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Deze maand in Kings Things, stellen twee nieuwe leden in het fanclub bestuur
zich graag aan jullie voor: Cindy en Freija. Beiden gaan ook helpen bij het maken
Kings Things, om onze secretaris die haar eigen bedrijf opgestart is, een beetje te
ontlasten. Cindy neemt het penningmeesterschap op zich, een dubbeltaak die
onze voorzitter Peter enkele jaren had, en Freija gaat zich ontfermen over de
merchandise. Je begrijpt dat we daar erg blij mee zijn! Jullie kunnen hen straks
ook ontmoeten op fanclub of dollarbabydagen, of op de boekenmarkten.
Niet vergeten: De Buitenstaander komt deze maand uit! Bestel bij de

Deze Kings Things is
verzonden naar 2405 fans
2054 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

DONATIES
Van sommige bedrijven krijgen
wij een percentage als je er via
de link heen surft en iets koopt.
Iedereen die iets kocht in onze
eigen fanclubwinkel of via Stephen King Fans: hartelijk dank
voor jullie ondersteuning!

Er gaan al veel mensen lekker op
vakantie in de maand mei, of kort
daarna. In dat geval wensen we
je veel plezier toe tijdens je
vakantie: neem de tijd om een
goed boek te lezen :)
Maar voor nu: eerst deze Kings Things maar ‘s doorbladeren, zodat je weer op de
hoogte bent van het laatste nieuws!
Veel leesplezier!
Stephen King Fanclub Crew
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Fanclubshop!

In Kings Things lees je naast wat artikelen ook de tweede helft van de top 50 met
Stephen King boeken en hebben we uiteraard de laatste nieuwtjes voor je. Er is
weer een nieuwe prijsvraag, staat er een nieuwe fan centraal in Luckey Quarter
en natuurlijk de diverse boek– en
filmrecensies.
Een
prachtige
illustratie van Martine en een
bijdrage aan de Movie Mistakes
ontbreken natuurlijk ook niet.

Deze mailinglist wordt mede mogelijk
gemaakt door

KING

De Fanclubshop
verkoopt merchandise
zoals winkelwagenmuntjes,
pennen, paraplu’s en we
hebben ook de laatste
nieuwe boeken te koop!

We hopen dat iedereen die een
prijs mag ontvangen, de verzendkosten weer terug naar ons wil
overmaken, want de fanclub kan
alleen blijven doorgaan dankzij
donaties.
Voor elk bedrag, groot of klein,
zijn we dan ook erg dankbaar.
We gebruiken het voor de verzendkosten van prijzen, kosten
KvK, software en hosting van de
website, maar ook voor de merchandise, de organisatie van een
fanclubdag en andere mogelijkheden om kortingen voor fans te
creëren. Help ons en stort een
bedrag naar keuze op rekening
NL08 KNAB 0725 0367 37 t.n.v.
stichting Stephen King Fanclub te
Utrecht. Dank je wel!
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Nieuwe bestuursleden
We zijn heel blij om je te kunnen melden dat we, dankzij onze oproep op Facebook en in Kings Things, maar liefst
TWEE nieuwe bestuursleden hebben gevonden. Cindy den Besten en Freija ten Zijthoff gaan het leven van penningmeester Peter en manus van alles Chrissy een stuk makkelijker maken.
Cindy zal de taak van penningmeester op zich nemen, terwijl Freija als algemeen bestuurslid aan de slag gaat met
de fanclubmerchandise. En beiden gaan ook helpen met het in elkaar zetten van Kings Things.
We stellen de twee dames hier graag aan jullie voor, uiteraard is onderstaande informatie ook te vinden op de website, onder het kopje fanclub op de ’Wie zijn wij’ pagina.

Freija

ten

Zijthoff

Ik ben geboren in Groningen
op 4 juni 1998. Nu ben ik
echter in Helmond gesetteld.
Ik werk op het moment als
vrijwillige overblijf-juf en
daarnaast ben ik auteur van
op het moment één uitgegeven boek, waar ik onwijs blij
mee ben. Ik fotografeer ook
graag dieren, natuur en mensen. Het horrorgenre is voor
mij ook weggelegd, ik kan
hier geen genoeg van krijgen.
Hier verzamel ik dan ook DVD’s van.

Cindy den Besten
Ik ben geboren in 1977 en woon
met mijn gezin in Krimpen aan
de Lek. Ik werk op de boekhouding
als
administratief
medewerkster.

Mijn liefde voor Stephen King is
al vroeg begonnen. Als 12-jarige
was ik de kinderboeken zat en
ging ik een kijkje nemen op de
volwassenenafdeling. Daar zag
ik een mooie kaft van het boek
Het. Nieuwsgierig als ik was
nam ik het mee naar huis en
vond het geweldig! Het boek erna was er weer één van
Stephen King en daarna volgden er vele. De eerste film
Rond mijn twaalfde las ik mijn allereerste Stephen King- van hem die ik keek was, hoe toevallig, IT. De film vond
boek, The Shining. Direct daarna wilde ik meer. Lang- ik doodeng maar ook geweldig.
zaam maar zeker breidde ik mijn collectie uit, ik kon er
Mijn verzameling bestaat uit voornamelijk Nederlandse
geen genoeg van krijgen!
boeken, een paar Engelse boeken, comics, DVD’s en
Hoe meer boeken ik van Stephen King las, des te merchandise. De grootste trots uit mijn verzameling is
verliefder ik op zijn werk werd. Ik kan gemakkelijk de Engelstalige Advanced Readers Copy van Song of
verloren raken in zijn verhalen, en doe dit tot deze dag Susannah die ik won met de loterij tijdens de eerste
nog maar al te graag. Hij inspireerde en motiveerde mij fanclubdag in 2005. Voorlopig ben ik niet klaar met
ook om mijn eigen schrijversdroom waar te maken, verzamelen omdat ik van elk boek ook een eerste druk
waarbij Misery het boek was dat mij inspireerde tot het wil hebben en omdat er hopelijk nog veel nieuwe
uiteindelijke resultaat.
boeken uit gaan komen. Mijn favoriete boeken zijn de
Talisman, Het en de Marathon. Minst favoriet is helaas
Mijn favoriete boek van King is en blijft The Shining. de Donkere Toren-reeks, ik kom er echt niet doorheen.
Ik vind het een onwijs goed, uniek verhaal, dat me elke Ooit ga ik het nog een keer proberen. Mijn favoriete
keer weer flink spanning geeft.
films en series zijn The Green Mile, Shawshank RedempMijn tweede favoriet zal toch een gedeelde plaats tion, IT, 1408 en 11/22/63. Natuurlijk hou ik ook van
andere schrijvers, onder andere J.K. Rowling, Jack
zijn: Doctor Sleep en 11-22-63.
Lance, J. Sharpe en Peter Straub. Verder kijk ik graag
Mijn grootste droom is om King in het echt te ontmoeten naar series zoals the Walking Dead, Stranger Things, 13
en ook om mijn collectie zo ver mogelijk uit te breiden. Reasons Why en documentaires.
Ik hoop ooit Sai King te mogen ontmoeten, dat zou echt
‘a dream come true’ zijn.

Pagina 3

MEI

2018

16E

JAARGANG

NR:

4

STEPHE N

KING

FANCLUB

Nieuwsflits

Ontdekt: nieuwe uitgaven
De Hodges trilogie blijkt nu ook in een midprice versie
verkrijgbaar te zijn. Via de ‘witte boekhandel’ online is
de serie, gemaakt door Luitingh, voor 6,99 per boek
verkrijgbaar. Ze hebben nieuwe ISBNnummers, en zijn
in 2018 gedrukt. Ze zijn een slagje kleiner dan de
normale paperback.
Wisseling van de wacht ISBN: 9789021022444 paperback
Mr. Mercedes ISBN: 9789021022468 paperback
Eerlijke vinder, de ISBN: 9789021022451 paperback
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De doos van Herman is er weer!
Nou ja... het waren bij elkaar 250 boeken deze keer,
dus het was meer een verhuiswagen, maar goed.
Inmiddels een begrip bij de fanclub, die doos van
Herman: gelezen boeken, soms ex-bibliotheek, pockets
en paperbacks... Soms als nieuw, soms niet
moeders mooiste, maar wel compleet en netjes.
Wat moet je doen om zo'n GRATIS doos boeken (voor
jezelf of om cadeau te geven) te winnen?
Ga snel naar onze facebook pagina, want daar geven we
a.s. vrijdag al de eerste dozen met boeken weg!
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Buitenstaander
hardcover bij Libris
House of Books heeft bekend
gemaakt dat er toch een hardcover
uitkomt van De Buitenstaander, dat
in mei in de winkels verkrijgbaar zal
zijn. Deze versie is echter alleen
verkrijgbaar bij BLZ. en Libris, en
moet
in
de
winkel
worden
opgehaald. Houd het in de gaten bij
je lokale boekhandel!
In de tweede week van april stond
het boek voor maar liefst 124,95
online. Maar na behandeling voor
een lichte hartverzakking en navraag bij de uitgeverij bleek dat dit
geen met goud bekleed exemplaar was maar een foutje
bij het invoeren van de prijs. Het boek staat al voor
24,95 zichtbaar in hun
websites, maar is nog niet
te bestellen. Let dus goed
op welke versie je kiest:
de prijs voor hardcover en
paperback zijn hetzelfde.
Simon & Schuster heeft al
aangekondigd dat Will
Patton de audioversie zal
inspreken. Die is dan verkrijgbaar op cd en als
download, vanaf 22 mei
a.s.

Nog meer poppetjes!
Er komen weer een aantal Pennywise-beeldjes aan.
Deze noemen ze knockers: bij de een beweegt het
hoofd, bij de ander het lichaampje d.m.v.
zonne-energie. Zoek online op 'pennywise knocker' of de
fabrikant: 'neca'.

200 King-linkjes
Online vonden we een leuke poster, waarin bijna 200
links naar Kingboeken zijn verwerkt. Zie jij ze allemaal?
Klik op het plaatje om naar de site te gaan. De oplossingen staan eronder, maar probeer ze maar eens te vinden… we dare you!

Remake van De Gloed
10 tv-afleveringen van Nos4A2
AMC heeft het boek Nosferatu van Joe Hill opgepakt om
er een tv-serie van te maken. Ze maken vooralsnog tien
afleveringen. Joe zal zelf executive producer zijn, samen met Jami O’Brien (Fear the walking dead) en Tornante Television co-president Lauren Corrao. Hij is er
erg blij mee en kan niet wachten om Vic McQueen achter Charlie Manx te zien gaan in 2019...
Pagina 5

James Wan en Roy Lee zullen Kings Tommyknockers (De
Gloed) opnieuw gaan filmen. James Wan (Conjuring
Saw, Insidious) en Roy Lee (IT, the Gurdge, The Ring)
vormen een team met Larry Sanitsky, die de eerste film
voor zijn rekening nam in 1993.
Die eerste film is in Nederland nooit op DVD uitgebracht
(dus blijf niet zoeken), maar op de pagina van Bloody
Disgusting staat er ook een korte trailer bij.
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Vertaald door Peter, geschreven door Anthony Breznican@Breznica
Gepost op 5 april 5 2018

Het niet vertelde verhaal van Talisman
Het niet vertelde verhaal van Stephen King en
Steven Spielbergs (bijna) samenwerkingen
Dit is een verhaal van parallelle Stevens.
Ze zijn ongeveer van dezelfde leeftijd, beide zijn
productief met geen tekenen van vertraging, en
beiden zijn al bijna vijf decennia ingrijpend
invloedrijk. En hoewel ze op hetzelfde moment
begonnen met hun carrière op de rails te zetten,
hebben deze rails elkaar nooit echt gekruist.
Op 5 april 1974, na het verfijnen van zijn
vaardigheden met jarenlange verontrustend korte verhalen, heeft een middelbare schoolleraar
Engels genaamd Stephen King zijn eerste roman
gepubliceerd, Carrie, het verhaal van een gepest
tienermeisje
dat
telekinetische
krachten
gebruikt om haar vurige wraak uit te voeren.
Op dezelfde dag brengt Universal Pictures de
komedie The Sugarland Express, over een
Astrid Stawiarz/Getty Images; Earl Gibson III/WireImage
ontsnapping uit de gevangenis uit: de eerste
bioscoop film van de jonge regisseur Steven Spielberg, die al naam had gemaakt voor TV met films van de week
zoals Duel, Something Evil, en de Night Gallery aflevering “Eyes.”
Kings tweede boek, Salem's Lot, kwam van vier maanden nadat Spielbergs Jaws bange mensen uit het water joeg in
1975. Het jaar 1977 begon met de januari uitgave van The Shining en eindigde met de november release van Close
Encounters of the Third Kind. Bijna elke mijlpaal in de carrière van één Steves wordt geëvenaard door de andere.
Ze kwamen er een paar keer dicht bij, maar ze hebben hun krachten nooit gebundeld — hoewel de generatie van
filmmakers die opgroeide als hun fans nu hun stijlen samenvoegen. Je ziet het in Stranger Things van de Duffer
broers en in HET van regisseur Andy Muschietti, een King verfilming met een onbeschaamd Spielbergiaans gevoel.
"Ik weet niet hoe Stephen King en ik geen familie kunnen zijn," zegt Spielberg, 71 jaar oud. "Ik kan niet geloven dat
een deel van Stephen King niet Joods is en ik kan niet geloven dat we werkelijk nog geen film samen gemaakt
hebben. Ik denk dat Stephen en ik een spirituele verbinding hebben in de zin van de films en de verhalen die we
graag vertellen."
In een ander interview onthult King, 70 jaar oud, dat er sprake was van een film die ze bijna samen deden:
Poltergeist. "Het werkte niet, want het was voor het internet en we hadden een communicatie storing," zegt hij.
Spielberg voegt eraan toe, "Ja, ik wilde dat hij me zou helpen met het script en het een soort van samen met mij
zou schrijven, maar hij was niet beschikbaar."
King ontving dit bericht nooit — totdat het te laat was. "Ik was op een schip op de Atlantische Oceaan onderweg
naar Engeland," herinnert hij zich. Het duurde zo lang om te antwoorden dat Spielberg verder ging.
Terwijl het voorstedelijke angstfeest uit 1982 het zonder King moest doen, trok een ander boek van de auteur wel
Spielbergs aandacht: De Talisman uit 1984, een fantasie zoektocht door een monsterlijke alternatieve dimensie dat
King samen schreef Ghost Story auteur Peter Straub.
"Meerdere malen kwam hij zeer dicht bij het maken ervan en er waren een heleboel discussies over," zegt King.
Spielberg zegt dat hij nog steeds mogelijkheden ziet. Hij vond het verhaal zo goed dat hij de rechten kocht voordat
het gepubliceerd werd, toen het nog een “work in progress” was. "Ik voelde dat in de zeer nabije toekomst, onze
beste samenwerking gaat worden.
Universal kocht het boek voor mij, zodat een ander
er geen aanspraak op kon doen. Het was een regelrechte verkoop van het boek," zegt Spielberg.
"Ik bezit de rechten sinds 1982 en ik hoop deze film
in de komende paar jaar te maken. Ik ga me niet
vastleggen als regisseur voor dit project, ik zeg
gewoon dat het iets is dat ik de afgelopen 35 jaar in
de bioscopen had willen zien. "
Ongeveer een decennium geleden wilde Spielberg
de 944 pagina’s tellende roman omzetten in een zes
uur durende TNT miniserie, geschreven door The
Skeleton Key scenarioschrijver Ehren Kruger. "Op
dat moment was het gewoon te groots voor TNT,"
zegt hij. "Toen trok ik het project terug en besloot
ik om nogmaals te proberen om er een speelfilm
van te maken."
Lees verder —>
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Het niet vertelde verhaal van Talisman

Tekening door Joe Ciardiello voor EW

De Stevens hebben nog een paar keer bijna samengewerkt. Medio jaren ' 90 bespraken ze hoe ze een verhaal over
een door geesten bezeten huis in een gigantisch Victoriaans herenhuis konden schrijven, maar nadat ze het afgeserveerd hadden, ging King met het concept aan de haal en maakte het tot de ABC TV miniserie Rose Red uit 2002.
Jaren later, via zijn bedrijf Amblin televisie, was Spielberg de uitvoerend producent voor de CBS tv-show gebaseerd
op Kings boek uit 2009 Under the Dome. Er zijn verschillende verwijzingen naar de auteur in Spielberg's nieuwe
film, Ready Player One, inclusief een achtervolging door Stanley Kubricks versie van The Shining, en de moordende
Plymouth Fury uit Christine is verscholen tussen tientallen andere auto's in een gigantische race.
Op een bepaald moment in het midden van de jaren ' 80, terwijl King op bezoek was in Los Angeles, hebben de
gezinnen van de twee mannen een dagje samen doorgebracht, maar dat was alleen maar gezellig en sociaal: : All
play, and no work.
Spielberg bracht een speelgoedklok mee voor Kings zoon Owen (die vorig jaar het boek Schone Slaapsters schreef
samen met zijn vader). "De klok werkte eerst niet en hij ging als een gek proberen om hem aan het werk te krijgen," herinnert King zich van het incident met de klok. Na een eeuwigheid knutselen kregen ze het voor elkaar.
Misschien zit daar een metafoor in. Vele jaren zijn verstreken zonder dat de wegen van de twee parallelle Stevens
elkaar kruisten. Maar er is nog steeds tijd om dat corrigeren.
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PRIJSVRAAG
Oplossing prijsvraag vorige maand
Vorige maand moest je de namen van familieleden invullen om het
antwoord ‘Mobiel’ eruit te krijgen.
Dat wist ook Wiarda Panman uit ’s Hertogenbosch en die ontvangt
het boek Nimmernacht van Jay Kristoff.
Het komt zo snel mogelijk naar je toe!

Prijsvraag mei: Het filmtitel-doolhof
Hieronder staat een diagram vol letters, waarin diverse titels van King-verfilmingen als een soort
slang zijn verborgen. De filmtitels die we zoeken, staan naast het diagram. De letters in het diagram staan altijd horizontaal of verticaal, dus diagonaal is niet toegestaan. De overgebleven letters vormen achter elkaar gelezen nog een titel van een King-verfilming.
Deze titel is de oplossing van de prijsvraag van deze maand.
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Stuur je antwoord vóór 20 mei 2018 naar fanclub@stephenking.nl. Zet in de omschrijvingsregel
‘prijsvraag mei’ en vergeet ook je adresgegevens niet, zodat we je de prijs kunnen toesturen!

Geef aan welk van deze boeken je zou willen winnen:
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1.

Grim en Schaduw — Jon Skovron (leesexemplaar)

2.

De grap — Gert Erauw (leesexemplaar)

3.

Poppenhuis — David Hewson

4.

Wild Cards 3 Dodelijk spel — George R.R. Martin (leesexemplaar)
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Soort:

Details:

Mei 2018

paperback

De Buitenstaander
House of Books - 24,95
9789044352894

FANCLUB

Hardcover 9789044352900 ook
24,95.
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Juli 2018

paperback

Stephen King Biografie door Lisa
Rogak. 22,50 voor 352 blz.
978-90-245-8152-8

Juli 2018

paperback

Dodenwake paperback 12,50
(actie 3 halen 2 betalen in juli)
978-90-245-8182-5

Juli 2018

paperback

Misery paperback 12,50 (actie 3
halen 2 betalen in juli)
978-90-245-8181-8

Juli 2018

paperback

Christine paperback 12,50 (actie
3 halen 2 betalen in juli)
978-90-245-8179-5

Juli 2018

paperback

Cujo paperback 12,50 (actie 3
halen 2 betalen in juli)
978-90-245-8183-2

Juli 2018

paperback

Alles is Eventueel paperback
12,50 (actie 3 halen 2 betalen in
juli)
978-90-24-58185-6

Juli 2018

paperback

De ogen van de draak paperback
12,50 (actie 3 halen 2 betalen in
juli)
978-90-245-8184-9

Oktober?

?

Vertaling van Elevation?
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Donkere Toren reboot
King kondigde zelf de reboot van de verfilming van De
Donkere Toren aan. Dat vind je op deze pagina.

Teaser voor The Story of IT
Men is bezig met het maken van The Story of IT. Je kunt
het project nog steunen en lid worden van de Official
Pennywise Doc Losers Club door een kijkje te nemen op
deze website.

The Stand remake
Door een opmerking in een interview met Josh Boone
lijkt het erop dat The Stand een 10 uur durende serie
bij CBS gaat worden. Of iets hiervan op waarheid berust
weten we natuurlijk niet zeker, maar we wachten het
af...

Memorabilia The Shining veiling
VVV filmpje van Derry, Maine
Klik hierboven voor het geweldige filmpje van de VVV in
Derry, Maine. Bevat spoilers!

Carrie Blu-ray
In Schokkend Nieuws #131
staat deze keer een pagina
over Carrie; een bloederige
date. Half april komt een
speciale editie op blu-ray op
de markt (vooralsnog niet in
Nederland kunnen ontdekken), waarop veel extra’s
zullen staan. Uiteraard ook
vermelding
en
meer
informatie op onze site.

IT deel 2 + Remake Pet Sematary
De verfilming van het tweede deel van de film IT zal
deze zomer starten in Toronto. Men is nog steeds bezig
met het script, en men zoekt nog enkele locaties. Broer
en zus Muschietti komen terug als regisseur en producer, en ook de eerdere screenwriter Gary Dauberman is
weer van de partij. Jessica Chastain is de volwassen
Beverly, maar verder is nog niets bekend gemaakt. Wij
zijn dan ook benieuwd wie de rest van de volwassen
rollen op zich gaan nemen. Entertainment Weekly heeft
wel bekend gemaakt dat Bill Hader in het visier is voor
de rol van Richie, en dat James McAvoy mogelijk voor
de rol van Bill gecast wordt.
Het wordt nog druk in Toronto, want ook de remake van
Pet Sematary begint daar begin mei met filmen.
Pagina 10

Een versie van The
Shining, met daarin
een nooit eerder
vertoonde
scène
schijnt te koop te
zijn. Een assistent
van Stanley Kubrick
uit die tijd, Emilio
D’Alessandro, heeft
die op een Italiaanse
veilingsite gezet, en
hij ging weg voor
6500
euro.
Deze
beelden zijn absoluut
uniek, want Kubrick
heeft alle resten na
het editen van de
film verbrand. Ook
het jasje van Jack
Torrance was te koop, en ging weg voor 500 euro. Er
zijn nog wat koopjes te vinden op deze site.
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De definitieve ranglijst 25-1
Door Jeff Somers — vertaling door Peter R. van Veen
De nummers 26 tot 50 maakten we vorige maand al bekend, vandaag de rest van de definitieve ranglijst met
Stephen King boeken. Stephen King is een literair icoon, een status die hij heeft bereikt door a) het definiëren
van een genre; b) het schrijven van briljante verhalen en c) zeer productief zijn. Met andere woorden, niet
alleen heeft Stephen King enkele geniale romans geschreven (en korte verhalen, novellen, essays en werken
van kritiek), maar hij heeft er ook veel geschreven — 49 romans tot nu toe, met nummer 50 die eraan komt.
Wij hebben niet alleen al zijn boeken gelezen zodat jij dat niet hoeft te doen, we rangschikken ze ook zodat
jij dat niet hoeft te doen. Zonder verdere omhaal, hier is hoe wij de romans van Stephen King zien — van absoluut geniaal tot, nou ja, niet zo geniaal.
25. Mr. Mercedes
Kings inspanningen om te evolueren als schrijver hebben sommige grote werken opgeleverd. Terwijl
Mr. Mercedes, de eerste in een trilogie van misdaad romans, niet perfect is (sommige van de personages zijn een beetje mager en cliché, alsof King andere misdaad romans of Tv-programma’s wilde
na-apen), het is spannend, draait om een seriemoordenaar (die het verhaal opent door onschuldige
mensen te overrijden in een Mercedes, vandaar zijn bijnaam) die een gepensioneerde politiedetective uitdaagt met zijn plannen om opnieuw en opnieuw te
moorden.
24. De duistere kant
Sommige van de beste verhalen hebben zeer eenvoudige concepten. Deze is scherp
als een scheermes: een schrijver vindt dat, wat hij heeft geschreven onder pseudoniem veel reëler is geworden — en onafhankelijker — dan mogelijk zou moeten zijn. En zijn donkere helft
doet vreselijke dingen. De psychologische rijkdom van dit idee, vooral gezien Kings eigen geschiedenis met pseudoniemen, gecombineerd met de strakheid van het schrijven, plaatsen dit boek in
het midden van de lijst.
23. Zwart Huis
Toen King en Straub The Talisman schreven, was Kings multiversum nog steeds meer een idee dan
een vast concept. Echter, het vervolg bindt Jacks verhaal van parallelle universums stevig aan Kings
Donkere Toren saga, als een volwassen Jack, wiens herinneringen aan zijn eerdere avonturen onderdrukt zijn, zich langzaam realiseert dat een seriemoordenaar die een klein stadje teistert,
eigenlijk een agent van de Crimson King is. Jack behoudt zijn zeldzame vermogen om te flippen
tussen universums en moet met tegenzin de taak op zich nemen om niet alleen zijn eigen universum
te redden, maar om ze allemaal te redden. Het is een zeldzaam voorbeeld van een vervolg dat zijn
personages, thema’s en universums in gelijke mate bijwerkt en volwassener
maakt.
22. Revival
Revival is één van de Kings beste recente inspanningen — een bloedstollend en uniek horrorwerk
dat alle juiste knoppen raakt. Een geliefde dominee verliest zijn geloof en voert experimenten
in "geheime elektriciteit" uit die hem toelaten om bijna elke aandoening te genezen (met verschrikkelijke bijwerkingen). Hij creëert een experiment om te kunnen communiceren met het
Hiernamaals — en komt tot het vreselijke besef dat het Hiernamaals een hel is waarin enorme,
oude monsters van alle mensen slaven heeft gemaakt en hen vreselijk martelen, ongeacht wat
voor soort leven ze hebben geleid. Het is somber, deprimerend, en fantastische om te lezen.
21. Schone Slaapsters
Geschreven samen met zijn zoon Owen, ondersteunt deze roman uit 2017 een behoorlijk conventioneel uitgangspunt (vrouwen vallen in een bovennatuurlijke slaap, ze worden in een cocon gewikkeld
door een gaasachtig materiaal, en reageren heftig op pogingen om hen wakker te maken) met een
rotsvaste realistische wereld om het te ondersteunen steunen. De sleutel tot veel van Kings beste
ideeën is de futiliteit van de strijd tegen krachten waar je geen controle over hebt; in dit geval hebben de inspanningen van de vrouwen om voor altijd wakker te blijven die ruwe
rand van pure terreur die deze roman in de bovenste helft van Kings werk stuwt.
20. Christine
Als je even stopt om over na te denken, is het opmerkelijk dat King een grijs oud
uitgangspunt als "bezeten auto gaat aan het serie moorden" en op een of andere
manier op basis daarvan een zorgvuldig enge roman kon schrijven — maar Christine is zoveel meer dan de som der delen. Puttend uit de ondraaglijke pijn van lelijk en impopulair op de middelbare school zijn, transformeert King adolescente
woede in een universeel gruwelijke ervaring.
19. De Noodzaak
Het eerste deel van dit verhaal is alleen maar King die vrolijk aan de krukas aan
het draaien is, waardoor de spanning tot een bijna ondraaglijk niveau alvorens de hel losbreekt. Een
eenvoudig concept — een magische winkel waar uw donkerste wensen kunnen worden verworven,
voor een verborgen en angstaanjagende prijs — wordt verheven in een commentaar op de mensheid,
de maatschappij en de aard van verlangen van het innerlijke leven. Wanneer het boek terloops
wordt geparodieerd in Rick and Morty, dan weet je dat je een klassieker geschreven hebt. Rick and
Morty voor wie wil weten wat voor show het is/was.
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De definitieve ranglijst 25-1
18. De Spelbreker
Nog een keuze die zal waarschijnlijk voor wat discussie zal zorgen. Gerald's Game is één van
Kings minst bovennatuurlijke horrorverhalen, het vindt zijn horror in hulpeloosheid. Het geniale
zit ‘m in de niveaus van hulpeloosheid die King verkent, variërend van het hulpeloze gevoel van
verstrikt raken in een relatie, tot de onmacht die ervaren wordt door slachtoffers van kindermishandeling, ot aan de letterlijke hulpeloosheid van worden vastgebonden aan een bed op een verre, verlaten locatie. Er is een reden dat dit boek de inspiratie vormde voor één van de beste Kingverfilmingen aller tijden.
17. De Vervloeking
Een volgend Bachman-boek, en het uitgangspunt voor deze thriller is zo scherp
en eenvoudig dat je het kunt samenvatten in één krachtige zin: een egoïstische,
te zware man doodt een zigeunervrouw en ontsnapt aan Justitie, maar wordt vervloekt door haar
vader om als maar dunner te worden, ongeacht hoeveel hij eet. Dat is alles. Zo
eenvoudig is het. Terwijl de man gestaag gewicht verliest, stijgt zijn wanhoop
naar een beangstigend niveau. De rijkdom van dit gegeven, vol donkere symboliek voor hedendaags Amerika, blijft krachtig — en het tragi-komische einde bevat nog een stevige schok.
16. Insomnia
King zelf beschouwt de roman als iets van een mislukking, maar er zijn twee redenen dat wij dit
boek zo hoog in deze ranglijst opnemen. Het boek gaat over een man die het vermogen om te
slapen verliest en hij begint vreemde visioenen te ervaren, die misschien wel meer dan eenvoudige hallucinaties zijn. Eén, Insomnia is onlosmakelijk verbonden met de Donkere Toren-reeks, en
kan zelfs worden beschouwd als – in zekere zin - een essentieel onderdeel ervan. In feite wordt in
dit boek de eerste vermelding van de Scharlaken Koning gedaan. Twee, het is een gedurfd en
ambitieus verhaal, het verkent enkele van Kings meest verbluffende concepten met een echte emotionele lading,
en een klassiek King-uitgangspunt waarbij een personage de controle verliest over zijn eigen lichaam.
15. De Marathon
Je weet dat het goed gaat met je carrière wanneer je gedwongen bent om een geheime identiteit
te verzinnen om alle boeken te publiceren die je wilt schrijven. The Long Walk, nog één van de
beruchte Bachman boeken, was The Hunger Games vóór The Hunger Games, alleen teruggebracht
tot de meest brute basics — een groep jonge mensen is gedwongen om te lopen
totdat allen op één van hen na, dood zijn. Het blijft een verrassend effectieve
dystopische thriller.
14. Ogen van de Draak
Terwijl King nog vaak wordt beschreven als een ‘horrorschrijver’, heeft hij wel
degelijk het schrijven van andere soorten verhalen verkend gedurende zijn carrière. In dit sprookje laat King zien dat hij op ambachtelijke wijze een slinks verhaal kan schrijven met behulp van wat er ook maar voor ideeën voor handen zijn,
en laat hij dezelfde soort Geofictie-dapperheid zien, die De Donkere Toren boeken zo krachtig hebben gemaakt.
13. De Talisman
Nog een fantasyboek in deze lijst. Veel van de verhalen van King draaien om kinderen; de beperkte
belangstelling en mystificatie van volwassen zorgen verhoogt de angst voor zijn demonen en verschaft een hoog waarschijnlijkheidsniveau aan een aantal van zijn meer grillige uitgangspunten. Dit
verhaal, samen geschreven met Peter Straub, van parallelle universums die kunnen worden doorkruist indien je ‘tweeling’ in het andere universum overleden is, focust op de 12-jarige Jack. Jack
wil zijn moeder van terminale kanker genezen door het vinden van een magische talisman, waarvoor hij verschillende donkere en gevaarlijke avonturen moet doorstaan, die tot één van de meest
bevredigende verhalen van King behoren, hoewel de flagrante homofobie het verhaal een doffe
glans geven, al drie decennia lang.
12 Ogen van vuur
Uiteindelijk gaan veel van Kings beste verhalen over oerkrachten, krachten die zo angstaanjagend
zijn, gedeeltelijk omdat we ze niet kunnen beheersen. Niets is meer oorspronkelijk dan de eenvoudige kijk van een kind op de wereld, in combinatie met haar onvolwassen impuls controle —
vooral wanneer dat kind de kracht heeft om zo ongeveer alles in brand te steken met haar gedachten. Dit boek wordt zelfs over het hoofd gezien door ervaren fans, maar een
keer herlezen zal je herinneren aan het pure, verhalende genie.
11. Dodenwake
Eén van de grootste troeven van King als schrijver is zijn vermogen om te focussen op basale menselijke ervaringen — zoals het verlies van een geliefd huisdier, het krachtige verlangen dat we allemaal ervaren wanneer we een schepsel verliezen dat we verzorgen, de staat van
angst waarin ouders leven voor de veiligheid van hun kinderen. Wat zou je doen om iets — of iemand — terug te brengen? King stelt die vraag en biedt dan een verhaal aan dat nogal dom had
kunnen zijn, maar hij maakt het absoluut angstaanjagend wanneer de magische plek inderdaad de
doden weer tot leven brengt — alleen anders!
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10. De Groene Mijl
De Groene Mijl, één van de meest succesvolle van een reeks van Kings ‘publicatie experimenten’,
werd uitgebracht als een ‘seriële roman’ in zes delen. Het is het verhaal van een reusachtige,
zwakbegaafde zwarte man genaamd John Coffey die in 1932 in de dodencellen in een strafinrichting met de bijnaam De Groene Mijl aankomt, en die is veroordeeld voor het vermoorden van
twee blanke meisjes. Kwesties van ras, sadisme en genade mengt King meesterlijk in het verhaal
als Coffeys onschuld duidelijk wordt, parallel aan het besef onder sommige van
de meer compassievolle bewakers dat hij ongelooflijke empathische en genezende krachten heeft.
9. Bezeten Stad
King is de volmaakte kunstenaar die respecteert wat voorafging en er op voort
bouwt. Groot geworden met de old-school vampier verhalen, bevat zijn versie
van het verhaal alle klassieke elementen, van de wat krankzinnig vampierassistent tot de oude regels betreffende zonlicht, toestemming om binnen te
mogen komen en verleiding — en geeft ze allemaal een moderne twist die nog
steeds fris en beangstigend voelt, zelfs vier decennia na de publicatie ervan.
8. 22/11/63
Kings carrière is zo lang dat hij verschillende fasen heeft doorgemaakt, zoals elke kunstenaar.
22/11/63 maakt deel uit van een late-carrière spurt (die nog steeds voort duurt) van bijzonder
sterke, karakter-gerichte werken. Tijdreizen gebeurt zo vaak in sci-fi dat het moeilijk is om een
frisse invalshoek te vinden, maar King is het gelukt met behulp van één van zijn
handelsmerk-technieken: de onverklaarbare Mysterieuze Plek, gelegen op een
onopvallend locatie. Verbonden aan de moord op Kennedy (nog steeds één van
de meest schokkende gebeurtenissen in de Amerikaanse geschiedenis), verandert
het verhaal zo subtiel in een tragedie dat de lezers nauwelijks begrijpen waarom
ze het einde zo krachtig vinden.
7. Carrie
Kings eerste grote succes is een relatief eenvoudig verhaal dat iedere lezer op een universele zere
plek raakt: de hel van de adolescentie. King toont zijn talent voor het identificeren van de pijnpunten en overdrijft ze net genoeg om ze angstaanjagend te maken, van Carries humorloze religieuze moeder tot aan haar moeiteloos wrede
klasgenoten, alles toewerkend naar dat klassieke moment waarop een lijdend
meisje met vreemde krachten maakt dat iedereen betreurt hoe ze haar hebben behandeld.
6. De Beproeving
De enorme reikwijdte van De Beproeving betekende dat het ofwel een enorm succes ging worden
of een rommelige mislukking; niet alleen biedt King ons tientallen karakters en
plaatsen aan, maar hij vertelt ook een apocalyptisch verhaal dat begint als een
verhaal over de pest en transformeert tot een Bijbelse strijd tussen goed en
kwaad. Zelfs nadat hij de uitgebreide versie uitgaf, waarbij hij veel van het
materiaal dat tijdens het oorspronkelijke redactionele werk was weggesneden,
weer toevoegde, hangt het verhaal nog steeds perfect samen, op een manier waarop de lat voor
het multi-genre op een niveau wordt gelegd dat maar weinig schrijvers ooit hopen te evenaren.
5. Misery
Als er één King-roman is die bekend is bij mensen die King normaal gesproken niet lezen, dan is
het Misery, het verhaal van een populaire maar met zichzelf worstelende schrijver die zichzelf
terug vindt in de klauwen van zijn uiterst wispelturige grootste fan. Hier heeft King zijn techniek
geperfectioneerd van het wringen van ware angst uit scenario's die niets te maken hebben met
vampiers, spoken, of onduidelijke buitenaardse technologieën — en alles te maken hebben met het feit dat de hel
andere mensen zijn. Krankzinnige lezer Annie Wilkes zou wel eens de meest boeiende schurk kunnen zijn die hij
ooit heeft gemaakt, en dat zegt iets.
4. Dodelijk Dilemma
King is op zijn sterkst wanneer zijn personages en het verhaal zijn geworteld in een realistische
wereld, bevolkt door gewone mensen, gewone mensen die toevallig te maken hebben met ongelooflijke omstandigheden. The Dead Zone, waarin een onvrijwillige helderziende een angstaanjagende visie ziet, waarbij een onstabiele politicus betrokken is, is het Platonische ideaal van dergelijke boeken. Als een bonus is het een verrassend accuraat boek met
betrekking tot de huidige politieke situatie in de Verenigde Staten.
3. De Donkere Toren Serie
De acht romans die deel van Kings multidimensionale science fantasy
epos uitmaken variëren een beetje in kwaliteit, met een dip in het
midden, wat een verrassend gemeenschappelijke factor is voor science fantasy boekenreeksen. Maar weinigen zouden ontkennen dat de eerste drie of vier fascinerend zijn, en
het laatste boek brengt alles weer naar zo'n hoog niveau dat de gemiddelde score voor
de serie, die de circulaire zoektocht van 's werelds laatste Scherpschutter vertelt op een
zoektocht naar het bereiken van de titulaire donkere toren, de as waar omheen alle
werelden (met inbegrip van die uit vele andere boeken van Stephen King) draaien,
plaatst het in de buurt van de absolute top van zijn enorme oeuvre.
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2. HET
HET kan verrassend verdeeldheid veroorzaken, gedeeltelijk als gevolg van de epische lengte en gedeeltelijk
als gevolg van een specifieke scène die nadrukkelijk werd weggelaten uit de film- en televisie-aanpassingen (en godzijdank, want: smerig). Voor ons geld echter: HET is King die
boort in de verschrikkingen van de collectieve jeugd die we allemaal delen, en het genereren van een literaire nachtmerrie die eindelijk de wereld de belangrijkste bedreiging
laat zien: clowns. Dat, en memorabele karakters en een tastbaar gevoel van plaats hebben ervoor gezorgd dat het een boek is dat je bijblijft, en dat zal het blijven doen.
1. De Shining
De Top Tien van Stephen King kan per persoon verschillen, maar er is weinig twijfel dat
The Shining — zijn meest geparodieerde, beroemdste, tweemaal aangepaste roman — altijd een
kandidaat zal zijn voor de bovenste plek. Bij ons staat het op één, omdat het in vele opzichten
de ideale King-roman is, de roman die wetenschappers zouden maken als zij een King-roman
zouden proberen te laten ontstaan in het lab. Elk thema, elk ronduit angstaanjagend moment
en elk karakter is 100% Stephen King die aan het werk is op het hoogst van zijn kunnen.

Wat is jouw nummer één King?

Tommyknockers remake
filming van De Donkere Toren), zijn
Stephen Kings eigendommen weer hot,
met een nieuwe versie van Dodenwake
en een vervolg op
HET al in de maak.
Naar verluidt, is er
ook sprake van een
verfilming van De
Beproeving
door
Warner Bros., maar
aan dat ding was
Josh Boone verbonden, en - zoals jullie
weten – zijn afsprakenboekje is behoorlijk vol de komende
tijd.

Voor wie de roman
niet
kent:
De
Gloed
vertelt
het
verhaal van een stad in Maine die op vreemde wijze compleet wordt geïnfecteerd wanneer een gecrashte UFO
opgegraven wordt in het bos. Degenen die besmet zijn,
worden hyperintelligent, manisch en gevaarlijk op onverwachte manieren. Het hele verhaal is een metafoor voor
Dit was een… gewaagde keuze.
de verslaving aan cocaïne, met andere woorden, waar
door Scott Wampler 29 maart 2018
King mee worstelde toen hij de roman schreef. Het werd
(helaas) een keer eerder verfilmd, in 1993, voor de teleHier is een ontwikkeling waarvan wij absoluut niet visie. In die versie speelden Traci Lords en Jimmy Smits
verwacht hadden dat we daar vandaag verslag over de hoofdrollen en we hebben allemaal afgesproken om
zouden uitbrengen: volgens The Hollywood Reporter, daar niet meer over te praten.
werken James Wan (The Conjuring) en producent Roy
Lee samen aan een gloednieuwe verfilming van Stephen Zullen Wan en Lee een deal kunnen sluiten? Zullen ze het
Kings De Gloed. Volgens The Hollywood Reporter hebben snel genoeg voor elkaar krijgen om de verfilming van
Wan en Lee nog geen distributeur gevonden, maar heb- Dodenwake door Dennis Widmyer en Kevin Kolsch te verben ze het project voorgelegd aan diverse studio’s (en slaan? Moeten we, om te beginnen, echt een nieuwe De
ja, ook aan streaming diensten) net voor dit vakantie- Gloed film maken, gezien alle andere echt grootse en
weekend begon. Dat klinkt alsof ze er vrij zeker van zijn nog niet verfilmde Kingboeken die er nog zijn? We weten
dat iemand dit op gaat pakken.
hoe wij er over denken, maar laat ons vooral horen wat

Gefeliciteerd Tommyknockers
(de Gloed): jij bent de volgende
grote Stephen King-verfilming

En weet je? Ze hebben het waarschijnlijk niet verkeerd.
Dankzij het gigantische succes van Andy Muschiettis HET
(en zonder enige dank aan de, direct vergeten, Sony verPagina 14
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MERCHANDISE & SPONSORING

H

ebbedingetjes

In onze fanclubshop vind je ook onze
merchandise: winkelwagenmuntjes, ijskrabbers,
magneten, Pennywisepoppetjes. De Constant
Reader-bekers met de handtekening van King erop halen
wij voor je uit Amerika. Door bestellingen te verzamelen en dan in één keer te bestellen, scheelt dat veel
verzendkosten (steeds minimaal vijf tegelijk bestellen).
Het kan dus even duren voor je de beker in huis hebt,
maar we brengen je op de hoogte zodra de bestelling in
Amerika geplaatst wordt. Met onze aanschaf steunen
wij met elkaar ook nog eens de Haven Foundation — een
initiatief van Stephen King. Als je wilt weten wat de
Haven Foundation doet, kijk dan op hun website. In de
shop kun je ook de laatste nieuwe boeken bestellen,
zolang de voorraad strekt!

Dankie Sai!
Volg het voorbeeld van P.J. Bogget uit Uithoorn en
Ron Booden (Dankie Sai!) en word ook (maandelijkse)
sponsor! Dank ook aan iedereen die een of meer boeken
bestelde in onze shop!
Prijs gewonnen? Stort de verzendkosten naar ons terug,
dan kunnen we dit blijven doen! Ondersteun ons werk
en stort een bedrag(je) naar keuze op bankrekening
NL08KNAB0725036737 t.n.v. stichting Stephen King
Fanclub te Utrecht.

HELP OOK DE FANCLUB DOOR JE AANSCHAF!
Je kunt je boeken ook bestellen bij het boekwinkeltje Stephen King Fans! Er is veel tweedehands, maar
ook nieuw en naast een klein voorraadje Engelstalig is er keus uit honderden Nederlandstalige Stephen
King-boeken. Pockets, paperbacks, hardcovers, tijdschriften, poppetjes… er is van alles! Er is een vaste
kortingsactie waardoor je bij bestelling van meerdere boeken van dezelfde prijs nog goedkoper uit bent.
De boeken zijn niet duur, en er gaat altijd 10% van de verkoop naar de kas van de fanclub!
Er zijn ook dvd’s, poppetjes, boekenleggers, kettingen, oorbellen en armbandjes met bedels met een
Stephen King-thema te koop in de winkel op Marktplaats. Je kunt aankopen vanuit beide winkels met
elkaar combineren!

DOORLOPENDE KORTINGSACTIE:
5 halen, 4 betalen
(altijd de goedkoopste gratis). Koop je er 10, dan dus 2 gratis…. enz. Alleen geldig op boeken en dvd’s
Verzenden gebeurt via PostNL, DHL of UPS (voorheen Kiala).
Kosten die wij niet maken, rekenen we natuurlijk ook niet door
— zo worden verpakkingen hergebruikt — en dat scheelt in jouw
portemonnee! Contact? secretaris_sk07@stephenking.nl. Vraag
gerust naar de mogelijkheden voor jouw bestelling!
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Nieuwsflits
Stephen King voor Gouverneur van Maine!

In de vroege morgen van 1 april 2018 was er opeens een nieuwe website in de lucht:

King4Maine 2018
Aangekondigd werd dat Stephen King overwoog om mee te doen aan de verkiezingen voor gouverneur van Maine. Iedereen om hem heen vertelde hem dat hij dat wel zou kunnen, en hij
besloot om hun advies ter harte te nemen, maar eerst eens rond te vragen wat de mensen van
Maine er zelf van vonden.
Je kunt hier de campainvideo nog steeds bekijken, en je feedback eronder plaatsen.

Goed gedaan, Stephen King!
Er stonken aardig wat mensen in
deze grap van King...
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LUCKEY QUARTER
Dit keer de antwoorden

Hoe lang ben je al King-fan, Maarten en hoe komt dat zo?
Ik ben nu iets langer dan een jaar fan van Stephen King. Het begon eigenlijk allemaal al redelijk
vroeg. Mijn vader had vroeger een paar boeken van Stephen King en hij raadde mij aan die te
lezen toen ik nog een jochie was, maar dat wilde ik niet. ‘Die boeken zijn toch veel te dik?!’ zei
ik dan tegen m’n pa. Zo’n tien jaar later ging ik daar toch anders over denken. Ik ging op internet kijken welke boeken King had geschreven en Christine trok mijn aandacht. Ik kocht ’t boek
en had ’t binnen een paar dagen uit. Sindsdien ben ik druk bezig met boeken lezen en alle Nederlandse versies verzamelen.
Werk: de opleiding onderwijsassistent aan het Horizon College te Alkmaar zodat ik hierna door
kan gaan naar het hbo om docent te worden.
Leeftijd: 19
Woonplaats: ‘t Veld

van:

Maarten
Kaan
Luckey Quarter staat
letterlijk vertaald voor
gelukskwartje, of gelukshoekje. De naam voor
deze rubriek is natuurlijk
gebaseerd op het verhaal
van Stephen King (uit
Alles is Eventueel). Als
jouw e-mailadres uit ons
nog steeds groeiende
adressenbestand wordt
gehaald, is dat met recht
een gelukkig hoekje
geweest! Want iedereen
die staat ingeschreven
om ons magazine te
ontvangen heeft daardoor kans om de “Luckey
Quarter email” van de
fanclub te ontvangen. We
trekken elke maand uit
dit bestand willekeurig
een e-mailadres.
Je krijgt altijd een prijs
(je) voor je deelname.
Die zal elke keer weer
anders zijn en je ziet
vanzelf welke verrassing
er bij je op de mat valt
als je meedoet!
Maarten krijgt natuurlijk
wat merchandise, en
een van de paperbacks
die hij nog mist toegestuurd!

Wat is je favoriete boek en waarom?
Mijn favoriete boek van Stephen King is Christine. Het verhaal had mij helemaal in z’n greep
zodat ik iedere keer gewoon per se moest weten wat er ging gebeuren op de volgende bladzijde.
Ik heb het boek in zo’n vijf dagen uitgelezen en ik heb er ontzettend van genoten. Het was het
allereerste King boek dat ik ooit las en zo’n leeservaring had ik nog nooit meegemaakt, mede
doordat ik voor dat boek nooit echt een lezer ben geweest. Het is een enorm spannend verhaal.
Wat is je favoriete film en waarom?
Mijn favoriete film is IT. Niet lang nadat ik het boek had gelezen ging ik de film kijken en zo
werd ik weer herinnerd aan alle details van het boek en daarnaast is het gewoon een redelijk
griezelige en superspannende film. Ik moet eerlijk toegeven dat de keuze erg moeilijk was
aangezien ik ook dol ben op The Green Mile!
Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
Ondanks dat ik al een heleboel boeken in mijn bezit heb, mis ik er nog wel een flink aantal. Het
liefst maak ik mijn hardcoververzameling zo snel mogelijk compleet aangezien ik er daar nog
maar 5 van mis. Als ik die heb, zou ik enorm blij zijn! Voor de rest mis ik nog een aantal
paperbacks, waaronder Midlife Confidential, maar ik heb geen haast. Stukje bij beetje ga ik
mijn collectie compleet maken. De films verzamel ik niet.
Welke andere schrijvers lees je wel eens?
Niet erg veel. Ik ben over het algemeen niet een heel snelle lezer, dus over sommige boeken kan
ik nog best wel lang doen. Ik heb laatst de biografie van Arnold Schwarzenegger gelezen, waar ik
overigens erg van heb genoten! Verder ligt het volledige proza van Edgar Allan Poe ook op mijn
nachtkastje, maar het gaat wel een tijdje duren voordat ik die uit heb.
Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen?
Ik weet niet exact meer hoe ik met de fanclub in aanraking ben gekomen. Volgens mij was ik op
het internet op zoek naar verzamellijsten van de Nederlandse uitgaves van Stephen King zijn
boeken en zo kwam ik bij de website van de club terecht. Ik heb er in ieder geval geen spijt van
dat ik de website ooit ben tegengekomen, aangezien ik de site een heleboel keren heb bezocht
sinds ik van het bestaan afweet.
Wat zou je aan Stephen King willen vragen?
Ik zou aan Stephen King vragen waar hij z’n
inspiratie vandaan haalt. Ik snap dat je als schrijver creatief bent, maar hij schrijft al zo’n vijftig
lange verhalen en hij houdt maar niet op! Mijn
vraag zou dezelfde zijn als die van George R. R.
Martin die hij vroeg in een interview ergens vorig
jaar: ‘How the fuck do you write so fast?’
Heb je nog tips of suggesties?
Nee hoor. Wat mij betreft is alles tiptop in orde.
Wat zou je graag een zien gebeuren t.a.v.
Stephen King en/of de fanclub?
Het allermooiste zou natuurlijk zijn als ik een
handtekening aan ‘m zou kunnen vragen, dat zou
echt geweldig zijn. Wat de fanclub betreft zou ik
het leuk vinden als de club weer eens een
Fanclubdag organiseert! Ik heb op de site het een
en ander gelezen over eerdere fanclubdagen en
het ziet eruit alsof het allemaal erg leuk was. Als
er nog eens zo’n dag komt, zal ik zeker weten
aanwezig zijn. (note van de redactie: hou onze 19e
verjaardag maar in de gaten!)
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Mr. Mercedes seizoen 2 van start

1 april! Kikker in je bil!

Releasedatum, acteurs en al het andere dat we weten

Stephen King blijft in het middelpunt van de belangstelling staan, lijkt het, want Mr. Mercedes is net toegezegd
voor een tweede seizoen op het AT&T publiek netwerk. In februari zullen de opnames van de 10 afleveringen van
het tweede seizoen beginnen met de opnames in Charleston, South Carolina, volgens een persbericht.
Terug voor het tweede seizoen zijn David E. Kelley (Big Little Lies) om het script te schrijven en Jack Bender
(Under the Dome) als regisseur. King, Kelley en Bender blijven ook in dienst als uitvoerend producenten, samen met
Dennis Lehane, die ook een deel van het script zal schrijven.
"Ik ben enthousiast en opgewonden," zei Kelley. "Dennis Lehane, Jack Bender, Stephen King, Brendan Gleeson... dit
is inderdaad een speciaal team."
"Mr. Mercedes is Stephen King schrijvend over de monsters in zijn karakters in plaats van die erbuiten," aldus
Bender. "We waren zeer gelukkig om een geweldige cast aan te trekken, onder leiding van Brendan Gleeson en
Harry Treadaway, om deze ontsierde, complexe kleurrijke personages tot leven te brengen. Met Sonar en AT&T,
samen met geweldige scripts en ons talentvolle team in Charleston, ben ik blij dit verhaal te mogen blijven
vertellen."

Hier is alles wat we over het tweede seizoen weten:
Mr. Mercedes Seizoen 2 release datum
Mr. Mercedes verwacht ergens in 2018 in première te gaan op Audience Network.

Mr. Mercedes Seizoen 2 acteurs
Jack Huston (Boardwalk Empire) en Maximiliano Hernandez (Sicario) doen mee in het tweede seizoen van
Mr. Mercedes, volgens Deadline. Huston speelt de slechterik, Brady Hartsfield arts, Felix Badineau. Hernandez is
assistent procureur generaal Antonio Montez.
Terugkerende acteurs zijn ster Brendan Gleeson als Bill Hodges, Harry Treadaway als Brady Hartsfield, Jharrel
Jerome als Jerome Robinson, Scott Lawrence als Inspecteur Peter Dixon, Breeda Wool als Lou Linklatter, Justine
Lupe als Holly Gibney en Holland Taylor als Ida Zilver.

Bron: Den of Geek

Pagina 18

MEI

2018

16E

JAARGANG

NR:

4

STEPHE N

KING

Martine liet zich dit keer inspireren door een Gargoyle
Pagina 19

FANCLUB

MEI

2018

16E

JAARGANG

NR:

4

STEPHE N

Movie Mistakes

KING

Door: Mim

Ken je het? Je zit een film te kijken en je denkt: hier gaat iets mis...
Nou, dat gebeurt vaker dan wij weten of denken.
Een voorbeeld: de acteur staat voor de spiegel, en in de spiegel zie je de hele cameracrew staan.
Op deze pagina nemen wij je mee op zoek naar de fouten in verfilmingen van Stephen King verhalen. Misschien
heb je ze zelf al ontdekt? Of misschien ga je nu juist de film nog eens kijken om te kijken of jij hetzelfde foutje
ziet. Er is veel te ontdekken, kom ga met ons mee en duik de film in zoals je misschien nog nooit hebt gedaan...

Aantal
Fouten:

15

Running MAN

Korte inhoud van de film:
Het is het jaar 2017. Politieagent Ben Richards (Arnold Schwarzenegger) wordt vals
beschuldigd van een massamoord. In deze toekomstige wereld kunnen criminelen de doodstraf
letterlijk ontlopen door mee te doen aan een duivels tv-spel. Ze worden losgelaten en moeten
vervolgens rennen voor hun leven terwijl de meest vreselijke moordenaars ze achtervolgen.
Nog nooit overleefde iemand dit keiharde spel. Maar nu doet Ben Richards mee.
Ze zijn gewaarschuwd.

•

In de scène na de uitbraak uit de gevangenis zien we Richards, Weiss en Laughlin door de stad heen lopen. Dan
zie je daar een heel groot tv-scherm waarop een reclame is voor de Running Man show. Het rare is alleen, dat dit
een aflevering is waar Richards in mee doet. Maar hoe kan je reclame maken voor iets wat nog niet gebeurd is?

•

In de vechtscène waarin je Arnold ziet vechten met een hockeydoelman, wordt hij gesneden door prikkeldraad
en druppelt er bloed op zijn pak. Maar in een volgende scène is zijn pak schoon en is de snee verdwenen.

•

In een van de scènes rent Arnold door de hopen puin heen, waarna er achter hem een explosie plaatsvindt. Als je
goed kijkt, kun je het mechanisme zien dat hem de lucht in werpt.

•

Als Sub-Zero Weiss in het net duwt, zie je Weiss naar de camera glijden. Net voordat hij de camera raakt, zie je
de hand van de cameraman om hem tegen de houden.

•

De film opent met Arnold in een helikopter, weigerend om op onschuldige vrouwen en kinderen te schieten.
Later in de film wordt dit veranderd in een andere context: onschuldige menselijke wezens.

•

Wanneer Arnold achtervolgd wordt door Dynamo in zijn buggy, lokt Arnold hem richting een stapel puin, wat
ervoor zorgt dat de buggy botst en omrolt. Wanneer de auto op zijn zij ligt, zie je een kabel die gebruikt wordt
om de auto om te draaien. In de volgende scène is die kabel verdwenen.

•

In de scène met Buzzsaw maakt Arnold een touw om een metalen punt vast. Buzzsaw vliegt van zijn fiets af en
belandt met zijn gezicht naar beneden. Wanneer Arnold bij hem komt, ligt hij nog met zijn gezicht naar beneden. Op het moment dat Arnold naar de kettingzaag reikt, komt de arm van Buzzsaw omhoog om Arnold te wurgen en ligt hij opeens op zijn rug.

•

Net voordat Dynamo met zijn auto omrolt, zie je
meerdere keren dat er een stuntman in rijdt en niet Dynamo zelf.

•

Wanneer Fireball voor de eerste keer de arena ingaat
om Ben en de vrouw achterna te gaan, verandertd elke keer
als de camera draait de afstand tussen hun in.

•

Wanneer Buzzsaw langs Arnold gaat en de pijp door
midden zaagt, heeft hij de kettingzaag in zijn linkerhand.
Dan zie je dat de camera hem volgt terwijl hij omdraait.
Maar dan zien we geen kettingzaag, want zijn linkerhand
heeft dan het stuur vast om dus om te draaien. Dan zien we
heel even Arnold om vervolgens Buzzsaw weer te zien en
dan is de kettingzaag ook weer terug in zijn hand.

Alweer zo’n prachtige inspiratie van ©Martine Bleyen.
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•

Nadat Dynamo Weiss vermoord heeft, zie je dat hij richting de camera gaat. We zien zijn lippen bewegen alsof
hij praat, maar er is geen geluid te horen.

•

Wanneer Fireball opstijgt voor de eerste keer, en je kijkt helemaal boven hem, zie je aan de top van de stenen
toren achter hem een schaduw van zijn tuig dat hem omhoog helpt.

•

Net voordat Arnold bij het appartement van zijn broer aankomt, loopt hij over een plein. De mensen die daar
staan en zitten in de achtergrond, veranderen zowel in deze scène, als in de scène die veel later is, nadat hij is
gevangen, geen centimeter veranderd van hun positie.

•

Op het moment dat Killian met Agnes praat over de volgende moord zegt ze: "That's a tough one". Je ziet haar
linkerwijsvinger op haar mondhoek. Dan zien we Killian, en gaan de camera’s terug naar Agnes en zien we dat
haar hand een heel stuk naar beneden is gezakt.

•

Wanneer Amber een vergaan skelet ziet van een loper, pakt ze het identiteitsplaatje van het lichaam en leest de
naam Whitman. Maar als de dode lopers een plaatje hebben, waarom heeft Arnold dat dan niet?

Alweer zo’n prachtige inspiratie van ©Martine Bleyen.
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Het groene kristal van Esther Wagenaar
Ik vind een boek met de mengeling van fantasy en Sci-Fi altijd
leuk om te lezen en vond het dan ook leuk om te zien dat
Celtica Publishing het aandurft met het allereerste boek van
Esther Wagenaar. Op haar website is nog veel meer informatie
terug te vinden (niet dat je die nodig hebt voor je leesplezier
hoor!) en op deze plek kun je alvast een stukje lezen.
Esther Wagenaar (1970) groeide op in Wieringerwerf. Doordat
ze ziek werd en weinig meer kon, zat ze op haar 21-ste thuis
en schreef in die periode de drie delen over Terra 7: meer dan 1000 handgeschreven A4-tjes. Omdat haar vader SF-boeken verzamelde en ze die
ook al jong las, was haar keuze voor een SF-verhaal logisch. Nadat ze
weer beter was, ging ze andere dingen doen, maar heel af en toe haalde
ze het boek tevoorschijn en liet het ook aan anderen lezen. Door drukte
met werk en gezin bleef het nog steeds in de kast. Tot 2016, toen kreeg
ze de moed om een uitgever te gaan zoeken, en vond die bij Celtica
Publishing. Zo staat tenminste ook te lezen achterin het boek.
Terra 7 wordt een trilogie, en het eerste boek gaat over deze wereld, die
ooit werd gekoloniseerd vanuit het ideaalbeeld van een geweldloze
samenleving. Als de Aardse wetenschappers Virginia, Conrad en Redbod
de planeet na eeuwen herontdekken, komen ze erachter dat het leven er
niet bepaald paradijselijk is. De volken zijn door genetische manipulatie
uit elkaar gedreven en zelfs lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te
staan. Een van de wetenschappers wordt ontvoerd en Virginia en Conrad
willen hem gaan redden. Bijgestaan door Zania, een Terrazone en Dion,
een Groene met telepathische gaven, gaan ze op zoek naar hun schip en
hun vriend.
Hoe dan ook… het sprak me aan en toen ik aan het boek begon bleef het
me ook trekken om te blijven lezen. Op aarde zijn al heel veel problemen
opgelost: oorlog, ziekten, klimaatproblemen. De locatie was slechts een
vermoeden, maar dan komen de aardse wetenschappers op Terra 7
terecht (hun schip wordt neergeschoten door Afranen), een plek waar
mensen destijds heen vluchtten om een vreedzame, niet technologische
samenleving te stichten. Daar blijkt weinig van terecht gekomen te zijn,
en er is een hevige strijd gaande tussen Terrazone’s, Beryls en Afranen,
waar ze middenin terecht komen.
Wat vooral opvalt is de enthousiaste vertelwijze van de schrijfster. Het
leest lekker vlot door, geen moeilijke woorden of zinnen en een mooi
tempo. Zania (Terrazone) en Dion (een groene) zijn de hoofdrolspelers,
ondanks dat het om een van de ontvoerde wetenschappers gaat (waar we
eigenlijk niets meer van te weten komen, maar dat is vast bewaard voor
het volgende deel?). Je leert hun verleden kennen, samen ontdekken ze
dingen en helpen ze hun nieuwe vrienden van aarde. Zania en Dion hebben een mooie diepgang meegekregen, iets dat ik bij sommige andere
karakters nog wel mis, maar ook dat zou in een volgend deel verder
uitgediept kunnen worden.
Zoals gezegd is het een mengeling tussen Sci-Fi en fantasy, maar het is
ook zeker een spannend verhaal. De nodige vijanden moeten verslagen
worden voor het doel bereikt kan worden, en daar zitten soms mooie (en
psychologische) gevechten tussen. Buiten dat de vermiste wetenschapper
gered moet worden—en eigenlijk te weinig aandacht krijgt in dit eerste
deel—, zijn er andere problemen die zij met elkaar proberen op te lossen.
Het komt zelfs tot een onverwachte samenwerking tussen de Terrazones
en de Groenen, tegen de Afranen.
En hoe dat afloopt… dat staat natuurlijk in de volgende delen. Niet een
echte cliffhanger op het einde, meer een afscheid van sommige karakters.
Gaan we die nog terugzien? Deel 2: Het Huis van de Roos en/of deel 3:
Het antiparadijs gaan daar ongetwijfeld antwoord op geven. Een vervolg
en antwoord waar ik toch wel benieuwd naar ben.
Als je van de boeken van Josh Helm houdt (al eerder gerecenseerd in
Kings Things) zul je het combigenre en de schrijfstijl van Esther ook zeker
kunnen waarderen. Door het verhaal en haar lekkere schrijfstijl maar
mooi een dikke 7,5 verdiend.
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De Afgrond, boek 4: het Verraad - Rolf Osterberg
Het vierde deel van De Afgrond-cyclus kabbelt net als de reis van Leila naar de afgrond voort. De
legers van Shirah, de godin van het kwaad, voegen zich samen en trekken gestaag verder in hun tocht
nu het elfenrijk Erdal gevallen is. Het lijkt er op dat het eindspel gespeeld gaat worden in de rijken
van de trollen en de gnomen. Pas dan, als alle tegenstand gebroken of verslagen is, kan Shirah haar
nieuwe orde stichten. Dit kan niet gebeuren als de afgrond voor altijd gesloten wordt door de Hogepriesteres Leila, daarom wil Shirah koste wat kost Leila uit de weg ruimen. Gesteund door
vertegenwoordigers van diverse volken vervolgt de Hogepriesteres haar weg. Leila moet leren hoe ze
haar positieve energie kan kanaliseren zodat ze klaar is voor de confrontatie met Shirah. Maar wie
gaat haar dit leren, nu de elfenkoningin uitgeschakeld is door Shirah? Leila ontmoet met haar groep
vertrouwelingen een gwargvrouw die over negatieve energie bezit. Leila raakt hier van in de war.
Gwargs, dat is toch een primitief volk dat totaal onderworpen is aan de wil van Shirah? Op aandringen
van Marsa, de godin van de zee, wordt de gwargvrouw opgenomen in de groep. Wat weet Marsa dat
de anderen niet weten? De gwargvrouw gaat vast een belangrijke rol spelen in de strijd, maar welke?
Steunt ze het goede of het kwade? Leila komt erachter dat ze ook over negatieve energie beschikt, is
daarom de gwargvrouw in hun midden gekomen? Op dit strijdtoneel realiseren de sneeuwdraken zich
ondertussen dat ze zich na honderden jaren niet meer afzijdig kunnen houden. Leila is daarom ook op
zoek naar de 10 drakenmessen, om zo de sneeuwdraken aan zich te binden.
In dit vierde deel wordt langzaamaan toegewerkt naar de climax, het eindgevecht tussen Shirah en
haar legers enerzijds, en aan de andere kant de trollen, gnomen en elfen die achter de
Hogepriesteres staan. Het punt is echter dat dit té langzaam gebeurt. Er zit te weinig vaart in het
verhaal. Ik mis de urgentie. Er wordt continu geschakeld tussen de belevenissen van de diverse
reisgezelschappen, die nogal versnipperd zijn. Er mag dan een lijst zijn in het boek over wie wie is,
maar als je toch regelmatig van dit lijstje moet spieken, dan is dat geen goed teken. Er gebeurt
genoeg, maar dat is het probleem: er wordt geschaakt op te veel borden tegelijk en dat maakt dat je
het overzicht een beetje kwijt raakt. De kracht van een boek leunt voor een groot deel op de personages. Ze kunnen een boek maken of breken. Je kunt niet verwachten dat in een boek met
zoveel karakters ze allemaal uitgediept worden, maar ik vind dat dit te weinig gebeurt. Je wilt je
graag verbonden voelen en dat gebeurt alleen als ze tot leven worden gewekt, een eigen gezicht en
verhaal hebben. Ondanks dat het verhaal toewerkt naar een apotheose, krijg ik af en toe de indruk
dat het meer van hetzelfde is. Tegenstanders die in
de klauwen van Shirah vallen en tot slaven
worden gemaakt, gesneuvelden die in de
kookpotten van de Gwargs vallen, de profeet Zorc
die onder Shirah valt en luistert naar de bevelen
van de ondergod Suru die ook weer dreigt om Zorc
tot een slaaf te maken als hij niet luistert, het is
allemaal teveel, de verveling stak meer dan eens
zijn kop op. Het is jammer, want op zich is het basisidee helemaal zo gek nog niet. Maar het
verhaal leeft niet genoeg. Het heeft geen ziel. En
juist dat wil je als lezer graag zien. De omgeving
helemaal vergeten en opgaan in het verhaal. Je wilt
het idee krijgen dat je ìn het verhaal zit, en niet
aan de zijlijn staat om alles van een afstand te bekijken. Dit gezegd hebbende, is er natuurlijk wel de
nieuwsgierigheid hoe dit allemaal afloopt. Dat er
dingen zijn die je liever anders had gezien of mist,
doet hier niets aan af. Op naar het laatste deel 5,
dan zullen we weten of Leila slaagt in haar missie
en of Shirah voor eens en voor altijd wordt uitgeschakeld. Pas dan kun je de balans opmaken over
de reeks als geheel.
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De Parijse connectie
‘Een journaliste en een rechercheur strijden tegen
vrouwenhandel.’ De slagzin op de duistere kaft zou zo
uit een nieuwsartikel kunnen zijn geplukt waarin de
strijd van twee goed bedoelende mensen wordt bezongen.
Het probleem in De Parijse connectie is dus bijzonder
actueel, maar de setting omvat verrassend genoeg het
Amsterdam en Parijs van de 19de-20ste eeuw. Dat
maakt dat deze thriller onmiddellijk mijn aandacht
heeft. Een mix tussen oud en nieuw waarbij de
inspecteur van de zaak geen beschikking heeft over de
nieuwste snufjes als hulpmiddel om de dader op te
sporen, dat vraagt wat creativiteit van de schrijver.
Gerrit Barendrecht start zijn verhaal vanuit de
beleving van een slachtoffer waarmee hij onmiddellijk de
krijtlijnen uitzet voor het profiel van de dader. Deze keuze
werkt wel enigszins misleidend omdat dit de enige keer is dat
hij opteert voor dat perspectief. De rest van het verhaal wordt
steeds vanuit inspecteur Julius Katz of journaliste Ida de
Morsain vertelt.
Wat meteen opvalt, is de zeer filmische schrijfstijl. Er komen
vaak opsommingen van een omgeving voor zodat je je hier als
lezer een goed beeld van kan vormen. Of dat altijd noodzakelijk
is, is een andere vraag. Het is namelijk niet zo dat Barendrecht
hints verstopt binnen deze omgeving, het gaat eerder om het
zetten van de sfeer.
Het veelvuldig gebruik van technische benamingen, zoals de
opsommingen van de vele soorten wapens die inspecteur Katz
tijdens de Atjeh-oorlog leerde kennen of de verschillende soorten rijtuigen die de straten onveilig maken, lijkt hetzelfde doel
te dienen. Dat levert een eerder klassiek lezende thriller op,
maar wel met een moderne insteek die tot uiting komt in de
personages en de eigenlijke verhaallijn.
Met Ida de Morsain zet Barendrecht een vooruitstrevende en
boeiende vrouw neer die opbokst tegen de vooroordelen van
haar tijdsgeest. Inspecteur Julius Katz vervult de rol van ruwe
bolster met blanke pit en het hart op de juiste plaats. Hoewel
er soms net een tikkeltje te veel aan toeval en geluk in het
verhaal is opgenomen, boeien de misdaden en bijhorende
zoektochten meer dan voldoende om je als lezer gaande te
houden. Wel zou een betere verdeling van de ontwikkelingen
mogelijk zijn. Nu voelt het eerder cliché-achtige einde aan als
een spurt terwijl de rest van het verhaal een wandelmarathon
is. De Parijse connectie is een opvallende thriller dankzij de
combinatie van een (nog steeds) actueel probleem zoals
vrouwenhandel en de historische setting.
De filmische schrijfstijl, interessante personages en duidelijke
verhaallijn houden alles boeiend, al ligt het tempo van de
ontwikkelingen opvallend lager dan de maatstaf binnen het
genre. Hoewel het einde net iets te voorspelbaar is, mag
Barendrecht met zijn De Parijse connectie zeker worden toegevoegd aan de lijst met interessante thrillerauteurs.
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Alien: Covenant

door Jeroen

De bemanning van het kolonieschip Covenant is op weg
naar een verre planeet aan de andere kant van de Melkweg. Ze denken een onbekend paradijs te ontdekken,
maar dit blijkt een duistere en gevaarlijke wereld te zijn.
De enige bewoner blijkt de 'synthetische' David (Michael
Fassbender) te zijn, een overlevende van de gedoemde
Prometheus- expeditie.

Regie:
Ridley Scott
Genre:
SciFi/Horror
Cast:
Michael Fassbender,
Katherine Waterston,
Billy Crudup
en anderen

Van de Alien-serie ben ik ondertussen de tel wel kwijt, na de
originele delen en de combinatie met Predator heeft de
Alien-serie in 2012 een herstart gekregen met Prometheus.
Net als Prometheus is Covenant de naam van het ruimteschip. In tegenstelling tot Prometheus mag deze film wel
Alien heten. De originele Alien-films blijven hoogstandjes
ondanks dat ze ondertussen behoorlijk gedateerd zijn.
Prometheus was een hele sterke reboot en deze film volgt
de weg die in 2012 ingeslagen is. Uiteraard zijn de beelden
en de special effects wel wat verbeterd sinds 1979. Maar ook
het verhaal zit goed in elkaar. In Prometheus waren ze
vooral op zoek naar onze scheppers en troffen daarbij
containers met een virus aan.

Film gebaseerd op:
Alien(1979)
Jaar van uitgifte:
2017
Speelduur:
122 minuten

In Alien Covenant ontwikkelt dit
virus zich tot het herkenbare en
vertrouwde monster. Ook de manier waarop de alien geboren
twordt, ontwikkeld zich tot uiteindelijk de wijze die bij iedereen
wel bekend is. Alien Covenant kun
je meer zien als een reboot van
het origineel uit 1979. Toch volgt
het wel het verhaal dat ingeslagen
is met Prometheus.

Iedereen die bekend is met het origineel zal
toch een aantal vertrouwde momenten hebben.
Slimme manier om nieuwe Alien-fans naar de
bioscoop te lokken en de oude fans niet teleur
te stellen. Zoals het hoort zijn er voldoende
bloederige en spannende momenten. De monsters veranderen gaandeweg de film van bleke
snelle monstertjes tot het klassieke zwarte
glimmende monster. Voor de echte Alien-fans
een genot om naar te kijken. Ook bloedt deze
alien de bekende zoutzuurachtige substantie.
De twee uur zijn zo om en ik hoop dan ook dat
Ridley Scott ondertussen al bezig is met een
vervolg op deze film…….
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De Stephen King Fanclub is oorspronkelijk opgericht in 1999. De fanclub in de huidige vorm bestaat sinds 2002. Op 21 september 2002
kwam de website online. Het nieuwe bestuur heeft er bij de oprichting voor gekozen om met donateurs te gaan werken in plaats van met
betalende leden, zoals dat vóór 2002 het geval was. Dit wil dus zeggen dat iedereen bij alle informatie kan komen, en ook gratis gebruik
kan maken van het forum.
De fanclub heeft een aantal vaste crewmembers en meerdere vrijwilligers, die er met elkaar voor zorgen dat de fans kunnen worden voorzien van al het nieuws omtrent Stephen King. Zo genereert de website
maandelijks meer dan 2,5 miljoen hits en trekt ongeveer 1500 bezoekers per dag. Kings Things is slechts één van de vele zaken die de fanclub te bieden heeft voor Stephen King-fans.
We organiseren met regelmaat een fanclubdag of een Dollarbaby Film
Festival, of bezoeken een boekenmarkt of zijn te gast bij een bijeenkomst van anderen. Er is een forum en via de mailing kunnen we alle
Stephen King-fans gemakkelijk op de hoogte houden van het nieuws of
speciale aanbiedingen van onze sponsors.
En allemaal gratis!
Er is ook fanclubmerchandise te koop om ons te sponsoren!
Wil je ons werk ondersteunen: een donatie kunnen we altijd gebruiken. We gebruiken het voor de verzendkosten van prijzen, kosten KvK
en software, maar ook voor de merchandise, een fanclubdag en mogelijkheden om kortingen te creëren. Maar ook je bestelling in onze
eigen fanclubwinkel, en het boekwinkeltje van Stephen King Fans
levert de fanclub een percentage op.
Help ons en stort een bedrag naar keuze naar
NL08 KNAB 0725 0367 37 t.n.v. stichting Stephen King Fanclub te
Utrecht.

