
M A N N E N W E E K 

17 AUGUSTUS TOT EN MET 24 AUGUSTUS  2012 

in  :    ZEVENHUIZEN 

 

Herman Cruysen – Ruud Brunst – Kees Marssen – Herman v.d.Lijn 

Ludolf Willems -  Willem de Reus – Theo van Rijnsoever - 

Peter v.d. Waal – Pierre Sengers  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op naar Landalpark“De Koornmolen” vrijdag 17 augustus 
Om drie uur  rijdt de Tendensbus het park 

in naar huisjes 83 /84. Willem heeft al snel 

een pot koffie gezet en de tassen worden 

naar de slaapkamers gebracht. In de 

bungalow bij Theo slapen de drie vrienden 

uit Beneden Leeuwen (Louwe) 

en Ludolf.  Kees-Peter en 

Herman  wonen deze week bij 

Willem. Na de kennismaking 

,koffie en bed opmaken is het wachten op de 

PECHVOGEL van deze dag. Herman van de Lijn komt 

tegen zes uur aan en heeft vertraging en ellende met de trein gehad. 

Erg vervelend ,maar hij kreeg een Tendenspet ,treingeld en een 

mooie NS koffiebeker als goedmakertje. Dat is boffen bij zoveel 

pech .Op het menu staat vanavond  patat met frikadel of kroket. 

Twee tafels worden tegen elkaar gezet en negen stoelen er om heen. 

Gezellig buiten eten. Dan uitbuiken , even rusten en bedden op maken. 

In het begin van de avond een wandeling langs de Zuiderplas. Wat 

zijn hier veel watervogels en bootjes te zien. Overal springen 

konijntjes snel weg de struiken in. Bij het journaal horen we dat 

prinses Margriet haar knie gebroken heeft. De weerman zegt dat het 

warm weer wordt,dus morgen korte broeken aan.“Neen “zeggen een 

paar mannen,  “moet je mijn melkflessen zien”.”Ik loop graag in mijn 

zwarte pak”.We praten die avond over van alles en nog wat (over 

koetjes en kalfjes) ,maar vooral over auto’s en mooie meiden 

(vrouwen).Als het donker wordt kijken we naar de sterren en vinden 

de “Grote Beer”.Een vliegtuig maakt veel kabaal en zoekt de 

landingsbaan bij Zestienhoven hier dichtbij.  



Om half elf zetten Willen en Peter  de glazen in de vaatwasser en 

Ludolf trekt zijn nieuwe pyama aan. We  poetsen de tanden ,en 

allemaal gaan we dromen over de vakantie die nu begonnen is. “Denk 

aan de muggen,hou je raam even dicht en doe de lamp uit!” 

Welterusten! 

 



Geen warme ,maar hete dag !!!!!      zaterdag 18 augustus 

Willem en  zijn maatje Peter hebben de brunch al klaar staan als de anderen na 

lang uitslapen om half tien uit bed komen. De Groninger zegt: “Dat waren 8 

plakken brood”. Na genoeg koffie rijdt de bus langs een uitgestrekt gebied met 

kassen vol paprika’s-tomaten en andere groentesoorten. Bij Poeldijk is een grote 

tuinbouwveiling. We stappen in Naaldwijk uit de bus en lopen in 30 graden hitte 

naar het centrum ,waar een leuke braderie is met honderden kramen .Ook 

worden hier oude ambachten uitgebeeld en er is veel muziek .In de kerk is geen 

dienst,maar de mensen stromen naar binnen om te genieten van een prachtige 

bloemententoonstelling. Ludolf gaat bellen blazen en Theo laat zijn harige been 

ontharen bij een 

lieftallige dame. Willem 

trakteert  op een 

Tendens borrel .We 

kijken naar een 

demonstratie van mooie 

meisjes van een turnclub 

.Willem weet hier overal 

goed de weg en in de 

middag rijden we langs 

oude gebouwen, 

zeeschepen,een 

booreiland,wolkenkrabbers . 

 



We zien veel mensen.Allemaal lekker bruin en in zomerse kleren.”We zien te 

weinig vrachtauto’s Herman“,zegt Pierre. Aan de Nieuwe Waterweg weet Willem 

een mooi terras.”Voor je eigen rekening”, zegt hij. Dan door het oude deel van 

Maassluis en Schiedam naar de Euromast. Daar ligt de pannenkoekenboot,waar 

we allen smullen van twee pannenkoeken. Terwijl wij eten varen we en zien de 

skyline van havenstad Rotterdam. Zwetend,stinkend en moe van alle indrukken 

komen we in de avond thuis,drinken nog meer en meer.Theo speelt een spelletje 

“mens erger je niet”met Ludolf en Ruud .Even later maakt hij samen met Peter 

een avond wandeling. Dan gaan we allen naar bed. Zonder dekbed slapen gaat 

moeilijk bij deze mannen.”Kijk daar!!, een vliegtuig”,roept iemand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De heetste dag van de vakantie  zondag 19 augustus 

We hebben allemaal beter geslapen dan de eerste nacht. Muggenbulten ???? 

Allemaal onder de douche geweest en schone kleren aan .Peter en Herman toch 

weer in lange broek. Vakantieweer….lekker warm !Na veel koffiegeslurp en een 

goede brunch vertrekken we om twee uur naar Hellevoetsluis. Daar bezoeken we 

een brandweermuseum met veel oude mooie ,rode,glanzende brandweerauto’s. 

Een zeemannenkoor zorgt voor een feestelijke stemming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In de haven krioelt het van mooie zeilschepen ,luxe jachten en kleine bootjes.We 

klimmen in een Lichtschip. Dat vinden Ruud en Herman eng. De kapitein begeleidt 

hen over de loopplank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat is er toch veel te zien. Willem rijdt ons door het BOTLEK gebied.Duizenden 

containers,auto’s,buizen van raffinaderijen en oliepijpen. Verder en verder gaan 

we .Door tunnels en langs veel rivieren. De ogen van Ludolf doen pijn en Herman 

en Peter lopen deftig in hun lange broeken op zoek naar schaduw.Veel drinken.Op 

weg naar huis gaan we door het platte land. Duizenden kassen,kassen,kassen.We 

gaan uit eten bij een restaurant aan het  

water.Satestok,varkenshaasjes,Belgische frieten en watermeloen.Daarna koffie, 

voetballen op TV ,buitenzitten en dan gaat Herman v.d.Lijn badmintonnen .Hij 

valt en gaat  naar het ziekenhuis voor een foto van zijn zere schouder. Als het  

dondert en bliksemt gaan we naar bed. De druppels vallen.  



Delft Oranjestad –studentenstad maandag 20 augustus 

Willem en zijn maat Peter zijn al naar C1000 geweest en 

hebben de brunch klaar staan als de anderen  uit bed komen. 

Theo roept: “Allemaal gewassen,geschoren en schone kleren 

aan?”. “Ik trek een andere boks an”,zegt Herman, “in deze 

zitten vlekken”.Theo zweet peentjes bij het aantrekken van 

de steunkousen bij Ludolf. “Er is voor ieder een ei en ik heb 

ook karnemelk en chocomelk voor jullie”,zegt Willem. Net als  

de vorige dagen eten we nog steeds buiten..Fijn is dat. Na de 

brunch vertrekken we via vliegveld Zestienhoven naar de stad 

Delft.Deze stad is 500 jaar oud en op het plein voor het 

stadhuis staan 100 kramen met alles voor de studenten.Vandaag lopen hier 1000 

studenten om zich te laten informeren in alles voor het nieuwe studiejaar. Een 

herrie van jewelste!!! 

 

 

 

 

 

 

Die studenten hebben het vandaag echt te pakken. Ze lopen in allerlei gekleurde 

T shirts en overal kunnen ze gratis leuke hebbedingetjes halen.    

 

 

 

 

 

 



Pennen ,snoep,memoblocs,zonnenbrillen,petjes,bananen,ijsjes en folders.Dat 

willen wij ook wel .Even later loop Ruud met een mooie nieuwe zonnenbril.We gaan 

op een terras zitten en kijken onze ogen uit naar een groep Salsadansers.”Wat 

een klere herrie hier ,laten we maar gauw weg gaan” zegt Willem.Herman van der 

Lijn en Theo lopen nog eens langs de kramen op zoek naar leuke dingetjes. De 

boottocht door de grachten kon niet doorgaan. Alle boten waren gereserveerd 

voor die studenten. Dan maar een stadswandeling. In de bus terug dutten we in. 

Thuisgekomen worden er kaarten geschreven. Ludolf is 40 minuten bezig om 

11keer heel mooi zijn naam op een kaart te schrijven. KNAP!!!! Willem staat al 

weer achter de gaspitten,waarop 2 wokpannen met pennen,saus en groenten. 

Peter,koksmaat raspt in enkele minuten de komkommers. 

 

Dat was die avond net zo lekker smullen als de dagen ervoor.Theo stelt voor te 

dammen-vlooien –ganzenborden of een partijtje flessen voetbal te doen,maar 

daar is geen animo voor. Het wordt TV kijken. Familiediner ,lekker 

herkenbaar.Herman en Willem zitten in de late uurtjes nog buiten in gesprek.De 

anderen gaan naar bed.  

 

 



MADURODAM      Nederland in het klein        dinsdag 21 augustus 

Bij de brunch slaat Ruud de vliegenmepper stuk tegen het oor van Theo.Daar zat 

een nare wesp. Hoe moeten we ze nu van ons vandaan houden? Lachen,lachen. 

Willem snijdt grote schijven van een lange leverworst voor de boterhammen. 

Stofzuigen,bedden opmaken,steunkousen aantrekken,gloor in het toilet en dan 

wegwezen ,nadat de twee kannen koffie leeg geschonken zijn.In Madurodam 

kijken we onze ogen uit. Ieder van ons ziet daar wel bekende dingen. Peter komt 

met klompjes en opeens willen er meer van ons klompjes .Het is weer warm en we 

zoeken het Panoramaterras op voor een drankje. Dan kijken we met plezier naar 

de vissen in de vijvers,Schiphol,Euromast,paleizen,bruggen,treinen en de vele 

gebouwen die ergens in Nederland staan. 



 

Terug in de bus neemt Willem een andere route naar Zevenhuizen.Hij brengt ons 

weer naar allerlei plekjes met mooie uitzichten. Thuisgekomen staan er al gauw 

pakken sap op tafel met chips. De kok en zijn maat maken nasi. Bij het uien pellen 

en snijden heeft niemand de tranen in de ogen. Herman van de Lijn doet een 

tukkie.Pierre en Ruud lezen hun autoboekjes en Herman Cruysen loopt naar de 

buurman. Kees vermaakt zich bij de TV. In de avond uren worden grappen 

gemaakt,even een wandeling voor Ruud,Herman en Peter met Theo. Ludolf helpt 

Theo mee met een puzzel. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Automuseum-Duinhuisjes-camping    woensdag  22 augustus 

Het weer is veranderd. Worden het korte of lange broeken vandaag ?Bij de 

brunch ,nog steeds buiten,vertelt Willem het programma van de dag. Na de 

koffietijd rijden we naar de Nieuwe Maasvlakte ,een nieuw stuk Nederland.Op 

het strand en in de zee veel kite surfers.Wat sierlijk en snel gaan die stoere 

mannen door het water. Wat moeten ze sterk zijn om dat te kunnen op die 

woeste golven. Wat jammer nu .Er was een rijke meneer met de naam RIJKE en 

hij verzamelde allemaal oude auto’s.Het was een mooi museum met mooie old 

timers ,maar ook strijkbouten,radio’s,juxeboxen en Theo zag zijn 

Zundappbromfiets uit 19 64. Hij zat nog net zo lekker als 50 jaar geleden.Peter 

kocht daar een autootje voor zijn verzameling en de ander mannen kochten 

autoboeken.In de middag door het drukke BOTLEK gebied.Wat een druk gedoe. 

Willem rijdt naar de Duinhuisjes ,een klein openluchtmuseum,waar we vriendelijk 

ontvangen worden en uitleg krijgen over het huiselijk leven 80 jaar geleden.We 

zagen een plee,bedstee ,teilen om je in te wassen,onderbroeken zo groot als een 

tent,oude petroleumstellen om op te koken en nog meer van die oude rommel.De 

foto’s hier komen van internet.Ruud zegt: ‘Kijk dit ding heeft mijn broer ook”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Die mensen waren vroeger echt net zo groot als Theo”,zegt Peter.”Ik zou niet in 

zo’n bed passen en ik moet overal mijn kop bukken om binnen te komen.”Tegen 

half vier komen we met een lekkere taart bij Jani ,de vrouw van Willem ,op de 

camping. De taart eten we op de gezondheid van Herman,die zaterdag jarig is.We 

drinken koffie en nieuwsgierig als we zijn bekijken we de caravan van binnen.Het 

is hier gezellig zitten in de zon. We maken geen haast.Willem rijdt ons later over 

de drukke wegen rondom Rotterdam.Weer zeeschepen en broeikassen.Terug bij 

de huisjes gaat Willem hamburgers bakken.Twee voor elke persoon.Soep vooraf 

en een nieuw toetje.Dit is een drie gangen menu mannen. In de avond wandelen 

Ruud,Peter en Herman Cruysen langs de waterplas.We worden door een schipper 

en zijn vrouw uitgenodigd in de kajuit voor een bakkie koffie. Het wordt niks 

Ruud durft niet aan boord.De rest van de avond brengen we door met koffie 

,koeken,drank,chips en TV.Voor de eerste keer is het te fris om buiten te zitten.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Feyenoord   Stadion  DE  KUIP  donderdag 23 augustus 

In huisje 83 worden we gewekt door een hoop herrie van veel overvliegende 

vogels. Willem ,Peter en Herman die allang aan de koffie zitten,probeerden de 

vogels de andere kant uit te sturen,maar hun TOMTOM werkte niet. Alle dagen 

is de brunch buiten. Daarna is het wegwezen.  

 

 

 

 

 



Komen we op het plein voor het stadion dan 

worden de mannen onrustig .We moeten wachten. 

Herman in zwart pak wordt voor BOBO aangezien 

door de rondleider.Even later gaan we een grote 

hal in ,roltrappen op,  met de lift naar boven,door 

de spelerstunnel en lange gangen.Daar ligt de 

grasmat en 50.000 stoelen op de tribunes.Een van 

de mooiste stadions. Misschien komt er een nieuw stadion in 2013 van 300 

miljoen euro. Rondleider Jan vertelt dat het gras precies 2 cm lengte gemaaid  

moet zijn en na een uur rondkijken en luisteren rusten we uit in de leren BOBO 

stoelen ,die per stuk 19000 euro kosten voor een seizoen.  

 

Dat geeft ons allen een goed gevoel.Daarna gaan we naar de Feyenoord winkel 

..We willen natuurlijk iets meenemen naar huis om trots op te zijn. Herman 

v.d.Lijn koopt een stropdas en manchetknopen .Toe maar! De anderen een 

balpen,fotoboek,of schrijfboek. Buiten gekomen begroeten we een aantal 

supporters uit Praag,die hier gekomen zijn voor de voetbalwedstrijd die 



vanavond gespeeld wordt. Op de terugweg laat Willem ons de laatste stukjes van 

Rotterdam zien die we nog niet gehad hebben. Blaak en Coolsingel van het 

monopolyspel.Dan nog even naar C1000 voor de allerlaatste boodschappen.Thuis 

is er al gauw weer koffie en dan rusten we uit. We bladeren wat door de 

voetbalboekjes en we moeten bijkomen van al die emoties. Herman v.d.lijn begint 

al met spullen in de bus te zetten.Dan gaan we ons opfrissen voor het etentje in 

het zelfde restaurant aan de Zuiderplas .Lekker een glaasje met sap vooraf en 

dan is het smullen van  boeren schnitzel ,varkenssaté of haasjes ,kabeljauw of 

zalm. De grote friteszakken gaan allemaal leeg.Tijdens het eten deelt Willem de 

Tendenscertificaten uit. Komen we terug bij de bungalows dan worden alle 

flessen en pakken sap leeggemaakt,alle koeken worden opgegeten en als we naar 

de voetbalwedstrijd  Feyenoord –Praag willen kijken hebben we pech. De TV laat  

niet de hele wedstrijd zien. Ruud gaat douchen. Peter en Theo hebben zin om te 

wandelen en pakken en drinken wat in De Koornmolen. In de manenschijn praten 

Willem en Theo over deze vakantie met die aardige mannen. 

 

 

  



Iedereen weer fijn naar huis toe !!!!  vrijdag 24 augustus 

Op de laatste dag moeten we allemaal vroeg opstaan. Om 10 uur moeten we de 

huisjes netjes schoon en opgeruimd achterlaten. Nu geen brunch maar een 

ontbijt. Douchen doen  we maar als we thuis zijn. Nu geen tijd daarvoor.De een 

ruimt de vaat op. De ander pakt een stofzuiger,tafels en stoelen worden terug 

gebracht, wc’s en badkamer worden ook schoon gemaakt,tassen gaan de auto 

in.”Van wie is deze handdoek,tube tandpasta,shampoo,sok ?”roept Theo.Met z’n 

allen komen we eruit. Peter en Kees worden voor bij de slagboom opgehaald. 

Willem blijft en zwaait even later naar al de mannen  in de bus .Op weg naar 

Veenendaal en later naar Arnhem! Een van de Hermannen wordt door Joost 

Tendens op de trein gezet naar Groningen. Dan is alles voorbij. 

Willem en Theo vonden het fijn om jullie in deze vakantie te begeleiden. Met zijn 

allen hebben we er van genoten en misschien zien we elkaar terug op de Tendens 

Reünie of bij een nieuwe vakantiereis. Groet van Willem en Theo.  



   

 

 

 

 

 

 

 


