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"We:lhom aan boord.
jouw paspoort naar avontuur"

Eennieuw jaar, een nieuw geluid. In ons geval: een hele nieuwe 'look' voor ons blad. Na 10 jaar
lijkt het erop dat de Nederlandse Star Trek fanclub eindelijk volwassen is geworden. Voor onze
'oude' leden een aardige verrassing, voor de nieuwe leden een leuke binnenkomer.De reden en
achtergrond voor deze 'facelift' is voor de leden in een apart schrijven uitgelegd.

Voor hopelijk velen onder jullie is dit de eerste kennismaking met de Nederlandse Star Trek
Verenigingen een Nederlands-talig Star Trek blad~lk hoop dat het jullie niet tegenvalt en dat we
jullie in de toekomst ook tot onze lezers mag;!, re~e en of jullie zelfs als lid mogenverwelkomen.
Voor ledenzijn er niet alleen de 4 clubblade9.p r Ja, maar ook de regionale clubmeetings en de
jaarlijkse mini-con. Verder is de 'sky thei} .

Als je bij jou in de buurt Star Trek fans zoe t om eens ~e te babbelen,of je bent gek op 'gamen'
en je zoekt lotgenoten, ~t men'Sènom kostuums me~te makmt.j_ebent op zoek naar afle
veringen die je gemi§.t..lle5t,of wat dalook: laat het ons.weten; Wè'lllént--snnenwe jullie, met
behulp van h,nclub blad, wat?- rder helpen.

En dan n~lïnhoud van het b~ .,Grote klapper dezekeer'is et interview met B~~t Spiner.
dat de cI~b op maandag 6 febr J~f'met hem in het Grand Hot j in Amsterdam hadae~. Brent
was hier om de film 'Generati9 SJ te promoten, die op 2 maa~ in Nederland in premi~~egaat.
Verder ren uitgebreide besP'l.kf.g van de film Generations, waa een aantal gelUkki9~2onder
ons al in e voorvertoning vaf,~bben mogenge 'etM.Dit dank i" United International 'ctures,
die ons Ö~ehunpromotie activiteiten hebbenb~kKên(P~ty en~CI~re: nogmaalsda !l en die
ook voor'lh\fantastische ~otomateria~in ait lî[ad hebben ez~g~. 1[1Duitsland en geland is
de film al in ~ière gegrao en voJgéri§lShowBiz Today' (C I ~ eb ze het me ~an uitste
kend en verdlene per avanó z~~àOO per doek.

In Engelandwerd de prfjmLe t>'leid door een reusachtige conventie 10 de RoyalAlbert Hall,
waar in het weekend van ~5 februarÎzo'n._6000JanSJTlet:"álle acte~rs konden kennis maken.
Eenverslag van dezec&n vind je ook in dit blad terug. Ookeen verslag~~n een grote conventie
in Mannheim, die van .8-11 september 1994 werd gehouden. Het vers~g is hier nu integraal
afgedrukt. Verder onze vaste rubriek 'Henks nitpicking Corner', waar Henk weer aan het 'nit
pieken' slaat.

Kortom, voor elk wat wils. Ik hoop dat jullie het blad met veel plezier zullen lezen. We stellen
vooral jullie mening op prijs. Stuur ons een briefje met je reacties naar het redactie adres. We
kunnen dan in het volgende blad een pagina met brieven van lezers opnemen. Voor diegenen
onder jullie diemeteen ook lid willen worden: het adres en telefoonnummer voor meer informatie
staat in de colofon.

LiveLong& Prosper!

Jacquelne Coté
Voorzitster Nederlandse Star Trek Vereniging 'The FlyingDuteh'
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Trek: The Next Generation" de laatste
aflevering maakten. Opnames werden
o.a. gemaakt in de heuvels van Alabama
en de "Vuurvallei" in Nevada, met rood
gesteente en hoge woestijntempera
turen. Er is circa elf weken gefilmd.
Daarna zijn meer dan 100 opnames
gemaakt met speciale visuele effecten
(digitale technieken, computereffecten en
perfecte miniatuurmodellenl. Volgens
Brannon Braga was het werken aan deze
film anders dan aan "Star Trek: The Next
Generation", omdat "we verplicht zijn het
publiek dat nog nooit de televisieserie
heeft gezien tevreden te stellen, maar
ook onze fans die steeds mèèr en èndere
dingenverwachten van deze film."

Riek Berman is de producentvan de nieuwste film in de pop
ulaire "Star Trek" serie, gemaal"itdoor Gene Roddenberry.
David Carson regisseerdedezefururlstlschc avonturenfilmvol
gens eenscript geschrevendoor Ronaid D. Moore & Brennon
Braqa. naareen verhaalvan Riek Bermen& Ronaid D. Moore
& Brannon Braqa.
Hoofdrolspelers zijn Patrick Stewart,
Jonathan Frakes, Brent Spiner, LeVar
Burton, Michael Dorn, Gates McFadden,
Marina Sirtis, Malcolm McDowell, James
Doohan, Walter Koenig en William Shatner.
8ernie Williams is eindproducent en Peter
Lauritson co-producent van de presentatie
door de Motion Picture Group van
Paramount Pictures, onderdeel van het
amusementsbedrijf van Viacom Inc.
De "Star Trek" generaties komen samen in
"Star Trek Generations". Een mysterieus
astronomisch fenomeen, dat een brug slaat
tussen verschillende tijdsdelen, brengt de
twee beroemde gezagvoerders van de
Enterprise, te weten Jean-Luc Picard
(Patrick Stewartl en James T. Kirk (William
Shatnerl tegenover elkaar in de 24e eeuw.
Dehoofdrolspelers uit de bekroondeTV-serie
"Star Trek: The Next Generation" komen
voor het eerst op het witte doek,met daarin
Malcolm McDowell als gevaarlijk buitenaards
wezen (Or. Soranl en Scotty Uarnes
Doohanl en Chekov (Walter Koenigl uit de
originele "Star Trek" serie. Het verhaal van
de film gaat dieper en is breder opgezet, met
daarbij de aktie en avontuurelementen en de
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diepzinnigheiddie zo kenmerkendzijn voor de
"Star Trek" films.
In "Star Trek Generations" gaat een oud
buitenaards wezen Iûr. Soran,een
natuurkundige van het EIAurian-rasl op zoek
naar het antwoord op eenmysterie dat hij bij
toeval ontdekte.Hij is bereid beschavingente ....-- -,
vernietigen om zijn doel te bereiken. Debeide
gezagvoerders van de Enterprise proberen
hem samen tegen te houden. Kapitein Kirk
staat voor de "typische" Amerikaan, kapitein
Jean-Luc Picard staat voor dezelfde
kwaliteiten - moed, vooruitzien, morele
waarden en een toekomst die goede hoop
biedt. De "Star Trek" verhalen hebben de
kracht dat ze hoopgevendzijn terwijl het uni
versum erin gebruikt wordt als een weer
gave van ons bestaan op aarde. De verhalen
hebbenamusementswaarde maar geven ook
een mening. Het succes van alle "Star Trek"
produkties is gebaseerd op de visie van één
man: GeneRoddenberry. Zijn visie op de 23e
en 24e eeuwen alles wat daarin speelt,
zoals b.V.de Federatie, foton torpedo's etc.,
is bepalendvoor "Star Trek".
Het filmen is gestart op 28 maart 1994,
toen vele spelers in de televisieserie "Star

Oude en nieuwe bekenden in Sinr Trek
Gencrnrions. Boven: [arncs Doohan als
'SCOIl)' '. Onder: Michacl Dom als 'Worf"



Stel je voor; in de jaren zcstlq spant een producent namens Gene
Roddenberry zich in om een televisieserie over een positief
toekomstbeeld te rnaken. Zijn geldschieters geven hem een
aanz.ienlijl'\ bedrag, waarmee hij een film maakt die echter een
heel andere richting in gaat dan de geldschieters verwachten.
Desalniettemin heeft hij een indruk gemaakt en geeft men hem
nog een bedrag om een nieuwe film te rnaken. die beter zal
moeten z.ijn of anders. En presto; Whcrc No Man Has Gonc
Befere ziet het daglicht. Star Trek heeft z.ijn kans op televisie en
drie seizoenen volgen, en tien jaar later worden er ook nog eens
zes films gemaal'\t met dezelfde inmiddels wereldberoemde crew.
Dan volgt plots in het midden van de jaren
tachtig het bericht dat een nieuweStar Trek
televisieserie eraan komt met totaal nieuwe
hoofdpersonen. Dat is natuurlijk bijzonder
moeilijk te verwerken en in het begin kon
men dan ook maar moeilijk wennen aan The
Next Generation. Wat wel helpt is dat Gene
Roddenberry aan het hoofd hiervan staat en
hij schrijft een mate van kwaliteit voor die
vele scenaristen tegen de borst stuit.
Nu zijnwe bijna 9 jaar verder (okay, we ken
nen TNG zo lang nog niet maar wij kregen
hier de serie pas erg laat) en zijn we inmid
dels al een nieuwe Star Trek incarnatie rijker
geworden met Deep Space Nine. Helaas is
Gene in 1991 overleden maar Rick Berman
heeft het roer stevig in handen. The Next
Generation is in de USAal afgelopen. Danzit
je natuurlijk te smachten naar die eerste film
van ze !!!
Zo zaten wij, de genodigden van de Flying
Dutch, dan ook in de viewing room van
Metasound in Amsterdam, onlangs, toen we
uitgenodigd waren voor een screening van
GENERATlONS.We zaten temidden van tal
lozereporters van de schrijvende pers en we
waren er van tevoren al op gewezen dat de
film nog geen ondertitels zou hebben. Dat

vonden wij echter helemaal niet bezwaarlijk.
Ik moet wel zeggendat ik van huis uit cynisch
ben voor iets nieuws. Als ik het niet goedvind,
zal ik dat ook zeggen, maar ik zal het betref
fende item wel een goede kansgeven om diens
beste voetje voor te zetten. Wat in dit geval
nog eens een extra aanzet gaf tot mijn
cynisme,was dat het script vanGENERATlONS
via het computernetwerk in het bezit van de
fanclub was gekomen en daar had ik het van
kunnen lezen. Ik vond het niet best!
Maar inmiddels moet ik ook toch even kwijt
dat ik Star Trek V The Final Frontier, die ik in
mijn correspondentie met vrienden in het
buitenland grondig neersabelde, nu niet zou
willen missenuit de hele set. Je gaat toch van
ze houden, al is de een wat beter dan de
andere. (Ik weet zelfs nog wel dat ik tot en
met Star Trek III de eerste film toch nog altijd
de beste film vond. Jonge jonge, is me dat
even een tijd terug !l
Maar genoeg van memory lane.
GENERATlONShad natuurlijk heel gemakkelijk
inderdaad dat kunnen zijn wat ik in het script
las, maar Godzij dank is dat niet zo. Vanaf het
eerste moment in de film zat ik geboeid te
kijken en ik miste de pauze,waarvan ik anders
altijd gebruik maakom even naar het toilet te
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gaan, niet eens.
Kirk, Chekoven Scotty zijn als levende
legendesvan een roemrucht verleden
aanwezig onder de nieuw getrainde
officiers en reporters als Captain
Harriman met zijn nieuwe Enterprise B
(Excelsior Class) zijn "eerste rondje
rondom het blok" neemt. Als ze
echter een noodsignaal van twee
transportschepen opvangen, zien ze
zich genoodzaaktzich te begevennaar
de locatie van het onheil. Een
verschrikkelijk tekeer gaande elec
trische storm, die geidentificeerd
wordt als een temporal anomaly (een
soort van tijdsstoornis) , beukt als een
wilde in op de transportschepen en de
Enterprise B slaagt er nogmaar net in
een handjevol overlevendente redden
uit de ten dode opgeschreven sche
pen. Dan raakt de Enterprise B zelf in
het nauw tegenover deze electrische
storm. Dankzij een technisch ver
nuftige noodgreep en Kirk's inzet op
dek 15 weet de Enterprise los te
komen maar niet voordat de elec
trische storm de Enterprise nog een
maal raakt....... ter hoogte van dek
15. Captain Harriman, Chekov en
Scotty kijken verslagen door een
groot gat in de romp naar buiten,
verzekerd van hun eigen veiligheid
door een krachtveld. Helaaskwam dit
krachtveld te laat voor Captain Kirk.
Dan verspringt de film naar het tijd-

Kirk en Kapitein J larrirnan in overleg hoc de
twee transportschepen tc redden.

perk van The Next Generation. In het
holodeck is men bezigmet een rituele
promotie van Lieutenant Worf als
Captain Picard een zeer slecht per
soonlijk bericht ontvangt. Hij heeft het
hier zeer moeilijk mee omdat het zijn
familie betreft en hij nu zeer bezorgd
is over het lot van zijn familie.
Inmiddels komt er een alarm binnen
van een aanval op een observatorium

nederlandse Fanclub 5.
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in het Amargosa zonnenstelsel. Een klein
station is overvallen en na onderzoek
blijken Romulans erbij betrokken te zijn
geweest.
Een overlevende aan boord van het
observatorium is de voor de kijker inmid
dels bekende Dr. Soran, die vreemd
genoegdoor de Enterprise 8 gered werd
uit de electrische storm van het begin
van de film. (Guinan bleek ook aan boord
te zijn van datzelfde schip.)
Data vindt het inmiddels tijd om de
emotie chip van Dr. Soong in te laten
planten en hij ondervindt zijn eerste emo
ties als Guinanhem een drankje aanbiedt
wat hij afgrijselijk vindt smaken. Dat
Geordi spijt heeft van de aansluiting van
deze chip blijkt al snel als Data zich niet
kan inhoudenen zelfs helemaaldoorslaat.
Met desastreuze gevolgen voor Geordi
als Dr. Soran hem ontvoert naar het
Klingon schip van de gezusters Llursa en
B'Etor, zonder dat Data (vanwege een
hevigeangstbuil ook maar een vinger uit
kan steken.
Llursa en 8'Etor hebbenwederom snode

Soran 'onvcrvraagt' Ccordi

plannen en hebbenhet op een accoordje
gegooidmet Soran, die ook iets voor hen
zal doen, mits ze hem ergens afzetten
met een zonnesonde. Llursa en 8'Etor
vertrouwen hem echter voor geen meter
en dat zorgt voor wederzijds minachten.
Soran neemt inmiddelsGeordi onder han
den met een langzameen pijnlijke marte
ling.
Data voelt zich over zijn onmacht bijzon
der schuldigen Picard legt hem uit dat de
mens aan deze emoties moet wennen.
Met behulpvan Data vindt Picard dan uit
wat het plan van Soran is en omdat
Guinanerbij betrokken was in de proloog,
aan boord van de Enterprise 8, vraagt
Picard haar hulp in. Zij geeft hem verdere
uitleg maar kan hem niet persoonlijk
helpen. Ze weet echter wel iemand die
dat wel kan.
Het zou zonde zijn om meer te vertellen
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'Stellar Cartography', een kamer in de enterprise die wc nog niet kennen en die op het grote doek heel goed tot
zijn recht komt.

over het plot. Laat ik stellen dat het plot uit
een snelle aaneenknoping van hoogte
punten bestaat, die je nauwelijkseen adem
pauzegunt. We bemerkten zelf namelijkook
al dat bioscopener een hele kluif aan zullen
hebben een pauze in te lassen die niet in
het midden van een scene valt.
GENERATlONS'begin is echter voor de
Amerikanen een wat kwetsbaar punt. Met
deze weliswaar zeer indrukwekkende ope
ning, waarin Kirk, Chekov en Scotty een
inhuldiging van een nieuwe Enterprise (8)
bijwonen, hebben de schrijvers een schit
terende blooper gemaakt wat betreft de
chronologie van Trekgeschiedenis. In de
aflevering Relics verwijst Scotty namelijk
naar Kirk, wat eigenlijk niet kan kloppen
omdat Kirk dood wordt geacht te zijn aan
het einde van de proloog van deze film. Dat
hij dat niet is, spreekt voor zich maar kijk
voor jezelf en je ziet wat ik bedoel.
De special effects zijn in deze film ruim
schoots aanwezig en dat de film nu uitein-

delijk op een bioscoopdoek geprojecteerd
magworden, daar wordt dankbaar gebruik
van gemaakt. Schitterende pyrotechnische
hoogstandjes sieren het hele oppervlakvan
het doek, terwijl de ruimteschepen zelf er
alleen maar beter op vooruit komen. De
attentieve kijker zalmerkendat de brug van
de Enterprise ook iets is uitgebreid en dat
meer detail het schip siert. Tevenskrijgen
we een kamer te zien aan boord van de
Enterprise, die nog nooit eerder is gezien
en die voor een streling voor het oog zorgt.
De kameraman (John A. Alonzo) maakt ook
meer gebruik van het bioscoopformaat dan
zijn collega's voor de televisieserie, wat
betekent dat de crew wat verder uit elkaar
kan staan en dat grootse landschappenook
beter overkomen dan op televisie. Hij gaat
zich echter wel te buiten aan te veel
kameratruuks, daar hij de kamera te veel
dingen laat doen die op de afleveringen
nooit zoudengebeuren.
De muziekvan Dennis McCarthy is voor mij

De gcvcchtssccnc lussen de KlingonBirdof Pre)"en de Enterprise illustreert de bijzonder goede special effects
van 'Ccucrations'



De Cast van "Thc Nexr Generation' op bezoek? Nee, wel de leden van de nederlandse
fanclub "The Flying Durch' in vol ornaat op de pers preruiere van 'Gcnerations' op 24
januari 1995

de enige noot van kritiek. McCarthy kom
poneerde weliswaar een imposante score
maar gebruikt niet eens het inmiddels zo be
kende televisiethema van komponist Jerry
Goldsmith. McCarthy levert een adequate
muzikaleondersteuning maar helaaskanmen
zijn partituur niet vergelijken met de muziek
van Star Trek 1 tot en met 6. McCarthy is
helaas te veel de televisiekomponist, terwijl
Goldsmith (deel 1 en 5), Horner (deel 2 en
3), Rosenman (deel 4) en Eidelman(deel 6)
hun sporen in de bioscopen inmiddels al wel
verdiend hadden.

Devertolkingen van de acteurs zijn uitermate
goeden menkanook duidelijkziendat men er
lol in heeft. Zeker Shatner straalt van
energie, als hij een persoonlijke voorliefde
voor paarden in deze film mag uitbuiten. Er
waren geruchten dat Patriek Stewart en
William Shatner het niet met elkaar konden
vindenop de set, maar dezewaren volslagen
ongegrond. Beide acteurs hebben lovend
over elkaar gesproken bij Jay Leno. Patriek
Stewart mag zich overigens verheugen op
het merendeel van het werk omdat het min
of meer zijn verhaal is. Maar in bepaalde
momenten laat hij zien dat hij een machtig
goed acteur is. Ook Brent Spiner krijgt deze
kans daar Data nu eindelijk emoties krijgt. In
de juiste momenten zorgt hij voor de humor,
die er weliswaar lekker dik bovenopligt, maar
toch erg grappig overkomt.
Malcolm McDowell speelt Soran, de schurk

van dit verhaal en zelfs al heeft hij zeer
kwaadaardige plannen, hij is toch nog
menselijk, nou ja vooruit dan, EI Aureaanlijk.
Maar zijn motivatie is goed onderbouwd en hij
is in geen enkel opzicht een oppervlakKige
schurk, zoals Kruge destijds was in Star Trek
111.(Toenwaren Klingonsnog vijanden,dus was
verdere motivatie niet nodig.l

Voor de oplettende kijker valt het op dat er
foto's vrijgegeven zijn van scenes die niet
(meer) in de film zitten. Rick Berman stelde
vast dat er negenscenesversneden zijn, inclu
sief een overture waar Kirk met een orbital
sky-dive een mooie landing in een grasveld
maakt. Hij wordt dan opgewacht door Scotty
en Chekov. Deze en acht andere scenes zijn
vanwege de lengte van de film eruit gelicht en
het werd niet onwaarschijnlijkgeacht dat deze
scenes er voor de Amerikaanse laserdisc
markt weer in gezet zoudenworden. De film
zou met deze scenes een lengte krijgen van
een ruime 145 minuten, terwijl Generations
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nu net een krappe 117 minuten de
twee uur net niet haalt.
Dit gebeurde ook al met Star Trek VI,
daar de video release twee minuten
langer is dan zoals die in de bioscoop
was. (Om het dan nog niet eens te
hebbenover de Amerikaansevideoleng
te van de eerste film, Star Trek The
Motion Picture, die van 124 minuten
naar 143 minuten ging. In Nederland is
dat overigens niet gebeurd. We kennen
hier alsnogde versie van 124 minuten.l
AI met al is Star Trek Generations een
zeer geslaagde film. De humor spreekt
goed aan, en de spanning is op de juiste
momenten te snijden. Er zitten een
paar zeer treffende scenes in en
alhoewel dit eigenlijk een verhaal voor
Picard betreft, zijn de anderen ook allen
aanwezig. In Amerika heeft Generations
al meer dan 75 miljoen dollar opge
bracht en Riek Berman heeft al gezegd
dat de schrijvers al bezig zijn met het
schrijven van de volgende film, die in
najaar 1996 in Amerika zal gaan
draaien.

Eneen laatste leuke bijkomstigheidwas
ook nog dat de Flying Dutch werd
gevraagd om mee te helpen met de
ondertiteling omdat sommige uit
drukkingen echt te specifiek Star Trek
jargon bevatten voor de algemenever
taler. Vertaler TonPallemansheeft onze
hulp dus goed kunnen gebruiken.
Aangezien voor de videomarkt dadelijk
weer een andere vertaling gemaakt
wordt, moeten we ons dan ook maar
weer naar voren schuiven. Zo zie je
maar, hoe je als Star Trekfan nog van
nut kan zijn.

René van Os

nederlandse Fanclub 7.
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langs vond op zaterdag 4 en zondag 5 februari in den een Star
Trel", conventie plaats, genaamd Generartons. De organisatie die het
allemaal organiseerde heet Stargazer Productions International en is
een professioneel bedrijf dat niet opgebouwd is uit amateurs, maar
uit mensen die er een vak van qcrnaalvt hebben. De conventie vond
plaats in de Royal Albcrr Hall te Londen, waar ruim plaats is voor
6.000 man.
Het programma was bijzonder moeilijk vast te leggen aankwam, want het was een af en aan gaan van veel
vooraf. Dit kwam omdat verscheidene acteurs al luxe wagens. waar veel mensen met theee-piace suits
andere verplichtingen elders hadden, waardoor ze uitkwamen. Maar ach. wat maakt dat nou uit, als ik je
slechts op een dag aanwezig konden zijn. Het uitein· kan vertellen dat William Shatner zo'n anderhalve
delijke programma zag er als volgt uit: meter voor mij langs liep!

Zaterdag 4 februari
10.15 Uur Michael Dorn
11.45 uur Gates McFadden
13.00 uur lunchpauze/Nichelle Nichols signeert
14.00 uur Een kijkje achter de schermen
14.45 uur Trekmaster Quiz
15.30 uur Rick Berman
17.15 uur Patriek Stewart
ondag 5 februari
10.15 uur LeVar Burton
11.45 uur Brent Spiner
13.00 uur lunchpauze
14.00 uur Een kijkje achter de schermen
14.45 uur Liefdadigheidsveiling
16.00 uur Marina Sirtis
17.15 uur Jonathan Frakes

Alhoewel de conventie de naam Generations droeg,
hadden Stargazer Productions niet de rechten kunnen
krijgen om de film te vertonen, maar United
International Pictures IUnited Kingdom had de vrij
dagavond voor de conventie een speciale voorstelling
van de film, in het bijzijn van de sterren georga·
niseerd. Aangezien ik niet alleen was gegaan, ging ik
met mijn gezelschap die avond naar het leicester
Square om daar bij het Empire Theatre de sterren op
te wachten. En alhoewel het een lange wachttijd was,
kwamen ze welzeker allen opdagen, maar onze groot·
ste verrassing bleek ook nog eens te zijn dat William
Shatner bij de premiere aanwezig was! Ik kan me nie~
meer helemaal herinneren wie er het eerste

De zaterdag begon met Michael Dom. Temidden van
rook en laser effecten kwam Michael naar voren toe
en zag hij bedeesd toe hoe hij een bijzonder applaus
kreeg. Hij had een microfoon in zijn hand en nog voor
het applaus helemaal weggeebt was, liep hij van de
ene kant van het podium naar het andere, terwijl hij
zeer koeltjes begon met:
"Michael Dom is wearing the Armani suit...."
Hij begon ook al snel grapjes te maken, zoals over de
relatie tussen Worf en Troi, zoals in All Good Things.
Dom zei dat hij daarvoor verantwoordelijk was omdat
hij op eerdere conventies een leuke sketch had
bedacht, die min of meer als volgt ging. Aangezien
Worf en Riker als warriors een band hebben, en Riker
met Troi een band had, was het nu aan Worf om haar
eens aan te spreken voor een date. Dorn vervolgt dat
hij zich dan zou zien gaan naar Riker met de woorden:
"Excuse me Commander, are you thru with Counsellor
Troi ?"
Dorn legde er nadruk op dat dit maar een grapje was.
Dit werd sChijnbaar door de schrijvers serieus
genomen en zij schreven het in de aflevering, waar
door Marina erg boos was op Dorn, omdat zij dacht
dat hij de schrijvers had omgekocht. En het punt is
ook nog dat Worf het altijd erover heeft dat aardse
vrouwen te fragiel zijn voor Klingon sex. In die afle·
vering waarin Worf het dan in een droomsituatie met
haar deed, daar was Worf degene die de tafel dekte!
EnWorf ging dan a la "Honey, time to get up" terwijl
eigenlijk de hele kamer een rotzooitje zou moeten zijn.
Dorn gaf Marina gelijk dat hij daarin niet zichzelf was.

Een van de leukste vragen was wel "what was
your most embarrassing moment on TNG"
waarop Dorn antwoordde met de aflevering,
waarin Worf aan Wesley uitlegt hoe een Klingon
een relatie aangaat, zullen we maar zeggen.
Wesley zegt dan "ïou want me to raar at her ?"
waarop Worf dan terug komt met • No, Klingon
men don't raar, wamen raar!" Voor deze afleve
ring moest Worf een flinke schreeuw uiten, die
een paar keer opnieuw moest voor meer effect. En
in een van die shots spuugt hij per ongeluk zijn
onderste kunsttanden uit ! Dit is op video beo
waard gebleven. Daarnaast voelde Dorn zich ook
uiterlijk lachwekkend in Qpid, waarin Worf protes
teert: I am not a merry man! Het kostuum dat hij
daarin droeg, als Will Scarlett uit de Robin Hood
sage, deed Dorn denken dat hij op een Klingon
pooier leek!
Alhoewel Dorn een grote man is, is hij een zeer
gevoelig man. Hij kreeg een vraag, die hem diep
krenkte toen men vroeg, waarom, als Worf zo
goed was in handgevechten en in gevechten met
de bat'telh, dat Worf zo'n slechte schutter was
met een phaser. De betreffende jongeman wreef
het nog eens lekker diep in door te zeggen dat
"Worf couldn't hit the braad side of a barn".
Michael liep hierop met een zeer triest en
gekrenkt gezicht over het podium, wat enkele
hilarische momenten opleverde. Na afsluiting van
zijn beurt dankte Michaelans allen voor de steun
die wij de show gegeven hebben en voor onze
aanwezigheid, want deze gebeurtenis zou hem ook
nog lang bij blijven,

Na een korte pauze was het daarna de beurt aan
Gates McFadden, die eerder te kennen had
gegeven dat ze vanwege haar aanwezigheid in een
nieuwe televisieserie, Marker met Richard Greco,
die zondag alweer in Hawaii moest zijn. Gates
kwam ook onder rook en laser effecten naar voren
en zag al snel heel wat geftits op zich af komen.
Het enorme geflits deed haar denken aan een
asteroidenaanval, zei ze zelf.
Op de vraag hoe zij zelf graag de relatie tussen
Picard en Beverly verder uitgewerkt had gezien,
gaf ze een heel leuk antwoord. MAcouple o'roles in
the hay would have been nice!" Dit werd door het
publiek overigens goed gewaardeerd maar Gates
zei serieus dat zij en Patriek over de tijd heen veel
dingen hadden geprobeerd om de relatie uit te
bouwen, waarvan een aantal dingen ook weer
afgewezen werden door de producenten. Waar ze
wel allebei veel waarde aan hechtten waren de
ontbijten. die Beverly en Jeen-luc samen door
brachten.
Gates heeft ook behoorlijk veel werk gedaan voor
Jim Henson en ze sprak over Henson met net zo
veel liefde en bewondering als over Gene. Henson
was al net zo'n onverbeterlijke grappenmaker als
Roddenberry, zei ze. Ze vertelde dat ze een keer
alleen met Kermit op een set was, terwijl iedereen
met lunchpauze was. Ze was ergens mee bezig
voordat ze zag dat Kermit zich voor de spiegel zat
op te smukken met een air van Narcissus. wat
ben ik toch mooi. Gates zag dit en vroeg hem in
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Gods naam wat hij aan het doen was en voor dat ze
het wist was ze een gesprek begonnen met Kermit,
zonder dat ze in de gaten had dat Henson van onderen
bezigwas Kermit zodanig te manipuleren, dat hij deed
wat zij zag. Toen ze het eenmaal door had, voelde ze
zich goed genomen en ze zei dat dat een typische
Henson grap was.
Oe laatste vraag die ze beantwoordde was er een die
ook in Mannheim was gesteld en betrof het relaas
over haar te krappe jurk bij het Gene Roddenberry
Charity Gala Diner waar Brent haar in haar jurk had
dichtgenaaid. (Zie ook het Mannheim verslag.J Ze nam
afscheid met haar eigen woorden van dank voor de
eeuwige steun van de fans. Ze hoopte in ieder geval
nog steeds veel fanmail te ontvangen want ze wilde
voornamelijk lezen over de fans zelf. Teil me about
yourself, zei ze en bedankte ons ook weer heel erg
hartelijk.

Toen er vervolgens werd aangekondigd dat de lunch
pauze volgde, vroeg men nog even aandacht. Nichelle
Nichols. die net twee dagen vantevoren bij Forbidden
Planet haar eigen boek had gesigneerd voor de fans,
was vandaag ook aanwezig voor het signeren van haar
boek en ze kwam met veel enthousiasme op het
toneel. Ze zag er dit keer niet zo afgeleefd uit als des
tijds in Mannheim maar ze droeg ook wel een zwarte
pruik, die heel wat verhulde. (Natuurlijk wel raar als
Kirk op deze wijze niet meer de enige is met een
haarstukje, maar ja, wie ben ik om daarover te oorde
len.J

Om 14.00 uur lieten Eric StilIweIl en Lolita Fatjo, een
paar vaste medewerkers achter de schermen van
Star Trek, een kijkje achter die schermen zien van
Oeep Space Nine aan de hand van een serie dia's, die
naast de hoofdpersonen ook situaties uit de afleverin
gen van het derde seizoen lieten zien. Om 14.45 uur
volgde een Trekmaster Quiz,waarin de aanwezige fans
mee konden doen aan een trivia quiz.

Om 15.30 uur kwam Rick Berman onder daverend
applaus naar voren. Rick begon een beetje raar: hij
vroeg de fans naar een hoofdstad van een klein land in
Afrika. wat ik helaas al weer vergeten ben. Oe rele-

vantie hiervan was als volgt: in zijn jaren voor Star
Trek The Next Generation, werkte Berman aan een
zeer hoog gewaardeerde kinderserie, The Big Blue
Marbie, waarna hij voor HBO een informatieve serie
deed met de titel What on Earth, en een andere spe
cial namens The Primal Mind voor PBS. Daarna kwam
hij bij Paramount om de productie te overzien van
series als Cheers, Family Ties en Webster. Na enkele
jaren kreeg hij promotie maar toen Gene hem voor
het eerst sprak, hadden ze het over landen waar ze
allebei geweest waren. Hierbij vroeg Gene aan Rick
ineens wat de hoofdstad was van dat ene land en Rick
beantwoordde die vraag zonder te aarzelen. Gene
putte hieruit de kennis dat Rick net als hij zelf een man
was die wil weten waar hij het over heeft en er dus
geweest wil zijn. Dan kon Gene heel goed waarderen
en hij koos Rick uit om hem te helpen. Gene vroeg Rick
toen om Paramount te verlaten om hem te komen
helpen met de productie van zijn nieuwe Star Trek
serie. Rick zei ja.
Hij zei dat hij een tape had meegebracht van Voyager
en liet die toen ook zien. Het betrof de openingstea
ser van de Voyager pilot, genaamd Caretaker, de
titelscene met het nieuwe thema van Jerry
Goldsmith, een persoonlijk bericht van Kate Mulgrew,
die Captain Kathryn Janeway speelt aan boord van de
Voyager, dat ze het jammer vond dat ze niet ook in
Londen kon zijn vanwege opnames, maar ze beloofde
wel eenmaal naar Londen te komen en ons allemaal te
leren kennen. Oe tape duurde ongeveer 10 minuten
en zorgde voor een daverend applaus voor Rick.
Rick beantwoordde een vraag over een aantal scenes
die uit de nieuwe film waren geknipt met het feit dat
9 scenes weg gelaten zijn om de film korter en sneller
te maken. Oe film begint nu direct met de inhuldiging
van Enterprise B, maar eigenlijk zou die hebben
moeten beginnen met een orbital skydive van Kirk, die
dan met een soort van parachute neer komt in een
grasveld, waar Scotty en Chekov hem opwachten.
Shatner had zich hiervoor in een bijzonder warm rub
beren pak gehesen en moest hierin een ruime 12 uur
vertoeven op een dag van boven de 40 graden in een
zeer hete streek in Californie. Dat die scene er ook uit

,. moest, dat was aan Rick om te vertellen aan Shatner.
Rick eindigde met het voorstel aan Stargazer dat ze
dit een jaarlijks evenement zouden maken en dat hij er
dan voor zou zorgen dat iedereen er weer zou zijn,
inclusief Kate Mulgrew. Oit initiatief leverde Rick een
enorm applaus op en inmiddels heb ik al gesproken
met Stargazer en de eerste bedoeling is inderdaad
volgend jaar rond Pasen dit weer te organiseren,
maar dan niet twee dagen maar met drie dagen.
Jippieeee!
Rick verliet ons toen en wij zaten toen te wachten op
de meest gevierde gast van die dag: Captain Jean-toe
Picard, Patriek Stewart.
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lichaam rondhangt terwijl een Cardassian hem
martelt. Patrick plaagde Michael hier en oorn gaf
zijn impressie van Patrick: "look at me Michael,
don't I have a gorgeous body!") Patrick ging heel
rustigjes verder met: Vou know, it's sad that
some people have to rely on the same old materi
al ! Maar de zaal lag wel in een deuk.
Een van de mooiste momenten was wel toen een
jongeman hem een vraag stelde, die als volgt
begon: nCaptain Picard is one of my favorite cha
racters and...... " waarop Stewart hem onder
brak: nONEof your favorite characters." Oe zaal
zag hem al te keer gaan en barstte al in lachen uit.
Stewart probeerde zich in bedwang te houden en
zei kalmpjes: "Wouldn't you like to rephrase that
?" waarop de jongeman heel kalmpjes ant
woordde:
"No." Uit de zaal kwam nu al een heel aardig
OOOOoOOhhhgeroep naar voren en ja hoor, daar
ging Patrick.
"Ilne of your favorite characters, huh. Vou're
probably also one of those who say Data is my
favorite. Data is my favorite. I HATETHAT ! It
makes me want to VOMIT!" Oe zaal lag dubbel om
zijn tirade en Stewart glunderde zelf ook lichtelijk
om zijn eigen genie. Tot dat de jongeman heel
rustig zei:" Actually. Commander Riker's my
favorite."
Hierop ging Stewart door de vloer van schaamte
maar wist zich goed te houden en kwam uitste
kend terug met een zeer Picard-achtige uitspraak:
nAvery wise decision. n
Patrick kreeg weer een staande ovatie toen hij
vertrok en daarna volgde de afsluiting van die
eerste dag.

Zondag zou LeVar Burton het eerste beginnen.
leVar was heel vriendelijk en rustig maar was ook
de meest serieuze van allemaal. Hij vond dat de
boodschap van menselijke vooruitgang benadrukt
moest worden en vond zelf ook dat hij voor zichzelf
dingen wilde doen waarmee hij kon bijdragen op
een of andere manier aan hoe mensen de wereld
om zich heen dienen te zien, te respecteren en te
verbeteren.
Een van de mooiste momenten was wel toen
Brent Spiner op een van de bovenste balkons een
vraag richtte aan leVar in een typisch Engels
accent. Hij vroeg hem wat leVar ervan vond dat
iedereen altijd zei dat Data de favoriet was en wie
zijn favoriete hoofdpersoon was. leVar antwo
ordde heel kalmpjes dat Data ook zijn hoofdper
soon was, waarop Spiner heel erg Picardachtig
antwoordde: nAvery wise decision."
LeVar trapte hem echter nog een keer na met zijn
volgende zin:
"Thank you for your question, Mr. Lennon." (En

Patrick kwam opdagen om 17.15 uur en hij kreeg een inderdaad, als je op een bepaalde manier naar
staande ovatie voor de hele lengte van het TNG Brent kijkt, met zijn lange haar en een Engels
thema. Wat wel opviel was dat hij el' zeer nonchalant accent, dan lijkt hij ook inderdaad op lennon, maar
op gekleed was: hij droeg gympies, jeans, een oud t- niet iedereen is het hier mee eens. )
shirt en een flodderige jack maar hij deed wel zeer Eenvan de mooiste vragen was wel de meest voor
nederig in het begin. Hij moest namelijk bekennen dat de hand liggende of leVar Burton zelf enigszins
dit de eerste keer was dat hij in de Royal Albert Hall technisch aangelegd was.
was. Hij had veel korte one-liners, die ik nauwelijks kan "Let me explain something to you. I only play an
herhalen maar een van de mooiste was wel zijn vraag: engineer. Ninety percent of the time leVar has no
Did Michael Dorn do one of his Patrick Stewart idea what the heli Geordi is saying." Dat ging
impersonations ? tüorn had inderdaad een hele mooie . trouwens op voor praktisch iedereen van de crew.
gedaan van de dubbelaflevering Chains of Command, Een als Klingon opgemaakte fan vroeg leVar ook
waar Patrick een hele tijd met zijn ontblote boven- iets leuks: gezien dat hij als jongen al grote fan
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was van de oude serie, en hij in de film zou meemak
en dat Kirk en Picard samen zouden werken, vroeg
deze Klingon hem bij wie hij zijn loyaliteit lag. LeVar
was onverstoorbaar in zijn antwoord:
"With my Captain:
Hij zei daar nog bij dat hij nog steeds graag terug
dacht aan die oude afleveringen en dat hij nog steeds
veel respect had voor de oude crew. '1 just think it's
our turn now."

Brent Spiner volgde na de morgenpauze en kreeg ook
prompt een staande ovatie. Brent voelde zelf ook al
aankomen dat men hem met Lennon zou vergelijken,
want zijn opening was zeer Beatlesachtig. Hij zei dat
hij een droom had gehad, waar hij in de Royal Albert
Hall was, en Paul was er, George was er en Ringo ook.
Hij eindigde dat met "lhis is unbelievable. I am so
pleased to be here."
Eenfan vroeg hem of hij niet teleurgesteld was dat hij,
gezien hij Dr. Soong, Data's vader en tere, zijn broer,
had gespeeld, niet ook de moederfiguur voor Data
mocht spelen. Brent zei dat hij dat inderdaad
betreurde want dat had hij inderdaad willen doen,
maar Riek Berman was er op tegen. Brent ging daar
toen bij Rick op in dat na verloop van tijd iedereen in
een bepaalde familie op elkaar gaat lijken, maar toen
gooide Rick hem uit zijn kantoor. Maar als je naar
Rstful of Data's kijkt, dan zie je ook dat Brent een van
de meest huiselijke types vrouwen speelt, en hij dacht
dat ze iets meer een aantrekkelijker type wilden voor
zijn moeder.
Een paar vrouwelijke studentes van Cambridge
University vroegen Brent hoe het voor hem was om
met Stephen Hawking te werken en Brent vond dat
een enorme eer, want toen Rick hem belde met het
nieuws dat er iemand met Data zou optreden in een
pokerscene, had Brent geen idee wie het had moeten
zijn. Toen Rick hem vertelde dat het Professor
Hawking was, viel hij zowat prompt van zijn stoel.
Brent vond dat een prachtig moment en ook een uniek
precedent. Iemand had Brent ooit verteld dat Einstein
ooit een aflevering van Bonanza gedaan had maar dat
betwijfelt hij eerlijk gezegd. Stephen had wel bijzonder
veel gevoel voor humor want toen Brent hem later
nog eens op de set tegen kwam, zei Hawking via zijn
computer tegen Brent : "En? Waar is mijn geld ?"
Dat Brent dus toch maar een mens is bleek wel uit zijn
verspreking: op de vraag of er aan Data iets was dat
onplezant was, antwoordde hij dat de make up in het
begin erg moeilijk was te aanvaarden. Alle andere
officiers deden na verloop van tijd the Picard maneu
ver (wat wil zeggen dat hun sweaters omhoog kropen
en ze die met beide handen weer omlaag trokken; let
er maar eens op in het tweede seizoen) en Data kon
dat nooit doen omdat zijn handen afgaven van de make
up. "So I had to get used to not touching myself." Hij
snapte later pas wat hij zelf gezegd had.
Brent was zo goed op dreef dat hij ruim een kwartier
langer doorging dan de bedoeling was en op dat punt
kwam LeVar met een bezem naar hem toe, om hem
met de bezem zelf weg te trekken, onder daverend
applaus. Welnu, om 14.00 uur deden Eric StilIweIl en
Lolita Fatjo hun show weer met dia's, maar in plaats
van Oeep Space Nine lieten ze ons nu zien hoe Voyager
zich ging ontwikkelen. Lolita zei dat de afleveringen
Caretaker (de pilot), Parallax, Time and Again, Phased
en The Cloud al klaar waren. Op dit moment waren ze
bezig met de Bste aflevering en LeVar Burton had ook
al inmiddels een aflevering geregisseerd. Jonathan
Frakes, die voor TNG ook al regisseerde, stond al op

het lijstje om ook te gaan regisseren. Lolita klopte Eric
nog even op de schouder met het feit dat hij zojuist
een script had verkocht aan Voyager. Na een zeer
interessante blik op Voyager gingen we verder met de
liefdadigheidsveiling. Om 15.30 hadden we dan de
laatste pauze omdat Marina Sirtis en Jonathan Frakes
direct op elkaar zouden volgen.

Om 16.00 uur was het Marina, die onder ruim
applaus naar voren kwam. Een mannelijke fan vleide
haar met een komplimentje over de mooiste benen in
Starfleet, alvorens hij haar vroeg wat haar eerste
reactie was toen ze hoorde dat Majel Barrett Iroi's
moeder zou spelen. Dat kon ze met een woord
omschrijven: terror, oftewel afgrijzensangst. Dat
kwam omdat de groep acteurs zo goed met elkaar kon
opschieten, dat zo nogal wild waren. Er was zelfs een
regisseur die niet meel' terug wilde komen vanwege
die wildheid. Toen dat eenmaal als geroezemoes in
Hollywocd rond ging en men hoorde dat Majel
Lwaxana zou spelen, dachten ze allemaal even: Oh
Mijn God, de Vrouw Van De BAAS! We moeten braaf
jes blijven. Maar toen ze zagen dat Majel eenmaal op
de set nog veelleiper was dan zij zelf, dachten ze, och
dat zit wel goed.
Een jongedame vroeg haar wat voor eigen input ze
graag in een aflevering had willen zien. Hierop antwo
ordde Marina ferm met de wens dat Troi Captain for
the Oay zou zijn. Totdat ze dat werd in de aflevering
Oisaster. Ze wist zich geen raad omdat ze kop noch
staart begreep van de techniek aan boord de Enter
prise. Daar kon Marina nooit een touw aan vast
knopen, zei ze want Troi had net zo goed de Academy
doorgelopen. Ze was niet voor niet Lieutenant
Commander ! Waar was ze dan tijdens alle technische
cursussen? (Michael Dorn zei daar altijd op: getting
her legs waxed! waarop Marina dan altijd weer zei:
weil, how hairy is she ?) Ensign Ra in die betreffende
aflevering kon ze wel wurgen omdat ze alles wist te
repareren.
'1 just wanted to kick her:
Terwijl ze daar stond kwam op een balkon boven ons
Jonathan Frakes met een vraag naar voren:
• Miss Sirtis, can you explain to me why Deanna went
out with Worf instead of Riker? Was it something I
said ? Was it the beard ?
Marina had zelf eigenlijk altijd gedacht dat Troi en
Riker weer bij elkaar zouden komen. Ze hadden er
altijd over gegrapt dat er een nieuwe spinoff serie zou
komen, die zou heten 'The Rikers In Space' , een
nieuwe comedy waarin de zotte Ome Data eens langs
zou komen en de kinderen met de hond Worf konden
spelen.
Marina zei dat de overige castleden bijzonder wreed
waren tegenover haar kleine hondje. Ze heeft een klein
Yorkshire Terriertje, wat door de anderen The Rat
genoemd werd.
Het ging zelfs zo ver dat ze een paar keer anderen
moest vragen om op te letten op het beestje terwijl
zij acteerde. En een keer zou Jonathan opletten. Toen
ze op de set stond, hoorde ze ineens een rugbyterm
naar Worf en zag ze dat Riker haar hondje wilde
gooien. Een andere keer was het de beurt van Brent
en toen hij het beestje nat had gemaakt, wilde hij hem
snel afdrogen. Ze was net op tijd om hem uit de mag
netron te redden.
Marina nam uiteindelijk onder gefluit en applaus
afscheid en vrijwel direct daarna kwam Jonathan
Frakes naar voren. Jonathan kreeg een ruime staande
ovatie, maar ik moet ook wel even kwijt dat van alle

gasten van de conventie hij de wildste was.
Hoe wild Frakes wel was die dag liet hij direct
merken want hij zei dat hij altijd al had willen zin
gen in de Royal Albert Hall. Hij barstte direct uit
in een refrein van Volare, met een mooie volle
stem, wat nogal wat opzien baarde, maar het
nieuws dat hij binnenkort ook zou gaan regisseren
voor Voyager trof een ruime goedkeuring van het
publiek.
Een hele aardige reactie van Frakes zelf kwam op
de vraag hoe hij als Frakes en als Riker er tegen
aan keek of dat hij nog een keer een eigen schip
zou hebben. Frakes ging hierover te keer: 'YEAH,
what about that !' Hij zei dat Riker in het begin
altijd consistent was met zijn wens een eigen
schip te hebben.
Dan bieden ze hem de Melbourne aan:"Ahh I'm
not ready yeti"
Wat van Riker natuurlijk echt een watje maakt.
Een paar maanden later krijgt hij de Hood of zo
aangeboden; "Ahh weil, I think I'm gonna stay with
my friends!' Maar vreemd genoeg, zei Frakes,
ontkwam geen enkel van de aangeboden schepen
hetzelfde lot in The Best of Both Worlds:
Kablooieee ! De Melbourne. Brakkoommm! De
Hood. Het mooiste van dit stukje toneel was wel
dat Frakes in een maniakaal gelach uitbarstte, dat
zo komisch was, dat we even dubbel lagen.
Op gegeven moment viel er op het toneel iets om,
wat een kabaal maakte. Frakes sprong direct in
zijn rol en brulde luidkeels door de zaal: "RED
ALERT ! SHIELDS UP !" wat door donderend
applaus gevolgd werd.
Een hele leuke vraag betrof de aflevering Second
Chances, waarin Frakes een dubbelrol heeft als
Will Rlker en Thomas Riker, een door de trans
porter vervaardigd duplicaat van Will. Oe jonge
man vroeg daar hoe het was om allebei de rollen
te doen. Hier liet Frakes zich ook van zijn
menselijke kant zien omdat, net als Brent, hij zich
hier ook versprak. Een acteur is over het alge
meen alleen maar verantwoordelijk voor het ken
nen van zijn eigen regels en hij moet weten dat hij
niet tegen het meubilair moet opknallen. Maar, zei
Frakes, 'playing with yourself is another thing
entirely'. Nou, daar gaf de zaal hem helemaal
gelijk in.
Jonathan nam net zoals alle anderen met
hartelijke dankbetuigingen afscheid en toen hiJ
eenmaal verdween, kwam een man van de orga
nisatie ons nog even zeggen dat dit het einde van
de conventie was. Stargazer was zelf zeer tevre
den over hoe de conventie was verlopen en gaf
ons de beste wensen mee naar ons huisadres.
Tevens zou Stargazer ons in de toekomst laten
weten van volgende conventies.
AI met al was dit een schitterende ervaring en ik
raad iedereen volgend jaar aan erbij te zijn. Want
dit is werkelijk een belevenis om nooit te vergeten.

René van Os

Voorgeïnteresseerdenis er eenuitgebreidde ver
sie van dit verslagbeschikbaar.Indienje dit in je
bezit wilt krijgen, stuur dan een International
Reply Coupon(af te h81enop het postkantoor)
naar: R. V8nOS,8reemakker1, 5741 ME Beek
enDonk.
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VIDEO. AUDIO and COLLECTOR-ITEMS
'Williams" hét adres voor de echte Film-Fanaat!

In de gezellige drukke Hoogstraat in Schiedam, vindt U onze winkel vol aktie,
avontuur, spanning, horror, humor, muziek, kinder-video (nederlands ondertiteld & import)

en nog veel meer spectaculaire Film-items. Zo zijn wij specialist in Manga-video's,
Laurel & Hardyen Star Trek. Verder kunt U bij ons altijd slagen voor een

bijzonder collector-item, zoals Film-Gimmics, T-shirts, kaarten, magazines en Filmposters.







• Club pagina

CiUi! i'.iI1i117.i1
Deze pagina is door en voor leden,
Heb je korte inforrnarle die voor
andere leden van bclanq is of heb je
zo maar wat klctne leuke zaken.
Stuur ze dan naar her clubadres
onder vermelding van 'Club pagina'

EERSTE REIïIOR,ilIE BIJEER
KOmST V,ilR THE Fl91RIï
OUTCN.
Op 9501.15 vond in Utrecht de eerste regionale
bijeenkomst plaats. 25 Ledenen belangstellenden kwa
men bijeen in de oude sterrenwacht aan het
Zonnenburg. Na een korte introductie werd eerst de
OS9 afte-vering Blood Oath vertoond, waarna we een
pauze hielden. Hierin had iedereen de gelegenheid ken
nis te maken, en werd ook de gelegenheid geboden de
Sterrewacht te bezichtigen.
Na de pauzevertoonde Henk zijnNitpickers presentatie,
en toen was het tijd voor All Good Things. Omdat het
programma toch wat langer geduurd had dan eigenlijkin
de planningstond, was het naAll GaodThings inderdaad
'the end', en ging iedereen snel weg.
Ondanks een paar kleine problemen, en een vrij late
aankondiging, geloof ik toch wel dat de eerst regio
bijeenkomst geslaagdgenoemdmag worden. Er zijn dan
ook beslist plannen om hier mee door te gaan.

Myranya. Werlemann

KillEROER:

9503.02
Generations in de bioscoop'

9503.12
Stampede knip en sorteer dag bij Myranya.
Aanmeldingen:03404-24440. Breng een schaar,
voor fris en iets te knabbelen wordt gezorgd.
*Alleen met van te voren aanmelden,mijn kamer
is niet zo groot!!!

9503.19
Regiobijeenkomst Utrecht.
voorbehoud*info: 03404-24440.

lfonder

9504.14
Card game beurs, speeVruil en handel beurs voor
onder andere Star Trek. Trianon ver-huurzaal,
oudegracht 252 in Utrecht van 10:00 tot 19:00

9504.14/17
Confabulation, London. Science Fiction con, niet
speciaalStar Trek.

9508.24/28
Intersection. WorldCon. Glascow, Scotland.

ST,ilRFIEET ST,ilmPEOE,
het project waarbij postzegels worden ingezameld en
verkocht ten bate van UNICEFen ASAP lOe American
Syringomyelia Alliance Project) loopt goed. Blijf die
postzegels dus verzamelen!. We kunnen alle postzegels
gebruiken, maar laat a.u.b. wel een ruime rand papier
rondom de zegel zitten. Ookneem ik sinds kort gebruik
te telefoonkaarten in.

Voor de duidelijkheid: Stampede is een doorlopende
actie. je kunt dus rustig een tijdje doorsparen, en je
hoeft niet véél zegels te krijgen om mee te doen. Stuur
de zegels op naar het onderstaande adres of neem ze
mee naar een bijeenkomst van de vereniging.

Ik ben nog wel op zoek naar lokale inzamelaars, dus
mensen die in hun eigen plaats briefjes + posters
ophangen, bij bedrijven langs gaan, enz. Een vel met
informatie en tips hierover is bij mij aan te vragen.
Stampede heeft het afgelopen jaar in Nederland Hft
247.20 ingezameld, en meerdere kilo's postzegels die
nog niet vekocht zijn. Een goed deel hiervan is via de
Flying Outch binnen gebracht. Oe telefoonkaarten gaan
nog niet zo goed -daar heb ik er nog maar een paar van
binnengekregen. Ik ga voorlopig gewoon door alles in te
zamelen, en heb ook de eerste 'sorteerdag' ge-pland
staan.

Naar Amnesty hebben we het afgelopen jaar Hfl 66.40
kunnen overmaken. Dit bedrag komt o.a. uit de verkoop
van buttons en tribbles.

Martine E.Werlemann (Myranya)
Graaf Janlaan 69,
3708 GK ZEIST
Tel.: 03404-24440

'THEFl91RIï OUTCH'
HEEFT TEKOOP:

Tribbles (goudbruin of zwartbont)
Buttons, keuzeuit 10 teksten,
bel voor details
Sleutelhangers, keuzeuit 14 teksten
bel voor details
Zwangere tribbles
alleen op bestelling.
Bijzonder gekleurde tribbles,
alleen op bestelling
Alles exclusief verzendkosten. bel voor infor
matie. Alles is verkrijgbaar op grote
bijeenkomsten, op lokale bijeenkomsten, etc.
De helft van de winst komt ten goede aan
Amnesty International, de andere helft wordt
gebruikt voor clubdoeleinden, bijvoorbeeld
minieonsen dergelijke.

Verkoopadres: Graaf Janlaan 69, 3708 GK
ZEIST,of bel met Myranya, 03404-24440

Eind vorig jaar werd er in de gestage groei van de
club een mijpaal gehaald. We konden toen ons 150e lid
verwelkomen!. NatuurlIijk hebben we dit niet onopge
merkt voorbij laten gaan en hebbenwe een kort beozek
je aan de heer R. Kreeftmeijer gebracht om hem een
aantal welkomstgeschenken te overhandigen. Zowel de
heer Kreeftmeijer als het bestuur waren naar anoop .,.M....~II..iIIIî.. M!
zeer tevreden. We hopen dat de groei van ons aantal
leden in de toekomst alleen nog maar sneller zal gaan!
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LIWO CDilID/17.5, 017EHD/Ril/ECE'
InTERVIEW mET DREnT SPlnER mamr

Ofschoon we later wat teleurgesteld werden
(eerst mochten we met 3 mensen komenen video
opnamen maken, later mocht er maar één per
soon naar binnen en mochten er GEENopnamen
gemaakt worden) gingen we toch met het
hoofdbestuur van de vereniging (Jacqueline Coté
Karl-Heinz van Hardeveld en ikzelf) naar
Amsterdam om eens poolshoogte te nemen.
Uiteindelijk bleek dat Brent Spiner er in ieder
geval geen problemen mee had dat we alledrie
mee mochten naar zijn suite. We vonden dat zo
aardig dat we de videocamera eigenlijk helemaal
vergaten en ook de band-recorder die ik in eerste
instantie had meegenomen, ben ik volslagen ver
geten te gebruiken.
'Two captains, one hairpiece... " grapte Spiner
toen hij op ons afliep. Nadat we waren voorzien
van koffie en thee, kon het grote interview begin
nen...

'Is dit uw eerste bezoekaan Nederland, of bent u
hier a/ eens eerder geweest?"
"Nee hoor, ik ben hier al eens eerder geweest in
1974, of nee, wacht eens, dat was in 1973."

·Was dat ook in Amsterdam?"
"Jazeker,enhet valt me op dat er in die tussen
liggende periode bijna niets is veranderd.
Amsterdam lijkt in niets op los Angeles. In LA
halen ze om de zoveel jaar de stad omver en dan
bouwen ze het weer op. Dat is vreselijk.
Amsterdam heeft veel weg van New Vork, maar
dan in het klein qua atmosfeer en kunstzinnigheid.
Ik vind het een mooie stad."

"Wij weten dat u zojuist uit Engelandterug bent
gekomen, omdat u daal' op de Generotions Con

Wat is her toch fantastisch om in
her bestuur re zlrtcn van de Flying
Dutch... DC!:C!:nC!:hC!:C!:rword ja:
ulrqcnodtqd voor C!:C!:nperspre
rnlèrc van "Generetlons" • en een
paar weken later krijg je een tcle
foont]e van UIP Nederland. of je
misschien interesse hebt om een
half uurtje met Brcnt Spiner te
1...Ietsen. Hoe dan ooi ....we I...re
gen een telefoontje van Party. die
dus werht bij UIP. Brcnr Spinefi
was de volqcndc week namC!:lijk
in Nederland voor de promotie
van Gencretlons , Natuurlijk
reageerden we hier enthousi
ast op!

verschenen bent. Hoe was de atmosfeer in
Londen?"
"Fantastisch! Een heerlijke atmosfeer en een te
gekkeconventie. Het geeft een speciaalgevoel als
er 6000 mensen naar je staan te kijken en als je
op hetzelfde podium staat in TheRoyalAlbert Hall,
waar koningin Victoria ook ooit stond.·

"Zit er een groot verschil tussen Amerikaanse en
Europese fans?"
"Amerikaanse en Europese fans zijn in veel
opzichten gelijk. Ze hebben dezelfde interesses in
wetenschap en cultuur. Ze hebben net zoveelver
stand hoor, maar ik denk alleen dat Engelse en
Europese liefhebbers van Star Trek een stuk
beleefder en rustiger zijn dan hun Amerikaanse
collega's."

"Was u eigenlijk al een Star Trek fan voordat u er
zelf mee te maken kreeg?"
"Ja, een beetje. Nu was er in die tijd alleen nog
de oude serie en de films. Die films heb ik dus
samen met de 79 afleveringen gezien. Verder
was ik van mening dat onze serie na een seizoen
wel weer zou stoppen omdat ik het idee had dat
de fans het niet zouden pikken, dat er nu een
nieuwe serie helden was opgestaan."

"Hoe heeft u zich voorbereid voor de rol van een
Androide? Ik heb het idee dat u een hoop Asimov
hebt gelezen. Is dit juist?"
"Nee, dat is niet juist helaas. Het is natuurlijk wel
zo dat GeneRoddenberry en Isaac Asimov goede
vrienden waren en dat ik op mijn beurt weer beïn
vloed ben door Roddenberry.
Acteren is eigenlijk datgene eruit pikkenwat voor
jou het mooiste lijkt. Data kan op honderd

Interview Brent 5piner •

manieren kijken. Hoe hij kijkt ligt aan mij zelf
en de keuzedie ik op dat moment maak. Dat is
acteren. Maar nee, ik heb niet aan Asimov
gedacht."

"Helemaal geen robotverhalen dus?"
"Nee, het spijt me. !k heb vroeger wel de
Foundation trilogie gelezen,maar de robotver
halen heb ik pas later ontdekt."

"Is er een groot verschil tussen acteren voor
televisie en voor het witte doek?"
"In principe is er geen verschil. Het enigewat
wel anders is, is het feit dat op het grote
scherm alles groter overkomt. Je moet jezelf
behoorlijk inhouden om niet enorm te gaan
gebaren, want alles wat je dan verkeerd doet,
zie je later vijf keer zo groot terug.
Dat is ook een van de redenen waarom ik nog
geen vijftig afleveringen heb gezien van de
Next Generation. Als ik mezelf terugzie, ga ik
altijd lopen denken, van dit en dat had ik beter
kunnen doen, enzovoorts."

"U heeft Data.gespeeld alsof hij geen emoties
kent. Tochzien we in Generations een geheel
andere Data met emoties. Was het moeilijk
voor u om u daaraan aan te passen?"
"Nee, it's still me!"

"James Doohan hee_ftooit eens gezegd, dat
Seotty 99% Doohan is en 1% accent ...
Hoeveel Brent Spiner zit er in Data?"
"Ha, ha, ha! 1% accent maar? Nee, even zon
der gekheid, Marina Sirtis heeft ooit eens
tegen me gezegd dat ik van alle acteurs het
dichtst bij mijn rol sta. Ik weet niet precies
wat zeermee bedoelde,maar ik beschouw het
maar als een compliment. Zelf vind ik dat ik
meer op lore lijk dan op Data... "

'Wat? Maar lote is kwaadaardig, terwijl
Data... "
"Ja, maar tegelijkertijd is hij naast die
boosaardigheid ook een stuk menselijker dan
Data. Dat vind ik wel interessant."

Brent Spiner neemt een slok van zijn koffie en
steekt een Marlboro sigaret op. Het gesprek
loopt nu lekker en eindelijk kom ik ook in een
rustig vaarwater. Het gesprek gaat verder.

"Data 's kat Spot is in de serie gespeeld door
twee verschillende katten. Is Spot een shape
shifter?"
"Er waren geen twee maar drie Spots. Oe
eerste Spot die we zagen in Data's Day is nu
in de grote Spothemel. Spot twee en drie zijn
tweelingzusjes, waarvan er een heel
gemoedelijkis en de ander geschift. Welke kat
we gebruiken ligt aande scene die we draaien.
Acteren met dieren is wellicht het moeilijkste
wat er bestaat. Stel je voor dat zo'n tekst jon
gen komt met een tekst als; "Data kijkt naar
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• Interview Brent Bpiner

een slapendeSpot." Weet je dan hoe lang of het
duurt voor dat zo'n beest dan ook werkelijk
slaapt? We hebben er wel eens aan gedacht om
die kat eens flink te verdoven, ha, ha, ha, maar
dat schijnt weer niet te mogen. Meestal worden
de scènes dan enigszins aangepast, zoals Spot
komt binnenen kijkt naar een slapendeData..."

"Bent u zelf een katten liefhebber?"
"Jazeker,ik hou heel erg van katten, maar toch
ben ik meer een hondenliefhebber!Tochkan ik erg
goed met katten overweg."

"Er zijn best een groot aantal afleveringen
geweest waarin u een dubbelrol speelde. Is dit
iets wat u extra leuk vond?"
'Ja, dat is erg leuk om te doen. Het houdt de rol
vers zullenwe maar zeggen.Je moet nagaandat
ik in de Next Generation ongeveer vijftien karak
ters heb gespeeld!Dat houdt de boel leuk en ook
zorg je ervoor dat je minder snel getypecast
wordt. Altijd als ik bezig was met een aflevering
die ik niet bijzonder leuk vond, wist ik dat er bin
nen eenaantal wakeneen episodeopgenomenzou
worden waarin ik weer eens helemaal iemand
anders kon zijn. Ik heb dit altijd erg fijn gevonden."

"Kunnen ze u interesseren voor een gastrol in
Star Trek Deep Space Nine of Star Trek
Voyager?"
"0, jawel in Deep Space Nine zeker, alleen in
Voyagerlijkt me een beetje moeilijk..."

'Och, ze hebbenholodecks ... "
"Ja, dat is natuurlijk wel zo. Nee, ik ben altijd
bereid om een gastrolletje te komenspelen hoor,
maar er zijn geen plannen in die richting. Verder
moeten ze daar bij Paramount natuurlijk eerst
eens Hinkover de brug komen, om mij te inter
esseren."

'Heeft u nu geen zin om net als Patriek Stewart,
Jonathan Frakesen LeVarBurton, eens een keer
te regisseren?'
"Nee, niet voor de televisie. Dat moet allemaalzo
verschrikkelijk snel gaan dat daar van enige cre
ativiteit al helemaalgeenplaats is. Voor het witte
doekzou ik wel iets willen doen, maar ik denk niet
dat ze me voor de eerst volgende feature van
Star Trek zullenvragen.
Jonathan, Patriek, leVar en Gates hebben inder
daad al eens voor de Next Generation geregis
seerd. LeVar zelfs al voor Voyager als ik mij niet
vergis.
Ik was erg onder de indruk van de regieprestatie
van "Genesis" dieGates voor ons heeft gedaan.Ik
heb zelden iemandgeziendie haar vak zo serieus
nam als zij. Eenvan de fijnste afleveringen die ik
gedaanheb.

"Patrick Stewart heeft eens gezegd dat toen hij
het contract tekende voor de Next Generation, hij
er absoluut geen idee van had, dat Star Trekzo 'n
enorme impact zou gaan hebben op zijn leven.

Stond u erbij stil dat de reacties van de fans zo
positief zoudenzijn en dat Star Trekuw privé- en
werkleven zo drastisch zou veranderen?"
"Nee, want ik had absoluut niet gedacht dat we
het langer dan een seizoen zouden uithouden. Ik
dacht eigenlijk dat de fans het nooit zoudenpikken
dat er een nieuw schip opnieuw de ruimte ging
ontdekken, en ook de eerste fanreactie's gingen
die richting op.
Maar nu, met DeepSpace Nine en Voyager, ben
ik ervan overtuigd dat Star Trek nooit zal stop
pen. Het is ook allang niet meer kapitein Kirk en
mister Spock ... Star Trek is een "epic" geworden
en is een continue ontwikkelend proces."

"Waarom zijn uw ogen in Generations" minder
geel dan in de serie? "
"Mijn make up en lenzenzijn exact dezelfdeals in
de serie. Op de film zie je nu eindelijk dat ik geen
gele make up heb, maar een goudkleurige. De
chef van de belichtingstechniek had me beloofd
dat ik er net zoals in de serie uit zou zien. Dat zou
hij gaan doen met een speciale gele belichting.
Dat is geloof ik niet helemaal gelukt."

"Ikmoet u eerlijk zeggen, dat toen ik een clip zag
van Generations op de televisie, ik eerst dacht
dat Data blauwe ogen hadgekregen onder invloed
van de emotiechip die bij hem is Ingebracht. "
"Blauwe ogen?Werkelijk?Nee. De enigekeer dat
dat inderdaadblauweogen had,was in "ParaIleis"
Worf komt in die aflevering terecht in een andere
quantumrealiteit, en ontmoet daar onder andere
een Data met blauwe ogen. Nou, je had de fans
eens moeten horen... Die begonnen direct te
brullen dat we een fout hadden laten zitten en dat
ik vergeten was mijn lenzen in te doen. Wat ze
zich niet realiseerden, is dat dezeData een alter
natieve Data was die wel degelijk blauwe ogen
had."

Op dit moment kwam de mededeling dat we de
laatste vraag moesten stellen. Ik pikte een vraag
uit mijn lijstje die ik zelf erg interessant vond.

"In de aflevering "Datalore" wordt er bevestigd
dat Data geen afkortingen kan gebruiken. Maar
toch zegt Data aanhet eind vande aflevering "l'm
fine". Werd dit expres gedaan?"
':Ja. Enerzijds dedenwe dit om de kijkers op het
verkeerde been te zetten, zodat ze zich af zouden
gaan vragen wie er nu eigenlijk de ruimte werd
ingestraald, en anderzijds dedenwe dit om eens
te kijkenof de executives eigenlijkwel zaten op te
letten. Dat deden ze dus niet! Overigens is het
dus zo dat er wel degelijk een hoop fouten zitten
binnen de afleveringen, maar dat komt voor het
grootste gedeelte doordat de meeste regisseurs
niet de moeite nemen om vooraf de episodes te
bekijken, zodat er dus vaak een foutje doorheen
schiet. Maar ik denk ook dat dat de enige keer is
dat Data een afkorting heeft gebruikt. Het lijkt
vaak wel alsof hij iets afkort, maar dat komt dan
omdat hij op dat moment nogal snel praat."

"Evenover die foutjes, bent u bekendmet de
"Nitpickers guide For Next Generation Star
Trek?" Dat is een gids met een overzicht van
zes seizoenenmet alle contlnuityfouten, pro
ductieproblemen, enzovoorts. "
"Ha, ha, ha, nee, nooit van gehoord! Maar het
verbaast me eigenlijk niets dat er zo'n gids
bestaat. Er zullen inderdaad een hoop foutjes
zitten in de afleveringen, die kijkers en zeker
fans zullenopvallen"

"Weet u bijvoorbeeld dat er in de aflevering
"Cost Of Living" een scene zit waarin u samen
met Stewart in de turbolift staat, en dat
Picard op dat moment maar drie pips op zijn
kraag heeft?"
"Werkelijk? Nee, nooit geweten, maar erg
interessant! "

Hierna is het echt afgelopen. Brent Spinel'
bedankt ons voor de prachtige fles
Champagnedie wij hem gegeven hebbenvoor
zijn verjaardag die hij vijf dagen van tevoren
nog vierde. "Heel hartelijk bedankt voor de
Champagne luitjes, ik zal ervan genieten, in
welke gezondheidstoestand ik dan ook ver
keer..."
Snel duwen we hem nog een foto onder zijn
neusdie een paar wakendaarvoor is genomen
tijdens de perspremière van "Generations" .
Op de foto staan een aantal,ledenvan de club,
al dan niet in uniform, geflankeerd door Claire
en Patty van UIP. Brent Spiner krijgt een
omfloerste blik en zijn ogen en zucht: "Deze
foto zal ik mijn verdere leven koesteren..."
Aan de blik die hij ons daarna toewerpt, kun
nen we aflezen dat we dat maar met een
kilootje zout moeten nemen. Er is nogwel tijd
voor een foto. "let's be buddies..." zegt
Brent terwijl hij ons omarmt. Dat was het.
We nemen afscheid en verlaten het hotel.

Later in de auto terug naar huis, komen we
eindelijk tot onze positieven ... Is dit allemaal
werkelijk gebeurd, of was dit een illusie?
Waarschijnlijkwas dit een uniekegebeurtenis,
die we niet snel meer zullen meemaken. Hoe
vaak krijg je als fan de kans om een half uur
lang face-ta-face te praten met een acteur uit
Trek? Niet vaak dus.

Dit was een middag om nooit te vergeten.
Flippendrijden we mijn straat binnen, waarbij
ik mijn onderbuurvrouw een vriendelijke blik
toewerp, terwijl ik haar anders niet uit kan
staan. Zekijkt me aanmet een blik van "heb ik
wat van je aan?". maar dat deert me niet.
Vanavondvind ik alles mooi.

Normaliter lijkt ze op een afgeleefd nijlpaard,
maar VOOI' mij is ze vanavond mooier dan
Marina Sirtis.

Henk Groenendijk.
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HOLOi/ECi\. 3
Mczt her grotczr worden van de Flying Dutch neerrit ook het aan
tal vcrschillende Interesses roe. Iedereen kijl"it op 1.'n clqcn
rnanier naar de wereld dle Gene Roddcznbczrry qccrcëerd heeft
en uit zijn cnthouslasme ook weer op z'n clqcn wijzcz. II"i zal
proberen in een aantal artlkcltjcs aandacht re schenken aan de
vczrschillczndcz tntcrcsscs van trczl"ikiczs. II"i zal ingaan op her
vcrzemelen van artikelen. het zelf rnaken van applicaticzs, de
wereld van de paperbacks. computer- en andere spellen.
computer toczpassingczn en de wereld van de 1<'lingons.

Tijdens REGULA-1 (Oe minicon van mei
vorig jaar, red) hoorde ik een aantal per
sonen vertellen dat ze zich best als een of
andere alien zouden willen uitdossen maar
dat ze opzagen tegen het sminken. Zelf
vindt ik het ook leuk om steeds een andere
alien te maken. Omdat gezichts applicaties
uit de winkel vrij prijzig zijn, ben ik
begonnen ze zelf te maken. Een Bajoran
neusstuk is vrij simpel te maken. Deze zal
ik als voorbeeld geven. Je hebt nodig;
vloeibaar rubber, klei (liefst playdo),
gezichtcreme, oogpotlood, bruine of
donkerblauwe oogschaduw, en eventueel
watersmink.

Smeer je hele gezicht in met bodymilk. Dit
om te voorkomen dat de mastix en andere
makeup in je huid trekt. Plak nu je applica
tie met mastix op je neus. Let op dat je
niet teveel mastix gebruikt want anders
laat het vrij snel weer los. Kijk nu of de
randen van je applicatie niet te dik zijn. Zijn
de randen te dik neem dan het vloeibaar
rubber en vul met een kwast op wat te dik
is. Je kan altijd op de huid corrigeren met
het vloeibare rubber. Nu gaan we het
echte werk doen. Ik gebruik zoveel mogelijk
normale makeup omdat daar veel ver
schillende kleuren van te koop zijn tegen
normale prijzen. Daar waar ik specifiek
grimeer werk nodig heb gebruik ik spullen
van GRIMAS wat vrijwel allemaal op
waterbasis is.

Holodeck3 •

Begin nu met het opbrengen van een
foundation die qua kleur het beste bij je
eigen huidskleur past. We praten hier
over een alien met een "normale"
huidskleur. Begin bij de aangebrachte
applicaties en vergeet vooral delen als
je hals en rond de oren niet. Hierna
poeder je het gehele gezicht om de
onnatuurlijke glans van de foundation te
maskeren. Maak nu dieper gelegen
richels in het neusstuk en boven de
ogen donkerder met een kleur naar
keuze. Bruin en donkerblauw worden
erg veel voor een bajoran gebruikt.
Hierna breng je wat wit of grijs poeder
op de hoge richels aan om ze te
accentueren.

Neem een stuk klei en kneed dat soepel.
Neem hiervoor een lekker dik stuk. Druk
het over de brug van je neus en maak het
niet te plat. Als je de vorm van je neusbrug .... ~,...
hebt leg je de mal in de goede richting naar
je toe. Maak nu de bekende richels door
die in de klei te drukken. Wees niet te bang
en maak de richels diep, want de applicatie
moet goed zichtbaar zijn. Als je klaar bent
met vormen neem je het vloeibare rubber
en giet die (na zeer goed schudden)
voorzichtig in de vorm. Zorg dat je alleen
de diepe richels vult en daarna een zeer
dunne laag er op legt. Dat gaat het beste
met een kwastje. Smeer vanaf de gietvorm
een dunne laag vloeibaar rubber alle kan
ten op. Dit moet de overgang worden
tussen het grote neusstuk en je eigen
huid. Werk dus van dik (neusstuk) naar
dunlrandl. Als je applicatie te groot dreigt
te worden kun je ook een paar kleintjes
maken. Later op je lichaam kun je die met
vloeibaar rubber aan elkaar kwasten.

Dat is een simpele Bajoran. Let er
vooral op dat je bij het sminken je de
haarrand, oren, hals en nek niet
vergeet. Je kunt beter de smink flink
laten doorlopen dan dat men een
"rand" ziet. Als je applicaties maakt en
gaat gebruiken is het raadzaam om de

o......._._,." diepere delen donker te kleuren en
hoge delen licht te maken. Ook kan je
overdreven schaduwen aanbrengen om
speciale delen te accentueren.

Hel resultaat na her aanbrengen van de
applicatie Jaap Moerman

Je applicatie is nu af en kan na het drogen
bewerkt worden.
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In Mannheim vond van donderdag B september tot zondag 11sep
tember 1994de Star DrcernOnc conventieplaats. Hiervoor werd het
Congresgebouw Rosengartengebruikt. Dit congresgebouwwas een
uitermateqcschlkre plaats voor deze grote conventie, waar al ruim
vantevoren16gastenwaren aangekondigd. Deze gastenwarenMajel
Berrctt-Boddcnbcrry, Nlchclle Nichols, Jerncs Doohan, Mark
Lcnerd. RichardArnold, Robert O'Reilly, GatesMcFadden,.Jcnnifcr
Hetriek. Jonathan Del Arco. John De Lancic. Dwight Schultz, Eric
StilIweil. Robin Curtis en twee Duitse stemmen I".E. ludwig en
Michael Pan.

De oplettende lezer zal opmerken dat dit er slechts 15
zijn en dat klopt. Uit een gesprek met organisatrice
Sylvia Strybuc bleek dat Leonard Nimoy net op het laat
ste moment had afgezegd omdat de opnames voor een
nieuwe film, die hij zou regisseren, vervroegd waren.
Dezefilm zou over een Siamese tweeling gaan en William
Shatner zou de vader spelen. Naar het animo van de
bezoekers op de conventie gaf niemand er echter blijk
van hiervan ook maar iets te weten.

Ikzelf, mijn broer en mede-clubleden Thera Mutter en
Ton van Rooij konden slechts een dag bijwonen en we
kozen daarvoor de zaterdag uit. We reden om vrijdag·
middag om vijf uur aan en kwam tussen negen en tien
uur in Mannheim aan. [Het had korter gekund maar hoe
donkerder het werd. hoe moeilijker het werd om de
kaart te lezen en de duitse Verkeersborden zijn niet
altijd even gemakkelijk geplaatst. Je rijdt zo, voor je het
weet, langs de afslag die je eigenlijk had moeten
hebben.!
In ieder geval lagen we rond half elf al In bed omdat de
rit erg vermoeiend was geweest. Het Baslerhof Hotel
aan de Tattersallstrasse bevond zich echter al vrij dicht
bij het Congresgebouw, dus zouden we de volgende
morgen niet ver hoeven te lopen. Op onze kamer keken
we nog even naar de televisie en wie schetst onze ver
bazing toen we op een talkshow op RTL... Nichelle
Nichols zagen opdagen voor een kort gesprek! Na
tuurlijk, de RTL+ studio's in Keulen zijn maar een paar
honderd kilometer verwijderd van Mannheim.

Ik moest echter wel constateren dat Nichelle er niet
echt op haar best uitzag. Haar gezicht was dik en ze zag
er een beetje opgeblazen uit. Haar haren gingen als een
waaier naar buiten toe en de zilvergrijze kleur die ze erin
had verwerkt, werkte eerder tegen dan voor haar.
Maar dat mocht de pret niet drukken. De Duitse talk
show host vroeg haar hoe ze biJStar Trek terecht was
gekomen, waarop Nichelle haar standaardverhaal liet
horen dat ze toen bij een orkest In Parijs zat. Haar
agent probeerde haar maar steeds terug te krijgen
maar ze voelde zich daar niet naar en gaf geen respons.
Na drie telefoontjes van haar agent zonder resultaat
kreeg ze toen bericht van Gene Roddenberry zelf en hij
slaagde erin haar ertoe over te halen naar Los Angeles
terug te komen. En de rest is geschiedenis (bleef ze
maar iedere keer zeggen).
Professioneel en bescheiden antwoordde ze op de
kwestie van de eerste interraciale kus, dat Shatner en
zij zelf het slechts als een professionele scene zagen, die
zij ook zodanig hadden willen spelen. Het gekke was, zei
ze, dat het publiek die scene okay vond maar dat het
netwerk en de daartoebehorende executives er een
hoop poeha om maakten. NIchelle dacht dat dat meer
zei van het publiek 'out there' dan van de executives
"up there".
Vervolgens vroeg de talkshow host hoe ze bij het NASA
project terecht was gekomen en in duidelijke en
bescheiden taal legde ze uit hoe ze zelf was uitgenodigd
in 1975 om NASA te bezoeken en te komen praten over
het probleem van de selectie van nieuwe astronauten,

waartoe van toen af aan ook vrouwen en ethnische
minderheden mochten bij horen. Ze vond het een
zeer lonend project waar ze met veel plezier en en
thousiasme haar diensten voor verleende.
Na nog een paar korte en weinigzeggende vraagjes
gaf de talkshow host haar een toy communicator en
·Uhura" nep de Enterpnse op om zich oft screen op
te laten beamen. In totaal zat ze er misschien 18
minuten biJ maar het was toch leuk om haar al zo
snel te zien op onze aankomst. Dat de Duitse ver
talers door haar Engels heen praatten was
natuurlijk irritant maar toch lieten we dat onze pret
niet drukken. Daarna zijn we gaan slapen.

Na een uitstekend ontbijt in de kantine van het hotel
-waar overigens meerdere Star Trek fans zaten om
ook naar de conventie te gaan- hebben we datgene
meegenomen dat we dachten nodig te hebben om te
laten signeren enz. en gingen we op weg naar het
Rosengarten Congresgebouw. Oe binnenkomst was
vrij druk maar de fans waren allen kalm en ruStig, al
heerste er wel een beetje een nerveuze spanning
voor wat er komen zou. Wel was er al dUIdelijk een
sfeer van Star Trek aanwezig doordat vele mensen
in kostuum en make up als hun favoriete ras of fi
guur op waren komen dagen.
Ton werd voorgelicht voor de persdetails en Thera
en ik lieten bij het persburo een tas achter waarin
we onze geschenken hadden zitten voor de gasten.
{Ik had eerder in de week Sylvia Strybuc gebeld met
de vraag of het mogelijk zou zijn dat onze kleine del
egatie van The AYlOgDutch de gasten een kado zou
overhandigen UIt respect en dankbaarheid en Syivla
zei dat men er wel iets op zou vinden om dat ergens
in te kunnen passen. Deze kado's, voor iedere gast
een grote Mok met het Aying Dutch logo en een
spreuk als volgt:
To all of you, each Great Birds of the Galaxy.
Sincerest appreciation and thanks from Star Trek
The Flying Dutch.
The Dutch Adventure is only just beginning.
waren ieder apart ingepakt en als totale last vrij
zwaar om de hele dag mee te slepen. De Duitse
organisatie vond het een leuk idee en vonden de
mokken er ook mooi uit zien. wat ons bijzondere
hoop gaf voor de latere uitreiking ervan.!

We gingen uitemdeliJk naar binnen en keken eerst
onze ogen uit bij de dealerstands, waar boeken en
merchandise te over beschikbaar waren. {Later die
dag heb ik er zelf nog het derde en voorlopig laatste
boek over Gene Roddenberry gekocht: Gene
Roddenberry The Last Conversation van Yvonne
Fern, dat net de vorige week in Variety was
aangekondigd. De overige twee boeken over Gene,
Gene Roddenberry, the Myth and the Man behlOd
Star Trek van Joel Engel, en Star Trek Creator: The
Authorized 8iography of Gene Roddenberry,
geschreven door Gene's vnend, David Alexander,
waren allebei ook daar in grote getale verkrijgbaar.!
Ik liep langs de stands van een boekenzaak toen Ik
applaus hoorde vanuit een grote zaal, de Galaxy
zaal, waar ik toen snel naar toe liep om Gates
McFadden op toneel te zien staan. Gates zag er
schitterend uit, ze had een net eften pak aan
waarover haar haren schitteren uitkwamen. In deze
zaal konden fans hun vragen stellen aan Gates en ze
zou die zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.
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Toen een fan echter vroeg:
Gisteren heeft Nichelle Nichols voor ons hier gezongen.
Wilt u voor ons hier dansen? (dit naar aanleiding van
haar scenes als 'dancing doctor' in DATA'SOAY en
haar achtergrond in choreografie) wilde ze eerst een
groep van 12 fans mee laten dansen in een ballet op het
toneel maar toen bleek dat dat onmogelijk was, zei ze na
enkele simpele pasjes gedaan te hebben dat ze er maar
vanaf zag. Eenandere fan vroeg of het waar was dat ze
een pruik droeg in het begin van het derde seizoen en ze
zei dat dat klopte. Pas vanaf een bepaalde aftevering
mocht ze haar eigen haar ontplooien en ervoor in de
strijd gooien. In de vragen ging ze in op de relatie die Or.
Crusher had met Captain Picard, en ze zei hierover dat
er bij de shooting schedules veel meer opnames waren
gemaakt waarin deze twee over de tijd heen
betekenisvolle blikkenmet elkaar wisselden. Dat werd er
echter iedere keer uit weggeknipt en zodoende zagen
we daar heel weinig van. Op gegeven moment ging ze
met een Duits accent praten, wat veel komische reac
ties opriep. Ze wist zelf niet waarom, misschien had ze
gedacht zo beter verstaanbaar te zijn. Ze ging ook in op
haar eerste regie-ervaringen, waar ze bijzonder veel
plezier aan had gehad. (In het zevende seizoen van TNG
heeft Gates haar eerste aftevering geregisseerd:
Genesis, over een virus dat de crew van de Enterprise
de-evolueert.l Oe overige vragen die aan Gates werden
gesteld kan ik me niet meer zo goed herinneren maar ik
weet wel dat, toen ik even om keek, naar buiten, om te
zien waar Thera was, dat ik toen John Oe lancie zag
staan kijken. Hij stond ongeveer vijf meter achter me en
niemand had hem opgemerkt. Hij keek even naar Gates
op het toneel en liep toen met een air van "Is die gold
en retriever nu nog bezig?" de zaal uit en verder, voor
dat een menigte op hem af kon komen. Ik bleef daarna
nog staan kijken naar Gates totdat haar tijd op was.

Daarna zijn we naar een andere plaats gegaan om te
proberen de handtekeningen te bemachtigen van Mark
lenard en Gates McFadden. Hier stonden echter
enorme rijen voor en we moesten daar een hele tijd in
blijven staan. In die tijd kwam wel Nichelle Nichols even
snel langsgelopen terwijl ze op weg was naar een
andere gelegenheid. Ze reageerde absoluut niet op een
meisje dat haar wilde fotograferen, wat ik wel heel frap
pant vond maar begrijpelijk. Als er een persoon een foto
mag maken, dan is het hek natuurlijk van de dam. later
kwam ook James Ooohan langs gelopen. Hij kreeg zelfs
applaus van de mensen in de rij en hij liep niet zo hard
dat een foto onmogelijk te makenwas. Toenwe in de rij
stonden kwamenmedewerkers van Sat.1, de duitstalige
televisiezender. langs om hun prijsvraag te verdelen. Oe
prijs was gratis mee te mogen gaan aan boord van Sea
Trek 5, wederom een cruise met de sterren.

Toenwe al een hele tijd gestaan hadden, bleek dat de
handtekeningensessies afgebroken moest worden. Er
stonden gewoonweg te veel mensen voor handtekenin
gen. Tevens werd er geklaagd dat mensen die een
handtekening van Gates haddengekregen weer terug in
de rij moesten voor die van Mark lenard. Dat bleek
slecht georganiseerd te zijn en veroorzaakte veel opont
houd. In ieder geval zijn we toen naar voren gelopen en
hebben zo goed mogelijk geprobeerd Gates en Mark te
fotograferen. Vanaf de trap naar boven, langs de plek
waar ze signeerden, waren beide sterren redelijk goed
te zien. Een zwarte Amerikaan achter me zwoer Gates
op afstand eeuwige trouw toe en hij was zelfs bereid zijn
eigen vrouw te verlaten voor haar. "I don't care, she'lI
understand", zei hij. Toen hij Gates op mijn suggestie
inderdaad "Ilr, Honey· toeriep, brak ik even in lachen
uit. Die Amerikanen toch!

Inmiddels was Robert O'Reilly op het toneel van de
Galaxyzaal gekomen en deed zijn best om de fans tevre
den te stellen. Maar hij was bijna niet te herkennen zon
der de make-up die hem omtovert tot Gowron, de
opvolger van K'mpec als keizer van het Klingon Empire.
Daarom waren ook heel wat minder fans in de zaal aan
wezig. Toen hij later nog in de promenade rondliep was
hij wel vriendelijk genoeg om met de fans op de foto te
gaan, alhoewel hij af en toe een komisch kommentaar
leverde als :"How undignified for a Klingon !" John Oe
Lancie liep hier later ook even door maar werd nu wel al
snel door een meute fans achtervolgd.

Het volgende dagdeel begon pas weer om 14.30 uur en
dus hebben we wat tijd gevuld met de merchandise te
bekijken en zijn we daarna gaan eten bij de MacOonald's,
die ook uitpuilde van Star Trek fans. We hebben toen
wat gewicht afgedropt in het hotel en toen zijn we weer
terug gegaan om eens te kijken op een van de prome
nades, waar Uncoln Enterprises een flinke stand had.
Uncoln Enterprises is de maatschappij die Majel en Gene
zelf opgericht hebben om merchandise van Star Trek te
verkopen en dat deden ze ook hier. Toen we de tafels
bekeken, zagen we daar Jonathan Del Arco, beter be
kend als Hugh. de Borg die in de aftevering I BORGeen
persoonlijkheid ontwikkelt aan boord van de Enterprise,
en die later in OESCENTparts 1 & 2 weer op komt
dagen. Del Arco verbaasde ons met hoe jong hij wel was
; ik schat hem op 24. Hij was ook niet echt al te druk
bezig met handtekeningen uitdelen want velen her
kenden hem niet of kenden hem nog niet. !Robert
o 'Reilly maakte zich beter bekend dankzij zijn optreden
in de Galaxy zaal. Del Area had dat voordeel niet.l

Even verderop zat een bekend gezicht uit een eerdere
serie. Maar ik moest wel even heel goed kijken: Owight
Schultz, die signeerde als een bezetene, had zijn sluike
haar achterover gekamd, waardoor hij in geen opzicht
op Howling Mad Murdock van The A-Teamof Ueutenant
Barclay leek. Hij was evenwel het meest vriendelijke van
allemaal want hij zat daar uren aan een stuk door te
signeren. Maar een meter of drie verderop zat niemand
minder dan Majel Barrett-Roddenberry zelf. Ze zag er
schitterend uit en signeerde ook vol enthousiasme. In
eerste instantie liet ik niets signeren maar ging er langs
staan toen Thera haar foto liet signeren. Majel had een
enorm aantal foto's meegenomen van zichzelf en daar
konden de fans dan van laten signeren. Oe foto van
haarzelf in de groene make up van Susan Oliver (als
Orion Slave Girl in The Cage) lag er ook bij en ik vroeg
haar of dat de bewuste scene was, waarbij de testop
names iedere keer kleurgecorrigeerd werden. Majel zei
dat dat klopte en haar make up werd daar iedere keer
dikker, totdat ze erachter kwamen dat er een kleurcor
rectie plaats vond iedere keer. Oe make up werd later
toegepast op Susan Oliver, de schuine wenkbrauwen
gingen naar Spock en het kleed dat ze aan had eindigde
in de oude serie als een beddesprei. Toen ze later nog
steeds bezigwas, ging ik in de heel wat kortere rij staan
voor een handtekening op een,foto van haar als Number
One in The Cage. Deze is te vinden op de Classic Trek
Calendar 1994 bij de maand February. Toen ze die zag,
vroeg ze waar die vandaan kwam en haar assistente
vouwde de calendar even open om te zien welke het
was. Majel zei namelijk dat ze die foto ook had mee
willen nemen (op de foto staat ze in haar blauwgrijze
tuniek en met haar lange haar op de transporter pads
te wachten op een special effects cue) maar ze had die
niet kunnen vinden in haar verzameling. Ik bedankte haar
hartelijk en zei dat het me een eer was haar zo te ont
moeten, waarop ze grapte in de stijl van 'en dat nogwel

zo ver van huis'. Talking to strange men sa far away
from home. OhWeil, this galaxy is a weird place.

Tegenover Majel was, achter een omheining om fans
buiten te houden, Robin Curtis al begonnen met
handtekeningen uit te delen. Naast haar kwam wat
later Nichelle Nichols te zitten en nogwat later nam
ook Robert O'Reilly daar plaats. Maar de rij was al
praktisch onmogelijk geworden, dus hebben we dat
laten zitten.

Om 14.30 uur begon in de Excelsior zaal een forum
met James Ooohan, K.E. Ludwig IScotty's Oeutsche
Stimme) en Gates McFadden, die ook weer vragen
zouden beantwoorden. Tussen iedere vraag en
antwoord door zou het gezegde in het Duits ver
taald worden maar dit werd al snel als irritant
gezien, daar de meesten goed Engels spraken. Een
bijzonder irritante eerste vraag kwam van een
jongedame die vergeefs in de rij had gestaan om
haar T-shirt gesigneerd te krijgen. Gates was duide
lijk geirriteerd hierdoor. (Ton kreeg van het pers
buro te horen dat Gates nogal moeilijk deed inzake
publiciteit. Er waren geen foto's van haar te krijgen
voor een handtekening en ze stond absoluut geen
foto's toe aan de pers. De Duitse organisatie was
een beetje geirriteerd door haar vele wensen maar
over het algemeen gaf ze zich zelf volledig bloot aan
de fans.l Ze zou het later wel doen maar met de la
tere vragen kwam ze pas goed op gang. Eenvan de
vragen betrof een verhaal over een jurk, die ze aan
had op een bal en of ze daar haar eigen verhaal over
wilde geven. Dat ging zo: een paar jaar terug was er
in LosAngeles een gala bal met diner (of zo) waar
voor ze een speciale stof voor had uitgezocht voor
een jurk. Toen ze die uit had geprobeerd, zaten er
nog geen knoopjes aan en paste de jurk prima. Maar
toen deze werd afgeleverd, zaten er 150 kleine
haakjes en oogjes aan die iets te nauw zaten voor
haar. Om haar jurk dicht te maken begon ze boven
aan en haakte ze alle oogjes dicht van haar nek tot
haar buik. Toen ze voorover ging hangen, sprong de
jurk van boven uit echter weer open. Ze probeerde
dus alles weer netjes opnieuw maar het wilde maar
niet echt lukken. Toen op gegeven moment de li
mousine aan kwam om haar op te halen, sloeg ze
maar een lange jas erover aan om zo in de auto te
stappen en daar zag ze Brent Spiner en Jonathan
Frakes al zitten. Ze vroeg hen even te helpen en
Brent begon bij haar nek terwijl Jonethan bij haar
benen bezigwas Ill, Toen de jurk eenmaal dicht was
moest ze stokstijf stil blijven zitten, maar op
gegeven moment bewoog ze en wederom sprong de
jurk open. Brent en Jonathan hielpen haar weer en
Brent deed erg veel moeite om de haakjes en oog
jes dicht te drukken, zodat hij op haar borstien)
drukte, waarop Gates diep leek te zuchten, iedere
keer als hij drukte. Oe chauffeur keek hierop nieuws
gierig in zijn achteruitkijkspiegeltje wat er achter in
de lima voor hanky-panky gaande was. Jonathan
Frakes leunde hierna weer lui achterover en zei :"1
think 1'11just watch !" En ja hoor, de jurk bleef niet
lang dicht zitten. Toende limousine aankwam gooide
Gates dus maar weer een lange jas over en liep
Brent met haar mee naar een aparte suite. Oe
uiteindelijke oplossing werd gevonden toen Brent
naald en draad te voorschijn haaldeen Gates in haar
jurk dichtnaaide. Ze kon zich uiteindelijk goed bewe
gen maar toen ze na afloop thuis kwam, was ze
anderhalf uur bezig om uit de jurk te komen.
James Ooohan kwam hierna al direct met de uit
spraak:"lt'lI be hard for me to top that story" en
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dat was het inderdaad want tijdens Gates' verhaal lag
de hele zaal plat van het lachen.
Tochhad James een paar leuke anecdotes. Hij zei dat hij
en Gene hele goede vrienden waren geweest na afloop
van de originele serie want hij was drie dagen in de week
bij Gene thuis om mee te eten en Genewas drie dagen
in de week bij hem thuis om mee te eten. Gene en
Jimmie wilden ook graag wel eens een potje biljarten en
Jimmie zei dat hij erg goede perifere visie heeft (dat wil
zeggen dat hij heel goed dingen in zijn ooghoeken kon
zien en volgenl. Genewist dat niet en als Jimmie van de
ene kant naar de andere liep, maakte Gene daarvan
gebruik om zijn bal dichter bij het gat te plaatsen.
Hierop zei Jimmie "What are you doing, Gene?'waarop
deze met een mond vol tanden bleef staan glimlachen.
James zei ook dat hij zelf als jongeling erg goed was
geweest in wis-, natuur- en scheikunde. En hij had een
goede studie lopen op een Universiteit toen hij op een
avond op een bepaalde tijd naar de radio luisterde (dit
was voor de opkomst van de massale televisieshows van
de late jaren 40 en beginjaren 501 en de meest ver
schrikkelijke show hoorde. Hij ging vervolgens naar een
studio en deed zelf wat proefopnames omdat hij wist
dat hij wel beter kon zijn. Maar toen hij zichzelf terug
hoorde, vond hij zichzelf ook vreselijk klinken. Maar het
hoofd van de studio vond hem erg goed, waarop Jimmie
vroeg waar hij het beste kon doorleren. Het hoofd van
de studio gaf hem een schooladres in Toronto, waar
Jimmie zich aanmeldde en in zes maanden tijd een
volledige studiebeurs won voor de hele studieduur. Zijn
achtergrondkennis om een "engineer" te kunnen spelen
was dus al vrij goed. Hij had een hele reeks eretitels
gekregen en een hiervan was te danken aan het feit dat
zoveel leerlingen op een Ingenieursopleiding Scotty
opgaven als motivatie voor hun studiekeuze. (Gates gaf
toe op een vraag of ze zelf ooit medische handboekenlas
om de rol van Doctor Crusher beter te kunnen spelen,
dat ze enkel een aantal basiswerken had gelezen van een
of andere medische filosoof, die op zich al heel erg nut
tig bleken. Zo was Gates degene die met het idee naar
voren kwam om haar patienten iedere keer in de nek in
te spuiten met een injectie. Dat was haar eigen idee en
men keek daar eerst wat vreemd van op omdat het een
rare plekwas. Maar het werd geaccepteerd en ze bleef
het zo doen.! Maar Gene, zei Jimmie, was een goede
navigator en een heel slechte 'engineer'.
Hij vertelde twee anecdotes waar dit uit bleek: eenmaal
was hij met Genegaan varen met zijn boot en hadden ze
anker geworpen voor een of andere kustlijn. Ze sliepen
daar op het strand en toen ze de volgende morgen
wakker werden, was het zo mistig dat Gene en Jimmie
elkander niet eens konden zien. Ze gingen terug op de
boot en Gene zette een koers uit om terug naar de
haven in de bewoonde wereld terecht te komen en zon
der ook maar enige visuele hulp in de mist slaagde Gene
erin ze binnen 50 meter afstand van de haven terug te
krijgen.
De andere anecdote ging over een keer dat Gene
Jimmie uitnodigde om mee te gaan varen, waarop
Jimmie Gene eerst vroeg of ze niet bij moesten tanken.
Nee, dat was niet nodig, ze hadden meer dan genoeg bij,
volgens Gene. Ze gingen op weg en zouden 's middags
om 2 uur weer terug zijn maar ondervveg hield de motor
op. Er stond maar een enkele knoop windkracht en dat
was niet bepaald hard. Pas om 10 uur 's avonds waren
ze terug in de haven aangekomen,waarop Gene voor de
volgende morgen direct de monteur liet komen om de
motor na te kijken. Deze goede man keek er even naar
en zei meteen:"Je hebt geen benzine meer.' Ja, Gene
was een goede navigator maar een belabberde engineer.
Een fan vroeg of er iets veranderd was sinds de dood
van Gene en Jimmie zei dat er principieel niets veran-

derd was omdat de producenten nu Gene's visie
hooghielden. Pas wanneer die producenten er mee op
wilden houden, dan zou je moeten uitkijken dat er goede
vervanging zou zijn want anders zou het inderdaad wel
uitlopen op grote veranderingen. Hij zei ook dat hij de
eer had gehad om met 7 astronauten te spreken
(waaronder Don Brandenstein) en dat deze hem allen
vertelden dat hun carriere motivatie aan zijn vertolking
als Scotty te danken was.
Een fan vroeg naar het familie-aspect van de cast van
de oude serie en of Jimmie dat bemerkte bij de TNG
cast. Hij antwoordde hierop dat hij het familie-aspect
niet zo zeer had kunnen opmerken maar hij wist wel dat,
toen hij Relics deed, dat hij behandeldwerd als een kon
ing, waarop het publiek dit nog eens onderstreepte met
een donderend applaus. K.E. Ludwig voegde eraan toe
dat er een duidelijk verschil was te bemerken tussen de
tijd dat Gene aan de oude serie en TNG meewerkte en
erna, namelijk dat de texten van Gene meer humor
bevatten. Dat was ook erg moeilijk te vertalen in het
Duits, zei hij.
Een of andere leek vroeg of Jimmie kon zeggen of het
waar was dat er een film gemaakt zou worden waarin
de casts van beide series elkaar zouden ontmoeten.
Hierop ging zowel een 'air' uit van Jimmie als van de
rest van het publiek (als van "wat een oud nieuws') en
vol vertrouwen zei hij simpelweg dat het niet waar was.
Het publiek gierde het uit van het lachen.
Gates wees er op dat fans die fanmail naar de sterren
stuurden, dit naar Paramount moesten sturen en niet
naar een of ander (vermeend) prive adres. Ze zei dit
omdat ze wist dat veel fans zo hun brieven hadden kwijt
geraakt en ook items die ze graag gesigneerd hadden
willen hebben. Gates was hier zeer nadrukkelijk in, dat
Paramount ervoor zou zorgen dat de betreffende ster
ren hun post kregen. En dat ze dan ook ieder een
gesigneerde foto zouden kunnen terug ontvangen.
Verder vroeg ze inderdaad aan de fans om te schrijven
maar niet alleen om haar vragen te stellen maar ook om
zelf dingen van henzelf te vertellen. Ze wilde graag van
de fans zelf dingen te horen krijgen en niet alsmaar zelf
vragen beantwoorden. (Toen in de vertaling Misses
McFadden gezegdwerd, corrigeerde Gates dit zelf naar
Miss McFadden, waarop het hele mannelijke publiek in
een joelend applaus uicbrek.l
Jimmie was het hier helemaal mee eens want hij zei dat
als hij iemand zijn prive adres zou geven, dan zou die
persoon toestemming hebben van hem om hem daar te
schrijven. Maar alle fans moesten via Paramount aan
hem hun post richten. En iedere fan mocht een
handtekening voor niets hebbenmaar ook niet meer dan
een. Hij grapte erbij dat iedere handtekening meer vijf
dollar moest kosten, omdat hij een keer twintig kaarten
te signeren had gekregen van slechts een fan.
Een laatste vraag aan Gates betrof een aflevering van
TNG waarin iets gebeurde en de fan vroeg naar haar
reactie, maar Gates was niet bij de scene aanwezig toen
die werd opgenomen dus kon ze daar niet op antwoor
den. Hiermee werd dit panel ontbonden, waarna de
sterren na een staande ovatie het lokaal verlieten.

Daarna zou in dezelfde zaal een zelfde soort panel plaats
vinden met Mark Lenard, Robin Curtis en John De
Lancie.De Lanciewas laat en kwam pas na een klein half
uur na aanvang binnen. (Het begon so wie so al wat te
last.) Aangeziende vertalers er wel bij zaten maar in het
vorige panel bijzondere problemen hadden ondervonden
om alles zo goed mogelijk te vertalen, sloot Mark Lenard
dit probleem kort door eerst te vragen of we allemaal
Engels spraken. Toen hierop positief gejuich kwam,
waren de vertaalsters niet meer nodig.
Mark Lenard hadden we eerder enkel zien zitten bij de

\~1nlinks 11""r rechts: Robin Curris ('Saavik'),
Mark Lennrd ('Sarek') en [ohn de Lancic CQ')

handtekeningensessie en alhoewel hij er oud uitziet.
heeft hij toch een bewonderenswaardige en author
iteitelijke aura. Hij ziet er nog steeds als Sarek uit.
RobinCurtis is wel wat veranderd in die tien jaar tijd
maar toch herken je haar nog goed. Men begon ook
met wat wederzijdse komplimenten. Maar omdat
Mark wat zachtjes praatte aanvankelijk, was het
moeilijk te verstaan. Robin compenseerde hiervoor
en schijnbaar was het onder-werp van ouderdom
even aan de orde want Mark Lenard zei tegen Robin
dat ze er erg goed uitzag en toen nog wat waarop
Robin met beide handen haar borsten ondersteunde
en met ferme stem zei: "No, these are reai!' wat
gejoel, gestamp en geklap uitlokte van de mannen in
de zaal. Er ontbrak hier iets aan leiding en de vragen
kwamen maar moeizaam op gang maar ze kwamen
er. Alhoewel de inspiratie soms ver te zoeken was.
Een vroege vraag was direct gericht aan Robin en
betrof de scenes tussen Saavik en de jonge Spock in
Star Trek 111.De vraag moet iets geweest zijn van
hebben jullie het volgens het verhaal echt gedaan,
want ze antwoordde joviaal: "Of course I did it with
Spock and I enjoyed it too !" Het was inderdaad de
bedoeling om in Star Trek IV hierop in te gaan (dat
Saavik Spocks zoon zou dragen) maar Robin zei dat
de producenten en Leonard daar iets heel anders
wilden doen en zowerd het verhaal niet voortgezet.
Daarna gl'apte ze dat haar romance met Spock dus
niets was geworden maar misschien wilde ze nog
wel een leuke relatie met Spocks vader, waarop
Mark Lenard glimlachte en zei "You may call me
Mark."
Robin ging op gegeven moment in op haar huidige
situatie als werkeloze actrice. Ze had de dag van
tevoren gedacht dat ze een bepaalde rol had, maar
net die morgen bleek dat een ander de rol uitein
delijk had gekregen. Robin ging erop in dat een
acteur wel eens lange tijd werkeloos kan zijn of
andere dingen moet doen om zichzelf te onder
houden. Ze zei dat haar leraren ook altijd hadden
gezegd dat acteurs agressief moesten zijn in het
zoekennaar werk en het presenteren van zichzelf en
dat hun diepste wens moest zijn om inderdaad
acteur te zijn en dat had zij uberhaupt niet. Ze was
niet agressief en vond het onbetamelijk om zichzelf
overal en op iedere manier mogelijk te gaan pro
moten voor werk. "I was never pushy' zei ze,
waarop Mark Lenard met zijn handen tegen zijn
voorhoofd zat, zijn hoofd schuddend a la "och meis
je toch'. Robin gaf hem hierop een nerve pinch, wat
erg komisch overkwam.
Eem jongeman vroeg Mark Lenard toen hoe hij de
afleveringen Unification 1 en 2 vond en wat hij ervan
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vond dat hij als Sarek eruit was geschreven. Lenard was
hier vrij duidelijk in: hij vond de afleveringen niet goed en
was bijzonder ontevreden over het feit dat Sarek dood
was. Men had het hem namelijk niet verteld. Hij had
alleen het eerste script gelezen en niet het tweede
omdat hij daar geen rol meer in had. Toen hij daarna op
een conventie was, waar deze afleveringen vertoond
werden. kwam hij er pas achter dat hij er uit was
geschreven.
Maar hij voegde er aan toe dat hij met iemand had
gesproken die daarop zei: ·Did they see Sarek die ?".
waarop hij zei "No." De ander zei weer "Was anybody
there when Sarek died ?" en weer zei Mark ·No."
Hierop gaf de ander te kennen:"Then you're in the
clear."
Daarnaast zei Mark dat hij zichzelf redelijk tot goed had
kunnen onderhouden met veel toneelwerk maar hij had
erg veel klassieke stukken gedaan IShakespeare. Ibsen,
Chekov.nee. niet die Chekov) en daar was hij nu echt op
uitgekeken. Hij vertelde ook over zijn toneelervaring met
Walter Koenig Ija. die Chekov, ja) in Journey's End, een
stuk over TomSawyer en Huck Finn als mensen op mid
delbare leeftijd. Evenlater kwam John De Lancie binnen,
waarop het publiek spontaan met applaus reageerde.
Maar originaliteit was nog verre te zoeken. Schijnbaar
vroeg iemand zelfs of ze zelf nog wat goede boeken had
den gelezen. waarop Robin Curtis inging op heel wat
interessante boeken die ze had gelezen en een paar
boekendie haar buurvrouw aan het schrijven was. Mark
Lenard las veel en noemdeeen aantal schrijvers op maar
die zijn me niet bijgebleven. John De Lancie viel uit met
een uitdrukking: ·Comics!" Hij zei dat hij meestal weinig
fictie las. veel boeken over zeilen en psychologie en dat
hij aan boord van een vliegtuig veel boeken van het "air
port type" las. die boeken die je tijdens een vlucht uit
leest maar daarna niet meer kunt herinneren.
Toen de kwestie bloopers aan de orde kwam. speelde
Lenard dit door naar Robin Curtis (dit deed hij vaker
maar hij kwam er niet iedere keer mee weg) en zij zei
dat ze zich niet kon herinneren zelf een flinke blooper te
hebben gemaakt. Maar wat ze wel altijd komisch had
gevonden was bij het maken van Star Trek 111,dat
Christopher Lloyd (die de K1ingon Kruge speelt) niet
hoefde te weten wie hij tegenover zich had om te
acteren en hij hoefde zelfs de situatie niet te weten. Hij
ging te keer als een waanzinnige en toen hij in zijn kom
munikator Maltz (John Larroquette) de opdracht moest
geven om hem op te beamen. sprak hij niet in zijn kom
munikator maar hij stond met benen wijd en armen uit
elkaar omhoog. kin omhoog in de lucht te roepen :
BEAM ME UUUUPPPPP! Enalhoewel Leonard dit iedere
keer kwam corrigeren, bleef hij hetzelfde doen.
Mark Lenard herinnerde zich een flater op toneel, in een
klassiek stuk. waar hij als Romein met een garde sol
daten achter zich naar een bepaald persoon moest
oplopen. De acteur die die rol speelde was echter niet
op zijn plaats: dezehad vergeten dat hij op moest komen
en kwam een goed kwartier te laat. In deze tijd liep
Mark met zijn mannen trappen op en af en verdween
achter setstukken en verzon wat hij maar kon om tijd te
rekken. Dat was behoorlijk genant, zei hij.
John Oe Lancie had een hele mooie blooper, ook op
toneel. waarin hij in een klassiekstuk in een zeer strakke
pantalon moest spelen. Dit lokte al meteen behoorlijk
gelach uit en hij zei heel droog: "I haven't even told it
yet and they know it already !ft Het zat zo: op gegeven
moment moest zijn karakter op de grond vallen. Toenhij
dat deed hoorde hij duidelijk iets scheuren en toen hij
voorzichtig met zijn hand buiten zicht voelde. bleek dat
zijn hele naad van onder zijn kruis tot aan zijn staartbeen
geheel open was gesprongen. Hij dacht eerst misschien
was het maar een klein stukje en kon hij eromheen

acteren maar nee, het was te veel. Hij kon twee dingen
doen: hij kon van het toneel afgaan en zijn pantalon ver
wisselen of doorgaan alsof er niets aan de hand was en
steeds zijn rug van het publiek weg houden, zodat alleen
de andere acteurs het zagen. Als echte gedreven
acteur bleef hij en hield hij zijn rug continu naar zijn
mede-acteurs, die na verloop van tijd goed in de gaten
hadden wat er loos was. De Lancie maakte het zelf nog
erger door zijn billen af en toe bij elkaar te knijpen, waar
door er achter hem gedempt gelach te horen was. Zijn
mede-acteurs hadden er een hele kluif aan niet in lachen
uit te barsten en in hun rol te blijven spelen.
Een volgende vraag ging over de voorbereiding die een
acteur moest treffen. Mark Lenard begon met een
antwoord maar raakte na een moment zijn gedachten
gang kwijt en viel volledig stil. waarop Robin Curtis met
haar hand voor zijn ogen zwaaide om te zien of hij nog
wat registeerde. Hierop gaf Lenard haar een nerve
pinch en zakte ze als een blok in elkaar. Lenard rea
geerde redelijk positief op een verzoek c.q. klacht over
de organisatie betreffende zijn handtekeningensessie
van die morgen. Een fan zei dat ze 2 uur in de rij had
gestaan voor een handtekening van Gates McFadden en
dat ze toen terug in de rij moest voor een handtekening
van hem. Daarna was het natuurlijk te laat. Ze vroeg of
hij nog wilde overwegen of hij de volgende dag misschien
nog wilde signeren en hij zei dat hij er over na zou
denken.

Een van de vele veranderingen van het schema betrof
het feit dat John De Lancie zondag al weer weg moest
en dat hij de laatste dag niet meer mee kon beleven. Een
fan vroeg hem ook waarom hijweg moest, waarop hij zei
dat hij weer aan het werk moest. Iets voor half zes zijn
wij toen naar beneden gegaan om te zien of we nog een
foto van Mark, John en Robin konden nemen op hunweg
naar of uit de lift. Alleen Robin was daar nog even te
zien. Een fan vroeg haar handtekening maar ze was heel
vriendelijk in het uitleggen dat ze dat nu niet kon doen;
ze moest namelijk direct door naar een volgende gele
genheid. Toenwij nogmaals door de promenade gingen.
zagen we dat Jonathan Del Arco en Dwight Schultz er
nog steeds waren voor handtekeningen. Maar Dwight
was druk bezig en veel gevraagd en Jonathan zat er op
zijn gemak bij. Dwight sloot overigens het middagpro
gramma nog af met een spel op een virtual reality com
puter game, waarbij een fan tegen hem zou mogen spe
len tegen opbod. De opbrengst van dit bod (en overi
gens ook van de hele conventie) zou naar het kinderkan
kerfonds gaan. Een fan had er 150 DM voor over en
ging het duel aan. Beide spelers hadden er veel lol aan.
Zekregen een masker op, waarin een vizier zit. Hierin zie
je je computergegenereerde situatie. Op verschillende
levels kun je ronddolen en op zoek gaan naar je tegen
stander. Je hebt een wapen in je hand waarmee je je
tegenstander kunt raken en de bedoeling is simpelweg
om je tegenstander geheel uit te schakelen. Je staat
hierbij in een klein plateau wat afgeschermd is en
waarop je kunt draaien hoe je ook wilt. Het compu
tergestuurde visual reality spel draait je visuele input
dan mooi mee. Dwight slaagde er vijf keer in zijn tegen
stander goed te raken, wat met gejuich bekroond werd.
Helaas slaagde zijn tegenstander erin ook 5 goed ge
plaatste hits te scoren en bleef de stand gelijk op 5-5.

Dat was het voor het dagprogramma. Die avond zou dan
nog het Star Oream Gala plaats vinden in de Galaxyzaal
waarbij de fans met de sterren konden dineren. Dit liep
erg uit en de organisatie was ook hier erg gebrekkig.
Vele zogenaamde voorname mensen spraken in het
Duits het publiek toe en na verloop van tijd kwamen alle
sterren toch nog op het podium. Hierbij werd volop

Star Dream üna •

gefotografeerd en iedereen stond netjes langs elka
ar. James Doohan kreeg een ere-titel als Ingenieur
van de Deutsche Verein tur Ingenieure en hij was
erg vriendelijk met zijn Duitse collega. Tussen de
schotels door werd er veel gepraat en gegrapt en
gefotografeerd met de fans. Ik keek hier op toe van
de ingang uit omdat ik geen kaartje had voor het
gala. Thera. mijn broer en ik hingen er nog uit om te
wachten op de beloofde kans van de Duitse orga
nisatie om de geschenken te overhandigen. We
liepen van deur naar deur om te zienwaar iedereen
precies zat want ze zaten verdeeld opgesteld. Toen
ik aan een deur stond te kijken en me om draaide om
te zien waar Thera was, kwam Majel Barrett
Roddenberry net langs me heen de zaal binnen
lopen. Ze leek me nog te herkennen van die middag
en zei vriendelijk "Hi" waarop ik een beetje verlegen
reageerde. Ik kon me daarna wel voor de kop slaan.
Helaas had de Duitse organisatie ondanks hun belof
tes geen enkele moeite genomen om ons de kans te
geven onze geschenken uit te delen en we zagen
onze hoop daarmee finaal tegen de grond aan, toen
op gegeven moment Richard Arnold vlakbij de uit
gang stond (hij scheen zich af en toe voor de vei
ligheid van de gasten verantwoordelijk te voelen en
maakte daarbij niet een al te goede indruk) en zei
;"Nichelle is already back at the hotel.' Toenwist ik
dat onze kans verkeken was. Het zou namelijk bij
zonder lullig zijn om de anderen wel nog een kado te
geven en Nichelle niet. We hebben toen nog toege
keken met pijn in onze harten hoe de gasten een
voor een de zaal verlieten. Daarna zijn we
teleurgesteld afgedropen naar het hotel. Achteraf
moet ik constateren dat ik zelf Eric StilIweIl niet heb
gezien of herkend. omdat hij normaliter achter de
schermen werkt en we zijn gezicht nooit zien. Dus is
hij nauwelijks herkenbaar. Ik heb wel een vermoeden
maar zeker weet ik het niet. Jennifer Hetrick heb ik
ook niet goed gezien. Heel in het kort zag ik ze even
bij het gala diner maar ik herkende haar niet. Dat ik
Michael Pan niet herkende vond ik niet erg.
Afgezien van het geschenken-debacle. was de con
ventie toch een zeer fijne gebeurtenis. We zagen
Nichelle Nichols. James Doohan, Mark Lenard,
Gates McFadden, Robin Curtis. Robert O'Reilly,
John Oe Lancie, Richard Arnold, Dwight Schultz, en
Jonathan Dell Arco van dichtbij. En ik heb Majel
Barrett-Roddenberry gesproken, zelfs al was het
maar zo kort.

Wat ons betreft. we hebben de smaak goed te
pakken. Volgend jaar in februari is er in londen een
conventie in de Royal Albert Hall. We zijn dan van
plan er weer heen te gaan en reken maar dat we
het dan opnieuw proberen met de geschenken. If at
first you don't succeed, tryagain.
I Sure Will.

Renévan Os.

Voor gei'nteresseerden is er een uitgebreidde ver
sie van dit verslag beschikbaar. Indien je dit in je
bezit wilt krijgen, stuur dan een International
Reply Coupon (af te halen op het postkantoor)
naar: R. van OS, Breemakker 1. 5741 ME Beek
en Donk.
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• Henka nitpicking Corner

Hallo allemaal. Het is weer eens ouderwets rnuqqcziftcn
geblazen. En deze keer heb il'l zelf al een primeurtje in mijn
rubriek. Ik ga nernclljl«, speciaal voor jullie, de film
"Gcncrettons" ontdoen van alle nits. Nog nauwelijks in de
bioscoop, en nu al door mij tegen het licht gehouden.

Nu moet ik erbij zeggen, dat ik Generations, van de Enterprise-B klopt niet. Het sug
ahum, "pas" twee keer gezien heb, dus gereert dat de lift ook naar boven kan, maar
ongetwijfeld zullen hier en daar nog meer dat is onmogelijk, daar mijns inziensde brug
nits zitten, maar wellicht dat we hierop kun- het hoogste punt is van de Enterprise.
nen terugkeren wanneer Generations op De turbolift kan alleen naar beneden.
video verschenen is. Vandaarook dat ik voor
Generations geen tijdsindicatie heb Iemandheeft duidelijk zitten vogelen met de
aangegeven. kleur van Data's ogen. Op de een of andere

manier zijn zijn ogen minder geel dan in de
serie. (Zie voor een verklaring het interview

~"STilRTREK 6ERERilTIORS" met Brent Spiner elders in dit blad.l

Nog voor de film echt begint, tijdens de
openingscredits, zien we een fles
Champagnedoor de ruimte vliegen met het
opschrift "Vintage 2265".
Volgensmij wordt een jaartal op Champagne
nooit aangegeven met vintage, maar met
"Millesimé". Het zou natuurlijk ook kunnen
dat dit in de toekomst anders is, maar ik
vond gewoon dat ik het even moest ver
meiden.

Het begin van Generations speelt zich af op
de brug van de Enterprise-B. Let nu eens
goed op de bovenlipvan kapitein Kirk.
In bepaaldescènes zit hier een zwart puistje
op en in andere scènes niet. Dit is overigens
nitpicken in zijn meest walgelijke vorm .
kijkennaar lippenof daar puistjes op zitten .
What's next?

De doorgang (de "areh") op het holodeck
lijkt ook niet helemaal te kloppen. Als Picard
het holodeck afloopt, gaan de deuren open
op ongeveer het midden van het schip.
Betekent dit nu dat men ook maar de helft
van het zeilschipkan gebruiken? De arch kan
op deze plek op het zeilschip absoluut niet
bestaan.

terwijl de rest van de zinnenkoeterwaals
is? Dit is erg handigvoor je vijanden.

De zon Veridiaan lijkt wel aan Veridiaan111
vast te zitten. Slechts enkele seconden
na de lancering van de raket, knalt dezeal
op de zon.
Ik kan mij nu ook niet voorstellen dat deze
raket eenwarpdrive heeft.
Daar ziet hij er te "ouderwets" voor uit.

Soran geeft B'Etor een behoorlijke klap
voor haar kanis. Het bloeddat op haar lip
verschijnt is rood in plaats van paars,
zoals dat in Star Trek VI "The
UndiscoveredCountry" beweerd wordt.
Zou B'Etor ook een Klingon-Humanfusion
zijn?

Tijdens de landing van de saucersectie,
valt Worf voorover en verliest hierbij zijn
sash. In de volgendescene echter, heeft
hij hem ineens weer om.
Vreemde jongens die Klingons; hoe zeer
ze ook door elkaar worden geschud, ze
zorgen ervoor dat hun kleren netjes
blijven zitten.

Wanneer Picard samen met Troi door zijn
familiealbumloopt, zienwe een aantal foto's
van zijn broer Robert en zijn neefje René.
De mensen op deze foto's echter zijn "HESTERD.ilH'S EDTERPRISE"
anderen dan de acteurs uit "Family". BaUledate43825.2

Deweersgesteldheid op Veridiaan111lijkt van Luitenant Richard Castillo van de
minuut tot minuut te veranderen. De ene Enterprise-C, draagt in het begin van
keer is het zwaarbewolkt en de andere keer deze aflevering een vuil, besmeurd uni
is de hemel staalblauw. Dit verspringt zo de form.
hele scene door. Logisch, want ze komen net uit een
Nu ik er over nadenk, wellicht is dezescene gevecht met de Romulans. Later,
in Nederland opgenomen! 0.22.20, komt hij Ten-forward binnen in

een lentefris uniform, alleen is hij ver
De tekens op de raketlanceerinstallatie zien geten zijn Star Fleet insigne op te doen.
er behoorlijk buitenaards uit. Volgens het Okee, hij droeg hem ook niet toen hij zijn
boek van Generations zijn deze letters EI vuile pak aanhad, waarschijnlijk verloren
Aurian. Accoord. Ik neem maar aan dat tijdens het gevecht, maar als je later een
Picard hier geen wijs uit kan worden en dat schoon uniform aandoet, dan zorg je er
hij op goed geluk maar een aantal knoppen toch voor dat je je insigne opdoet, of
indrukt. waren ze soms uitverkocht?
Het is maar goeddat er later in plain English Gelukkigheeft hij hem later wel weer op,
staat dat de klemmenvastzitten, anders had want dan komen we er ook achter dat
Soran er niet mee kunnen ontploffen ... ook zijn insignewerkt als een communica
Is het niet vreemd dat de informatie die echt tor, net als de communicators/ insignes

Het liftsymbool op de liftdeuren op de brug belangrijk is, in Engelsop de installatie staat, van de bemanningvan de Enterprise-D.

Wanneer Kirk de brug van de Enterprise-B
opstapt, wordt hij belaagd door een horde
journalisten, die camera's, microfoons en
lampen onder zijn neus houden.Veel van die
apparaatjes lijken verdacht veel op 20e
eeuwse computer spelletjes.
Overigens, wie zijn die lui eigenlijk met die
camera's? Het kunnen geen te le
visiejournalisten zijn, want volgens Data
heeft televisie, na 2040, niet lang meer
bestaan (Ihe Neutral Zone). Misschien een
24e eeuwse versie van het Polygoon jour
naal?
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IIURRilTURilL SELECT/OR"
Stardate42494.8

0.05.29.Picard begroet de Lantree. Wezien
een medium close up van hem met zijn han
den over elkaar heen. In het daaropvolgende
shot, 0.05.35, hangen zijn armen plotseling
langs zijn lichaam.
Hetzelfdegebeurt op 0.05.44, waarin Picard
weer zijn handen over elkaar heeft, en even
later, 0.05.48, zijn armen weer naast zijn
lichaamhangen.

Henke mtpicking Corner •

het gordijn nog recht, en is heel. cameraman, die waarschijnlijk op een
Later, 0.03.50, hangt het lamellengordijn trolley zit, gereflecteerd in de spiegel.
schots en scheef.

Dit was het danweer voor dezekeer. De
Ong. 0.05.22. Picard leunt met zijn rechter- volgende nitpickers zal gaan over de hia
hand op de rechterkant van de stoel van ten die in de Star Trek encyclopedie
Data. In het daaropvolgendeshot, leunt zijn staan, en welke zakenniet kloppen,of zelf
rechterhand op de linkerkant van de stoel. rechtstreeks verkeerd zijn.
Later, 0.05.32, leunt hij weer aan de Tot de volgendekeer.!
rechterkant.

Henk Groenendijk

IITHE RD!L.3J.E"0.36.02.Data drukt op zijn communicator. ~,
Het" aan" signaal klinkt echter al voordat hij Stardate 42825.4
dezeook daadwerkelijkaanraakt.

IICLUES"
Stardate44502.7

Wanneer de "badguy" in het kantoor van
Dixon Hili wordt neergeschoten, staat hij
voor een lamellengordijn. (0.03.13) Op het
moment dat hij wordt neergeschoten, hangt

Star Tml", Voyager
bespreking van de pilot en de serie.

Contagion 94
Verslag van de conventie

In Ethics zien we tijdens de operatie van
Worf dat zijn ruggegraat duidelijkop zijn rug
ligt en doorloopt tot over zijn nek.
Nu zienwe hier in TheRoyaleop 0.09.22 de
nek van Worf in een close up, en nu is er
ineens geen ruggegraat te bekennen.

0.37.40. Er zit een spiegel aan de bin
nenkant van de dobbeltafel.
Als je goed kijkt, zie je de onderkant van de

Star Trel", in Cyberspace
Waar zit Star Trek op Internet

Star Treh Technica]
Hoe werken Holodecks?

Bockbesprckinq
The Last conversation with Gene
Roddenberry

Hcnks Nltpickinq
De Star Trek Encyclopedia.....
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