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In ‘The drive’ komt dit keer Marnix Binnema aan 
het woord en in beeld. Marnix houdt ervan om in 
zijn vrije tijd ‘lekker te knallen’ op de mountainbike 
of te genieten van de rust die het vissen hem geeft.

MARNIX 
BINNEMA

Marnix Binnema werd op 24 februari 1981 geboren in Lobith. Kort na 
zijn geboorte verhuisde het gezin naar Alphen aan den Rijn. Daar groeide 
hij op. Op z’n tiende werd er opnieuw verhuisd. Dit keer naar Lelystad. 
Aanvankelijk kostte het Marnix moeite om aan z’n nieuwe leefomgeving te 
wennen. Hij groeide er op tussen de Amsterdamse jochies. Dat was anders 
dan in Alphen. Uiteindelijk heeft hij er een mooie jeugd gehad en hij woont 
er nog. ‘In Lelystad Haven’, zegt hij trots, om er vervolgens met een knipoog 
aan toe te voegen: ‘Lelystad is leuk aan het worden.’

ZELFSTANDIG ONDERNEMER
Marnix was geen studiebol, dat bleek tijdens zijn middelbare 
schoolopleiding. Hij vond werken leuker dan leren. Via zijn horecaopleiding 
kwam hij in de ArenA terecht en zo heeft hij ook in de ABA-Lounge gewerkt. 
Op z’n twintigste kwam hij via een vriend in het gevelonderhoud terecht. Dat 
beviel hem goed. Op z’n 27ste werd hij zelfstandig ondernemer en breidde 
hij zijn activiteiten uit met glasbewassing en schoonmaakwerkzaamheden. 
Met hard werken heeft hij dat verder uitgebouwd tot de Binnema Groep. 
Zijn bedrijf faciliteert naast de oorspronkelijke werkzaamheden inmiddels 
vrijwel alle diensten op het gebied van vastgoedonderhoud, zoals schilder- 
en installatiewerk, dagelijks- en mutatieonderhoud en renovaties. Er werken 
inmiddels meer dan 30 personen, verdeeld over voltijd en parttime banen.

GOED VERZORGD
Toen Marnix in Alphen aan den Rijn woonde, is zijn liefde voor Ajax 
ontstaan. Die kreeg hij mee van z’n vader. ‘Alphen is een 010 plaats, dus ik 
vond het wel stoer om daar niet in mee te gaan. Eigenlijk kwam ik pas bij 
Ajax toen de ArenA er was. De periode in De Meer heb ik niet meegemaakt. 
Ik werd seizoenkaarthouder en volgde de wedstrijden op de F side. Dan is 
de overgang naar de eretribune een hele stap. In de fase waarin mijn bedrijf 
zich bevindt, is dat een logische stap. Ik neem vaak opdrachtgevers mee naar 
de wedstrijden en, ervoor en daarna, naar de ABA. Altijd gezellig en goed 
verzorgd.’

KNALLEN
Naast werken en gezin, fietst Marnix wekelijks op z’n mountainbike door de 
bossen bij Lelystad of elders in de regio. ’Effe lekker knallen’, noemt hij dat. 
Zijn andere grote hobby is vissen. Dat doet hij al vanaf z’n vierde. ‘Vissen 
geeft me heel veel rust’, zegt hij. ‘Ik ben geen stilzitter, maar bij het vissen 
lukt me dat wel. Ik ga twee keer per jaar met vrienden naar Frankrijk om te 
vissen op meerval of karper. Dan gaan er tenten mee, een koelkast en zelfs 
een buitenkeuken. Even heerlijk er tussenuit en genieten van de natuur en 
rust. Hier in Nederland vis ik op snoek of baars. Ik vis overal. In de grachten, 
op het IJ of ergens in de natuur. Er zijn veel verschillende methoden om te 
vissen, elke methode vind ik leuk.’

PERSOONLIJK
Interesses:
Mijn gezin, m’n werk en in m’n vrije tijd 
mountainbiken, vissen en Ajax

Vakanties:
Met m’n gezin naar de camping in Frankrijk, lekker 
basic

Thuis:
Samenwonend met Leonie. Samen hebben zij twee 
dochters, Evie (8) en Mila (5)
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