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Op 22 juni 2008 bewijst de Nederlandse Star Trek Fanclub ‘The Federation’ dat Nederland 
nog steeds een enthousiaste schare Star Trek fans kent die graag met elkaar het Star Trek 
gevoel beleven. Zij houdt namelijk op deze datum vanaf 12:00 tot en met 17:00 haar 
jaarlijkse open dag in Gemeenschapshuis "De Ketting", aan de Tinelstraat 3a in Eindhoven. 
Dit jaar heeft de fanclub gekozen voor het thema ‘Holodeck’. 
 
Net zoals het Holodeck in de Star Trek wereld dè manier is waarop men zich in de toekomst 
weet te ontspannen, zo zal op de open dag van The Federation de bezoeker kunnen kiezen 
uit een groot scala van mogelijkheden om zich op deze dag te vermaken en misschien nog 
een mooie prijs in de wacht te slepen. 
 
Verschillende activiteiten laten de bezoekers kennismaken met zowel toekomstig vermaak als 
vermaak uit het verleden. Natuurlijk geheel in de bekende ‘door de fans, voor de fans’ stijl, 
waarmee de fanclub al jaren haar donateurs aan zich bindt.  Verschillende activiteiten 
vereisen, naast een goede kennis van het Star Trek Universum, ook een goede conditie of 
een lenig lichaam.  Voor hen die zich hier liever niet aan wagen kan men altijd nog de 
moeilijke missie aangaan om binnen korte tijd het commando over het ruimteschip 
Enterprise terug  te veroveren, zichzelf via een role-playing spel in het Star Trek Universum 
te begeven of in een spannende quiz zijn of haar kennis van Star Trek op de proef te tellen.  
 
Zoals gewoonlijk zal er ook dit jaar weer een speciale lezing worden gehouden waarin de 
relatie wordt gelegd tussen de hedendaagse wetenschap/sterrenkunde met die van het Star 
Trek Universum. Onze vaste spreker Ron zal op deze dag vertellen over mogelijke planeten 
in het heelal waar leven mogelijk zal zijn zoals we dat binnen Star Trek al kennen onder de 
titel ‘Op zoek naar Spock's thuiswereld: Aarde-achtige planeten in de Melkweg'. 
 
Ook verzamelaars van Star Trek merchandise en Science Fiction merchandise en boeken 
komen op deze dag aan hun trekken dank zij de aanwezigheid van de hiervoor uitgenodigde 
dealers.  The Federation heeft op deze dag zelfs de primeur van de presentatie van het  
tweede deel uit de Amara's ervaringen trilogie van de schrijver Nick Brok. De aanwezigheid 
van andere fanclubs op het gebied van Star Trek en Science Fiction en de makers van de 
Nederlandse Fan Film ‘Dark Armada’ maken deze dag compleet. 
 
Donateurs van The Federation hebben zoals gewoonlijk gratis toegang tot de open dag, voor 
niet-donateurs geldt een kleine toegangsprijs van slechts € 2.50. Bezoekers en die in het 
bezit zijn van de flyer van de open dag krijgen 50 eurocent korting. 
 
Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de website van de The Federation: 
www.federation.nl 
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