
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENDENS 

FI ETSVAKANTI E 

2019 

 

EN DE VRI ENDEN TROFFEN ELKAAR 

En weer was het bijzonder 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze stoere fietsers voor deze vakantie, we hoeven ze bijna niet meer 

voor te stellen, zoveel jaar gaan sommigen al mee met deze reis, ze boeken 

al voor de reisgids uitkomt want ze zijn o zo bang dat ze te laat zijn met 

boeken. 

 

Toch even de namen van boven naar beneden en van links naar rechts: 

 

Frits, Marius, Michael, Ben, Gerrit Jan, 

begeleiding: Marcel en Herman. 

 

Het werd weer een top week met 270 kilometer. 

 



 

 

Dag 1     Vrijdag 28 juni 2019 

Zo we gaan weer beginnen aan de fietsvakantie in 2019. 

En om meteen maar te beginnen met het slechte nieuws, onze Annelies, de 

moeder van deze fietsgroep heeft de afgelopen week haar arm gebroken 

en enkel ribben gekneusd dus ze gaat niet mee. 

Maaaaaaar het goede nieuws, we hebben een prima vervanger mee, Marcel, 

een kei van een kerel en heerlijk om mee samen te werken. 

En ook niet onbelangrijk, hij wilde op het laatste moment graag mee, klasse 

en bedankt bij voorbaat. 

 

Eerst het weer voor deze week, en het klopte ook nog: 

 

Zaterdag  Zondag  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag 

    22gr         20 gr       19 gr          18 gr        19 gr           19 gr          19 gr 

Geen regen gehad maar wel veel wind, vooral tegen als je moe bent! 

Kortom, heerlijk fietsweer……… en flink verkleurd. 

 

 

Vooral veel smeren met zonnebrand. 

 

 



Om 10 uur kwam onze Ben binnen op 

het kantoor van Tendens, hij had er 

weer zin in en wij blij dat hij weer 

mee ging. 

Trots stelde hij zijn ouders weer 

voor, mijn paps en mams. 

 

 

 

Daarna kwam Gerrit Jan binnen, de koffer was al eerder in de week 

gebracht en hij kwam binnen na een zeer moeilijke week. 

Zijn vouw Willy was de afgelopen week overleden en toch wil hij met de 

“mannen” mee omdat hij dan afleiding heeft. Heel goed dat je het aandurft 

en onze mannen hebben we vooraf al ingelicht en die pakte het heel netjes 

en goed op. Er is veel gesproken en het gaf hem veel rust. 

Trots op de groep dat zij dit zo goed gedaan hebben!!! 

 

Om 11 uur was ook Michael weer aan boord en dus 

afscheid nemen van paps en mams, het blijven 

Brabanders natuurlijk, mensen van Tendens, foto 

maken, en we 

gingen op naar 

Veenendaal om onze bikkel Marius op te 

halen. 

Natuurlijk stond ook hij al te trappelen 

om te vertrekken, en dat hebben wij 

dan ook gedaan. 

Frits werd gebracht door zijn zus en is 

de groep compleet. 



Het feest/fietsen kan beginnen, nee het is begonnen. 

En de spreuk voor deze week is: 

Wat gaan we doen vandaag????   FIETSEN 

Wat eten we vanavond????        STAMPOT 

Nee er is geen stamppot geserveerd, uit eten en zelf koken. 

 

De eerste avond stond er, gebruikelijk bij deze groep, patat met 

een Fri-Kro-Sou op het menu, het ging op. 

 

 



Goedemorgen dag 2, zaterdag 

Iedereen heeft goed geslapen, sommigen hebben 

een eigen kamer met douche en toilet, luxer moet 

het niet worden natuurlijk. 

 

 

En om 9 uur 

zitten we allen aan het 

ontbijt. Broodjes voor de lunch 

gemaakt en drinken in de flessen 

want het wordt flink warm, dus ook 

nog flink zonnebrand op de lijven.   

 

Er is een prachtige tocht gemaakt door Michael en Gerrit Jan en mee 

kijker Herman. 

Via Grote Keeten, Callantsoog en Schagen gingen wij naar het Amstelmeer 

en daarna weer naar Julianadorp. 

64,5 kilometer op de teller, hier en daar wat vermoeidheid en ze waren 

mak. 

Perfect gedaan door allen en dus was een goed 

diner in de brasserie van Landal, dik verdiend 

mannen. Thuis nog even nagezeten met een drankje. 

Het was opvallend vroeg stil in het huis, dus tot 

morgen. 

 

De foto’s spreken voor zich, Herman was zijn fotocamera vergeten dus ze 

zijn van Gerrit Jan en Frits. Enkele foto’s zijn van internet gehaald….. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dag 3    Zondag 30 juni 

 

Goedemorgen, en weer zit iedereen op zijn stoel om 9 uur. 

Hij had uitstekend geslapen, zo zei Gerrit Jan. 

Geen tijd gehad om te denken, en dat gaat dus goed. 

Broodjes klaar voor onderweg, het ontbijt naar binnen gewerkt, en dus we 

gaan weer op pad. Veel frisser dan gisteren, dat scheelt en trui of jas en 

veel wind. 

De bikkels gingen en wel naar de boot naar Texel, waar we later deze week 

ook nog heen gaan. 

Op het uiterste puntje van Nederland een koffie gedronken en we konden 

weer door. 

Eerst de foto’s van deze dag, het zijn er veel want er was gewoon veel te 

zien in Den Helder. 

 

 



 

 

VUUR 

      niet 

 

 

 

 

 



 



Stapt Herman bij de Hema van de fiets want hij was zijn handdoeken 

vergeten, hoe dom kan je zijn! We dachten al wat te ruiken. 

En wij maar weer wachten, hahahahaha, konden we meteen in de zon even 

ons middageten gebruiken. 

Daarna door naar huis, maar sommige knooppunten staan wel heel 

onduidelijk en dus gaat het soms niet goed en dat zorgt dan weer voor 

enige onrust. 

En toch weer 35 kilometer gereden tegen dikke wind in. 

Tijd voor een drankje en daarna heerlijk zwemmen of gewoon luieren. 

Zelfs Ben ging lekker zwemmen en Marcel ging graag mee om dat te 

begeleiden. 

Ook de boodschappen gedaan en het programma voor morgen gemaakt. 

We zijn uit eten geweest bij een Italiaans restaurant, en dat was TOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 4 maandag 1 juli 

 

Vandaag staat de lange fietstocht op 

het programma, het rondje TEXEL. 

Mooi weer, dat wel maar ook veel wind, 

en dat zal vooral op de terugweg tegen 

zijn. 

We zullen het meemaken. 

We hebben gefietst tot Den Burg, 

anders werd de afstand te groot,  

 Dus fietsen naar Den Helder, de boot 

op en de fietsen tegen de reling gezet, 

Herman past erop en wij zijn boven op 

het dek gaan kijken. 

Mooi om mee te maken. 

DE wens van Ben kwam eindelijk uit, fietsen op Texel. 

Hij genoot zichtbaar en hoorbaar. Prachtig. 

 



Eten uit de wind ergens onderweg bij een soort museum die gesloten was 

maar we konden er prima zitten op een picknick tafel of was het aanzitten, 

ach wat maakt het uit.  

Daarna naar Den Burg gefietst om de kaarten voor thuis te kopen en 

gewoon even een heerlijk drankje te drinken. 

Nog even enige foto’s van Den Burg. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daarna weer terug naar de boot om weer op het vasteland te komen en nog 

10 km te fietsen tegen de wind in en eindelijk, flink moe konden we eten in 

Julianadorp, PFFFFFFFFFFFFF dit noemen ze vakantie, de leiding. 

Een laatste blik op Texel 

 

Dit was een BIG MAC XXXXXL 

Voor onze Frits te veel.. 

 

 



Het was deze avond zomaar vroeg stil, moe misschien en voldaan.  Het was 

vandaag toch een kleine 65 kilometer, klasse mannen! Welterusten en t…. 

 

 

 

 

Dag 5 Dinsdag 2 juli 2019 

 

Ze mochten een half uurtje langer in bed blijven liggen, het was een 

stevige dag geweest gister naar Texel.  

En voor vandaag stond wederom Den Helder op het programma en dan 

speciaal het Marine Museum. 

Indrukwekkend om alles van de Marine te zien vroeger en nu. 

Omdat er erg veel gelopen moest worden hebben we voor Marius een 

rolstoel geleend, dat vond hij wel prettig. 

We kunnen veel vertellen maar de foto’s zeggen meer, van de duikboot en 

al het andere moois. 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Er was erg veel te zien 

Van 12 tot 4 uur zijn we er geweest. 

 

 



Er zijn natuurlijk nog veel foto’s meer, iets kleiner op de volgende pagina. 

 



Zo dit is het Marine Museum in Den Helder. 



Dag 6 Woensdag 3 juli 2019 

 

Wat gaan we vandaag doen….FIETSEN NATUURLIJK. 

Dus hebben de route makers een tocht uitgezet die gaat van Grote Keeten 

naar Callantsoog, dan door naar Oudesluis en dan via Anna Paulowna en een 

pontje terug naar Julianadorp. 

Als je het snel tikt dan lijkt het niet zo ver. 

Eerst maar weer koffiedrinken in ons inmiddels vaste koffiehuis in 

Callantsoog, er zit altijd iets lekkers bij, daar is Marcel goed in. 

 

 

 

 

 

 

Hun monden konden niet verder open 

anders schoven ze dat gebakje met 

slagroom zo naar binnen, en van de 

drankjes kreeg je er maar een, dus 

Frits kreeg tweede cadeau. 

Heerlijk toch. 

 

 



Daarna weer verder op de fiets. 

Men vindt wel dat het erg mooi is hier in de buurt van Herman zijn huis, 

maar zo zeggen een paar wijsneuzen, NIET zo mooi als ons BRABANT. 

Je zou ze toch, stelletje opscheppers. 

Tussen de middag ons brood op gegeten op/bij het voetbalveld van 

Oudesluis. 

De dag hierna zouden we ook hier eten, maar dat wisten wij toen nog niet. 

 



Thuisgekomen was de vraag van de dag, wat en waar gaan we eten, en 

Herman heeft elk jaar wel iets bijzonders of geks en ook dat was er nog 

niet geweest, wordt hij dan toch ouder????? 

De vraag kwam, chinees maar vanavond, iedereen is voor en dus in de bus 

naar zijn huis. 

Onderweg bij de afhaal chinees ons eten meegenomen en op naar Herman 

zijn huis en zijn vrouw. 

Natuurlijk wist die het, en ze vonden dat het huis wel redelijk groot was. 

Er is genoten. Sambal bij? 

Daarna via een toeristische route naar huis en daar de tweede helft van de 

halve finale gezien, het werd zomaar na verlenging 12 uur. 

Ze staan in de finale tegen USA 

Gaan we winnen appeltje eitje. 

 

 

 



Dag 7 Donderdag 4 juli 2019 

En dan is het zomaar de laatste volle dag op het Landal park, wat gaat het 

toch snel als het gezellig is, genoten wordt er en heerlijk eten. 

Vandaag gaan we zeker naar Callantsoog voor de 

souvenirs en natuurlijk voor de koffie. 

En dus wordt er voor de laatste 

maal deze week een mooie 

route gemaakt, dank je wel 

mannen, het waren allemaal mooie 

tochten. 

En Michael bleek ook dit jaar weer 

een prima voorrijder, complimenten 

man. 

Dus op pad en iedereen vond iets als 

aandenken aan deze mooie reis. 

Een van de souvenirs willen we laten zien…. 

 

 

 

 

 

 

Voor de laatste keer langs de mooie kerk in het dorp en op weg naar een 

plek om mooi te lunchen, het werd weer Oudesluis, net als gisteren. 



 

Na weer het nodige fietsen, en via ‘t Zand met de vlotbrug over het NH-

kanaal naar het huis. 

Daar hebben we de groepsfoto van deze week gemaakt, met en zonder 

leiding. 



En dan gaat iedereen zijn gang, de een gaat opruimen, inpakken enz…. 

Een ander zegt dat hij nog lang niet moe is en zakt heerlijk onderuit op de 

bank en slaapt. 

We noemen geen namen maar laten wel zien wie we bedoelen.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen hij wakker werd na ’n uurtje slaap zei hij met droge ogen 

 dat hij net deed alsof, jajajaja. 

Als iedereen weer bij de pinken is, wakker dus gaan we genieten van het 

afscheid diner. 

Met meerderheid van stemmen is gekozen voor de Italiaan en er werd 

weer gesmuld. 

De foto’s zeggen de rest. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuisgekomen werd er nog na gesproken en werden de gebruikelijke 

oorkonde uitgedeeld. 

Iedereen kreeg een persoonlijk verhaaltje van deze week en tot slot nog 

een heerlijk drankje. 

Zo wordt het dan toch weer bedtijd en morgen om 7.30 uur gaat de 

wekker. 



Onze bus stond weer klaar 

en de aanhanger moest er 

nog achter om geladen te 

worden. 

Iedereen hielp prima mee 

en het was dus zo klaar. 

 

 

Dit was ons Tendens vervoer van en 

naar Arnhem. 

Geen enkel probleem gehad. 

 

 

 

 

Alles werd ingepakt en geladen, het vuil weg, het ergste weggeveegd en om 

9.00 uur waren we klaar voor vertrek. 

De ouders van Frits waren op tijd van huis gegaan en hebben geen file 

gehad dus ook zij zijn prachtig op tijd. 

De koffie stond al klaar en daar werd het geheel mee 

afgesloten. 

Tot slot de sleutels van ons kasteel inleveren dank je wel en 

misschien tot ziens. 

 



Dan een lange rit naar Arnhem, de gebruikelijke file en in Veenendaal 

kwamen we toch nog te vroeg aan. 

De ouder van Marius gebeld dat we er al waren en kort daarna kwamen ze 

aan stormen. 

Vader van Marius was in de vroege morgen al gebeld en toegezongen 

vanwege zijn verjaardag. 

Het gebak was heerlijk, grapje.  Ook de ouders van Michael waren er al en 

dus koffers en fietsen overzetten, bedankt en hopelijk tot volgend jaar. 

We kregen 4 extra gasten mee naar Arnhem die begonnen aan hun 

vakantie. 

Aangekomen in Arnhem, een half uur te vroeg, waren de ouders van Ben er 

nog niet. 

Dikke file ook voor hen onderweg, Ben was, laten we zeggen niet echt blij. 

Maar als een kind zo blij werd hij toen ze na een kwartiertje aankwamen. 

Afscheid van iedereen genomen en de zaken op het kantoor weer 

afgehandeld en dan zit deze reis er voor dit jaar weer op. 

We kunnen spreken van een: 

 

 

 
 



En dan tot slot, Marcel ontzettend bedankt dat je op zo kort termijn mee 

wilde gaan met deze groep, je bent een kanjer van een begeleider en paste 

uitstekend bij de groep. 

Mocht Annelies volgend jaar om wat voor reden dan ook niet mee kunnen 

dan hopen wij dat je weer mee wil. Thanks. 

 

Tot slot het gebruikelijke bloemetje voor alle deelnemers van deze reis. 

Mede namens Marcel bedankt voor jullie gezelligheid en doorzetting. 

Graag tot volgend jaar,         we kijken er nu al naar uit. 

Marcel      Herman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


