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nieuwsoverzicht 2019-2020 
 
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: conditietrainer Glenn Vanryckeghem nam de ploeg op sleeptouw. 
 
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 z’n website kondigde KV Mechelen het vertrek van het duo Olivier Somers-
Stefaan 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 jaar 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 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 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. 
Verder is de oefenwedstrijd van overmorgen op het veld van SV RODA JC afgelast wegens een storing aan één van de 
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 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 Limburgstadion een 
legionellabesmetting werd vastgesteld. 
 
Donderdag 18 juli:  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 tegen 
Molde FK, op 29 juli sluit hij aan bij de troepen van Wouter Vrancken. 
Thomas Declerck, advocaat van KV Mechelen, liet vandaag weten dat de 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 
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 doen gezien de grote belangen 
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 geen wedstrijd vervalst”, aldus Declerck.  “We konden voor de UEFA gaan pleiten, 
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 
bestuderen momenteel de uitspraak om onze verdere positie te bepalen,” zo klinkt het nog. 
 
Zaterdag 20 juli:  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 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 
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: 1-0 voor Genk en Mechelen moest achtervolgen. 
Malinwa bleef niet bij de pakken neerzitten 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 
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 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 
lang en zijn schot werd geblokt. 
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 
de overzijde haalde Piotrowski spectaculair 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. 
 
Dinsdag 23 juli:  Volgens Het Nieuwsblad zou KV Mechelen niet meer rekenen op Mamadou Bagayoko.  Ondanks een 
sterke Afrika Cup, kwartfinale met Ivoorkust, mag de rechtsback wiens rugnummer al aan Lars Coveliers werd gegeven, 
vertrekken bij een goed bod.  Mathieu Cornet, die eerder al werd bedankt voor bewezen diensten, traint voorlopig mee 
met de beloften.  Ook voor Milan Savic is men nog zoekende naar een oplossing. 
 



Woensdag 24 juli:  Omdat Michael Verrips een transfer wilde forceren en sinds gisteren niet meer kwam opdagen, wilde 
KV snel op de bal spelen om een nieuwe doelman aan te werven.  En dat deed het ook: Yannick Thoelen keerde terug 
naar Mechelen.  De ondertussen 29-jarige doelman speelde van 2008 tot 2011 al voor Malinwa.  Daarna ging hij 
speelminuten verzamelen bij tweedeklasser Lommel United.  In 2015 tekende hij een contract bij de nieuwe  
landskampioen KAA 
Gent waarmee hij 
onder andere inter-
nationale ervaring 
opdeed tijdens de 
Europa League.  
Vandaag tekende 
Thoelen een contract 
voor 3 seizoenen bij 
KV Mechelen.  Hier-
naast een foto van 
vandaag toen hij net 
z'n contract tekende 
en ééntje van tijdens 
de ploegvoorstelling 
van z'n eerste 
seizoen Achter de 
Kazerne: 2008-2009, 
toen overgekomen 
van KFC Verbr. Geel. 

  

 
 
Donderdag 25 juli:  De club liet weten dat het een aangetekende brief kreeg van Michaël Verrips.  De doelman kwam niet 
meer opdagen en wil z'n contract beëindigen naar aanleiding van de beschuldiging van het BAS voor matchfixing.  “Dat 
heeft er uiteraard niets mee te maken”, klinkt het bij KVM.  “Dit is een manoeuvre van de speler en zijn omgeving om 
goedkoop een transfer te forceren, want we hebben hem van elke stap in de procedures van de afgelopen maanden op 
de hoogte gebracht.  Over een transfer kon steeds gesproken worden.  Dat had een win-win-situatie kunnen zijn.  Het is 
vreemd dat hij en zijn entourage nu zijn sportieve toekomst op het spel zetten.”  KV Mechelen neemt nu de nodige 
maatregelen tegenover de speler en bij de bevoegde voetbalinstanties. 
 
Vrijdag 26 juli:  De transfer die al enkele dagen in de lucht hing, maar door de blessures van Théo Bongonda en Dieumerci 
Ndongala enkele dagen aansleepte, werd vandaag dan toch afgerond.  Dante Vanzeir komt namelijk over van 
landskampioen KRC Genk.  De aanvallende middenvelder, die vorige week nog tégen KV Mechelen scoorde in de 
supercup, werd voor 1 seizoen gehuurd van KRC Genk.  Malinwa bedong ook een aankoopoptie in het contract, deze 
moet vóór 1 april 2020 gelicht worden.  Daarna heeft de Limburgse club nog tot eind juni om Vanzeir voor een vastgelegd 
bedrag terug te kopen.  Volgende week, voor de thuismatch tegen z'n 'eigenaar' KRC Genk, mag de 21-jarige belofte 
contractueel niet aantreden.  In de terugmatch in maart 2020 wel. 
 
Zaterdag 27 juli:  Speeldag 1 Jupiler Pro League  =>  SV Zulte-Waregem  -  KV Mechelen   0-2 
Wat een terugkeer op het hoogste niveau: Malinwa won met 0-2 de competitieopener op het veld van Zulte Waregem. 
Storm voor de pauze en Engvall na de pauze zorgden voor een verdiende 0-2 overwinning. We are back!  
De thuisploeg nam de wedstrijd meteen in handen, maar tot echte doelkansen kwam het echter niet. De eerste kans van 
de wedstrijd kwam van de voet van Engvall die een prima counter niet voorbij een attente Bansen kreeg. De thuisploeg 
reageerde met een deviatie van Larin, maar een alerte Thoelen was bij de pinken.  
Storm breekt de ban (0-1) 
Malinwa koos voor een snelle omschakeling en dat loonde na een kwartier. Kaya onderschepte de bal en stuurde Storm 
alleen richting doelman Bansen. De flankaanvaller twijfelde niet en poeierde het leer tegen de touwen. (0-1)  
Zulte Waregem leek niet aangeslagen door de Mechelse treffer en kwam ei zo na op gelijke hoogte. Eerst leek de lob van 
Bruno de Mechelse goalie te verrassen, maar Larin moest te ver uitwijken en werd vervolgens afgevlagd voor buitenspel. 
Even later kneep Zarandia naar binnen en haalde de trekker over. Zijn poging vloog nipt naast de kooi van Thoelen. 
In het laatste luik van de eerste helft kwam geelrood nog amper in de problemen waardoor geelrood naar de kleedkamer 
trok met een 0-1 voorsprong.  
Storm net niet, Engvall net wel (0-2) 
De thuisploeg nam ook bij aanvang van de tweede helft het initiatief. Geelrood panikeerde niet, keek de kat uit de boom 
en prikte vervolgens weer scherp tegen. Eerst liet Storm het na om de score te verdubbelen met een prima lob, maar 
enkele minuten later was het dan toch raak voor de bezoekers. Engvall schoot raak vanuit een scherpe hoek, maar 
scheidsrechter Lardot floot op aangeven van de lijnrechter voor buitenspel. Na tussenkomst van de VAR mocht het 
Mechels legioen dan toch een tweede keer juichen. (0-2) 
Larin schiet strafschop naast 



Na een penaltyfout van Kaya op Walsh (ook deze keer na tussenkomst van de VAR) kreeg de thuisploeg een unieke 
mogelijkheid op de aansluitingstreffer. Larin zette zich achter de bal, maar de poging van de spits vloog tot groot jolijt van 
het bezoekersvak naast de kooi van de KV-goalie. 
Met een 0-2 achterstand op het scorebord, trok de thuisploeg alle registers open. Het solide blok van Malinwa gaf echter 
geen krimp. Meer nog: Malinwa scoorde nog een derde doelpunt via De Camargo, maar de Braziliaanse-Belg zag zijn 
kopbaldoelpunt afgevlagd voor buitenspel. 
Eerste zege is meteen een feit 
Malinwa won zo al bij al vrij eenvoudig haar competitieopener op het veld van Zulte Waregem. Een mentale opsteker 
voor de troepen van Wouter Vrancken na ongetwijfeld een moeilijke voorbereiding. 
 
Dinsdag 30 juli:  Enkele dagen voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen heeft Malinwa haar clubrecord van aantal 
verkochte abonnementen verbroken.  Vandaag ging het 10 836ste abonnement over de toonbank.  Voor het vijfde 
seizoen op rij realiseerde KV een stijging van het aantal seizoenkaarten.  Vorig jaar strandde geelrood op 10 835. 
 
Donderdag 1 augustus:  
Op donderdagmiddag had 
KV Mechelen de kaap van 
de 11 000 abonnementen 
ruim overschreden.  De 
teller stond toen op  
11 150. 
Ondertussen was men 
vandaag ook druk in de 
weer om het stadion klaar 
te maken voor de eerste 
thuiswedstrijd van het 
seizoen.  Onder andere 
het bord 'Remember 
2002-2003', dat vóór de 
verbouwingen in de 
hoofdtribune hing, kreeg 
opnieuw een plaatsje in 
het stadion.  Nu hangt het 
aan de overkant van de 
hoofdtribune. 
 

 

Verder verhuisde vandaag de 
ticketshop naar de hoofdingang.  
Vanaf zaterdag zal daar ook de 
fanshop geopend zijn.  De fanshop 
aan de overkant blijft in de 
toekomst ook in gebruik, maar dan 
alleen op wedstrijddagen. 
De oude toegangspoort van de 
vroegere hoofdingang, 
gekenmerkt met de letters 'KFCM', 
werd geïntegreerd in de nieuwe 
ticket- en fanshop aan de kant van 
de Kleine Nieuwendijk!  

 

Tot slot werd vandaag ook de verdeling van de 
TV-gelden van vorig seizoen bekend gemaakt.  Er 
viel een dikke 80 miljoen euro te verdelen onder 
de profclubs.  Als degradant van het seizoen 
2017-2018 ontving KV Mechelen 1,01 miljoen 
euro.  Ook voor de andere 1B-clubs was er een 
som voorzien, net zoals voor de Supercup en de 
KBVB zodat er nog bijna 73 miljoen euro 
overbleef voor de 16 clubs uit eerste klasse A. 
 
Zaterdag 3 augustus:  Speeldag 2 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KRC Genk   3-1 
Malinwa stuurde landskampioen KRC Genk met 3-1 naar Limburg. Na een heerlijke wedstrijd waarin KVM een collectief 
sterke prestatie neerzette en zijn momenten in het slot pakte, staat stamnummer 25 met zes op zes aan de leiding.  
KV Mechelen begon vinnig aan de wedstrijd onder impuls van de kwieke Storm en Engvall. De landskampioen had het 
lastig en doelman Coucke moest vroeg onheil voorkomen. 



Bij de eerste tegenprik van de bezoekers haalde Thoelen dan weer opgelucht adem omdat Nyrgen centraal op hem 
besloot. 
Togui met de 1-0! 
Aan de overzijde deed William Togui de netten wél trillen. Hij deed het AFAS Stadion ontploffen met een rake kopbal na 
een lekkere actie van Engvall op links. Verdiend voor de mannen van Vrancken, dat zeker. 
Van Damme geblesseerd 
De Mechelse coach moest luttele minuten later gedwongen wisselen: Van Damme blesseerde zich en kon niet meer 
verder. KV Mechelen bleef echter geïnspireerd en met veel energie voetballen. Coucke had zijn handen vol, maar hield de 
1-0 op het bord. 
Wat later riep het hele stadion om een strafschop, maar na VAR-beraad besliste scheidsrechter Van Driessche het spel 
gewoon te hervatten en niet te fluiten voor hands. 
1-1 op slag van rust 
Genk herstelde het evenwicht en kwam ook dichtbij de gelijkmaker. Thoelen redde met een heerlijke save een schot van 
Paintsil. 
Zo leken we met de 1-0 voorsprong voor de thuisploeg te gaan rusten tot Samatta in de laatste seconden van de extra tijd 
Thoelen kansloos liet. Net op dat moment stond Malinwa met tien nadat swinkels voor verzorging naar de kant was. 
Genk kwam gemotiveerd uit de kleedkamer en probeerde – met de wissel Hagi voor Nyrgen – Malinwa tegen het eigen 
doel te drukken. Dat leverde kansen op voor Dewaest en Paintsil, maar Thoelen was bij de pinken.  
KVM zelf kwam piepen met kansen voor Kaya en Togui die beiden naast besloten. En zo kon de wedstrijd nog alle kanten 
uit.  
Wat een 2-1! 
Dertien minuten voor tijd rolde Malinwa de Genkse defensie even fijntjes op. Van Cleemput werd netjes vooruitgestuurd, 
Schoofs zorgde voor een heerlijk hakje, Engvall voor het zeemzoete doelpunt in de linkerbenedenhoek. 
En Igor maakt het helemaal af 
Het feestgedruis op de Mechelse banken ging enkele minuten later nog wat decibels de hoogte in toen invaller Igor de 
Camargo, uitgerekend hij tegen zijn ex-club, de 3-1 voorbij doelman Coucke plaatste.  
KRC Genk reageerde meteen via Odey, maar daar stond, jawel, Yannick Thoelen weer paraat. Met een reflex haalde hij 
het leer uit zijn doelkader. 
Malinwa begint zowaar met een mooie zes op zes aan de competitie en mag vrijdag ontspannen als leider het Anderlecht 
van Vincent Kompany gaan bekampen. 
 
Donderdag 8 augustus:  De Engelse promovendus Sheffield United FC presenteerde vandaag de transfer van Michael 
Verrips.  Volgens hun persbericht kwam de Nederlandse doelman transfervrij over van KV Mechelen.  Malinwa ondernam 
echter de nodige stappen bij de FIFA omdat Verrips z'n contract bij KV éénzijdig verbrak.  KV ging hiermee niet akoord en 
gaf de speler niet vrij.  De éénzijdige contractbreuk was van de entourage van Verrips alleen een truc om de transfersom 
te omzeilen. 
 
Vrijdag 9 augustus:  Speeldag 3 Jupiler Pro League  =>  RSC Anderlecht  -  KV Mechelen   0-0 
KV Mechelen speelde vanavond 0-0 gelijk in het Lotto Park van RSC Anderlecht. Malinwa overleefde een dol eerste 
kwartier en zag Thoelen vroegtijdig het toneel verlaten.  Gedreven met passie en strijd trok geelrood een dubbele muur 
op waar paarswit geen antwoord op vond. Malinwa pakt zo zeven op negen en kan spreken van een meer dan geslaagde 
terugkeer op het hoogste niveau. 
Coach Wouter Vrancken moest gedwongen sleutelen aan zijn basisploeg: Engvall en Van Damme bleven gekwetst aan de 
kant en werden vervangen door het duo Corryn-Vanzeir. Bij de thuisploeg verraste Kompany weer met enkele nieuwe 
namen. Zo verscheen Nasri voor het eerst aan de aftrap en verdween Verschaeren naar de bank. 
Paarswit schiet fel uit de startblokken, Malinwa moet overleven 
Net als de voorbije weken schoot paarswit furieus uit de startblokken. Malinwa moest achteruit en kwam enkele keren 
goed weg. Eerst kopte Sandler een hoekschop voorlangs, nadien stond Van Cleemput op de goede plek om een scherpe 
voorzet van Doku onschadelijk te maken. Geelrood overleefde de (eerste?) paarswitte orkaan en stak iets voor het 
kwartier zelf de neus aan het venster. Togui kon net niet profiteren van een voorzet van Storm. De daaropvolgende 
corner leverde niets op.  
Paarswitte druk neemt af, maar dreiging loert om de hoek 
Na een kwartier ging de voet van het gaspedaal bij de thuisploeg. Paarswit domineerde de wedstrijd, maar tot echt 
uitgespeelde kansen kwam het nog nauwelijks. Malinwa zette een stevig blok en probeerde te prikken wanneer het kon. 
De beste kans versierden de bezoekers via de voet van Togui die de bal in één tijd over de kooi van Van Crombrugge 
schoot.  
Rood Thoelen, exit Vanzeir 
Het venijn van de eerste helft zat in de staart. Thoelen anticipeerde te laat op de doorgebroken Amuzu. Scheidsrechter 
Visser twijfelde even, maar stuurde de doelman dan toch met een rood karton onder de neus richting kleedkamer. Een 
bittere pil voor de bezoekers. Dante Vanzeir is het kind van de rekening en moet net als Thoelen naar de kant. De jonge 
Sofian Bouzian was zijn vervanger. 
Zoals verwacht was het al Anderlecht dat de klok sloeg na de pauze. Met een man minder trok geelrood een dubbele 
muur op en liet het initiatief logischerwijs aan de thuisploeg. Paarswit zocht naar openingen in de Mechelse muur, maar 
de pionnen van Vrancken hielden de ruimtes klein en bleven wachten op die ene tegenaanval.  



Op het uur wisselde de Mechelse coach Togui voor een frisse De Camargo. Malinwa voetbalde zich bij momenten nog 
aardig onder de paarswitte druk uit, al moest het zich vaak beperken tot het wild ontzetten van de bal. Thelin leek tien 
minuten voor het einde dan toch de sleutel gevonden te hebben, maar doelman Bouzian schoof in de voeten van de 
aanvaller. Ook Zulj en Vlap deden de thuisfans opveren. Gelukkig voor geelrood ging de bal telkens nipt naast de kooi van 
Bouzian.  
RSCA bijt tanden stuk op strijdend Malinwa 
De laatste kans van de wedstrijd was voor de grootmeester zelf. Vincent Kompany kopte een hoekschop naast de kooi 
van de Mechelse goalie. Een hele tweede helft passie en strijd leverde Malinwa een gouden punt op in de Lotto Arena. 
Malinwa haalt zo zeven op negen en blijft bovenaan het klassement meedraaien. 
 
Zaterdag 10 augustus:  Na Sheldon Bateau en Yannick Thoelen haalde KV Mechelen een derde oude bekende terug naar 
Mechelen:  Jordi Vanlerberghe werd namelijk geleend van Club Brugge KV.  In de huurovereenkomst staat ook een 
aankoopoptie voor de verdedigende middenvelder die al van 2003 tot 2017 de geelrode kleuren verdedigde. 
 
Zaterdag 10 augustus:  oefenwedstrijd #8 =>  KV Mechelen  -  Al-Raed Saudi FC   2-0 
Voor de spelers die gisteren niet in actie kwamen tegen RSC Anderlecht stond zaterdagvoormiddag een oefenwedstrijd 
tegen Al Raed, het team van Besnik Hasi, op het programma. Het werd 2-0. 
In elke helft viel één doelpunt voor Malinwa, dat voor de gelegenheid  op de velden van KGR Katelijne trainde én 
voetbalde. Gaetan Bosiers en Arno Van Keilegom waren de doelpuntenmakers van dienst. 
 
Maandag 12 augustus:  Enkele dagen na z'n competitiedebuut in de hoogste klasse, verlengde Aster Vranckx z'n contract 
bij KV Mechelen tot 2022.  Het 16-jarige talent z'n vorige overeenkomst liep eind dit seizoen af.  Voor Dennis Henderickx, 
Academy Director bij KV Mechelen, was dit een belangrijk signaal voor de jeugdwerking van de club om te laten zien dat 
jeugdspelers die inspanningen leveren wel degelijk hun kansen krijgen. 
 
Maandag 12 augustus:  Beker U21 Pro League  =>  KV Mechelen  -  KV Kortrijk   2-0 
We begonnen het eerste kwartier vrij zenuwachtig en slaagden er niet in om een deftige combinatie op de mat te leggen. 
Daarna ging het beter en lang moesten we niet wachten alvorens de score werd geopend door Leo Reka. 
We behielden ons niveau en creëerden voor de rust nog enkele prima mogelijkheden, doch tot scoren kwamen we niet. 
Tussendoor trapte KVK wel een bal tegen de deklat maar verder konden zij ons niet verontrusten. 
Na de rust verloren we de grip op de wedstrijd en dat lag vooral aan ons zelf.  Plots kwamen we overal te laat en was er 
nog nauwelijks aanspeelbaarheid, balvastheid, balcirculatie.  We overleefden deze periode van schermutselingen zonder 
kleerscheuren en stabiliseerden het spelbeeld door een andere veldbezetting na 70 minuten.  We kwamen weer opzetten 
en verdubbelden de score met een afstandsschot van Ismaël Hadj M’Hend.  Daarna speelden we de partij uit zonder 
verdere noemenswaardigheden.  Al bij al kunnen we tevreden zijn met het resultaat maar er rest ons nog heel veel werk 
om competitief te zijn op het vereiste niveau. 
 
Dinsdag 13 augustus:  Mathieu Cornet, die al eerder te horen kreeg dat hij mocht vertrekken en daardoor de 
voorbereiding niet meedeed met KV, werd uitgeleend aan eerste amateurklasser RWDM.   
Verder bevestigde de Geschillencommissie vandaag het schorsingsvoorstel van het bondsparket van 1 speeldag voor 
Yannick Thoelen.  Malinwa ging gisteren in beroep tegen deze straf, waar ook een boete van 1 000 euro bijhoort, maar 
ving dus bot.  Daardoor mist de Mechelse goalie de komende thuismatch tegen Cercle Brugge KSV. 
 
Donderdag 15 augustus:  Ahmed El Messaoudi verlaat KV Mechelen.  De 24-jarige verdedigende middenvelder tekende 
een contract van 3 seizoenen bij het Nederlandse FC Groningen.  Vorig seizoen werd hij door KV ook al uitgeleend aan het 
Nederlandse Fortuna Sittard. 
 
Zaterdag 17 augustus:  Speeldag 4 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  Cercle Brugge KSV   3-1 
KV Mechelen klaarde vanavond met verve een moeilijke klus tegen een stug Cercle. Nadat het onverdiend op 
achtervolgen was aangewezen in de eerste helft, ging het in de tweede vijfenveertig minuten op en over de West-
Vlamingen dankzij doelpunten van Togui, Storm en De Camargo. Zo staat geel en rood na vier speeldagen met een 
geweldige 10 op 12 aan de top van het klassement in 1A. 
KV Mechelen – met De Camargo en Castro in de basis – nam van bij de start het initiatief. Storm zorgde voor de eerste 
dreiging: doelman Badiashile ging goed plat. Malinwa had duidelijk het meeste zin om er een leuke voetbalavond van te 
maken, Cercle trok zich in blok terug voor eigen doel. 
Dat zorgde ervoor dat KVM wel mocht oprukken tot aan de zestienmeterlijn, maar in het strafschopgebied zelf kon het 
weinig dreigen. Peyre en De Camargo probeerden, maar vonden de weg tussen de palen niet. 
Duivelse Dabila 
Voor een eerste echte uitbraak van de bezoekers was het dan weer wachten tot minuut 23. Stef Peeters dook gevaarlijk 
in de zestienmeter, Peyre werkte naarstig weg voor de inkomende Saadi. Bij de daaropvolgende hoekschop was het 
meteen raak. Als een duivel uit een doosje kopte Dabila Cercle op voorsprong. 
Zo ontspon zich hét scenario waarop de Bruggelingen gespeculeerd hadden: de nul houden, zich terugtrekken en gokken 
op een snelle en efficiënte counter. KVM had het dan ook lastig om echt te reageren na de 0-1. Het was strijden, lopen en 
zwoegen om een bal achter de Cercle-linies te krijgen. 
Bijker valt uit, Vanlerberghe maakt rentree 



Net voor de rust lukte het Storm toch, Togui geraakte net niet snel genoeg aan de tweede paal. Wouter Vrancken moest 
voor de pauze nog aan het wisselen: Bijker leek geblesseerd de strijd te moeten staken, Vanlerberghe maakte zo zijn 
rentree in het AFAS Stadion. 
De Camargo met dé kans op de snelle gelijkmaker 
De thuisploeg wist wat te doen in de tweede helft: snel de gelijkmaker scoren en zelf niet op een messcherpe counter 
lopen. 
We waren nog maar net terug aan het voetballen of Storm schotelde De Camargo een geweldige kans voor, de ex-Rode 
Duivel legde het leer met links naast. 
Togui met een heerlijke gelijkmaker 
Een kwartier in de tweede helft was het Togui die voor een vroege gelijkmaker zorgde. En wat voor één! Doelman 
Badiashile en Saadi werkten het leer slecht weg, Togui nam de bal op de slof en knalde hem PremierLeagues-gewijs 
heerlijk in het dak van het doel. 
VAR legt bal op de stip 
Malinwa bleef gaan en dat leverde in de kluts een bal voorlangs en heel wat neergaande spelers op. Toch maar even 
kijken wat daar in het tumult in de zestien gebeurde, beslisten scheidsrechter De Cremer en de VAR. 
Uit de beelden bleek dat Swinkels door Serrano tegen de vlakte werd gewerkt. De bal dus met behulp van de VAR op de 
stip, Storm zette de strafschop netjes om. 
De Camargo beslist het helemaal 
De bezoekers moesten nu wel uit hun egelstelling treden om alsnog een punt weg te kapen. Zo moest Castro toch eens 
ingrijpen op een plaatsbal van Peeters. 
Gingen we dan toch nog een spannend slot tegemoet? Nee hoor. Want wie anders dan Igor de Camargo liep op de juiste 
plek om met een reflex de 3-1 tegen de touwen te keilen. En zo sloot KVM een moeilijke opdracht tegen een stug Cercle 
met verve af en staat het met 10 op 12 naast Club Brugge aan de top van het klassement te blinken. 
 
Maandag 19 augustus:  Speeldag 1 reserven 1A groep 1  =>  KRC Genk  -  KV Mechelen   3-3 
De beloften begonnen maandag aan hun competitie, waarin ze zijn ingedeeld met de G5 ploegen, met een moeilijke 
uitwedstrijd op KRC Genk. 
We vatten deze wedstrijd aan met heel wat jongeren die tot de A-kern behoren waardoor er een bepaald verwachtings-
patroon aanwezig was.  Dit konden we de eerste 15 minuten bevestigen.  We hielden de tegenstander onder controle en 
waren het meest dreigend.  Daarna verloren we de grip en ondergingen we de wedstrijd.  Zo incasseerden we een 
tegentreffer door een eigen doelpunt en iets later een tweede na een individuele actie.  Wij schoten in deze periode wel 4 
keer op doel en konden beter doen met enkele andere mogelijkheden.   
Het kwam er na de rust op aan om de wedstrijd terug in handen te nemen en daar slaagden we in.  Een eerste 
mogelijkheid werd nog gemist maar de tweede werd door Vanzeir benut.  Hierdoor kregen we een boost die snel 
omgezet werd in een tweede treffer van diezelfde speler.  Toen Zeroual ons op voorsprong schoot was dit een correcte 
weergave van het spelbeeld.  Jammerlijk genoeg schoten we door een individuele flater onszelf in de voet zodat alles te 
herdoen was.  Beide teams speelden het laatste kwartier met open vizier om de overwinning binnen te halen, doch de 
wedstrijd eindigde op een gelijkspel. 
 
Woensdag 21 augustus:  De spierblessure die Lucas Bijker afgelopen zaterdag opliep in de wedstrijd tegen Cercle Brugge 
bleek een scheur in de hamstrings te zijn.  Daardoor zal de linksback van KV verschillende weken out zijn.  Ook Gustav 
Engvall, Aster Vranckx en Joachim Van Damme werken aan hun terugkeer na blessureleed. 
 
Vrijdag 23 augustus:  Haar abonnementenrecord had KV Mechelen al gebroken, vandaag mocht Malinwa haar 12 000ste 
abonnee verwelkomen.  De eer was weggelegd voor Boris Van Opstal. 
 
Zaterdag 24 augustus:  Speeldag 5 Jupiler Pro League  =>  KV Oostende  -  KV Mechelen   2-1 
KV Mechelen verloor zijn eerste wedstrijd van het seizoen tegen KV Oostende. Malinwa speelde enkele goede kansen bij 
elkaar en kon dankzij Togui ook scoren. Vandendriessche besliste een kwartier voor tijd de wedstrijd, het werd 2-1. 
KV Mechelen ging aan zee op zoek naar de vierde driepunter van het seizoen, maar daarvoor moest er eerst gewonnen 
worden van Oostende. De kustboys kenden een sterke seizoensstart, al verloren ze hun laatste twee wedstrijden tegen 
Club Brugge en AA Gent. Ook de volle Mechelse ziekenboeg was een mogelijk voorteken voor een zware wedstrijd. 
Oostende vliegt uit de startblokken 
Tijdens de openingsfase nam Oostende het heft meteen in eigen handen. Toch duurde het even vooraleer Thoelen aan 
het werk werd gezet. Een goeie block van Peyre was nodig om een schot van Sylla te verhinderen. Ook Vandendriessche 
kon met twee afstandsschoten de Mechelse goalie niet meteen testen.  
Het hevige wedstrijdtempo zorgde voor frustratie en enkele fouten aan de kant van KV Mechelen. Eerst ging Van 
Hoorenbeeck te fel door op Skulason, later tikte Schoofs het onderbeen van Palaversa aan. Beide spelers werden bestraft 
met geel. 
Malinwa kantelt de wedstrijd 
Na een halfuur voetballen kreeg Malinwa plots ook een aantal kansen. Kaya haalde de achterlijn en vond Storm met een 
scherpe voorzet. Storm zocht in één tijd De Camargo, maar zijn pass mislukte. Kort daarna kreeg Mechelen een aantal 
corners, maar het doelpunt bleef uit. Dutoit moest wel een bal onder de lat halen op een knappe volley van Swinkels. 
Tien minuten voor de rust was de wedstrijd duidelijk gekanteld. Kaya bracht een gevaarlijke pass meteen voor doel. De 
ingelopen De Camargo kwam net te laat, waardoor Skulason kon wegwerken. Ook Schoofs kreeg even later nog een 



mogelijkheid tot scoren, maar zijn schot kwam te centraal. Aan de overzijde kwam Sylla enkele centimeters tekort om een 
voorzet van D’Haese binnen te knikken. 
De tweede helft begon met kansen aan beide kanten. Eerst zag Togui zijn schot afgeblokt worden net binnen de zestien 
van Oostende. Later kreeg D’Haese een grote kans om de score te openen, maar hij kreeg een harde voorzet niet meteen 
onder controle en schiet van dichtbij naast.  
Oostende scoort, Togui maakt meteen gelijk 
Na ruim een uur voetballen viel het openingsdoelpunt voor de thuisploeg. Mechelen kreeg de bal niet meteen 
weggewerkt voor de eigen zestien, waardoor Vandendriessche net voor de halve maan kon uithalen. Zijn schampschot 
belandde in de voeten van Sakala, die het leer voorbij Thoelen krulde: 1-0 en Malinwa op achterstand. 
De achterstand heeft niet al te lang op het bord gestaan. Kaya schilderde een vrije trap vanop links perfect op het 
voorhoofd van Togui. De Ivoriaan liet de kans niet liggen en knikte het leer voorbij Dutoit: na een dolle 5 minuten hingen 
de bordjes opnieuw in evenwicht. 
Vandendriessche beslist 
De Mechelse vreugde bleef niet duren. Na een reeks opeenvolgende kansen wisten de Kustboys dan toch de 2-1 te 
scoren. De ingevallen Bataille haalde de achterlijn en zette goed voor tot bij Vandendriessche, die van dichtbij Thoelen 
kon verschalken. Aan de overzijde was De Camargo goed ingelopen op een boogballetje van Vanzeir. Zijn kopbal ging hard 
naar de korte hoek, maar Dutoit redde knap.  
Vijf minuten voor tijd bracht Vrancken met Tainmont en Bateau zijn laatste twee wissels in het spel. Die eerste kreeg 
meteen een afgevallen bal voor de voeten en zette voor. De Camargo kwam goed ingelopen en kopte hard naar de kooi 
van Dutoit, maar de bal ging net naast. 
 
Maandag 26 augustus:  Speeldag 2 reserven 1A groep 1  =>  KV Mechelen  -  RSC Anderlecht   1-0 
Na de wedstrijd van vorige week weten we dat de standaard in deze reeks zeer hoog zal liggen, waardoor we telkens 
weer voor een nieuwe uitdaging komen te staan. 
Het eerste kwartier werden we volledig gedomineerd en kwamen we nauwelijks aan voetballen toe.  Dit was niet alleen 
onze schuld maar het werd ook afgedwongen door onze tegenstander.  Daarna kwamen we langzaam in ons spel maar 
maakten we te veel de verkeerde keuze of waren we te onnauwkeurig.  Echt veel doelgevaar werd er door ons niet 
gecreëerd maar ook Anderlecht kon onze doelman, op twee tussenkomsten na, nauwelijks verontrusten. 
Na de rust hadden we meer grip op het gebeuren en konden we een aantal keer dreigen maar het ontbrak ons te vaak 
aan overzicht.  Toen we het een keertje goed uitspeelden scoorde Zeroual op aangeven van Bosiers.  Het wedstrijdeinde 
was meer overleven dan zelf bepalen omdat we er te weinig doelgericht uitkwamen.  Uiteindelijk vonden zij niet het 
gewenste gaatje in onze verdediging zodat we de overwinning over de streep trokken. 
 
Woensdag 28 augustus:  Vandaag tekende Issa Kaboré een contract voor 2 seizoenen bij KV Mechelen.  De 18-jarige 
rechtervleugelverdediger, die al 4 weken op proef was in Mechelen, komt over van Rahimo FC waarmee hij vorig jaar 
landskampioen werd in Burkina Faso.  In de overeenkomst staat ook een optie voor 2 bijkomende seizoenen. 
 
Donderdag 29 augustus:  Frederik Vanderbiest, T2 van KV Mechelen, de eerste assistent van Wouter Vrancken dus, nam 
vandaag afscheid van KV Mechelen.  Vanderbiest kreeg een aanbieding om hoofdtrainer te worden bij RWDM.  Voor de 
41-jarige trainer is de Brussels club zijn eerste liefde, hij brak er door vanuit de jeugd tot het eerste elftal.  Z'n keuze om 
Malinwa te verlaten was er dus ééntje van het hart. 
Later op de dag pakte KV ook nog uit met transfernieuws: de jonge Griekse spits Angelos Kotsopoulos tekende een 
contract voor 1 seizoen met een optie voor een extra seizoen.  De polyvalente aanvaller van 18 kwam over van de U19 
van Asteras Tripolis.  Het gaat om een toekomstgerichte transfer, Kotsopoulos zal aanvankelijk met de beloften trainen. 
 
Vrijdag 30 augustus:  Speeldag 6 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  R. Excel Mouscron   2-2 
KV Mechelen had na 90 minuten voetballen tegen Excelsior Moeskroen uitzicht op een nieuwe driepunter en de 
leidersplaats na doelpunten van De Camargo en Kaya in de eerste helft. Maar in minuut 92 kopte De Medina alsnog de 2-
2 voorbij Thoelen.  
We hoorden het fluitsignaal van scheidsrechter Vergoote nog nazoomen toen Malinwa al een een stevige waarschuwing 
van de bezoekers kreeg. Allagui prikte het leer alleen voor Thoelen net naast het doel. Moeskroen zette de thuisploeg op 
de eigen helft onder druk en dat was toch even wennen voor Swinkels en co. 
Bij zo’n uitbraak na voortdurend bezoekend aandringen kwam Peyre rond minuut tien net te laat op Allagui en 
scheidsrechter Vergoote wees resoluut naar de stip. Queiros zette zich achter de bal, maar de Porto-huurling trapte 
naast. 
Igor met de kop 
KV Mechelen putte moed uit die misser en toonde zich voor het eerst via Storm. Doelman Butez moest beide armen 
strekken om de 1-0 uit zijn netten te houden. 
Die viel wat later toch, dit keer uit de lucht, Schoofs schilderde een hoekschop naar de eerste paal, De Camargo knikte 
heerlijk tegen de touwen. 
Allagui hangt bordjes gelijk, Kaya meteen met de 2-1 
De bezoekers waren nadien weer aan zet met enkele gevaarlijke corners, maar het was Allagui die na een snelle 
Moeskroense aanval de bordjes weer gelijk hing. 
Het gejuich op de banken van Excelsior was echter van korte duur, want nog geen zestig seconden later rolde Vanzeir – in 
de basis ten nadele van Togui – de linkerflank op, Kaya was bij de pinken om de 2-1 voorbij Butez te keilen. 



Swinkels in het zijnet 
In de tweede helft kregen meer van een leuke wedstrijd met veel strijd, inzet en bijwijlen snelle combinaties. KVM 
domineerde de aanvangsfase zonder al te veel grote kansen – al had de volley van Swinkels na een hoekschop van 
Schoofs meer verdiend dan het zijnet. 
Het bleef ook uitkijken naar de tegenprikken van de bezoekers. Een kwartier ver in de tweede helft mocht de inkomende 
Bakic centraal uithalen: hij knalde in één tijd hoog over. 
Gelijkmaker in extremis 
Moeskroen zocht naarmate de tijd vorderde meer het balbezit en de diepte op, KVM leek het iets moeilijker te hebben 
om het balletje even in eigen rangen te houden. Niet dat Thoelen veel werk had, nee, daarvoor stond de Mechelse 
organisatie te sterk en de bezoekende aanvalslinie iets te onscherp. Maar één rake aanval zou natuurlijk voldoende zijn 
om de gelijkmaker te incasseren. 
Negen minuten voor het eindsignaal was het bijna zover. Met een broodnodige save behield Thoelen het uitzicht op de 
drie punten. KVM kwam er nauwelijks nog uit en moest dan maar verdedigend te zien overleven. Dat leek te gaan lukken 
tot Nathan De Medina na de zoveelste hoge bal van Moeskroen uit het niets voorbij Thoelen kopte. 
Zo zag KVM een unieke kans op een nieuwe overwinning en de leidersplaats voor de interlandbreak alsnog door de neus 
geboord. 
 
Zaterdag 31 augustus:  Een dag na het eerste puntenverlies in Mechelen verlengde Jules Van Cleemput z'n contract bij KV 
Mechelen.  De jonge rechtsachter had een overeenkomt tot 2021, hij deed daar nu een jaar bij met een optie voor nog 
een extra seizoen. 
 
Maandag 2 september:  Vandaag maakte de kalendercommissie een nieuwe blok van wedstrijden bekend wat betreft 
definitieve data en uren.  Het gaat om volgende matchen:  KV Kortrijk-KVM (vrijdag 20/9 om 20u30), KVM-Club Brugge KV 
(zaterdag 28/9 om 18u), KAS Eupen-KVM (zaterdag 5/10 om 18u), KVM-R. Antwerp FC (zondag 20/10 om 14u30), KVM-KV 
Red Star Waasland-SK Beveren (zaterdag 27/10 om 20u), KVM-K. Sint-Truidense VV (woensdag 30/10 om 20u30), KVM-
Sporting Charleroi (zondag 3/11 om 20u) en R. Standard de Liège-KVM (zondag 10/11 om 20u). 
Voor de interlands die komend weekend gepland zijn werden volgende spelers van Malinwa opgeroepen:  Dante Vanzeir 
(U21), Sheldon Bateau (Trinidad & Tobago), William Togui (Ivoorkust), Sofiane Hassan Bouzian (U21 Marokko), Issa 
Kaboré (U21 Burkina Faso) en Aster Vranckx (U19). 
Tot slot realiseerde KV op de valreep nog een inkomende transfer.  Vlak voor het einde van de transferdeadline (maandag 
2 september om 23u59) kon het Geoffry Hairemans voorstellen als nieuwste Malinwaspeler.  De middenvelder, die zelf al 
eerder een overeenkomst had met KV Mechelen, kwam over van R. Antwerp FC.  Over de laatste details van de overgang 
werd heftig onderhandeld zodat de transfer pas iets voor middernacht in kannen en kruiken was.  De 27-jarige Hairemans 
tekende een contract voor 3 seizoenen met een optie voor een bijkomend jaar.  Eerder voetbalde hij onder andere ook al 
voor K. Lierse SK, De Graafschap, KFC Dessel Sport en KV Turnhout.  Hij "erfde" het rugnummer 7 van Tim Matthys. 
 
Maandag 2 september:  Speeldag 3 reserven 1A groep 1  =>  KAA Gent - KV Mechelen   3-0 
In deze wedstrijd was de beloftengroep grotendeels op zichzelf aangewezen zodat we een indicatie kregen van hun 
huidige niveau.  Jammerlijk genoeg kunnen we na deze wedstrijd niet anders dan vaststellen dat ze nog een zeer lange 
weg af te leggen hebben.   
Na 8 minuten schoot Arbai wel een bal tegen de lat maar eigenlijk lagen we de hele eerste helft onder en brachten we 
niks herkenbaars in beide speelrichtingen.  Toen we daarboven op nog een onnodige fout maakten in onze 16 meter 
liepen we verder achter de feiten aan.  
Na de rust was er lichte beterschap.  De balcirculatie verliep iets beter en we konden ons ook al wat hoger op het veld 
profileren.  We lieten ons echter in deze fase centraal achteraan veel te eenvoudig ringeloren bij de tweede tegentreffer 
zodat de wedstrijd gespeeld was.  We slaagden er niet in om iets te creëren en incasseerden nog een derde tegengoal, 
ééntje voor de statistieken. 
 
Woensdag 4 september:  Vanmiddag vond, onder toeziend oog van de A-kern, een training plaats van de Malinwa Kids 
Club.  Meer dan 100 leden van de MKC tekenden present. 
 
Donderdag 5 september:  oefenwedstrijd #9 =>  KV Mechelen  - F91 Dudelange   4-0 
KV Mechelen voetbalde vanmiddag vriendschappelijk achter gesloten deuren tegen de Luxemburgse kampioen F91 
Dudelange. Het werd 4-0. 
Op de voetbalterreinen in Hombeek trof KVM tijdens deze interlandbreak de Luxemburgse kampioen met Emilio Ferrera 
als hoofdcoach.  Na 15 minuten stond het al 3-0 voor KVM. Na een own-goal zette Tainmont vanop de stip Malinwa snel 
op 2-0. Tester Michel Batiebo zorgde voor de 3-0. 
Ook nieuweling Geoffrey Hairemans pikte zijn doelpuntje mee en zorgde voor de 4-0 ruststand. Dat bleek meteen ook de 
eindstand, want in de tweede helft ging het leer niet meer tegen de touwen. 
 
Maandag 9 september:  Beker U21 Pro League  =>  FC Verbroedering Dender EH  -  KV Mechelen   0-1 
Voor onze tweede bekerwedstrijd trokken we naar Denderleeuw met als doelstelling de wedstrijd te winnen. 
Ons wedstrijdbegin was niet al te slecht maar Van den Eynde schoot de eerste mogelijkheid pardoes op de doelman en 
Lion kopte iets later een bal net voorlangs.  Daarna daalde onze kwaliteit aan de bal tot Xander Van Keilegom werd 
afgezonderd op zijn flank en deze een scherpe voorzet voor doel bracht die door een verdediger werd omgezet tot een 



eigen-doelpunt.  Deze treffer zorgde geenszins voor een bevrijdend gevoel want ons spel ging er op achteruit.  Zo 
hobbelden we naar de rust toe, alhoewel Arno Van Keilegom de score had moeten verdubbelen toen hij een vrije 
schietkans van binnen de 16 meter hoog overschoot. 
Na de rust was er een beetje beterschap bij de opbouw zodat we ook iets meer konden controleren alhoewel het altijd 
opletten bleef voor een tegenstoot.  De score verdubbelen lukte ons niet omdat Paeshuyse van dichtbij over het doel 
kopte, Van den Eynden zijn schot gekeerd zag door de doelman en Quadflieg een vrije kopkans onbenut liet.  Zo bereikten 
we onze doelstelling maar stellen we nogmaals vast dat er nog veel ruimte voor verbetering is. 
 
Dinsdag 10 september:  Bart Janssens is de nieuwe assistent van Wouter Vrancken.  Janssens, die Frederik Vanderbiest 
opvolgt, komt over van AS Verbroedering Geel.  Eerder was hij onder andere coach van de U19 en de U21 van K. Sint-
Truidense VV, hij tekende in Mechelen een contract voor onbepaalde duur. 
 
Donderdag 12 september:  KV Mechelen liet vandaag weten dat het, net zoals vorig seizoen tijdens de winterstop, op 
stage zal gaan naar het Spaanse Oliva.  Op 5 januari vertrekt de Malinwadegelatie, de terugkeer is voorzien voor 11 
januari. 
 
Vrijdag 13 september:  Na het turbulente jaar dat KV Mechelen achter de rug heeft, zijn er een paar wijzigingen gebeurt 
in de Raad van Bestuur.  Op de website van de club werden de herschikkingen met volgend bericht bekend gemaakt. 
 

KVM herschikt en versterkt raad van bestuur 

 

“We slaan de bladzijde om.” Die duidelijke boodschap stuurde KVM deze zomer de wereld in. Terwijl toen het 
directiecomité werd uitgebreid, heeft de club nu ook raad van bestuur herschikt en Frank Lagast aangesteld als 
nieuwe algemeen directeur. 
De versterking van de raad van bestuur moet ervoor zorgen dat KVM duurzaam én met ambitie verder evolueert naar 
een vaste waarde in eerste klasse. 
 

Zo ziet de nieuwe raad van bestuur eruit 
Dieter Penninckx zal voortaan de raad van bestuur voorzitten en zal geen actieve rol opnemen binnen 
de dagdagelijkse werking van de club. 
Mark Uytterhoeven behoudt uiteraard zijn zitje in de nieuwe raad van bestuur. Hij heeft sinds de redding van de club 
in 2003 een plaats in de raad van bestuur van Malinwa. Ook aandeelhouder Eddy De Reys blijft in de raad van 
bestuur. 
Naast Guy Van Herp, die al deel uitmaakte van de raad van bestuur, werd Dirk Beullens als jeugdvoorzitter benoemd 
als waarnemend lid. De voorzitter van de jeugd zal vanaf nu altijd deel uitmaken van de raad van bestuur waarmee de 
club de focus op de jeugdwerking nog meer in de verf zet. 
Ook de inbreng van het Supportersorgaan wordt uitgebreid. Stefaan Leroux van het Supportersorgaan zetelt zo 
voortaan in de raad van bestuur van de club. 
Tot slot werd Thierry Lammar benoemd als advocaat van de club en fungeert hij ook als gerechtigd correspondent bij 
de KBVB. 
 

Nieuwe algemeen directeur 
De dagelijkse leiding van de club komt in handen van de nieuwe algemeen directeur Frank Lagast. Hij verzorgt 
samen met het directiecomité de dagelijkse werking van de club. De leden van het directiecomité blijven verder Luc 
Leemans, Hans Van der biesen en Gert Van Dyck. Zij verzorgen de operationele werking en waken over het 
sportieve en financiële beleid, personeelszaken, commerciële belangen en communitywerking. 
 

“Ik ben ervan overtuigd dat het directiecomité de visie en beleidsbeslissingen van de raad van bestuur met passie en 
nauwkeurigheid zal uitvoeren”, zo zegt hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx. 
“Met deze stap verankeren we nog meer de jeugdwerking en supportersinspraak. Ikzelf zet samen met de raad van 
bestuur de lijnen uit en zal er staan wanneer de club me nodig heeft. Ik heb het volste vertrouwen in Frank, Luc, Hans 
en Gert en alle medewerkers om de club verder te laten groeien.” 
 
Zondag 15 september:  Speeldag 7 Jupiler Pro League  =>  KAA Gent  -  KV Mechelen   3-0 
Malinwa verloor vanavond kansloos in de Ghelamco Arena. Yaremchuk, David en Depoitre zorgden nog voor de rust voor 
de 3-0 eindstand. 
Coach Wouter Vrancken had meteen plaats voor nieuwkomer Hairemans in de basis. Vanlerberghe en Van Damme 
namen plaats op de bank na hun blessures van de afgelopen weken. Hierdoor verscheen Bateau ook aan de aftrap in de 
Ghelamco Arena.  
Gent baas, Malinwa wacht af 
Veel viel er aanvankelijk niet te beleven in de thuishaven van AA Gent. De thuisploeg eiste het balbezit op, maar tot 
uitgespeelde kansen kwam het niet. Malinwa keek de kat uit de boom en liet de thuisploeg zoeken naar oplossingen. De 
beste kans op het kwartier kwam van de voet van Vadis Odjidja. De Gentse kapitein kapte zich vrij in de Mechelse zestien 
en haalde snoeihard uit. Gelukkig voor geelrood trof zijn pegel de lat.  
Bateau laat openingstreffer liggen, Yaremchuk en David zetten Gent op 2-0 
De eerste kans voor de bezoekers kon ook wel tellen. Storm trok voor, Kaminski duwde de voorzet in de voeten van een 
vrijstaande Bateau die overhaast over schoot. Een dure misser voor geelrood dat enkele minuten later twee doelpunten 



om de oren kreeg. Eerst vond Odjidja de vrijstaande Yaremchuk (1-0) en twee minuten later was het opnieuw prijs voor 
de thuisploeg na een intikker van David. (2-0) Een dubbele mokerslag voor geelrood.  
Kaminski out, Coosemans in 
Vijf minuten voor de rust moest doelman Kaminski noodgedwongen het toneel verlaten. Zijn plek werd ingenomen door 
oude bekende Colin Coosemans. Die zag zijn team nog een derde doelpunt scoren voor de pauze. Na geharrewar voor de 
kooi van Thoelen was Depoitre er als de kippen bij om de 3-0 ruststand op het scorebord te zetten.  
Dubbele wissel KVM: Hairemans en Peyre out, Vranckx en Togui in 
Dat de Mechelse leermeester niet tevreden was over de eerste helft, bleek bij aanvang van de tweede periode. 
Hairemans en Peyre bleven in de kleedkamer. Vranckx en Togui mochten mee proberen om de meubelen te redden. De 
eerste kans kwam echter terug van de voet van Odjidja die na een mooie Gentse combinatie doelman Thoelen op zijn 
weg vond. 
Malinwa ondergaat wet van de sterkste 
Met een 3-0 voorsprong op zak moest het allemaal niet meer voor de thuisploeg. Gent controleerde de partij en liet 
Malinwa bij momenten rustig combineren. Tot echte doelkansen kwam geelrood echter nauwelijks. Enkel een vrije trap 
van Schoofs was nog het vermelden waard. De thuisploeg van haar kant vond nog enkele keren Thoelen op haar weg, 
maar tot grootse reddingen werd de KV-goalie niet meer gedwongen. Eindstand Gent – KVM: 3-0. 
 
Dinsdag 17 september:  De 'high potentials', een mix van de jeugdspelers uit de A-kern aangevuld met de grootste 
talenten uit de jeugd en de uit blessure terugkomende Joachim Van Damme en Jordi Vanlerberghe, verloren vandaag een 
oefenwedstrijd tegen de U21 Borussia VfL 1900 Mönchengladbach.  Gaétan Bosiers zette Malinwa vanop de stip op 
voorsprong maar in het slot van de wedstrijd bogen de Duitsers die 0-1 om tot 2-1.  Voor KV speelden: Bouzian, Kaboré, 
Boni, De Bie (80' Zeroual), Van Hoorenbeeck, Vanlerberghe (46' Lion), Van Damme (46' Coveliers), Zeroual, Van Keilegom 
(46' Boudry), Bosiers en Quadflieg (46' Kotsopoulos). 
 
Vrijdag 20 september:  Speeldag 8 Jupiler Pro League  =>  KV Kortrijk  -  KV Mecheen   2-3 
In een wedstrijd met twee gezichten en een hoofdrol voor de VAR won Malinwa met 2-3 in het Guldensporenstadion. 
Vanzeir (2x) en Schoofs zorgden voor de Mechelse ommekeer. Mboyo milderde nog vanaf de stip, maar de drie punten 
gingen mee naar Mechelen. 
In een potig openingskwartier was de eerste grote kans voor de thuisploeg. Hornby kwam schuin voor Thoelen, maar de 
KVM-goalie redde met de voet. Een eerste verwittiging voor geelrood dat moeite had om zich in de wedstrijd te knokken.  
Hairemans net niet, Kortrijk is baas 
Malinwa stak de eerste keer de neus aan het venster via Hairemans. Het nummer zeven van geelrood kon echter 
onvoldoende profiteren van een voorzet van Vanzeir. De thuisploeg kwam het best voor de dag, maar tot echt doelgevaar 
kwam het nauwelijks. Al moest Thoelen nog wel een keer plat op een poging van Stojanovic.  
Stojanovic kopt KVK op voorsprong (1-0) 
Na slecht ontzetten in de Kortrijkse defensie viel de bal plots voor de voet van Hairemans. De meest recente aanwinst van 
Malinwa kraakte zijn schot. Een dure misser voor geelrood dat enkele minuten later op achtervolgen werd aangewezen. 
Mboyo kreeg veel ruimte op de flank en schilderde de bal op het hoofd van de vrijstaande Stojanovic. Die twijfelde niet 
en kopte de 1-0 tussen de benen van Thoelen tegen de touwen. (1-0)  
VAR keurt 2-0 af, Vanzeir scoort wel (1-1) 
De koffie was nog niet verteerd of Malinwa leek al tegen een dubbele achterstand aan te kijken. Gelukkig voor Malinwa 
riep de VAR scheidsrechter Lambrechts naar het scherm. De ref keurde het doelpunt af voor voorafgaand buitenspel. Een 
domper voor de thuisploeg dat enkele minuten later nog een bittere pil te verwerken kreeg: Storm haalde de achterlijn en 
bediende Vanzeir die de gelijkmaker op het bord devieerde. (1-1)  
KVM op en over KVK: Schoofs en Vanzeir zorgen voor Mechelse ommekeer (1-3) 
Malinwa rook bloed en sprong zowaar op en over KV Kortrijk: Schoofs trok zich op gang, bracht zich via een bruggetje in 
schietpositie en krulde de bal vervolgens met de buitenkant van de voet voorbij een kansloze Bruzzese. (1-2) Het 
vertrouwen keerde terug en plots lukte alles langs de kant van de bezoekers. Kaya bracht Vanzeir terug voor doel en de 
spits toonde zijn neus voor doelpunten met een prima afwerking. (1-3) Malinwa nu echt op rozen.  
VAR speelt hoofdrol in tweede helft: KVK krijgt strafschop, KVM niet 
De thuisploeg zette alles op alles om het tij te keren. Corryn miskeek zich op een voorzet van de flank en raakte de bal 
met de arm. Na tussenkomst van de VAR bracht Mboyo de thuisploeg weer in de wedstrijd. (2-3) Aan de overkant liet 
scheidsrechter Lambrechts echter begaan na een duidelijke trekfout op Schoofs. Ook VAR Lawrence Visser liet begaan.  
Bloed, zweet en tranen… en drie punten 
De thuisploeg zette nog alles op alles in de slot, maar tot grootse reddingen werd Thoelen niet meer gedwongen. 
Malinwa speelde het slim en liet roodwit geen kans meer in blessuretijd. Hierdoor knoopt Malinwa weer aan met een 
overwinning na de nederlaag op het veld van AA Gent. 
 
Maandag 23 september:  De topper van komende zaterdag tegen Club Brugge KV is uitverkocht.  Voor het eerst sinds de 
verbouwing van het AFAS-stadion zijn alle 16 500 beschikbare plaatsen, waarvan 12 144 abonnementen, verkocht.  Van 
deze primeur maakte KV Mechelen gebruik om het systeem 'Free Your Seat' te lanceren.  Op deze manier kunnen 
abonnees die er niet kunnen bijzijn hun plaats vrijgeven voor deze wedstrijd en een andere supporter blij maken.  De prijs 
wordt als volgt verdeeld: 50% voor KV Mechelen, 40% voor de abonnee die zijn of haar plaats vrijgeeft (in de vorm van 
dranktegoed) en 10% voor de communitywerking van KV Mechelen. 
 



Maandag 23 september: Speeldag 4 reserven 1A groep 1  =>  KV Mechelen  -  K. Sint-Truidense VV   6-1 
In deze wedstrijd hadden we net iets meer dan de tegenstander, maakten we een beperkt aantal fouten en gingen we 
zeer efficiënt om met de mogelijkheden. 
Al vrij snel strafte Xander Van Keilegom een dekkingsfout van de tegenstander af en toen Quadflieg iets later alleen voor 
de doelman verscheen, stond er een dubbele voorsprong op het bord.  We behielden de bovenhand en Bosiers bracht 
ons met een vrije trap net voor de rust in een geruststellende positie. 
In de tweede helft schoot hij een bal tegen de touwen van buiten de 16 meter, waarmee de wedstrijd in een beslissende 
plooi lag en er nog een eigen-doelpunt op volgde.  In de nul houden slaagden we niet omdat we meerdere foute keuzes 
maakten in één en dezelfde aanval van STVV.  De eindstand werd door Kaboré vastgelegd na een snelle omschakeling.  
Met deze prestatie bekoorden we zeker de toeschouwers. 
 
Zaterdag 28 september:  Speeldag 9 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  Club Brugge KV   0-5 
Op de negende speeldag van het seizoen stond Mechelen tegen Club Brugge voor een aartsmoeilijke opgave. Blauw-
Zwart kwam voor niets minder dan de drie punten en scoorde al na 20 minuten. Na een rode kaart voor Schoofs was de 
gelijkmaker ver zoek. Op het einde van de wedstrijd kraakte Mechelen, het werd 0-5.  
Aan sfeer geen gebrek in het bomvolle AFAS-stadion. Meer dan 15.000 Mechelse supporters zakten af voor de wedstrijd 
tegen Club Brugge. Op papier was Blauw-Zwart dé ploeg in vorm: ze verloren nog geen enkele wedstrijd dit seizoen. 
Malinwa had dan weer veel vertrouwen getankt na de ijzersterke tweede helft van vorige week op Kortrijk. 
Vroege tegengoal 
Club kwam voor niet minder dan de drie punten naar Mechelen. In het openingskwartier pompten Vormer, Diatta en Tau 
de ene voorzet na de andere in de Mechelse zestien, al werden die telkens goed weggewerkt. Toch moest Thoelen zich na 
20 minuten een eerste keer omdraaien. Diatta slalomde tussen enkele verdedigers en werkte in de verste benedenhoek 
af. 
Aan de overkant kreeg Mechelen plots een kans om gelijk te komen. Storm kreeg de bal aangespeeld aan de zijlijn en 
bracht hem voor doel. Hairemans kwam goed voor Sobol, maar zijn kopbal verdween een metertje naast de kooi van 
Mignolet. 
Club Brugge was duidelijk gewaarschuwd en schakelde aanvallend een versnelling hoger, maar het tweede doelpunt bleef 
nog even uit. Eerst omspeelde Tau Thoelen, maar werd teruggefloten omdat hij zijn hand gebruikte. Even later kon ook 
Okereke op Thoelen afstormen, maar hij tikte de bal te ver van de voet. 
Malinwa met tien 
Na een klein halfuurtje kreeg Mechelen plots een nieuwe opdoffer. Diatta maakte actie op het middenveld en werd 
foutief afgestopt door Schoofs. Eerst kreeg de Mechelse kapitein geel, tot scheidsrechter Laforge tot bij de VAR werd 
geroepen. Hij herzag zijn beslissing en stuurde Schoofs meteen van het veld: Mechelen moest met tien verder.   
Vlak voor de rust kreeg Percy Tau plots een gouden kans om de score aan te dikken. Vanaken vond de Zuid-Afrikaan 
dwars door de Mechelse defensie. Thoelen sprong hoog genoeg om zijn boogballetje over doel te duwen. In de 
daaropvolgende corner kon Deli zijn kopbal niet genoeg plaatsen. 
De tweede helft begon zoals de eerste: een hongerig Club Brugge dat Mechelen vooral op de eigen helft hield. Diatta nam 
het eerste initiatief: hij haalde de achterlijn en zette voor. De mee opgerukte Sobol stond helemaal alleen, maar kopte 
een meter naast. 
Na zo’n 50 minuten voetballen kreeg Club een tweede grote kans. Vanaken draaide rond Storm en bereikte Tau in de 
zestien. Die stond verkeerd ingedraaid en moest terugleggen op Okereke. De Nigeriaanse spits haalde uit, maar zijn schot 
werd afgeblokt.  
Het was pompen of verzuipen voor Mechelen, maar na een uur voetballen kreeg de thuisploeg toch nog een kans om 
gelijk te maken. Vanzeir infiltreerde in de Brugse zestien en schermde de bal goed af. Hij vond de ingevallen Tainmont, die 
meteen uithaalde. Zijn schot was hard, maar ging enkele meters over. 
Diagne doet boeken toe 
Na meer dan een uur spelen besliste de ingevallen Diagne de wedstrijd voor Club. Een corner van Vormer werd door Deli 
tegen de paal gekopt. De potige spits was goed gevolgd en had het leer maar binnen te tikken. Meteen daarna kwam 
Vanaken een voet tekort om een scherpe voorzet van Schrijvers binnen te glijden. 
Ondanks de achterstand was Mechelen nog niet uitgespeeld. Een goede voorzet van Hairemans belandde op het hoofd 
van Van Damme, die verstandig terugkopte tot bij Tainmont. De Fransman kon vol uithalen, maar zijn volley raakte een 
Brugs been. Even was er appel voor hands, maar de VAR besloot anders.  
Met nog 20 minuten op de klok en met een mannetje minder begon de vermoeidheid duidelijk zijn tol te eisen. Diatta 
haalde een zoveelste keer de achterlijn en vond Vormer, die de bal scherp voor een leeg doel bracht. Opnieuw was 
Diagne goed gevolgd om eenvoudig af te werken. Meteen daarna dikte ook Schrijvers de score aan. Hij schoot een goede 
pass van Mechele hard in doel. 
Op het einde van de wedstrijd speelde Mechelen toch nog een kans bijeen. Invallers Tainmont, Togui en De Camargo 
combineerden zich een weg door de Brugse defensie. De Camargo kon afleggen voor Tainmont, maar Deli was een 
tikkeltje sneller op de bal dan de Franse aanvaller. Aan de overzijde zette Vanaken de forfaitscore op het bord. 
 
Maandag 30 september:  Het bondsparket stelde een minnelijke schikking voor van 3 speeldagen schorsing en een boete 
van 3 000 euro voor de rode kaart van Rob Schoofs tegen Club Brugge.  KV Mechelen ging hiermee niet akkoord zodat 
Schoofs morgen voor de Geschillencommissie verschijnt. 
 



Maandag 30 september:  Speeldag 5 reserven 1A groep 1  =>  R. Standard de Liège  -  KV Mechelen   1-3 
We gingen met vertrouwen naar Standard ondanks het gebrek aan scherpte en kwaliteit van sommigen tijdens de laatste 
trainingen. 
De verwachte stormloop van de thuisploeg in de aanvangsfase bleef uit en we konden het doelgevaar goed neutraliseren. 
Zij hadden wel de bovenhand maar dat werd in de hand gewerkt door onze speelstijl die te afwachtend, te braaf, te 
weinig durvend was.  Standard dreigde met steekballetjes in de rug in de zone van de waarheid en ze waren tevens zeer 
gevaarlijk bij hoekschoppen.  Op zo een hoekschop incasseerden we dan ook een tegentreffer.  Wij hadden een aantal 
schoten van buiten de 16 meter op doel door Bosiers, Zeroual en Van Keilegom maar zonder succes.  Toen we eindelijk al 
wat meer druk gingen zetten maakte Standard ook meerdere fouten zodat we toch dreigender werden en beter in de 
wedstrijd kwamen.  Daar lag de sleutel na de rust en hiervoor werden we uiteindelijk beloont.  Zeroual schoot eerst een 
vrije trap in doel en iets later verdubbelde Van Keilegom de score.  We bleven Standard onder druk zetten en daarvan 
profiteerde Van Keilegom om zijn tweede treffer te scoren.  Met nog 20 minuten op de klok waren er nog wel wat 
schermutselingen voor ons doel maar we hadden alles onder controle en onze doelman werd niet meer op de proef 
gesteld. 
 
Dinsdag 1 oktober:  Na ruim 5 jaar KV Mechelen verliet Tim Matthys de club.  De rechtsbuiten had na de gewonnen 
bekerfinale afgelopen seizoen zijn voetbalschoenen ingeruild voor de job van scout bij Malinwa.  Na enkele maanden in 
zijn nieuwe functie ging hij in op het aanbod om hoofdscout te worden bij KAA Gent.  Ondertussen sloot de 
publiekslieveling zich ook aan bij de Oost-Vlaamse tweedeprovincialer Munkzwalm SK. 
De Geschillencommissie schorste Rob Schoofs voor 4 wedstrijden waarvan 2 met uitstel (tot en met 2 oktober 2020).  De 
boete van 3 000 euro bleef behouden.  
 
Zaterdag 5 oktober:  Speeldag 10 Jupiler Pro League  =>  KAS Eupen  -  KV Mechelen   0-2 
Malinwa won vanavond met 0-2 op het veld van Eupen. In een onverzorgde eerste helft keek Malinwa opnieuw tegen een 
rode kaart aan (Swinkels), maar vond het alsnog de weg naar de netten (Vanlerberghe, 0-1). Na de pauze werd Malinwa 
noodgedwongen verplicht om als blok te verdedigen en opteerde het voor de counter. Met succes, want de ingevallen 
Togui legde de 0-2 eindstand vast.  
Coach Wouter Vrancken voerde drie wijzigingen door in vergelijking met de basiself van vorige week tegen Club Brugge. 
Schoofs (geschorst) en Hairemans (gekwetst aan de knie) stonden vanavond niet op het wedstrijdblad. De Camargo en 
Kaya namen hun plaatsen in. Bateau moest dan weer vrede nemen met een plaats op de bank ten voordele van Swinkels.  
Evenwichtig openingskwartier 
Op de kleine Eupense grasmat kwamen beide ploegen in het eerste kwartier niet verder dan enkele hoekschoppen. 
Vanzeir reageerde alert voor de kooi van De Wolf maar schoot een eerste poging over de dwarsligger. Beide ploegen 
hielden elkaar bij aanvang van de partij in evenwicht zonder echte kansen. Op het kwartier kapte Storm zich dan toch 
mooi vrij, maar zijn lage schuiver ging voorlangs.  
Rood Swinkels, Vanlerberghe zet Malinwa op voorsprong (0-1) 
Tot veel uitgespeelde kansen kwamen beide ploegen nauwelijks in de eerste helft. Onzuiverheden kleurden het spel langs 
beide kanten en erg veel viel er niet te noteren aan de Kehrweg. Tot plots scheidsrechter Verboomen – na een trap in de 
maag van Milicevic – een rood karton onder de neus van Swinkels duwde. Geen tussenkomst van de VAR, dus Malinwa 
verder met tien. Geelrood reageerde als een gewond dier en wist de score toch nog te openen voor de pauze. Een listige 
vrije trap van Kaya bracht Vanlerberghe in schietpositie en die vlamde Malinwa alsnog op voorsprong. (0-1)  
Vanzeir out, Tainmont in 
Flitsend Mechelse begin van de tweede helft. Tainmont – bij de rust ingevallen voor een bleke Vanzeir – trapte eerst in 
het zijnet. Een minuut later kwam Storm nog dichter bij de 0-2 met een knaller op de paal. De rebound van Tainmont leek 
dan toch prijs te zijn voor de bezoekers, maar doelman De Wolf duwde het schot nog net in corner. Dubbele pech voor 
Malinwa.  
Togui schuif 0-2 binnen 
Met tien tegen elf parkeerde Malinwa in de tweede helft noodgedwongen de bus en loerde op de counter. 
Flankaanvallers Storm en Tainmont kwamen er enkele keren goed uit, maar tot echt doelgevaar kwam geelrood 
nauwelijks. Tot Storm door de buitenspelval glipte en Togui de prima schuiver tegen de netten knalde. Even leek de VAR 
het Mechels feestje nog te verbrodden, maar na lang overleg werd het doelpunt toch goedgekeurd. (0-2)  
Belangrijke driepunter voor KVM 
Hoewel het een hele tweede helft met een man minder moest voetballen, nam geelrood de drie punten toch mee naar 
Mechelen. Eupen drukte wel, maar tot echt doelgevaar kwam het nauwelijks. Malinwa voetbalde met veel maturiteit, 
verdedigde als een hecht blok en prikte zelf nog een tweede tegen de touwen via de ingevallen Togui. Een deugddoende 
overwinning na de pandoering van vorige week tegen Club Brugge. 
 
Maandag 7 oktober:  De kalendercommissie maakte vandaag de definitieve data van de wedstrijden tot en met speeldag 
22 bekend.  Het gaat over volgende matchen:  KVM - SV Zulte-Waregem (23/11 om 20u), R. Antwerp FC - KVM (29/11 om 
20u30), KVM - KV Kortrijk (7/12 om 18u), Club Brugge KV - KVM (15/12 om 18u), KVM - KV Oostende (20/12 om 20u30), 
R. Excel Mouscron - KVM (26/12 om 14u30) en KVM - R. Standard de Liège (17/1 om 20u30).  De resterende wedstrijden 
van de reguliere competitie worden op vrijdag 20 december vastgelegd. 
Verder kreeg Arjan Swinkels van het bondsparket van de KBVB het voorstel van 3 speeldagen schorsing en een boete van 
3 000 euro voor z'n rode kaart op het veld van KAS Eupen.  Malinwa aanvaardde deze minnelijke schikking niet zodat de 



Nederlandse verdediger morgen voor de Geschillencommissie verschijnt. 
Ondertussen liet KV weten dat de voorverkoop voor de streekderby tegen R. Antwerp FC als een trein loopt.  Vak I is 
reeds uitverkocht, in vak F zijn nog slechts 200 staanplaatsen beschikbaar.  Ook in de zitvakken zijn de vrije plaatsen 
schaars geworden. 
 
Dinsdag 8 oktober:  De Geschillencommissie schorste Arjan Swinkels voor 2 speeldagen, ook hiermee ging KV Mechelen 
niet akkoord zodat de zaak in beroep zal worden behandeld.  De boete ging van 3 000 naar 2 000 euro. 
 
Donderdag 10 oktober:  oefenwedstrijd #10 =>  RSC Anderlecht  -  KV Mechelen   1-4 
KV Mechelen oefende vandaag tegen RSC Anderlecht. Het werd 1-4. 
Bij de rust stond het 0-1 voor KVM. Clément Tainmont zette rond het halfuur een penalty feilloos om. 
Na de pauze zorgde Schoofs al snel voor de nul-twee. RSCA – met onder meer Gerkens, Musona, Cobbaut, Thelin en 
Trebel in de basis – kwam terug in de wedstrijd met een doelpunt van Thelin, maar lang kon paarswit de hoop op een 
terugkeer niet levendig houden. Hairemans en Van Keilegom zorgden enkele minuten later meteen voor de 1-4 
eindstand. 
Wouter Vrancken was niet van de partij, de hoofdtrainer van KV Mechelen maakte van de interlandbreak gebruik om een 
stage te volgen bij de Duitse eersteklasser 1.FC Köln.  De stage kaderde in de Pro License-opleiding die Vrancken volgt. 
Sheldon Bateau, Dante Vanzeir en Aster Vranckx waren er ook niet bij, het trio was op pad met de nationale ploeg van 
respectievelijk Trinidad & Tobago, België U21 en België U19. 
 
Vrijdag 11 oktober:  Arjan Swinkels ving bot bij de Geschillencommissie Hoger Beroep, zijn 2 schorsingsdagen bleven dus 
behouden zodat hij de komende wedstrijden tegen R. Antwerp FC en KV Red Star Waasland-SK Beveren zal moeten 
missen. 
Sfeergroep 25/7 kan voortaan extra grote tifo's maken.  Op het dak van de tribune achter het doel aan de Telenetkant 
werden met behulp van hoogtewerkers en klimmers touwen voorzien die grote spandoeken snel kunnen af- en oprollen. 
 
Zaterdag 12 oktober:  Ondertussen deed KV Mechelen een oproep aan de gametalenten onder haar supporters.  KVM 
gaat namelijk op zoek naar een e-sporter die de club kan vertegenwoordigen in de tweede editie van de Proximus ePro 
League, een competitie in FIFA20 op PlayStation 4.  Op 27 oktober en 10 november zullen er kwalificatietornooien 
gespeeld worden. 
 
Maandag 14 oktober:  Beker U21 Pro League  =>  KV Mechelen  -  KV Red Star Waasland-SK Beveren   2-2 
Doordat we beiden onze vorige poulefase wedstrijden hadden gewonnen en daardoor geplaatst waren voor de volgende 
ronde, stond er enkel nog wat prestige op het spel.  
We openden vrij belovend want reeds in de eerste minuten hadden we de score moeten openen maar Quadflieg, Boni en 
Arno Van Keilegom verkwanselden de mogelijkheden. Ook Waasland-Beveren stak zijn neus vroeg aan het venster. De 
eerste mogelijkheid werd gepareerd door Valkenaers, de tweede gemist maar bij de derde was het wel raak. Toen er even 
later een voorzet/schot binnendwarrelde zag de situatie er plots nog minder goed uit. Toen Waasland-Beveren even met 
tien viel bediende Xander Van Keilegom de inlopende Quadflieg en deze liet deze kans niet onbenut. Daarna kabbelde de 
wedstrijd verder richting de rust zonder noemenswaardigheden tot Arno Van Keilegom een individuele actie niet 
bekroonde met een doelpunt. 
Na de rust verscheen Reka vrij vlug alleen voor de doelman maar hij kraakte zijn schot onder druk van een tegenstander 
en iets later vergat Waasland-Beveren de voorsprong te vergroten. Quadflieg tikte dan weer een niet te missen kans aan 
de tweede paal naast op voorzet van Zeroual. Met nog een kwartier op de klok lukte Arbai de gelijkmaker op een voorzet 
getrapt door Arno Van Keilegom. Enkele minuten later kon Zeroual ons op voorsprong trappen, zijn doelpoging ging 
echter langs de verkeerde kant van de staak buiten en Paeshuyse liet een vrije kopkans onbenut.   
Zo eindigde de wedstrijd op een gelijkspel. 
 
Dinsdag 15 oktober:  KV Mechelen brak het contract van Joachim Van Damme open.  De sterkhouder van het Mechelse 
middenveld zag z'n overeenkomst, die nog tot 2021 liep, verlengd worden tot 2023. 
 
Woensdag 16 oktober:  Naar aanleiding van de affaire Propere Handen voerde KV Mechelen een gedragscode in voor alle 
makelaars die met de club willen werken.  Het werd met volgende tekst toegelicht op de website: 
 

KV Mechelen voert een gedragscode voor makelaars in. Elke makelaar zal voortaan een document moeten 
ondertekenen waarin hij verklaart correct te werken. “We gaan voor transparantie en duidelijke afspraken, ook over 
de makelaarscommissie”, zegt algemeen directeur Frank Lagast. 
 

Wie als makelaar actief wil zijn bij transfers van KV Mechelen moet voortaan een charter ondertekenen. “Daarin 
moeten de makelaars aangeven dat ze geregistreerd zijn, de regelgeving volgen en fiscaal in orde zijn”, licht 
algemeen directeur van KVM, Frank Lagast toe.  
Transparantie voorop 
“Wij kijken vooruit, maar als het verleden één ding heeft duidelijk gemaakt dan wel dat de voetbalwereld 
transparanter moet worden”, zo zegt hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx. 
Daarom maakt de club duidelijke afspraken over de commissies van spelersmakelaars. “We zijn transparant over 
onze voorwaarden. Als een makelaar daar niet in wil meegaan, dan werken we niet samen.” 
Achtogenprincipe 



Ook intern bouwt Malinwa een extra controlefunctie in. “Onze sportieve cel onder leiding van Dennis Henderickx en 
Tom Caluwé onderhandelt, nadien tekent het vierkoppige directiecomité van de club. Zo hebben steeds meerdere 
bestuurders zicht op een transfer.” 
Eerder voerde KV Mechelen ook al een ethische code voor haar bestuurders en medewerkers in. 
“Dit alles met als doel de transparantie binnen de club en naar makelaars, businesspartners en supporters te 
verhogen”, klinkt het bij het hele directiecomité van de club. 
 
Donderdag 17 oktober:  Sinds gisteren is de wedstrijd van komende zondag tegen R. Antwerp FC uitverkocht.  Net zoals 
tegen Club Brugge KV kunnen abonnees die er niet bij kunnen zijn, hun plaats aanbieden via het systeem Free Your Seat. 
 
Zondag 20 oktober:  Speeldag 11 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  R. Antwerp FC   3-1 
Met KV Mechelen tegen Royal Antwerp stond dé Antwerpse derby op het programma. Antwerp scoorde al vroeg in de 
wedstrijd, maar via Peyre en De Camargo kwam Malinwa in de slotfase van de eerste helft op voorsprong. Vanlerberghe 
zette na een knappe counter in de laatste minuut de 3-1 eindscore op het bord. 
Het beloofde een spannende derby te worden in het uitverkochte AFAS-stadion. Beide Antwerpse teams stonden met 
zeventien punten op een gedeelde vierde plaats. Antwerp speelde wel één wedstrijd minder door zijn Europa League-
wedstrijden. 
Ondel luid gejoel van de supporters kwam Mechelen met het eerste gevaar. Een goede voorzet van Vanlerberghe 
bereikte Togui. De Ivoriaan dook tussen de Antwerpse verdedigers en schoot naar doel, maar zijn volley ging enkele 
meters over de kooi van Bolat. 
Antwerp meteen gevaarlijk 
Aan de overkant reageerde Antwerp met een reuzenkans. Lamkel Zé ging op rechts voorbij Corryn en legde af tot bij 
Refaelov. Een opgelegde kans, maar Refaelov schoot onbesuisd over. Meteen daarna stormde Lamkel Zé opnieuw op 
Thoelen af. Hij tikte de bal voorbij de Mechelse goalie en ging meteen neer. Scheidsrechter Van Driessche moest er niets 
van weten en bestrafte met geel. 
Mechelen was niet onder de indruk. De Camargo zorgde meteen voor Mechels gevaar. Hij deed enkele overstapjes en 
haalde uit, maar Buta blokte zijn schot af. Kaya nam de afgevallen bal ambitieus meteen op de volley, maar zijn schot ging 
zo’n twee meter naast. 
Na een kleine twintig minuten waren het de bezoekers die de score openden. Lamkel Zé zette Coopman alleen voor doel. 
Die legde onzelfzuchtig af tot bij Mbokani, die de bal maar binnen moest lopen: Antwerp op voorsprong. 
Malinwa op voorsprong 
Met nog een kleine tien minuten op de klok zette Mirallas met een lange bal Coopman alleen voor Thoelen. Corryn was 
goed teruggekomen en met een sliding uit het boekje wist hij Coopman de bal nog te ontfutselen. Sterk verdedigd en 
Malinwa kwam goed weg. 
Vlak voor de rust wist Mechelen onder de druk uit te komen. Kaya vond vanop rechts met een knappe voorzet het hoofd 
van Peyre, die hard voorbij Bolat kopte. Meteen daarna kon ook De Camargo een voorzet van Storm voorbij de 
Antwerpse goalie koppen. Op vijf minuten tijd stond Mechelen op voorsprong. 
Malinwa kwam scherp uit de kleedkamer. Een voorzet van Storm kwam net te hoog voor het hoofd van De Camargo. Even 
later kunnen ook Togui en De Camargo net niet aan een voorzet van Kaya. Ondertussen kroop de frustratie wat meer in 
het spel bij Antwerp: Mbokani kreeg geel voor natrappen op De Camargo. 
Slordige tweede helft 
Het vervolg van de tweede helft was langs beide kanten rommelig en de grote kansen bleven uit. Antwerp kwam een paar 
keer aankloppen, maar kon Thoelen amper aan het werk zetten. Malinwa counterde dan weer te slordig om de score aan 
te dikken. 
In de laatste tien minuten kreeg Antwerp nog een vrije trap net buiten de Mechelse zestien. Mirallas trapte hard in de 
muur en ook Refaelov kreeg zijn schot niet door het pak. Even later hield de Mechelse defensie opnieuw goed stand door 
een schot van Arslanagic af te blokken. 
Vanlerberghe doet boeken toe 
In de laatste minuten deed Antwerp er alles aan om nog gelijk te maken. Alle witte shirts stonden voorin, maar de pass 
van Refaelov was te kort. Mechelen counterde vlijmscherp en strafte meteen af: Vanlerberghe poeierde het leer in de 
verste bovenhoek en verzilverde de drie punten voor Malinwa! 
 
Maandag 21 oktober:  Speeldag 6 reserven 1A groep 1  =>  Oud-Heverlee Leuven  -  KV Mechelen   4-3 
Deze wedstrijd toonde weer heel wat gelijkenissen met vorig seizoen betreft attitude/mentaliteit en het gekende gevolg.  
Nochtans begonnen we best aardig en strafte Vanzeir mistasten in de verdediging van OHL snel af.  We gingen er echter 
niet beter van spelen en ondergingen na 15 minuten meer en meer het spel.  Het was tegen de gang van het spel in dat 
we zelfs de score verdubbelde via een strafschop van Bosiers.  Net voor de rust begon het festival flaters zich nog meer te 
manifesteren na een domme overtreding in de 16 meter en de bijhorende strafschop. 
Na de rust hadden we een kleine periode van beterschap waarin Vanzeir nog een keer toesloeg.  We behielden de 
controle tot we een tweede tegendoelpunt in geschenkverpakking weggaven door hun vrijstaande spits aan te spelen die 
alleen voor onze doelman niet faalde.  Van dan hadden we geen enkele controle meer en zag je de bui al hangen.  Niet 
iedereen op het veld besefte dat, waardoor we niet als elftal functioneerden.  We incasseerden een gelijkmaker door een 
kopbaldoelpunt aan de tweede paal en gaven in de laatste minuut het gelijkspel weg door een inworp onnodig 
achterwaarts te gooien gevolgd door een zoveelste mistasten. 



Dinsdag 22 oktober:  Malinwa beleefde tot nu 
toe een schitterende terugkeer in de hoogste 
klasse.  In de media werd KV tot revelatie 
uitgeroepen en overal geroemd.  Zowel voor 
het aantrekkelijke voetbal dat werd gebracht, 
en vooral voor het feit dat dit met veel Belgen 
gebeurde.   
Ook de sfeer naast en op het veld en de 
cohesie tussen supporters en spelers werd in 
de verf gezet door verschillende analisten. 
In Het Laatste Nieuws verscheen vandaag een 
lijstje van het aantal Belgen dat aan de aftrap 
kwam tot en met speeldag 11.  Gazet van 
Antwerpen wist dan weer dat KV Mechelen 
sinds de invoering van de play-offs het meeste 
punten pakte na 11 wedstrijden van alle 
nieuwkomers uit de tweede klasse of eerste 
klasse B. 
 

  

Woensdag 23 oktober:  Na de verplaatsingen naar Waregem, Anderlecht, Oostende en Gent is komende zondag in 
Beveren, voor de vijfde keer dit seizoen, het bezoekersvak uitverkocht! 
 
Vrijdag 25 oktober:  Het contract van Franck Berrier, dat op 30 november afloopt, zal niet worden verlengd.  De 
Fransman, die sinds januari als scout voor KV Mechelen werkte, zal niet worden vervangen. 
 
Zondag 27 oktober:  Speeldag 12 Jupiler Pro League  =>  KV Red Star Waasland-SK Beveren  -  KV Mechelen   1-3 
KV Mechelen sluit de twaalfde speeldag af met een overwinning op Waasland-Beveren. De wedstrijd begon stroef voor 
Malinwa, maar vlak voor de rust opende aanvoerder Kaya de score. In de tweede helft wist Waasland-Beveren nog gelijk 
te maken via Kobayashi, maar na doelpunten van Tshibola (eigen doelpunt) en Tainmont neemt Malinwa de drie punten 
mee naar huis.  
Op papier was de wedstrijd tegen Waasland-Beveren een haalbare kaart. De Leeuwen staan voorlaatste in de stand en 
wonnen nog maar één keer dit seizoen. Mechelen zat daarentegen in bloedvorm, na overwinningen tegen Antwerp (3-1) 
en Eupen (0-2) lag de weg naar de derde plaats helemaal open.  
De wedstrijd kende een kansarme openingsfase voor de bezoekers. Mechelen speelde enkele goede combinaties bijeen, 
maar écht gevaarlijk werd het nooit. Aan de overzijde was Waasland-Beveren een stuk gretiger. Een schot van Vukotic op 
een corner werd afgeblokt door Peyre en ook een tweede hoekschop voor de thuisploeg leverde niets op. 
Na een kwartier voetballen kwam Schoofs als eerste dreigen in de Beverse zestien. Schoofs combineerde met Kaya en 
dribbelde voorbij enkele gele hemden, maar de hoek werd te scherp en de bal belandde via doelman Jackers in corner. 
Voor Beveren konden ook Vukotic en Durmishaj niet scoren door een knappe redding van Thoelen. 
De Camargo raakt de lat 
Kort daarna kreeg Mechelen plots dé kans om de score te openen. Kaya kreeg de bal aangespeeld op rechts en zag De 
Camargo moederziel alleen inlopen. Hij schilderde de bal op het voorhoofd van de Braziliaanse Belg, maar die kopte het 
leer staalhard tegen de deklat. Pech voor Malinwa! 
In de slotfase van de eerste helft kreeg opnieuw Waasland-Beveren een kans om te scoren. Kobayashi knalde hard 
richting de Mechelse kooi, waar doelman Thoelen zich moest reppen om de bal in corner te duwen. De aangename pot 
voetbal leek een scoreloze eerste helft te krijgen. 
Kaya opent score voor de rust 
Vlak voor de rust was het aanvoerder Onur Kaya die de ban brak. Vanlerberghe kreeg de bal aangespeeld op rechts en 
had een uitstekende voorzet in de voeten. De kleine Mechelse generaal stond ongedekt aan de tweede paal, waar hij 
controleerde en beheerst voorbij Jackers knalde. Mechelen op voorsprong naar de kleedkamers! 
De vreugde bij Mechelen was jammer genoeg van korte duur. Durmishaj ontfutselde de bal van Vanlerberghe aan de 
acherlijn en leverde in bij Koita. Die vond op zijn beurt Kobayashi aan de rand van de Mechelse zestien. De Japanner 
twijfelde niet en schoot de bordjes opnieuw in evenwicht. 
Mechelen had niet meteen een antwoord klaar op de tegentreffer, terwijl Waasland-Beveren de druk opdreef. Eerst 
bracht Thoelen knap redding op een schot van Durmishaj, kort daarna blokte Kobayashi ongelukkig een pegel van 
Schryvers af.  
Tshibola zet KV op voorsprong met owngoal 
Kort na de goal bracht Wouter Vrancken meteen wat aanvallende versterking in de ploeg. Vanlerberghe en Storm 
moesten plaatsmaken voor Togui en Tainmont. Lang moest Mechelen niet wachten op de voorsprong: de volgende 
hoekschop werd door Tshibola ongelukkig in eigen doel gekopt: Malinwa opnieuw op voorsprong! 
Opnieuw ging Waasland-Beveren meteen op zoek naar de gelijkmaker. Die vonden ze bijna via het hoofd van Durmishaj. 
De Albanees klom boven de Mechelse verdediging en kopte goed naar de grond. Thoelen kon de bal met de vingertoppen 
nog nét uit doel houden. 
Invallers zetten kers op de taart 



In de slotfase waren het de gouden wissels van Vrancken die het verlossende doelpunt wisten te maken. Tainmont werd 
aangespeeld binnen de Beverse zestien. Onzelfzuchtig legde hij de bal voor een open doel, waar Togui sneller was dan de 
Beverse verdediging om af te werken. Malinwa pakt de volle buit na een aangename pot voetbal. 
 
Maandag 28 oktober:  Speeldag 7 reserven 1A groep 1 =>  KV Mechelen  -  Club Brugge KV   2-2 
Na onze overbodige nederlaag vorige week kwam het er op aan om te reageren en dat deden we ook na een aarzelende 
start. 
De eerste fout bij ons achteraan werd gelukkig niet afgestraft en een vrije trap van Zeroual werd door de bezoekende 
doelman uit de hoek geranseld.  Niet veel later kreeg Club Brugge een stafschop na handspel en deze zette ze feilloos om. 
Daarna vergaten ze de score te verdubbelen maar uiteindelijk deden ze dat toch.  Vrij vlug erna lukte Van Keilegom de 
aansluitingstreffer door een afvallende bal van buiten de 16 meter in doel te schieten.  Hierdoor kregen we een boost 
waardoor we bij balverlies toch meer lef toonde en hoger durfden druk te zetten.  Desondanks moest Bouzian toch een 
vrije trap uit zijn doel zweven en een kopbal aan de eerste paal onschadelijk maken.  Met deze 1-2 stand gingen we de 
rust in. 
Na de rust was de eerste kans voor ons maar het schot van Van Keilegom werd in laatste instantie afgeblokt.  Daarna was 
er veelvuldig middenveldspel zonder doelgevaar tot Van Keilegom net iets sneller op de bal was dan zijn tegenstander in 
de 16 meter en de bal op de stip ging.  Bosiers liet deze mogelijkheid niet onbenut.  Daarna werd de partij uitgespeeld 
zonder noemenswaardigheden. 
 
Dinsdag 29 oktober:  De nieuwe zege inspireerde de dagbladen alweer om enkele opvallende statistieken over KV 
Mechelen te publiceren.  Gazet van Antwerpen telde dat Malinwa in eerste klasse nooit meer punten verzamelde na 12 
speeldagen sinds het seizoen 1991-1992.  Toen startte de vedettenploeg van trainer Georges Leekens, met o.a. Michel 
Preud’homme in doel en René Eijkelkamp als topschutter, met 26 op 36.  KV eindigde toen als vierde.  De laatste 50 jaar is 
er ook geen enkele promovendus die na 12 matchen een beter rapport kon voorleggen.  Enkel Cercle Brugge evenaarde in 
1979-1980 de 23 op 36. 
Het Laatste Nieuws zag dan weer dat KV Mechelen het efficiëntst omsprong met z’n doelpogingen.  Uit 1 op de 5 
doelpogingen puurde Malinwa ook een doelpunt.  Het team van coach Wouter Vrancken is ook de beste van de klas wat 
betreft doelpunten uit stilstaande fases.  Dit is vooral het werk van assistent-trainer Dieter Van Tornhout die zich op 
training ontfermde over de hoekschoppen en vrijschoppen.  Ook in defensief opzicht leverde KV een statistiek af 
waarmee het op kop stond: doelman Yannick Thoelen schudde met 45 saves het meeste reddingen van alle keepers uit 
z’n mouw. 
 

  
 
Woensdag 30 oktober:  Speeldag 13 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  K. Sint-Truidense VV   1-2 
Malinwa heeft zijn vierde wedstrijd op rij niet kunnen winnen. Het werd 1-2 in eigen huis tegen STVV. Het zag er lang naar 
uit dat Mechelen de drie punten thuis zou houden na een treffer van Togui, maar in de slotfase scoorden de Kanaries 
twee keer. 
In het openingskwartier liep Malinwa vooral achter de bal aan. STVV speelde goed rond, al lieten de kansen op zich 
wachten. Toch kon Mechelen zo nu en dan goed omschakelen. Een knappe combinatie tussen Kaya en Togui kwam in de 
voeten van Vanlerberghe. Die omspeelde makkelijk Mmaee en zette meteen voor. De voorzet van Vanlerberghe was nét 
te hoog, waardoor Tainmont niet goed kon koppen. 
Bal voor STVV, kansen voor Malinwa 
Niet veel later werd het opnieuw even warm voor het doel van STVV. Tainmont kreeg de bal op links en zette meteen 
voor. Van Damme dook op tussen twee verdedigers en ging voor een spectaculaire omhaal. De uitvoering was minder 
geslaagd, waardoor de bal hoog over doel vloog. Aan de overzijde kon Mmaee hard uithalen op een Sint-Truidense 
corner, maar zijn schot zoefde over. 



Na een klein halfuur kwam Mechelen wat meer aan de bal. Geel-Rood speelde enkele kansen bij elkaar, al kwam de Sint-
Truidense doelman Schmidt nooit in de problemen. Eerst kon Tainmont een voorzet van Kaya niet voldoende kracht 
bijzetten, even later kon ook Vanlerberghe een combinatie met Tainmont en Schoofs niet afwerken. 
Garcia nét niet, Togui scoort wel 
Na een halfuur voetballen waren het plots de bezoekers die de beste kans van de wedstrijd kregen. De Bruyn kreeg de bal 
aan de rand van de zestien en vond meteen de inlopende Garcia. Die krulde heerlijk richting de kooi van Thoelen, maar de 
paal bracht redding. Malinwa komt goed weg.  
Malinwa was niet onder de indruk en voerde de druk op. Togui zette voor tot bij de inlopende Schoofs. Die zette zijn voet 
meteen tegen de voorzet, maar kon de bal niet laaghouden. Meteen daarna trof de Ivoriaanse spits wel raak. Kaya spleet 
de Limburgse defensie met een knappe steekpass. Schoofs liet de bal lopen voor Togui, die eenvoudig de keeper 
omspeelde: 1-0 voor Malinwa! 
Mechelse belegering 
Even was het bang afwachten voor Mechelen. De grensrechter riep Togui terug voor buitenspel, maar de VAR keurde het 
doelpunt toch goed. Meteen na het doelpunt kreeg ook Tainmont een opgelegde kans op scoren. Van Damme zette de 
Fransman schuin voor doel, maar zijn schot zoefde hard naast. In de slotminuut kopte Togui nog en voorzet van Kaya hard 
op de dwarsligger. 
STVV kwam duidelijk wakker geschud uit de kleedkamers en begon gretig aan de tweede helft. Eerst werd een gevaarlijke 
voorzet van Suzuki weggewerkt door de Mechelse defensie, even later kon diezelfde Suzuki niet genoeg kracht achter z’n 
kopbal zetten, waardoor Thoelen eenvoudig kon pakken. 
VAR keurt doelpunt Bateau af 
Ook Mechelen bleef niet bij de pakken neerzitten en speelde goed mee. Bijna kon Togui profiteren van een slechte 
controle van Mmaee, maar de STVV-verdediger herstelde zijn fout onmiddellijk. Even later kopte Bateau een voorzet van 
Kaya voorbij Schmidt, maar de VAR oordeelde dat de Mechelse verdediger enkele centimeters buitenspel stond.  
Met nog een kwartier op de klok was het plots vooral Mechelen dat het spel bepaalde. Op een zeldzame counter kon Boli 
nog dreigen. Hij kon Thoelen net binnen de zestien onder vuur nemen, maar krulde zijn schot naast. De Mechelse 
verdediging is plots weer wakker geschud. 
STVV keert wedstrijd op 5 minuten 
Tien minuten voor tijd kwam de 1-1 plots uit de lucht vallen. Boli klom boven de Mechelse defensie en knikte de bal 
voorbij Thoelen in de rechterbenedenhoek. Wouter Vrancken was duidelijk niet tevreden met het gelijkspel en bracht 
meteen Storm en Bijker in de ploeg.  
Nog geen vijf minuten later moest Thoelen zich al een tweede keer omdraaien. In eerste instantie kon de Mechelse goalie 
een schot van Sankhon wegduwen, maar Suzuki was goed gevolgd en werkte eenvoudig af in de rebound. Mechelen ging 
plots van de hemel naar de hel in enkele minuten en slikt zo zijn eerste nederlaag in vier wedstrijden.  
 
Zaterdag 2 november:  Omdat de online ticketverkoop de laatste jaren enorm gestegen is, gaat KV Mechelen vanaf 
maandag 4 november voor een verbeterde dienstverlening voor de fans.  Voor de topper eind september tegen Club 
Brugge KV werden 70 % van de kaarten online verkocht.  Voor diezelfde affiche in 2015 werd nog maar 30 % via websale 
gekocht.  Daarom zal de ticket- en fanshop minder uren open zijn, maar meer bereikbaar zijn via Facebook en telefoon.  In 
de week van een thuiswedstrijd zal KV op woensdag, donderdag en vrijdag bereikbaar zijn tot 22 uur.  Fysiek kan men op 
die dagen tot 18 uur terecht. 
 
Zondag 3 november:  Speeldag 14 Jupiler Pro League =>  KV Mechelen  -  Sporting du Pays de Charleroi   2-2 
KV Mechelen kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Charleroi. De Zebra’s speelden razend efficiënt en kwamen 
met zuinige kansen tot twee keer toe op voorsprong, maar dankzij doelpunten van Storm en – wie anders dan – Kaya 
bleef het spannend. Na de rust bleven de kansen voor beide ploegen uit, al miste Storm vlak na de rust een strafschop. 
Eindstand: 2-2, maar Malinwa verdiende meer. 
De veertiende speeldag bood heel wat in potentieel voor Malinwa. Een diepere kloof met Charleroi, een sterkere positie 
in de top zes – na puntenverlies van Antwerp en Standard – of een geslaagde jubileumwedstrijd voor aanvoerder Kaya. De 
kleine Mechelse generaal voelde al 400 keer de grasmat op professioneel niveau en wilde die prestatie verzilveren met de 
drie punten.  
En of kapitein Kaya er zin in had. Met een eerste corner lag Kaya bijna aan de basis van het openingsdoelpunt. Zijn 
voorzet krulde hard de zestien in, maar De Camargo kopte een metertje over. Niet veel later mocht ook Van Damme eens 
proberen. Hij kreeg de bal goed teruggelegd van Vanzeir, maar zijn volley ging hoog over de kooi van Penneteau. 
Charleroi opent onverwachts de score 
In de openingsfase was Charleroi nog niet écht op de helft van Mechelen geweest, maar als een duiveltje uit een doosje 
geraakte Bruno plots door de Mechelse defensie. Peyre miste zijn tackle, waardoor de flankaanvaller kon inleveren bij 
Rezaei. Die twijfelde geen seconde en liet Thoelen geen kans: Charleroi op voorsprong, tegen de gang van het spel in. 
Kaya moest en zou scoren 
Lang kon Charleroi niet profiteren van de voorsprong. Aanvoerder Kaya zou zijn galamatch niet laten verpesten door de 
Zebra’s. Een corner van Schoofs werd door de verdediging van Charleroi weggewerkt, en alsof het in de sterren 
geschreven stond knalde hij in één tijd op de volley de bordjes weer in evenwicht.  
Ook na de goal kreeg Mechelen nog een aantal kansen om op voorsprong te komen. Tot twee keer toe kon Van Damme 
van dichtbij afwerken, maar Charleroi verdedigde telkens goed en blokte zijn schoten af. Aan de overzijde kwam Morioka 
goed ingelopen op een voorzet van Fortuna, maar de Japanner kon zijn kopbal niet laag houden.  



Mechelen haalt nieuwe achterstand in 
Na een halfuur voetballen kwam Malinwa opnieuw tegen de gang van het spel in op achterstand. Thoelen bokste een 
hoekschop van Charleroi buiten de zestien, van waaruit Fortuna hem in één keer staalhard in de kruising poeierde. De 
Mechelse goalie maakte geen schijn van kans, en Fortuna zal nog even nagenieten van zijn wereldgoal.  
Maar opnieuw bleef de voorsprong van een razend efficiënt Charleroi van korte duur. Van Damme stuurde Van Cleemput 
met een een-tweetje uit een scherpe hoek op Penneteau af, waar Fortuna van held naar antiheld ging door de Mechelse 
rechtsback onderuit te maaien. Scheidsrechter Lardot twijfelde geen moment een wees naar de stip. Storm zette de 
strafschop zonder problemen om. 
Vlak voor de rust kwam Malinwa bijna een eerste keer op voorsprong. Vanzeir glipte opnieuw met succes door de 
verdediging van Charleroi en legde goed terug tot bij Schoofs. Die nam zijn tijd en zocht de verste benedenhoek, maar 
krulde de bal een halve meter naast. Malinwa ei zo na op voorsprong voor de rust. 
Penneteau houdt Charleroi recht 
Ook na de thee was Malinwa veruit de gretigste ploeg op het veld. Charleroi kon dan weer op uitstekend keeperswerk 
rekenen van doelman Penneteau. Kort na de rust haalde hij een afgeweken schot van Kaya uit de verste benedenhoek. 
Later kreeg Malinwa opnieuw een penalty, nadat Van Damme werd aangetikt door Dessoleil. Maar opnieuw haalde 
Penneteau de bal goed uit de hoek. Ook Van Cleemput kon in de rebound niet scoren. 
Na de penalty bleef de stormloop van de eerste helft uit. Beide ploegen zochten naar kansen, maar kwamen amper in 
elkaars zestien. Met nog een dikke tien minuten op de klok bracht Vrancken het duo Hairemans  – Togui in het spel, in de 
hoop op wat meer aanvallende pit. Malinwa bleef wel aankloppen, maar écht gevaarlijk werd het niet meer. In de 
slotminuut kon De Camargo nog een bal gevaarlijk voor doel brengen, maar de kopbal van Tainmont miste precisie.  
Mechelen en Charleroi delen een punt. 
 
Maandag 4 november:  Naar aanleiding van een incident aangaande racisme op het einde van de wedstrijd gisteren, 
reageerde KV Mechelen vandaag met een statement op de website waarin het elke vorm van racisme afkeurt.  Het was 
Charleroi-speler Marco Ilaimaharitra, een Fransman met roots in Madagascar, die na de wedstrijd melding maakte van 
racistische gebaren tegenover zijn persoon vanwege een supporter van KV.  Ondertussen wacht KV het verslag van de 
KBVB af, maar gaat het wel op zoek naar de supporter in kwestie. 
 
Dinsdag 5 november:  Ondertussen is via het verslag van de matchdelegate van de KBVB duidelijk geworden dat tijdens 
de tweede helft van KV Mechelen – Sporting Charleroi één supporter de Hitlergroet bracht aan Charleroispeler Marco 
Ilaimaharitra.  De club benadrukte vandaag nog eens dat het samen met de politie de supportersbeelden van afgelopen 
zondag gaat analyseren om de man te kunnen identificeren en een stadionverbod op te leggen. 
Het bezoekersvak voor de verplaatsing van komende zondag naar R. Standard de Liège is alweer uitverkocht.  De 1 260 
tickets voor de Malinwafans gingen in een mum van tijd de deur uit. 
 

Donderdag 7 november:  Naar aanleiding van de eerste 
deelname van KV Mechelen aan de Proximus ePro League 
heeft KV als eerste Belgische club een Gaming Department 
opgericht.  Miran Salim krijgt de titel Chief Gaming Officer 
en zal een team vrijwillige Malinwa-gamers aansturen.  
Verder gaat KV Mechelen ook een gaming room inrichten en 
zal Salim zich niet alleen richten op voetbalgames.  Hij zal 
onder andere ook ouders van jeugdspelers op jonge fans 
informeren hou ze kunnen omgaan met hun gamende zoon 
of dochter.  Het doel van dit alles is, supporters verbinden 
met elkaar en met de club.  Uiteraard wil KVM via gaming 
ook de community vergroten en de gamers de beleving van 
KV Mechelen meegeven. 
Tot slot heeft KV Mechelen ook een sterke partner 
gevonden die het Gaming Departement en de e-
sportscompetities waaraan Malinwa deelneemt, zal 
ondersteunen. Voortaan prijkt de naam AUSY op de shirts 
van de Malinwa-gamers. 

 

 
 
Donderdag 7 november:  Beker U21 Pro League  =>  KV Mechelen  -  RSC Anderlecht   1-4 
Anderlecht opende gedreven en scherp waardoor wij het spel ondergingen. Bouzian moest na 10 minuten een eerste 
keer de handen uit de mouwen steken op een schot van net buiten de 16 meter. Bij een tweede doelpoging, een aantal 
minuten later, was hij kansloos. Wij reageerden met een afstandsschot van Bosiers dat door de doelman onschadelijk 
werd gemaakt, maar deze moest zich wel gewonnen geven op een pegel van Coveliers in de bovenhoek. We hadden iets 
meer grip op de wedstrijd zodat er nu langs beide kanten dreiging was. Bouzian moest nog een keer alle zeilen bijzetten 
om een schot uit de winkelhaak te zweven maar we leken met een gelijke stand de rust in te gaan. Dat was echter zonder 
onze naïviteit gerekend want in de slotseconde incasseerden we na balverlies een tweede tegentreffer. Hierdoor liepen 
we terug achter de feiten aan. 
Anderlecht liet het na de rust vrij snel na om de wedstrijd te beslissen maar op het uur straften ze wel een mistasten 
achteraan af. Toen ze met nog een kwartier te gaan een vierde keer scoorde, was de wedstrijd gelopen. Bouzian moest 



nog twee poging tegenhouden om de score niet verder te laten oplopen.  Al bij al een verdiende overwinning van 
Anderlecht. 
 
Vrijdag 8 november:  KV Mechelen liet weten dat de dader van het racistische incident van vorige week zondag door de 
politie werd geïdentificeerd.  Het dossier is momenteel volledig in handen van de politie, maar het staat vast dat de 
supporter in kwestie een stadionverbod krijgt opgelegd. 
Verder maakte de club vandaag met volgend bericht op de website het beleidsplan voor de komende jaren openbaar: 
 

KV Mechelen lanceert het beleidsplan “KVM 2025” om van de club een stabiele eersteklasser te maken en het 
budget gevoelig te verhogen. 
“In ons beleidsplan “KVM 2025” voorzien we tal van investeringen voor de uitbouw van de club”, steekt voorzitter 
van de raad van bestuur van KVM, Dieter Penninckx, van wal. “Zo willen we onder meer een nieuw jeugdcomplex 
optrekken en de laatste tribune van het AFAS Stadion, achter het doel, vernieuwen.” 
Het plan “KVM 2025” geeft aan waar de club de komende jaren aan zal werken. “Op die manier heeft iedereen, van 
supporters, staf, partners tot spelers die bij ons tekenen zicht op waar we naartoe willen”, zegt algemeen directeur 
Frank Lagast. 
“We geven onszelf vanaf vandaag tot en met 2025 om het plan “KVM 2025” te realiseren. De stappen zullen we 
voorzichtig en doordacht uitwerken in overleg met alle betrokkenen partijen zoals supporters, de stad Mechelen en de 
buurt bijvoorbeeld.” 
 

De acties uit het plan “KVM 2025” 
In dat plan zijn de volgende acties voorzien. 
1- Focus op de uitbouw van de eerste ploeg met jonge Belgische spelers en talenten uit onze eigen jeugd. 
2- De afbouw van onze kortlopende leningen 
3- Het doorvoeren van aantal bijkomende investeringen zoals 
Het afwerken van het AFAS Stadion zodat het helemaal voldoet aan de UEFA 4-vereisten 
Het stadion rondmaken en een nieuwe tribune voorzien aan de kant van de Kleine Nieuwedijk en Ziekebeemdenstraat 
Het stadion energieneutraal maken met extra investeringen in zonnepanelen, fietsenparking, elektrische laadpalen, 
LED-verlichting en betere afvalverwerking 
Het uitbreiden van de trainingsfaciliteiten van de A-kern 
Het investeren in een betere mobiliteit rond het stadion en de promotie van het fietsverkeer 
De realisatie van een nieuwe jeugdacademie en investeren in de jeugdwerking 
Het verder uitwerken van de community-werking 
De uitbouw van de damesploeg en het G-team 
De uitbouw van het esports en gaming departement 
 

Budget verhogen 
Het doel van deze investeringen is om samen met extra financiering het budget van KVM structureel te verhogen. 
“We hebben één van de lagere budgetten in eerste klasse”, zegt Frank Lagast. 
“Bovendien heeft het vorige – extra-sportief moeilijke – seizoen heel wat eenmalige en uitzonderlijke kosten met zich 
meegebracht. De vertragingen bij de bouw van de hoofdtribune, de daarbij horende kortingen aan partners, het 
voetballen in 1B, de lagere televisierechten én het dossier Propere Handen met heel wat advocatenkosten heeft ons 
een stapje achteruit gezet.” 
“We wisten dat, hebben de bladzijde ondertussen omgeslagen en zijn dan gestart aan het plan voor de komende jaren. 
We zijn daarbij gezond ambitieus”, zegt Dieter Penninckx. 
 

Financiering ophalen 
KV Mechelen zal dan ook extra financieringsvormen aanspreken om de nieuwe investeringen te doen. “Dat zullen we 
lokaal ophalen. Wij zullen geen extra middelen zoeken bij buitenlandse investeerders”, verzekert Dieter Penninckx. 
 

Om het budget te verhogen schreef KV Mechelen ook een obligatielening uit.  Ze hebben een looptijd van 7 jaar en een 
minimale inschrijvingswaarde van 1 000 euro.  De rentevoet bedraagt 4,25%.  Dit percentage werd gekozen als verwijzing 
naar het stamnummer (25) van de club en ook in de 1 000 euro zit symboliek verwerkt als men terugdenkt aan de 
reddingactie tijdens het vereffeningsseizoen. 
 

Zaterdag 9 november:  Vandaag overleed 
ex-speler François ‘Swa’ Tuyaerts.  De 
linksbuiten, die van 1955 tot 1967 voor 
Malinwa voetbalde, werd 82.  Hij speelde 
306 wedstrijden voor KV en was onder 
andere aanvoerder van de ploeg die in 
1967 voor het eerst de bekerfinale 
speelde.  Tuyaerts, die later ook 
voorzitter werd van de oud-spelers-
vereniging, was ook bekend voor het feit 
dat hij door een aangeboren handicap 
slechts over een halve linkerarm beschikt. 

  

 
Op de linker foto poseert Tuyaerts voor het seizoen 1966-1967, recht is een actiefoto tegen K. Beringen FC. 



Zondag 10 november:  Speeldag 15 Jupiler Pro League  =>  R. Standard de Liège  -  KV Mechelen   1-2 
KV Mechelen stuntte vanavond op Sclessin. Het won met 1-2 nadat het in de eerste helft heerlijk op voorsprong kwam via 
een Messiaanse vrije trap van Schoofs en in de tweede time via De Camargo zelfs op nul-twee kwam. In het slot werd het 
nog even spannend, maar het graaide uiteindelijk de drie punten mee naar Mechelen. 
Met Standard trof Malinwa een topper op kruissnelheid. De thuisploeg won afgelopen week nog tegen Eintracht 
Frankfurt in de Europa League en was helemaal van plan om op hetzelfde elan verder te gaan. Thoelen moest al in minuut 
één ingrijpen bij een hoekschop en was ook tevreden dat Lavalee en Boljevic het doel niet wisten staan. 
Schoofs schildert binnen! 
KVM hield het echter niet bij verdedigen en zocht ook doelman Bodart op. Zo versierde het op het kwartier een vrije trap 
vanop twintig meter. 
Rob Schoofs schilderde de bal heerlijk tegen de touwen en het weeral uitverkochte Malinwa-vak mocht aan het vieren. 
Standard drukt 
De Luikenaars reageerden op de vroege achterstand en probeerden Malinwa onder druk te zetten. Mpoku was het 
gevaarlijkst met een knal van aan de zestienmeterlijn, het leer verdween tegen de boarding. Rond het halfuur dook de 
boomlange Oulare centraal op: hij kopte via de grond gevaarlijk over. 
KVM moest achteruit, maar bleef sterk in blok verdedigen. Vlak voor de pauze moest Thoelen zich toch onderscheiden. 
Bastien vlamde uit de tweede lijn op doel, de KVM-goalie redde sterk en zo haalden de mannen van Vrancken netjes de 
rust met de 0-1 voorsprong. 
Lat voorkomt de nul-twee 
Michel Preud’homme gooide er bij de pauze goalgetter Renaud Emond in, maar het was Malinwa dat voor het eerste 
gevaar zorgde. Op de counter zwiepte Tainmont een bal voor, De Camargo trof van dichtbij de dwarsligger. De rebound 
was voor Van Damme, maar die keilde hard over. 
Igor dan toch met de 0-2! 
Aan de overzijde was het Bastien die nog eens zijn kans ging. Thoelen kon echter rustig de volle maan bewonderen. De 
Luikenaars hadden het lastig om openingen in de Mechelse defensie te vinden en de nervositeit nam duidelijk toe. 
Twintig minuten voor tijd profiteerde De Camargo daarvan om eenzaam en alleen binnen te keilen. Een ongeziene 
dekkingsfout die de ex-Standard-speler met open handen aannam. 
Geen vuiltje aan de lucht en dan… de 1-2 
Standard wisselde prompt met Carcela. Die presenteerde Lestienne een kwartiertje voor affluiten dé kans op de 
aansluitingstreffer, maar het nummer 22 tikte onbesuisd over. 
En zo dook geel en rood met een 0-2 voorsprong de laatste tien minuten in. Het thuispubliek morde, de elf rood-witten 
op het plein leken het even niet meer te weten. Tot de pas ingevallen Amallah de spanning terug in de wedstrijd bracht. 
Hij vond dan toch het gaatje tussen een bos van KVM-spelers en legde het leer in de verste hoek. 
VAR keurt gelijkmaker terecht af 
Standard geloofde er plots weer in en het scoorde in minuut 91 ook. Opnieuw Amallah leek voor de thuisploeg een punt 
uit de brand te slepen nadat hij op vrije trap kon binnenkoppen. De VAR keurde het doelpunt echter af wegens hands. 
De spanning was te snijden in de zes minuten extra tijd tijd, maar KVM stuntte op Sclessin en pakte drie gouden punten 
mee naar Mechelen. Het komt zo naast Standard op de derde stek in het klassement. 
 
Maandag 11 november:  Speeldag 8 reserven 1A groep 1 =>  KV Mechelen  -  KRC Genk   3-0 
Deze wedstrijd begon met een lange studieronde zonder doelgevaar.  Toen na 20 minuten Van Hoorenbeeck zich kon 
doorzetten na een één-twee-beweging met Quadflieg opende hij de score. Snel daarna had Quadflieg de score kunnen 
verdubbelen toen hij werd afgezonderd door Xander Van Keilegom maar hij besloot te zwak op de doelman. Daarna 
verwaterde de partij terug tot Bouzian een afstandschot onschadelijk moest maken. Xander en Arno Van Keilegom 
trapten op hun beurt ook van buiten de 16 meter maar hun doelpogingen werden door de bezoekende doelman 
gepareerd.  Zo gingen we met een minieme voorsprong de rust in. 
Na de rust kopte de vrijstaande Quadflieg de eerste kans over doel en werd Zeroual gestuit door de doelman. Deze was 
echter kansloos toen Bosiers een bal strak tegen de touwen schoot. Na 72 minuten spelen kreeg Genk terecht een 
strafschop toen De Bie aan de noodrem trok maar de bal werd van op de stip tegen de deklat getrapt. Quadflieg besliste 
enkele minuten voor tijd de wedstrijd definitief toen hij in het straatje werd gestuurd door Zeroual en de uitgelopen 
doelman lobte. 
 
Vrijdag 15 november:  Het ontslag van KRC Genk-trainer Felice Mazzu zette in de media de geruchtenmolen in gang.  
Verschillende media schoven Wouter Vrancken naar voor als topkandidaat om Mazzu op te volgen.  Naar aanleiding van 
deze speculaties ging Vrancken met z’n makelaar aan tafel zitten met het bestuur van Malinwa.  Dit onderhoud monde uit 
in een vernieuwe samenwerking.  De mondelinge afspraak, met een onder andere een verbeterd contract voor de 
Limburgse succescoach, wordt binnenkort op papier gezet. 
 
Vrijdag 15 november:  oefenwedstrijd #11 =>  KV Mechelen  -  KRC Genk   1-0 
In een oefenwedstrijd achter gesloten deuren in Geel heeft KV Mechelen vanmiddag landskampioen Racing Genk geklopt 
met 1-0.  
De Camargo, Van Damme, Swinkels en Thoelen keken toe vanuit de Geelse tribune en zagen hoe de wederoptredende 
Gustav Engvall al in de derde minuut de enige treffer van de wedstrijd maakte. Bediend door Bijker draaide de Zweed 



makkelijk weg bij Screciu en legde hij de bal beheerst binnen. Een mooie binnenkomer voor de man die meer dan drie 
maanden out was met een knieblessure.  
Bij het team van interimcoach Domenico Olivieri kon alleen Odey voor rust voor gevaar zorgen. Het duo Boni - De Bie 
hield de zaakjes achterin goed onder controle. Vanlerberghe knalde de beste kans op de 0-2 onbesuisd over na een 
knappe slalom door de Genkse defensie. Na de rust werd Genk dreigender. Paintsil knalde iets voor het uur op de paal. 
Ex-KV jeugdproduct Saibari dwong Castro in het slotkwartier tot een mooie save. Ondanks de Genkse druk en de vele 
wissels hield een jong KV stand tot het laatste fluitsignaal. Coach Wouter Vrancken begint zijn nieuwe langetermijn 
project bij KV met een mooie oefenzege tegen de regerend landskampioen. 
 
Maandag 18 november:  Ondertussen sloot KV Mechelen de abonnementenverkoop af.  Na de promotie en de 
bekeroverwinning werd het een lange campagne, die reeds op 15 april van start ging.  Het clubrecord werd eind juli al 
verbroken, op 31 oktober werd uiteindelijk afgeklokt op 12 219 stuks.  Daarvan zijn er 1 869 nieuwe abonnees en over de 
laatste 5 jaar bekeken, kende  de verkoop van abonnementen een groei van 71,3 %. 
 
Zaterdag 23 november:  Speeldag 16 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  SV Zulte-Waregem   0-2 
Vrancken en co kregen met Zulte-Waregem opnieuw een concurrent voor play-off 1 tegenover zich. Bruno en Larin 
bezorgden Essevee de 0-2 overwinning. 
Twee verwittigingen 
Het was Zulte-Waregem dat het vurigst aan de wedstrijd begon. Thoelen moest na amper één minuut al tussenkomen op 
een scherpe voorzet van Larin. Even later moest Swinkels zich reppen om diezelfde Larin een schietkans te beletten. 
KVM komt opzetten 
Malinwa kwam stilaan wel meer in de wedstrijd. De druk leverde ook bijna iets op. Vanzeir kwam oog in oog te staan met 
Bossut, maar besloot in het zijnet. En ook de kopbal van Van Damme, op voorzet van Storm, ging naast. 
VAR 
Het was uiteindelijk wel Zulte-Waregem die als eerste de netten deed trillen. Thoelen vond op het kwartier geen 
antwoord op het knappe hakje van Bjørdal. Fraaie afwerking, maar Malinwa kwam toch met de schrik weg. Ref D’Hondt 
keurde op aangeven van de VAR – na handspel van Bjørdal in een voorafgaande fase – het doelpunt af. 
Wisselend spelbeeld 
Een eerste helft die mooi over en weer ging, maar het waren wel de bezoekers die kans na kans konden creëren. Een 
kopbal van Seck, een schot van Bruno en een voorzet van Mensah zorgden echter niet voor de 0-1 voorsprong voor Zulte-
Waregem. 
De grootste kansen vielen misschien wel aan de overkant te noteren. Kaya schilderde een vrijtrap op het hoofd van 
Swinkels, maar die kon z’n kopbal net niet laag genoeg houden. Slechts enkele minuten later dook Vanzeir voor doel op. 
Een kopie van het kunstje van Bjørdal, maar z’n poging stootte op Bossut. En ook De Camargo probeerde het eens. Zijn 
afstandsschot belandde ook in de armen van de doelman van Zulte-Waregem. 
Deksel? 
Een keertje kwamen de bezoekers er dan toch nog eens uit. Net voor rust was het Zulte-Waregem dat de score opende. 
Bruno schoof de bal, op aangeven van Mensah, voorbij Thoelen. 0-1. 
Rentree 
Met de rust greep trainer Wouter Vrancken een eerste keer in. Gustav Engvall kwam – na een lange afwezigheid door een 
blessure – in de ploeg voor Vanzeir. En de Zweed was meteen actief. Hij zette mee Schoofs voor doel, maar die besloot 
vanuit een scherpe hoek op een ijzersterke Bossut. 
1-1 dichterbij 0-2 
KVM bleef het echter wel lastig hebben. Bruno dook steeds tussen de lijnen, maar z’n voorzetten bereikten geen Essevee-
spitsen. 
Even wist KVM geen antwoord op Zulte-Waregem, dat hoog druk zette, maar plots kreeg De Camargo wel weer een 
enorme kans. Een kopbal van dichtbij op Bossut, al stond de Mechelse spits ook wel buitenspel. En een minuut later 
opnieuw pech voor Malinwa. Engvall mocht alleen voor doel verschijnen, maar hij duwde de pal tegen de bal. 
0-2 dichterbij dan 1-1 
Ook Essevee bleef wel wat kansen bij elkaar voetballen. Veeleer op de counter, maar Larin en Bjørdal konden met hun 
afstandsschoten Thoelen in eerste instantie niet verschalken. In de toegevoegde tijd lukte dat dan toch. Larin met de 0-2 
door de benen van de Mechelse doelman, meteen ook de eindstand. 
 
Maandag 25 november:  Speeldag 9 reserven 1A groep 1 =>  RSC Anderlecht  -  KV Mechelen   2-0 
Anderlecht opende scherp en al vrij vroeg moest Bouzian een eerste doelpoging onschadelijk maken.  Wij zetten daar 
gekraakte schoten van Vranckx en Van Keilegom tegenover.  Toen we een eerste keer te slap verdedigden op de flank 
werd dit genadeloos afgestraft.  Bosiers reageerde snel met een doelpoging vanuit een scherpe hoek waarmee de 
Anderlecht-doelman de nodige moeite had.  Tijdens het laatste gedeelte van de eerste helft kwam Anderlecht meer 
opzetten met een schot van buiten de 16 meter naast het doel en een kopbal recht op onze doelman. 
Na de rust hadden we meer dreiging in ons spel.  Zo werd een kopbal van Trova in laatste instantie van op de doellijn 
gekeerd.  Het spel ging op en neer tot Bosiers zichzelf vrijspeelde en de bal hard tegen de kruising schoot.  In de daarop-
volgende tegenaanval liet Anderlecht het na om de score te verdubbelen maar even later deden ze dat toch. 
Zeroual had enkele minuten voor tijd de aansluitingstreffer moeten maken toen hij alleen voor de doelman kwam maar 
hij besloot op de keeper.  Zo bleef de 2-0 eindstand op het scorebord staan. 
 



Donderdag 28 november:  Naar aanleiding van de Warmste Week, de actie van Studio Brussel voor het goede doel, zullen 
ook verschillende KVM-spelers hun duit in het zakje doen.  Vanaf 4 december kan er geboden worden op de Warmste 
Malinwa Veiling.  KV Mechelen bood 5 acties aan: spelers komen helpen in uw stamcafé, speel een wedstrijd tegen de A-
kern, spelers komen thuis bij u koken, spelers komen helpen in uw vzw en spelers geven een rondleiding in het stadion.   
 
Vrijdag 29 november:  Speeldag 17 Jupiler Pro League  =>  R. Antwerp FC  -  KV Mechelen   1-0 
Op de zeventiende speeldag stond de Antwerpse provinciederby op het programma. De Mechelse defensie had de hele 
avond de handen vol aan Antwerp, maar hield goed stand. In minuut 74 wist Mirallas toch de ban te breken. Yannick 
Thoelen was voor Mechelen dé man van de wedstrijd, met enkele knappe reddingen en een penaltysave. 
Het beloofde een spannende partij te worden in het uitverkochte Bosuilstadion. Beide ploegen streden om een versterkte 
plek in de top zes. De kloof bedroeg amper één punt, dus er stond veel op het spel. Antwerp had bovendien nog wat goed 
te maken bij zijn eigen fans: in de heenwedstrijd gingen de jongens van Bölöni met 3-1 kopje onder.  
Toch liet het spetterende begin wat op zich wachten. Antwerp ging al snel op de helft van Mechelen spelen, maar kwam 
niet meteen tot grote kansen. De eerste mogelijkheid begon bij de voet van Refaelov, die met een vrije trap het hoofd van 
Rodrigues vond, maar de kopbal van de Portugees ging over doel. Kort daarna kon ook Mbokani zijn kopbal niet genoeg 
kracht geven.  
Mechelen zoekt naar kansen 
Na een kwartier voetballen kreeg Antwerp de kans om de score te openen. Een hoekschop van Refaelov werd goed 
verlengd door De Laet. Hoedt kwam ingelopen aan de tweede paal, maar miste rakelings. Niet veel later counterde 
Antwerp via Haroun: de middenvelder stak het veld over en ging zelf voor glorie, maar zijn schot zoefde naast. 
Na twintig minuten was het al pompen of verzuipen voor Mechelen. Het goede spel liet op zich wachten, terwijl Antwerp 
de Mechelse verdediging bleef kwellen met voorzetten. Opnieuw was het Refaelov die het voorhoofd van Mbokani vond, 
maar Thoelen had een supersave in huis om de topschutter van de 1-0 te houden. 
Thoelen redt de meubelen 
Zo’n vijf minuten voor de rust kwam Malinwa een eerste keer gevaarlijk voor de kooi van Bolat. Vanzeir haalde de 
achterlijn en zette voor. De Camargo kwam goed ingelopen, maar kon zijn kopbal niet genoeg plaatsen, waardoor de bal 
voorlangs ging. 
Aan de overzijde raakte een Antwerps schot de hand van Peyre binnen de zestien meter. Scheidsrechter Lardot moest 
even naar de VAR kijken, maar legde de bal uiteindelijk op de stip. Mbokani kreeg zo de kans om de score te openen, 
maar opnieuw was er een beresterke Thoelen die het vel van Mechelen redde. 
Tweede helft, zelfde spel 
Na de rust bleef Mechelen zoeken naar kansen en was het vooral Antwerp dat het spel bepaalde. Rood-wit combineerde 
wel op de helft van Mechelen, maar kon Thoelen nog niet meteen aan het werk zetten. KV Mechelen kan zeldzaam 
tegenprikken, maar speelt het telkens te slordig uit. 
Na een uur voetballen wilden beide coaches wat meer aanvallende creativiteit in de ploeg. Vrancken bracht Togui en 
Hairemans in de ploeg, Bölöni koos voor Lamkel Ze. Voor Malinwa loonde de wissel haast meteen: Togui maakte actie op 
rechts en gleed voorbij Hoedt, maar zijn schot ging vanuit een scherpe hoek hard in het zijnet.  
Mirallas doet Mechelen de das om 
Mechelen verdedigde de hele wedstrijd goed, maar na een dikke 70 minuten wist Mirallas toch de defensie te breken. De 
international kreeg de bal aangespeeld aan de rand van de zestien meter, kapte zich goed vrij en verschalkte Thoelen in 
de verste hoek. 
Tien minuten voor tijd kreeg invaller Lamkel Ze nog een uitgelezen kans om de score te verdubbelen. Hij werd goed diep 
gestuurd door Mbokani en stormde op doel af, maar opnieuw had de Mechelse goalie een puike redding in huis. Aan de 
overzijde probeerde Mechelen nog met enkele hoekschoppen, maar die draaiden op niets uit. 
In de slotminuten kreeg Mechelen alsnog enkele kansen om de bordjes gelijk te hangen. Schoofs maakte zich sterk en 
buffelde zijn verdediger van de bal, waardoor hij oog in oog kwam met Bolat, maar zijn schot was te zwak. Even later 
werd diezelfde Schoofs verrast toen Bolat de bal pardoes in zijn voeten duwde. Hij duwde de bal nipt naast. 
 
Zondag 1 december:  De Volkskeuken, een initiatief van de communitywerking van KV Mechelen, verhuist van De Keeting 
naar de Grand Kavee van het AFAS-stadion. Om dat te vieren, organiseren ze op zondag 8 december een mosselfeest in 
de Grand Kavee. 
 
Maandag 2 december:  Speeldag 10 reserven 1A groep 1 =>  KV Mechelen  -  KAA Gent   1-1 
We openden deze wedstrijd met de beste bedoelingen en voorwaarts gericht.  Het was echter tot minuut 20 wachten 
vooraleer er een doelman in actie moest komen: Zeroual schoot van buiten de 16 meter recht op de doelman.  Iets later 
voorkwam de bezoekende doelman een doelpunt van Kotsopoulos maar de bal geraakte niet echt weg en kwam 
uiteindelijk bij de vrijstaande Vranckx terecht, die de score opende.  Gent dreigde een eerste keer tegen met een kopbal 
over het doel en iets later naast het doel.  Zo bereikten we met een minieme voorsprong de rust. 
Kort na de rust bereikte Bosiers de inlopende Kotsopoulos maar deze besloot te zwak op de doelman.  Gent dreigde op 
het uur tegen, na slecht wegwerken van ons in de eigen backlijn met een overhaast schot naast het doel.  Een aantal 
minuten later kregen ze door een inschattingsfout een strafschop en deze schoten ze onder de arm van Bouzian in doel. 
Kort daarna bracht Van Hoorenbeeck ons terug op voorsprong maar zijn doelpunt werd onterecht afgekeurd na 
raadpleging van het beeldmateriaal.  Daarna werd het meer een fysieke strijd waarin Gent de gevaarlijkste ploeg was.  



Bouzian moest tot twee keer toe een kopbal uit zijn doel zweven om een achterstand te voorkomen en zo eindigde de 
wedstrijd op een gelijkspel. 
 
Zaterdag 7 december:  Speeldag 18 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KV Kortrijk   1-1 
KV Mechelen moest zaterdagavond genoegen nemen met een punt. Na een kansloze eerste helft versierde Malinwa 
genoeg mogelijkheden op een openingstreffer, maar het was een efficiënt Kortrijk dat via invaller Ezekiel een kwartier 
voor het einde op voorsprong kwam. Die andere invaller Igor De Camargo sleepte voor de thuisploeg even later een punt 
uit de brand. 
Malinwa begon de eerste minuten met veel diepgang. Engvall en Storm probeerden de vrije man in de zestien te zoeken, 
al zag KVK-goalie Jakubech niet meteen een bal op hem afkomen. KV Kortrijk zette nadien een stevige organisatie neer en 
gaf de thuisploeg nauwelijks ruimte tot combineren. Kansen zagen we nagenoeg niet. 
Net voor het halfuur zorgde Storm twee keer voor wat animo. Zijn eerste poging verdween via een bezoekend been over 
de kooi van Jakubech, zijn tweede was wel tussen de palen, maar vloog pal op de KVK-doelman. 
Nee, verwarmen aan doelpogingen konden we ons niet in de eerste helft. Vlak voor de pauze kon Swinkels in de zestien 
uithalen, maar hij keilde hard over. Togui versierde op slag van rusten wel een grote kans, hij kopte de vrije trap van Kaya 
naast. 
Bijker knalt, Jakubech redt 
Wouter Vrancken wisselde bij de pauze Corryn voor Bijker en zag zijn invaller meteen Jakubech aan het werk zetten. De 
doelman hield met een karpersprong de openingsgoal uit zijn netten. 
Malinwa versierde meer openingen en dook ook gevaarlijk in de bezoekende zestien, maar het miste precisie om die 
laatste bal tussen de palen te krijgen. 
Uitkijken voor de bezoekende prik 
KV Mechelen moest uitkijken naar die zeldzame prikken van Kortrijk. Met de wedstrijden tegen STVV en Charleroi in het 
achterhoofd moest het ten alle tijden een zelfde scenario vermijden. Bijna was het zover toen de pas ingevallen Ezekiel 
een vrije schietkans kreeg, maar de Nigeriaan twijfelde te lang. 
Aan de overzijde was het dan weer Van Damme die de 1-0 op het bord had moeten zetten. Hij kon alleen inkoppen op 
een hoekschop, maar zette het leer naast. 
Geen 1-0, wel 0-1 
KV Mechelen verdiende ondertussen een doelpuntje, maar het leer wou niet tegen de touwen. Doelman Jakubech kwam 
met de vuisten tussen, Van Damme mikte in de rebound op een Kortrijkzaan. 
KVK bleek dan weer heel efficiënt, want invaller Ezekiel scoorde veertien minuten voor het einde wel de nul-één. Centraal 
voor Thoelen zette hij de KVM-verdediging iets te simpel in de wind. 
Igor meteen met de 1-1! 
KVM reageerde meteen gevat en via een kwieke De Camargo verdween de gelijkmaker luttele minuten later in het doel. 
En zo maakte weer een invaller het verschil. 
De meer dan 15 400 Malinwa-supporters hoopten op meer en De Camargo probeerde het even voor het einde opnieuw, 
maar Jakubech lag in de weg. Zo moest KVM genoegen nemen met een punt. 
 
Zondag 8 december:  Vandaag raakte bekend dat KV Mechelen één van z'n young potentials een contract heeft 
aangeboden.  De 15-jarige Dirk Junior Asare (geen familie van Nana Akwasi Asare) tekende een contract bij Malinwa tot 
2022.  De middenvelder, die bij de U16 van KVM speelt, is ook international bij de U16 van België. 
 
Zondag 15 december:  Speeldag 19 Jupiler Pro League  =>  Club Brugge KV  -  KV Mechelen   3-0 
Malinwa verloor vanavond kansloos met 3-0 op het veld van leider Club Brugge. 
Coach Wouter Vrancken schudde zijn basiself fel door elkaar voor de verplaatsing naar de leider. Hairemans en 
Vanlerberghe kregen het vertrouwen van de Mechelse leermeester. Het duo Bijker-De Camargo werd dan weer beloond 
voor hun sterke invalbeurt tegen KV Kortrijk.  
Vanaken op de lat 
Na een korte studieronde trok de thuisploeg het laken naar zich toe. Een eerste poging van Dennis werd nog gered door 
een attente Peyre. Bij een tweede poging van de thuisploeg kreeg Thoelen de hulp van de lat. Pech voor Vanaken, geluk 
voor Malinwa.  
Van 0-0 naar 2-0 op twee minuten 
Een georganiseerd KV Mechelen kon de leider een halfuur aan banden leggen. Onder impuls van het duo Vanaken-
Vormer schakelde de thuisploeg plots een versnelling hoger. Eerst devieerde Tau een voorzet van Vormer voorbij een 
kansloze Thoelen (1-0) en nog geen twee minuten later was het al terug prijs voor de thuisploeg na een hakje van Dennis. 
(2-0) Malinwa koud gepakt.  
Met een wedstrijd tegen Real Madrid in de benen en een 2-0 voorsprong, hoefde het niet zo meer voor de thuisploeg. 
Malinwa kreeg meer ademruimte, maar tot echt doelgevaar kwam het nauwelijks. Club Brugge opteerde voor de counter 
en zocht tevergeefs naar een mooi combinatiedoelpunt. Op het uur maakte het duo Hairemans-De Camargo plaats voor 
het duo Storm-Tainmont. Veel veranderde er niet in het Mechelse spel en Brugge hield eenvoudig stand.  
Rits zet 3-0 op het bord 
Tien minuten voor het einde klom de thuisploeg dan toch naar een 3-0 voorsprong. Mats Rits verschalkte Thoelen met 
een lage schuiver. Malinwa reageerde in het slot met een knal van Van Damme en een kopbal van Togui, maar zonder 
succes. Club Brugge tikte de wedstrijd verder uit en stuurde Malinwa zo puntenloos terug richting Mechelen. 
 



Maandag 16 december:  Philippe Clement, trainer van competitieleider Club Brugge en ex-trainer van uittredend 
landskampioen KRC Genk heeft de Trofee Raymond Goethals gewonnen.  Met 48 punten haalde de succescoach meer 
dan het dubbele van de punten van z'n eerste achtervolger Michel Preud'homme (22 punten).  Wouter Vrancken, die met 
KV de dubbel 'beker en titel in 1B' pakte, eindigde met 20 punten op een mooie derde plaats. 
 
Maandag 16 december:  Speeldag 11 reserven 1A groep 1 =>  K. Sint-Truidense VV  -  KV Mechelen   0-3 
We wisten dat we scherp aan deze wedstrijd moesten beginnen en dat deden we ook.  Het balbezit was voor ons en we 
dreigden al vrij snel, maar Bosiers schoot een vrije schietkans op de doelman van op de rand van de kleine backlijn en 
even later geraakte ook Van Keilegom niet voorbij de doelman na een assist van Coveliers.  Een voorzet van Kabore werd 
naast gekopt door Bosiers en zo bleef de verlossende treffer uit.  STVV toonde zich een eerste keer met een kopbal die 
hoog over het doel verdween.  Toen een afgeblokt schot van Vranckx voor de voeten van Van Keilegom viel, pakte deze 
de bal perfect mee om hem dan feilloos in het hoekje te deponeren.  Daarna kwam STVV meer opzetten zonder 
doelgevaar te creëren en schoot Van Keilegom nog een bal in de handen van de doelman.  Bouzian moest daarna een 
eerste keer tussenkomen om een tegendoelpunt te vermijden na een snel uitgevoerde tegenaanval van STVV.  Zeroual en 
Coveliers schoten daarna nog een bal van buiten de 16 meter binnen het bereik van de doelman en zo bereikten we met 
een geringe voorsprong de rust.  Van Keilegom verdubbelde vrij snel na de rust de score door een bal van op afstand 
tegen de touwen te schieten.  Coveliers was minder nauwkeurig en besloot centraal op de doelman.  STVV toonde zich 
nog eens gevaarlijk met een rechtstreekse vrije trap die door Bouzian in hoekschop werd verwerkt en Kabore besloot 
voor ons rakelings naast.  Toen Van Keilegom in zijn dribbel voorbij de doelman ten val werd gebracht, ging de bal 
logischerwijs op de stip.  Bosiers klaarde de klus en bracht de score op 0-3.  Daarna speelden we te nonchalant en 
vergaten we af en toe de organisatie waardoor STVV vrij snel had kunnen tegenscoren, maar Bouzian bracht redding met 
een beenveeg en pareerde daarna een vrije trap. 
 
Woensdag 18 december:  KV Mechelen ontving deze week het Pro League+ label.  Dit label wordt toegekend aan Pro 
League clubs die het voorbije jaar een kwaliteitsvolle communitywerking opzetten met aandacht voor de lokale context, 
duurzame partnerschappen en activiteiten. 
De belangrijkste maatschappelijke doelstelling van de Pro League is om haar clubs een rol te laten opnemen als tot 
geloofwaardige sociale actor met duurzame, structurele partnerschappen en projecten. 
De Pro League voorziet hiervoor begeleiding, onder meer via een partnerschap met de Vrije Universiteit Brussel.  Zo 
kunnen clubs zowel bij de opmaak als de evaluatie van hun beleidsplan, ondersteuning genieten van de vakgroep Sport & 
Society van de VUB. 
De evaluatie van het sociale beleid van de clubs gebeurt door een jury, op basis van de ingediende beleidsplannen, de 
kwaliteit van de partnerschappen, acties en projecten en de medewerking aan gemeenschappelijke acties.  17 van de 24 
clubs behaalden het Pro League+ label 2019.  KAS Eupen behaalde het label voor een eerste maal. 
Op basis van de kwaliteit van hun maatschappelijk beleid reikt de Pro League niet alleen het label uit.  Clubs ontvingen 
het voorbije jaar ook financiële middelen om hun sociale werking uit te bouwen.  De 17 geselecteerde clubs ontvingen 
samen 100 000 euro in 2019. 
Aan de hand van deze drie pijlers; begeleiding op maat, financiële ondersteuning en criteria die kwaliteit nastreven, zet 
de Pro League verder in op de professionalisering en versterking van het sociale beleid van haar clubs. 
“Als club zijn we trots dat de Pro League ons maatschappelijk engagement herkent en is dit een stimulans om onze 
communitywerking nog verder uit te bouwen.  We zijn ons er van bewust dat we een grote maatschappelijke rol vervullen 
en dragen graag ons steentje bij aan verschillende maatschappelijke initiatieven en projecten.”  aldus Gert Aerts, Sales & 
Marketing Manager KV Mechelen. 
 
Vrijdag 20 december:  De opbrengst van de eindejaarsactie van de Pro League, het veilen van wedstrijdshirts, gaat dit jaar 
naar Younited Belgium, de sociale partner van de Pro League. 
Verder liet KV ook weten dat het de dader van het racistische incident tegen Sporting Charleroi een stadionverbod van 17 
maanden heeft opgelegd.  Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek, maar voor Malinwa is de zaak gesloten. 
Gazet van Antwerpen liet vandaag weten dat KV Mechelen tijdens de winterstage in het Spaanse Oliva twee 
oefenwedstrijden zal spelen.  Op donderdag 9 januari trekken de troepen van Vrancken naar het nabijgelegen CF La 
Nucia, een derdeklasser.  Een dag later treft Malinwa het Nederlandse AZ. 
Tot slot werden vandaag ook de resterende data van reguliere competitie vastgelegd.  Voor KVM gaan die laatste 
wedstrijden door op volgende tijdstippen: 25/1 om 18u Sporting Charleroi - KVM, 1/2 om 20u30 KVM - KAA Gent, 8/2 om 
20u Cercle Brugge KSV - KVM, 15/2 om 20u30 KVM - RSC Anderlecht, 22/2 om 20u30 KVM - KV Red Star Waasland-SKB, 
28/2 om 20u30 K. Sint-Truidense VV  - KV Mechelen, 7/3 om 20u KVM - KAS Eupen en 15/3 om 18u KRC Genk - KVM.  
 
Vrijdag 20 december:  Speeldag 20 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KV Oostende   1-0  
KV Mechelen won haar laatste thuiswedstrijd van 2019 tegen KV Oostende. Nikola Storm kroonde zich tot matchwinnaar 
door twintig minuten voor het einde de 1-0 tegen de touwen te knallen. 
KVO nam in de beginminuten het initiatief, maar het was wel Malinwa dat de eerste grote kans versierde. Van Cleemput 
zette het leer voor, Storm knalde op een zwevende Ondoa.  Aan de overzijde moest de thuisploeg wel uitkijken toen de 
vinnige Akpala de zestien in dook en de eerste paal probeerde te bereiken. Peyre verdedigde echter scherp. 
Weinig kansen, beste wél voor Storm 
KVM had het lastig om doelman Ondoa te bereiken: de bezoekers zetten een stevige organisatie neer en drukten snel bij 
Mechels balbezit. Net voor het halfuur kreeg Engvall op een snelle tegenstoot wel de bal tot bij Storm, Ondoa redde 
opnieuw. 



Geen doelpunt voor de pauze 
Malinwa kwam in het laatste kwartier van de eerste helft iets beter in de partij. Kaya en co zochten geduldig naar ruimte 
en openingen, maar grote kansen… nee, die zagen we niet. De nul-nul bleef dan ook op het scorebord bij de koffiepauze. 
Togui en Engvall net niet 
In het tweede bedrijf probeerde KVM meteen meer diepgang te creëren. Togui mikte in het zijnet, en op een voorzet van 
diezelfde Togui kwam Engvall enkele haren te kort om binnen te koppen. 
Voor de andere kooi werd het even heet toen Peyre een gevaarlijke voorzet vlak voor de neus van Sakala net over keilde. 
Storm met de 1-0! 
Coach Vrancken greep twintig minuten voor affluiten naar zijn invallers De Camargo en Schoofs om een doelpuntje te 
forceren. Dat viel even later: Van Damme lanceerde met een geweldige crossbal Storm. Het nummer elf van KVM kapte 
en draaide het leer binnen aan de eerste paal. 
Spanning tot de 94ste minuut 
En zo ging KV Mechelen het slot in met een verdiende voorsprong. Bijna viel de gelijkmaker via Sylla, maar Thoelen redde 
randje doellijn. Zeven minuten voor tijd had Hairemans alle spanning kunnen wegnemen toen Storm lekker voorzette. 
Geoffke kon de bevrijdende twee-nul net niet binnenwerken. Eerder riep al wat geel en rood was om een strafschop voor 
de neergehaalde Storm, maar scheidsrechter Smet en de VAR wezen niet naar de stip. 
Zo bleef het spannend en nagelbijten tot het eind. Niemand was de vorige thuismatchen met teleurstellend slot vergeten. 
Een heerlijke “oef” gonsde dan ook door het AFAS-stadion toen scheidsrechter Wim Smet de wedstrijd afblies en KVM 
verdiend de drie punten thuishield. 
 
Donderdag 26 december:  Speeldag 21 Jupiler Pro League  =>  R. Excel Mouscron  -  KV Mechelen   1-2 
Malinwa won vanmiddag overtuigend op het veld van Excel Mouscron. Geelrood domineerde op Le Canonnier met nog 
voor de pauze twee treffers van Van Damme en Togui. In het slot leek Antonov het Mechels feestje te verpesten, maar 
verder dan een aansluitingstreffer kwam de thuisploeg niet. 
Vliegende Mechelse start: Van Damme treft meteen raak (0-1) 
Meteen vuurwerk op Le Canonnier op deze tweede kerstdag. Joachim Van Damme trof bij de eerste Mechelse kans na 
drie minuten meteen raak met een streep in de hoek en liet een aardig gevuld bezoekersvak meteen vieren. (0-1)  
Van Damme bij de start, Togui bij de rust 
Na een sterk openingskwartier herstelde de thuisploeg het evenwicht. Malinwa toonde goesting en zette de thuisploeg 
gecontroleerd onder druk, maar uitgespeelde kansen leverde dit nauwelijks op. De thuisploeg kon enkel haar corner-
statistieken aandikken, maar ook hier viel maar weinig concreet doelgevaar te noteren. Tot de rust in zicht kwam en 
Malinwa haar kans rook om haar score te verdubbelen: Storm trok stevig voor en een onzelfzuchtige Engvall liet de 0-2 
aan de vrijstaande Togui. Malinwa op (kerst)rozen.  
De dubbele voorsprong gaf Malinwa duidelijk vleugels bij het begin van de tweede helft. Het domineerde de partij, bracht 
mooi combinatievoetbal tussen de lijnen, maar vergat de uitgespeelde mogelijkheden van Storm, Kaya en Togui te 
verzilveren.  
Antonov zorgt voor verrassend slot (1-2) 
Malinwa leek haar schaapjes op het droge te hebben tot plots de ingevallen Antonov met een heerlijke krul Thoelen het 
nakijken gaf. Even leek het nog fout te kunnen gaan voor Malinwa, maar een ultieme poging zat er niet meer in voor de 
thuisploeg zodat Malinwa een fenomenaal voetbaljaar 2019 in schoonheid kon afsluiten. Excel Mouscron – KV Mechelen: 
1-2.  
 
Vrijdag 27 december:  KV Mechelen liet weten dat het de vooropgestelde 5 miljoen euro aan obligaties heeft 
binnengehaald.  Verder raakte ook de bekend dat de oefenwedstrijd op stage tegen CF La Nucía werd vervangen door een 
duel tegen het Duitse 1.FC Köln.  Deze match gaat door op dinsdag 7 januari door in Benidorm. 
 
Zaterdag 4 januari:  Vandaag is het 11 jaar geleden dat Leo ‘Lei’ Clijsters 
overleed.  De Limburger, die amper 52 werd, was de leider van het grote 
KV Mechelen dat eind de jaren ’80 en begin de jaren ’90 de successen 
opstapelde.  Naast de prijzen die hij met Malinwa pakte, won hij in 1988 
ook de Gouden Schoen en was hij actief op de WK’s van 1986 en 1990. 
Nadat hij in 1993 zijn actieve carrière afsloot bij RC Liégeois begon hij aan 
een trainerscarrière die hem in 2000 terug in Mechelen bracht.  
Tussendoor kwam hij ook vaak in de media als begeleider van z’n op 
hoog niveau tennissende dochter Kim.  Een uitgezaaide huidkanker die 
z’n longen had aangetast, werd hem fataal.        (foto: seizoen 1990-1991) 
 
Zondag 5 januari:  Na een korte vakantie vlogen de troepen van trainer 
Wouter Vrancken vanmorgen vroeg vanuit Zaventem naar Alicante.  Van 
daaruit reisden ze naar hun eindbestemming voor de winterstage: het 
Oliva Nova Beach & Golf Resort.  Laurent Lemoine, die nog aan het 
revalideren is, was niet van de partij.  Ook de jongeren Alèc Van 
Hoorenbeeck, Arno Van Keilegom en Mohamed Zeroual zaten niet op het 
vliegtuig.  Het trio bleef in België met een het oog op een mogelijke 
uitleenbeurt of transfer.  Jeugdproducten Jarno Lion (18 jaar), Dylan 
Dassy (16 jaar) en Alexander Quadflieg (16 jaar) krijgen de kans om hun 
kunnen te tonen aan de trainersstaf van KV.   



Maandag 6 januari:  Nadat de stage gisteren rustig begon, met slechts 1 training, stonden er vandaag voor de 30-koppige 
spelersgroep 2 oefensessies op het programma.  In de voormiddag werd er vooral op afwerking getraind.  In de namiddag 
moesten de veldspelers een parcours met krachtoefeningen afwerken. 
In België raakte bekend dat Alèc Van Hoorenbeeck en Arno Van Keilegom tot het einde van het seizoen worden 
uitgeleend aan eerste amateurklasser KSK Heist.  Ze blijven wel deels bij Malinwa trainen zodat de club hun verdere 
ontwikkeling van nabij kan opvolgen. 
Tot slot was er ook nog droevig nieuws: ex-KVM-speler Kurt Moons overleed gisteren op 47-jarige leeftijd.  Moons zat als 
jonge speler begin de jaren ’90 in de A-kern met topspelers als Preud’homme, Clijsters, Albert, Ingesson, Emmers, 
Severeyns, …  Tweemaal kwam hij in actie tijdens een officiële competitiewedstrijd van het eerste elftal: op 29 februari 
1992 speelde hij 90 minuten in de 0-0 tegen KRC Genk en een maand later viel hij na 68 minuten in tijdens KAA Gent-KVM 
(1-1).  Nadien speelde hij onder andere nog voor KFC Germinal Ekeren, R. Cappellen FC, KSV Ingelmunster, KAS Eupen, 
KVC Willebroek-Meerhof en Hoogstraten VV.  Hij overleed ten gevolge van een hartfalen. 
 

      
 

Traditiegetrouw werd het haar van de stagedebutanten afgeschoren.  Kapper van dienst was Joachim Van Damme.  
Hierboven van links naar rechts de “voor” en de “na”: Dylan Dassy, Jarno Lion en Alexander Quadflieg. 
 
Dinsdag 7 januari:  Oefenwedstrijd #10  =>  KV Mechelen  -  1.FC Köln   2-2 
Na een ochtendtraining waarin de focus lag op passing en afwerking speelde Malinwa in de namiddag haar eerste van 
twee oefenwedstrijden (op de winterstage) tegen 1.FC Köln in Benidorm. Geelrood startte, op doelman Castro na, elke 
helft met een andere ploeg, maar speelde een sterke partij.   
De wedstrijd, tegen de Geitenbokken uit Keulen die eerder op dag met hun B-ploeg 1-2 verloren van Sporting Charleroi, 
eindigde op 2-2. 
Mechelen op voorsprong dankzij Swinkels (1-0) 
In het openingskwartier had Geelrood niet veel balbezit, maar naarmate de wedstrijd vorderde kreeg Malinwa de match 
meer onder controle. Op het halfuur kreeg Malinwa een verdiende corner na een heerlijke vrije trap van Schoofs. De bal 
werd aan de tweede paal binnengewerkt met een volley door Arjan Swinkels. (0-1)  
Kort na de rust gelijk maar Togui met de 2-1 
1.FC Köln speelde een sterk eerste kwartier in de tweede helft en kon daarvan profiteren. Na een lange bal in de rug van 
de Mechelse verdediging schoof de Duitse aanvaller de bal proper in de verste hoek. (1-1) Kort nadien bracht Storm na 
een mooie combinatie de bal voor aan de tweede paal. Togui liet deze kans niet liggen en kopte de 2-1 binnen. In de 
laatste 20 minuten liet Malinwa de zege nog liggen. 1.FC Köln kon gelijk maken op een hoekschop, 2-2 was de einduitslag. 
 
Woensdag 8 januari:  Vandaag begon de dag in Spanje met een strandloop, gevolgd door een pittige trainingssessie.  In 
de namiddag kregen de spelers vrij.  De meesten onder hen bleven in het hotel.  De technische staf, onder leiding van 
Tom Caluwé en Dennis Hendrickx, ging een terrasje doen in het naburige Dénia. 
 
Donderdag 9 januari:  Het contract tussen Milan Savic en KV Mechelen werd in onderling overleg ontbonden.  De jonge 
Bosniër kwam in 2018 in Mechelen terecht maar kon zich niet doorzetten in de A-kern en zat al een tijdje op een dood 
spoor bij KV.  Savic was tevens de laatste speler van KV die via makelaar Dejan Veljković bij de club terecht kwam. 
Op de vijfde stagedag in Spanje kregen de spelers opnieuw 2 trainingen voor de kiezen.  Vooral in de namiddag ging het er 
rustig aan toe, met onder andere rondootjes, tennisvoetbal en afwerking op doel.  CEO Dieter Penninckx en algemeen 
directeur zijn ondertussen ook neergestreken in Spanje. 
 
Vrijdag 10 januari:  Oefenwedstrijd #11  =>  KV Mechelen  -  Alkmaar Zaanstreek   1-5 
Vandaag stond er opnieuw een ochtendtraining een een wedstrijd op het programma. In de namiddag gaf KV in z’n 
tweede en laatste oefenmatch van de winterstage AZ partij.  De Nederlanders uit Alkmaar waren een maatje te groot en 
wonnen met 1-5. 
Malinwa begint goed. Daarna neemt AZ over. 
Malinwa start vrij goed aan de partij. Bosiers pakt na zes minuten uit met een knappe steekpass. De Camargo wipt de bal 
heerlijk over de doelman, 1-0. 
AZ neemt het commando daarna over. In minuut 13 komen de Nederlanders gelijk en op het halfuur wordt het 1-2 met 
een rake kopbal. Nog voor de rust staat het ook 1-3: een hoekschop belandt met dank aan de wind in doel. Op het half 
uur wordt Van Cleemput gewisseld door Kabore. 
Na de rust kiest Wouter Vrancken voor 9 nieuwe spelers. Thoelen en Kabore zijn de enige spelers die blijven staan. 
Het weer slaat om. Een storm steekt de kop op. 



De regen verpest dit oefenduel voor spelers, staf en supporters. Het meest opvallende uit de tweede helft is misschien 
het stille gejuich wanneer de wedstrijd wordt afgefloten. AZ scoort nog wel twee keer, waaronder een strafschop. De 
match eindigt zo op 1-5. 
 

 
 

KVM – AZ was niet alleen een derby van ‘lage landen’, maar ook de “AFAS-derby”. 
 
Zaterdag 11 januari:  Op de zevende en laatste stagedag was er geen veldtraining, er stond wel een strandloop op het 
programma.  Nadien kregen de spelers een medische check-up en mochten ze verpozen in de wellness.  In de namiddag 
stapte de Malinwadelegatie op de bus die hen naar de luchthaven van Alicante bracht.  Iets voor 21 uur zette KVM in 
Zaventem terug voet op Belgische bodem.  Voor zondag kregen de spelers vrijaf en vanaf maandag start de voorbereiding 
op de wedstrijd tegen R. Standard de Liège. 
 
Dinsdag 14 januari:  Joachim Van Damme heeft tijdens de oefenwedstrijd tegen 1.FC Köln een gebroken rip opgelopen.  
De middenvelder van KV Mechelen zal 4 tot 6 weken out zijn.  Daardoor mist hij al zeker de thuismatchen tegen R. 
Standard de Liège en KAA Gent. 
 
Woensdag 15 januari:  Vanavond werd in Puurs het Gala van de Gouden Schoen gehouden.  Hans Vanaken van Club 
Brugge KV ging voor de tweede keer op rij met de hoofdprijs lopen.   
KVM-trainer Wouter Vrancken eindigde na Philippe Clement (KRC Genk en Club Brugge KV), Ladislau ‘László’ Bölöni (R. 
Antwerp FC), Jess Thorup (KAA Gent) en Ivan Leko (Club Brugge KV en Al-Ain FC) vijfde in het klassement voor Trainer van 
het Jaar.  Volgens de Malinwasupporters werden de prestaties van de Mechelse coach hiermeer flink ondergewaardeerd 
nadat hij met KV de titel in 1B pakte, de beker won en z’n ploeg voor de winterstop in de top-6 van de Jupiler Pro League 
parkeerde. 
Simon Mignolet, in de zomer overgekomen van Liverpool FC naar Club Brugge KV, werd verkozen tot Doelman van het 
Jaar.  Yannick Thoelen, die de overstap van KAA Gent naar KVM maakte, werd hierin elfde met elf punten.  Ex-KV-
doelman Michael Verrips kreeg ook vier punten voor z’n sterke seizoen in 1B. 
De trofee voor Belofte van het Jaar ging naar Yari Verschaeren van RSC Anderlecht.  In dit referendum waren 
vermeldingen voor Dante Vanzeir (3 punten) en Aster Vranckx (1 punt). 
Tot slot was er ook nog een moment de gloire voor de Malinwa Harmonie die werd gevraagd om Happy Birthday te 
spelen ter gelegenheid van de 125ste verjaardag van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. 
 

    
 

Van links naar rechts: Vrancken, Vanlerberghe, Thoelen en De Camargo met hun partner op het gala van de Gouden Schoen. 



Vrijdag 17 januari:  Speeldag 22 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  R. Standard de Liège   2-3 
KV Mechelen opende 2020 met een verlies tegen Standard. De Rouches kwamen twee keer op voorsprong, maar De 
Camargo scoorde telkens meteen de gelijkmaker. In de slotfase besliste invaller Avenatti de wedstrijd.  
Een rustig begin van het nieuwe jaar zat er voor Malinwa niet in. Met Standard kreeg KV een rechtstreekse concurrent 
voor Play Off 1 over de vloer. Geen eenvoudige klus, zeker niet zonder de geblesseerde Joachim Van Damme en de 
geschorste Rob Schoofs. Gelukkig waren de batterijen volledig opgeladen op trainingskamp in het zonnige Oliva.  
Mager begin 
Beide teams begonnen voorzichtig aan de partij, met weinig tot geen kansen langs beide kanten. Het was wachten tot in 
minuut 16 op het eerste echte doelgevaar. Storm vond De Camargo net buiten de zestien. De Mechelse nummer 10 dolde 
wat met Laifis en haalde uit, maar zijn schot kwam te centraal. 
Kort daarna kwam ook Standard een paar keer goed opzetten. Eerst was het Amallah die van buiten de zestien 
probeerde, maar zijn schot ging een metertje over. Vervolgens kon ook Bastien Thoelen niet aan het werk zetten. Hij 
stormde naar doel en waagde zijn kans, maar ook zijn schot zoefde over. 
Kaartenkermis voor Standard 
De Rouches kenden veel moeite met het snelle voetenwerk van de KV spelers. Vooral Storm kreeg het zwaar te verduren. 
Zowel Carcela als Vojvoda maaiden de snelle vleugelspits onderuit en kregen elk op hun beurt geel. Ook Oulare werd 
bestraft met geel na stevig doorgaan op Peyre.  
Kort voor de rust was Mechelen dicht bij de openingstreffer. Vanlerberghe stak het halve veld over en bracht de bal 
scherp voor doel. De Camargo kwam goed ingelopen, maar gleed de bal een metertje naast. Een tweede goede kans voor 
Malinwa. 
Amallah opent de score 
Aan de overzijde was het wel raak. De matige eerste helft leek op een gelijkspel af te stevenen, maar Amallah besliste 
daar anders over. Hij plukte de bal uit de lucht, kapte zich vrij en werkte beheerst af. Plots stond Mechelen op 
achterstand. 
De Camargo wist de achterstand uit 
Lang bleef de achterstand van KV niet duren. Al na vijf minuten hing De Camargo de bordjes weer gelijk met een rake 
kopbal. Van Cleemput kreeg de bal aangespeeld op rechts en bracht hem voor doel. De Camargo torende boven iedereen 
uit en kopte onhoudbaar voorbij Bodart.  
Gesteund door het publiek ging Mechelen meteen op zoek naar de voorsprong. Kaya dropte de bal tot twee keer toe in 
het pak. Oulare werkte een eerste voorzet weg, De Camargo kon de tweede niet genoeg richting geven. Meteen daarna 
knalde ook Engvall een metertje naast. Standard kreeg het moeilijk. 
De Camargo maakt opnieuw gelijk 
Ondanks de Mechelse druk waren het de bezoekers die opnieuw op voorsprong kwamen. Een onterechte hoekschop van 
Standard belandde voor de voeten van Carcela, die de bal opnieuw de zestien ingooide. Zijn voorzet werd door niemand 
aangeraakt en verdween linksonder in doel. Zuur voor Mechelen, dat opnieuw op zoek moest naar de gelijkmaker. 
Opnieuw moesten ze daar niet lang op wachten. Peyre kopte een voorzet van Kaya prima door tot aan de tweede paal. 
Daar stond De Camargo klaar om de bal voorbij Bodart te knallen. De tweede voor de Braziliaanse Belg, en de bordjes 
weer in evenwicht. 
Avenatti beslist 
In de slotfase van de wedstrijd kwam Malinwa een derde keer op achterstand. Invaller Boljevic probeerde Thoelen te 
verschalken, maar zijn schot week af. Avenatti was goed gevolgd en werkte van dichtbij af. Mechelen bleef de druk 
opvoeren en kwam nog goed weg met een knal van Boljevic op de lat. Maar een derde gelijkmaker zat er niet meer in. 
 
Maandag 20 januari:  Speeldag 12 reserven 1A groep 1 =>  KV Mechelen  -  R. Standard de Liège   2-2 
We weten dat we voor een moeilijkere tweede seizoenshelft staan door het uitlenen van enkele A-kern jongeren. 
Door het eveneens ontbreken van De Bie en Vranckx werd het basisteam voor deze wedstrijd grondig door elkaar 
geschut.  Standard eiste het balbezit op en dreigde een eerste keer na een misverstand in onze laatste lijn.  Gelukkig ging 
de bal langs de verkeerde kant van de paal buiten.  Wij prikten snel tegen maar Coveliers kraakte zijn schot en Vanzeir 
schoot in het zijnet.  Standard kwam door een tweede mistasten op voorsprong en zo liepen we achter de feiten aan. 
De wedstrijd kabbelde verder richting de rust tot Boudry foutief werd gestopt in de 16 meter.  Bosiers trapte de 
strafschop echter tegen de paal.  Net voor de rust voorkwam Bouzian een dubbele achterstand met een beenveeg en 
schoot Kabore nog eens in het zijnet.   
Na de rust kwamen we met meer drang naar voor uit de kleedkamer.  Van Keilegom schoot een afvallende bal pardoes op 
de doelman en Vanzeir deed hem dat na in de herneming.  Ook Zeroual en Mayanga geraakte niet voorbij het 
bezoekende sluitstuk.  Standard kwam nog een keer opzetten maar Bouzian had er niet al te veel problemen mee.  Even 
later had hij wel de hulp nodig van Boudry die de bal voor de doellijn ontzette.  In de volgende fase week een schot van 
Vanzeir af en spatte het uiteen op de paal maar Zeroual ronde daarna een individuele actie perfect af.  Lang konden we 
van deze voorsprong niet genieten want bij de eerstvolgende aanval kwam Standard opnieuw op voorsprong.  Maar we 
toonden veerkracht en kwamen alsnog langzij via Vanzeir zodat beide ploegen vrede moesten nemen met een 
puntendeling. 
 
Dinsdag 21 januari:  Frederik Vanderbiest keerde vandaag terug naar KV Mechelen in de functie van assistent-trainer.  
Eind augustus verliet de Brusselaar KV om in te gaan op een bod van z’n moederclub RWDM waar hij hoofdtrainer kon 
worden.  Hij kreeg de ploeg van de eerste amateurklasser uit Molenbeek echter niet op de rails en zette op eigen initiatief 



een punt achter de samenwerking.  Bij KV tekende hij een overeenkomst van onbepaalde duur.  In Mechelen werd het 
contract met Bart Janssens, de vervanger van Vanderbiest, in onderling overleg stopgezet. 
 
Donderdag 23 januari:  De 17-jarige Rune Paeshuyse tekende vandaag z’n eerste contract bij Malinwa.  De jeugdspeler, 
die momenteel voor U18 en de beloften van KV speelt, zit al 6 seizoenen bij KV en speelt vooral op de rechtsachter.  Hij 
kreeg een contract tot 2022. 
Verder raakte vandaag bekend dat Igor de Camargo in mei 2011 het “Doelpunt van het Decennium” voor het Duitse 
Borussia Mönchengladbach scoorde.  Het ging vooral over de belangrijkheid van het doelpunt, de goal van de Braziliaanse 
Belg zorgde dat seizoen mee voor het behoud in de Bundesliga. 
 
Zaterdag 25 januari:  Speeldag 23 Jupiler Pro League  =>  Sporting Charleroi – KV Mechelen  stopgezet 
De wedstrijd in Charleroi werd na 36 minuten gestaakt door de dichte mist en dat bij een 1-0 stand na een strafschop van 
Morioka. De wedstrijd zal helemaal van nul herspeeld worden op 4 februari. Dat maakte de Pro League bekend. 
Al van bij aanvang hing er in het stadion een dichte mist. Spelen leek mogelijk en na een eerste grote kans voor Bruno (op 
Thoelen) was het Malinwa dat reageerde via Schoofs. 
Schoofs scoort niet, Morioka wel 
De Camargo profiteerde van slecht uitverdedigen, Engvall tikte in één tijd door naar Schoofs, maar die zette het leer net 
over Penneteau. 
Een misser die KVM aan de overzijde zuur opbrak, want Morioka mocht na een fout van Van Cleemput een penalty 
omzetten. Thoelen dook nog naar de juiste hoek, maar het balletje van de Japanse spelverdeler was mooi geplaatst: 1-0. 
Wedstrijd  al snel gepauzeerd door mist 
Kans op een reactie kreeg Malinwa niet meteen, want door de aanhoudende mist, legde scheidsrechter Dierick de 
wedstrijd tien minuten stil. Een tweede poging – met de Zebra’s in het blauw en de bal in het rood – bracht weinig 
soelaas voor de toeschouwers.  
KVM dringt aan, Rezaei met grootste kans 
De bezoekers drongen na het intermezzo de thuisploeg meer op de eigen helft. Penneteau moest één keer plat voor een 
bal van… tja, van wie eigenlijk? De mist bleef een spelbreker in het Stade du Pays. 
Aan de overzijde moest Thoelen zijn ogen wel opensperren toen Rezaei alleen op hem afstormde, de doelman dook fraai 
in de voeten. En dat was het dan, want scheidsrechter Dierick wees na 36 minuten weer richting de kleedkamer. Opnieuw 
was het afwachten of de mist zou wegtrekken en de wedstrijd hervat kon worden of definitief gestopt zou worden. 
Het werd dat laatste. 
Kort na het einde werd bekend gemaakt dat de wedstrijd op dinsdag 4 februari zal worden herspeeld.  Er zal terug vanaf 
0-0 begonnen worden. 
 
Zondag 26 januari:  Rode lantaarn Cercle Brugge KSV verloor vanmiddag met 1-2 van RSC Anderlecht.  Door deze 
nederlaag kunnen de groen-zwarte Bruggelingen Malinwa niet meer bijhalen en is Malinwa mathematisch zeker van het 
behoud. 
 
Maandag 27 januari:  Speeldag 13 reserven 1A groep 1 =>  KV Mechelen  -  Oud-Heverlee Leuven   4-2 
We begonnen zeer moeizaam aan deze wedstrijd en ondergingen het spel wat zeker niet de bedoeling was.   
Toen we eindelijk wat in ons spel kwamen, schoot Bosiers ons van op de stip op voorsprong.  Daarna golfde het spel wat 
op en neer met doelgevaar in beide eindzones, doch niemand die het kon omzetten in doelpunten. 
Na de rust hoopten we op beterschap maar het tegenovergestelde was waar.  We incasseerden op het uur een 
tegentreffer waardoor er nog minder overtuiging in ons elftal ging zitten.   
We deden een aantal omzettingen maar OHL slaagde er in om luttele minuten later op voorsprong te komen wat 
niemand verbaasde gezien het spelbeeld.   
Maar deze achterstand werkte opmerkelijk genoeg als een bevrijding.  Plots gingen we beter spelen en toen Dassy ons op 
gelijke hoogte bracht met een kopbaldoelpunt was het hek van de dam. 
Bosiers schoot ons voor de tweede keer op voorsprong met zijn tweede strafschop en Mayanga lukte de verlossende 
treffer toen hij alleen voor de doelman werd afgezonderd door Coveliers. 
Eén ding kunnen we zeker besluiten: we toonden veerkracht! 
 
Woensdag 29 januari:  De Pro League liet vandaag weten dat de afgelaste wedstrijd van vorige zaterdag op het veld van 
Sporting Charleroi zal worden herspeeld op dinsdag 11 februari.  De aftrap is dan voorzien om 20 uur 30. 
Verder werd Trova Boni tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Varzim SC, een club uit de Portugese Segunda 
Division. 
Tot slot realiseerde KVM ook een inkomende transfer: Laurens Symons tekende een contract tot 2022 met een optie voor 
een extra seizoen.  Symons is een 18-jarige spits die overkomt van KSC Lokeren Oost-Vlaanderen.  Hij verzamelde dit 
seizoen tijdens 6 selecties ook al 3 invalbeurten bij de Oost-Vlaamse club uit 1B.  De talentvolle speler, die ook al werd 
opgeroepen voor de Nationale U17, U18 en U19 en eerder voor KFC Germinal Beerschot Antwerpen en K. Lierse SK 
speelde, zal in Mechelen in eerste instantie starten bij de beloften. 
 
Donderdag 30 januari:  Voor de derde keer dit seizoen is een thuiswedstrijd van KV Mechelen uitverkocht.  Sinds vandaag 
zijn alle kaarten voor de match van 15 februari tegen recordkampioen RSC Anderlecht de deur uit.  Abonnees die niet 



kunnen komen, kunnen net zoals vorige topmatchen tegen Club Brugge KV en R. Antwerp FC, hun plaatsje te koop 
aanbieden via het systeem ‘Free Your Seat’. 
 
Vrijdag 31 januari:  Naar aanleiding van het grote verlies dat KVM in 2019 boekte, publiceerde Gazet van Antwerpen 
vandaag onderstaand interview met algemeen directeur Frank Lagast. 
 

 
 
Zaterdag 1 februari:  Speeldag 24 Jupiler Pro League  =>   KV Mechelen  -  KAA Gent   0-3 
KV Mechelen kon niet stunten tegen ploeg in vorm AA Gent. Malinwa speelde heel wat kansen bijeen, maar het ontbrak 
aan efficiëntie. In de eerste helft kwam Mechelen al vroeg op achterstand door een vrije trap van Bezus. Na de rust dikten 
David en Niangbo de score nog aan. 
De sfeer was meteen gespannen voor de wedstrijd. Met een spectaculaire tifo toonde Mechelen nog maar eens wie vorig 
jaar de Croky Cup mee naar huis nam, al werd dat niet goed onthaald bij de meegereisde Gent supporters. Een tiental 
vuurpijlen werd op het veld gesmeten en het stadion werd gevuld met rook. 
Thoelen mistrapt zich, KV op achterstand 
Scheidsrechter Boterberg had de wedstrijd nog maar net op gang gefloten toen Gent de score opende. Bezus knalde een 
vrije trap vanop zo’n 25 meter naar doel. Thoelen mistrapte zich en ging kreunend van de pijn tegen de grond. 0-1 voor 
Gent, en de Mechelse goalie werd meteen afgevoerd. 
Mechelen was niet onder de indruk van de vroege tegengoal en speelde met de neus naar voren. Eerst bracht Storm een 
scherpe voorzet voor doel, maar er was niemand gevolgd. Later controleerde Engvall een voorzet van Kaya in de zestien, 
maar schoot de bal een metertje naast. Ook wanneer Lustig niet veel later de bal tegen de hand van Ngadeu kopte, kreeg 
Mechelen geen strafschop.  
Mechelen bleef maar aandringen, maar de gelijkmaker kwam er voorlopig niet. Eerst kregen De Camargo en Peyre de bal 
niet in doel na paniek in de Gentse defensie. Later kreeg Storm nog twee kleine kansjes, maar ook die gingen er niet in. 
Mechelen speelde sterk, maar zonder resultaat. 
David verdubbelt 
Ook de tweede helft kende geen al te beste start voor Mechelen. Na 5 minuten bracht de mee opgerukte Owusu de bal 
voor  doel. Eerst kon Peyre een schot van Kvilitaia nog afblokken, maar David was goed gevolgd en werkte beheerst af 
voorbij Castro. Opnieuw een doemstart voor Mechelen. 
Aan de overzijde was Arjan Swinkels dicht bij de aansluitingstreffer. De Nederlandse verdediger was goed doorgelopen op 
een vrije trap van Kaya maar zijn schot ging een metertje over de kooi van Kaminski. Niet veel later zoefde ook een pegel 
van Van Cleemput een meter over het Gentse doel. 
Storm stuit op Kaminski 
Na een uur voetballen kreeg Storm een uitgelezen kans om te scoren. Engvall was goed opgerukt en stuurde zijn 
spitsbroer diep. Storm kapte doodeenvoudig Bezus uit en kwam oog in oog met Kaminski, maar vergat een hoek te 
kiezen. Zijn schot belandde hard op de borst van de Gentse goalie. 
Mechelen bleef AA Gent onder druk zetten. Storm dribbelde zich een aantal keer knap door de Gentse defensie, maar 
Kaminski hield zijn netten schoon. Ook de ingevallen Togui kon een scherpe voorzet niet genoeg naar beneden koppen. 
Aan de overzijde kon Gent sinds de goal van David niet meer dreigen. 
Niangbo doet de boeken toe 



In de slotminuten speelde een efficiënt Gent zich eenvoudig een weg door de Mechelse defensie. Na een knappe 
combinatie en enkele vloeiende kapbewegingen was invaller Niangbo het eindpunt: de 0-3 eindstand was een feit. Een 
domper op de Play Off 1-droom voor Malinwa, maar volgende week vallen er tegen Cercle Brugge opnieuw 3 punten te 
rapen. 
 
Maandag 3 februari:  Een scan in het ziekenhuis bevestigde vandaag hetgeen zaterdag werd gevreesd door de medische 
staff van KV Mechelen:  Yannick Thoelen scheurde tegen KAA Gent de voorste kruisbanden van z’n rechterknie.  De 
onfortuinlijke doelman staat voor een revalidatie van 6 tot 8 maanden. 
 
Maandag 3 februari:  speeldag 14 reserven 1A =>  Club Brugge KV  -  KV Mechelen   1-0 
We begonnen met vertrouwen aan deze wedstrijd en lagen niet onder in het spelbeeld maar Club dreigde het eerst met 
een afstandsschot dat onschadelijk werd gemaakt door Valkenaers. 
Niet veel later kwam Brugge goed weg want een overtreding op Kaboré kon zeker met rood bestraft worden. 
Zeroual opende voor ons de debatten met een te zwak schot op de doelman en aan de overkant moest Valkenaers nog 
eens een balletje oprapen. 
Club Brugge kwam na 20 minuten op voorsprong omdat we onvoldoende scherp reageerden op een afvallende bal. 
Bosiers reageerde met een gekraakt schot en iets later met een overhaast schot hoog over het doel. 
Ook Kabore trapte een bal onbesuisd naast in plaats van de vrijstaande Zeroual aan te spelen.  Kotsopoulos had ons net 
voor de rust altijd langszij moeten brengen, hij deed alles goed behalve het besluiten. 
Na de rust en met de wind in de rug hadden we meer de bovenhand maar moest Valkenaers toch het eerst aan de bak op 
een te zwak schot. 
Coveliers schoot een bal op het dak van het doel en een Club-speler schoot nog een bal in de handen van Valkenaers. 
Later trapten ze na een vrije trap een dwarrelbal tegen de buitenkant van de staak. 
Van Keilegom probeerde het met een draaibal naar de tweede paal maar kon hiermee de Club-doelman niet passeren. 
Toen we alles op alles zetten moest Valkenaers nog eens een schot pareren alsook de rebound. 
Maar de eindfase was voor ons. 
Eerst werd een afvallende bal die voor de voeten van Symons viel in laatste instantie geblokt en iets later schoot Zeroual 
overhaast in het zijnet. 
Een strakke voorzet van Paeshuyse werd helemaal op het einde onbegrijpelijk door iedereen gemist zodat de ruststand 
onberoerd op het scorebord bleef. 
 
Dinsdag 4 februari:  Het zat Malinwa in 2020 nog niet echt mee.  Na de ribbreuk van Joachim Van Damme op 
winterstage, de 2 ongelukkige thuisnederlagen tegen R. Standard de Liège en KAA Gent de zware blessure van Yannick 
Thoelen, blesseerde nu ook Gustav Engvall zich opnieuw ernstig.  De Zweed scheurde de mediale band van z’n 
rechterknie zodat een operatie zich opdringt en hij 4 maanden onbeschikbaar zal zijn. 
 
Woensdag 5 februari:  Vandaag raakte bekend dat oud-
speler Alfons Teugels op 16 januari overleed.  De 
voormalige doelman, die eind de jaren ’30 – begin de 
jaren ’40 twaalf keer onder de lat stond voor Malinois, 
zou op 7 maart 100 geworden zijn.  Na z’n carrière is hij 
altijd supporter gebleven en was hij lid van de oud-
spelersvereniging.  Door een slepende ziekte kon hij de 
laatste jaren geen wedstrijden meer bijwonen.  Een 8-
tal jaar geleden was hij er nog wel bij tijdens een 
wedstrijd tegen Beerschot, de ploeg waartegen hij 
debuteerde op 9 oktober 1938.   
 
Zaterdag 8 februari:  Speeldag 25 Jupiler Pro League  =>  Cercle Brugge KSV  -  KV Mechelen   3-2 
Malinwa keek vanavond na vijf minuten al tegen een 2-0 achterstand aan. Vanlerberghe en Van Damme brachten 
geelrood terug op gelijke hoogte, maar in het slot bezorgde Stef Peeters de thuisploeg de zege van de hoop.  
Malinwa verloor vorig weekend niet enkel van AA Gent, maar in één klap twee basisspelers. Zowel Yannick Thoelen als 
Gustav Engvall gingen deze week al onder het mes en zijn enkele maanden out. Stevig puzzelwerk dus voor de Mechelse 
coach die vanavond het vertrouwen gaf aan het duo Castro-Hairemans om zijn basiself te vervolledigen.    
Dramatische start voor KVM: Cercle meteen op dubbele voorsprong (2-0) 
De gretigheid bij de thuisploeg was duidelijk te merken van bij de start van de wedstrijd en dat leverde Cercle binnen de 
vijf minuten een dubbele voorsprong op. Eerst kopte Eppel aan de tweede paal de openingstreffer tegen de touwen, 
vervolgens maakte Hotic handig gebruik van gestuntel in de Mechelse defensie om Castro voor de tweede keer het 
nakijken te geven. Wat een nachtmerrie voor Malinwa!  
Vanlerberghe brengt Malinwa (terug) in de match (2-1) 
Net als bij de thuisploeg leverde de eerste kans aan bezoekerszijde ook meteen een doelpunt op. Vanlerberghe nam een 
afvallende aan en gaf Moser met een schot van buiten de 16 meter het nakijken. Malinwa terug in de wedstrijd!  
Malinwa leek na de aansluitingstreffer het evenwicht in de partij te herstellen. Cercle zette het blok en counterde snedig. 
Een bedrijvige Hazard zorgde voor de flitsen, maar de beste kans kwam van de voet van kapitein Hoggas. Castro toonde 
zijn kunnen en hield Malinwa in de wedstrijd.  



Vlak voor de koffie prikte geelrood via De Camargo. Het bezoekersvak ging uit zijn dak, maar de bal liet de netten langs de 
foute zijde trillen. De thuisploeg reageerde via Peeters die een niet te missen kans toch naast de kooi van Castro schoot. 
Een gelukje voor Malinwa.  
Swinkels out, Van Damme in 
Coach Wouter Vrancken liet Swinkels na de pauze in de kleedkamer. Joachim Van Damme maakte zijn opwachting op het 
middenveld waardoor Vanlerberghe een rij achteruit schoof.  
Veel viel er niet te beleven bij aanvang van de tweede helft. KV Mechelen eiste het balbezit op, maar vond geen 
openingen in de Brugse muur. Met de inbreng van Togui en Tainmont trachtte geelrood nog het tij te keren. Veel leverde 
dat aanvankelijk niet op, maar dat was buiten Van Damme gerekend…  
Van Damme brengt geelrood op gelijke hoogte (2-2) 
Igor de Camargo, uitgeweken naar de rechterflank, legde de bal klaar voor de aanstormende Van Damme. De invaller 
bleef rustig en schoof het leer onder de Brugse goalie. (2-2) 
Stef Peeters bezorgt Cercle dan toch driepunter in blessuretijd 
Terwijl Malinwa maar geen echt slotoffensief in elkaar geknutseld kreeg, prikte Cercle nog een keer in blessuretijd. 
Peeters twijfelde niet en poeierde het leer van buiten de zestien voorbij een kansloze Castro tegen de touwen. De zege 
van de hoop voor de thuisploeg, een koude douche voor geel en rood. Eindstand: 3-2.  
 
Maandag 10 februari:  De storm Ciara, die gisteren en vandaag nog over land raasde en er onder andere voor zorgde dat 
alle zondagwedstrijden werden uitgesteld, heeft ook voor schade aan het AFAS-stadion in Mechelen gezorgd.  Enkele 
aluminium panelen die bevestigd zijn op de uitsteeksels vlak bij de steunpalen van het stadion waren losgekomen.  
Aangezien het om de bekleding ging, is er geen probleem met de stabiliteit van het stadion. 
Ook de competitiewedstrijd van de reserven van vanavond op KRC Genk (vijftiende speeldag) werd uitgesteld omwille van 
de storm. 
Verder viel er ook nog sportief nieuws te rapen op KV:  Maxime De Bie verlengde z’n contract.  Het 19-jarige jeugdproduct 
van Malinwa, dat z’n huidige contract eind dit seizoen zag aflopen, tekende bij tot en met 2022. 
 
Dinsdag 11 februari:  Inhaalwedstrijd speeldag 23 Jupiler Pro League  =>  Sporting Charleroi  -  KV Mechelen   2-1 
KV Mechelen verloor vanavond met 2-1 na een nochtans verdienstelijke wedstrijd. KVM kwam een kwartier voor tijd nog 
terug op 1-1 via invaller Togui, maar een flitsende actie van Bruno richting matchwinnaar Fall besliste de partij. 
Wouter Vrancken posteerde Vranckx en Bijker weer in de basiself, Kaboré mocht zijn debuut maken op de rechtsachter. 
Het was de Burkinees die voor het eerste echte gevaar zorgde na tien minuten. Hij rende zijn flank af en vond De Camargo 
en Hairemans. Geen van beiden konden een voet tegen het botsende leer zetten. 
Defensies heersen 
KVM en de thuisploeg hielden elkaar goed in evenwicht, maar kansen? Die bleven schaars. 
Beide ploegen combineerden netjes tot aan de zestienmetergebieden, in de zone van de waarheid bleven echter de 
verdedigers heersen. 23 minuten ver rukte Fall eens op tot bij Castro: hij keilde de grootste kans van op de Malinwa-
doelman. 
Castro houdt nul op het bord 
Vlak voor de pauze brak Bruno uit op de counter. De dribbelaar voetbalde zich los van Swinkels en haalde verschroeiend 
uit. Gelukkig voor geel en rood tikte Castro met een reflex het schot in corner.  
Na de pauze bleven beide ploegen met veel strijdlust voetballen. Malinwa eiste het balbezit op en drong met wat meer 
diepgang aan. Niet dat Penneteau vol aan de bak moest, want tot bij de thuisgoalie geraken bleek een bijzonder moeilijke 
opdracht. 
Invaller Nicholson met de 1-0 
Zebra-coach Belhocine gooide snel Nicholson in de strijd en dat loonde. Al had het nummer 16 het nodige geluk toen hij 
in de kluts het leer voorbij Peyre en Castro net in doel zag hobbelen. 
Daar is die andere invaller, Togui! 
Het tegendoelpunt was een echt pechmoment voor KVM dat tegen de Carolo’s nochtans goed stond te voetballen. Maar 
om te scoren heb je natuurlijk kansen nodig en die vonden de bezoekers nauwelijks. 
Malinwa moest dan ook even bekomen, maar vocht zich snel terug in de wedstrijd. Vranckx schilderde voor, de pas 
ingevallen Togui knikkerde binnen. 
Flits van Bruno beslist 
Lang kon KV Mechelen echter niet van puntengewin dromen, want geen twee minuten later besliste een ingenieuze flits 
van Bruno de wedstrijd. Het nummer 77 zette enig mooi voor naar de tweede paal waar Fall de 1-2 hoog in doel werkte. 
Een actie waar KVM geen antwoord meer op vond ondanks haar verdienstelijke prestatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Woensdag 12 februari:  
Vandaag viel er in de 
kranten financieel nieuws te 
rapen over het voetbal in 
eerste klasse A.  Wat de 
bruto jaarlonen betreft, is 
KV Mechelen de ‘slechtste’ 
betaler van de reeks.  
Ondanks dit gegeven leerde 
de jaarrekeningen van 2019 
dat Malinwa vorig jaar het 
meeste verlies boekte van 
alle eersteklassers. 
Aangezien dit verlies slechts 
éénmalig zo hoog lag (om-
wille van de degradatie in 
2018), kon er wel gesteld 
worden dat de club sportief 
erg aardig presteerde.   

 
 

 
 

Zeker als men de marktwaarde 
van de A-kern, en het feit dat 
KV over het minste buiten-
landers beschikt, in rekening 
brengt.   

 

 
 
Zaterdag 15 februari:  Speeldag 26 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  RSC Anderlecht   2-0 
Malinwa zette vanavond Anderlecht opzij met 2 tegen 0. Paarswit moest een hele helft met tien spelen na rood voor 
Doku. In de tweede periode ging  KVM via doelpunten van Hairemans en Vranckx over de bezoekers en wist het eindelijk 
die verdiende driepunter van 2020 binnen te halen! 
De eerste (grote) kansen waren nochtans voor de bezoekers. Joveljic strafte balverlies van Van Damme – in de basis voor 
de aan de enkel geblesseerde Kaya – net niet af. Hij legde het leer alleen voor Castro net naast de paal. 
Anderlecht vuurde even later een nieuwe waarschuwing af. De instormende Cobbaut knalde gevaarlijk van aan de rand 
van de zestienmeter, gelukkig voor de thuisploeg zoefde de bal naast. 
Paarswit dreigt het meest 
Aan de overzijde versierde Malinwa ook mogelijkheden. Schoofs en Storm hadden meer kunnen doen met de 
aangeboden ruimte, want RSCA-doelman Van Crombrugge moest niet meteen tussenbeiden komen. 
Beide elftallen hadden er zin in en voetbalden met de nodige schwung. Paarswit versierde echter de grootste kansen. 
Twintig minuten ver vloog Vlap aan de tweede paal de bal binnen, maar de buitenspelvlag wapperde aan de zijlijn. 
KV Mechelen zelf kon daar te weinig doelgevaar tegenover stellen: de ruimte lag er wel, maar die laatste zuivere pass, 
nee, die kwam er niet uit. 
Bijker en Kabore op Van Crombrugge 



Vlak voor de pauze kreeg het weeral uitverkochte AFAS-stadion dan toch nog een schot tussen de palen van geel en rood 
te zien. Bijker haalde in de draai uit, Van Crombrugge redde op zijn lijn. 
Enkele minuten later dook de aalvlugge Kabore de zestienmeter binnen: hij aarzelde niet en ging zijn kans, Van 
Crombrugge redde met de voet. 
Rood voor Doku 
Diezelfde Kabore speelde even later opnieuw een hoofdrol. Hij ontsnapte aan de zijlijn en werd neergehaald door Doku 
die al geel geboekt stond. Visser haalde het rood boven en zo mocht Malinwa nog een hele tweede helft tegen tien 
bezoekers voetballen. 
Hairemans met de 1-0 
Malinwa zette bij de start van de tweede helft Anderlecht meteen met de rug tegen de muur. Hairemans haalde lekker 
uit, Van Crombrugge zag zijn netten trillen. KVM bleef dreigen via Schoofs en Storm, maar een snel tweede doelpunt bleef 
uit. 
Vranckx met de tweede! 
Vrancken posteerde Vranckx in de aanvalslinie en dat zou renderen. Dé kans op de twee-nul had Aster Vranckx even later 
aan de schoen toen hij na een fraaie beweging Zulj achterliet en centraal mocht trappen. Het jeugdproduct van KVM 
keilde echter nog hard over. 
Ook kansen van – opnieuw – Vranckx en Schoofs gingen er maar niet in. Tot de bedrijvige Vranckx zeventien minuten voor 
het einde het AFAS-stadion aan het dansen zette. Op een hoekschop draaide hij binnen: 2-0! 
Eindelijk die 3 verdiende punten! 
Vercauteren probeerde met de inbreng van Pjaca en Bakkali nog wat diepgang te creëren in de hoop dat er toch een 
doelpunt uit de lucht zou vallen, maar Castro beleefde uiteindelijk een rustige avond. En zo pakt KVM een deugdoende 
thuiszege en komt het op 37 punten in het klassement. 
 
Zondag 16 februari:  Ex-KVM-speler Bernardus ‘Barry’ Hulshoff is vandaag op 73-jarige leeftijd overleden.  De 
Nederlander, die als speler 13 jaar voor AFC Ajax uitkwam en ook nog 2 seizoenen voor MVV Maastricht, was van eind 
januari 2001 tot half december 2001 trainer bij KV Mechelen.  In een ultieme poging om KV Mechelen in het seizoen 
2000-2001 in eerste klasse te houden slaagde hij helaas niet.  Het volgende seizoen, waarin KV direct terug wilde 
promoveren, was de eerste competitienederlaag op de zeventiende speeldag er meteen te veel aan voor het ongeduldige 
KV-bestuur en werd hij ontslagen. 
Voordien was hij in België ook nog trainer van K. Lierse SK, KVC Westerlo, KSK Beveren, K. Beerschot VAC, K. Sint-
Truidense VV en KSC Eendracht Aalst.   
Hulshoff was ook coach van AFC Ajax toen deze club de Europbekerfinale tegen KV Mechelen verloor in Straatsburg in 
1988.  Naast deze verloren finale stond hij ook dikwijls in het winnende kamp zodat hij voor de Amsterdammers één van 
de succesvolste Ajacieden uit de rijke clubhistorie is. 
 
Maandag 17 februari:  Speeldag 16 reserven 1A  =>  KV Mechelen  -  RSC Anderlecht   1-4 
Anderlecht begon direct met veel voorwaartse druk maar de eerste kans was wel voor ons.  Mayanga zijn doelpoging 
miste echter de juiste richting.  Het eerste gevaar van de bezoekers kwam er door het te laat anticiperen in onze laatste 
lijn, maar de doelpoging miste alle precisie.  Snel daarna dreigden ze van op de kant, maar de flankvoorzet werd over het 
doel geschoten.  Iets later moest Valkenaers de meubelen redden om de nul op het bord te houden maar uiteindelijk 
openden ze de score na een mistasten van onze verdediging.  Vanzeir dreigde tegen maar zijn schot was veel te centraal 
gericht en de bezoekers misten weer nauwkeurigheid bij een volgende doelpoging.  Breugelmans tikte een hoekschop aan 
de tweede paal naast maar we kwamen toch langszij nadat Symons met een steekbal Mayanga afzonderde voor de 
doelman en deze liet hem kansloos.  Toch lieten we ons net voor de rust te gemakkelijk oprollen zodat we met een 
achterstand de rust in trokken.  Na de rust moest Valkenaers een kopbalpoging uit de lucht plukken en daarna een zwak 
schot.  Net voor het uur stuurde Vanzeir de infiltrerende Zeroual in het straatje.  Deze omspeelde de doelman en werd 
foutief gestuit.  Bosiers zijn strafschop werd echter gepakt door de bezoekende doelman.  Valkenaers moest nog eens aan 
de bak maar we zaten nog steeds in de wedstrijd.  Anderlecht counterde eens perfect, alleen de afwerking ontbrak maar 
enkele minuten later scoorden ze een derde treffer na zwak verdedigen van ons.  Onze snelle aansluitingstreffer strandde 
op de paal toen een voorzet van Zeroual afweek en Bosiers het vervolg niet bekroonde met een doelpunt.  Daarna was 
het terug aan Anderlecht maar het eerste schot miste de juiste richting en het tweede was veel te centraal gericht.  Toen 
we ook nog eens een infiltrerende speler lieten lopen was het wel raak.   
We kunnen na 90 minuten concluderen dat Anderlecht de bovenhand had en het meeste kansen afdwong maar dat wij 
de kantelmomenten in de wedstrijd niet benut hebben. 
 
Zaterdag 22 februari:  Speeldag 27 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KV Red Star Waasland-SK Beveren   4-0 
Feestje in het AFAS-stadion! Malinwa won met 4-0 tegen Waasland-Beveren, rondt de kaap van 40 zeer fraaie punten in 
het klassement én blijft in het spoor van KRC Genk in de race voor de zesde plaats. Snelle doelpunten in de eerste en 
tweede helft van De Camargo, Peyre en Van Damme zorgden voor een zorgeloze en feestelijke avond voor geel en rood. 
Togui zorgde in het absolute slot voor de eindcijfers. 
Malinwa trok van bij aanvang van de wedstrijd het spel naar zich toe. Nog geen vier minuten ver knalde Van Damme op 
afleggen van De Camargo hard op doelman Jackers. Maar nog voor het kwartier zou het al twee-nul staan. 
Igor en Thibaut met de goals! 



Storm legde netjes af naar De Camargo die binnentikte. Even was het nog wachten op goedkeuring van de VAR, maar het 
feest ging weldegelijk door. 
Luttele minuten later ontplofte het AFAS-stadion een tweede keer. Peyre kreeg in de kluts een hoekschop tegen het 
hoofd én tegen de touwen. 2-0 
Kansen op meer 
En de thuisploeg bleef de kansen in cadeauverpakking krijgen. Eerst mocht De Camargo alleen op doelman Jackers 
afstormen: hij stiftte het leer net over doel. 
Wat later bracht Storm Jackers bijna in verlegenheid. Op een terugspeelbal knalde de bezoekende goalie hard op het 
nummer 11 van KVM, het leer zelf rolde in het zijnet. 
Waasland-Beveren gevaarlijk voor de rust 
KV Mechelen liet het tempo zakken en de bezoekers kwamen meer op de helft van Castro voetballen. Vlak voor de rust 
waren de Waaslanders plots zeer dicht bij de aansluitingstreffer. Koita, Foulon en Sula vonden Castro op hun weg en zo 
gingen we rusten bij een 2-0 voorsprong. 
Van Damme met de derde! 
En zo leuk de eerste helft begon, zo fijn startte ook de tweede. Doelman Jackers moest het leer voor de aanstormende De 
Camargo wegtikken, Van Damme kreeg de rebound in de voeten en legde hem vanop 25 meter heerlijk in het lege doel. 
De bezoekers reageerden aan de overzijde met de moed der wanhoop. Tuur Dierckx kende weliswaar pech toen zijn 
prima uithaal op de lat strandde. 
Feest in het AFAS-stadion 
Maar meer dan de schicht van Dierckx konden de bezoekers vol degradatiezorgen niet meer tonen. Malinwa voetbalde de 
partij rustig uit en had nog via het invallende duo Vanzeir-Togui de score kunnen uitdiepen. De tenen van de Ivoriaanse 
spits waren echter net te kort om de vierde tegen de touwen te tikken. 
De 4-0 viel in het slot dan toch. Na pogingen van Hairemans en Schoofs was het uiteindelijk Togui die besloot. En zo was 
een feestje meer dan terecht in het AFAS-stadion. 40 punten en drie speeldagen voor het eind nog steeds in de strijd voor 
play-off 1: dit KV Mechelen blijft de geelrode harten veroveren. 
 
Maandag 24 februari:  Vandaag bereikte ons het nieuws dat oud-Malinoispeler Etienne Goossens afgelopen donderdag 
thuis in Kontich overleed.  Goossens, die in de tweede helft van de jaren ’50 exact 100 wedstrijden voor Malinwa speelde, 
werd 85.  Nadien voetbalde hij ook nog voor K. Kontich FC.   
 
Donderdag 27 februari:  KV Mechelen maakte vandaag van de gelegenheid gebruik om de grasmat in Sint-Truiden te 
verkennen.  Als voorbereiding op de wedstrijd van morgen tegen STVV trainden de troepen van coach Wouter Vrancken 
op het kunstgras van de Kanaries.  De Mechelse delegatie bleef in afzondering in Haspengouw en logeerde ook in Hotel 
Stayen. 
 
Vrijdag 28 februari:  Speeldag 28 Jupiler Pro League  =>  K. Sint-Truidense VV -  KV Mechelen   0-3 
KV Mechelen ging vanavond op zoek naar een derde zege op rij. Een driepunter in een door een gure wind geteisterd 
Stayen zou een nieuwe stap richting play-off I betekenen.  Het was geen gemakkelijke avond, maar in een dolle slotfase 
nam KVM afstand van de thuisploeg. Na negentig minuten stond een duidelijke 0-3 op het bord.  
Enkele mogelijkheden in de beginfase  
De eerste mogelijkheid van de wedstrijd was er eentje voor de thuisploeg. Lee kon in minuut drie ver oprukken en had de 
mogelijkheid om Suzuki alleen voor Castro te zetten, maar zijn pass miste precisie. Weg kans! Een minuut later volgde het 
eerste Mechelse doelgevaar. De Camargo verlengde een voorzet met de kop tot bij Vranckx. Zijn kopbal belandde buiten 
het doelkader. De youngster stond blijkbaar ook buitenspel. KV Mechelen bleef aandringen en de volgende mogelijkheid 
liet niet lang op zich wachten. De bal belandde via Storm en Kabore bij Vranckx. Die laatste aarzelde niet en trapte laag op 
doel. Keeper Steppe had de nodige moeite met de poging, maar kon Hairemans in de rebound het scoren beletten.  
KVM komt met de schrik vrij op het halfuur 
Nadien vielen er een tijdje maar weinig mogelijkheden te noteren. Op het halfuur was daar toch ineens een dot van een 
kans voor de Kanaries. Na een hoekschop bleef de bal aan de tweede paal hangen. In de scrimmage trapte Lee op Castro 
en nadien viel de bal voor de voeten van Bushiri die het leer van dichtbij bijna in één van de hotelkamers achter het doel 
trapte. KVM kwam goed weg.  
Nul-nul aan de rust  
Het spel ging op en af, maar echt grote kansen  werden niet meer bij elkaar gevoetbald. Schoofs en Van Damme 
probeerden het nog vanop afstand, maar Steppe echt bedreigen deden ze niet. In de absolute slotseconden van de eerste 
helft bracht Vranckx Schoofs nog in stelling. De Herkenaar trapte net naast, maar de vlag ging ook de hoogte in en zo 
werd er gerust met een brilscore op het bord. 
Meteen veel doelgevaar na de rust  
De koffie deed de elftallen blijkbaar goed want in de openingsfase van de tweede helft was er meteen doelgevaar aan 
beide kanten. STVV trok als eerste richting bezoekende doelman, maar de laatste bal was opnieuw niet nauwkeurig 
genoeg. Aan de overzijde trapte Van Damme een aflegger van Hairemans over. Nadien volgde dan weer een kans voor de 
thuisploeg via Colidio. Ineens ging het snel! Kabore snoepte de bal af van een verdediger en bracht De Camargo voor 
Steppe, maar ook Igor wist niet te scoren. Nog was het niet gedaan want ook Rob Schoofs kreeg twee mogelijkheden. 
Eerst trapte hij een afgelegde bal over en nadien kopte hij de bal voorbij de tweede paal. De snedigheid van de wind was 



in het eerste kwartier na de rust duidelijk in de match gekropen. Na een furieus openingskwartier bleef het spel vlot op en 
af gaan, maar grote kansen bleven uit en zo kwam het slotkwartier stilaan in zicht.  
Drie Mechelse doelpunten in dolle slotfase  
Als Malinwa de drie punten wou pakken, werd het stilaan tijd om te scoren en dat beseften de jongens van coach 
Vrancken. Invaller Togui kon net niet bij een cross van die andere invaller Vanzeir. Het leer belandde via Storm en 
Hairemans bij Schoofs die Kenny Steppe van dichtbij te grazen nam. De voorsprong stond op het bord! Geelrood duwde 
meteen door want het gejuich was nog niet verstomd of de tweede treffer hing al tegen de netten. Steppe loste een schot 
van Togui en Vanzeir was er als de kippen bij om het leer binnen te jagen. In de slotseconden werd het zelfs nog nul-drie. 
Storm schoof de bal laag voor doel waar Bushiri zijn eigen doelman versloeg. Drie punten op zak, missie volbracht!  
 
Maandag 2 maart:  Speeldag 17 reserven 1A  =>  KRC Genk  -  KV Mechelen   5-1 
De eerste doelpoging kwam op naam van Bosiers maar zijn schot miste de nodige richting.  Daarna hadden we alles goed 
onder controle totdat er meerdere principe fouten achter elkaar werden maakten en Genk dit genadeloos afstrafte. 
Niet veel later kwamen we goed weg toen een Genkse aanvaller de bal te ver van zijn voet liet springen en iets later 
moest Bouzian ook nog een gekraakt schot oprapen.  Daarna schoot Symons een bal binnen het bereik van de Genkse 
doelman en Quadflieg een bal buiten het doelkader.  Bouzian moest nog eens een bal voor de doellijn keren en een 
verloren voorzet spatte uiteen op de deklat.  Quadflieg had ons op het halfuur gelijk kunnen brengen maar zijn poging van 
op korte afstand geraakte niet voorbij de doelman.  Bouzian moest gevat meespelen maar net voor de rust incasseerden 
we een tweede tegentreffer na enkele collectieve fouten. 
Na de rust vuurde Van den Eynden een afstandspegel af die net iets te hoog gericht was en Genk scoorde een derde keer 
na slecht verdedigen van ons in de 16 meter.  Van Keilegom zijn schot werd tegen de lat getikt en verdween in hoekschop. 
Zijn volgende poging strandde op de doelman, maar toen hij een indraaiende voorzet verstuurde, tikte Breugelmans de 
bal binnen.  We bleven geloof tonen maar bij de laatste pass ontbrak het ons steeds weer aan kwaliteit.  Een nieuw 
mistasten besliste de wedstrijd helemaal en de laatste treffer was er eentje voor de statistieken. 
 
Donderdag 5 maart:  Igor de Camargo heeft vandaag z’n contract bij KV Mechelen met 1 seizoen verlengd.  De Belgische 
spits met Braziliaanse roots zal in de zomer dus aan z’n derde seizoen Malinwa beginnen. 
 
Vrijdag 6 maart:  Een dag na de contractverlenging van Igor de Camargo was het de beurt aan Gustav Engvall om z’n 
verblijf in Mechelen te verlengen.  De optie in het contract van de Zweed, om 2 seizoenen extra voor KV te voetballen, 
werd gelicht zodat hij tot 2022 te bewonderen is Achter de Kazerne. 
Verder deed de club ook een mededeling in verband met de maatregelen tegen het Corona-virus.  De spelers zullen geen 
handtekeningen uitdelen of poseren voor selfies.  Verder vraagt de club om wie zich ziek voelt thuis te blijven, regelmatig 
de handen te wassen en eventueel te niezen of hoesten in de elleboog.  Vanuit de FOD Volksgezondheid worden alle 
vormen van rechtstreeks contact (handen schudden, kussen, omhelzingen, ...) afgeraden. 
 
Zaterdag 7 maart:  Speeldag 29 Jupiler Pro League  =>  KV Mechelen  -  KAS Eupen   1-1 
KV Mechelen is er vanavond niet in geslaagd om de drie punten thuis te houden tegen KAS Eupen. Een heerlijk doelpunt 
van De Camargo in de eerste helft leek KVM in pole-position te houden voor play-off 1. Een knullig tegendoelpunt in de 
tweede helft zorgde er echter voor dat Malinwa in Genk moet gaan winnen om de eerste play-offronde te halen. 
Beginoffensief levert geen doelpunt op 
Al na vier minuten dook De Camargo voor de kooi van doelman De Wolf. De spits kopte op aangeven van Kabore net over. 
De bezoekers trokken zoals verwacht een dubbele muur op en dus was het geduldig zoeken naar de openingen. 
En de kansen kwamen er ook snel. De Camargo liet een voorzet van Storm door de benen gaan, doelman De Wolf pakte 
attent voor de aanstormende Hairemans en Vranckx. Malinwa bleef aandringen: nog voor de tiende minuut verstreken 
was, was daar opnieuw Storm.  Hij krulde het leer net naast de verkeerde kant van de staak. 
Storm, Vanlerberghe en Hairemans bleven proberen, maar de netten van De Wolf trilden niet. 
Tempo zakt 
Rond de twintigste minuut dook Eupen plots voor Castro op: een klutsbal belandde gevaarlijk voor de voeten van 
Milicevic, een Malinwa-rug zorgde voor de nodige redding. Het tempo zakte en dat leverde ook minder grote kansen op. 
Eén keer was Vanlerberghe dichtbij de openingsgoal. Hij schilderde van net buiten de zestien naast. 
Wat een heerlijke 1-0! 
Vlak voor de pauze viel het verdiende doelpunt dan toch. Na een geweldige actie op rechts van Hairemans mocht Kabore 
voorzetten, De Camargo toonde waarom zijn contract verlengd werd. Hij werkte de 1-0 heerlijk binnen met de hak. 
Hairemans probeerde nog voor het rustsignaal de twee-nul op het bord te zetten, maar zijn lekkere plaatsbal ging jammer 
genoeg centimeters naast. 
Knullige gelijkmaker 
Bij de start van de tweede helft kwamen beide ploegen meteen piepen voor doel. De Camargo kon zijn kopbal 
onvoldoende kracht meegeven terwijl aan de overzijde Milicevic in één tijd naast keilde. 
Vanlerberghe knalde ook zelf eens, maar het doelpunt viel echter aan de overzijde. Swinkels miste zijn interceptie van 
een diepe botsende bal en zo kon Prevljak het leer naast Castro binnentikken. 
Herpakken geblazen 
Malinwa leek aangeslagen van de opdoffer terwijl ook het nieuws binnensijpelde dat Genk op en over Oostende aan het 
gaan was. 



KV Mechelen had wel de bal, maar kansen, nee, die waren er nauwelijks. Schoofs trachtte De Wolf uit de draai te 
verschalken, maar de bezoekende goalie werd bijgestaan door zijn verdedigers. Aan de andere kant versierden de 
bezoekers op de counter een grote kans. Gelukkig voor Malinwa ging Prevljak voor eigen geluk.  
De 2-1 wil er niet in 
Tien minuten voor tijd zaaide geel en rood dan toch nog eens paniek in de zestien. Het had zelfs moeten scoren: Kabore 
zag zijn gemaakt doelpunt van de lijn gekeerd door Amat, ook de rebound kreeg Schoofs in twee keer niet voorbij Amat 
en De Wolf. 
In een nerveus slot knalde Vranckx hard over, ging scheidsrechter Vergoote één keer wel en één keer niet overleggen met 
de VAR over een mogelijke strafschop en geraakte een ultiem schot van Vanzeir niet tegen de touwen. De duwfout van 
Blondelle op Vranckx had van ons anders wel op de stip gemoeten. 
En zo moet KV Mechelen volgende week op het veld van KRC Genk winnen om alsnog in play-off 1 te geraken. 
 
Maandag 9 maart:  Gaétan Bosiers en Alèc Van Hoorenbeeck verlengden hun contract bij KV Mechelen.  Bosiers, die in 
2017 overkwam uit de jeugdopleiding van PSV Eindhoven, tekende een contract tot 2023.  Van Hoorenbeeck, die 
momenteel wordt verhuurd aan KSK Heist, tekende bij tot 2022 met een optie voor een bijkomend seizoen. 
Verder liet KV Mechelen weten dat het komende zondag de Grand Kavée zal openstellen om de ontknoping van de 
competitie op een groot scherm te volgen.  Aangezien KRC Genk slechts 938 tickets ter beschikking stelt voor de 
bezoekers was de vraag naar kaarten groter dan het aanbod.  De toegang bedraagt 5 euro, de parking is gratis. 
 
Maandag 9 maart:  Speeldag 18 reserven 1A  =>  KAA Gent  -  KV Mechelen   1-3 
Met een zeer gewijzigd elftal trokken we richting Gent.  Iedereen wist wel wat er van hem verwacht werd maar de 
uitvoering valt toch nog altijd af te wachten.  Vanaf het wedstrijdbegin zag het er goed uit.  We werden niet onder de voet 
gelopen en beperkten het doelgevaar van Gent tot een minimum. 
Op hoekschop scoorde Mayanga zelfs de openingstreffer wat ons een enorme vertrouwensboost gaf.  De wedstrijd ging 
op en neer zonder doelgevaar tot Breugelmans in laatste instantie een schot moest afblokken.  Niet veel later sloegen we 
een tweede keer toe.  Deze keer was het Symons die een hoekschop van Zeroual tegen de touwen kopte. 
Bij het naderen van de rust brak diezelfde Zeroual nog eens door de verdedingslinie en liet de Gentse doelman een derde 
keer kansloos.  Zo sloten we de eerste helft af zonder noemenswaardig doelgevaar van de tegenstander. 
Vroeg in de tweede helft onderschepte Symons een terugspeelbal maar hij miste zijn aanname op het moment dat hij de 
doelman wou dribbelen.  Daarna nam de Gentse druk langzaam toe, ook omdat wij onrustiger werden aan de bal. 
Een eerste Gentse doelpoging vloog rakelings naast het doel en een vrije trap werd recht op Valkenaers geschoten. 
Paeshuyse trapte voor ons nog eens een bal overhaast over het doel.  Gent scoorde, met nog een klein half uur te spelen,  
tegen na een positionele fout.  We waren niet echt aangeslagen en dreigden nog een keer met een nieuwe poging van 
Paeshuyse maar deze keer schoot hij recht op de keeper.  Met nog minder dan minuten te gaan incasseerde Van 
Keilegom zijn tweede gele kaart en moesten we met 10 verder.  Gelukkig zag de scheidsrechter de overtreding net buiten 
de grote backlijn.  De vrije trap verwerken was geen probleem voor onze doelman en zo speelden we de wedstrijd uit en 
pakten we de drie punten mee naar Mechelen. 
 
Donderdag 13 maart:  Naar aanleiding van het Corona-virus besliste de Pro League vanmiddag om de wedstrijden van de 
laatste speeldag van de reguliere competitie achter gesloten deuren af te werken.  Voor de gezondheid van iedereen 
werd het aangeraden om geen toeschouwers toe te laten.  Ook het evenement om de wedstrijd samen te volgen in de 
Grand Kavee werd afgelast.  Na een nieuwe meeting van de Nationale Veiligheidsraad besliste de federale regering 
donderdagavond echter om alle sportevenementen tot 3 april te annuleren.  Wanneer de wedstrijd in Genk en de play-
offs zullen plaatsvinden, is op dit moment nog niet duidelijk. 
 
Maandag 16 maart:  Nadat vorige week alle evenementen en bijéénkomsten in België werden afgelast of uitgesteld en 
onder andere de horecazaken moesten sluiten omwille van het Corona-virus werden de laatste dagen steeds meer 
veiligheidsmaatregelen getroffen om verspreiding van het hardnekkige virus tegen te gaan.  In de meeste landen in 
Europa zijn alle sportcompetities stopgezet en in sommige landen is zelfs een ‘lock down’ van kracht zodat men alleen het 
huis mag verlaten om levensmiddelen te kopen.  Zo ver was het vandaag in België nog niet, al heeft de club wel beslist dat 
ook het eerste elftal deze week niet zal trainen en zette het volgende boodschap op de website. 
 

BIJKOMENDE MAATREGELEN TEGEN COVID-19 
 

KV Mechelen is als traditie -en familieclub zeer bekommerd om de gezondheid van haar fans en de gemeenschap. 
Om de wereldwijde verspreiding van COVID-19 verder tegen te gaan werden daarom volgende bijkomende 
maatregelen door het management beslist: 
 

-  Alle trainingen worden tot nader order opgeschort. De club vraagt de spelers om thuis te blijven en hun conditie te  
   onderhouden via individuele traingprogramma’s.  
-  De ticketing -en fanshop sluit tot en met 3 april 2020. 
-  De werknemers van de club worden gevraagd om zoveel mogelijk van thuis te werken. Alle departementen blijven 
   uiteraard bereikbaar via de vertrouwde digitale kanalen.  
-  Alle geplande commerciële activiteiten in het AFAS Stadion worden geschrapt voor onbepaalde duur.  
 

Omdat de fanshop gesloten is verwijzen we iedereen graag door naar onze webshop. Dat blijft immers de 
makkelijkste en veiligste manier om te shoppen. Daarom genieten al onze klanten vanaf vandaag van een gratis 



verzending en retour! Daarnaast blijven we uiteraard beschikbaar tijdens de normale openingsuren via Facebook 
Messenger, mail en telefoon.  
Tot slot willen we onze fans nogmaals oproepen om het Corona-virus een halt toe te roepen door de richtlijnen van de 
experts te volgen.  
 
Vrijdag 20 maart:  Tijdens één van de laatste groepstrainingen vorige week scheurde Jules van Cleemput een pees in z’n 
rechterenkel.  Vandaag werd hij geopereerd.  De revalidatie zal minstens 3 maanden duren. 
Ondertussen legde het Corona-virus het hele land, en bij uitbreiding heel Europa, plat.  Groepstrainingen werden door de 
Pro League ook verboden.  De overheid riep op om alleen buiten te komen voor essentiële verplaatsingen.  Individueel of 
maximum per 2 werd het wel toegestaan om te fietsen, wandelen of joggen. 
 
Zaterdag 21 maart:  KV Mechelen liet vandaag weten dat het tot een akkoord is gekomen met ex-doelman Michael 
Verrips.  Naar aanleiding van de veroordeling tot poging tot matchfixing van KVM verbrak de Nederlander in juli vorig jaar 
éénzijdig z’n contract en ging hij aan de slag bij het Engelse Sheffield United FC.  De arbeidsrechtbank en de 
wereldvoetbalbond FIFA werden ingeschakeld om dit geschil te beslechten.  Ondertussen zetten beide partijen enkele 
stappen voorwaarts:  Verrips klom op tot tweede doelman van the Blades en Malinwa is in strijd voor een plaatsje in play 
off 1.  In deze positieve context zijn de twee partijen erin geslaagd om een gemeenschappelijke basis te vinden en hebben 
zij het geschil tussen hen definitief en volledig beëindigd. 
 
Vrijdag 27 maart:  Het directiecomité van KV Mechelen heeft beslist om niet voor tijdelijke werkloosheid te kiezen voor 
z’n spelers en begeleiders.  De algemene, medische en sportieve staf zijn reeds akkoord gegaan om 50 %  van hun loon in 
te leveren.  Ook aan de spelers werd zo’n voorstel gedaan, zij gingen in het weekend overleggen. 
Op deze manier wil de club haar inkomstenverlies beperken en een solidariteitsbijdrage van 100 025 euro overmaken aan 
de zorgsector in de Mechelse regio. 
Voor de bedienden en arbeiders pastte KV Mechelen wel het systeem van gedeeltelijke of volledige tijdelijke 
werklooshied wegens overmacht toe.  Dit omdat, in tegenstelling tot de spelers, voor hen wel sociale bijdragen zijn 
betaald zoals bij bedrijven. 
 
Donderdag 2 april:  Naar aanleiding van de precaire situatie waarin ons land zich bevindt door COVID-19 besloot de Raad 
van Bestuur van de Pro League vandaag om een aanbeveling te doen aan de Algemene Vergadering om de competitie 
niet meer te hernemen.  In het belang van de volksgezondheid adviseerde de Raad van Bestuur om de huidige stand van 
de Jupiler Pro League te aanvaarden als eindklassement. 
In deze beslissing hielden ze onder andere rekening met de belangen van de stakeholders, de wensen van de clubs en de 
aanbeveling van viroloog Marc Van Ranst en de overheid dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat er voor 30 juni nog 
wedstrijden met publiek kunnen gespeeld worden.  De Algemene Vergadering staat op 15 april op het programma. 
 
Maandag 6 april:  Ondertussen heeft de Mechelse spelersgroep beslist om een deel van hun lonen van april en mei af te 
staan om de werking van de club te garanderen en mee bij te dragen aan de steun van 100 025 euro die Malinwa voorziet 
voor de zorgsector.  Er werd gekozen om de grootverdieners procentueel meer te laten inleveren dan de kleine 
contracten. 
 
Woensdag 8 april:  De licentiecommissie kende vandaag aan KV Mechelen een Europese en Belgische licentie voor 1A 
voor het seizoen 2020-2021 toe.  Volgens algemeen directeur Frank Lagast is dit een duidelijk signaal naar alle supporters 
en partners dat de club klaar is voor de toekomst. 
Voor maar liefst 7 andere profclubs werd de licentie geweigerd: R. Standard de liège, KV Oostende en R. Excel Mouscron 
uit eerste klasse A en R. Excelsior Virton, Lommel SK, KSV Roeselare en KSC Lokeren Oost-Vlaanderen uit 1B.  Deze clubs 
kunnen uiteraard nog beroep aantekenen bij het BAS, maar nooit eerder gebeurde het dat zoveel clubs gebuisd waren 
tijdens de eerste zitting van de licentiecommissie. 
Verder verwelkomde de Pro League de nieuw opgerichte Centrale Spelersraad van Sporta en het engagement van de 
spelers om een constructieve rol op te nemen in verschillende facetten van het professionele voetbal.  Met routinier Igor 
de Camargo heeft ook KV Mechelen een speler in deze raad.  De 14 andere vertegenwoordigers zijn Simon Mignolet (Club 
Brugge KV), Vadis Odjdija Ofoe (KAA Gent), Zinho Vanheusden (R. Standard de Liège), Sébastien Dewaest (KRC Genk), 
Vincent Kompany & Hendrik Van Crombrugge (RSC Anderlecht), Faris Haroun (R. Antwerp FC), Davy De fauw (SV Zulte- 
Waregem), Jérémy Taravel (Cercle Brugge KSV), Siebe Blondelle (KAS Eupen), David Hubert (Oud-Heverlee Leuven), Glenn 
Neven (Lommel SK), Joren Dom (Beerschot VA) en Guillaume François (R. Excelsior Virton). 
 
Zaterdag 11 april:  Het Laatste Nieuws maakte vandaag de bedragen 
bekend die elke club dit seizoen betaalde aan makelaars.  Voor de clubs 
uit 1A en 1B samen was dit 46,2 miljoen euro.  Een lichte daling 
tegenover vorig seizoen, toen was het nog 48,7 miljoen euro.   
Recordkampioen-Anderlecht is ook koploper wat deze rangschikking 
betreft.  Het betaalde meer dan een miljoen euro meer dan eerste 
achtervolger Club Brugge.  KV Mechelen staat met 2 miljoen euro in de 
ruime middenmoot.  Verder berekende HLN ook dat alle profclubs in 
België samen 196 miljoen euro uitgaven aan transfers.  Daar tegenover 
cashten ze wel 308 euro aan uitgaande transfers?   



Woensdag 15 april:  Sportief Directeur Dennis Henderickx, die al eindverantwoordelijke was voor de jeugd van KVM, zal 
in de toekomst voltijds ingezet worden in de jeugdacadamie van Malinwa.  Ook Sven Swinnen zal, naast z’n job van 
assistent-trainer van T1 Wouter Vrancken, ook voltijds gaan werken voor de jeugd als Head of Performance and 
Development.  Samen met jeugdvoorzitter Dirk Beullens en Guy Van Herp zullen ze het Sportief Comité vormen van de 
jeugdacademie dat zich vooral wil concentreren op het maximaliseren van de ontwikkeling en de doorstroming van jonge 
talenten naar de A-kern.  Verder staan zij ook in voor de jeugdscouting in binnen- en buitenland en geven ze 
ondersteuning aan het damesvoetbal dat ik volle groei is. 
Verder publiceerde Sport/Voetbalmagazine deze week een toeschouwersgrafiek van de Jupiler Pro League.  KV Mechelen 
moest in deze tabel alleen de G5 laten voorgaan en wat betreft het aantal supporters dat meegaat op verplaatsing deden 
alleen Club Brugge, Anderlecht en Antwerp beter dan Malinwa. 
 

 

  
 

Vrijdag 17 april:  Gazet 
van Antwerpen liet 
weten dat KV Mechelen 
de contracten van Bram 
Castro en Clément 
Taimont niet zal 
verlengen.  De 34-jarige 
Tainmont kon dit 
seizoen geen plaats 
meer in de basiself van 
Vrancken afdwingen  
en ook Castro (37) 
geraakte niet verder 
dan de rol van 
invallersdoelman.  
Castro gedroeg zich voo 
len, na z’n winninggoal 

 
 

rbeeldig in die rol en ook Tainmont toonde zich altijd een modelprof.  Tainmont verlaat Meche-
vorig jaar in de promotiefinale tegen KFC Olympia Beerschot-Wilrijk, door de allergrootste poort! 



Vrijdag 1 mei:  Ondertussen ligt het land nog steeds voor een groot gedeelte plat door het Corona-virus.  Het is nog altijd  
niet duidelijk of de competitie zal hervat worden en hoe het zit voor het volgende seizoen.  Vanaf volgende week zou 
KVM terug in de kleine groepjes kunnen trainen, de laatste weken deed iedereen dit individueel.  Via de moderne apps en 
software kon de technische staf deze oefeningen op de voet volgen. 
Ondanks deze onzekerheid bleef de club niet bij de pakken zitten en vandaag, één jaar na de historische bekerzege op de 
Heizel tegen KAA Gent, lanceerde het de nieuwe abonnementencampagne voor het seizoen 2020-2021.  Met de slogan 
“Malinwa, no matter what” maakte KV vandaag 4 acties bekend. 
De eerste actie is de start van de abonnementenverkoop, die op vraag van de supporters vandaag begint.  Iedereen die 
een “No matter what-abonnement” koopt, krijgt toegang tot alle thuiswedstrijden van de competitie, ongeacht het aantal 
wedstrijden dat men kan bijwonen.  Afhankelijk van de competitieformat kunnen het meer wedstrijden zijn, indien er 
wedstrijden achter gesloten deuren moeten gespeeld worden, kunnen het er minder zijn. 
De tweede actie is een lening of obligatie.  Supporters of partners kunnen dit bespreken met het directiecomité om een 
mooi rendement te halen uit zulke financiële transactie. 
Als derde punt wil Malinwa het professioneel netwerk uitbreiden onder het moto ‘businesskakker zoekt businessmakker’.  
Wie een nieuwe businesspartner aanbrengt, krijgt als return een deel van de aangebrachte waarde van de nieuwe 
overeenkomst in korting op de eigen overeenkomst. 
Tot slot kon de merchandising niet achter blijven.  Naar aanleiding van de veiligheidsmaatregelen die de overheid nam 
voor het Corona-virus, biedt KV via de online fanshop Malinwa-mondmaskers aan.  Een set van 4 kost 19,04 euro.  De 
“Malinwa, no matter what”-sjaal is ook nieuw in het gamma.  
 
Maandag 4 mei:  Naar aanleiding van de berichten dat Dieter Penninckx wegens medische redenen zijn mandaat als CEO 
van het bedrijf FNG Group neerlegt, wenste KV Mechelen te bevestigen dat hij voorzitter van de raad van bestuur van de 
club blijft. 
 
Dinsdag 5 mei:  Volgens Het Nieuwsblad staan Aster Vranckx en Issa Kaboré op de radar van Manchester City FC.  De 2 
youngsters, respectievelijk 17 en 18, deden het prima in de thuiswedstrijd tegen Anderlecht toen er onder andere van de 
Engelse topclub een scout Achter de Kazerne zat.  Eerder hadden ook AC Milan en SC Feyenoord hun oog laten vallen op 
Vranckx.  
 
Woensdag 6 mei:  Na 5 verkoopdagen heeft KV Mechelen een record aantal abonnementen verkocht.  Sinds 1 mei 
werden al 1 819 abonementen gekocht.  Nooit eerder werden tijdens de eerste vijf dagen zoveel seizoenskaarten voor 
Malinwa gekocht. 
 
Donderdag 7 mei:  KV Mechelen hervatte vandaag op vrijblijvende basis de trainingen.  Het was teammanager Michaël 
Vijverman die aan het oefencomplex aan de Liersesteenweg voor portier speelde en de spelers één voor één toegang 
verleende.  Om 9 uur werd met een eerste groepje getraind.  Samen met de jongelingen Dylan Dassy en Bas Van den 
Eynden beten Aster Vranckx, Bram Castro, Maxime De Bie en Alèc Van Hoorenbeeck (terug van z’n verhuurperiode aan 
KSK Heist) de spits af. 
Anderhalf uur later werden ze afgelost door Sofiane Bouzian, Jordi Vanlerberghe, Issa Kaboré, Gaétan Bosiers, Sheldon 
Bateau en William Togui die zich op een andere parking hadden klaargemaakt.  De revaliderende Gustav Engvall trainde 
onder begeleiding van de kiné.  Morgenochtend is het de beurt aan Rob Schoofs, Arjan Swinkels, Thibaut Peyre, Arno 
Valkenaers en Lars Coveliers.   
 
Vrijdag 8 mei:  Nadat de kranten begin deze week berichtten dat Manchester City interesse heeft in Aster Vranckx en Issa 
Kaboré verschenen de laatste dagen ook op verschillende voetbalwebsites geruchten dat nog andere topclubs interesse 
zouden hebben in de Mechelse talenten.  FC Bayern München en Liverpool FC zijn de vernoemde clubs. 
Verder liet KV Mechelen vandaag weten dat de ticket- en fanshop op maandag 11 mei terug zal opengaan.  Uiteraard 
gelden in Mechelen ook alle veiligheidsmaatsregelen die elders moeten worden toegepast en wordt door de club 
gevraagd om de komst naar het stadion in deze fase van de Coronacrisis zo veel mogelijk te beperken. 
 
Dinsdag 12 mei:  Daags na de Europacupverjaardag rondde KV Mechelen de kaap van de 3 000 abonnementen.  Om extra 
abonnees te lokken verlootte de club gisteren, exact 32 jaar na het behalen van de Europabeker voor Bekerwinnaars, 5 
matchworn shirts en een meet & greet met enkele helden van toen. 
 
Vrijdag 15 mei:  De Pro League hakte vandaag de knoop door.  De stand na 29 speeldagen wordt ook de eindstand.  Dat 
wil zeggen dat KV Mechelen z’n eerste seizoen terug op het hoogste niveau op een knappe zesde plaats afsluit, Club 
Brugge KV z’n zestiende landstitel pakt en KV Red Star Waasland-SK Beveren naar eerste klasse B degradeert.  Verder 
dwingen KAA Gent, Sporting Charleroi, R. Antwerp en R. Standard de Liège Europees voetbal af.  In welke voorronde van 
de Europa League Antwerp en Charleroi terecht komen, hangt af van het resultaat van de bekerfinale die Antwerp en 
Club Brugge nog moeten afwerken. 
In eerste klasse B gaat men proberen de return van de promotiefinale tussen Oud-Heverlee Leuven en Beerschot VA af te 
werken.  Indien dit niet lukt is de promotie voor KVC Westerlo.  De Kemphanen waren de best gerangschikte ploeg, met 
licentie, in het algemene eindklassement. 
Voor volgend seizoen, waarvan de eerste speeldag gepland is voor het weekend van 7, 8 en 9 augustus, worden ingekorte 
play-offs voorzien.  De top-4 speelt voor de titel en Champions Leagueplaatsen, van plaats 5 tot en met 8 voor de plaatsen 



in de Europa League.  Play-off 2 valt weg. 
Malinwa liet weten dat voor de abonnees die hun seizoenskaart vóór 31 mei aankopen de Champions-play offs en de 
Europa League-play offs ingebegrepen zijn. 
 
Maandag 18 mei:  Malinwa overschreed vandaag de kaap van 5 000 abonnementen.  Nooit eerder werd dit aantal 
bereikt na twee weken verkoop. 
Verder raakte ook de bedragen van het solidariteitsfonds van de Pro League bekend.  Er werd voor de clubs uit eerste 
klasse A 200.000 euro voorzien, voor diegene uit 1B de helft.  De clubs die op de laatste speeldag de inkomsten van een 
thuismatch misliepen kregen elk 140.000 euro extra en voor KV Mechelen, Anderlecht en Racing Genk was er zelfs een 
bonus van 500.000 euro omdat ze alle drie nog kans maakten op Europees voetbal.  Cercle Brugge en Waasland-Beveren 
kregen geen solidariteitsbijdragen omdat zij ervoor kozen om hun spelers in technische werkloosheid te zetten.  Dit zorgt 
voor volgende bedragen:  840.000 euro KRC Genk, 700.000 euro KV Mechelen en RSC Anderlecht, 340.000 euro R. 
Antwerp FC, SV Zulte-Waregem, K. Sint-Truidense VV, KAS Eupen, 200.000 euro R. Standard de Liège, R. Excel Mouscron, 
KV Kortrijk, KV Oostende, 100.000 euro Oud-Heverlee Leuven, K. Beerschot VA, KVC Westerlo, R. Union Saint-Gilloise, 
Lommel SK en 0 euro Cercle Brugge KSV en KV Red Star Waasland-SK Beveren. 
Indien de bekerfinale niet kan doorgaan, krijgt Antwerp nog 300.000 euro extra.  De sponsors van deze bijdragen zijn Club 
Brugge KV (1.750.000 euro), de Pro League (1.250.000 euro), KAA Gent (450.000 euro) en Sporting Charleroi (260.000 
euro).  Het gaat dus om de Europees spelende ploeg.  Landskampioen Club Brugge staat onder andere 10 % van z’n 
startgeld van Champions League af.  Als AA Gent doorstoot tot de poulefase van het kampioenenbal zullen de Buffalo’s 
evenveel bijdragen als Club Brugge. 
 
Maandag 25 mei:  KV Mechelen gaf vandaag, na 25 dagen verkoop, een nieuwe tussenbalans vrij van het aantal 
verkochte abonnement.  De teller is gestegen tot 6 500 stuks! 
 

Donderdag 28 mei: Het Mechelse softwarebedrijf AFAS heeft z’n samenwerking met KV Mechelen verlengd tot en met 
2025.  AFAS blijft dus nog 5 jaar shirt- en stadionsponsor van Malinwa. 
 

 
 

Algemeen directeur Frank Lagast met AFAS-CEO Machiel den Dekker. 
 
Dinsdag 2 juni:  Gisteren sloot KV Mechelen de voordeelperiode van de nieuwe abonnementencampagne af.  Na een 
maand en 1 dag verkocht Malinwa 9 488 abonnementen.   Nooit eerder haalde KV dat aantal in zulke korte periode! 
 
Woensdag 3 juni:  De sportieve staf maakte vandaag enkele keuzes richting volgend seizoen bekend.  De opties van 
huurlingen Dante Vanzeir en Jordi Vanlerberghe werden niet gelicht en de contracten van Arjan Swinkels en Alexander 
Corryn niet verlengd.  Corryn kreeg wel een nieuw voorstel maar ging er niet op in.  Wat eerder al uitlekte in de media 
werd vandaag ook bevestigd: Beerschotkiller Clément Tainmont en doelman Bram Castro kregen geen nieuw contract.  
Tot slot werd het nog één jaar durende contract van Mamadou Bagayoko in onderling overleg beëindigd.  De optie in het 
contract Mohamed Zeroual werd ook niet gelicht zodat de vinnige spits van de beloften einde contract is. 
Verder liet de club weten dat het vanaf het seizoen 2020-2021 de systemen van Camparisonator gaat gebruiken.  Het 
bedrijf is gespecialiseerd in het bijhouden, analyseren en vergelijken van club- en spelersstatistieken. De technologie van 
Comparisonator past perfect binnen de data-driven strategie die de club al enkele seizoenen hanteert op sportief niveau.  
Aan de hand van meer dan 100 parameters in 271 competities worden de statistieken van spelers en clubs gemeten en 
beschikbaar gesteld. De data van Comparisonator geeft de club unieke inzichten in spelers en tegenstanders. In eerste 
instantie zal de sportieve cel Comparisonator inzetten, maar ook de marketingafdeling kan er gebruik van maken om 
unieke content te creëren.  
 



Maandag 8 juni:  De voorbereiding op het nieuwe seizoen zal op 15 juni beginnen.  De spelers worden op 15 en 16 juni in 
twee verschillende groepen op de club verwacht voor fysieke testen.  De eerste veldtraining staat op donderdag 18 juni 
op het programma.  Van 4juli tot 10 juli trekken de troepen van trainer Wouter Vrancken op afzondering naar het Belgian 
Footballcenter van Tubeke.  Info over oefenwedstrijd werd nog niet vrijgegeven. 
Verder raakte vandaag ook bekend dat Hans De Decker de nieuwe voorzitter werd van het Supportersorgaan.  Hij volgde 
Gert Van Dyck op die zich gaat concentreren op z’n taak binnen het directiecomité.  Guido Gonnissen is de nieuwe 
ondervoorzitter en Witse Van Dessel de nieuwe secretaris, Stefaan Leroux blijft penningmeester.  Marleen Van Gucht, die 
jarenlang secretaris was, zet een stapje terug maar blijft nog wel bestuurslid en zal zich met volle overgave blijven 
toeleggen op de sociale rol van de club KV Mechelen.  Guido Gonnissen zal Gert Van Dyck vervangen als afgevaardigde 
van het Supportersorgaan in de Raad van Bestuur van KV Mechelen.  Hij doet dit samen met Hans Van der Biesen en 
Stefaan Leroux die op post blijven. 
 
Dinsdag 9 juni:  Voor het derde jaar op rij heeft Malinwa de kaap van de 10 000 abonnementen gerond.  Ondanks de 
onzekerheid door COVID-19 blijven de KV-fans dus erg trouw aan hun club.  Ook opmerkelijk is dat KV z’n 10 000ste 
abonnee al na amper 37 verkoopdagen mocht verwelkomen! 
Intussen blijkt dat ook de business-partners massaal meestappen in ‘Malinwa, No Matter What’.  Ondanks het feit dat 
velen onder hen een moeilijke tijd doormaken door COVID-19 heeft 95% z’n engagement voor komend seizoen bevestigt. 
Vanavond werden ook de oefenwedstrijden bekend gemaakt.  De eerste wedstrijd vindt plaats op zaterdag 4 juli, dan 
treft Malinwa in eigen huis KV Red Star Waasland-SK Beveren.  Vier dagen later is er opnieuw een thuiswedstrijd, dan is 
RWD Molenbeek de tegenstander.  Daarna volgen Club Brugge KV – KVM (11 juli), KVM – KVC Westerlo en R. Standard de 
Liège - KVM (beide op 18 juli), RFC Seraing – KVM en Oud-Heverlee Leuven – KVM (beide op 25 juli) en tot slot FC Metz – 
KV Mechelen op zaterdag 1 augustus.  Wellicht zullen alle wedstrijden zonder toeschouwers doorgaan. 
 
Woensdag 10 juni:  In aanloop naar de voorbereiding 
op het nieuwe seizoen ondergingen de spelers 
vandaag een Corona-test.  De stafleden kregen die 
afgelopen maandag al. 
 
Vrijdag 12 juni:  Enkele dagen voor de start van de 
voorbereiding op het nieuwe seizoen lanceerde KV 
Mechelen haar vernieuwe en gemoderniseerde 
webshop.  Tegelijk werd ook het homeshirt 2020-
2021 voorgesteld.  Achteraan in de kraag werd 
geopteerd voor de leuze diein 1904 bij de oprichting 
van de club werd gekozen: Quo non ascendam.     

 
Dinsdag 16 juni:  In afwachting van de eerste veldtraining donderdag kregen 25 spelers afgelopen 2 dagen een stevige 
lading fysieke en medische tests voorgeschoteld.  Het ging om 22 veldspelers en 3 doelmannen.  Voor Jules Van 
Cleemput, die revalideert van een enkelblessure kwamen de tests te vroeg.  Gustav Engvall en Yannick Thoelen waren wel 
van de partij.  De 20-jarige Arno Van Keilegom kreeg te horen dat er op hem niet werd gerekend.  Derde doelman Arno 
Valkenaers, die de voorbereiding nog met KVM zal meemaken, wordt wellicht uitgeleend aan amateurklasser KVV THES 
Sport uit Tessenderlo.  Tot slot raakte ook bekend dat Mathieu Cornet, einde contract en afgelopen seizoen aan RWDM 
werd uitgeleend, naar K. Patro Eisden uit Maasmechelen gaat. 
 
Woensdag 17 juni:  KV Mechelen liet weten dat het afscheid nam van assistent-trainer Dieter Van Tornhout.  Het contract 
van onbepaalde duur van de ex-spits, die zich vooral bezig hield met stilstaande fases en afwerkingsvormen, werd in 
onderling overleg beëindigd. 
 
Donderdag 18 juni:  Vandaag stond de eerste veldtraining van het nieuwe seizoen op het programma.  25 spelers 
tekenden present: Sheldon Bateau, Lucas Bijker, Trova Boni, Sofiane Bouzian, Gaétan Bosiers, Lars Coveliers, Dylan Dassy, 
Maxime De Bie, Igor de Camargo, Gustav Engvall, Geoffry Hairemans, Issa Kaboré, Onur Kaya, Laurent Lemoine, Thibaut 
Peyre, Rob Schoofs, Nikola Storm, Yannick Thoelen, William Togui, Arno Valkenaers, Jules Van Cleemput, Joachim Van 
Damme, Bas Van den Eynden, Alèc Van Hoorenbeeck en Aster Vranckx.  Jeugdspelers Dassy (17-jarige linksback) en Van 
den Eynden (18-jarige middenvelder) krijgen hun kans tijdens de voorbereiding.  Schoofs (overbelast van het lopen tijdens 
de lockdown) en de revaliderende Van Cleemput trainden apart.  De rest van de groep moest zich uiteraard ook houden 
aan de veiligheidsafstand tegen COVID-19.  Daardoor ontbreekt in dit jaarboek ook de traditionele groepsfoto van de 
eerste training en moeten de spelers na de training onmiddellijk naar huis.  Pas op 1 juli krijgen ze terug toegang tot de 
kleedkamers.  Tot aan de stage (van 4 tot 10 juli) wordt er getraind aan een regime van 6 op 7, alleen op zondag zijn de 
spelers vrij. 
’s Avonds stelde KVM vandaag een nieuwe assistent-trainer voor.  Kevin Van Dessel maakte de overstap van Genk naar 
Mechelen.  De 41-jarige trainer had vorig seizoen de beloften van KRC Genk, waarmee hij het uitstekend had gedaan in de 
Youth League, onder z’n hoede en was eerder ook al coach van de U17 van Genk.  Hij was ook een jaargenoot van 
Vrancken in de Pro License-cursus.  Verder werd vandaag ook het contract van Thibaut Peyre verlengd tot 2024.  De 
Franse verdediger, die sinds januari 2019 voor KV speelt, werd in een jaar tijd een absolute sterkhouder van de Mechelse 
defensie.  Door hem voor vier jaar te laten bijtekenen, zet de club in op stabiliteit en continuïteit. 


