
Schrijf een stukje voor mij Franz (117).  

 
Binnen 

U weet het natuurlijk wel. In Nederland zijn er plaatsen zoals Markenbinnen, een dorp met 
ongeveer 400 inwoners binnen de gemeente Alkmaar. Ook is in Noord-Holland het plaatsje 
Egmond Binnen te vinden. Als ik na een voetbalwedstrijd van de Veteranen 35+ of 45+ van 
de sc Muiden/Fc Weesp Veteranen thuiskom luister ik vaak naar het nummer “Binnen” 
gezongen door Marco Borsato.  De tekst begint met de regels ‘Open mijn ogen. En kijk om 
me heen.”  En dat kijken heb ik afgelopen zaterdag gedaan. En mijn ogen werden echt 
geopend toen ik naar de wedstrijd sc Muiden/Fc Weesp Veteranen 35+ tegen 
IJsselmeervogels 35+ keek. Op het echte grasveld van het Bredius Sportpark ontspon zich 
een wedstrijd zoals ik de laatste tijd niet heb mogen aanschouwen.  De thuisclub was qua 
veldoverwicht sterker, maar de gasten uit Spakenburg waren gevaarlijker. Dit resulteerde 
dan ook in 0-1 voorsprong voor de vissers uit het mooie dorp gelegen aan het IJsselmeer. De 
rust brak aan met deze negatieve stand voor de Combiploeg. Gelukkig was Erkan op tijd 
aanwezig om in de tweede helft een belangrijke stempel te drukken. Hij zorgde voor de 1-1 
en vervolgens werd het door de swingende Gary 2-1. De bezoekers maakte via een 
strafschop 2-2, maar de alom aanwezige Gary schoot de bal, na een terecht toegekende vrije 
trap, schitterend tegen het net achter de tot dan toe bijna onpasseerbare doelman van de 
tegenstander 3-2. Dit was ook de eindstand. Opvallend was wel dat er twee doelpunten van 
de thuisclub vielen toen de echt aanwezige en af en toe afwezige supporter Sake v.d. Kloet 
binnen in de kantine was. Eerst zat hij op het toilet en bij de andere goal bestelde en 
verorberde hij een hapje. Van nu af aan willen de supporters dan ook dat hij binnen blijft. Als 
hij naar buiten komt, roepen ze allen “Sake Binnen”. Binnenkort wordt er ook een song 
uitgebracht met deze titel. Waarschijnlijk zingt John de Bever dit nummer. U weel wel. De 
zanger van het nummer “Jij krijgt die lacht niet van mijn gezicht.”  
FvW   

Scoren van binnenuit. Dat is echt mooi! 

 


