


Cover • Maarten Boswijk • Badgast (artist in residence), Satellietgroep, Scheveningen • Juni 2013
Maarten Boswijk is fotograaf • www.maartenboswijk.nl • www.satellietgroep.nl #010

Recensie • Voetbalboot Gay Pride • ondanks Frits Barend

Redactioneel • Na het einde van het culturele seizoen, 
de Tour de France en een ietwat tegenvallende zwarte 
zaterdag kunnen we concluderen dat we midden in 
het zomerreces zitten. Ook wel de komkommertijd 
genoemd. Het seizoen waarin de media zich van hun 
meest nietszeggende kant laten zien. Alle media? Nee, 
want een kleine redactie blijft moedig doorwerken. 
Daarom ook in de komkommertijd een NON-ISSUE 
zoals u van ons gewend bent. Speciaal voor u, aus der 
Reihe: nummer 10, proost! Over proost gesproken. Naar 
het schijnt is er in de jaren 70 op grote schaal doping 
gebruikt door de sporters uit het land van Derrick en 
Der Alte. Met de finale van 1974 nog steeds vers in het 
geheugen werd orakel Cruijff angerufen. Niks aan het 
handje volgens Johan, de Duitsers donken meer bier en 
waren daarom wat groter en sterker. Maar vreemd is 
het wel, ook onze jongens dronken daags voor de finale 
Jede Menge Bier en hadden er zelfs nackte Mädchen bij.  
Bier und nackte Mädchen en toch nog verloren.

Sport • De reden waarom Stef niet voor een medaille in 
aanmerking kwam is een beetje dubieus. Na het E.K. 
in Tampère vroeg hij aan de KBAB/VAL om zijn inschrijving 
te wijzigen. Deze wijziging werd toegestaan, maar nu 
blijkt dat hij dan enkel “buiten competitie” mocht deel-
nemen. De club was daarvan alvast niet ingelicht.

Wolf Aartsen • #9 (2013)

NON-ISSUE verschijnt onregelmatig • Abonneer je 
op onze gratis mailinglijst via www.non-issue.org 
Redactie: Maurice Bogaert & Bram Nijssen 
Met dank aan: Wolf Aartsen • Maarten 
Boswijk / Satellietgroep • Kalle Mattsson / 
Tennis Bafra • Ontwerp: Kommerz • 09-08-2013

TO THINK

Jukebox • Kalle Mattsson & Tennis Bafra
(Nomethod Records, 2013)

Re-Issue • Fluxus Manifesto #1 (1963) • George Maciunas, Düsseldorf.
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