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Interview

DE PLEINTJES
Demos sprak met Amar Zouggaghi 
(jeugdwerker bij JES vzw) en Karim 
Bachar (Futsal Topsport Antwerpen en 
gemeenteraadslid in Antwerpen)

Nizar Ujayli
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Een zomerse vrijdagavond in juni op 
de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Er 
hangt spanning in de lucht, en je hebt 
het gevoel dat er hier iets speciaals 
staat te gebeuren. Aan de ingang van 
Cinema Roma staan tientallen mensen 
aan te schuiven voor de première van 
‘De Pleintjes’, een documentaire van 
het jonge mediacollectief nummer10 die 
het verhaal vertelt van het Antwerpse 
pleintjesvoetbal. In buurten zoals Het 
Kiel, Deurne, Borgerhout of Stuivenberg 
speelt het sociale leven van vele Ant-
werpse jongeren zich af tussen twee 
doelen. Het is een harde omgeving waar 
de sterkste straatvoetballer de plak 
zwaait, en vele anderen dromen van een 
betere toekomst. 

De zaal zit afgeladen vol: jongeren uit de 
verscheidene districten – en dus ook van 
de verschillende pleintjes – wanen zich in 
een voetbalarena. Elk plein dat tijdens de 
documentaire prachtig in beeld wordt ge-
bracht, wordt op gejuich onthaald. Je krijgt 
het gevoel dat het aanwezige publiek heeft 
geparticipeerd aan deze feelgoodmovie. De 
hoofdrolspelers van De Pleintjes zijn niet de 
minsten: topacteur Matthias Schoenaerts, 
profvoetballers Moussa Dembele, Radja 

en zus Riana Nainggolan, jeugdwerkers 
Amar en Adnane, Mister Zaalvoetbal Karim 
Bachar en de voetbalzussen Fellous vertellen 
over hún pleintje, waar zij zijn opgegroeid. 
Ieder op zijn eigenzinnige manier, waarbij 
begrippen als plezier, hoop, tegenslag en 
toekomst als een rode draad langs de ver-
schillende pleintjes lopen. 

De Antwerpse pleintjes huisvesten niet 
alleen voetbaltalent, maar vormen de basis 
voor een uitgebreid sociaal weefsel dat ook 
de thuishaven van artistiek talent is. Al deze 
jongeren samen vormen de toekomst van 
een stad in beweging. 

De Kielse rapgroep NoMoBS verzorgde 
samen met kleinkunst- en hiphopartiest 
Tourist Lemc – opgegroeid op en rond het 
Stuivenbergplein – de soundtrack van De 
Pleintjes.

Dēmos sprak met twee protagonisten uit 
de documentaire die een belangrijke rol 
speelden in de (r)evolutie van het Antwerpse 
pleintjesvoetbal en door de jongeren worden 
aanzien als helden. Amar Zouggaghi is een 
begenadigd straatvoetballer – hij speelt voor 
FT Antwerpen – en jeugdwerker bij JES 
vzw. Karim Bachar wordt beschouwd als 
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de beste zaalvoetballer die België ooit heeft 
voortgebracht. Daarnaast is hij gemeente-
raadslid voor de Stad Antwerpen en trainer/
jeugdcoördinator bij FT Antwerpen.

Dēmos: Voetballers op pleintjes worden 
vaak gezien als een zootje ongeregeld. 
Hoe reageerden jullie toen de makers met 
het idee kwamen om er een documentaire 
over te maken?

Karim Bachar: Toen nummer10 ons voor 
de eerste keer contacteerde, waren we wat 
wantrouwig. De Antwerpse allochtonen 
en in het bijzonder de pleintjes werden in 
het verleden door de media meermaals in 
een slecht daglicht geplaatst. De mensen 
associeerden de pleintjes daardoor vaak met 
criminaliteit, geluidsoverlast en negativisme. 
Een dergelijk scenario wilden we koste wat 
het kost vermijden. Uiteindelijk hebben ze 
ons overtuigd en zijn we heel tevreden met 
het resultaat. De makers hebben de plein-
tjes eerlijk weergegeven: een mengeling van 
alle nationaliteiten, meisjes met en zonder 
hoofddoek, alsook Riana Nainggolan, de 
zus van Rode Duivel Radja, die lesbisch 
is. Maar ook de vriendschappen die daar 
ontstaan zijn mogen we zeker niet minima-
liseren. 

Dēmos: Denken jullie dat deze documen-
taire het beleid in zekere mate kan beïn-
vloeden?

Bachar: Er zijn prognoses dat er tegen 
2030 100.000 nieuwe inwoners in Antwer-
pen zullen bijkomen. Dat betekent dat de 
openbare ruimten, in dit geval de pleintjes, 
maximaal moeten worden benut. Ik wil nog 
benadrukken dat dit geen exclusief Ant-
werps verhaal is. Elke grootstad kampt met 
dezelfde problemen inzake het gebruik van 
de openbare ruimte. In de toekomst willen 
we met de Stad Antwerpen en in het bijzon-
der met de schepen van Sport en Infrastruc-
tuur overlegmomenten organiseren om dit 
heikele punt aan te kaarten.

Elke grootstad kampt met dezelfde 
problemen inzake het gebruik van de 
openbare ruimte.

Amar Zouggaghi: Als vindplaatsgericht 
jeugdwerker voor de jeugdorganisatie 
JES vzw vertoef ik vaak op de pleintjes in 
Borgerhout en Deurne Noord. Karim en 
ik vervullen een voorbeeldfunctie, en het 
is dan ook logisch dat de jongeren op de 
pleintjes ons vaak aanspreken. Ik luister 
naar de noden van de jongeren en tracht 
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hen te ondersteunen. Met de expertise en 
het netwerk die we doorheen de jaren heb-
ben opgebouwd willen we hen laten door-
stromen naar onder meer het jeugdwerk, 
een voetbalclub of de arbeidsmarkt. Ik hoor 
jongeren vaak klagen dat er een gebrek is 
aan openbare plaatsen waar ze hun ei kwijt 
kunnen: daarom is het noodzakelijk dat de 
beleidsmakers investeren in ruimtes zoals de 
pleintjes. Via deze documentaire willen we 
de jongeren een stem geven en hen positief 
in beeld brengen. Ze verdienen dit, want 
die jongeren zitten ook vol dromen die ze 
uiteindelijk willen waarmaken. 

Dēmos: Wat waren de reacties van de jon-
geren die vandaag op de pleintjes vertoe-
ven op de documentaire?

Zouggaghi: De jongeren waren laaiend en-
thousiast! Tijdens de première zat de Roma 
dan ook afgeladen vol. Er heerste een ware 
voetbalsfeer en hoewel er tussen de verschil-
lende pleintjes in Antwerpen een gezonde 
rivaliteit heerst, kon elke jongere zich in de 
documentaire herkennen. In het verleden 
haalden diezelfde jongeren vaak negatief 
het nieuws, en het is voor hen dan ook een 
enorme opsteker dat deze documentaire een 
positief beeld schetst van wat er op de plein-
tjes echt gebeurt. Ze mogen terecht fier zijn. 

Bachar: Hoewel we in een digitale maat-
schappij leven waar smartphones, Facebook 
en PlayStation een belangrijk onderdeel zijn 
van het leven van jongeren, zien we dat het 
pleintjesvoetbal nog altijd heel nadrukkelijk 
in hun leven aanwezig is. Tijdens de maand 
juni organiseren we in de verschillende 
districten in Antwerpen straatvoetbaltor-
nooien. We gaan dus zelf naar hun wijken 
en naar hun pleintjes. Dit vergt wat energie, 
maar het is de enige manier om vertrouwen 
te winnen bij die jongeren. Het belang van 
de pleintjes mag niet onderschat worden: 
het straatvoetbal blijft zeer populair.

Het is een enorme opsteker dat deze 
documentaire een positief beeld 
schetst van wat er op de pleintjes echt 
gebeurt.

Dēmos: De documentaire werd gedraaid 
in het teken van vijftig jaar migratie. Hoe 
kijken jullie daarop terug en hoe kijken 
jongeren die vandaag op de pleintjes ver-
toeven naar migratie?

Bachar: Laat me even dit vertellen: begin 
jaren negentig speelde iedereen samen op de 
pleintjes: Afrikaan, Marokkaan, de blanke 
middenklasse… Ondanks de verscheiden-
heid speelden we allemaal samen. De tijden 
zijn enigszins veranderd. Het zijn vandaag 
de kansenjongeren die gebruik maken van 
de pleintjes, terwijl de middenklasse meer 
deelneemt aan het georganiseerde vrije-
tijdsaanbod. Vandaar dat de pleintjes wat 
stiefmoederlijk worden behandeld, gelet op 
het feit dat ook daar veel talent en potenti-
eel rondloopt. Toen het toenmalige Vlaams 
Blok op Zwarte Zondag de verkiezingen 
won, dachten we echt dat we terug naar het 
land van herkomst zouden moeten. Saïd van 
de rapgroep NoMoBS heeft het daarover 
in de film: “We kregen van thuis uit mee 
dat we blij mochten zijn dat we in België 
opgroeiden, dat we dankbaar mochten zijn 
dat we hier mochten werken en dat we ons 
onderdanig moesten opstellen.”

Zouggaghi: Voor mij was de documentaire 
een soort ‘Jambers, 20 jaar later’: twintig 
jaar geleden waren we jong, zaten we god-
ganse dagen op de pleintjes te voetballen 
en haalden we ook af en toe wat kwajon-
gensstreken uit. Maar de belangrijkste vraag 
is: wie zijn we vandaag? Net als Karim ben 
ik vader van twee, werk ik als jeugdwerker 
en speel ik zaalvoetbal op hoog niveau. De 
makers hebben er een aantal rolmodellen 
uitgepikt, zoals Matthias Schoenaerts of de 
Rode Duivels Moussa Dembele en Radja 
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Nainggolan. Ik mag in alle bescheidenheid 
zeggen dat wij een soort rolmodellen zijn 
voor de Antwerpse jeugd. Het is niet alle-
maal negatief of crimineel wat er zich op 
de pleintjes afspeelt, en daarom is het knap 
dat de makers daar de nadruk op hebben 
gelegd. 

De tijden zijn enigszins veranderd. Het 
zijn vandaag de kansenjongeren die 
gebruik maken van de pleintjes, terwijl 
de middenklasse meer deelneemt aan 
het georganiseerde vrijetijdsaanbod.

Dēmos: Jullie zijn beiden papa: gaan jullie 
kinderen ook op de pleintjes voetballen, 
of hebben jullie liever dat ze zich aanslui-
ten bij een of andere sportclub?

Bachar: Van mij mag mijn zoon op een 
pleintje voetballen. Ik stimuleer hem daar 
zelfs wat in. Mijn vrouw staat daar wel niet 
voor te springen, omdat ze het pleintjes-
voetbal niet kent. Het voetballen op plein-
tjes is een mannenbastion: de twee zussen 
Fellous vertellen in de documentaire dat het 
aanvankelijk moeilijk was om aanvaard te 
worden door de jongens. Mijn vrouw is niet 
opgegroeid op een pleintje, had een totaal 
ander sociaal netwerk dan ik en hoort in 

haar omgeving weleens de negatieve weer-
klank die zulke pleintjes met zich meedra-
gen, ook al is mijn vrouw van niet-Belgische 
afkomst. Ik weet daarentegen als ervarings-
deskundige heel goed wat er zich op de 
pleintjes afspeelt en vind het belangrijk dat 
mijn zoon daar naartoe gaat om bepaalde 
(positieve) zaken op te pikken. Samen pro-
beren we bepaalde zaken af te wegen, maar 
ik tracht er toch voor te zorgen dat mijn 
zoon regelmatig naar het pleintje kan gaan. 

Dēmos: Jullie zijn allebei actief bij Futsal 
Topsport Antwerpen, een van de Belgi-
sche topclubs in het zaalvoetbal. Gebeurt 
het dat er jongeren van de pleintjes naar 
het zaalvoetbal doorstromen?

Bachar: Absoluut! Het gros van de spelers 
van de A-kern en de volledige beloftenploeg 
hebben een verleden op de pleintjes. Ze zijn 
allemaal begonnen op de pleintjes om zich 
daarna aan te sluiten bij de jeugdploegen 
van FT Antwerpen. 

Als je aan het merendeel van de pleintjes-
voetballers vraagt waar ze later willen voet-
ballen, zal het grootste deel FT Antwerpen 
antwoorden. Natuurlijk dromen ze ervan 
om ooit voor veldclubs als Beerschot, RSC 
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Anderlecht of RFC Antwerp te spelen, maar 
er zijn tal van voorbeelden die het gemaakt 
hebben bij FT Antwerpen, en daar trekken 
ze zich aan op. De jonge gasten hebben 
rolmodellen nodig waarmee ze zich kun-
nen identificeren. En vandaag hebben hun 
rolmodellen het gemaakt bij Futsal Topsport 
Antwerpen.

Wij hebben er bewust voor gekozen om 
spelers vanuit de verschillende wijken te 
laten doorstromen naar de club. Dit doen 
we door tijdens de jaarlijkse straatvoetbal-
tornooien intensief talent te scouten, en hen 
te laten aansluiten bij de zaalvoetbalclub. 
Naast de werking voor talentvolle spelers 
biedt FT Antwerpen ook recreatievoetbal 
aan. We willen op die manier voorkomen 
dat enkel de beste straatvoetballers terecht-
komen bij de club en de minder goede 
afhaken. Wij willen aan de mindere talenten 
het gevoel geven dat ze er ook bij horen. 
De zaalvoetbalclub speelt dus een zeer 
belangrijke sociale rol in de stad, wat nog te 
weinig gebeurt bij veldclubs als Beerschot of 
Antwerp. Het potentieel op de pleintjes ligt 
voor het grijpen, maar het water tussen het 
plein en het veldvoetbal is nog té diep. 

Wij willen aan de mindere talenten het 
gevoel geven dat ze er ook bij horen. 

Zouggaghi: Veel (veld)clubs weten niet hoe 
ze met die jongeren moeten omgaan. Er is 
te weinig opvolging, wat impliceert dat ze 
de jongeren veel te snel laten vallen of dat 
de jongeren zelf afhaken. Iemand die twee 
keer te laat komt bij het veldvoetbal kan 
een serieuze schorsing krijgen. Terwijl een 
speler die bij ons buiten de lijnen kleurt ook 
een gepaste straf krijgt, maar na verloop van 
tijd wel terug wordt opgevist. Jeugdtrainers 
van grootstedelijke voetbalclubs moeten dus 
niet enkel sporttechnisch, maar ook pedago-
gisch onderlegd zijn. Ik zie hen als een soort 
jeugdwerkers, wier opleiding aangepast is 

aan de diversiteit die leeft binnen een stad. 

Bachar: We moeten de middelen die voor-
handen zijn op het vlak van sport, onder-
wijs, preventie en werkgelegenheid maxi-
maal kunnen benutten. Ik zie een toekomst 
waarin de verschillende jeugdorganisaties en 
(sport)clubs meer op elkaar moeten inspe-
len, en waar er een nauwere samenwerking 
is. Concreet zie ik bijvoorbeeld Amar als 
jeugdwerker één keer per week naar een 
voetbalclub in Merksem of Deurne stappen. 
Met zijn ervaring en expertise kan hij die 
clubs heel wat ondersteuning bieden. Een 
andere jeugdwerker kan in een school of be-
drijf de diversiteit onder de loep nemen en 
de link leggen tussen beide. Ik zie nog altijd 
dat verscheidene organisaties en clubs te 
veel naast elkaar werken, terwijl ze dezelfde 
doelgroep willen bereiken. Betere samen-
werking wordt de grootste uitdaging van de 
grootsteden de komende jaren. 

Dēmos: De laatste tijd is er veel gezegd en 
geschreven over enerzijds de Gemeentelij-
ke Administratieve Sanctie, de zogenaam-
de GAS-boete, en anderzijds het imago 
van het Antwerpse politiekorps. Hoe 
staan de jongeren daartegenover en welke 
rol spelen jullie daarin?

Zouggaghi: Als jeugdwerker houd ik de jon-
geren op de hoogte van wat er beleidsmatig 
beslist wordt, ook inzake GAS-boetes. Met 
enkele jongeren uit verscheidene wijken 
hebben we een aantal infosessies omtrent 
GAS-boetes bijgewoond. Daar konden ze 
vragen stellen en werd er naar hen geluis-
terd. Natuurlijk voelen de jongeren zich op-
nieuw geviseerd door de nieuwe wetgeving 
en zien ze die als een belemmering van hun 
vrijheid. Maar we geloven sterk in een debat 
of dialoog tussen de jeugd en het beleid. Als 
jeugdorganisatie spelen wij daar een voor-
aanstaande rol in. 
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Ik zie nog altijd dat verscheidene orga
nisaties en clubs te veel naast elkaar 
werken, terwijl ze dezelfde doelgroep 
willen bereiken.

Bachar: Ik vertel niets nieuws wanneer 
ik zeg dat de jongeren in Antwerpen zich 
sterk geviseerd voelen door de politie. 
De identiteitscontroles die regelmatig 
plaatsvinden op de pleintjes bevorderen 
de relatie tussen de jongeren en de politie 
niet echt. Het verrast me niet dat er intern 
binnen het Antwerps politiekorps sprake 
is van racisme en discriminatie, wat het 
imago van de politie bij onze jongeren 
niet ten goede komt. Als gemeenteraadslid 
van de Stad Antwerpen ijver ik voor een 
grondig intern onderzoek binnen de Ant-
werpse politie, met indien nodig de juiste 
maatregelen. De burgemeester van de Stad 
Antwerpen moet hierin zijn verantwoorde-
lijkheid nemen. 

Dēmos: Jullie spelen een hoofdrol in de 
documentaire. Wat heeft die bijdrage 
(persoonlijk) voor jullie betekend?

Bachar: Voor mij was het vooral teruggaan 
naar de mooiste tijd van mijn leven. Ik had 
heel weinig geld en middelen, maar wel veel 
vriendschap en plezier. Tijdens de draaida-

gen loerde de nostalgie steeds om de hoek. 
Ik ging terug naar de pleintjes waar het voor 
mij allemaal begon. Toen Matthias en ik tij-
dens de draaidagen vertelden over wat we al-
lemaal op de pleintjes hadden meegemaakt, 
kwamen er veel herinneringen naar boven. 
Dat gaf me een fijn gevoel. Ook tijdens de 
première in de Roma was ik best fier op wat 
we hebben gerealiseerd. Ik wil hierbij nog 
de makers van De Pleintjes bedanken voor 
de vriendschap, en het vertrouwen dat ze in 
ons hadden.

Zouggaghi: De documentairemakers 
hebben me overtuigd om te vertellen over 
het auto-ongeval waaraan ik een litteken 
op mijn gezicht heb overhouden. Velen 
dachten dat dit door een messteek kwam, 
waardoor ik door heel wat mensen werd 
aanzien als een crimineel. Ik besef dat ik 
voor veel jongeren een voorbeeld ben, en 
ben blij dat ik dit verhaal kon vertellen. 
Ik hoop dat ik enkele jongeren aan het 
denken heb gezet.

Het pleintje heeft me alles gegeven en heeft 
me gevormd tot wie ik nu ben. Het heeft 
van mij een jeugdwerker gemaakt, maar 
vooral een zaalvoetballer die bij de beste 
ploeg van het land speelt. Mijn tijd op de 
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pleintjes was fantastisch, maar voetballen 
op een pleintje en voetballen in een (zaal)
voetbalploeg zijn totaal verschillend. Ik heb 
de kans gekregen én gegrepen om via het 
pleintje deel te mogen uitmaken van de 
beste zaalvoetbalploeg van België, maar weet 
ook wel dat ik moet blijven presteren om te 
mogen blijven meedoen bij FT Antwerpen. 
Eens je er geraakt, is het daar ook een harde 
wereld. Er staat altijd een nieuwe straat-
voetballer klaar om je plaats in te nemen. Je 
moet hard werken om er te geraken, maar 
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nog harder werken om er te blijven. 

Amar Zouggaghi / over de interviewee
Amar Zouggaghi is een begenadigd 
straatvoetballer. Hij speelt voor FT Antwerpen en is 
jeugdwerker bij JES vzw. 

Karim Bachar / over de interviewee
Karim Bachar wordt beschouwd als de beste 
zaalvoetballer die België ooit heeft voortgebracht. 
Hij is gemeenteraadslid voor de Stad Antwerpen 
en trainer/jeugdcoördinator bij FT Antwerpen.


