
 

We kunnen het zelf bijna niet geloven: elke zwarte stip is 
een optreden, de oranje stippen zijn de toekomstige 

optredens. We hopen dat we binnenkort, door de stippen,  
Nederland niet meer kunnen zien! 

 

100ste optreden 
BENDER HAAST ZICH SUF 

 

THEATER ‘t PAND 

23 maart 2013 Gorinchem 



 

 

Mei 2009 – Opname demo cd in studio de “Slapende Hond’ 
in de Amsterdamse Jordaan. Met dank aan Harm van den Berg. 

September 2009 – Hans Vissers maakt de foto van de ‘drie 
mannetjes’ in een steegje op de Burgwal in Haarlem. 
21 oktober 2009 – www.bendermuziek.nl in de lucht. 

24 oktober 2009 – Paul brengt onaangekondigd 10 dozen 
Benderflyers + affiches: gaat meer voor Bender doen en betekenen! 
Februari 2010 – Dankzij Albert Hoogendijk speelt Bender voor het 

eerst voor een groot publiek. In de Amsterdamse Badcuyp! 
 

“Willen jullie even wachten met soundchecken, 
want ze zijn nog aan het klaverjassen” , Den Haag, 2011 

“De cd is pas klaar als ‘ie klaar is”,  
Tenedle, juli 2011 

 

Eerste vraag tijdens ons allereerste live interview op de Nationale radio: 
“Hoe zijn jullie hier gekomen? Over de N201 of de A1? 

Hilversum, radio 2, juli 2011 

“Niet bewegen tijdens het spelen, anders gaat de gitaar rondzingen” 
geluidsman in Lelystad, januari 2011 

 

- “Dat klonk weer beroerd”  
- “Dit is geen muziek meer, dit is kunst!” 
- “Ik ga pas weer wat doen als jullie daar klaar voor zijn”  
- “Maar…..het bier is hier goed”  

Enkele typerende uitspraken van Paul Bak, manager  

Live op de radio in 2010: In programma Circus Jeroen Bosch bij de 
VARA op radio 2 bij Rinske Wels, in programma van Eefke 

Boelhouwer bij Omroep Brabant, in Wakkere Honden bij Radio 
Rijnmond, in Red Rooster van Omroep Venlo bij Frank Schatorjé. 

 

Live op de radio in 2011: Toonkunst Lelystad, Bijlage van RTV-Noord Holland, Middagmagazine van Radio Wos, Sara 
Zomert bij de VARA op radio 2, Hitdossier bij Rick FM, Rob FM Hazerswoude, Broedplaats bij Unity FM in Leiden, Weekend 

Mol van Hubert Mol bij Omroep Brabant, Cabaret op zondag van Sjaak Grosthuizen, jubileumuitzending Radio Hoorn.  

 

Live op de radio in 2012: Live uit Lloyd van Ronald van Oudheusden bij 
Radio Rijnmond, Theatertijd van Bram van Leeuwen bij Radio 6FM, Die 

twee van de foyer van Arie en Angelina bij Papendrecht FM, 
Meerinformatief bij MeerRadio, Radio Haarlem 105, El Mundo van Ab de 

Haas bij Harderwijk FM,   

Live op de radio in 2013: Kunst en Cultuur bij Amsterdam FM, Die 
twee van de foyer bij Angelina en Arie van Radio Papendrecht, Puur 

Cultuur bij MeerRadio van Jeroen Griekspoor en Liesbeth van Welbergen  

Recensies debuut cd:  “Met prima teksten en dito liedjes werpt het trio zich zondermeer op als een veelbelovende 
kandidaat voor de eredivisie van Nederlandstalige singer-songwriterpopbands”, (Eric van Domburg, muziekblad Heaven). 
- “Bender heeft iets eigens; iets ouderwets op een fijne manier. En dat mag ook, want Bender bestaat niet uit twintigers. 
De liedjes (…) zou je kunnen omschrijven als van en voor mensen met een gerijpte ziel”, (Daan Bartels in ‘Het lied’). 
-“Voor het te laat is is die ene cd waarop je je gevoel kan laten gaan. Diepzinnige teksten die nog zelfs twijfelen of ze 
vrolijk zijn of dramatisch, het is een kunst”, (Norman van den Wildenburg in Maxazine). 
- “Gevoelens en gedachten waar we in het leven van alledag gemakkelijk aan voorbij gaan, worden in klare taal, maar op 
een poëtische wijze gebracht. En ze grijpen je direct bij de strot”, (presentator Jeroen Griekspoor, MeerRadio). 
 

 

 

“Nee, wij passen niet met z’n drietjes op het biljart”.  
Schipluiden, 2012 

“Hé, de ruitenwissers doen het niet meer…”. (Diep in de nacht op weg 
naar huis na een optreden in Limburg met nog 200 km te gaan, terwijl 
het langzaam begint te regenen), december 2012 

April 2010 – Optreden op Koninginnedag tegenover café het Kantoor. 
Met dank aan Erik Brunekreef. 

Mei 2010 – Start eigen opnames cd.  
Juni 2010 – Oerolfestival in Terschelling, twee optredens in Midsland. 
We roepen hier overmoedig dat de cd over 3 maanden klaar is……… 
November 2010 – Eerste enthousiaste recensie in ‘grote’ krant ‘Het 

Parool’ n.a.v. optreden in het Parooltheater, door Curt Simons. 

 

Februari 2011 – Kennismakingsgesprek met producer Tenedle. 
Mei 2011 – Herstart opnames debuut cd onder de bezielende leiding 

van producer Tenedle. De vaart komt er nu in! 
5 juni 2011 – Optreden in de Stompe Toren van Spaarnwoude én live 
in radio-uitzending van Omroep Haarlem 105. Roy Lensen maakt van 

deze dag een filmpje dat nog steeds online te bewonderen is. 
2 april 2011 – Met dank aan Bojan Bajic van Podium Vlieland beleven 
wij een bijzonder optreden in de eeuwenoude kerk in Oost-Vlieland. 
De gedachte dat Michiel de Ruyter hier vaak kwam gaf deze avond 

een extra dimensie. 

December 2011 – Afronding van de cd komt in zicht. We beginnen met de eindmix. 
Februari 2012 – Foto’s en lay-out cd + tekstboekje klaar met dank aan Hans Vissers en Marte Vissers. 

Maart 2012 – Master cd + boekje naar de cd-fabriek. 
April 2012 – Jan van de Laar moderniseert www.bendermuziek.nl 

25 mei 2012 – De officiële presentatie van de cd ‘Voor het te laat is’ in een stampvol theater de Luifel in Heemstede. 
Met dank aan presentator Albert Hoogendijk en gastmuzikanten Jelle van Tongeren (viool), Bart Tuinman (trompet), 

Martien Caspers (accordeon), Emad al Abdallah (tabla), Tenedle (toetsen) en Fons Stam (viool).  
Juli 2012 – Tijdens vakantie een berichtje van Paul dat het eerste optreden na de zomer in Vianen al is uitverkocht. Steeds 

meer boekingen in het hele land, dankzij manager/druktemaker Paul Bak.  

- Wat moeten jullie? 
- We komen hier spelen. 

- Jullie zijn te vroeg. Kom over twee uur maar terug. 
Antwerpen, 2011 

 

 

Veel dank aan iedereen die Bender met raad en daad heeft bijgestaan.  
Speciale dank aan Paul Bak, Hans Vissers, Jan van de Laar en Tenedle.  

27 januari 2013 - Lennaert Nijgh Festival – ter nagedachtenis van Lennaert Nijgh. Bender brengt drie liedjes van Lennaert 
Nijgh en Boudewijn de Groot ten gehore tijdens de Tour des Troubadours. De reacties zijn overweldigend.  
Vanaf februari 2013 – Trompettist Bart Tuinman gaat meer en meer meedoen met Bender. Wat zijn we hier blij mee!     


