31e jaargang januari / februari 2007

12-13-14 januari in Westelbeers, Brabant
Na de druk k e decembermaand even relaxen. In het
dorpje Westelbeers in het
Brabantse land hebben we
een reuze gezellig onderk omen gevonden.

Dit w eekend is oop basis van vol
pension (je mag natuurlijk altijd helpen als je w ilt) en kost maar 55
euro. Wees er snel bij w ant w e
hebben maar 34 plaatsen. De inschrijflijst kun je op de soos vin-

den. Je kunt je ook per email aanmelden. De uiterste inschrijftermijn is 7 januari 2007.
De groetjes namens de kampcommissie: Willem, Martin, Paul, Jan,
Ronald en Ronald.

GELUKKIG
NIEUWJAAR
Sociëteit Konneksjun
wenst al haar bezoekers get beste voor
2007. We hopen elkaar
regelmatig tegen te komen in onze soos!

LIDMAATSCHAP

2007
Vergeet niet om in
2007 lid te worden van
Konneksjun. We wijzen je erop dat je dan
niet alleen onze soos
steunt maar dat je ook
meestal gratis naar
binnen kunt en dat je
korting krijgt als er een
band speelt of een
heerlijke maaltijd
wordt geserveerd.

Zaterdag 23 december 2006 speelde ThisCover in Konneksjun. Het w as een goed optreden van de band uit Zoetermeer. De band
reikte in The Clash Of The Coverbands in ZuidHolland tot de halve finale. De band zet de covers op een solide manier neer, zonder overbodige franje. De band heeft een goede zangeres en ook muzikaal zit het goed in elkaar. Er
kw amen nummers langs van o.a. Anouk, Radiohead, Alanis Morisette , Robbie Williams,
Stevie Wonder en Guns 'n Roses. Eén van de hoogtepunten van de
avond w as Merry Xmas van Slade, dat
ook nog als toegift
voorbij kw am. Het
w as redelijk druk,
daar zijn w e in
Konneksjun tegenw oordig al tevreden
mee, maar het w as
bere gezellig en daar
staan w e voor in
Konneksjun!

januari 2007
Woensdag 3 januari
Willem vdB
gastheer

Vrijdag
bestuur:
bar:
disco:

5 januari
Philip
Philip
Hans

Zaterdag
bestuur:
1e bar:
2e bar:
disco:

6 januari
Hans
Rob V
Willem vdB
Sammy

Woensdag 10 januari
gastheer
Paul

Vrijdag
gesloten
NWK 2007

12 januari

Zaterdag
gesloten
NWK 2007

13 januari

Woensdag 17 januari
gastheer
Kasper

Vrijdag
bestuur:
bar:
disco:

19 januari
Annemiek
Annemiek
Rob G.

Zaterdag
bestuur:
1e bar:
2e bar:
disco:

20 januari
Willem vdB
Hans
Edward
Paul

Woensdag 24 januari
Peter vA
gastheer:

Vrijdag
bestuur:
bar:
disco:

26 januari
Ad
Sjak
Willem vdB

Zaterdag
bestuur:
1e bar:
2e bar:
disco:

27 januari
Casper
Martin H.
Yvonne
Ad

Woensdag 31 januari
Willem vdB
gastheer:

KLAVERJASSEN IN KONNEKSJUN

Vrijdag 24 november was er een gezellige klaverjasavond in Konneksjun. Er waren vier tafels en er werd
op het scherpst van de snede gestreden, zoals je dat
kent van Konneksjun. T erbregge was goed vertegenwoordigd
en er waren ook wat nieuwe gezichten. Op verzoek van de
laatste plaats hierbij alleen de top 3 eindstand:

1
2
3

24 november 2006

Ruud V.
Bas
Willem

5222
5091
5046

punten
punten
punten

THE SENSEO FILES
What I did know was I had a
five minute ride to downtown's policestation to collect
my thoughts. Too much had
passed since Naaikie entered my office, this could not
be coincidence. And as Homeless Harry used to say to
me: There is no such thing
as coincidence.
For one: who was the guy in
Bacchus' whose light I had to
put out? Senseo? And who
was Naaikie anyway? She
looked stunning but I could
smell danger a mile away
from her. The very thought of
her made my pecker go
woody... Wait a minute, did I
just say that?... Anyway, what
puzzled me most was the dirtiest, most corrupted cop in
Forum city just had a led injection good enough for
heavy metal poisoning! Yes,
Homeless Harry, you are
right. This is all connected.
Before I knew it the car was
parked outside of Forum city
Headquarters. We walked inside and we went straight to
Captain Chili's office. Politie
never mentioned this guy to
me, he was probably transfered from some other town, after Politie's retirement. I decided to give him the benefit of
the doubt.
He looked friendly to me,
younger than I expected, and
he offered me a cup of coffee.
- "Sit down Marlowe, if you
please. We got something to
talk about. According to my
information you met a person
called Naaikie, is that correct?
Well, this guy sure was

straightforward, I can
appreciate that.
- "That's true, Captain
BACCHUS
Chili, keep talking!"
director - writer
- "We've been following
JELPHI
her for quite while now,
director - writer
strangly disappeared
for some particular....
CHILI
reasons..."
director
- writer
Captain Chili scratched
his head, like he was
- “Excuse me, captain Chili?!
hesitating or looking for the
ONE MILLION DOLLARS?!
right words, when he said:
What’s Zane up to, blow up
- "We know Naaikie is invol- the White house? Destroy
ved with a person or maybe, Forum city? Butcher the ena codename, called Zane,
tire Osmond Family? For all I
have you ever heard of that
know, Zane doesn’t exist. He
name?" Well I had heard of
is completely made up by
that name, but from I
macho gangsters who want
guessed of what I heard this to impress!”
Zane character was either a - “I’m sorry, Marlowe, I can’t
terrorist group, a Yakuza cri- tell you anything right now,
meboss or a modern day ur- but I know Zane is real, VERY
ban version of the boogiereal. By the way, Zane is a
man. I never took these sto- she! The reward is also very
ries seriously.
real. I’ve seen the memo
Captain Chili continued:
sent out by the FBI, so you
-"I can't say much right now, can imagine they’re coming
but something big is about to here with the pedal glued to
hit Forum city. The Feds are the metal. The feds are
on their way and I'm not too
smart. When it comes down
fond of the Feds you know... to motivating people, good
All I can say is be careful Mar- old fashioned greed always
lowe, be very careful. But I
works!” “It certainly works for
would appreciate it if you
me, captain Chili!”
got... a little closer to Naaikie. My mind started wandering...
I hear you are kind of a laWith this kind of money I
dies' man."
could finally leave this stin- "Well captain Chili, this all
king shithole, my stinking ofsounds very intriguing, but
fice and quit this lousy job
what's in it for me?"
and move to Hawaii... Start a
- "Does a $ 1.000.000 reward cocktailbar, Hell! Three cockfor catching Zane sound
tail bars! Build a giant crib at
good to ya?"
walking distance of the PaciWell I didn’t see this one co- fic Ocean and have my own
ming! My head was spinning harem of hula-girls. Yeah
and I had the feeling my lobaby! Come to papa, come to
wer jaw was about to fall on papa and sit on my...
the floor.

( door Rob )

Finalerace

den.”
Ik nam w at foto’s
Zaterdag 7 oktober w as de
en
daar
w as de onverZAC-finalerace van dit seimijdelijke
vraag: “Als je
zoen. De w eersomstandigwilt,
mag
je
ook
wel een keer. Je
heden w aren goed, al blies de
trekt een leren motorpak en laarstevige zuidw ester w el zand
zen aan. Plek zat. Geen proover de baan. Uit de w ind w as
het goed uit te houden in de stra- bleem.”
”Ik denk er even over na” antlen van de najaarszon.
w oordde ik. In een onbew aakt
Visch
ogenblik nam ik w at afstand en
Er meldden zich 5 B18’s bij Ria
aan de inschrijftafel. Onder hen haastte me naar het dek boven
de pitboxen om vanaf daar mijn
w as een oude bekende, Co
Visch. Met al zijn ervaring w as hij fotosessie te vervolgen. Met 200
km/u in een zijspan over het cireen geduchte tegenstander, iemand die alleen voor de overw in- cuit, in de bochten met je gezicht
ning rijdt en daarbij zijn materiaal vlak boven het asfalt, dat w as
me net iets te.
niet ontziet.
Het kon dus een leuke dag w or- Centrale verwarming
Ik w as niet van plan me bij de
den.
e
start van de 2 race w eer te la5 seconden
ste
De tijdtraining had een 29 start- ten verrassen als een kind bij de
plaats opgeleverd. Terw ijl de rest centrale verw arming op sinterklaasavond. Het rode licht sprong
al richting Tarzanbocht stoof,
uit en ik schoot van mijn plaats.
stond ik nog op de startgrid, te
Toch liepen de anderen bij me
w achten. Waarop?
Ik had het 5 secondenbord gemist w eg, alsof zij meer vermogen of
grip hadden.
en reageerde niet alert toen de

Bumper kleven

het eerste deel van het circuit,
Tarzanbocht, Hugenholz en
Scheivlak, w as ik de snellere.
Daarna, tot aan de ‘Audi S’, w as
de Golf van ons tw ee de snelste.
Iedere keer als ik er voorbij w as,
w erd ik aan de binnenkant van
die Audi S w eer voorbij gestoken. Het lukte ons geen van beiden een beslissend gaatje te
slaan.
Ondertussen leverde Gerard en
Co een verbeten strijd met een
Ford Sierra. Dat eindigde voor de
Ford in de bandenstapels, voor
Gerard in een dubbele slip, die hij
knap corrigeerde, en voor Co met
lichte plaatschade.
Door het uitvallen van de Ford
klommen zow el de Golf als ik een
ste
plaatsje. Ik finishte als 25 , een
kleine seconde achter de Golf,
met een snelste rondetijd, die
ruim een seconde sneller dan die
van de Golf w as. 2:12:090, zo
snel w as ik het hele seizoen nog
niet gew eest.

Prijzenkast

Ook nu had iedere rijder in de
Na een paar ronden haakte ik aan B18 klasse prijs. Aangezien mijn
prijzenkast in de loop der jaren al
bij een Golf, een BMW E30 en
goed
gevuld is, gaf ik mijn beker
een andere B18. Als aan een
touw tje reden w e over de baan. aan Jan, als aandenken aan
Gelukkig w ordt bij autoracen niet w eer een seizoen met de ‘oranje
Zijspan(nend)
228’.
gelet op bumper kleven, w ant
In de pauze w as het de beurt
aan de motoren met zijspan. Het dan w aren w e de klos gew eest. DJ228
ging niet om een training voor een De strijd duurde 5 ronden. Toen Deze keer is de DJ228 hittip een
viel de vlag. Alex, Roderick en
Nederlandse artieste.
w edstrijd. Het w as een soort
Danielle
hadden
een
boeiende
In
het voorprogramma van Marco
‘sponsordag’. Al gauw raakte in
w edstrijd gezien, ook al ging het Borsato speelde ze het uitvergesprek. Net als bij een ZACslechts
om de plaatsen 23 tot en kochte Gelredome ‘los’. Het is
supportersdag konden ook nu
met 26.
“Ilse Delange” met de opvolger
sponsors en bekenden meerijZou
ik
dan
in
de
finalerace
mijn
van
haar vorige hit; “The lonely
den, in de zijspan(!).
one”, w ant eenmaal op de baan
In het kort w erd de meerijders uit- slag kunnen slaan en kunnen
strijden
met
Co
Visch?
is een coureur op zichzelf aangelegd hoe over het achterw iel
gew ezen . . .
of buiten de ‘bak’ te hangen in de Strijd
bochten. “Kijk, hier zit de hand- Ik kon bij de start de Golf niet ingreep. Die moet je dan vasthou- halen, de andere B18’s w el. Over
rode lichten uitgingen. Voor een
gevecht met Co Visch w as ik
kansloos.
Gelukkig zou ik na de pauze nog
2 herkansingen krijgen.

The Clash Of The Coverbands

1
2
3

Peter P
Kevin
Casper
Inge
Peter vdL

151
142
139
139
139

Om bandjes te zien die regelmatig op onze planken staan, maar ook om nieuw e ideeen op te
doen ben ik een drietal avonden naar Plan C getogen. The Clash Of The Coverbands is een w edstrijd gesponsord door Dommelsch w aaraan landelijk honderden coverbands meedoen. Uiteindelijk
is het grote doel om de finale in Paradiso te w innen en dus een ‘Beste coverband van Nederland’
te zijn. De w innaar krijgt: opname van een CDsingle met videoclip, DVD-contract inclusief demoavond, airplay en distributie, fotosessie inclusief
visagie, kledingadvies etc. Op de avond zelf mag
de bezoeker middels zijn entreebew ijs (10 euro)
stemmen voor de publieksprijs.
Als ik dan in de regen de w eg naar Kralingen af
fietste dacht ik w el eens ‘ik lijk w el gek’, maar als
ik dan w eer aan de bar hing, al die coverbandjes
zag, die allemaal hun ouders, grootouders en
ooms en tantes netjes in pak bij zich hadden voor
de publieksstemmen had ik het w eer heerlijk naar
mijn zin. Ik heb in die drie avonden heel w at voorbij zien komen: een Toto tributeband, een Anouk
tributeband (het moet echt niet gekker w orden)
een aantal gew eldige bands die kw a vraagprijs
soms boven en soms ver boven ons budget liggen, rockcoverbands uit het groene hart, onze
vrienden van Los, die helaas de halve finale niet
haalden en Macho Grandes, die de halve finale
w el haalden, maar daarvoor af hebben gezegd
nu ze geen zanger meer hebben. Ik zag een 70ies discocoverband en een Haagse rock ‘n roll
band, kortom heel w at variatie. ThisCover dat afgelopen maand in de soos speelde heb ik ook gezien toen ze zich plaatsen voor de halve finale en
naar aanleiding van dat optreden hebben w e ze
geboekt. Ik vind dat een goede band.
Live-muziek is toch de beste manier om muziek te
horen en als het aan mij ligt gaan w e dat meer
doen in Konneksjun. Nog liever een matige liveband als goedgemixte plaatjes.

To the bar...

DIVISIE 3A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

A m i g o ´s
D e V i j f F lu it j e s
W a n d e lo o r d 1
R e - S y n d ic a t e 1
K o n n e k s ju n
B e r t ´U s
F r ie n d s
K i m Â ´ s D e v i ls
P o w e rr r rr G i rl s
V e lo x - C V O
H eb bes
P a r t y D a rt e r s
F is to ´ s T e a m
C o n c e rt D e v i l s

ge sp
11
11
10
10
9
10
10
11
11
10
10
10
10
11

w
11
10
9
6
6
6
5
4
4
2
3
3
1
2

v
0
1
1
4
3
4
5
7
7
8
7
7
9
9

seizoen 2006 - 2007
p nt
97
65
58
48
46
45
43
40
38
35
34
34
33
32

tr
11
8
6
6
5
6
6
3
4
4
4
3
3
3

ge m
8 .8 2
5 .9 1
5 .8 0
4 .8 0
5 .1 1
4 .5 0
4 .3 0
3 .6 4
3 .4 5
3 .5 0
3 .4 0
3 .4 0
3 .3 0
2 .9 1

Sociëteit
Konneksjun
Wilgenplasplein 15
Postbus 33005
3005 EA Rotterdam
Tel. 010-422.41.78
info@konneksjun.nl
www.konneksjun.nl
Sooskrant
redactie: Sammy
sooskrant@konneksjun.nl
De Sooskrant verschijnt bij voorkeur 1 x per
maand en wordt gemaild aan bezoekers van
Konneksjun die zich hiervoor aanmelden via
sooskrant@konneksjun.nl

Gecertificeerd
Financieel Planner

Rob Velthuizen F F P

Di recteu r
B u i t en g ew o o n
i n fi n a n ci ël e
plan n in g

T e l .: 0 7 8 - 6 5 2 0 7 9 2
Mo b i e l : 0 6 - 5 1 6 1 3 1 6 6
E - m a i l : r v@f p o .n l

FPO Financiële Planning (FPO Maasstad B .V.)
Pieter Zeemanweg 146, Postbus 3009, 3301 DA Dordrecht
Tel.: 078 - 65 20 790, Fax: 078 - 65 20 799
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