“Een jongensdroom. Maar hij moet wel opbrengen”
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Eersteklasser KV Mechelen is in nieuwe handen. Vooral in die van de Vlaamse ondernemers Somers-Penninckx, die allebei 2 miljoen
euro investeerden in Malinwa en daarmee 71 procent van de aandelen verwierven. Dieter Penninckx is de sterke man achter
Brantano. Zijn investering is puur persoonlijk, “als supporter”, zegt hij. Experts Ludwig Verduyn en Wim Lagae betwijfelen dat. “Het
moet altijd opbrengen.”
In mei lekte uit dat projectontwikkelaar Paul Gheysens Antwerp FC had gekocht, in december kocht Marc Coucke Anderlecht, vorige
week nog maakte het Kempense bouwbedrijf DCA bekend “enkele” miljoenen in tweedeklasser Beerschot Wilrijk te gaan pompen
en nu is er dus de overname van KV Mechelen. Dieter Penninckx is de sterke man achter de beursgenoteerde modegroep FNG van
winkelketens als Brantano, Etam en Fred & Ginger.
Dieter Penninckx richtte die modegroep op in 2003, samen met Anja Maes en Emmanuel Bracke - alle drie jonge burgerlijke ingenieurs
op dat moment. Het drietal stampte eerst de merken Kiekeboe en Hilde & Co uit de grond, in 2005 gevolgd door Fred & Ginger. In
2016 nam FNG samen met Wouter Torfs schoenwinkelketen Brantano over en kwam er een fusie met het Nederlandse Miss Etam. De
groep had op dat moment al meer dan 800 werknemers, 125 eigen winkels in België, Nederland en Duitsland. Vandaag heeft Dieter
Penninckx 21 procent van FNG in handen. Zijn persoonlijke vermogen wordt op zo'n 28 miljoen euro geschat.
Emotioneel en macho
Zijn investering staat los van FNG, het gaat om persoonlijk kapitaal, de retailkoning is al van kindsbeen supporter van KV. Het is ook
niet de bedoeling dat Brantano op de shirts komt, “ik hoop dat Telenet nog lang shirtsponsor blijft.”
Kwamen eerder al clubs als KV Kortrijk, OHL, STVV en Cercle Brugge in buitenlandse handen, dan lijken de jongste tijd vooral
rijke Vlaamse ondernemers voetbalclubs over te nemen. In het geval van Gheysens en Coucke (voor de helft aandeelhouder
van Bouwgroep Versluys) is het duidelijk dat hun investeringen veel te maken hebben met de bouw van een nieuw stadion, wat
investeerders als Somers en Penninckx betreft ziet financieel expert Ludwig Verduyn drie redenen. “Vooreerst eerder emotioneel: ze
maken ten aanzien van het thuisfront hun jongensdroom als supporter waar. Een soort zelfbevestiging dus, een beetje macho.”
Als supporter
Penninckx zelf verantwoordt zijn investering ook zo: “Ik ben al sinds ik 2 jaar oud was fan van KV Mechelen. Ik doe dit als supporter.”
Maar Verduyn meent dat er allicht ook andere motieven spelen. “Wees gerust, ze willen ook altijd return on investment, ondernemers
leven daarvoor. In het enthousiasme voor het voetbal zijn ze dan tevreden met 2 à 3 procent rendement in plaats van 6 à 7 procent,
maar ze willen wel opbrengsten. Uit transfers of andere. En een derde reden: het gaat goed met de economie, dan gaat men al wat
losser om met zijn centen.”
Foto in de krant
Sporteconoom aan de KUL Wim Lagae ziet wat betreft Dieter Penninckx nog twee andere redenen. “Iemand uit de retailhandel kan
volgens mij zijn aanpak heel goed vertalen naar de entertainmentindustrie: net zoals hij in zijn winkels aan klantenbinding moet doen,
zal hij nu 25 keer per seizoen KV Mechelen moeten verkopen. En dan is er toch één belangrijk gegeven: een 13de overname van elk
ander bedrijf krijgt in de krant een klein kolommetje op pagina 7. Maar neem je een voetbalclub over, dan sta je meteen groot met je
foto in de krant, begrijp je? Al heb ik begrepen dat Penninckx eerder in de schaduw zal blijven.”
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