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Introductie
Niemand had in 1977 het wereldwijde succes van ‘Star Wars’ kunnen voorspellen, zelfs bedenker en
regisseur George Lucas niet. Sinds de overname van Lucasfilm en Star Wars door The Walt Disney
Company eind 2012 is er veel veranderd. Er werd een nieuwe trilogie aangekondigd, twee nieuwe
‘Story’‐films (stand alone films) en er werd ook een nieuwe televisiereeks gemaakt ('Star Wars Rebels').
De 'Star Wars' saga bevatte tot kort zes films. Het avontuur begon met de classics: ‘Episode IV : A New
Hope’ (1977) , ‘Episode V : The Empire Strikes Back’ (1980) , en ‘Episode VI : Return ofthe Jedi’(1983).
De prequelfilms bestaan uit ‘Episode I : The Phantom Menace’ (1999) , ‘Episode II : Attack of the Clones’
(2002), en ‘Episode III : Revenge of the Sith’ (2005). Onder The Walt Disney Company verschenen
'Episode VII: The Force Awakens' en 'Episode VIII' (eind dit jaar in december). Rogue One, de film die
in december 2016 verscheen, is de eerste van de 'Story'‐films en ging over het stelen van de Death Star
plannen.
De impact van het fenomeen Star Wars kent geen grenzen. Personages als Darth Vader zitten
verweven in ons dagelijks leven, net als uitspraken als “May the Force be with you”. Sinds de première
van ‘Episode IV : A New Hope’ heeft het verhaal van Luke Skywalker, Princess Leia, Han Solo, Darth
Vader, en de vele andere populaire personages uit de saga, miljoenen mensen geraakt en blijvend
geboeid. Star Wars zal de komende jaren meer dan ooit wereldwijd in de belangstelling staan.

Zo ook in België…
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Wie zijn we?
TeeKay‐421 wordt beschouwd als de referentie voor Star Wars in België. De fanclub werd begin 1997
opgericht door Laurent Bettens, Christiaan Vertez en Tim Veekhoven. In 1999 werd TeeKay‐421
vervolgens een vzw (vereniging zonder winstoogmerk). In 1998 ging de eerste website van de club
online. In 1999 ontving die website de award voor beste ‘niet‐professionele’ website van België.
Sinds maart 1997 publiceert TeeKay‐421 elk jaar vier magazines waarin alle facetten van het Star Wars
fandom aan bod komen. Het TeeKay Magazine is uitgegroeid tot het icoon van de fanclub en geniet
aanzien in binnen‐ en buitenland vanwege de originele inhoud en filosofie achter het magazine. In de
loop der jaren is onze fanclub verschenen op talloze websites, televisie‐ en radiozenders en in allerlei
tijdschriften en kranten.
TeeKay‐421 staat ook aan de wieg van de oprichting en het dagelijkse onderhoud van de
Nederlandstalige Star Wars Wikia genaamd Yodapedia. Yodapedia viert bovendien zijn tiende
verjaardag in 2017.
TeeKay‐421 geniet een goede verstandhouding met Lucasfilm. Zo organiseerde de club de ‘Star Wars
Trivia Challenge’ tijdens de officiële ‘Star Wars’‐conventie ‘Celebration Europe II’ in 2013 en namen we
ook deel aan Celebration Europe: London' met een stand en een panel.
Sinds het najaar van 2012 verzorgt TeeKay‐421 (in de persoon van Tim Veekhoven, Sander De Lange
en Kevin Beentjes) ook verschillende artikels op de Officiële Star Wars website en werken Tim, Kevin
en Sander De Lange van TeeKay‐421 ook mee aan andere officiële Star Wars‐ projecten, zoals Star
Wars Insider Magazine, het officiële Star Wars Magazine.
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Wat doen we?

MENSEN INFORMEREN : het magazine
Vier maal per jaar publiceert TeeKay‐421 een exclusief, volledig Nederlandstalig magazine. Deze
publicatie telt heden 52 pagina’s inclusief 4 pagina’s PeeKay bijlage. Het TeeKay‐421 Magazine wordt
samengesteld door een Belgisch/Nederlands redactieteam dat uit geëngageerde leden bestaat.
Zowat alle aspecten van Star Wars komen aan bod in het magazine. Zo brengen we alle
nieuwsberichten omtrent de gebeurtenissen over de nieuwe Star Wars‐films en publiceren we
originele interviews met acteurs en crewleden uit de films of met schrijvers van boeken. Het TeeKay‐
421 Magazine bevat elke maal artikels die over het Star Wars‐universum zelf gaan of die het aspect
van het maken van de films ontleden tot op het bot. Speelgoed (oud en nieuw), boeken, games en
comics ontsnappen niet aan onze aandacht en worden zorgvuldig besproken. En natuurlijk overgieten
we dat alles met aandacht voor alles wat in België (en Nederland) met Star Wars te maken heeft.
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Wat doen we?

MENSEN INFORMEREN : de website
Om onze leden elke dag up‐to‐date te houden, heeft de club een website waarop alle nieuws dagelijks
wordt bijgehouden.
Op www.teekay‐421.be vinden de bezoekers ook de volledige geschiedenis van de vereniging, een
archief met daarin verslagen van activiteiten, een agenda van de geplande samenkomsten,
mediamateriaal en goodies, een forum, en nog zoveel meer.
De site biedt daarnaast uiteraard de mogelijkheid om lid te worden.
Tussen de verschillende meetings door, vinden de leden elkaar terug op sociale media als Twitter,
Instagram en Facebook. Ook TeeKay‐421 volgt de evolutie van de moderne communicatiemedia, en
past deze ook actief toe binnen het beleid van de club.

MENSEN INFORMEREN : Yodapedia
Naar analogie met de Engelstalige Wookieepedia, een Star Wars Wikipedia, besloten Kevin Beentjes
en Tim Veekhoven in 2007 een eigen Nederlandstalige Wiki samen te stellen. Het doel van Yodapedia
is geïnteresseerden op een snelle en doeltreffende manier informatie aan te bieden.
Op www.yodapedia.net staan meer dan 10.500 artikels over het ‘Star Wars’‐universum, van
informatie over de meest bekende personages tot achtergrondweetjes over het dagelijkse leven zoals
kunst, mode, sport en horeca.
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Wat doen we?

MENSEN INFORMEREN : in de media
Door de vele activiteiten die TeeKay‐421 vzw doorheen het ganse jaar organiseert, komt de vereniging
vaak in de media. Alle grote televisiezenders, radiostations en dag‐ en weekbladen hebben ooit een
interview gepubliceerd met mensen van de club.
Ook op verschillende websites wordt regelmatig verwezen naar TeeKay‐421 vzw, niet in het minst op
de officiële ‘Star Wars’‐website www.starwars.com .

MENSEN INFORMEREN : TeeKay‐421 vzw als informatiecentrum
TeeKay‐421 vzw stelt graag zijn ‘Star Wars’‐kennis ter beschikking aan iedereen die hieromtrent vragen
heeft. Met verschillende mensen van onze club die publiceren op de officiële blog van Star Wars en
meewerken aan het officiële Star Wars Insider Magazine bezit TeeKay‐421 een hoop Star Wars‐
ervaring die weinig clubs in heel de wereld kunnen voorleggen.
Wie wil kan ons contacteren via de adresgegevens die in deze brochure vermeld staan.
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Wat doen we?

De voordelen van een lidkaart
Dankzij goede relaties die de club onderhoudt met een
selectie aan commerciële partners, kan TeeKay‐421 vzw
haar leden korting aanbieden bij een flink aantal winkels,
gaande van een aantal locaties over gans België tot online
partners in binnen‐ en buitenland.

Evenementen
TeeKay‐421 vzw organiseert op regelmatige basis een activiteit om fans de kans te geven elkaar te
ontmoeten. Wij trachten een breed publiek te bereiken door onze activiteiten te variëren. Zo
organiseren we bijna jaarlijks een quizmeeting, een stadsspel, een discussiermiddag en een
spelmiddag.
Daarnaast is TeeKay‐421 vzw aanwezig op verschillende grote beurzen in binnen‐ en buitenland die
‘Star Wars’‐gerelateerd zijn. Zo zijn wij jaarlijks terug te vinden op F.A.C.T.S. en Antwerp Convention.
TeeKay‐421 vzw was in 2008 ook nauw betrokken bij Star Wars: The Exhibition, een rondreizende
tentoonstelling van Lucasfilm, die dat jaar in Tour & Taxis Brussel plaatsvond. In 2010 was TeeKay‐421
vzw betrokken bij Star Wars In Concert dat ons land in Antwerpen bezocht. In 2013 organiseerde
TeeKay‐421 vzw de Star Wars Trivia Contest de officiële conventie Star Wars Celebration Europe II in
Essen (Duitsland). In 2016 was TeeKay‐421 aanwezig met een stand op Star Wars Celebration London
en we namen ook deel aan een panel.
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Lid worden?
Lid worden van TeeKay‐421 vzw is voor elke ‘Star Wars’‐fan meer dan de moeite waard. Voor 15 euro
krijgt de Belgische fan niet alleen vier maal per jaar het exclusieve magazine toegestuurd, maar
daarenboven kan hij ook deelnemen aan de vele activiteiten van de club, en genieten van kortingen
die onze partners aanbieden. Fans die woonachtig zijn in Nederland betalen 25 euro.
Meer informatie hierover vind je op onze website.

Contactgegevens
www.teekay‐421.be
info@teekay‐421.be
0474 65 77 40 (Tim)
TeeKay‐421 vzw kan je ook vinden op:
‐ Facebook
‐ Twitter
‐ Instagram

8
TeeKay‐421 vzw : persmap voorjaar 2017

www.teekay‐421.be ‐ info@teekay‐421.be

