ZAANSE POPHISTORIE

Binnenband, De

De Binnenband (1998 tot heden)

(zang Herman Dijkman & Nico Way, drums Jaap Stompé, gitaar Jan Stompé & Wim de Bruijn, basgitaar Martijn
Kousbroek)

Foto vlnr: Wim de Bruijn, Nico way, Nico Way, Jaap Stompé, Martijn Kousbroek, Jan Stompé en Herman Dijkman

Wim de Bruijn: ,,Ter gelegenheid van de vijfstigste verjaardag van Jaap Stompé hebben zijn kinderen in 1998 een paar
oude makkers uit Mom’s Price en Shameless gevraagd om wat nummers te spelen op zijn verjaardagsfeestje dat werd
gevierd in Theater De Burcht. Na bijna dertig jaar niet meer aktief te zijn geweest hebben we toen een paar keer
gerepeteerd en een stuk of zeven nummers ingestudeerd.

Foto vlnr: De Binnenband in de eerste bezetting met Frans Groot, Wim de Bruijn, Jaap Stompé, Nico Way, Jan
Stompé, Herman Dijkman

,,Ongezien zijn wij het podium in de Burcht opgegaan. Op gegeven moment gingen langzaam de gordijnen open en in
een rookgordijn en aanzwellend tromgeroffel begonnen wij een nummer te spelen (zonder drummer). Voordat Jaap goed
en wel doorhad wie op het podium stonden, stopten we met spelen en vroegen wij hem erbij te komen. Hoewel hij zo’n
dertig jaar nauwelijks nog gedrumd had, speelde hij alle nummers met ons mee. Dat is ons toen zo goed bevallen dat we
besloten om ermee door te gaan onder de naam De Binnenband.

Sindsdien oefenen we bijna elke donderdagavond. De eerste maanden speelde Frans Groot basgitaar, later heeft Martijn
Kousbroek zijn plaats overgenomen. Qua leeftijd had Martijn een zoon van ons kunnen zijn, maar hij speelt ‘onze muziek’
net zo enthousiast mee als de rest van ons.''

,,De eerste jaren hebben we vrij regelmatig opgetreden vooral op feestjes als er iemand vijftig jaar werd of 25 jaar
getrouwd was. In de Zaanstreek hebben we opgetreden in Dorpshuis Krommeniedijk, Huis Te Zanen Wormerveer, Van
Zaane Zaandam, Wijkgebouw? Poelenburg, VVA Assendelft, De Admiraal Assendelft, Het Wapen Assendelft, Café
Koppie Assendelft, Tennisvereniging Assendelft.
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Foto vlnr: Nico Way, Jaap Stompé, Martijn Kousbroek, Wim de Bruijn, Herman Dijkman, Jan Stompé

In België hebben we ook leuke optredens gedaan in Knokke ter gelegenheid van de opening van een restaurant en op
een verjaardagsfeest in een monumentaal herenhuis in Antwerpen.

Ondertussen hebben we een repertoire van bijna honderd nummers voornamelijk uit de 60’er en 70’er jaren maar ook van
later tijd. We spelen nummers van de Beatles, Stones, Cream, Clapton, Animals, Doors, Creedence, Them, JJ Cale,
Lovin’ Spoonful, Queen, Police, Fleetwood Mac, Eagles, Turtles, Kinks, Crowded House, Doobies, Status Quo, Blues
Brothers, Joe Cocker, Steppenwolf enz.

De laatste twee jaar staan we droog qua optredens, daar moeten we nodig iets aan doen. Maar het belangrijkste is dat
we veel plezier hebben in de wekelijkse repetities, het samen een biertje drinken en moppen tappen.''
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