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OP DE BANK MET...

Bilal mag dan wel in Rotterdam wonen, hij is nog regelmatig bij zijn ouders in Assendelft te vinden. Wie op 
de bank heeft gezeten bij het Turk-Marokkaanse gezin snapt waarom: met vier kinderen, allemaal jongens, 
is het altijd gezellig in huize Başacıkoğlu. ‘Als Bilal speelt, hebben wij een dagje uit met het hele gezin. Uit- en 
thuiswedstrijden.’ 
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OP DE BANK MET

DE FAMILIE 
BASAÇIKOGLU

Natascha Bijlow: “Justin hoeft niet zo 
nodig op de voorgrond te treden. Wat 
dat betreft lijkt hij op mij.”
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ren ook met Nederlandse kinderen 
opgroeiden.”
De mix van culturen zit er nu 
eenmaal in bij het gezin Başacıkoğlu. 
Bilals vader is Turks, zijn moeder is 
Marokkaanse. ,,Ik was internationaal 
buschauffeur en reed ook naar Tanger”, 
verklaart Refik Başacıkoğlu, die zelf op 
zijn twaalfde naar Nederland kwam.

ANDERE CULTUUR

,,Ik was 19”, zegt Zohra. ,,Mijn vader 
waarschuwde me nog: nu ben je nog 
jong, maar je gaat later het verschil in 
culturen merken. Je krijgt er spijt van.” 
Moeder Başacıkoğlu luisterde niet en 
vertrok naar Nederland, waar Bilal 
als oudste van haar vier zonen op de 
wereld kwam.
,,Hij is een lieve jongen”, zegt Zohra op 
een vertederende manier. ,,Een bijzon-
dere jongen.” Waarschijnlijk net zo lief 
als zijn moeder, want op deze dood-
gewone donderdagmiddag wordt de 
redacteur van Hand in Hand met alle 
liefde ontvangen. Er is taart gehaald en 
er komt thee op tafel. 
Dan gaat de telefoon. ,,Hoi Bilal”, zegt 
moeder Başacıkoğlu vrolijk. ,,Ja, ik ga 
alles vertellen wat je vroeger verkeerd 
deed.” Na een kort gesprekje hangt ze 
op. ,,Het was Bilal. Hij belt altijd even 
na de training.”

Maar dingen die Bilal fout deed, kan 
ze eigenlijk niet bedenken. Op die 
winterjassen na dan. ,,Toen Bilal nog 
klein was, moest ik minimaal drie keer 
per jaar een nieuwe winterjas voor hem 
kopen. Was hij na school gaan voetbal-
len, had hij zijn jas uitgedaan en kwam 
hij in zijn enthousiasme weer eens 
zonder jas thuis. Zo zonde. Dan ging ik 
weer naar het schoolplein om zijn jas 
te zoeken.”
Het vervolgscenario was meestal dat 
de bel van hun flat in Zaandam ging. 
Stonden de oudere buurjongens bene-
den voor de deur: of Bilal kwam voet-
ballen op het veld voor de flat. ,,Hij was 
veel jonger, maar dat maakte hem niet 
uit, hij ging er even hard in”, zegt Refik. 
,,Zijn eigen vriendjes waren boos. 
Waarom mocht Bilal wel meedoen met 
de grote jongens en zij niet?”

Assendelft, donderdagmiddag vlak 
na het middaguur in een kindvrien-
delijke nieuwbouwwijk aan de rand 
van het Noord-Hollandse dorp. 
Bilal Başacıkoğlu werd geboren in 
Zaandam, maar bracht een groot deel 
van zijn jeugd door in deze keurige 
woonwijk. Een bewuste keuze van 
zijn ouders. ,,We zijn hierheen gegaan 
voor de kinderen”, zegt moeder Zohra 
Başacıkoğlu. ,,In de flat waar we woon-
den in Zaandam, kwamen steeds meer 
mensen met dezelfde achtergrond 
wonen. Wij wilden juist dat onze kinde-

CLUB UIT DE HOOFDSTAD

Er zat nu eenmaal talent in de kleine 
Bilal, dat kon zijn vader niet ontkennen 
en dat zag de club uit de hoofdstad ook. 
Op zijn zevende verruilde Bilal daarom 
Hellas Zaandam voor de D-junioren 
van Ajax. ,,Dat was geen droom van 
ons hoor”, zegt Zohra, die haar zoon 
liever een opleiding had zien afronden. 
,,Ik zag wel dat hij talent had, maar 
zekerheid heb je daarmee niet”, vult 
Refik haar aan. 
Het eerste jaar in de jeugd van Ajax 
verliep goed. Bilals tweede jaar leek 
ook voorspoedig te gaan. ,,Je had als 
ouders jaarlijks drie gesprekken met 
de leiding over de prestaties van je 
kind. Het eerste gesprek ging goed dat 
seizoen, het twee ook. In het derde 
gesprek kregen we ineens te horen: we 
hebben een ander talent op jouw plek.”

Daarna begon een zware periode 
voor het gezin. ,,Natuurlijk heeft hij 
veel gehuild”, verklapt Zohra. ,,Hij 
had een tijd geen zin meer in voetbal. 
We hebben veel gepraat. Ik zei nog: 
stop maar met voetballen en ga een 
opleiding doen, dat is goed voor je 
toekomst. Maar dat maakte hem nog 
verdrietiger. Hij wilde echt gaan voor 
het voetbal. Op een dag was hij er klaar 
mee om verdrietig te zijn. Hij zei: ik ga 
hier niet meer om huilen en als Ajax 
me ooit nog terugvraagt, zeg ik nee. 
Daarna hebben we hem gesteund in 
zijn keuze voor voetbal.”
AZ, FC Utrecht, Almere City, vader 
Başacıkoğlu benaderde ze allemaal 
om te vragen of ze interesse in Bilal 
hadden. Allemaal zeiden ze ‘nee’ in 
die tijd. Ze zouden er later spijt van 
krijgen, want Bilal was ondertussen 
via het failliete HFC Haarlem bij RKSV 
Pancratius terecht gekomen. ,,En daar 
kwamen de clubs ineens tegelijk om 
Bilal vragen”, zegt zijn vader. ,,Ajax, AZ 
en Heerenveen.”
Ajax viel bij voorbaat af, AZ maakte 
minder kans na de eerdere afwijzing. 
Bilal zag het meest in Heerenveen. De 
volksclub aan de andere kant van het 
IJsselmeer. 150 kilometer rijden vanaf 
zijn ouderlijk huis, kilometers die zijn 
vader meerdere keren per week afleg-

‘BILAL MOCHT ALTIJD MEESPELEN MET DE 
GROTE JONGENS.ZIJN VRIENDJES WERDEN
ER WEL EENS BOOS OVER.’

‘ALS AJAX ME OOIT NOG 
TERUGVRAAGT, ZEG IK NEE’
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de. In Friesland werd de definitieve 
basis gelegd voor Bilals carrière in het 
betaald voetbal. 
Feyenoord mag dan al twee seizoenen 
de club zijn van Bilal, een minidress 
van Heerenveen siert nog altijd de 
autoruit van zijn moeders auto. ,,Ik 
heb er nog steeds contact”, zegt ze. ,,Ze 
waren zo lief allemaal. Bilal is daar 
eigenlijk opgegroeid. Dan houd je een 
speciale band met zo’n club.”

NACHTDIENST

Het is inmiddels drie uur ’s middags. 
De door moeder Başacıkoğlu speciaal 
gehaalde taart is bijna op. Alleen bij 
vader Başacıkoğlu staat nog een groot 
stuk op tafel, doordat hij onophoude-
lijk over zijn zoon praat. Hij is trots. 
Op alle vier zijn zoons trouwens, maar 
sinds Bilal als vijfjarig jochie ging voet-
ballen, heeft hij geen wedstrijd gemist. 
,,Hij ruilt desnoods een dienst, draait 
een nachtdienst, slaapt een paar uur en 
gaat weer naar de wedstrijd. Hij klaagt 
nooit”, zegt Zohra. 
De voordeur gaat open. Bilals broer 

Ersay (15) heeft zojuist de twee jongste 
broertjes Arda (10) en Berkay (8) uit 
school gehaald. ,,Kleden jullie je maar 
meteen om”, zegt Refik. Hun voetbal-
training begint zo en natuurlijk brengt 
hij zijn zoons erheen, maar eerst gaat 
het hele gezin op de foto. ,,Trek je 
Feyenoordtenue maar aan.”

,,Feyenoord?” vragen de jongens 
verheugd en even later staan twee 
stuiterende mini-Bilals in de woonka-
mer.  ,,Ze hebben misschien niet het 
niveau van Bilal”, zegt Refik. ,,Maar 
wel dezelfde inzet. Ze vinden het nooit 
erg om te gaan trainen. Doordeweeks 
hebben ze moeite om voor school vroeg 
uit bed te komen, maar voor een vroege 
wedstrijd zijn ze er zo uit.”
Alleen Ersay deed een andere sport. 
Karate. Op nationaal niveau. ,,Maar 
ik voetbal nu ook”, zegt hij. De week-
enden draaien dus compleet om voet-
bal. Zaterdag Ersay, Arda en Berkay, 
zondag Bilal. De wedstrijden om half 
drie, of ze nu uit of thuis zijn, zijn een 
vast familie-uitje. Het hele gezin in de 

auto en rijden maar. ,,Onderweg stop-
pen we ergens om te eten, zo hebben 
we een leuk dagje uit met z´n allen.”
Bij winst in ieder geval. ,,Dan kun je 
Refik alles vragen en zegt hij overal ja 
op. Bij verlies houden we liever onze 
mond”, verklapt Zohra.
Houdt ze het vol in een gezin vol 
mannen? ,,Ja hoor, want het zijn 
heel lieve mannen. Bilal woont nu in 
Rotterdam, maar komt ieder weekend 
nog thuis. Laatst nam hij me mee uit 
winkelen op een vrije dag. Dat is toch 
lief dat hij dat met z’n moeder doet?”
Maar ze moet toegeven, een weekend 
zonder voetbal zou ook wel eens fijn 
zijn. ,,Maar wat moet ik dan, als ieder-
een wel naar het voetbal gaat? Alleen 
thuis blijven is ook niet leuk, dus ga ik 
toch maar weer mee. Uiteindelijk vind 
ik het het leukst  om samen met mijn 
gezin leuke dingen te doen.”

Uit het familiealbum
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Na twee jaar in de jeugd van 
Ajax kreeg Bilal te horen dat 
er een ander talent voor zijn 
plek gevonden was. Bilal was 
verdrietig: ‘Als ze me ooit 
terugvragen zeg ik nee.’

Bilal woont in Rotterdam, maar is nog regelmatig in zijn ouderlijk huis, 
waar zijn kamer onveranderd is gebleven, inclusief zijn prijzenkast.

‘LAATST NAM HIJ ME MEE UIT 
WINKELEN. LIEF TOCH DAT HIJ 
DAT MET Z’N MOEDER DOET?’


