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    ‘Nico vervult met veel    
        warmte zijn vaderrol,

                ik ben meer 
    de plezante 
                   nonkel’

DE VRIEND VAN WIM BALLIEU HEEFT TWEE 

DOCHTERS BIJ EEN BEVRIEND LESBISCH KOPPEL
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‘Het eerste jaar dat ik Goe Gebakken 

presenteerde, was ik nog single. Toen heb ik de 

bloemetjes flink buitengezet’, zegt Wim Ballieu 

(34). Ondertussen is de succesvolle chef-kok 

achter de Balls & Glory-gehaktballenrestaurants 

al zes jaar gelukkig met zijn vriend Nico, met wie 

hij lief, leed én twee plusdochters deelt.

W
e laten de kamerplanten al verdorren. 
Een hond zou het zwaar hebben bij 
ons, laat staan kinderen’, zegt Wim 
Ballieu. Zijn zes Balls & Glory-
restaurants zorgen ervoor dat de 

dagen van de chef-kok méér dan goed gevuld zijn. 
Net zoals die van zijn partner Nico Van De Velde, 
eigenaar van productiehuis Hotel Hungaria. En toch 
hebben kinderen een mooie plek in hun leven. Toen 
de voormalige Goe Gebakken-chef zijn vriend leerde 
kennen op de Nacht van de Televisiesterren, had Nico 
immers al twee dochters met een bevriend lesbisch 
koppel. Met de jaren slopen die kinderen steeds méér 
het leven van Nico en Wim binnen. ‘De mama's voeden 
hen op, maar nu ze wat ouder worden, hebben ze ook 
nood aan een vaderiguur. Ik zie Nico zijn rol van papa 
met veel warmte en tederheid vervullen. Zelf ben ik 
eerder de tofe nonkel, die grapjes met hen uithaalt en 
taarten met hen bakt. Geweldig dat die kinderen in ons 
leven zijn.’

Wanneer zien jullie hen?

Af en toe in het weekend. Eigenlijk is dit the best of both 
worlds. Nico en ik kunnen heerlijk genieten van een 
dagje strand met de kinderen. Als ze ’s avonds buikpijn 
hebben van de ijsjes, is dat vaak het moment om ze terug 
naar de mama’s te brengen. Af en toe gaan we ook met 
z’n zessen een weekendje weg. Leuk voor de kinderen.

Het plusvaderschap brengt wel een stukje  

verantwoordelijkheid met zich mee.

Als je partner kinderen heet, dan weet je dat de kans 
bestaat dat ze in hun puberjaren met hun rugzak voor 
de deur kunnen staan ‘omdat ze mama even beu zijn’. 
Dan is het zo. Ze maken deel uit van ons leven, dus ze 
zijn altijd welkom. In het begin was ik wel bang dat mijn 
moeder hen helemaal zou willen claimen alsof het haar 
eigen kleinkinderen zijn. Maar ondertussen hebben ze 
elkaar al een paar keer gezien en tot mijn grote opluch-
ting heet iedereen gemakkelijk zijn draai gevonden.

‘
ROEKELOOS
Nico bracht trouwens nog meer verandering teweeg 
in het leven van Wim. De Gentenaar in hart en nieren 
volgde zijn grote liefde naar Brussel. ‘Het heet me 
anderhalf jaar gekost om te wennen aan Brussel, maar 
nu wordt de liefde alleen maar groter. Nico en ik wonen 
in een lot in Molenbeek, een oude chocoladefabriek 

met veel ruimte en een terras. En 
toch op wandelafstand van mijn 
twee Balls & Glory-restaurants in 
Brussel.’

Droom je nog altijd van een keten 

van vijftig restaurants tegen 

2025?

Ik niet alleen, we zijn met een 
groot team ondertussen. Met méér 
restaurants wordt onze impact op 
eigen boerderijen gewoon groter, 
kunnen we méér mensen tewerk-
stellen en leveranciers een faire 
prijs bieden. Het gaat meer om 

waardecreatie dan om het winnen van de jackpot. Mocht 
ik het bij één restaurant in Gent gehouden hebben, dan 
zou ik nu veel beter mijn boterham verdienen. Dit avon-
tuur brengt veel risico’s en stress met zich mee.

Via crowdfunding heb je al twee keer 125.000 euro 

binnengehaald. Laatst nog op 40 seconden. Dat moet 

je toch een boost geven?

Dat is geweldig! Al heb je natuurlijk ook wel verant-
woording af te leggen aan al die investeerders. Maar 
naast alle druk geet het ook vooral veel voldoening. En 
ik heb gelukkig ervaren mensen om me heen.

xxx

‘Af en toe gaan 
we ook met 
z’n zessen een 
weekendje weg. 
Da’s leuk voor 
de kinderen’
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Zelfs een wonderboy als jij heeft vast al eens tegenslag?

Vorig jaar, met de terreuraanslagen, zagen we de omzet 
in Brussel echt van de ene op de andere dag dalen. Een 
tijdje geleden ging ook een goed draaiend café vlak 
naast de deur failliet. Dan zie je meteen minder volk en 
moet je alles herbekijken.

Je bent in elk geval geen man die bij de pakken blijft zit-

ten. Dat bewees je op je negentiende al, toen je na een 

val verlamd raakte en bijna een jaar moest revalideren.

Die doorzettingskracht heb ik van mijn ouders. De dag 
van het ongeval wou ik in het restaurant waar ik werkte 
wat stoelkussentjes van de zolder halen en viel ik ach-
terover met mijn rug op de punt van de diepvries. Mijn 
onderste ruggenwervel was gebroken en ingedeukt. Ik 
was verlamd, maar na een operatie en lang revalideren 
ben ik er helemaal bovenop gekomen. Op zo’n moment 
besef je pas hoe groot je vechtlust is. Dat ongeval heet 
me helaas niet voorzichtiger gemaakt, integendeel. Ik 
ben vrij roekeloos. Ondertussen heb ik al drie auto's 
perte totale gereden. Eén keer hebben ze me eruit moe-
ten knippen, vanwege mijn rugletsel.

MEUS VAN DE ALDI 
Hoe gaat Nico om met jouw tomeloze ambitie?

Hij houdt me met mijn beide voeten op de grond en dat 
is goed. Ik heb soms iets te veel last van FOMO, fear of 
missing out. Ik heb schrik om leuke dingen te missen. 
Als er een uitnodiging voor een vipfeestje of een plekje 
in een of andere jury in de bus zit, zal hij me vragen of ik 
daar écht mijn vrije weekend voor wil opoferen. Sinds 
Nico in mijn leven is, probeer ik toch minstens één vrije 
dag per week te nemen. Dan gaan we vaak in een van de 
Brusselse gemeenten brunchen en maken we tijd vrij om 
te chillen en Netlixen. Of we trekken er een dagje op uit.

Nico produceert ook Dagelijkse Kost. Hij zei ooit  

dat jij Jeroen Meus nooit zal kunnen overtrefen.  

Pikt het niet als je vriend zoiets beweert?

Nee, want ik weet dat het klopt. Jeroen en ik lijken hard 
op elkaar, Vlaanderen is te klein voor ons allebei. Daarbij 
komt dat Jeroen een veel betere entertainer is dan ik. Ik 
heb trouwens de ambitie niet meer om een dagelijks 
kookprogramma te presenteren. In Nederland presenteer 
ik op kookzender 24kitchen De streken van Wim, en dat 
is helemaal mijn ding. Ik ben niet op mijn mondje geval-
len, iets wat ze daar erg weten te appreciëren.

En daar vergelijken ze je niet met Jeroen,  

zoals hier af en toe gebeurt?

Als ze me niet herkennen, lap ik er weleens uit dat ik 
‘de Jeroen Meus van den Aldi’ ben. Maar Jeroen kennen 
ze daar natuurlijk niet, en dan denken ze dat ik de chef-
kok van Aldi ben.

Met die Aldi-mop kun je dus wel lachen?

Och, ja! Het voordeel is dat ik mij hier in Brussel ge-
makkelijk kan laten gaan op een feestje, zonder dat er 
de volgende dag een haan naar kraait. Als je zo bekend 
bent als Jeroen, ben je toch een beetje publiek bezit. Hij 
heet zijn talenten, ik heb er andere. Nico is uiteindelijk 
wél met mij getrouwd, hé. (lacht)

Jullie zijn toch niet getrouwd?

Nee. En zeggen dat het zo voelt, zou wat negatief klin-
ken. Soms wordt er wél over trouwen gebabbeld. Als het 
zover komt, dan doen we dat vooral om eens een groot 
feest te kunnen geven voor vrienden en familie. We zien 
ze al zo weinig. Trouwen om het papierwerk te regelen, 
dat interesseert ons niet.

FOUT BEELD VAN HOMO'S 
Wist je al vroeg dat je op mannen viel?

Tot mijn zestiende was ik altijd samen met meisjes. 
Maar op een bepaald moment betrapte ik mezelf erop 
dat ik in de turnles méér oog begon te hebben voor de 
mooiste jongens van de klas dan voor de meisjes. Mijn 
eerste kus met een jongen was stiekem na school. En 
niet veel later leerde ik Stefan kennen, mijn eerste lief.

Thuiskomen met een jongen, werd dat op  

enthousiasme onthaald?

Mijn zus, aan wie ik het het eerst heb verteld, was niet 

‘Als vrouwen 
van zestig 
me over 
mijn ballen 
aanspreken, 
is dat nog 
wel grappig. 
Maar ik 
maak ook 
anders mee’
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verrast. Mijn ouders hadden het er moeilijker mee. 
Homo’s kenden ze alleen van nieuwsverslaggeving over 
Gay Prides, waar iedereen in bloot bovenlijf staat te 
dansen. Als ik er nu op terugkijk, denk ik dat ze gewoon 
niet goed geïnformeerd waren. Het heet toch een jaar 
voor heel wat discussies gezorgd. 

Is het dan allemaal goed gekomen?

Ja. Om de spanning te doorbreken, stelde ik voor om 
eens te koken voor mijn ouders en mijn lief. Bij het ape-
ritief verliep de communicatie nog stroef, maar tegen 
het hoofdgerecht was het ijs gebroken en zat iedereen 
met elkaar te praten en te lachen.

Heeft de rest van Vlaanderen zich er al bij neergelegd 

dat je op mannen valt? Of zijn er nog vrouwen die jou 

proberen te bekeren?

Dat valt mee. Maar het heet wél gekriebeld om te 
reageren op die hele MeToo-campagne rond seksuele 
intimidatie. Sommige vrouwen zijn toch ook niet te on-
derschatten. Als drie vrouwen van zestig me over mijn 
ballen aanspreken, is dat meestal wel grappig, maar ik 
maak ook anders mee. Jonge vrouwen die langs mijn 
foodtruck lopen en dan op een lirterig toontje zeggen: 
‘Wim, ik vind je ballen zo lekker...’ Vooral tijdens het 
eerste seizoen van Goe Gebakken was het erg. Maar toen 
was ik natuurlijk ook nog single. En ik geef toe, in die 
periode heb ik in Gent link de bloemetjes buiten gezet.

Over je ballen gesproken. Je hebt weer een nieuw 

kookboek uit. Waar blijf je de inspiratie halen?

Overal. Met Balls & Glory stonden we al op Tomorrow-
land, maar we cateren evengoed feestjes op Belgische 
ambassades in het buitenland. Daar doe ik telkens 
nieuwe ideeën op, want overal vullen ze gehaktballen 
met andere kruiden en ingrediënten. 

In je boek staat ook een gerecht met meelwormen. 

Gebruik je vaak insecten?

Ik experimenteer er graag mee, want dat is toch dé 
eiwitbron van de toekomst. En met Balls & Glory willen 
we ook bijdragen aan een betere wereld.

Komen er thuis nog gehaktballen op het menu?

Weinig. Ik eet sowieso maar twee dagen per week vlees. 
In het restaurant pik ik weleens een gehaktbal mee. En 
als er thuis al wordt gekookt, dan zijn het klassiekers zo-
als ishsticks met spinaziestoemp of blinde vinken met 
rode kool. Maar als mijn dag erop zit, heet Nico vaak al 
iets besteld bij Deliveroo. En daar ben ik heel blij om! 
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ZIN OM ZELF CREATIEF AAN DE SLAG TE GAAN 
MET GEHAKTBALLEN? OP PAGINA 90 ZET WIM 
JE OP WEG MET ENKELE ORIGINELE RECEPTEN

EEN UITZONDERLIJKE GEZINSSITUATIE

  ‘Binnen zo’n constructie blijft de man  
een donor, en heeft hij dus geen rechten’
Dat Wims partner Nico deel 

uitmaakt van het leven van 

zijn donorkinderen bij een 

lesbisch koppel, is eerder 

uitzonderlijk. ‘Slechts 3 tot 

4% van de wensouders kiest 

voor een gekende donor’, 

aldus fertiliteitsarts Herman 

Tournaye van UZ Brussel. 

‘Vaak gaat het om lesbische 

paren die een homovriend of 

andere kennis inschakelen. 

De laatste jaren neemt de 

interesse wel wat toe voor 

wat we in onze vakgroep het 

‘Clooney-traject’ noemen. 

Want als jij je eigen donor 

mocht kiezen, wie zou je dan 

graag hebben?’ (lacht) 

Een bekende donor heeft 

natuurlijk voordelen.

Voor alle duidelijkheid: zelfs 

binnen zo’n constructie 

blijft de man een donor. 

Strikt genomen kan hij 

geen aanspraak maken op 

bezoekrecht of enige vorm 

van co-ouderschap, tenzij 

er iets geregeld wordt via 

een notaris. In de praktijk 

gebeurt dat weleens, want 

voor een homoman is deze 

optie vaak ook een manier 

om een kinderwens ingevuld 

te krijgen. En als alle partijen 

goed overeenkomen, is dit 

een mooie constructie.

Merk je dat kinderen van 

homo- of lesbische kop-

pels toch verlangen naar 

een ouderfiguur van het  

andere geslacht?

Uit psychologisch onder-

zoek blijkt die vraag niet zo 

groot. Belangrijker is dat je 

twee ouderfiguren hebt. Als 

de ene ouder boos op je is, 

kan je als kind emotioneel 

terugvallen op de andere.

In dit geval wordt de 

vaderrol wél opgenomen. 

Een mooie surplus.

Toch blijft het een donor. 

Deze rol kan evengoed 

ingevuld worden door 

een vriend des huizes. Uit 

onderzoek blijkt trouwens 

dat meer dan de helft van 

de kinderen van lesbien-

nes geen vaderfiguur mist. 

Maar dit moet je geval per 

geval bekijken. Eén op de 

vier kinderen is wel nieuws-

gierig naar hun vader, en 

een klein percentage wil 

hun donor ontmoeten.

FERTILITEITSARTS HERMAN TOURNAYE


