weg was naar Londen voor zaken, keerde terug naar Mechelen om van daar uit naar de stage in Garderen te vertrekken.  

Daar waren het enkele leden van de staff die de spelers, op dat moment bezig aan hun platte rust/middagdutje tussen 2 

trainingen, uit hun kamers riepen door in de gangen van Bilderberg Hotel 't Speulderbos op de kamerdeuren te gaan 

kloppen met de boodschap "1A! 1A! 1A!".  Dit zorgde voor dolle taferelen die maar al te graag werden gedeeld op de 

sociale media.  De avondtraining werd meteen afgelast en vervangen door een etentje.  Ook de ochtendloop van 

donderdag werd geanulleerd en de voormiddagtraining verlaat naar 11 uur, zodat iedereen even kon genieten van het 

moment. 

 's Avonds was het ook in het AFAS-stadion in Mechelen feest: om 19 uur opende tribune 3 haar deuren en werd er voor 

muziek en drank gezorgd.  Ook in de huiskamers van vele andere KV-supporters werden flessen gekraakt om de titel 

opnieuw te vieren.  In afwachting van het tweede luik van het oordeel van het BAS, schuldig of niet, kon deze 10 juli al 

niet meer kapot voor geel-rood. 
 

Donderdag 11 juli:  KV Mechelen liet weten dat het ondertussen al 10 250 abonnementen verkocht voor het nieuwe 

seizoen.  Het record van vorig seizoen (10 835) is dus in zicht. 

Op oefenkamp in Nederland was het vandaag tijd voor teambuilding.  De groep trok naar de Zandenplas in Nunspeet, op 

een boogscheut van hun uitvalsbasis in Garderen.  In groepjes van 6 of 7 moesten ze onder andere een katapult en een 

vlot in elkaar steken.  De ploeg die het eerste aan de overkant van het meertje een pion kon oppikken en weer aan het 

startpunt was kroonde zich tot winnaar.  "Team Engvall", met Castro, Peyre, Schoofs, De Bie, Coveliers, Valkenaers en de 

Zweed zelf uiteraard, kroonde zich tot 'Teambuildkampioen'. 
 



 
 

Vrijdag 12 juli:  Oefenwedstrijd #6  =>  RKC Waalwijk  -  KV Mechelen   3-1 

KV Mechelen speelde vrijdagavond haar eerste van twee oefenwedstrijden op zomerstage tegen RKC Waalwijk en verloor 

met 3-1. 

Een zeer jong geel-rood komt na een goeie 10 minuten op achterstand nadat Van Hoorenbeeck de bal in eigen doel werkt 

op een hoekschop. Daarna kan Malinwa een paar keer goed opzetten door het centrum, maar echt uitgespeelde kansen 

vallen er niet. Regen daarentegen was er meer dan genoeg… We gaan rusten met 1-0. 

Wouter Vrancken voert in de tweede helft maar één wissel door, Van Damme wordt vervangen door El Messaoudi. De 

Nederlandse jongens van RKC Waalwijk komen goed uit de kleedkamer want na enkele goed uitgespeelde kansen over de 

rechter flank staat het al snel 3-0. In het laatste half uur van de wedstrijd laten de jonkies van Malinwa de bal terug wat 

beter rondgaan en dat loont. Na een goede steal van Corryn kan De Camargo de bal verlengen tot bij Bosiers, die komt 

oog in oog met de keeper en legt de bal mooi in de verste hoek, het staat 3-1. En dat blijft het ook. 
 

Verder kwam vandaag ook het nieuws dat na een éénzijdig verzoekschrift van K. Beerschot VA de rechtbank van eerste 

aanleg heeft beslist dat de competities in eerste klasse A en eerste klasse B pas mogen starten na de definitieve uitspraak 

van het BAS.  Op die manier hopen de Antwerpenaren toch nog hun slag thuis te halen in de matchfixingaffaire en de 

plaats van KV Mechelen te mogen innemen in de hoogste klasse.  KV Mechelen heeft vertrouwen in het BAS dat 

woensdag besliste dat het sowieso in eerste klasse A mag starten. 
 

Zaterdag 13 juli:  Oefenwedstrijd #7  =>  SC Heerenveen  -  KV Mechelen   2-2 

Malinwa speelde zaterdagavond in de voorbereiding op het nieuwe seizoen tegen Heerenveen. De wedstrijd in het Friese 

dorp Langezwaag eindigde op 2-2. 

Meerdere KV-supporters hadden de verre verplaatsing naar Friesland meegemaakt. Zij zagen hoe de Nederlanders via 

Odgaard, al na 6 minuten op voorsprong gekopt werden. Heerenveen startte sterk aan de partij en kon onder andere via 

de 20-jarige Deen nog enkele keren dreigen. KV herstelde daarna het evenwicht. Engvall schoot het leer hard voorbij 

doelman Bednarek. Tien minuten voor rust kon Van Cleemput Odgaard nog van de 2-1 afhouden. 

Na de pauze kwam de jonge spits dan toch tot scoren, deze keer met de hak. Een kwartier voor tijd werd er dan toch 

gejuicht aan de kant van Geel-Rood maar het doelpunt van Togui werd afgekeurd wegens buitenspel. De 

aansluitingstreffer kwam er nog nadat Kaya een voorzet van Tainmont binnenduwde. Engvall kwam nog dicht bij een 

doelpunt maar de wedstrijd eindigde op 2-2. 
 

Tot slot wist Gazet van Antwerpen dat KV Mechelen haar budget voor het komende seizoen heeft opgetrokken tot 14,4 

miljoen euro.  Dat is een verhoging van ruim 30% tegenover het budget van 11 miljoen van vorig jaar.  Door die verhoging 

staat KVM op de tiende plaats in de budgettaire ranglijst van de clubs uit eerste klasse A. 
 

Zondag 14 juli:  KV Mechelen liet weten dat het directiecomité, dat instaat voor de dagelijkse leiding van de club, is 

uitgebreid met Gert Van Dyck en Frank Lagast.  Samen met Dieter Penninckx, Luc Leemans en Hans Van der Biesen nemen 

zij de komende periode de operationele beslissingen.  Dit onder leiding van Leemans en Van der Biesen.  Frank Lagast zal 

ook het commerciële luik van de werking van Malinwa op zich nemen. 
 

Maandag 15 juli:  Een nieuwe Klub25 werd geboren.  Alle zelfstandigen, ondernemers en bedrijven die businesspartner 

zijn van KV Mechelen werden hiervan automatisch lid.  Gedurende het seizoen zal de Klub25 een 4-tal gratis 



evenementen organiseren, alsook enkele betalende events.  Op die manier wil KV haar partners een platform aanbieden 

zodat ze elkaar beter kunnen leren kennen.
 

 

Dinsdag 16 juli:  De UEFA liet weten dat KV Mechelen voorlopig groen

Europa League.  De Europese voetbalbond gaat het verdict van het BAS afwachten om de knoop definitief door te hakken.  

Deze beslissing wordt pas rond half augustus verwacht.

Verder is de oefenwedstrijd van overmorgen op het veld van SV R

technische installaties van het Parkstad Limburgstadion in Kerkrade.
 

Woensdag 17 juli:  Amper één dag na het bericht van de UEFA sprak het BAS haar definitieve vonnis uit in de zaak rond 

de matchfixing: KV Mechelen en 4 bestuurders werden schuldig bevonden aan daden van competitievervalsing.  Als straf 

wordt KV Mechelen gedurende 1 seizoen 

League.  Wat de competitie betreft mag KV wel starten in eerste klasse A, en dat zonder minpunten.  De motivatie voor 

deze beslissing werd nog niet bekend gemaakt.  Ex

werden voor alle activiteiten bij de KBVB geschorst voor 10 jaar, Stefaan Vanroy voor 7 jaar.

Vandaag raakte ook bekend dat de wedstrijd tegen SV R

legionellabesmetting werd geconstateerd.
 

Donderdag 18 juli:  Sheldon Bateau is terug van weggeweest.  De 28

voor Malinwa voetbalde, tekende vandaag een contract voor 3 seizoenen.  De international

speelde ondertussen voor PFK Krylja Sovetov Samara in Rusland en Kairat Almaty in Kazachstan.  Op dit moment is hij 

actief voor het Noorse Sarpsborg 08 FF.  Zondag zal hij een laatste keer aantreden voor Sarpsborg in de wedstrijd teg

Molde FK, op 29 juli sluit hij aan bij de troepen van Wouter Vrancken.

Thomas Declerck, advocaat van KV Mechelen, liet vandaag weten dat club zich neerlegt bij de beslissing van het BAS.  

De UEFA had KV Mechelen gevraagd om tegen donderdagmiddag een st

BAS.  Zo kon Malinwa vragen om een nieuwe hoorzitting bij de UEFA en haar verdediging om toch Europees toegelaten te 

worden, voor de UEFA, verderzetten.  KV Mechelen heeft nu beslist dat bij de UEFA niet te do

voor het Belgische voetbal.   “De club betwist de beslissing van het BAS dat KVM schuldig is aan matchfixing. Daar blijven 

we heel duidelijk in: KV Mechelen heeft ge

maar dat zou de beslissing over het vijfde Europese ticket voor België uitstellen.

dat de club de wedstrijdvervalsing betwist.”

bestuderen momenteel de uitspraak om onze verdere positie te bepalen,” zo klinkt het nog.
 

Zaterdag 20 juli:  Pro League Supercup  =>  KRC Genk  

In de strijd om de Supercup was KV Mechelen een maatje te klein voor kersvers landskampioen

opnieuw geschiedenis schrijven door een eerste keer in zijn geschiedenis de beker, de competitie en de Supercup te 

winnen. Twee kopbalgoals van Dewaest en een actie van Vanzeir gooiden roet in het eten, waardoor KRC Genk de 

Supercup won. 

De landskampioen begon meteen gretig aan de eerste helft. De Norre zocht en bereikte Ito, die zich vlot voorbij Bijker 

draaide. De Japanner zette voor, maar de Mechelse verdediging kon de bal makkelijk wegwerken. Meteen daarna zorgde 

opnieuw De Norre voor het gevaar. Hij bracht voor tot bij Heynen, maar Corryn gooide nog net zijn been voor het schot.

Malinwa vroeg op achterstand 

Met nog geen kwartier op de klok bezweek de Mechelse verdediging onder de Genkse druk. Benson zette Verrips aan het 

werk met een lage vrije trap vanop zo’n 20 meter. Verrips bokste de bal eerst weg, maar Dewaest was goed gevolgd en 

kon de Mechelse goalie van dichtbij verschalken: 1

Malinwa bleef niet bij de pakken zitten en ging meteen

Genkse zestien, waar hij Engvall op Vukovic afstuurde. De Zweed nam Vukovic onder vuur, maar de hoek was scherp. Zijn 

schot werd afgeblokt en viel bijna voor de neus van Togui. Die kon van dich

verhinderde op het nippertje de uithaal. 

Tien minuten voor de rust kwam opnieuw Genk gevaarlijk opzetten. Heynen draaide zich goed weg en vond Piotrowski 

aan de overzijde. Die liep de zestien in en legde goed terug tot bi

ging net naast de kooi van Verrips. Kort daarna kreeg ook Samatta de kans om de score aan te dikken, maar hij wachtte te 

lang en zijn schot werd geblokt. 

De tweede helft begon met een waterkansje voor Me

zestien. Hij legde terug tot bij Corryn, die van buiten de zestien uithaalde, maar zijn schot ging enkele meters naast. Aan 

evenementen organiseren, alsook enkele betalende events.  Op die manier wil KV haar partners een platform aanbieden 

zodat ze elkaar beter kunnen leren kennen. 

De UEFA liet weten dat KV Mechelen voorlopig groen licht krijgt voor deelname aan de poulefase van de 

Europa League.  De Europese voetbalbond gaat het verdict van het BAS afwachten om de knoop definitief door te hakken.  

Deze beslissing wordt pas rond half augustus verwacht. 

n overmorgen op het veld van SV RODA JC afgelast wegens een storing aan één van de 

technische installaties van het Parkstad Limburgstadion in Kerkrade. 

Amper één dag na het bericht van de UEFA sprak het BAS haar definitieve vonnis uit in de zaak rond 

de matchfixing: KV Mechelen en 4 bestuurders werden schuldig bevonden aan daden van competitievervalsing.  Als straf 

wordt KV Mechelen gedurende 1 seizoen uitgesloten uit de beker van België en mag het niet deelnemen aan de Europa 

League.  Wat de competitie betreft mag KV wel starten in eerste klasse A, en dat zonder minpunten.  De motivatie voor 

deze beslissing werd nog niet bekend gemaakt.  Ex-bestuurslui Johan Timmermans, Thierry Steemans en Olivier Somers 

werden voor alle activiteiten bij de KBVB geschorst voor 10 jaar, Stefaan Vanroy voor 7 jaar. 

Vandaag raakte ook bekend dat de wedstrijd tegen SV RODA JC werd afgelast omdat in het Parkstad Limburgstadio

legionellabesmetting werd geconstateerd. 

Sheldon Bateau is terug van weggeweest.  De 28-jarige centrale verdediger, die al van 2012 tot 2015 

voor Malinwa voetbalde, tekende vandaag een contract voor 3 seizoenen.  De international van Trinidad & Tobago 

speelde ondertussen voor PFK Krylja Sovetov Samara in Rusland en Kairat Almaty in Kazachstan.  Op dit moment is hij 

actief voor het Noorse Sarpsborg 08 FF.  Zondag zal hij een laatste keer aantreden voor Sarpsborg in de wedstrijd teg

Molde FK, op 29 juli sluit hij aan bij de troepen van Wouter Vrancken. 

Thomas Declerck, advocaat van KV Mechelen, liet vandaag weten dat club zich neerlegt bij de beslissing van het BAS.  

De UEFA had KV Mechelen gevraagd om tegen donderdagmiddag een standpunt in te nemen over de beslissing van het 

Zo kon Malinwa vragen om een nieuwe hoorzitting bij de UEFA en haar verdediging om toch Europees toegelaten te 

KV Mechelen heeft nu beslist dat bij de UEFA niet te doen gezien de grote belangen 

“De club betwist de beslissing van het BAS dat KVM schuldig is aan matchfixing. Daar blijven 

we heel duidelijk in: KV Mechelen heeft geen wedstrijd vervalst”, aldus Declerck.  “We konden voor de UEF

maar dat zou de beslissing over het vijfde Europese ticket voor België uitstellen.  We gaan dat niet doen ondanks het feit 

dat de club de wedstrijdvervalsing betwist.”  KV Mechelen heeft ondertussen de motivatie van het BAS ontvangen. “We 

estuderen momenteel de uitspraak om onze verdere positie te bepalen,” zo klinkt het nog. 

Pro League Supercup  =>  KRC Genk  -  KV Mechelen   3-0 

In de strijd om de Supercup was KV Mechelen een maatje te klein voor kersvers landskampioen

opnieuw geschiedenis schrijven door een eerste keer in zijn geschiedenis de beker, de competitie en de Supercup te 

winnen. Twee kopbalgoals van Dewaest en een actie van Vanzeir gooiden roet in het eten, waardoor KRC Genk de 

De landskampioen begon meteen gretig aan de eerste helft. De Norre zocht en bereikte Ito, die zich vlot voorbij Bijker 

draaide. De Japanner zette voor, maar de Mechelse verdediging kon de bal makkelijk wegwerken. Meteen daarna zorgde 

voor het gevaar. Hij bracht voor tot bij Heynen, maar Corryn gooide nog net zijn been voor het schot.

Met nog geen kwartier op de klok bezweek de Mechelse verdediging onder de Genkse druk. Benson zette Verrips aan het 

een lage vrije trap vanop zo’n 20 meter. Verrips bokste de bal eerst weg, maar Dewaest was goed gevolgd en 

kon de Mechelse goalie van dichtbij verschalken: 1-0 voor Genk en Mechelen moest achtervolgen.

zitten en ging meteen op zoek naar de gelijkmaker. Storm draaide en kapte tot in de 

Genkse zestien, waar hij Engvall op Vukovic afstuurde. De Zweed nam Vukovic onder vuur, maar de hoek was scherp. Zijn 

schot werd afgeblokt en viel bijna voor de neus van Togui. Die kon van dichtbij afwerken, maar een Genks been 

 

Tien minuten voor de rust kwam opnieuw Genk gevaarlijk opzetten. Heynen draaide zich goed weg en vond Piotrowski 

aan de overzijde. Die liep de zestien in en legde goed terug tot bij Benson, maar het schot van de jonge flankaanvaller 

ging net naast de kooi van Verrips. Kort daarna kreeg ook Samatta de kans om de score aan te dikken, maar hij wachtte te 

De tweede helft begon met een waterkansje voor Mechelen. Storm haalde de achterlijn en zocht een medespeler in de 

zestien. Hij legde terug tot bij Corryn, die van buiten de zestien uithaalde, maar zijn schot ging enkele meters naast. Aan 

evenementen organiseren, alsook enkele betalende events.  Op die manier wil KV haar partners een platform aanbieden 

 

licht krijgt voor deelname aan de poulefase van de 

Europa League.  De Europese voetbalbond gaat het verdict van het BAS afwachten om de knoop definitief door te hakken.  

JC afgelast wegens een storing aan één van de 

Amper één dag na het bericht van de UEFA sprak het BAS haar definitieve vonnis uit in de zaak rond 

de matchfixing: KV Mechelen en 4 bestuurders werden schuldig bevonden aan daden van competitievervalsing.  Als straf 

uitgesloten uit de beker van België en mag het niet deelnemen aan de Europa 

League.  Wat de competitie betreft mag KV wel starten in eerste klasse A, en dat zonder minpunten.  De motivatie voor 

Johan Timmermans, Thierry Steemans en Olivier Somers 

 

JC werd afgelast omdat in het Parkstad Limburgstadion een 

jarige centrale verdediger, die al van 2012 tot 2015 

van Trinidad & Tobago 

speelde ondertussen voor PFK Krylja Sovetov Samara in Rusland en Kairat Almaty in Kazachstan.  Op dit moment is hij 

actief voor het Noorse Sarpsborg 08 FF.  Zondag zal hij een laatste keer aantreden voor Sarpsborg in de wedstrijd tegen 

Thomas Declerck, advocaat van KV Mechelen, liet vandaag weten dat club zich neerlegt bij de beslissing van het BAS.   

andpunt in te nemen over de beslissing van het 

Zo kon Malinwa vragen om een nieuwe hoorzitting bij de UEFA en haar verdediging om toch Europees toegelaten te 

en gezien de grote belangen 

“De club betwist de beslissing van het BAS dat KVM schuldig is aan matchfixing. Daar blijven 

“We konden voor de UEFA gaan pleiten, 

We gaan dat niet doen ondanks het feit 

KV Mechelen heeft ondertussen de motivatie van het BAS ontvangen. “We 

In de strijd om de Supercup was KV Mechelen een maatje te klein voor kersvers landskampioen KRC Genk. Malinwa kon 

opnieuw geschiedenis schrijven door een eerste keer in zijn geschiedenis de beker, de competitie en de Supercup te 

winnen. Twee kopbalgoals van Dewaest en een actie van Vanzeir gooiden roet in het eten, waardoor KRC Genk de 

De landskampioen begon meteen gretig aan de eerste helft. De Norre zocht en bereikte Ito, die zich vlot voorbij Bijker 

draaide. De Japanner zette voor, maar de Mechelse verdediging kon de bal makkelijk wegwerken. Meteen daarna zorgde 

voor het gevaar. Hij bracht voor tot bij Heynen, maar Corryn gooide nog net zijn been voor het schot. 

Met nog geen kwartier op de klok bezweek de Mechelse verdediging onder de Genkse druk. Benson zette Verrips aan het 

een lage vrije trap vanop zo’n 20 meter. Verrips bokste de bal eerst weg, maar Dewaest was goed gevolgd en 

0 voor Genk en Mechelen moest achtervolgen. 

op zoek naar de gelijkmaker. Storm draaide en kapte tot in de 

Genkse zestien, waar hij Engvall op Vukovic afstuurde. De Zweed nam Vukovic onder vuur, maar de hoek was scherp. Zijn 

tbij afwerken, maar een Genks been 

Tien minuten voor de rust kwam opnieuw Genk gevaarlijk opzetten. Heynen draaide zich goed weg en vond Piotrowski 

j Benson, maar het schot van de jonge flankaanvaller 

ging net naast de kooi van Verrips. Kort daarna kreeg ook Samatta de kans om de score aan te dikken, maar hij wachtte te 

chelen. Storm haalde de achterlijn en zocht een medespeler in de 

zestien. Hij legde terug tot bij Corryn, die van buiten de zestien uithaalde, maar zijn schot ging enkele meters naast. Aan 



de overzijde haalde Piotrowski spektaculair uit op de volley op een teruggelegde bal van Dewaest, maar Verrips had het 

schot goed gelezen. 

Tien minuten verder werd het plots opnieuw heet voor de Mechelse kooi. Bijker kreeg een bal van Samatta niet meteen 

weg en speelde in de voeten van Berge. Die haalde de Mechelse zestien en probeerde Verrips overhoeks te verschalken. 

Zijn schot ging niet ver naast. Ook het schot van Benson ging kort daarna een metertje over. 

Dewaest op identieke wijze 

Net voor het uur kon Genk dan toch de score verdubbelen. Opnieuw was het Dewaest die met de kop scoorde, opnieuw 

na een kwartier spelen en opnieuw na een vrije trap, deze keer van Heynen. Plots werd het voor Mechelen zeer moeilijk 

om nog langszij te komen. Kort na de goal werden Schoofs en Engvall nog bestraft met geel omwille van protest. 

Ondanks de tweede tegentreffer, bleef de Mechelse druk niet uit. De ingevallen De Camargo vond Schoofs, wiens schot 

een meter naast de kooi van Vukovic verdween. Toch was het vooral Genk dat het spel bepaalde. Ito maakte actie op 

rechts en sneed naar binnen. De Japanner schoot net buiten de zestien naar de verste hoek, maar ook zijn schot was niet 

binnen het kader.  

Vanzeir klaart de klus voor Genk 

Met nog tien minuten te spelen was Malinwa plots dichtbij de aansluitingstreffer. Bosiers kwam aan de rand van de 

Genkse zestien en legde meteen terug tot bij Corryn. De Mechelse middenvelder haalde uit, maar zijn schot trof 

onfortuinlijk de paal. Aan de overzijde werd de ingevallen Vanzeir goed de diepte ingestuurd, waarna hij Swinkels en 

Peyre in één beweging uitkapte en afwerkte. 
 

 
 

Een eerste kleine TIFO van de KVM-supporters in KRC Genk tijdens de Supercup. 
 

 
 

De basisploeg van KV Mechelen voor deze historische wedstrijd, de Supercup 2019. 

Van links naar rechts:  Arjan Swinkels, Michael Verrips, Thibaut Peyre, Jules Van Cleemput, Lucas Bijker, Alexander Corryn, 

Rob Schoofs, Joachim Van Damme, Nikola Storm, William Togui en Gustav Engvall. 


