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Murphy’s Law

VAN DE REDAKTIE
Beste Lezers,
Dit nummer komt (ijs en weder
dienende) uit op Murphy
Mania. Dat wordt dit jaar nog
gehouden op de oude locatie
van Dansschool Wesseling.
Volgend jaar zal hopelijk de
nieuwe,
grotere,
locatie
beschikbaar zijn. Desondanks
hopen wij dat het ook dit jaar
weer een gezellige dag zal
worden. Peter en ik zijn net terug van Salute, de grote wargame
beurs in Londen. Het zou fantastisch zijn als Murphy Mania ook
ooit zo groot zou kunnen worden. (Oké, half zo groot is ook goed.)
Ondertussen zitten we al een paar weken zonder voorzitter.
Mensen dat kan niet!! Is er nou echt niemand die deze functie op
zich wil nemen? Een vereniging heeft nu eenmaal een bestuur
nodig om de zakelijke details te regelen, zodat alle leden kunnen
genieten van hun hobby. Het hebben van een bestuursfunctie is
geen belemmering voor het spelen op speldagen, het betekent 6
tot 12 keer bestuursdienst per jaar, wat vergaderingen en wat
andere taken. Dit alles is best te doen. Kom op, zet je schouders
er eens onder en doe wat terug voor de club!!
Dit gezegd hebbende, ga ik verder met me te bedenken wat ik in
vredesnaam ga doen met de dertig of veertig Orclings die ik tijdens
Salute heb aangeschaft. (Ze waren in de aanbieding!!!)
Groetjes,
Petra Schulein-Coret.
De deadline voor het volgende nummer is: 5 juni 2008
P.S. Ik ben tijdens een Warhammer Ancient Battles toernooi op
Ducosim afgelopen maart tot mijn grote verbazing kampioen
geworden, wegens het compleet wegvagen van mijn
tegenstanders. (oké, die ene had nog een vaandeldrager op het
slagveld staan, maar verder was alles weg…)
Ben ik toch eigenlijk stiekem wel een beetje trots op ;-)
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Bericht van Boven
April 2008
April, de dagen lengen zich weer, de zon
laat zich steeds vaker zien, tijd om de
winter depressie van ons af te schudden.
De speldagen op zaterdag worden goed
bezocht, Bloodbowl, Warhammer, Cold
War Commander en andere spelen
worden druk gespeeld. Onze vereniging
gaf acte de presénce op de meeste
wargame shows: het demoteam maakte
overuren op de Red Barons conventie in
Gentbrugge (1 maart), de Ducosim conventie (8 maart) en had een
première op Action 2008 in Rheindalen (21 maart). Murphen
bezochten ook Modelforce in Leopoldsburg, wat zeer leerzaam
was. Komend weekeinde hoop ik weer aangename uren door te
brengen bij de Elf Fantasy fair in Haarzuilens. En natuurlijk niet te
vergeten: Murphy Mania 2008 staat voor de deur. Altijd weer
spannend hoe dat gaat verlopen maar ik ga er zonder meer vanuit
dat de organisatie in capabele handen is en ook dit weer voor alle
aanwezigen een onvergetelijke ervaring gaat worden. Vergeet u
zich vooral niet op te geven voor the megagame ‘Terug naar
Yendor’.
Om met de woorden van een lid te spreken: “Life is good”. Tja, zo
voelt het wel, maar zo is het niet. Het valt u misschien op dat dit
het eerste woord van boven is dat niet door de voorzitter is
geschreven maar door de secretaris. De afgelopen AV was ook
een historische gebeurtenis, in zoverre dat de functie van
voorzitter is vrij gekomen en voor het eerst in onze lange
geschiedenis niet is vervuld. Vanuit het bestuur hadden we dit niet
verwacht. Ik bedoel, het animo is de laatste jaren niet hoog maar
het is niet eerder voorgekomen dat alle negentien aanwezigen de
kaken stijf op elkaar hielden bij een dringend verzoek vanuit het
bestuur.
Ik kan begrijpen dat u hun sporen hebben verdiend in het bestuur
of een commissie en vindt dat u uw plicht heeft gedaan. U zit
fysiek of emotioneel niet goed in uw vel. U hebt een drukke baan
en moet cursussen volgen of overwerken in het kader van uw
carrière. Uw gezin vraagt veel aandacht. U woont op niet
onaanzienlijke afstand van Delft. U moet uw zieke moeder
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verzorgen. U heeft een baan bij de vrijwillige brandweer. Kortom,
die enkele dag dat u Murphy’s Heroes bezoekt wilt u ook niet nog
eens geconfronteerd worden met een verplichting. Ik begrijp het. Ik
wil er echter nogmaals op wijzen dat de positie van voorzitter niet
zo zwaar is als het lijkt. U moet elke maand een keer aanwezig zijn
voor een bestuursdienst, twee keer per jaar een vergadering
voorzitten en af en toe de agenda voor een bestuursvergadering
opstellen. Leiderschap, visie, initiatief, goede communicatieve
vaardigheden en een representatief uiterlijk zijn meegenomen,
maar voor deze functie geen vereiste.
Het bestuur heeft nu geen voorzitter meer. De overige
bestuursleden moeten meer bestuursdiensten gaan draaien en ik
moet even aanzien hoe het zich de komende tijd gaat houden. Ik
ga er vanuit dat er bij de volgende AV wel vrijwilligers zullen zijn
om de vrijgekomen bestuursfuncties te vervullen, anders vrees ik
dat het voortbestaan van deze vereniging ernstig in gevaar komt.
Met vriendelijke groet,
Rob Koppendraier (secretaris en interim voorzitter)

Een van de radiografisch bestuurbare tanks die op Salute
rondreden. (voorproefje van volgend nummer).
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Het Portret
Deel II
De week daarop kreeg ik keelpijn.
Niet zo heel verwonderlijk want een
groot aantal van mijn collega’s
waren mij al voorgegaan. Het was
een voorteken van een week je
hoesten, niezen, koorts en algehele
lamlendigheid.
Nu verveel ik me dus zelden, (geen
tijd!) maar toen ik zo in bed lag en
de plooien van het gordijn voor de
tachtigste keer geteld had. (Het
frustrerende was dat ik steeds de tel kwijt raakte.) besloot ik het
dagboek van mijn tante maar een te gaan lezen. Dat was òf
interessant, òf zo saai dat ik vanzelf in bed zou vallen. Mijn tante
was niet zo’n held als het ging om verhalen vertellen, haar
vakantie kaarten bevatten dan ook zelden meer dan de woorden:
de zon schijnt/ het regent/ het sneeuwt hier, Groetjes, Irene.
Haar dagboeken waren, in het begin althans, niet veel beter. Ze
vertelde over de rijke familie bij wie ze werkte als secretaresse en
met wie ze ook regelmatig op reis ging. Dat was in de jaren dertig
van de vorige eeuw toen reizen per vliegtuig nog lang niet zo
gewoon was als nu. Tante Irene en haar werkgevers reisden dan
ook voornamelijk per boot of per trein. Het bleek al snel dat tante
Irene niet goed tegen zeereizen kon. Ze klaagde in haar
dagboeken steevast over zeeziekte. Gelukkig voor haar was de
mevrouw voor wie ze werkte en meestal precies hetzelfde aan toe
dus toen Mijnheer een keer plotseling terug moest naar Nederland
stemden ze beiden van harte in met het voorstel dat zij in de
Verenigde Staten zouden blijven terwijl Mijnheer kort op en neer
ging.
Ze huurden voor de gelegenheid een huis in New England waar de
twee dames die zomer konden verblijven.
Mevrouw leed aan allerlei grotere en kleinere kwaaltjes en zo kon
het gebeuren dat tante Irene op een gegeven dag toestemming
kreeg om naar het dorpje te gaan. Het was stralend mooi weer, zo
zei Mevrouw, en een jonge meid zoals mijn tante hoefde niet de
hele dag binnen zitten omdat zij toevallig onwel was.
En dus trok mijn tante haar wandelschoenen aan en ging met hoed
en parasol naar het dorpje.
Erg groot was het niet en de mensen daar spraken een soort
Engels dat mijn tante niet goed verstond en bovendien schenen ze
weinig tijd voor haar te hebben. Al gauw bleek waarom, er was een
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begrafenis gaande en de overledene was kennelijk zeer geliefd in
het dorp gezien het grote aantal rouwenden.
Tante Irene werd min of meer meegezogen in de rouwstoet en
kwam al doende terecht op het kerkhof. Omdat ze de verdrietige
dorpelingen niet wilde storen besloot ze een ommetje te maken op
het kerkhof, ver van de droevige menigte.
Zo kwam ze terecht in het gedeelte waar de doden die tijdens de
Amerikaanse Burgeroorlog waren gesneuveld lagen. Tante Irene
had het een en ander over die periode gelezen en het altijd
bijzonder schrijnend gevonden dat broers elkaar als tegenstanders
tegen konden komen op het slagveld. De verschrikkelijke dingen
die konden gebeuren in de naam van oorlog. En zoveel jonge
mannen die hier begraven lagen waren nog zo jong. Het viel haar
op dat de meesten van hen de zelfde sterfdatum hadden. Dat
moest een afschuwelijke dag geweest zijn toen half het dorp zijn
zoons kwijt raakte….
Een van de grafstenen viel haar op. Niet alleen was hij ouder dan
de rest toen hij overleed maar ook de tekst op zijn steen was
anders.
Ze heeft de moeite genomen om de tekst op te schrijven in het
kleine notitieboekje dat ze altijd bij zich had.
Cpt. Joshua Anderson
12th Jan. 1818 – 2nd july 1863
My dearest Irene
We will meet once more
In Gods own Garden
Nu was mijn tante niet bijzonder sentimenteel, maar om zo haar
eigen naam aan te treffen op een grafsteen van bijna honderd jaar
oud in een ver land, dat deed haar toch wel wat.
Dat bleek ook uit haar beschrijving van het incident: waar ze
anders kort en zakelijk was vertelde ze hier tot in de details wat ze
die dag meemaakte.
Plotseling was het alsof een kille bries langs haar wang streelde,
terwijl het toch een warme dag was. Ze beschreef het in poëtische
termen: Het voelde aan alsof een ijzige bries uit het hiernamaals
een kille, kuise kus op mijn wang drukte.
Een korte aantekening van de avond van diezelfde dag vermeldde:
Het gekke is dat ik niet eens bang was, eerder bedroefd alsof een
geliefde persoon mij begroet had en ik hem niet terug kon zoenen,
omdat hij dood was.
Mevrouw was de volgende dag al weer een stuk beter en dus hield
tante Irene haar gezelschap in de schaduwrijke tuin die bij het
landhuis hoorde. Het was een intieme tuin met een terras en zo’n
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brede schommelbank die onder de bomen hing. Mevrouw zat in
een van de gerieflijke stoelen en mijn tante hield zich onledig met
een borduurwerkje.
Op een gegeven moment ontdekte ze dat een bepaalde kleur roze
miste. Ze concludeerde dat ze die waarschijnlijk binnen had laten
liggen en verontschuldigde zich even bij haar Mevrouw om het op
te halen.
Ze verbleven er nog niet zo heel lang en dus nam ze prompt de
verkeerde gang en kwam in een compleet ander deel van het huis
uit. En zo passeerde ze een schilderij dat mij qua beschrijving erg
bekend voorkwam. Het was een weelderig groen landschap met
een landhuis op de achtergrond. Ze beschreef details die ik,
opkijkend vanuit mijn bed direct herkende. Alleen bevatte haar
schilderij geen jonge vrouw op de voorgrond. Het schilderijtje was
in niet zo’n beste staat maar toch meende mijn tante door het stof
heen het landschap rondom het landhuis waar zij verbleef te
herkennen. Ze bleef enige tijd staan kijken zonder te weten
waarom. Die avond vroeg ze zich in haar dagboek af of zij
misschien een koutje onder de leden had, want het voelde aan
alsof ze koorts had.
Een paar dagen later stond het schilderijtje in hal. Het was zo te
zien gevallen en de lijst was zeer ernstig beschadigd. Mijn tante
vroeg aan de huishoudster wat ze ermee ging doen. Deze
antwoordde dat het ding nu eindelijk een weggegooid ging worden.
Het was nu al voor de zoveelste keer gevallen en wat men ook
verzon het bleef maar niet hangen.
“Mag ik het dan hebben?” vroeg mijn tante, verbaasd over haar
eigen vermetelheid.
“Ga je gang,” zei de huishoudster, schouderophalend.
En zo belandde het schilderijtje in mijn tantes kamer. Het haakje
aan de achterkant was grondig kapot en de lijst lag vrijwel geheel
uit elkaar. Maar toch was mijn tante er blij mee. Het was een
gevoel dat ze niet kon verklaren. Een goed gevoel, dat wel.
Een paar weken later was haar Mevrouw weer eens ziek en dus
trok mijn tante erop uit. Ze vroeg in het kleine winkeltje van het
dorp waar ze haar brieven postte of er ook iemand in het dorp in
staat was om een lijst te repareren.
De forse dame die haar hielp verwees haar naar ene William
Vanderwal, die net buiten het dorp woonde. Ze waarschuwde mijn
tante wel dat het een merkwaardige persoon was. Trouwens, zo
voegde ze er aan toe, die hele familie was merkwaardig. Al
generaties.
Toen ze het huisje van William Vanderwal zag kreeg mijn tante zo
haar bedenkingen. Het zag er verwaarloosd en vervallen uit.
Onkruid groeide lukraak door het tegelpad en er was niet een muur
8
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die recht stond. En de man die hier woonde moest haar lijstje
maken?
Bijna was ze omgedraaid en weggelopen, maar een vriendelijke
oude stem begroette haar en ze vond dat ze op z’n minst even
gedag kon zeggen.
De oude Vanderwal, - want oud was hij, gerimpeld en verweerd
door de zon en de jaren-, droeg kleding die in dezelfde staat
verkeerde als zijn huisje. Oud en versleten en onhandig
gerepareerd. Maar wel schoon. Nou ja, zo schoon als iemand kan
zijn die in zijn moestuintje onkruid aan het wieden is. Goed
beschouwd was hij dus niet schoon maar het was nieuw vuil dat
aan zijn knieën kleefde en hij stonk ook niet.
“Wat kan ik voor je doen, meiske?” vroeg hij in nauwelijks
verstaanbaar Engels.
Tante Irene toonde hem haar schilderijtje en vroeg hem of hij de
lijst kon repareren.
De oude man nam het van haar over en keek lang en fronsend
naar het landschapje. Even dacht mijn tante dat hij zou besluiten
dat het niet mogelijk was, maar toen haalde hij een gekreukte
zakdoek uit zijn zak en veegde zijn ogen ermee af.
“Het is lang geleden dat ik dat gezien heb, “ zei hij. “ Dit komt uit
het Grote Huis , nietwaar?”
“Ze wilden het wegdoen,” sprak mijn tante snel, - ze wilde niet dat
hij zou denken dat ze het gestolen had. “Omdat het kapot was.”
“ Dat zou zonde zijn,” mompelde de oude man. “ Dat zou vreselijk
zonde zijn.” En hij voegde er iets aan toe wat mijn tante niet
begreep. Ze had de indruk dat het misschien ook niet de bedoeling
was geweest dat ze het hoorde. Want hij zei het op zeer zachte
toon. Maar tante Irene was jong en had, in die tijd uitstekende oren
en dus hoorde ze hem zeggen :“Ze hebben hem daar nooit
gemogen. Nooit.”
Wat hij daarmee bedoelde kwam ze die dag althans niet te weten.
Hij nam het schilderijtje van haar over en beloofde het binnen een
week gerepareerd te hebben.
En al mompelend schuifelde hij zijn vervallen huisje binnen.
Wordt vervolgd………………………………….Petra Coret
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Zwervers en spoorzoekende voertuigen.
Ofwel: over de zin en onzin van
vertalingen in de spellenwereld.
Waar ik mij telkens weer over
verbaas en aan erger is dat de
meeste spellenfabrikanten (of het nu
gaat over computer-, miniatuur- of
bordspellen) het kennelijk niet nodig
vinden om voldoende aandacht en
budget te besteden aan goede
vertalingen.
Persoonlijk heb ik, behalve in het
geval van talen die ik niet ken,
eigenlijk liever het origineel, maar ik
begrijp best dat niet iedereen een
talenknobbel heeft.
Voor een hoop mensen is een Nederlandse vertaling best zinvol
en zelfs nodig. Maar ik vraag me af hoe bruikbaar de meeste
vertalingen voor die mensen nou echt zijn.
Ik heb zelf Grieks en Latijn gestudeerd dus ik weet uit eigen
ervaring dat het niet makkelijk is om een goede vertaling van iets
te maken die ook aan een toevallige voorbijganger nog duidelijk
kan maken wat er staat zonder dat je geweld doet aan het
origineel. Om een goede vertaling te maken moet je voldoen aan
een aantal voorwaarden:
• Je moet beide talen (dwz het origineel en de doel taal) tot in de
puntjes beheersen en een goed begrip hebben van de
verschillen
en
overeenkomsten
qua
woordenschat,
spreekwoorden e.d. en grammatica van de beide talen.
• Je moet terdege kennis bezitten over het genre, onderwerp en
de bijbehorende technische termen.
• Je moet goed weten wanneer je iets letterlijk kunt vertalen en
wanneer je iets moet omschrijven.
• Je moet weten wanneer je een technische term wel en
wanneer je hem niet moet vertalen. Soms is het namelijk
duidelijker als je de originele term laat staan.
Kortom; het is nog best moeilijk. En ook een professionele vertaler
kan nog wel eens de plank misslaan. Maar wanneer je dit soort
dingen overlaat aan een amateur gebeuren er helemaal rampen
(uitzonderingen daargelaten).
De voorbeelden zijn legio.
De Nederlandse vertaling van de handleiding van Mechwarrior is
bijvoorbeeld volgens mij geschreven door iemand die zelf geen
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wargames speelt en maximaal twee jaar middelbare school Engels
heeft gehad met als hoogste cijfer een 6 ½. Dat blijkt uit van alles.
De meest afschuwelijke fout is wel die van het “spoorzoekend
voertuig”.
In het Engels staat er “tracked vehicle”. Om het nog makkelijker te
maken staat deze uitdrukking in een opsomming van de
verschillende manieren van voortbewegen, maar die hint heeft de
vertaler niet begrepen.
“Tracked” in het Engels is een voltooid deelwoord. Een voltooid
deelwoord geeft een afgeronde toestand aan en dient dus ook
vertaald te worden met een voltooid deelwoord of op z’n minst een
omschrijving van een afgeronde toestand. De vertaler in kwestie
koos echter voor een tegenwoordig deelwoord dat een nog niet
afgeronde handeling aangeeft. En kiest dan vervolgens ook nog de
verkeerde vertaling van “track”. Als dat inderdaad “spoorzoeken”
zou zijn in dit geval, zou de juiste vertaling “opgespoord” zijn.
“Track” is in dit geval echter “rupsband”. En dat zou iemand met
enige wargame- of militaire ervaring toch moeten weten.
“Tracked” is dus “voorzien van een rupsband” en dat noemen we
in het Nederlands een rupsvoertuig. Trouwens, als je ook maar
één voertuigje optilt met het symbooltje in kwestie zie je meteen
dat het een rupsvoertuig is. Dat heeft de vertaler duidelijk dus ook
niet gedaan.
In dit geval is de Nederlandse vertaling een volkomen verspilling
van tijd en moeite en van het geld van de consument. (Verder wel
een leuk spel overigens.)
Andere voorbeelden betreffen Nederlandse vertalingen van
handleidingen van Engelse en Duitse computerspellen. Heel
handig.
Vooral als het een rollenspel betreft dat zelf geheel in het Engels
is, met tig toverspreuken die alleen met de Nederlandse vertaling
in het boekje staan. Kun je lekker heen en weer vertalen.
Of wat dacht je van een tabel waarbij aan de bovenkant de
(langere) Nederlandse kopjes niet boven de kolommen pasten en
er dus ongemerkt een mist, waardoor je als speler meestal pas te
laat merkt dat je de verkeerde beslissingen hebt genomen
gebaseerd op het verkeerd lezen van de tabel.
En dan zijn er nog vertalingen die de lading niet dekken: ranger
wordt zwerver, turn undead wordt ondood worden etc. Rollenspel
termen dus in dit geval, die door de vertaler niet begrepen zijn
omdat deze waarschijnlijk geen rollenspellen speelt.
Een zwerver (over het algemeen niet zo’n positief fenomeen) is
toch echt wat anders dan een nobele, spirituele ranger en turn
undead betekent ondoden áfweren, dus min of meer het
omgekeerde van wat er staat.
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En wat is nou precies een Bullebijter? Of een Halfwas aardvrouw?
Niet de meest verhelderende of elegante vertalingen, moet ik
zeggen.
Dan heb je nog stukken tekst in de vertalingen waarvan je je
afvraagt wat er nou eigenlijk staat. Een duidelijk teken dat de
vertaler het waarschijnlijk ook niet begreep. Soms wordt het pas
duidelijk als je probeert om het terug te vertalen naar de
oorspronkelijke taal.
Wat ook nog uiterst irritant is als ze in de oorspronkelijke Engelse
versie een prachtige, grote landkaart hebben bijgeleverd in kleur
op glanspapier (dat lees je dan op internet) terwijl wij het hier in
Nederland moeten doen met een foezelig zwart-wit kopietje op A 4
formaat.
En dat alleen omdat dingen als “wood” en “sea” zo nodig vertaald
moeten worden. Of als in de oorspronkelijke Engelse versie in de
handleiding allerlei icoontjes, die op je scherm worden vertoond,
gewoon in kleur worden afgedrukt en in het Nederlands in zwartwit zodat ze nauwelijks nog te herkennen zijn. Om razend over te
worden.
En bij een aantal bordspellen die ik heb, waar meerdere
vertalingen zijn bijgeleverd, blijkt dat in die vertalingen soms
gewoon dingen ontbreken (zoals welke speler mag beginnen) die
in het origineel wel staan. (Ik heb zelfs een bordspel waarbij de
handleiding is vertaald in zes talen en van de vijf handleidingen die
ik dus kan lezen is er niet een hetzelfde. Ik geef toe dat het niet om
dramatische verschillen gaat, maar toch… Je zou toch mogen
verwachten dat ze wel hetzelfde zijn.)
Als ze het spel zelf gaan vertalen ben je overigens nog verder van
huis. Ik heb meegemaakt dat mededelingen onder aan het scherm
half onleesbaar werden omdat de Nederlandse vertaling niet in
dezelfde ruimte paste als het oorspronkelijke Engels. Of dat “de
kogge komt aan” spontaan “die Kogge liegt an” werd. In hetzelfde
spel werd ook voortdurend gesproken over “der beroemde
handelaar Hutsefluts” en “die sluwe koopvrouw Zus-en-me-zo”.
Terwijl andere teksten duidelijk uit het Duits vertaald waren
aangezien wij in het Nederlands dat nooit zo zouden zeggen.
Terwijl het dus wel kan. Want als het gaat om boeken, zie je
meestal wel goede vertalingen. De boeken van Terry Pratchett
bijvoorbeeld zijn in het Nederlands net zo grappig als in het
Engels.
En dan stoort het dus helemaal niet dat de Engelse curry’s (om
maar iets te noemen) vertaald worden met (Surinaamse) roti’s.
Curry’s zijn in Nederland nou eenmaal minder bekend. Maar er
wordt aan het verhaal verder niet gesleuteld.
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De technische termen van het Fantasy en Science Fiction genre
blijken hier wel bij de vertalers bekend te zijn, hoewel ook zij
logischerwijs problemen hebben met die woorden die in het Engels
wel en in het Nederlands niet bestaan. Of omgekeerd.
Waarom kan dat met spellen vertalingen nou niet? Waarom
worden liefhebbers van spellen toch steeds geconfronteerd met
slechte en/ of afgeraffelde vertalingen?
Ik kan niet anders concluderen dan dat het de spellenfabrikanten
niet interesseert. Waarom zouden de kopers van hun producten
recht hebben op een goede handleiding? Per slot van rekening
hebben ze dan al betaald, toch?
Ik zou er bijna voor pleiten om dan maar niets meer te vertalen.
Geef ons gewoon de originele handleiding dan vertalen we die zelf
wel en dan worden we tenminste niet steeds gefrustreerd door de
vraag: “ Wat kan hier in vredesnaam gestaan hebben?”.
Maar laat ik eindigen met een oproep aan de spellenindustrie:
Als je een vertaling laat maken zorg dan dat je iemand neemt die
verstand van zaken heeft, liefst iemand die bekend is met het
genre. Of laat het geheel anders nog eens grondig nakijken door
mensen die het genre wel kennen, zodat fouten in de trant van turn
undead = ondood worden, vermeden kunnen worden.
En, laat de originele handleiding (en zeker de originele kaart!!!!) er
ook bij zitten. Zodat diegenen onder ons die de taal in kwestie wel
goed beheersen de vertaling gewoon links kunnen laten liggen.
Een optie zou kunnen zijn om de Nederlandse vertaling op het net
te zetten. Dat is nog een stuk goedkoper ook.
Petra Schulein- Coret.

Brabantse Turfmarkt 78 – DELFT
Tel. 015 – 214 11 00 / Fax 015 – 214 73 31
*
Dagelijks geopend van 11.00 tot 22.00 uur
*
U kunt ook telefonisch bestellen
voor recepties/partijen eventueel tafel reserveren
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AGENDA

Murphy’s Heroes 2008

Toelichting: Deze agenda is bedoeld om te laten zien wat er zoal gepland is
voor een speldag en om zo veel mogelijk gemaakte afspraken voor spelletjes
in op te nemen. Bij iedere afspraak staat de naam van de organisator en waar
meer informatie gevraagd kan worden. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met de organisator en zolang er nog plaats is zich opgeven om mee
te spelen. De organisator zal er meestal voor zorgen dat er
legers/figuren/regels/source-boeken etc. aanwezig zijn zodat ook mensen die
(nog) geen eigen spullen hebben mee kunnen spelen. Er is op een speldag
voldoende ruimte en materiaal om nog vele andere spellen te spelen die niet in
deze agenda opgenomen zijn. De agenda wordt via de mailing-list en via de
Murphy’s Law verspreid. Alle vermelde spellen en evenementen onder
voorbehoud. Neem voor de zekerheid altijd contact op met de organisator.
Aanvullingen, wijzigingen en correcties voor de agenda graag per e-mail doorgeven aan Peter Schulein,
schulein@euronet.nl

26 april 2008 Murphy Mania.
• Open dag van Murphy’s Heroes, 10:00-17:00u; Dans- en
Partycentrum Wesseling Houttuinen 26
Delft. Info
MurphyMania2007@murphysheroes.nl
3 mei 2008
Murphy’s Heroes
•
Bordspeldag. Info: Petra Schulein, 079-3164311.
•
Vliegtuigdag: 1:600 WW2 vliegtuigspel Bag the Hun of 1:300
Vliegtuigspel Algernon pulls it off. Info: Peter Schulein, 079-3164311
of Dick Bax.
10 mei 2008
Murphy’s Heroes
•
Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1 Dreadnoughts. Info:
Peter Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
17 mei 2008
Murphy’s Heroes
•
Warhammer Ancient Battles, of WECW 3000 punten legers. Info:
Peter Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
24 mei 2008
Murphy’s Heroes
•
Warhammer Ancient Battles, of WECW 3000 punten legers. Info:
Peter Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
31 mei 2008 Murphy’s Heroes
•
Kilogame. Organisator en thema nog onbekend
7 juni 2008
Murphy’s Heroes
•
Bordspeldag. Info: Petra Schulein, 079-3164311.
•
Vliegtuigdag: 1:600 WW2 vliegtuigspel Bag the Hun of 1:300
Vliegtuigspel Algernon pulls it off. Info: Peter Schulein, 079-3164311
of Dick Bax.
14 juni 2008
Murphy’s Heroes
•
Warhammer Fantasy Battles/ 40K Info: Maarten Kaiser tel;015 2622656
•
WW2 spel. 15 mm/ 20 mm “Flames of War” dan wel “I ain’t been shot
Mum”. Info: Peter Schulein, 079-3164311
21 juni 2008
Murphy’s Heroes
•
Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1 Dreadnoughts. Info:
Peter Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
28 juni 2008
Murphy’s Heroes
•
Warhammer Ancient Battles, of WECW 3000 punten legers. Info:
Peter Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
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5 juli 2008
Murphy’s Heroes
•
Bordspeldag. Info: Petra Schulein, 079-3164311.
12 juli 2008
Murphy’s Heroes
•
Warhammer Fantasy Battles/ 40K Info: Maarten Kaiser tel;015 2622656
•
WW2 spel. 15 mm/ 20 mm “Flames of War” dan wel “I ain’t been shot
Mum”. Info: Peter Schulein, 079-3164311
19 juli 2008
Murphy’s Heroes
•
Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1 Dreadnoughts. Info:
Peter Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
26 juli 2008
Murphy’s Heroes
•
Warhammer Ancient Battles, of WECW 3000 punten legers. Info:
Peter Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
2 augustus 2008
Murphy’s Heroes
•
Bordspeldag. Info: Petra Schulein, 079-3164311.
•
Vliegtuigdag: 1:600 WW2 vliegtuigspel Bag the Hun of 1:300
Vliegtuigspel Algernon pulls it off. Info: Peter Schulein, 079-3164311
of Dick Bax.
9 augustus 2008 Murphy’s Heroes
•
Warhammer Fantasy Battles/ 40K Info: Maarten Kaiser tel;015 2622656
•
WW2 spel. 15 mm/ 20 mm “Flames of War” dan wel “I ain’t been shot
Mum”. Info: Peter Schulein, 079-3164311
16 augustus 2008
Murphy’s Heroes
•
Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1 Dreadnoughts. Info:
Peter Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
23 augustus 2008
Murphy’s Heroes
•
Warhammer Ancient Battles, of WECW 3000 punten legers. Info:
Peter Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
13 en 14 september 2008
Colours
•
Wargame conventie: Locatie: the Grandstand at Newbury Race
Course, Newbury, Berkshire, UK., georganiseerd door Newbury and
Reading Wargames Society. Info: http://www.colours.org.uk
11-12 oktober 2008
DUZI,
•
Wargames conventieDuitsland, Wesel, Niederrheinhalle
(http://www.excaliburminiaturen.de/duzi/ )
23-26 oktober 2008
Spiel 2008
•
Spellenbeurs in Duitsland. Locatie: Messe Essen, Essen, Duitsland
Organisatie: Merz Verlag Info: www.merz-verlag.com
8 november 2008
Crisis 2008
•
Wargame conventie, Belgie, georganiseerd door de Tin soldiers of
Antwerp. Vanaf 10:00 tot 17:00: Lokatie: Metropolis. Info bij Willie: email: willie&skynet.be, Tel +32 36471818 http://www.tsoa.be
14-16 november 2008
Spellenspektakel 2008
•
Spellenbeurs. Talrijke demonstraties, verkoopstands de nodige
toernooien en ander speelplezier, Locatie: Ijsselhallen, Zwolle. Info:
http://www.spellenspektakel.nl/
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Action 2008 in Rheindahlen

Overzicht van de zaal, dit keer deed het licht het wel ;-)

De haven bij ons WW2 Coastal Actions spel (nog net op tijd af!)

16

Murphy’s Law

Een spel over de jacht op (door) prehistorische dieren.

Prachtige tafel over de slag bij Pavia
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Warhammer 40 K tafel met grote draak en veel kleine flyers

Tweede wereld oorlog tafel.
18

Murphy’s Law

Review: Zombietown
Wat is het?
Het is een bordspel over het
overleven in een stadje waar
plotseling zombies van het
kerkhof komen en op jacht gaan
naar…Juist: hersens. En dan
het liefst die van jou…
Het kan gespeeld worden door
3 tot 6 personen. Met 2 kan ook
maar het wordt dan naar mijn
mening erg flauw.
Wie heeft het gemaakt?
Het is ontworpen door Kerry en
Todd Breitenstein en geproduceerd door Twilight Creations, die
ook het andere bekende Zombie spel hebben gemaakt.
Wat zit erin?
Een spelbord met daarop een stadje met in het midden een
kerkhof en aan de randen huizen. Het geheel is onderverdeeld in
vakjes. Plastic pionnen in 6 verschillende kleuren en voor elke
kleur 4 kartonnen fiches. 12 standaardjes voor elk huis een. 6
spelerskaarten met daarop de getallen 1 tot en met 4 aan de
randen. 30 gevechtskaarten, 102 actie kaarten (verdeeld in event
kaarten(gebeurtenissen) en actie kaarten (acties die je kunt
uitvoeren), 12 huiskaarten, 100 plastic zombies en een
twaalfzijdige dobbelsteen. (d12)
En een handleiding. Tip: ga naar de website van Twilight Creations
en download de uitgebreide versie, die is beter dan degene die is
bijgevoegd bij het spel.
Wat is het doel?
Het doel is om 10 dagen,
zijnde 10 spelrondes, te
overleven en bovendien
nog de meeste punten te
behalen. Punten krijg je
voor het in bezit hebben
van huizen en geladen
pistolen,
voor
elke
overlevende die je aan
kant hebt gekregen, en
alle barricades die die
gebouwd hebt die nog
overeind staan in huizen
19
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die van jouw zijn. En, oh ja, voor alle zombies die je hebt
uitgeschakeld.
Achtergrond van het spel
Op een kwade ochtend worden de spelers wakker en realiseren
zich dat het op het kerkhof niet pluis is. Hordes zombies trekken de
stad in op zoek naar hersens. Kortom, verdedig je.
Hoe gaat het?
Voorbereiding
Plaats de
honderd
zombies
op
het
kerkhof
en laat
elke
speler
een kleur
kiezen
en een
spelersk
aart. Deze laatste plaats met de 4 boven aan voor je op tafel. Te
beginnen met de jongste speler kiest elke speler een thuis basis,
dwz een van de huizen. Iedere speler krijgt bovendien een pistool
kaart met de getallen 1 tot en met drie erop. Daarna worden de
actie kaarten geschud en krijgt elke speler 6 actie kaarten waarvan
hij/ zij er 3 mag houden. Dat mogen geen event kaarten zijn. Ik
moet hier meteen maar even vermelden dat de regelset niet altijd
even helder is. Je moet in het begin echt even puzzelen wat event
kaarten zijn en wat actie kaarten zijn. Hier dan voor de
duidelijkheid: actie kaarten zijn die met een pistool erop of een
overlevende of een barricade, of een vuurwerk. De rest zijn event
kaarten. Als een speler geen 3 actiekaarten heeft bij zijn/ haar
oorspronkelijke 6 dan krijgt hij/ zij er net zoveel bij tot hij/ zij wel
drie actiekaarten heeft.
Dan wordt de rest van de kaarten, inclusief de kaarten die de
spelers hebben afgelegd, goed geschud. Bij elk huis wordt een
huiskaart gelegd, op de meesten daarvan staan de getallen 1 tot
en met 5. Op deze huizen worden 9 actiekaarten gelegd (als er
tenminste geen speler staat), bij de huizen waar geen nummers
staan komt niets. Bepaal wie er begint, deze speler moet de tijd
bijhouden, weergegeven door de d12. Als het spel begint ligt deze
met de 1 naar boven.
Verloop van het spel
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Elke speler mag drie
acties doen. (Tenzij hij/
zij een kaart speelt
waarop staat dat hij/ zij
een extra actie krijgt). En
daarnaast
mag
elke
speler een keer per beurt
gratis bewegen.
Je kunt kiezen uit de
volgende acties:
• Bewegen. Je mag
nog eens bewegen.
Een speler mag drie hokjes bewegen, horizontaal, verticaal en
diagonaal. Je mag niet door zombies heen bewegen of in een
huis dat drie barricades heeft dat niet van jou is. Je mag
absoluut niet het kerkhof op!!! Je moet je beweging af maken
en mag niet even stoppen, iets doen, en dan weer verder
gaan. Als je op een vakje beweegt waar zombies staan moet
je voldoende acties over hebben om elke zombie te
bevechten. Huizen worden beschouwd als zijnde 1 vakje. Als
je je op een vakje begeeft met een andere speler erop mag je
die speler aanvallen, maar het hoeft niet. Als je gaat vechten
duurt dat tenminste 1 ronde.
• Een kaart trekken. Als je in een huis bent mag je een kaart
trekken van de stapel die daar ligt. Als het geen event kaart is
mag je die kaart in je hand nemen. Maar je mag nooit meer
dan 3 kaarten in je hand hebben. Je mag de getrokken kaart
ook weer terug leggen, onder of bovenop de stapel. Een
event kaart mag je (met uitzondering van de Zombiekaart) ook
in je hand nemen of je moet hem onmiddellijk uitspelen. Het
onmiddellijk uitgespelen van een event kaart telt niet als actie.
Als je een kaart terug legt telt het nog steeds als een actie.

•

Een niet event kaart spelen. Je mag een actie kaart uit je
hand spelen. Het vuurwerk mag je allen uitspelen op het huis
waar je bent en houdt zombies op een afstand totdat je weer
aan de beurt bent. Een overlevende kan voor jou vechten of
een huis claimen. Een pistool kun je bij je spelerskaart leggen
21
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tenzij je er al twee hebt. Dan moet je eerst een pistool
afleggen. Er zijn pistoolkaarten met daarop “draw 2” .
Daarmee trek je in een gevecht twee gevechts kaarten en
mag je degene die voor jou het best is houden. Je mag een
barricade bouwen in het huis waar je bent. Daarmee claim je
dat huis. Leg er een fiche neer van jouw kleur. Je zet de
barricade kaart met de witte achterkant richting het kerkhof,
zodanig dat het getal wat er staat in het voetje van de
standaard valt. Elke nieuwe barricade (maximaal 3) wordt aan
de buitenkant/ kant van het kerkhof geplaatst. Het totale getal
van alle barricades bij elkaar opgeteld is het aantal zombies
dat nodig is om die barricades af te breken. Er zijn ook

•

barricades met “trap” 1 of 2 erop. Dit zijn vallen die afgaan als
iemand de barricade afbreekt.
Vechten. Je mag vechten met een zombie, een andere speler
of met een overlevende. Daarvoor moet je een geladen pistool
hebben en in het geval van zombies op maximaal 2 hokjes
verwijderd staan en in het geval van spelers en overlevenden
in hetzelfde hokje. De speler die aanvalt trekt een kaart van
de stapel gevecht kaarten. Als daarop een afstand staat
aangegeven die groter of gelijk is aan de afstand tot het doel
dan is een zombie of een overlevende dood. Bij spelers gaat
het iets anders: beide spelers pakken een gevechtskaart (als
ze tenminste allebei een geladen pistool hebben) en de speler
met de hoogste afstand wint (Jammed geldt als laagste, 2
squares away als hoogste). De andere speler verliest een
levens punt. De getroffen speler draait zijn spelers kaart naar
de kant met een punt lager. Als je nog maar een levenspunt
hebt en je wordt weer getroffen dan ben je dood. Bovendien
beweegt de getroffen speler zich onmiddellijk drie hokjes weg
van zijn/ haar tegenstander. Je mag ook een overlevende die
met jou mee loopt en in hetzelfde hokje is als jij opofferen.
Daarna beweeg je onmiddellijk drie hokjes weg van de vijand.
Elk schot kost een kogel, draai je pistool kaart naar de kant
met een punt lager. Als je munitie op is draai je de kaart
22
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ondersteboven. Iedere speler mag maximaal twee pistolen
bezitten en iedere overlevende 1. Een gedode zombie gaat

•
•

•
•
•
•

•

naar je ‘kill pile’ . Verdedigen tegen een speler of een zombie
kost geen actie punt. Alleen spelers en zombies, mogen
aanvallen, overlevenden mogen jou, en zichzelf alleen
verdedigen. Je mag alleen door een barricade heen schieten
als jij binnen bent. Alle kogels die je op een speler of een
zombie afschiet gelden als 1 actie. Overschakelen naar een
ander wapen telt als een nieuwe actie, net als het aanvallen
van een nieuw doel.
Een barricade afbreken. Als je buiten, vlak naast een huis
met barricades staat mag je per actie 1 barricade afbreken.
Als daarbij een val afgaat krijg je de bijbehorende schade.
Het opslaan van actie kaarten. In een huis dat van jou is
mag je overtollige kaarten opslaan. Dat mogen er net zoveel
zijn als je wilt. Als alle andere kaarten in dat huis op zijn mag
een andere speler die in dat huis is een van jouw opgeslagen
kaarten pakken.
Het oppakken van opgeslagen kaarten. Je mag net zoveel
opgeslagen kaarten in je hand nemen als je wilt, zolang je aan
het eind maar niet meer dan 3 kaarten in je hand hebt.
Speel een kaart met een overlevende uit. Je mag hem
naast je leggen, dan reist hij met je mee of in een huis
plaatsen.
Het plaatsen van een overlevende in een huis. Een
overlevende mag je in een huis zetten waar je op dat moment
bent. Hiermee claim je dat huis. Leg er een van je fiches neer.
Het verwijderen van een overlevende uit een huis. Je mag
je overlevende ook weer uit je huis halen. Pas op, als je geen
barricades in dat huis hebt gebouwd verlies je controle over
dat huis.
Het geven van een pistool uit je hand aan een
overlevende op deze lokatie. Of het afnemen ervan. Kost
beide 1 actie
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•

Gebruiken van de speciale eigenschap van een huis. Dit
mag alleen maar als je de eigenaar van dit huis bent. Je kunt
de speciale eigenschap van een huis maximaal vijf keer
gebruiken. Iedere keer dat je dat doet schuif je de kaart iets
verder onder het bord tot het volgende lagere getal.
Eigenschappen zijn: het herladen van een pistolen, het
genezen van een wond, het terugnemen van een barricade of
een overlevende van de afleg stapel en het bewegen van het
ene “nosy neigbour” (nieuwsgierige buurman/vrouw) huis
naar het andere. Bij normal zijn er geen speciale

eigenschappen. Pas wel op: iedere keer dat je zo’n
eigenschap gebruikt wordt het huis 1 punt minder waard.
Als je een Zombie kaart trekt wordt er onmiddellijk een zombie op
jouw lokatie geplaatst. Deze moet je eerst bevechten voordat je
verder mag. Andere event kaarten die je in je hand hebt genomen
mag je uitspelen op elk gewenst moment en kosten geen actie.
Huizen claimen doe je door het plaatsen van barricades of
overlevenden, het overnemen van andermans huis door het
verwijderen van barricades en overlevenden (door ze dood te
schieten) en daarna je eigen barricades en en/ of overlevenden te
plaatsen. Alle opgeslagen kaarten gaan terug in de huisstapel. Een
gebouw dat wordt overgenomen door een speler blijft hetzelfde
aantal punten behouden dat het voor die tijd al had. Wordt een
huis overgenomen door zombies dan gaat het huis terug naar 6
punten.
Nadat een speler zijn acties heeft gedaan komen de zombies in
actie. Elke speler beweegt een aantal zombies dat gelijk is aan het
getal bovenop de d12. Dus op dag 1 beweegt elke speler 1 zombie
en op dag 8 beweegt elke speler 8 zombies. Zombies bewegen 1
hokje, horizontaal, verticaal of diagonaal. Ze bewegen altijd weg
van het kerkhof. Er mogen maximaal 6 zombies in een hokje
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staan. als er op de rand van het kerkhof een plaatsje vrij komt
wordt
daar
een
nieuwe
zombie
gezet.
Als
er
zombies horizontaal
of verticaal naast
een gebouw staan
wordt het aantal
zombies geteld en
als er net zoveel of
meer zijn als het
aantal punten aan
barricades
dan
vallen de barricades
om. Vallen gaan
daarbij af en doden zombies. Als er nog zombies zijn die na het
afbreken van barricade nog niet bewogen hebben mogen die
rechtstreeks het huis in kwestie in en eventuele aanwezigen
(spelers of overlevenden) aanvallen.
Als een speler een levenspunt verliest moet hij/ zij onmiddellijk drie
hokjes maximaal weg. Heeft een speler geen levenspunten meer
over dan is deze speler dood. Hij/ zij levert alle pistolen,
overlevenden die met hem/ haar meereizen en handkaarten in.
Overlevenden in gebouwen en barricades blijven staan.
Einde van het spel
Aan het einde van dag 10 worden de punten geteld. Een huis
levert 5 punten op minus het aantal keren dat je de speciale
eigenschap hebt gebruikt. Elke gedode zombie in je ‘kill pile” levert
1 punt op, net als elke barricade in een huis dat je geclaimd hebt,
elke overlevende en elk geladen pistool.
Wie de meeste punten heeft wint.
Bij 6 spelers wordt trouwens aangeraden om maar tot en met dag
8 te spelen.
Conclusie
Het is een leuk spel maar de handleiding is erg slecht geschreven
en het is niet altijd even duidelijk wat er nu bedoeld wordt. De
uitgebreide versie van het net is wat dat betreft beter maar nog
steeds niet volmaakt. Ik heb het nu met drie en met twee spelers
gespeeld en ik moet zeggen dat het met twee spelers (waarbij elke
speler twee pionnetjes krijg) al snel nogal flauw wordt. Het is aan
te bevelen om het met meerdere personen te spelen.
Overigens: tip voor ons club zombie spel: Barricades!!!
Een absolute noodzaak.
Verder zeer aan te bevelen.
Petra Schulein-Coret.
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Verslag Red Barons 2008
Eerste wereldoorlog luchtgevecht

Zombie spel in stad gemaakt van papier en karton.
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Onze Biggles demo trok weer veel aandacht.

Het was een gezellige show zoals altijd.
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(Advertentie)

ATLEEST – boekhandel.
Kort Rapenburg 12a,
2311 GC Leiden, Holland
Books on Military History
Tel. 071-512.50.39
Fax. 071-512.85.25
Via internet bestellen is bijna altijd goedkoper.
Eigen import en daardoor lage prijzen.
www.atleest.com en www.atleest.nl
Boekjes waarin uitgebreid veldslagen, uniformen, enz. worden
omschreven. Vele illustraties, veelal in kleur. Pakweg 900 titels in
voorraad van o.a.
ACE = AIRCRAFT OF THE ACES
AEU = AVIATION ELITE UNITS
CAM = CAMPAIGN
COM = COMBAT AIRCRAFT
ELI = ELITE
ESS = ESSENTIAL HISTORIES
FOR = FORTRESS
MAA = MEN-AT-ARMS
MOD = OSPREY MODELLING
MAN = MODELLING MANUALS
NVG = NEW VANGUARD
OOB = ORDER OF BATTLE
WAR = WARRIOR

20.00 *
23.50
19.50 *
20.00 *
17.00
17.00
17.00
15.00
19.00
20.00
15.00
23.50
17.00

*Sommige titels hebben een iets hogere prijs (meer pagina's bijv.)
Prijzen zoals die in onze boekhandel gelden. Indien besteld via
onze website www.atleest.com zijn ze meestal lager, franco
toezending van bestellingen vanaf Euro 40.= en betaling per giro.
Bij bestelling per telefoon, e-mail, fax graag nummer van boekje
(dus bijv. MAA 413) plus stukje van titel opgeven
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Read on the Net:: Kip
Vraag: Waarom steekt een kip de
straat over?
Antwoorden:
Schooljuffrouw: Om aan de
overkant te komen.
Plato: Omwille van het hogere
doel.
Aristoteles: Het ligt in de natuur
van kippen om straten over te

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

steken.
Karl Marx: Dit was historisch onvermijdelijk.
Saddam Hussein: Dit was een ongehoorde daad van rebellie,
dus was het volkomen gerechtvaardigd om er 50 ton
zenuwgas op te droppen.
Captain Kirk: To boldly go where no chicken has gone before.
Martin Luther King: Ik heb een droom dat ooit alle kippen waar
ook ter wereld vrij zullen zijn om de straat over te steken
zonder dat men hun motieven in vraag stelt.
Mozes: En god daalde af uit de hemel en zei tot de kip: "Gij
zult de straten oversteken". En de kip stak de straat over en er
was gejuich en grote blijdschap.
Einstein: Of de kip de straat is overgestoken, ofwel de straat
onder de kip voortbewoog, hangt af van je referentiekader.
Andersen Consulting: De ontregeling van de straatkant van de
kip bedreigde de daar dominante marktpositie. De kip stond
voor belangrijke uitdagingen om de vaardigheden te creëren
en te ontwikkelen die nodig waren voor de nieuwe
competitieve markt. Andersen Consulting heeft, in een
partnerschapsrelatie met haar cliënt, de kip geholpen door
haar fysische distributiestrategie te Herdenken via het
pluimvee integratie model (pim). Andersen heeft de kip
geholpen haar vaardigheden, methodologie, kennis, kapitaal
en ervaring te gebruiken deze te integreren in haar algemene
strategie binnen een program mgt kader. Andersen Consulting
heeft de kip zich helpen aanpassen om succesrijker te worden.
Freud: Alleen al het feit dat je bezorgd bent over die kip wijst
op je onderliggende seksuele onzekerheid.
Bill Gates: Ik heb zonet MS Chicken 2000 uitgebracht, die niet
enkel straten zal oversteken, maar ook kakelen, eieren leggen
en uw kasboeken controleren. De overlevingskans hangt af
van uw licentie.
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Darwin: Kippen zijn in de loop der geschiedenis op natuurlijke
wijze geselecteerd zodat ze genetisch voorbestemd zijn om
straten over te steken.
George Bush: "Make no mistake about, I will hunt down every
chicken responsible to ever cross a street"
Paul Jambers: "Awel, nochtans probeerde het eenzame
gevogelte de overzijde van de weg te contacteren, zij het
onder een overweldigende schaduw van haar verleden. 't Was
wenselijk geweest als deze kipmadam aan de overkant een
beter leven zou kunnen leiden"
Moszkowicz: " Het is natuurlijk maar de vraag over er hier
sprake was van een kip, laat staan van een straat, om nog
maar te zwijgen over de actuele daad, het oversteken, die mijn
cliënt zou hebben ondergaan, als ik de aanklager moet
geloven"
Peter R. de Vries: " Dit is natuurlijk een duidelijk falen van
justitie en het overheidsapparaat. Zij hadden K. natuurlijk nooit
de straat mogen laten oversteken"

(Sorry, deze kon ik niet laten. Is ‘ie niet schattig, dat uiltje?)
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