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Op vraag van Marc Coucke: een lijstje met vermogens van
de voetbalvoorzitters
Date : 25 februari 2018

Wij van de Rijkste Belgen zijn nooit te beroerd om een uitdaging aan te nemen.
“Als een lijstje zou opgemaakt worden van de voorzitters in eerste klasse naar
vermogen, zou Peter Callant in de linkerkolom staan (bij de eerste acht, nvdr). En
al de rest gaat de buitenwereld niet aan, het zijn interne zaken.” zo zegt Marc
Coucke in zijn interview dit weekend met Het Laatste Nieuws over het vermogen
van zijn vriend en verzekeringsmakelaar Peter Callant. Volgens onze
berekeningen strandt Callant op 5 miljoen euro, te weinig om een club als
Oostende over te nemen. We nemen de uitdaging van Marc Coucke graag aan.
Hier gaan we.
1.
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Takashitsukasa - Keishi – Kameyama, eigenaar van Sint-Truiden met een
loco voorzitter, vermogen: 3,5 miljard dollar – Roland Duchâtelet is altijd
goed voor een verrassing. Dat was ook zo toen bleek dat hij zijn Limburgse
eersteklasser STVV verkocht had aan de Japanse multimediagroep DMM.
“Wat moet zo'n bedrijf met een kleine Limburgse voetbalploeg?”, vroeg
iedereen zich af. Die vraag stelt zich nog des te meer wanneer blijkt dat de
oprichter en eigenaar van DMM, Keishi Kameyama, eigenlijk de
pornokoning van Japan is. Rond de eeuwwisseling financierde hij zijn
eerste hardcore pornofilm. Nu controleert hij de helft van de Japanse pornoindustrie. De cash die hij genereerde uit porno herinvesteerde hij op een
verstandige wijze in andere sectoren, gaande van online gokspelen over
wisselkoersdiensten tot 3D-printers. Hij is de zesde rijkste Japanner. Enkele
jaren terug trad hij naar buiten wanneer er meer en meer geïnsinueerd
werd dat hij een zogenaamde yakuza gangster was, een lid van de mafia.
Toch wil hij niet dat hij herkenbaar gefotografeerd wordt, kwestie van
privacy en veiligheid.
2. Marc Coucke, eigenaar en voorzitter van RSC Anderlecht, vermogen: 1,3
miljard euro – Coucke maakte fortuin met de verkoop van zijn bedrijf
Omega Pharma aan het Amerikaanse Perrigo. Die laatste beweert nu bij
hoog en bij laag dat hij door Coucke en zijn partner, het fonds Waterland, in
de zak is gezet.
3. Paul Gheysens, eigenaar en voorzitter van FC Antwerp, vermogen: 765
miljoen euro – Paul Gheysens is de eigenaar van de bouwpromotor
Ghelamco. Hij is zeer actief in het voetbal, maar dan vooral met het oog op
het bouwen van voetbalstadions. Hij bouwde het Ghelamcostadion in Gent
en is eigenaar van FC Antwerp waar hij ook meteen een nieuwe tribune
neerpootte. Hij greep naast de overname van Anderlecht en meteen ook
naast de bouw van het Eurostadion. Onderzoek van de Rijkste Belgen
leerde dat Gheysens geldstromen niet éénduidig zijn. Op gestelde vragen
kwam nooit een antwoord.
Vincent Tan, eigenaar met loco-voorzitter, van KV
Kortrijk, Maleisiër, vermogen: 700 miljoen euro – Vincent Tan was
oorspronkelijk verzekeringsagent. Hij zette zijn eerste stappen in het
zakenleven door franchisenemer te worden van McDonalds in Maleisië.
Ultiem werd hij rijk met de uitbouw van een gsm-netwerk in zijn thuisland.
Hij bezit meerdere voetbalploegen4.en is mede-eigenaar van Los Angeles
FC samen met Hollywood acteur Will Ferrell.
5. Bart Verhaeghe, eigenaar en voorzitter van Club Brugge, vermogen: 416
miljoen euro.- Bart Verhaeghe verkocht de bouwpromotor Eurinpro aan de
Australische groep Goodman voor 400 miljoen euro. Dat werd de basis van
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zijn vermogen. Verhaeghe wordt dezer dagen doorgaans negatief
geassocieerd met het project Uplace dat letterlijk en figuurlijk niet van de
grond komt. Maar daarnaast is hij natuurlijk nog actief in talrijke andere
vastgoedprojecten.
Tariq Abdulaziz Al Naama,
voorzitter van Eupen, in handen van de staat Qatar – Tariq Abdulaziz Al
Naama is ondervoorzitter van de Aspire Zone Foundation, het Qatarese
overheidsorgaan dat moet instaan voor alles wat met sport en
sportopleidingen te maken heeft in de olie- en gasstaat Qatar. Centraal
daarbij staat de Aspire Zone, een terrein van 250hectare met enkel
sportinfrastructuur. De site staat ook centraal in de organisatie van de
wereldcup voetbal 2022 in Qatar. Het persoonlijk vermogen van Tariq
Abdulaziz Al Naama is niet bekend maar het budget voor de wereldbeker
dat Qatar vrijmaakt schommelt tussen 7,5 en 9,5 miljard dollar. De
toewijzing zelf van de wereldbeker blijft trouwens voor controverse zorgen.
Nog dit weekend waren er nieuwe berichten als zou de FIFA de organisatie
weghalen uit Qatar nadat zou blijken dat de Golfstaat verantwoordelijken
omkocht om de toewijzing binnen te krijgen.
7. Bruno Venanzi, eigenaar en voorzitter van Standard de Liège,vermogen: 37
miljoen euro – Bruno Venanzi is mede-oprichter van de Luikse
energieverdeler Lampiris. Hij verkocht zijn bedrijf in 2017 aan de Franse
groep Total voor een bedrag dat om en bij 150 miljoen euro moet zijn
geweest. Hij kocht Standard over van Roland Duchâtelet die zich volledig
aan het terugtrekken is uit de voetbalwereld.
8. Roger Lambrecht, eigenaar en voorzitter van Lokeren, vermogen: 24
miljoen euro – Roger Lambrecht is een self made ondernemer pur sang. Hij
stampte een distributiebedrijf voor autobanden uit de grond en bouwde zijn
eigen bedrijf uit. Hij leidt de club Lokeren op een eigengereide manier. Vele
waarnemers kijken uit hoe hij de overdracht van de club zal regelen.
Lambrecht is momenteel 86 jaar.
Indien we de redenering van Marc Coucke volgen, zou het vermogen van Peter
Callant meer bedragen dan 24 miljoen euro. Dat zou meteen ook betekenen dat
Callant ergens 20 miljoen euro verborgen staan heeft.
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