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Weekend. We kijken er de hele
week reikhalzend naar uit, om

zondaijavond vaak nét iets te
moe terug te kijken op twee bom-

vol geplande dagen. Gelukkig zijn
er tips en trucs om terug te gaan
naar dat waar het weekend voor
bedoeld is: ontspanning.

Eindelijk weekend! Heerlijk, denken we,
-ennestelen ons in een hoek van de bank.
Iedereen de deur uit, even geen tv aan, een
kop thee met een koekje, ach wat, toch
maar het hele pak koekjes op het tafel-
tje naast ons. Een krakend vers boek op
schoot, ruim vierhonderd bladzijden - hier
komen we het weekend wel mee door. Zo
zou het vaker moeten zijn. Gewoon even
ontspannen. Niets anders aan ons hoofd
dan de vraag of dat volgende koekje net
zo lekker zal zijn als het vorige. De enige
beweging die we hoeven te maken, is de
bladzijden omslaan, of misschien éven de
ogen dichtdoen voor een klein dutje op de
bank. Ach, was het maar zo'n feestje.
Waar is die tijd gebleven dat we in het

We dromen van een
weekend waarin we weer
kunnen doen en laten
wat we willen
weekend konden doen en laten wat we
wilden? Weniets hoefden en alles moch-
ten. Dat we maandag uitgerust, opgeladen
én met mooie verhalen over spannende
avonturen op ons werk kwamen. Week-
enden zoals vroeger, waarin de zon altijd
scheen. Ofhet regende, maar dan kwam
het ook meteen met bakken uit de hemel,
loeide de wind om het huis als wij binnen

lekkere hapje-s aten bij de open h-aan:l:Met
weemoed denken we daar nog wel eens
aan terug, als we op eenh-erfstochtend de
regendruppels in onze nek voelen rollen,

- terwijlwe-on-ze kinderen aanmoedigen die
op het sportveld hun best staan te doen.
De zaterdag en zondag strekken zich net
iets te vaak voor ons uit als een aaneen-
schakeling van verplichte klusjes. Nergens
een moment van ontspanning, iets te wei-
nigtijdVOOT op-de-bank-met-een-boekje.
Vroeger konden we de hele zondag de
kranten d-oorspitten. Nu staat -diekrant
al een tijd op het to-do-lijstje, want 'het
abonnement is duur' en 'je moet toch
w-et--enw-at-er-În-4ewereld -gehe-UIt'.~
helemaal onder aan dat lijstje, na het strij-
ken, de Ikea-kast in elkaal" zetten, bood-
schappen doen en ál die andere dingen die
moeten (maar waar we eigenlijk weinig zin
in hebben), staat: ontspannen. Met grote
dikke letters. En we weten dat het er dit
weekend weer niet van zal komen.
Ontspannen. Rust, leuke dingen doen.
Denken we aan het weekend, dan komen
die woorden als eerste in ons op. We
dromen van lange zondagmiddagen spel-
letjesdoen met de kinderen, met gelach
en liefdevolle plagerijtjes, van weekend-
jes weg met manlief, naar een afgelegen
knus hotelletje op een romantisch Wad-
deneiland. Van eindeloze avonden aan
tafel met vrienden, lekker eten en goede
gesprekken. De praktijk is vaak wat minder
idyllisch. Het weekend loopt snel vol met
klusjes die de afgelopen week zijn blijven
liggen en al tijdens het eerste spelletje
Kolonisten van Catan gooien de kinderen
elkaar de dobbelstenen naar het hoofd en
beschuldigen-elkaar van valsspelen. Het
hotelletje ligt wel érgvervan de bewoonde
wereld en het kost een halve dag om er te
komen. Bovendien, dat het het hele week-
end zou regenen, daar hadden we even
geen rekening mee gehouden. Tafelen met
vrienden? Niets fijner dan lekker lang eten
en bijpraten met elkaar, maar die bood-
schappen vooraf en het opruimen daarna ...
Nee, de werkelijkheid is soms weerbarsti-
ger en meestal ploffen w-ezondagav-ond
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nét iets te -moe in bed. Klaarurn-a-ande
werkweek te beginnen. Vlakvoor we in
Blaap vallen, denken we nog even: dat kan
anders. En zo moeilijk hoeft dat toch hele-
--maal niet te zijn?

Het perfecte weekend
betekent voor iedereen
wat anders
Het perfecte weekend. Voor iedereen bete-
kent dat wat anders. De een krijgt energie
vaneen weekend gevuld met vrienden
en andere leuke mensen, de ander wil in
he-twe--e-kend4uistlie~er-nie-t-Van--de-e-ne
afspraak naar de andere rennen. Een dagje
shoppen -ofde hele middag in de tuin wer-
ken: alles kan. Het gaat erom dat u tijdens
het perfecte weekend doet wat ti wilt. En
dat is weer een heerlijk vooruitzicht!

Weekendver.eer
In het weekend is het bijna net zo
druk op de weg als door de week,
alleen is het autoverkeer meer ver-
spreid over de dag. Boodschappen
doen, sporten en familiebezoek
- we zijn er in het weekend maar
druk mee. Op zaterdaQ- pakken we
vrijwel even vaak de auto als op
een doordeweekse dag. Zondag is
rustiger. Dan is maar de helft van
het normale verkeer onderweg. Is
de gemiddeld afgelegde afstand op
~een werkdag zeventfen kilometer
en op zaterdag Vijftien kilometer, de
afstanden die we op zondag afleg-
gen, zijn groter. De tijd dat de hele
familie in dezelfde straat woonde, is
allang voorbij. Familie en vrienden
wonen vaak verspreid door het land.
Op zondag rijden we gemiddeld zo'n
twintig kilometer om ze te bezoeken.
(Bron: mobiliteitsbalans 2010, KiM)
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Eenmaandagochtend-jetlag
Lekker lang uitslapen in het weekend en er toch niet echt van
opknappen. Integendeel. Mensen die lang uitslapen in het week-
end beginnen aanmerkelijk vermoeider aan de werkweek dan
mensen die ook in het weekend niet al te lang in bed blijven liggen.
Enkele jaren geleden werd dit geconcludeerd door Australische on-
derzoekers. Uitslapen kan het normale slaap/waakritme verstoren,
waardoor u zich de rest van de dag vermoeider voelt dan u zou
verwachten na tien uur slaap. Door het verstoorde ritme komt
u zondagavond moeilijker in slaap en hebt u maandagochtend
meer moeite met wakker worden. De onderzoekers adviseren
om ook in het weekend niet veel later dan normaal op te staan.
Doe eventueel overdag nog een dutje als het laat is geworden.
Op zondag slapen we gemiddeld een uur langer dan op andere
dagen. Zaterdag gaat de wekker ook later af, maar op zondag
laten de meesten hem maar helemaal uit.

Carla (47): "Vrijdagavond man en kinderen

in de auto laden, naar Friesland rlden

waar we een klein kajuitbootje hebben en

dan tot zondagavond op het water. Tijdens

het perfecte weekend aait het niet

te hard en natuurlijk schijnt de zon."

QAndrea (39): "Geen verant-
woordelijkheid hebben en met
niemand rekening hoeven hou-
den, dat is het ideale weekend."
Q abine (42): "Ik zou een dag rondlo-8,8

9,7
8,4

zaterdag
zondag
doordeweeksedag

pen in Amsterdam. Een fototentoonstel-

ling bekijken in het Fotogra -emuseum,

naar de Bijenkorf en 's middags een film.

e em liefst helemaa a leen."

Q Monique (45): "Vrijdagavond naar de

film met mijn man. Zaterdagochtend langs
de lijn staan bij het hockeyen van mijn
dochter en met andere ouders de tactiek
bespreken, dat vind ik echt leuk namelijk.
's Middags naar ons volkstuintje en in de grond
wroeten. Zondag vroeg opstaan en hardlopen.
Oe rest van de dag doe ik niets, misschien een
krantje lezen. Tegen vier uur staan dan goede
vrienden onverwacht voor de deur met een fles

~ en halen we uiteindelijk maar Chinees."

KIRSTEN (40): "ETEN WANNEER JE

WILT, SPONTAAN EN DIRECT AFSPRAKEN

KUNNEN MAKEN,- '5 MIDDAGS EVEN JE

BED IN DUIKEN, OM TIEN UUR 'S AVONDS

NOG BEGINNEN AAN DAT MUURTJE DAT

GESCHILDERD MOET WORDEN. KORT-

OM: DE TIJD AAN JEZELF."

(gemiddeld aantal uren slaap, bevolking 12 jaar en ouder) (Bron: SCP).

"Vrouwen moeten veel, vinden ze.
Maar waarom moet dat en van wie?"

Carien Karsten, psychotherapeute
en coach in Amsterdam
"Zal de wereld vergaan als je eens een keer niet de badkamer
schoonmaakt in het weekend? Is het een ramp als je iets laat liggen
en lekker uitgebreid in bad gaat? Waarschijnlijk niet. Vrouwen stellen
vaak hoge eisen aan zichzelf. Willen ook alles zelf doen, want een
ander kan het niet zo goed als zij. Vrouwen moeten veel, vinden ze.
Maar waarom moet dat, en van wie? Voor sommigen is het de bood-
schap die ze van thuis hebben meegekregen: blijf niet op de bank
hangen, maar ga iets doen, maak je nuttig. Ze krijgen een schuldge-
voel als ze even met een kopje thee zitten te mijmeren. Anderen wil-
len juist graag veel doen in het weekend, een feestje, een barbecue.
Want anders heb je maandag op kantoor niets te vertellen. Een vol-
gepakt weekend betekent dat ze interessant zijn, het geeft ze status.
Met als gevolg dat ze in het weekend minstens zo druk zijn als door
de week en ze nooit echt tot rust komen.
Je kunt het jezelf makkelijker maken om in het weekend minder te
'moeten' door bijvoorbeeld de boodschappen thuis te laten bezor-
gen, of een hulp te nemen, zodat je niet op zondag het hele huis
hoeft te stofzuigen. Niet iedereen kan zich dat even goed veroor-
loven, maar zie het als een investering in jeze'lf. Misschien moet je
keuzes maken, een minder dure auto bijvoorbeeld of minder vaak op
vakantie. Want waarom zou je ontspannen uitstellen tot de vakantie
of tot na je pensioen? Zodat je zó gestrest bent dat ie de halve va-
kantie bezig bent met ontspannen? Haal de bezem door energievre-
ters, zet af en toe je gsm uit en doe iets waar je energie van krijgt."



Evenrust
Na een lange werkdag moe op de bank.
Strijken, de badkamer schoonmaken, op
bezoek bij de ouders, dat doen we in het
weekend wel. Sinds de jaren zeventig zijn
meer mensen meer gaan werken. Werkte
in 1975 18% van de vrouwen twaalf uur
of meer per week, in 2005 is dat aantal
gestegen tot 53%. Daarmee zijn zorg en
huishoudelijke taken, maar ook zaken als
sport en sociale contacten langzaam maar
zeker opgeschoven naar het weekend.
De 'echte' vrije tijd, die niet van tevoren
al is ingevuld met klussen en afspraken,
schiet er steeds meer bij in. Overigens
komen we steeds minder bij elkaar over de
vloer. Liever spreken we buitenshuis iets af.
Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau
(cijfers over 2000-2005) gaan we wekelijks
een uur minder op visite.

1\vee minuten duurt
langer dan u denkt
als u naar de zee
staart en het geruis
van de golven hoort.
http://www.donothingfor2minutes.com

Tips 83 trucs
• Wat hebt u nodig om het perfecte
vveekend te hebben? Krijgt u energie
van hardlopen of juist van uitslapen?
Doe minstens één dagdeel wat goed
IS voor u.

• Plan een offline-weekend. Zet de com-
puter en het mobieltje uit. Niet alleen zijn
er dan opeens zeeën van tijd over, maar
u wordt ook niet steeds geconfronteerd
met de 'interessante' activiteiten van
alle Hyves- en Facebook-vrienden.

• Sta achter uw keuze. Wordt het een
zaterdagavond thuis, denk dan eens
aan al die oersaaie feestjes waar u naar-
toe bent geweest. Met saaie gespreks-
partners en pijnlijke stiltes. Dat wordt u
vanavond mooi bespaard! Valt de keuze
op uitgaan, bedenk dat u lekker weg
bent en niet weer een avond tv kijkt.

• Bestel de boodschappen on1ineen laat
ze thuisbezorgen.

• Beloon uzelf. 'Als ik nu de badkamer
schoonmaak, ga ik daarna een uur
lang in een heerlijk schoon bad liggen.'

• Geen zin om op te ruimen? Leef het
hele weekend volgens het adagium:
wat je niet ziet, is er niet. Leg een kleed
OVBrhBt striJkg~ schuif oude kranten
onder de bank, houd de deur van de
kinderkamer dicht, kijk over troep heen.

• Zet een groot kruis in de agenda: dit
weekend maak ik geen afspraken.
Ik kijk wel wat de dag me brengt.

• Maak een NOT-to-do-lijstje. Wat vindt
u dat u dit weekend zou moeten doen?
Is dat echt nodig? Doe alleen de

1975
3,2
1,8
3,1

2005
3,4
2,4
2,9

Zaterdag
Zondag
doordeweeksedag
(aantal uren besteed aan huishouden,

bevolking 12 jaar en ouder) (Bron: SCP).

Martin Bril:
"Jemist meer dan
je meemaakt.
Helemaal niet erg"

Eerste file
De eerste file in Nederland was in
het Pinksterweekend van 1955. Die
zondag was het prachtig weer en
veel Nederlanders besloten in hun
(nieuwe) auto naar de Veluwe te
gaan. Bij knooppunt Oudenrijn bij
Utrecht kruisten hun wegen zich met
de stromen Duitsers die de bollen-
velden wilden bezichtigen. Oudenrijn
was toen nog een simpele rotonde
en kon de ca 50.000 auto's niet aan.
Voor het eerst in de geschiedenis
stonden de auto's vast.
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Doe morgen maar
Waarom vandaag doen wat ook
morgen gedaan kan worden? Er is
een app voor iPhone of iPad die
ons helpt om uit te stellen: 'Do
It (tomorrow)'. De gratis app ziet
eruit als een agenda met maar twee
dagen. Vandaag en morgen. Met
het pijltje achter de taak, kan hij
heel simpel naar morgen verschoven
worden. En naar overmorgen.

dingen die rampzalige gevolgen hebben
als ze niet gebeuren. En nee, het gras
maaien of de auto wassen valt daar
niet onder (tenzij de voorruit vol zit met
modder natuurlijk).
Misschien bent u dol op boodschappen
doen? Vraag die goede vriendin
die er een hekel aan heeft of u haar
boodschappen ook mee kunt nemen.
Wellicht houdt zij wel weer erg van
tuinieren (en is er in uw tuin nog wel
een perkje waarin ze los kan gaan).

• Elk weekend alleen maar doen \Nat
we zelf willen, het klinkt goed, maar de
realiteit is dat we ook moeder zijn en
partner. En dat onze kinderen en ge-
liefde ook graag dingen (met ons) doen.
Meesta\ is d::t ûok hBO! ge~91Iig.Maar
met kinderen komen ook de clubjes en
sportwedstrijden. En onze aanwezig-
heid daar is zeer gewenst.

• Mocht u de zaterdagochtend het liefst
in bed en bijvoorbeeld niet langs de lijn
willen doorbrengen, probeer dan het
volgende: als je niet kunt doen waar je
van geniet, geniet dan van wat je doet.
Maak er een feestje van. Denk niet aan
de regen dje -opde paraplu k1ettert-,
maar kijk naar de kinderen die over
het voetbalveld glibberen en hoeveel
lol ze hebben.

• De hele dag aan het chauffeuren? Zet
in de auto die favoriete cd op en zing
luidkeels mee. Moet u echt op de thee
bij die buurvrouw? Neem uw lievelings-
gebakjes mee.
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