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Voor u ligt de tweede TFD Nieuwsbrief van dit jaar. We maken een inhaal
slag en dat is dan ook de reden dat u er dit jaar maar liefst zes krijgt! Nog
geen fullcolor-blad, maar we zijn op de goede weg.

Veel aandacht deze keer voor de fanclub zelf. Op 8 juni wordt een algemene
ledenvergadering gehouden en daar wordt u natuurlijk verwacht om mee te
beslissen over uw vereniging. Op diezelfde dag wordt bovendien in dezelfde
locatie een conventie gehouden. Dat mag u zeker niet missen.

De vorige keer in Leerdam was het buitengewoon gezellig en zagen we zo'n
300 mensen langskomen. Natuurlijk een verslag van die dag in dit nummer.
Maar er is veel meer te lezen over het verschijnsel waar we allemaal van
houden: Star Trek!
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Door: Leon van de Moosijk

DS9

Binnenkort uit te komen DS9 afleve
ringen zijn 'Rapture' en 'The
Darkness and The Light' (deze afle
vering heette voorheen 'Atone
ment'). De afleveringen volgen het
inmiddels bekende 'mid-season clif
fhanger' principe, zoals dat ook bij
The X-Files gebeurt. De two-parter
gaat over de Bajoraanse religie, met
rollen voor Kai Winn, Kai Opaka en
Shakaar, Ron Moore heeft verteld
dat het verhaal gaat over de leden
van de Shakaar verzetsgroep, die
gezocht en vermoord worden.
'Rapture' zal de eerste DS9 afleve
ring zijn met de nieuwe uniformen
uit First Contact, referenties naar de
film en de terugkeer van een bescha
digde, doch intacte, Defiant.
Een andere nieuwe aflevering is
'The Begotten', waarin Kira de
O'Brien-baby ter wereld brengt,
maar volgens geruchten heeft Kira
gedurende de zwangerschap een
band gevormd met het kind en wei
gert ze het kind af te staan.
In 'For the Uniform', maakt Sisko de
arrestatie van Eddington tot zijn
hoofddoel, wanneer die opduikt. Hij
is van plan zich te wreken voor het
verraad en niets zal hem stoppen bij
de jacht naar deze verrader. Volgens
Avery Brooks is dit een 'great show
for Sisko - red action stuff!'. Andere
bronnen vertellen, dat Kasidy Yates
ook op komt dagen.
Dan, nog een 'rnid-season two-parter.
"In Purgatory's Shadow' komt met
de erg onwaarschijnlijke combinatie
van Worf en Garak die gevangen zit
ten in het Gamma Quadrant. In de
concluding aflevering, 'By Inferno's
Light', zal..; je gelooft het nooit ...
Cardassia zich aansluiten bij het
Dominion om het Alpha Quadrant te
veroveren.
Beide afleveringen zijn geschreven
door Ira Steven Behr en zijn schrijf
partner, Robert Hewitt Wolfe.
In tegenstelling tot de geruchten is

de tweede aflevering niet geregi
seerd door Michael Dorn.
'Doctor Bashir, I presurne' is de vol
gende aflevering. In een gastrol
voor Robert Picardo komt Dr. Lewis
Zimmerman naar DS9 om een
nieuw EMH programma te ontwik
kelen, gebaseerd op Bashir's per
soonlijkheid, maar hierbij komen
nogal wat geheimen uit Julian's ver
leden aan het licht.
'A Simple Investigation' speelt rond
Odo en een klassiek mysterie,
gecombineerd met een beetje
romantiek.

Voyager

Wie het ook goed doen zijn de pro
ducenten van Voyager, ze komen
namelijk met erg goede nieuwe
afleveringen:

In 'The Q and The Grey', nee niet
uit The X-files, wordt het karakter
van Q weer verder uitgediept, dit
keer in een verrassende richting.
'Macrocosm' zal over Voyager's bio
neural gel packs gaan. Hoewel dit
erg onschuldig klinkt zal het de
donkerste aflevering tot nu toe zijn,
geschreven door de expert in
vreemde afleveringen, Brannon
Braga.
Twee volgende afleveringen zijn
'Fair Trade' en 'Alter Ego'. 'Fair
Trade' is een Neelix verhaal over
iemand met een geheim uit zijn
verleden, terwijl 'Alter Ego', ook
een Neelix verhaal, gaat over aliens
die zijn holedeck programma over
nemen.
De laatste aflevering voor de
Vidiians wordt 'Coda', waarin die
verantwoordelijk zijn voor een aan
val op Janeway, wat leidt tot een
doodservaring, waarbij ze... haar
vader ontmoet.

Dan volgen 'Blood Fever' en het
lang verwachte 'Unity', waarin we
eindelijk de Borg zullen zien.
Geruchten dat een karakter, vooral

Harry Kim, een seizoen lang door
de Borg meegenomen zou worden
zijn absoluut onzin. Wel bestaat de
mogelijkheid, dat bekend wordt,
dat de Borg ook iets te vrezen heb
ben in het Delta Quadrant ...
'Blood Fever' is de aflevering waar
in we Tuvok zien in zijn pon farr en
ook Torres is haar seksuele driften
aan het uitleven ... op Tom Parisl
'Unity' begint als Voyager een Borg
ship vindt, op drift. Het is zwaar
beschadigd en alle Borg aan boord
zijn dood.
De aflevering na 'Unity' zal zijn
'The Darkling' , met een hoofdrol
voor The Docter, gevolgd door 'Rise'
en 'Favorite Son', de laatste is een
Harry Kim aflevering.

We hebben haar nog niet terug
gezien, maar ze komt wel: Suspiria.
De producenten hebben aangekon
digd, dat ze dit seizoen nog zal ver
schijnen, en dit keer 'much more
powerful', dus dat wordt nog leuk.

Foto: Paramount Pictures

Wat wel zal opvallen, is dat Tom
Paris een tijdje afwezig is. Dit komt
door een klein probleempje,
Robert Duncan McNeill kreeg
namelijk waterpokken, waardoor
zijn rol in een aantal afleveringen
minimaal werd.



De laatste interessante rol is die
van Q. DS9 schrijver Robert Hewitt
Holfe heeft bekend gemaakt dat Q
definitief niet terug zal komen op
DS9, maar dat hij nu "Voyager pro
perry" is. Verder merkte hij op dat
de rol van Q niet zo goed werkte op
het station.

Over het algemeen mogen we zeg
gen dat DS9 naarmate het seizoen
vordert de betere afleveringen uit
de serie voortbrengt, maar ook
Voyager doorloopt een seizoen vol,
verbeteringen.
Maar, was' het .niet zo. dat Voyager
het eigenlijk helemaal niet goed
doet ...?
Nee, dit leek aanvankelijk wel,
wanneer je de kijkcijfers vergeleek
met die van DS9 of TNG, maar
Voyager is anders. Voyager ver
schijnt in de VS namelijk niet op de
vertrouwde kanalen, maar op
Parameunt's eigen United
Paramount Netwerk, dat lang niet
zo goed bekeken wordt, vandaar
Voyager's mindere kijkcijfers. Toch
zijn de kijkcijfers nog redelijk te
noemen: gemiddeld 6,9 (ongeveer
10 miljoen huishoudens), met een
top voor 'Basics, Part 1I' en 'Future's
End, Part TI'. Het dieptepunt was
'Fair Trade' met 5,8 (ongeveer 8 mil
joen huishoudens). In de VS zijn 97
miljoen televisie huishoudens, alle
cijfers zijn hierop gebaseerd.
Hier in Nederland doetVoyager het
ook goed, gemiddeld een half mil
joen kijkers, waarmee de serie bij
SBS6 in de Top 20 komt van best
bekeken programma's. Vreemd zijn
de Britse resultaten, volgens BBC2
heeft Voyager gemiddeld 2,2 mil
joen kijkers, terwijl herhalingen
van The Next Generation rond 3,7
miljoen kijkers trekken.

Hoe gaat het inmiddels met de
Next Generation crew?

Met LeVar Burton gaat het steeds
beter sinds hij in 1994 Geordi voor
het eerst speelde op televisie.

Hij heeft geen tekort aan werk,
waaronder zijn eigen serie
'Reading Rainbow', een gastrol in
Leonard Nimoy's 'Deadly Games'
en een vaste rol in 'Christy'. De
acteur/producent is nu bezig met
een serie voor UPN, 'Daddy's Little
Girl', waarin hij zelf een hoofdrol
speelt, naast Ben Vereen en Vanessa
Le Chester. Vereen hebben we 19
april nog kunnen zien in TNG afle
vering 'Interface' als Geordi's
vader.
Bovendien heeft hij de laatste hand
gelegd aan zijn roman 'Afterrnath',
die gaat over vier mensen die
Amerika moeten herbouwen na een
rassenoor log.
LeVar krijgt nog een druk jaar,
nu hij is overeengekomen, dat hij
ook nog afleveringen van DS9 en
Voyager gaat regisseren.

Patriek Stewart heeft in december
zijn eigen ster gekregen op de
Hollwood Walk of Fame. De acteur
is bezig met een rust periode voor
hij zich weer op nieuwe rollen stort.
Ook is de acteur samen met
Jonathan Frakes genomineerd
geweest voor respectievelijk Best
Actor en Best Supporting Actor in
de Science Fierion categorie van de
Bleekbuster Awards for Film and
Television.

Ook andere nominaties zijn Star
Trek en haar acteurs ten deel geval
len:
DS9 was genomineerd voor een
aantal Emmy's: Costume Design in
'The Muse', Hairstyling in 'Our Man
Bashir', Make-Up in 'The Visitor'

Nieuwe film

Michael Piller zal het scenario gaan
schrijven voor een nieuwe Star
Trek film in 1999. IMAX schijnt een
3D film te gaan maken in 1998!

Site

Op de site www.roddenberry.com

vinden we veel informatie over
Gene Roddenberry's nieuwste serie
"Battleground Earth". De site werd
opgezet door Majel Barret
Roddenberry.

In het echte leven.

Tot slot, ja nu echt: drie Star Trek
acteurs zijn begonnen, of gaan
beginnen aan een nieuw avontuur,
ouderschap. TNG's Jonathan Frakes
en zijn vrouw Genie verwachten
een baby in juni. Robert O'Reilly
(TNG's en DS9's Gowron) is de trot
se vader van niet een, maar drie
kinderen. Ze zijn op 1 januari gebo
ren en hij en zijn vrouw Judy zijn
erg gelukkig. De derde vader wordt
Aron Eisenberg (DS9's Nog) die

met zijn vrouw Jessica een baby
verwacht in mei. Ze hebben al een
naam bedacht. Het wordt een jon
gen en hij zal Nicholas heten.

Signing »tt. Captain Lambda

,,," ...._,,'6c..._ .........

Foto: Paramount Pictures



ra 3üLiJL!I saWI-&Î1&
Dool' : Robert van Doorn

Captuin's log; Stardate 49602.10.

De U.S.S. MlLLlWAYS is aangeko
men by de London Thames Starjleet
Yards voor de lancering van
Starfleets nieuwste aanwinst; de
U.S.S. PAGE'S. Vele rassen van de
Federatie zijn vertegenwoordigd om
defestiviteiten bij te wonen. (Plotse
linge lichtflits; terug naar de reali
teit)

De London Thames Starfleet Yards
verandert langzaam in de wijk
Westminster in Londen en de U.S.S.
PAGE'S is eigenlijk Page's Bar in
Page Streer, De lancering? Die is
wel echt. Bij veel fervente Star

en rokegh blood pie (pasteitjes met
vleesvulling) tot photorps & pha
sers (een hot-dogs met hete uien
saus).

Mensen die sinds januari '96 niet
meer in Page's zijn geweest zullen
verbaasd zijn over het nieuwe uiter
lijk. Het eerste dat iedereen op zal
vallen is het grote Starfleer -logo
dat je als een neon-verlicht baken
tegemoet schijnt. Bij binnenkomst
word je met licht- en geluidseffec
ten de bar binnengestraald. De
inrichting lijkt zo overgenomen uit
lO-Forward; gezellige zitjes, een
mooie bar met RVS-accenten en
veel plexiglas, lichtgevende pane
len en hout. De traditionele flipper
kast-in-de-hoek mag natuurlijk niet

ontbreken; een
kast geheel in het
teken van The Next
Generation. Uit het
plafond stort een
enorm model van
de Enterprise-D
zich op het
publiek, af en toe
begeleid door een
spectaculaire rook
licht- en phaser
show. Het perso
neel gaat op de
Star Trek-avonden
gekleed in zelfge

maakte Starfleer-u niformen.Trek-fans is Page's Bar een oude
bekende. Deze, op werkdagen typi
sche Engelse Pub, is alles behalve
normaal naar aardse normen. Op
zaterdagavond vindt hier een ware
invasie plaats van allerlei vreemde
wezens, van vreedzame Vulcans tot
krijgzuchtige Klingons.

Er is een selectie van de meest exo
tische cocktails uit het Universum;
Sarnarian Sunset, Klingon Blood
Wine en natuurlijk Romulan Ale
(In twee sterktes; bier met een
blauwe kleurstof of Blue Curacoa
met 7-Up). Ook de snacks hebben
een buitenaards tintje, variërend
van Klingon gagh (spaghetti met
een saus heter dan een super-nova)

Wat de entertainment betreft is
Page's Bar onderhand berucht om
ZIJn ongelofelijke
video-clips: bekende
pop-klassiekers onder
begeleiding van een
compilatie van bijpas
sende Star Trek-beel
den. Nummers als
Bohemian Rhapsody
(Nothing really mat
ters, anyone can see
except Geordi!! roe
pen dan alle stamgas
ten), I Will Survive en
vele, vele anderen.

Ook regelmatig stukjes van pas op
video uitgekomen afleveringen en
bloopertapes.
De lancering was, na een verbeu
wing van bijna een maand, een eve
nement waar veel engelse Trekkies
reikhalzend naar uitkeken. Er was
al een grote geruchtenstroom op
gang. gekomen, onder andere dat er
een celebrity op zou komen dagen
om de onthulling van de U.S.S.
PAGE'S -dedication plaque te ver
zorgen. Een van die geruchten
noemde als v.I.P. in kwestie McCoy,
de dokter.
De avond was een groot succes, mCI

Een gezellige drukte en hard werken voor de dappere bemanning.

It"s a bar -Jim, but not as we know ir!ll
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goedlachse acteur, zelf een grote
science fiction-fan zag kans de verza
melde menigte kostelijk te onder
houden met grappen, grollen en een
bijzonder leuke Kirk -persiflage. De
onthulling van de plaquette werd
gedaan door Sylvester McCoy en Bob
Benton samen, waarna er een krijgs
raad werd
gehouden
waarbij Bob
werd be
schuldigd
van het ver
nietigen van
StarFleet
eigendom,
zijnde Page's
Bar. Als
bewijsvoe
ring werden
videobeel
den getoond
van Bob ter
wijl hij bezig
was de oude bar te slopen, met daar
tussen beelden van exploderende
Starships gemonteerd.'
Tegen 11 uur sloot de bar zoals
iedere engelse pub, maar dat is laat
zat na inname van een aantal
Romulan Ale s en een portie gagh .
Page's Bar is een aanrader voor iede
re Trekkie die Londen bezoekt. Als
je op bezoek gaat: een uniform is

- \
Admiraal Bob samen met .Doctor McCoy

Star Trek fans uit alle/windstreken;
Italië, Duitsland, Frankrijk, Neder
land, de Verenigde Staten en natuur
lijk Engeland. Het moment van de
onthulling naderde, en daar was dan
de lang verwachtte mystery-guest !
De geruchten hadden een grote kern
van waarheid; de onthulling werd
gedaan door een goede vriend van
Admiraal Bob Benton.de eigenaar
van de bar. Het was niemand anders
dan ... Sylvester McCoy, de laatste
incarnatie van Doctor Who. Deze

niet verplicht, maar je valt zeker
niet uit de toon. Gemakkelijk te vin
den. Neem de Tube naar St. ]ames's
Park, en volg de bordjes richting
Tate-Gallery. De bar opent om 5 uur,
en het feest duurt tot 11 uur. Het
adres:
Page's Bar
74, Page Street, Westminster

London SW1P 4LT
Telefoon: (vanuit Nederland) 00 44
(0) 171 834 6791
Info-lijn: (vanuit Nederland) 00 44
(0) 171 630 0911
email: stbob@online.rednet.co.uk
Eigen website:
http://www.rednet.co.uk:80/
homepageslstbo bI
Foto's: Robert van Doorn

ALLES NOG EENS RUSTIG NALEZEN?
BEL NU VOOR ONZE
GRATIS STAR TREK
BOEK & CD-ROM

CATALOGUS!

DEK(ER
r

...uw Libris boekhandel

Nieuwe Rijn 45-46
2312JG Leiden

telefoon 071-5120885 fax 07l-5143746
hltp:llwww.dsl.nl/dekler

EEN MUST VOOR DE ECHTE FAN!!!

NEDERLANDS GROOTSTE STAR TREK BOEKSITE
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Dool': Jaap Moerman

In dit holodeck programma eens
heel iets anders dan julie gewend
zijn van me. Als fan kijk ik graag
naar Star Trek en sciencefiction in
het algemeen.Nu is er voor de kij
kers in Nederland een redelijk aan
bod van televisie stations direct of
via kabel. Sommigen hebben meer
keus dan een anderomdat een kabel
exploitant wel of niet bijv. SCIFI
CHANNEL doorgeeft. Daarnaast
zijn er nog vele stations die science
fiction uitzenden.

Hoe staat de Trek-fan tegen over
een keuze met 's morgens TNG 's
avond TNG en DS9, Sliders, The
New Adventures of Superman, The
Twilight Zone, het 4e seizoen van de
X-Files Re-openend en de nieuwe
serie Millennium. Elke zondag een
'oude' serie als TOS, Blake's Seven
en Dl".Who. Het lijkt een fictief ver
haal op zich maar de genoemde
keus heb ik al een tijdje binnen
mijn bereik. SaTaLiEt-TV is het sys
teem dat ik gebruik en stop nu niet
met lezen met de gedachte 'Dat is
veel te duur' want dat is erg rela
tief. Door de vele veranderingen op
de saraliet-tv markt is er een leuk
'gat ' ontstaan voor mensen die
geen problemen hebben met het
verstaan van Engels en/of Duits.
Door het plaatsen van een schotel
antenne die niet groter hoeft te zijn
dan 60 cm kun je al de ASTRA
satelliet (vrij zich op het zuiden)
ontvangen. In werkelijkheid zijn dit
verschillende satellieten. Een satel
liet ontvanger kun je al kopen
vanaf Fl. 100,-waarmee je een groot
deel van de ongecodeerde, veelal
Duitse, stations kunt ontvangen.
Voor de gecodeerde stations heb je
dus een decoder nodig. De vraag is
nu wat je wilt gaan ontvangen want
er is een grote verscheidenheid aan
codeer systemen. Als SciFi fan is de
meest logische keuze die van
Videocrypt 1 kortweg V'Crypt. Dit
systeem wordt gebruikt door de
SKY group. De Sky group is een

Media groep die gericht is op
Engeland en bevat een groot aantal
tv kanalen waaronder SKY
MOVIES, THE MOVIE CHANNEL,
SKY MOVIE GOLD, SKY-l , UK
GOLD, SCIF! CHANNEL en nog
veel meer. Wil je eens zien wat deze
stations uitzenden kijk dan eens in
het Engelstalige maandblad
SATELLITE TV wat in Nederland
verkrijgbaar is in de meeste boek
winkels. Dit blad is speciaal gericht
op Engelse bezitters van satelliet
ontvangers.

Wat kun je nu als SciFi fan met zo'n
schotel? Simpel: veel Sf kijken als
je er wat geld voor over hebt.
Ondanks rare verhalen kun je
gewoon van een satelliet ontvanger
opnemen, ja zelfs stereo. Dus voor
mensen die alles willen zien is het
een leuke aanvulling van de ban
den collectie. Voor de Sky-group
heb je 'helaas' een decoderkaart
nodig om de kanalen te kunnen
decoderen. De prijzen lopen uiteen
van Fl.15,- tot F1.35,- per maand.
Voor de juiste prijzen verwijs ik je
weer naar de satelliet bladen.
Doordat in Nederland de Media
groep van Veronica, SBS-6, RTL en
dergelijke zijn overgegaan op de
digitale transponder van een van de
Astra satellieten, zijn veel satelliet
gebruikers overgestapt op de nieu
we digitale ontvangers en verkopen
ze vaak de 'oude' analoge ontvan
gers voor weinig geld. Die 'oude'
ontvangers zijn voorlopig nog wel
een aantal jaren goed om bijvoor
beeld de SKY-group te ontvangen.
Met een beetje speurwerk kun je
de volgende optelling maken voor
een totaal werkend systeem.

Schotel Compleet (NIEUW)Fl. 150,
Satelliet ontvanger (OUD) Fl. 150,-
Extender Fl. 25,-
EXTRA voor v'crypt decoder

Fl. 100,
Totaal zonder decoderkaart

Fl. 425,-

Afhankelijk van het aangebodene,
kun je soms een ontvanger met
ingebouwde V'crypt decoder kopen
of heb je een extender nodig om het
on tvangstbereik iets te vergroten
op wat oudere satelliet ontvangers.
Voor de decoder kaarten zijn er
veel mogelijkheden. Je kunt aan
een officiele kaart zien te komen
via een Engelse kennis of een van
de vele piratenkaarten kopen die
kort werken (goedkoop) of kaarten
die zichzelf updaten en blijven wer
ken (duurdere). Internet gebruikers
kunnen veel satelliet informatie
opvragen op bijvoorbeeld
www.cardtronix.com

Het klinkt waarschijnlijk als tech
no-babbel uit The Next Generation
maar het valt allemaal mee. Het
meeste is zo simpel als een nieuwe
video of televisie neerzetten.
Bekijk ook ~e.!lsde kosten van som
mige seriés 'op videoband tegen
regelmatige uitzendingen via de
satelliet die je dan zelf kunt opne
men. Heb je technische vragen of
wil je meer weten dan wil ik je
graag helpen om nog meer gebruik
te maken van de technische hoog
standjes die er tegenwoordig zijn.

Nog even een lijstje van ST series
die via de satelliet te ontvangen
zijn:

Quantum leap
Star Trek: TNG
Star Trek: TOS
Star TRek: DS9
Star Trek: VOY
The Outer limits
Sliders
Highlander
The twilight zone
Sightings
The X-Files reopened
Millennium
The new adventures of Superman
Blake-7
Dr. Who
Space 1999
The Time tunnel
Robocop



Door: Henk Groenendijk

'Parallaxis', Stardate 48439.7

0.33.03
Janeway verklaart dat de shuttle
over 4,5 minuten bij de scheur is.
Echter, op het moment dat de shut
tle nog maar 15 kilometer van de
scheur vandaan is, zijn er maar 9Q
seconden verlopen. Ik had echter
niet het idee dat er in het gesprekje
tussen Torres en Janeway stukken
waren weggeknipt.

0.39.41
Zijn alle ruimteschipengineers soms
miracle-workers? Chakotay geeft
Torres de opdracht om 13.00 uur de
warpmotoren weer in orde te heb
ben. 'Dat is onmogelijk!', roept
Torres. Toch niet zo moeilijk als ze
ons wil doen geloven, want direct
daarna wordt Janeway opgeroepen
door de dokter, komt Tom Paris bij
de dokter en zien we een buitenshot
van Voyager in warp! In nog geen
drie minuten heeft Torres de moto
ren weer aan de praat gekregen!

0.40.49
Torres schudt de hand van Carey. Zij
staan in de machinekamer voor een
console. De plaats achter de console
is leeg. Het shot verspringt naar een
totaal in vogelperspectief en ineens
staat er een dame achter de console!

'Time and Again',
Stardate unknown

0.06.25
Janeway zegt dat de polaire explosie
de stad in een paar seconden ver
woest heeft. Eerder zagen wij al dat
de hele planeet in puin lag. Waar
hebben wij het nu over? Is nu alleen
de stad of de hele planeet verwoest?

0.10.22
Let goed op het jongetje dat Latika
speelt. Je ziet hem naar rechts kij
ken waarna hij waarschijnlijk een
seintje krijgt. Dan kijkt hij weer

naar Janeway en Paris en laat dan
pas een angstschreeuw horen! Erg
grappig.

0.12.17
Paris wist mij te verbazen met zijn
ongelofelijke wiskundeknobbel.
Hij weet de gegevens uit een voor
ons volslagen onbekende klok om
te rekenen naar ons tijdmetingssys
teem. Zeker: de cijfers op de klok
zijn Arabisch, wat op zich al vreemd
is, maar dat zegt absoluut niets over
de waarden die de getallen aange
ven. Na enig kunst- en vliegwerk
met de teller van mijn videorecor
der, bleek er één fraction in 2/3de
seconde te gaan, maar dat zegt wei
nig over de waarden van rotaties en
intervallen.

0.15.58
De holografische dokter verzoekt
Kes om hem uit te zetten. Dat doet
zij ook. Echter, het computerdisplay
achter Kes, die een representatie
van haar brein laat zien, blijft ook
aan. Gaat deze automatisch uit, is
de holodokter vergeten de compu
ter uit te schakelen of wordt Kes
geacht de computer zelf ook uit te
doen?

0.34.30
Het interieur van de polaire ener
giecentrale, zullen we later in de
aflevering 'The Phage' weer terug
zien. Ik heb sterke vermoedens dat
we de tunnel ook al eens eerder
hebben gezien "inde TNG aflevering
'The Hunted'. Hierin was het een
Jeffriesbuis aan boord van de
Enterprise.

'The Phage', Stardate 48532.4

0.02.50
De deuren die naar de eetzaal
lopen (de voormalige privé eetka
mer van Janeway) kunnen niet
beslissen of ze nu open of dicht
willen zijn. Wanneer Neelix door de
deuren stuift, sluiten de deuren.
Daarna echter gaan ze een klein

willen zijn. Wanneer Neelix door de
deuren stuift, sluiten de deuren.
Daarna echter gaan ze een klein
kiertje open, weer dicht, en weer
helemaal open. Allemaal zonder
enige aanleiding.

0.04.44
Jullie wisten het natuurlijk al, maar
de duistere tunnel die hier ver
schijnt, is in werkelijkheid het over
geschilderde interieur van de polaire
energiecentrale uit de vorig afleve
ring.

0.12.54
De holedokter geeft de computer
een verkeerde opdracht. Hij vraagt
om de identificatiematrix van Neelix
toen hij voor de laatste keer de
transporters gebruikte. De dokter
wil uit de matrix de gegevens van
Neelix ademhalingssysteem halen.
Onmogelijk, dok, want toen Neelix
de transporter voor het laatst
gebruikte, waren zijn longen al ver
wijderd. De dokter had de matrix
moeten opvragen van de voorlaatste
keer dat Neelix getransporteerd
werd.

0.39.45 tlm 0.39.52
Dareth houdt de scanner in zijn
hand. Tijdens het praten laat hij het
instrumentje per ongeluk zakken.
Echter, het shot verspringt naar een
close up van de dokter en nu houdt
Dareth zijn scanner op het hoofd van
de dokter gericht!

Dit waren dan voorlopig de Voyager
nits. Nog een laatste: in de aflevering
'The Cloud' moet je op 0.28.23 eens
goed letten op de schildjes die op de
turboliftdeuren zijn geplakt. Op
deze schildjes zie je, wanneer
Janeway ervoor langs loopt, duide
lijk de reflectie van een hengelmi
crofoon die onze goede kapitein
volgt! Mochten jullie nog nits vinden
in Voyager, stuur ze me dan op! Wie
weet kunnen we er iets mee doen!
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Dool': Harm-jan Wieringa

Deze keer brengen de videobanden
onder andere het spannende tweede
deel van Voyager: 'Future's End'.

Deep Space Nine, video 5.5

'The Ascent'
Kadet Nog komt praktijk-ervaring
opdoen op Deep Space Nine en hij
en Jake besluiten samen een kamer
te delen. Dat gaat niet zo soepel als
ze beiden verwacht hadden.
Ondertussen transporteert Odo
Quark naar een belangrijke
gerechtsverhandeling. Echter, de trip
verandert in een strijd op leven en
dood als blijkt dat het niet de bedoe
ling is dat Quark levend aankomt.
Odo en Quark zijn dan op elkaar aan
gewezen.

Humor: 'l'l
Gevoel: 'l'l'l'l
Spanning: 'l'l
Waarde-oordeel: 'l'l'l'l

'Rapture'
Sisko lukt het een lang verloren
gegane stad te vinden. Iets wat zelfs
Kai Win ervan overtuigt dat Sisko
daadwerkelijk de 'Emisary' is.
Dit wordt nog versterkt door de visi-

oenen clie Sisko heeft, die hem verle
den en toekomst laten zien. De
visioenen hebben echter een bijwer
king. Ze doden Sisko langzaam maar
zeker. Ondertussen bereidt Deep
Spa ce 9 zich voor op de toetreding
van Bajor tot de Federatie, een
uiterst kritische en belangrijke
gebeurtenis.

Humor:
Gevoel: 'l'l'l'l
Spanning: 'l'l'l'l
Waarde-oordeel: 'lM'l

Voyager, video 3.5

'Future's end part Il'

De bemanning van Voyager probeert
nog steeds wanhopig te voorkomen
dat Henry Starling het tijdschip lan
ceert en naar de 29ste eeuw vliegt
voor zijn winstbejag. Echter, Starling
heeft Voyager vrij hulpeloos achter
gelaten. Bovendien heeft hij de
Holografische dokter weten te gijze
len! Tijdens een reddingspoging stor
ten Chakotai en Torres ook nog op
aarde neer.
Een spannende aflevering waarbij
de zege voor de Voyager bemanning
steeds op het laatste moment onge
daan gemaakt wordt. Het einde is

bevrecligend, al blijft er, zoals niet
ongebruikelijk in Star Trek, een tem
porele inconsistentie in het verhaal
over.

Humor: 'l'l
Gevoel: 'l'l'l
Spanning: 'l'l'l'l'l
Waarde-oordeel: 'l'l'l'l

'Warlord'
Kes begint, na de redding van enkele
Ilariaanse schipbreukelingen zich
vreemd te gedragen. Als ze de macht
op Dada overneemt wordt duidelijk
dat ze onder controle staat van een
200 jaar oude heerser van de pla
neet. Deze ontdekt al snel de bijzon
dere psychische krachten van Kes en
misbruikt deze om met nog hardere
hand zijn wil door te zetten. Voyager
moet alles op alles zetten om deze
man uit te schakelen, en hopelijk
Kes nog te redden.

Humor: 'l
Gevoel: 'l'l'l
Spanning: 'l'l'l'l
Waarde-oordeel: 'l'l'l'l

Warp 1'l
Warp 3 'l'l'l
Warp 8 'l'l'l'l'l

Wij verkopen nu ook alle Star Irek viceo's die door (,;1(,;worden Uitgebracht

Star Trek Thc original sar las
Star Trek Thc Naxt Ganaratlon

Star Trek Dccp Spaca: Nina
Star Trek Voyüga:r

Voor bestellingen ot abOnnementen kunt u ons boilull

sczoe« OOkeens onze Homepage. daar kunt u veeunrcrmano vlnOlll1
over de uitgebrachte video's van Star Trek, de reioasecares en onze aanoleolll\jtli.



Door: René van Os

TV 10 brengt deze dagen weer de
originele serie STAR TREK op de
buis, met William Shatner als
Captain Kirk en Leonard Nimoy als
Mr. Spock. Onlangs begon het zend
station, dat vooral herhalingen van
populaire series brengt, de serie
opnieuw te vertonen om bij te blij
ven in het succes van de nieuwe
series op andere zenders.
Vele kijkers herinneren zich met
veel plezier de avonturen van
Captain Kirk en zijn bemanning.
Alhoewel er geen concurrentie
bestaat tussen de verschillende
series van Star Trek, heerst er
onder oudere fans toch vaak nog
het gevoel dat voor hen Classic Star
Trek de beste serie blijft.
Classic Star Trek werd geprodu
ceerd in de jaren 1965 tot 1968 en
had drie seizoenen op de
Amerikaanse televisie ('66-'67, '67-
'68, '68-'69) alvorens de serie een
halt werd toegeroepen. De kijkcij
fers waren te laag ..Nog geen maand
nadat de laatste aflevering (TUR
NABOUT INTRUDER) vertoond
was, vond de Apollo Maanlanding
plaats, waardoor de interesse voor'
ruimtevaart plotseling kwadraats
gewijs toenam. De serie die tot voor
kort als afgestorven beschouwd
werd, kreeg een nieuw leven in her
halingen. En die herhalingen ble
ken nog erg succesvol ook!
Gedurende de ·hele jaren zeventig
werd de serie internationaal her
haald met groot succes. Wat voor
Paramount een reden was om eens
te denken aan het voortzetten van
de Stal' Trek serie. Maar na een mis
lukte tekenfilmserie, waarvan
iedereen eigenlijk liever vergeet
dat die gemaakt werd, ondanks het
feit dat er een paar hele goede afle
veringen tussen zaten, en veel
gesoebat over wat voor opzet de
terugkeer van Star Trek zou verei
sen, bracht Twentieth Century Fox
met STARWARSParamount op een
idee.
Steven Spielberg wakkerde dat

III
•••

idee alleen nog maar aan met
CLOSE ENCOUNTERS OF THE
THIRD KIND en al snel werd het
idee dat Star Trek terug zou komen
naar televisie, omgezet naar het
concept STARTREK THE MOTION
PICTURE.
Ofschoon niet iedereen tevreden
was over de eerste film, die in 1979
in Amerika in premiere ging en in
1980 in ons land kwam, gaf deze

'goedkoop uitziend' bestempe
len.Als ze Star Trek the next gene
ration gewend zijn, dan is enig
begrip ook wel aan de orde. Toen de
originele serie geproduceerd werd,
had men bijzonder veel werk aan
de special effects en wat men toen
deed, was voor die tijd het summum
van de mogelijkheden, het neusje
van de zalm. Televisie had in die
dagen te kampen met gelimiteerde

toch met zijn wereldwijde succes
van 175 miljoen dollar aan
opbrengsten aanleiding tot een ver
dere toekomst in speelfilms. Al
redelijk snel volgden dus STAR
TREK TI THE WRATH OF KHAN,
STARTREK TIl THE SEARCH FOR
SPOCK, STAR TREK IV THE VOY
AGE HOME, STAR TREK V THE
FINAL FRONTIER en tenslotte de
laatste film van Classic Star Trek,
STAR TREK VI THE UNDISCO
VERED COUNTRY.
Wat was nu de charme van die oude
serie? Veel van de huidige fans van
Star Trek the next generation, Deep
Space Nine en Voyager kennen de
oude serie niet. Omdat deze schare
fans natuurlijk jonger is, zullen ze
de oude serie misschien als ouder
wets, gedateerd of misschien wel

Foto: Paramount Pictures

financiele middelen en voor Star
Trek was dat dubbel zo erg, aange
zien ze juist zoveel special effe cts
nodig hadden. De serie heeft drie
jaar achterelkaar Emmy's gekregen
voor de special effects. Dat budget,
wat zo beperkt was, werd op inven
tieve wijze benut om de set selec
tief te bekleden. Datgene wat niet
gebouwd kon worden, werd gesug
gereerd door schilderijen, die met
trucagefotografie in het beeld wer
den geplaatst. Dat het af en toe te
zien was, was niet erg. Het effect
werkte. Bovendien was de gemid
delde televisiekijker van de jaren
zestig niet zo veel gewend als wij
dat nu zijn.
Kostuums werden ook goedkoop
gemaakt, wat vooral te zien was in
de schaarse kledij van de actrices



die tegenover de bemanning van de
Enterprise kwamen te staan. Hun
kostuums werden met veel zorg op
maat gemaakt, zodat het zo goed
mogelijk paste en zo min mogelijk
aan de verbeelding overliet. Voor
die tijd was dat erg gewaagd. Maar
de grootste charme zat natuurlijk
in de bemanning zelf. Captain Kirk,
dokter McCoy en Mr. Speek vorm
den samen een team dat zijn weer
ga niet kende.
En dat terwijl Spock en McCoy
elkaar bijzonder goed op de kast
wisten te krijgen. Hun onderlinge
vete werd tot groot genoegen van
het publiek tot in details uitge
werkt en ook later in de films weer
naar voren gehaald. Kirk was de
rechtschapen held die 'gaat waar
nooit iemand is voorgegaan', actie
ondernemend wanneer dat nodig is.
Spock verleende hiervoor de reden
in zijn logica en McCoy gaf hiertoe
zijn compassie als aanvulling. Een
perfect trio.
Daarnaast hadden we ook nog Sulu,
Scotty, Uhura, Chekov en Nurse
Chapel. Sulu was een romanticus,
die de ene keer zijn enthousiasme
in plantenkunde uitte, de andere
keer in zwaardvechten. Scotty was
de ingenieur ten top; het welzijn
van de Enterprise was zijn enige
zorg. Zijn karakteristieke Schotse
accent is bekend en hij kon zich
alleen maar relaxen door techni
sche handboeken te lezen. Uhura
was niet alleen een beroeps inzake
communicatie maar trad ook op als
zangeres in verschillende afleverin
gen. Chekov verwees alle grote uit
vindingen van de mens door naar
Russische oorsprong. Nurse Chapel
was doorlopend smachtend verliefd
op Spock, maar deze kon haar lief
de natuurlijk niet beantwoorden.
Al met al een zeer sterk en geva
rieerd team, dat vele interessante
kanten van zichzelf kon laten zien.
In hun missie kwamen ze dan ook in
verschillende soorten van proble
men terecht. Had Star Trek aan de
ene kant ook een specifieke bood
schap, aan de andere kant bood het

ook gewoon amusement. Was de
ene aflevering bijzonder spannend
met een gevecht op leven en dood
voor Captain Kirk en een buiten
aards wezen, de volgende was dan
des te komischer.
Vele moderne fans ergeren zich een
beetje aan Kirk maar dat ligt niet
aan het personage zelf maar aan
het acteren van William Shatner.
Shatner, die inderdaad een beetje
een ego heeft, is een acteur die zijn
rol van buiten naar binnen toe aan
pakt. Shatner heeft zijn roem voor
namelijk te danken aan Star Trek
en in de keiharde wereld van de
showbusiness moet een acteur nu
eenmaal geloven in zichzelf. Dat hij
dat dan ook doet, lijkt mij niet
onbegrijpelijk. Is Classic Star Trek
gedateerd? In een bepaald opzicht
natuurlijk wel, maar er valt toch
nog wel iets hierover te zeggen. Qua
boodschap is de serie nu nog steeds
actueel en haarscherp, misschien
zelfs wel beter dan zijn opvolgers.
Qua aankleding, ja, hier kun je zeg
gen dat de serie er een tikje verou
derd uitziet. Computers met druk
toetsen zijn inderdaad passé en de
kleding inmiddels ook, maar kijk
daarnaast eens naar de serie BUCK
ROGERS uit de jaren zeventig.
Hier zie je een nog veel erger beeld
van vergankelijkheid. Mode uit de
jaren zeventig blijkt nog sterker te
dateren dan die van de jaren zestig.
De disco rage van de jaren zeventig
ziet er nu zelfs komischer uit dan
de revolutionaire mode-ideeën van
de jaren zestig. De meeste hiervan
zijn namelijk nog steeds in gebruik.
Om nog maar niets te zeggen van de
muziek. STAR TREK heeft veel te
danken aan de manier waarop het
zichzelf serieus nam. De grondige
basis in realiteit die Gene
Roddenberry eiste, zodat de tech
niek in Star Trek op de onze geba
seerd zou lijken, leidde tot een gro
tere herkenbaarheid naar de kij
kers toe dan bij een serie als BUCK
ROGERS. Al met al is Star Trek ook
qua inhoud veel sterker overeind
blijven staan dan andere series van

zijn tijd.
Als laatste punt wil ik nog even wij
zen op de muziek in de serie. Gene
Roddenberry wilde verhalen met
problemen rondom mensen in Star
Trek en zo wilde hij ook muziek die
de problemen van de mensen bena
drukte. Zo heeft Spock in vele afle
veringen het bekende themaatje,
waarin een elektrische gitaar een
lange solo speelt. Sectry werd in
verschillende afleveringen door
een Schots themaatje gekarakteri
seerd. En de spanning werd dan ook
opgewekt met redelijk grote orkes
ten en orkestrale partituren, die
zijn weerga niet kennen. De muziek
was voor STARTREK net zo'n sterk
herkenningspunt als de Enterprise
zelf. Dat is iets wat de moderne
series absoluut niet meer doen.
Ja, ook voor diegenen die Classic
Star Trek nog niet eerder gezien
hebben, bevat deze serie iets wat zij
kunnen waarderen. En het feit dat
Star Trek in al zijn vormen vraagt
om een beetje begrip en openheid
voor nieuwe ideeën, geldt natuur
lijk ook voor het kijken naar een
serie die al dertig jaar lang bestem
peld wordt als een show, die zijn
tijd ver vooruit was. ~

copyright: Poromount Pictures®
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Star Tr(!I~Unlforrncn: Movi<?:.Jeckcrs (ST2-6), TNG Admirals- und Gala Unlforrncn. Flrsr
Contact, Starfl<?:<?:rUniformen in qefürrcrren Garberdine Sroff<?:n,SchniTlmusr<?:r,Abzcichcn
(Plns) u.a. Mod<?:II<?::Das komplette AMT/ERTL Anqcbor sowic R<?:sinBausêrzc von Star
Trek Raumschiff<?:nund Waff<?:n.Vldcos. TC's, CCG's (auch Magic), Toy's, Mag's, I3ook's
u.v.m. Unscrc Gcschêftszctrcn:

Di. + Mi. 11.00 - 18.00, Do. + Fr. 11.00 - 20.00, Samstag 11.00 - 16.00

WONDERLAND
Strips & Science Fiction

Soembawastraat54a
1095 XC Amsterdam
telefoon:
020 - 694 35 62

Postadres:
Postbus1073

1270 BB Huizen
fax: 035 - 525 89 44

Foto: Paramount Pictures

Openingstijden:di t/m za: 11.00 - 17.00

Gespecialiseerd in Amerikaanse Import
Wat biedenwij: - abonnementenop
- comics / magazines/ pockets / videos
POSTORDER SERVICE

- 10% korting
- op alle comic-abonnementen
- op vertoon van de ledenpasvan de FDF

dit alleen op Star Trek artikelen
- 5% korting

- als u een abonnement neemt op de Star
Trek video-banden

- Kortingen: alleen als zij niet in combinatie
met acties en andere kortingen zijn

- zoeklijstsysteem
- catalogi op aanvraag

bestellingenen aanvragengraagof per
fax of via ons postadres
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Zoals u uit bovenstaande agenda zult
begrijpen is er grote behoefte aan NIEU
WE bestuursleden. Het streven is om een
zevenkoppig bestuur te vormen, al zal een
vijfkoppig bestuur voorlopig ook voldoen
de kunnen zijn, dank zij de steun van de
vele vrijwilligers.

Van de voorzitter

Deze tweede Nieuwsbrief is een duidelij
ke verbetering ten opzichte van de eerste
van dit jaar. Dit werd mogelijk door de
enthousiaste inzet van de redactie en
haar vrijwilligers en natuurlijk door de
bijdragen die we hebben ontvangen van
de leden die hun lidmaatschapsgeld voor
dit jaar hebben voldaan. Natuurlijk zul
len we proberen de verbeteringen in de
volgende nummers voort te zetten.
Daarvoor zijn we ook afhankelijk van de
bijdrage van de leden die nog niet hun
lidmaatschapsgeld hebben voldaan.
Daarom ook hierbij het verzoek aan
iedereen die lid wil blijven van de vereni
ging en zijn of haar bijdrage nog niet
heeft voldaan om dit alsnog te doen.

De fanclub is in het afgelopen half jaar
weer goed op gang gekomen. De eerste
conventie was zeer geslaagd en op 8 juni
zal er in Nieuwegein opnieuws een fan
tastische conventie plaats vinden onder
de naam Kling-Con '97. Voorafgaande aan
deze conventie zal er een Algemene
Ledenvergadering plaats vinden, waar
mee 1996 zal worden afgesloten en we de
koers voor 1997 en verder kunnen bepa
len. Het begint nu steeds duidelijker te
worden dat The Flying Dutch op het
gebied van Star Trek in Nederland de cen
trale spil gaat worden van activiteiten en
informatie, een ontwikkeling waar we
met z'n allen zeer trots op kunnen zijn.
Dit was niet mogelijk geweest zonder de
enthousiaste inzet van de vele vrijwilh
gers en coordinatoren, waarvoor ook van
uit het bestuur van The Flying Dutch
natuurlijk onze dank en waardering.

De afgelopen periode van groei en verbe
teringen hebben ook duidelijk gemaakt
dat, om deze ontwikkeling door te kun
nen zetten, er behoefte is aan nieuwe
leden binnen het bestuur, die zonder de
beslommeringen van het verleden, samen
met de in december vorig jaar verkozen
nieuwe bestuursleden de nieuwe ontwik
kelingen vorm kunnen geven. Na diverse
discussies hebben de 4 'oude' bestuursle
den (Jacquline Coté, René van Os,
Myranya Werlemann en ikzelf) samen
met Merik Voswinkel besloten dat het in
het belang van de fanclub is om per 8 juni
1997 onze functies neer te leggen en jul
lie uitnodigen om je kandidaat te stellen
voor deelname aan het bestuur van de
Vereniging. Je kunt dit doen door je kan
didaatstelling op te sturen naar de post
bus. Op 8 juni zullen alle kandidaat
bestuursleden zich dan ook kunnen pre
senteren en worden de bestuursverkiezin-

gen' gehouden. Geef in je kandidaatstel
ling ook aan welke functie je binnen het
bestuur denkt te kunnen vervullen.

Rest mij nog om jullie heel veel plezier
toe te wensen bij het lezen van deze
Nieuwsbrief en namens de aftredende
bestuursleden iedereen te bedanken voor
het vertrouwen dat we in de afgelopen
jaren hebben mogen genieten. Hopelijk
zullen we op 8 juni dit aan zoveel moge
lijk mensen persoonlijk kunnen doen,
dus kom allen naar de ALV!

Karl-Heinz van Hardeveld

Hierbij ontvangt u de uitnodiging
voor het bijwonen van een
Algemene Ledenvergadering op
zondag 8 juni 1997 te Nieuwegein.
De vergaderstukken worden u bij
binnenkomst uitgereikt. Zorg dat u
uw ledenpas kunt laten zien. De
vergadering is uitsluitend toegan
kelijk voor leden.

Agenda---------_Aanvang 11.00 uur, zaal open vanaf 10.30
uur. Locatie: 't Veerhuis, Nijenmonde 4,
Nieuwegein-Zuid. De routebeschrijving
vindt u bij de aankondiging van KLING
CON '97, ook in deze Nieuwsbrief.

1. Opening
2.Vaststelling vergadervoorzitter
3.Vaststelling agenda
4. Ingekomen stukken
5. Goedkeuring notulen 14 december
1996
6. Financieel jaarverslag 1996
7.Verslag kascommissie financieel beleid
1996
8.Verkiezing kascommissie 1997
9. Goedkeuring begroting 1997
10. Bestuursverkiezingen;

Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
Jacqueline Coté
Karl-Heinz van Hardeveld
René van Os
Merik Voswinkel
Myranya Werlemann

11.
12.

Rondvraag
Sluiting

Graag willen we iedereen, vanaf 18 jaar,
die kennis, mogelijkheden en vooral tijd
heeft om zich in het bestuur verdienste
lijk te maken, uitnodigen om zich aan te
melden, Liefst ruim voor de vergadering,
maar aanmeldingen mogen tot een half
uur voor de vergadering. Wel vragen we
een korte cv met relevante gegevens en
uw motivatie.
Aanmeldingen, zoals gezegd, bij voorkeur
op ons postbusnummer 135, 3500 AC, in
Utrecht.
Wie vooraf meer informatie wil kan dat
via ons telefoonnummer 010-4160612
laten weten. Hij of zij wordt dan zo snel
mogelijk door een van de bestuursleden
teruggebeld. Per e-mail kan ook:
lucie.blom@tip.nl of
Robert.van.den.Akker@tip.nl

Foto: Paramount Pictures

OPROEP:
Bestuurskandidaten

gevraagd!
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Brievenrubriek

Star Trek Fan biedt het volgende aan:

Ruilen, kopen en verkopen van de diverse Star Trek
Card Games.

Ik verzamel, verkoop, koop en ruil de volgende series:

Star Trek White Borded
Star Trek The Alternate Univers

Q Continuum
Star Trek Seizoen gebonden kaarten

(Smalle Collectie)
Babylon 5 Seizoen gebonden kaarten

(Smalle Collectie)

Mocht je belangstelling hebben dan kun je contact
opnemen met, Diane Gijsbertse, 055-5216652.._-------

Wij ontvingen een geboortekaartje:

Geboren op 22 november 1996:

B'elanna

Dochter van Ruud en Monika Sleypen
Zusje van Eilish

Namens alle clubleden: van harte gefeliciteerd!

En ook een paaskaart:

..__ ......_-
V'"O/1~,~~'"

Oproep:

Een 22-jarige meid uit Amsterdam zoekt mede Star
Trek-fans uit de regio om gezellig bijeen te komen, te
quizzen en eventueel samen naar SF-evenementen te
gaan. Lijkt het jou ook leuk om je Trekkies-vrien
denkring uit te breiden, schrijf dan een leuk briefje
naar: Billie Banks, P.a. Van Heemskerckstraat 52,
1013 PA Amsterdam.._-------

Let op: groot festijn in Dusseldorf:

11 STARLIGHT CONVENTION'97 11

10-12 Okt. 1997 in Duesseldorf Germany
guests include Majel Barreit Roddenberry
[Lwaxana Troi], Carel Struycken [Mr. Homn].
For further information send SAE with 2 lRCs

1'0 fact & act
Antonia Lohnes
Koenigswall 1
D-44137 Dortmund/ Germany

e.rnail: starlight@fJix.de
http://www.factandact.com/Starliglit

.._-------
Fotograaf gezocht!

Het is altijd een goede gewoonte om foto's te maken
tijden onze conventies en andere fanclub-evenemen
ten. We zijn dan ook op zoek naar een amateur foto
graaf die dat voor ons tegen kostprijs zou willen
doen. Reacties graag via telefoon of postbus.

Een eend met
basketbalschoenenen aan, van Anja Damen
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Door: Ria van Hasselt gezien. Als ik ze nu moet bellen,

weet ik tenminste wie er aan de
andere kant zit. Wat was er veel
merchendise te koop. Ik keek mijn
ogen uit en moest me beheersen om
geen impulsieve aankopen te doen.
Er was zo veel en zoveel moois,
maar vaak ook erg duur. En datgene
wat ik zocht was er niet: een poster
van The Next Cenerations. Ik hield
het bij een paar videobanden, een
TNG-broche en een boekje. Daarna
vulde ik de quiz in, die best nog
moeilijk was, vooral omdat ik niet
veel weet van TOS, DS9 of VOY.
Mijn interesse ligt voornamelijk bij
The Next Gene
ration. Op dit
moment heb ik
nog niets ge
hoord, dus ik zal
wel niets gewon
nen hebben.

gen aan de lopende band en in OPS
werden viedeo's vertoond, waarbij
er een hele leuke was van een of
andere komediant die alle stemmen
en figuren uit Star Trek op een
geweldige manier nadeed.
First Con '97 had beslist niet te kla
gen over gebrek aan belangstelling
vanuit televisiezijde. Een ploeg liep
rond I voor het programma Cathe
rine eh een ander ploeg was van het
programma Geestkracht van de
NCRV. Terwijl ik bij Nelleke haar
Klingonkostuum bewonderde, werd
ik door de NCRV ploeg geïnter
viewd. Gelukkig stelden ze goede

Deze regiodag in Leerdam was de
eerste conventie waar ik heen ben
geweest. Mijn enige contact met
andere Star Trek fans was tot dusver
op een paar vrijwilligersbijeenkom
sten in Utrecht geweest. Dus waren
mijn verwachtingen hoog gespan
nen!

Ik dronk een
kopje koffie in
Ten Forward en
bestelde een
broodje kroket
uit de replica
tor. Maar die
was vermoede
lijk kapot De kroketten waren nog
bevroren. Dokter Bashir had daar
ook last van ...
Gelukkig kregen we snel echte
wa~me kroketten.

A/ex demonstreert het ST-CCG

Dank zij de aangeplakte wegwijzers
in Leerdam, was 'Het Dak' niet
moeilijk te vinden. Het was druk
toen ik binnenkwam en de sfeer
heel gezellig zodat ik mij direct
thuis voelde. Voor niet-fans zal het
zeker wel vreemd zijn geweest om
mensen in een Star Trek uniform of
als Klingon of als Vulcan fond te
zien lopen. Voor mij was het echter
gewoon wat ik verwachtte te zullen
zien en het had
den er wat mij
betreft ook wel
meer mogen zijn.
Er was imm
een wedstrijd
uitgeschreven!
Al snel ma
ik kennis
mensen die va
wege mijn ho
line werk va
telefonisch

!.
vragen. (En je deed het uitstekend
(redï).

Na nog wat rondwandelen wist ik
niet meer wat te doen. Omdat ik
alleen was gekomen mis je dan toch
wat aanspraak. Ik miste dan ook
een bepaald punt waar ik andere
vrijwilligers of geïnteresseerde
fans kon ontmoeten om van gedach
ten te wissel. Een soort leestafel
waar je aan kunt schuiven en waar
je welkom bent. Misschien een idee
voor de volgende keer.

Op het holodeck waren voorstellin-

Het was een heerlijke middag en de
volgende komt er al weer aan.

'Go carefully'
Kamala
Foto's:Johan Wouters



KLINGONS VERENIGT U!

The Flying Dutch organiseert weer
een mini-conventie met veel activi
teiten zoals een:

DRESS-UP Competitie

Ook deze keer weer een wedstrijd
voor de best uitgedoste fan. We ver
wachten in het bijzonder
KLINGON's en BORG's.
Bij genoeg deelname (minimaal 10
per categorie) komt er een aparte
prijsklasse voor Klingons en Borgs.
Aanmelden kan bij de zaal, maar
meldt u zich niet aan: wij zien u
toch weL.

VIDEO VERTONINGEN

SpecialOPS

Hier draaien we de DOCTER TRIO
LOGIE die bestaat uit:

Remember me
Our man Bashir
Projections

HOLODECK-l

InHolodeck 1 tonen we de nieuwste
VOYAGER& DEEP SPACE 9

HOLODECK-2

Hier draait een KLINGON program
ma met:

DS9:THE HOUSE OF QUARK
DS9: LOOKING FOR PAR'MACH
IN ALL THE WRONG PLACES

Natuurlijk staan er veel handela
ren, onder andere:

WilliamS - Brengt de laatste nieu
we STAR TREK video's mee.
Sorry! no Subtitles - Behoeft geen
onderti teling.
Lex Rijsdijk -Ontbreekt eigenlijk
nooit.

PBM expres - Zullen er nieuwe
kaarten zijn?

En ze brengen natuurlijk allemaal
prachtige T-shirts, oorbellen, bouw
dozen, kortom: alles mee over Star
Trek en vaak ontbreken andere SF
series ook niet!

Wat is er nog meer te doen? Er is
een Starfleer Academy trivia test,
een Customizable Card Game en we
krijgen een demonstratie tet zien
van de RISK variant!

Waar moet u zijn?

KLING-CON'97
'tVeerhuis

Nijenmonde 4
Nieuwegein-Zuid

• het einde van de afrit gaat u linksaf en na
circa 800meter, bij het derde stoplicht vindt
u 'tVeerhuis aan uw rechterhand.

VanuitHilversum/Amersfoort:

De bewegwijzeringUtrechtlDen
Haag volgen tot afslag Nieuwegein.
Daarna de eerstvolgende afslag Nieuwegein
(industrieterrein) nemen en deze weg vol
gen tot u Nieuwegein-Zuidaangegeven ziet
staan. De weg vervolgen tot afslag
Lekboulevard. Na de afslag ligt 't Veerhuis
rechts van u.

Vanuit Arnhem (A-12):

VoorUtrecht de afslag UtrechtlNieuwegein
nemen, daarna de eerstvolgende afslag
Nieuwegein (industrieterrein) en deze weg
volgen tot u Nieuwegein-Zuidaangegeven
ziet staan. De weg vervolgen tot afslag
Lekboulevard. Na de afslag ligt 't Veerhuis
aan uw rechterkant.

Aanvang: 12.00 uur
Einde: 18.00 uur

( De ALV begint om 11.00 uur!)

Toegangsprijs: 15 gulden
Voor leden 10 gulden

Eigen vervoer: Vanuit Amsterdam (A-2)en
RotterdamIDenHaag (A-12):

Bij het verkeersplein Oudenrijn (Utrecht)
volgt u de A-2richting 's Hertogenbosch. Na
circa 4 km neemt u de afslag Nieuwegein
Zuid, direct voorde Lekbrug bijVianen.Aan

Vanuit 's Hertogenbosch (A-2)en Breda:

Richting Amsterdam/Utrecht-West aanhou
den (A-2) en direct over de Lekbrug bij
Vianen neemt u de afslagNieuwegein-Zuid.
Aan het eind van de afslag gaat u linksaf en
na circa 800 meter, bij het derde stoplicht,
vindt u 'tVeerhuis aan uwrechterhand.

Openbaar vervoer:VanafUtrecht C.S.:

Met de sneltram naar Nieuwegein-zuid
(eindhalte). Vanaf de eindhalte rechtdoorlo
pen in de richting van de tram. Bij de stop
Iichten oversteken. Dan is het aan je rech
terhand.

Foto: Paramount Pictures
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THE FLYING DUTCH fanclub is

De enige Nederlandse Star Trek vereniging
Postadres:
Postbus 135

3500 ACUtrecht
telefoon: 010·4160612

Lid worden kan door overmaking van Fl.
30,- op girorekening 3237505. Vergeet bij
het overschrijven via girotel niet om uw
adres te vermelden!

Na betaling van het lidmaatschapsgeld ont
vangt u:

* een lidrnaatschapspasje waarmee u
korting krijgt bij een aantal winkels die
STARTREK spullen verkopen

* Korting bij bijeenkomsten van de
vereniging

* Het 2·maandelijkse verenigingsnieuws
* Via onze WEB pagina actuele informatie

Uw lidmaatschapspas is geld waard!

De volgende zaken geven korting op de
aangegeven waren, wanneer u uw Flying
Dutch pasje laat zien. Zorg er dus voor dat
u die altijd bij u hebt!

Wonderland
Soembawastraat 54a

1095 XC Amsterdam (bezoekadres)
of

Wonderland
Postbus 1073

1270 BBHuizen (Postadres)
020·6943562

Alle ST materialen 10% korting voor leden.

The American Book Centre
Kalverstraat 185

1012 XC Amsterdam
020·6255537

10% korting voor leden voor de artikelen
op de Iste verdieping: alle ST materialen

Silver Screen
Haarlemmerdijk 94
1013 JG Amsterdam

020·6381341
Import Engelse banden:
10% korting voor leden

The Gamekeeper
Hartenstraat 14

1016 CBAmsterdam
020·6381579

Star Trek merchandise:
10% korting voor leden.

Boekhandel De KIer
Nieuwe Rijn 45
2312 JG Leiden
071·5120885

Boeken en merchandise. Voor leden 10%
korting, met uitzondering van boeken.
(zie ook onze advertentie op pagina 11)

Symtasia
Kleiwegstraat 30A
2801 GM Gouda
0182·516865

Star Trek Merchandise:
10% korting voor leden voor leden

Card & News strips
Kleiwegstraat 16
2801 GM Gouda
0182·519839

Star Trek Strips en boeken.
Geen korting op pas, maar wel kortings
bonnen bij bestedingen van 5,- of meer.

Williams
Hoogstraat 143

3111 HE Schiedam
010-4739012

Veel Trek en andere SF artikelen
10% korting bij aanschaf boven de f1.

50,-, uitgezonderd video banden

Toyrific
Heemraadstraat 3

3131 VG Vlaardingen
010-2340889

ST speelgoed, voornamelijk TOS en de
films. 5% korting voor leden.

C's
Lengweg 82

3192 BL Hoogvliet
010-4167108

E-mail seesing@worldaccess.nl
Star Trek Merchandise:
10% korting voor leden.

PBM express
PO box 885,

3300 AWDordrecht
of

De PBM Express
Bagijnhof 29

3311 KE Dordrecht
078-6316453

Mailt order cardgarnes en Star Trek mer
chandise: 10% korting voor leden

Hobby Modelbouw Dordrecht
Voorstraat 360

3311 CX Dordrecht
078-6312711

Op Star Trek bouwdozen:
10% koning voor leden.

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33

2611 JS Eindhoven
040-2441882

Star Trek Merchandise:
10% korting voor leden

PRUSVRAAG-PRIJSVRAAG
Denk goed na en geef antwoord op de vol
gende vragen. Natuurlijk hebben die te
maken met .onze passie Star Trek. Stuur
uw oplossing naar Postbus 135, 3500 AC
in Utrecht.

1. Data in het middelpunt: hoe heten zijn
broer, kat, dochter?
2. In welke Star Trek aflevering (dus niet
de film) zagen we Zefram Cochrane in
een andere uitvoering (lees: andere
acteur)?
3. Hoe luidt de voornaam van Sulu?

Maak deze zin af:
Star Trek is voor mij .

Vergeel niet je naam, adres, pc en plaats
te vermelden en zend je oplossing in voor
1augustus 1997.

De prijzen:

Geen prijsvraag zonder prijzen. Dus hier
komen ze:

2 maal de CD/CDROM 'Star Trek First
Contact', de originele film soundtrack

Alle muziek - 13 tracks - waaronder Ooby
Dooby van Roy Orbison, die we tijdens de
film hoorden.
Als extraatje voor bezitters van een CD
ROM bovendien drie interviews met
Jonalhan Frakes, Jerry Goldsmit (compo
nist) en Riek Berrnan

4 maal de CD/CDROM Star Trek 30th
anniversary special

19 nummers uit de diverse series, zoals uit
The rrouble with Tribbles, The Inner
Light, Star Trek Voyager en vele anderen.
Ook hier de mogelijkheid via je PC een
spel te spelen en naar de CD te luisteren.

Kortom: de moeite waard om er een post
zegel van tachtig cent aan te besteden ....

Een deskundige jury, samengesteld uit
echte Star Trek fans (die zelf dus niet mee
mogen doen), gaat de prijswinnaars vast
stellen.
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Notulen Algemene Ledenvergadering
'The Flying Dutch' 14 december 1996
in het Niets Stensencollege in Utrecht

Aanwezigvan het bestuur:
Jacqueline Coté, voorzitster
Karl-Heinz van Hardeveld , penning
meester MyranyaWerleman, bestuurs
lid, René van Os, bestuurslid, Thera
Mutters, bestuurlid

Afwezigmet bericht:
Henk Groenendijk, secretaris

Totaal aantal aanwezigeleden: 64

Opening
Jacqueline Coté opent de vergadering
en heet ieder van harte welkom.
Vervolgensstelt zij de vergadering voor
omMevrouwBlomCalis de rest van de
vergadering te laten voorzitten.De ver
gadering gaat akkoord,

Vaststellingagenda
De vergadervoorzitster heet namens
iedereen eenieder welkomen vraagt de
aandacht voor de volgende punten:

1. Graag telefoons, piepers, buzzers en
aanverwante lawaaimakers uitzetten.
2.Wiliedereen die een vraag stelt eerst
zijn naam noemen in verband met de
verslaglegging.

De vergadering gaat met de agenda,
zoals die bij binnenkomst is uitge
deeld, akkoord. De heer Koopman
merkt op dat de agenda anders is dan
de oorspronkelijk aan de leden ken
baar gemaakte uitnodiging.De voorzit
ster antwoordt dat de volgorde is ver
anderd en dat slecht één punt is verd
wenen, Dat punt wordt uitgesteld tot
de volgende vergadering. De heer
Koopmangaat akkoord.

Ingekomenstukken
Er zijn geen ingekomen stukken

Vaststellingnotulen 30 juni 1996
De notulen van 30 juni 1996 worden
doorgenomen.De heer Koopman heeft
een opmerking.Hij vraagt wat bedoeld
wordt met de zin; "De heren Bosch en
Oosterling hebben vervolgens het
bestuur hiervan in kennis gesteld". Het
antwoord is aan de heer van Hardeveld
(besruurslidj.'Het gaat in dit geval om
het aankondigen van een Algemene
ledenvergadering.'

Er zijn verder geen opmerkingen en
het verslag wordt vervolgens goedge
keurd, onder dankzegging aan de notu
liste.

Verslagkascommissie
Namens de kascommissievoert de heer
Koopmanhet woord.Hij vertelt dat de
bevindingen van de kascommissiegaan
over de periode september 1994 tot en
met december 1995.De kascommissie
heeft binnen deze periode een aantal
dingen geconstateerd, die van belang
zijn. Deze zaken zijn op 18 september
1995 aan de penningmeester kenbaar
gemaakt, maar tot op heden is daar
geen schriftelijke reactie op gekomen.
Wel werd af en toe telefonisch gere
ageerd. De punten van kritiek zijn:
1. De fanclubdag in Oss heeft fI.
6000,- gekost, In de boekhouding is
echter fl. 1 000,- verantwoord. Waar
zijn de overige fl. 5000,-?
2. Er is een veiling geweest van
persoonlijke spullen van Lieuwe
Kramers. De opbrengst hiervan zou
naar een aantal goede doelen gaan. Het
geld is wel binnengekomen, maar er is
volgens de kascommissie niets uitge
gaan.
3. Er zijn een aantal bijeenkom
sten geweest met vrijwilligers. Waar
zijn de inkomsten van die dagen? Het
verslag is hiermee ten einde. De voor
zitster dankt de heer Koopman en
vraagt hem of er van de kascommissie
een advies naar de ledenraad gaat. De
heer Koopman meldt dat de kascom
missie, op basis van bovengenoemde
feiten, geen advies kan geven tot
dechargeren van de penningmeester.

De voorzitster geeft het woord aan de
penningmeester, de heer van
Hardeveld. Hij erkent dat het uitblij
ven van een schriftelijke reactie geen
goede zaak is geweest en biedt zijn ver
ontschuldigingen aan.Wat betreft punt
1, het ontbreken van een bewijs voor fJ.
5000,-. De oorzaak daarvan ligt in het
feit dat met de Cinema in Osswas afge
sproken dat de bijeenkomst fl. 5000,
zou kosten. Dit bedrag is contant
betaald. De factuur met het bewijs
daarvan is echter zoekgeraakt. De cine
ma is niet in staat een kopie daarvan te
leveren: de man die alles geregeld had,
werkt er niet meer.De penningmeester
geeft toe dat dit niet sterk overkomt,
maar het zijn wel de feiten.

Met betrekking tot de opbrengsten van
de veiling: het geld werd per cheque
ontvangen en later weer omgewisseld
in geld, Dit geld is aan de ouders van
Lieuwe Kramers gegeven, die voor ver
dere verspreiding aan een goed doel,
zouden zorgen.
De bijeenkomsten voor de vrijwilligers
en de conventiedagen zijn qua finan
ciën door het bestuur onderschat. Een
en ander is welgeboekt maar niet hele
maal terug te vinden.
De heer Vogel reageert vanuit de zaal
met de opmerking hoe dit in de toe
komst geregeld gaat worden. De pen
ningmeester antwoordt dat er vanaf
heden met machtigingen en cheques
gewerkt gaat worden. De heer Slot
vraagt of er voldoende leden aanwezig
zijn om de penningmeester te mogen
dechargeren. De penningmeester ant
woordt dat het hier gaat om het aantal
aanwezigen:zij besluiten en die beslui
ten zijn rechtsgeldig.
Hierna vraagt de voorzitster aan de
aanwezige leden om de voorzitter
decharge te verlenen. De vergadering
gaat akkoord.

Jaarverslag
Bij afwezigheid van de secretaris leest
de heer van Hardeveld het jaarverslag
voor.Hierop volgen enkele vragen van
uit de zaal: hoeveel bedraagt de geld
stroom binnen de vereniging? De heer
van Hardeveld antwoordt dat dit rond
de fI. 100.000,- , waarvoor fl. 80.000
aan het blad werd besteed. De heer van
Hoorn vraagt naar het aantal leden.
Het precieze aantal is op dit moment
ongeveer 2300

Goedkeuring huishoudelijk reglement
De heerVoswinkel merkt op dat dit wel
een heel kort reglement is.De heer van
Hardeveid meldt dat er nog aan wordt
gewerkt, maar dat het bestuur dit
nodig heeft om voorlopig te kunnen
werken.De heer Baars mist de termijn
voor de Algemene Ledenvergadering.
De voorzitster merkt op dat die ver
meldt staat in de statuten. Het huis
houdelijk reglement wordt vervolgens
goedgekeurd.

Openstaande disputen
Bij binnenkomst heeft iedereen de
twee openstaande disputen ontvangen.
De vraag vanuit het bestuur is omeven
tueel gerechtelijke stappen te mogen
ondernemen tegen deze beide firma's:



Kremer Import en de Bijenkorf.
Een aantal leden vraagt zich af of het
financieel wel haalbaar is om gerechte
lijke stappen te ondernemen. De heer
van Hardeveld meldt dat dit bekeken
gaat worden en het bestuur alleen
maar de toestemming wil voor het
geval dit binnenkort nodig zou zijn.
Mevrouw de Buck vraagt waarom er in
het verleden geen toestemming is
gevraagd, en nu wel. De heer van
Hardeveld antwoordt dat er in het ver
leden spoedeisende zaken zijn geweest
en dat geldt niet voor deze zaken.
Vanuit de zaal wordt geopperd om de
personen, die door de Bijenkorf bena
deeld zijn, geld te geven in plaats van
achter hun spullen aan te gaan. Dit
krijgt geen meerderheid aangezien een
aantal artikelen emotionele waarde
kunnen hebben.
Er wordt gestemd. Een meerderheid is
voor het nemen van gerechtelijke stap
pen in deze twee zaken, als dat nodig
mocht zijn. De heer Koopman stemt
tegen voor wat betreft Kremer Import.

Verkiezingen bestuur
Het totale bestuur is statutair aftre
dend. De volgende leden stellen zich
herkiesbaar: Jacqlueline Coté. Karl
Heinz van Hardeveld. René van Os,
Myranya \lVerleman. Als nieuwe
bestuursleden stellen zich voor: Merik
Voswinkel, Edwin van Baturn, Robert
van den Akker. Henny Jonker (afwezig
wegens ziekte) en Lucie Blom Calis, bij
elkaar 9 bestuursleden.
Robert van den Akker is nog geen lid,
maar volgens de statuten mag er één
bestuurslid van buiten de vereniging
worden gekozen.
De nieuwe bestuurskandidaten stellen
zich voor. De heer Wortel vraagt hoe
lang een zittingsperiode is. De heer van
Hardeveld meldt dat dit, volgens de
huidige statuten, 2 jaar is, met een ver
lenging van nog eens 2 jaar.
Mevrouw de Buck heeft problemen met
de keuze van 9 leden. Met S heeft ze
geen probleem, vindt hel moeilijk om
te kiezen voor iemand die niet aanwe
zig is. De heer van lIardeveld begrijpt
dit, maar vertelt dat vanuit het huidige
bestuur de wens naar voren is gekomen
om met het oog op de toekomst, 9 per
sonen aan te stellen.

Vanuit de zaal komt vervolgens de
vraag wie welke functie gaat uitoefe
nen. De voorzitster legt ui t, dat die

functies binnen het bestuur worden uit
gedeeld. Maar gezien de situatie wil zij
de vergadering even schorsen om met
de kandidaten te overleggen. Na een
korte onderbreking worden de kan di
daarsleden voorgesteld:

Karl-Heinz van Hardeveid, voorzitter
Robert van den Akker, penningmeester
Edwin van Baturn, secretaris
Lucie Blom Cal is, Hoofdredactie
Fanclubmagazine
Jacqueline Coté, Public Relations
Henny Jonker, coördinatie vrijwilligers
René van Os, coördinatie vrijwilligers
Merik Voswinkel, zakelijke contacten
en P.R.
Myranya Werleman, lnternetconracten,
WEB pagina 's

Vervolgens wordt tot stemming overge
gaan en met drie onthoudingen gaat de
rest van de vergadering akkoord en is
het nieuwe bestuur een feit.
Hierna verlaat Thera Mutter de
bestuurstafel. Zij wordt bedankt voor
haar werk en krijgt een warm applaus.
Het nieuwe bestuur neemt plaats ach
ter de tafel.

Verkiezing kascommissie
De voorzitster vraagt wie zich kandi
daat wil stellen. Er zijn vier kandida
ten. Een schriftelijke stemming geeft
de volgende uitslag:
Harrn Koopman, S6 stemmen
Michel Sloot, 54 stemmen
Sanne de Buck, 63 stemmen
Michel Didden, 14 stemmen
Hierna wordt de kascommissie
bestaande uit de leden.Koopman, de
Buck en Sloot geïnstalleerd.

Rondvraag
De heer van Mierlo heeft een drietal
vragen: de statuten heeft bij niet.
Kunnen die worden toegestuurd? De
belofte wordt gegeven dat die bij de
eerstvolgende mailing worden vers
trekt.Is het niet verstandig om voor de
verenigen verzekeringen af te sluiten,
gezien het verleden? Er wordt gemeld
dat dit nogal moeilijk ligt, maar dat er
aan gewerkt wordt. Tenslotte vindt hij
het contact met de leden slecht. Er
wordt geantwoord dat dit met de nieu
we structuur zeker zal gaan verande
ren. De heer Koevvoets vraagt of er nu
eindelijk schot zit in de zaak rondom
de reis naar Londen. De heer van
Hardeveld meldt dat het nieuwe

bestuur dit nu snel wil afhandelen.
De heer Baars vraagt hoe het komt dat
de leden mailings krijgen waar de The
Flying Dutch niet achter staat (
Evoluon en treinreis). De heer van
Hardeveld antwoordt dat deze mailings
in principe tegemoetkomen aan de
doelstellingen van de vereniging. Dat
beide evenementen niet door gingen
konden we niet voorzien. Maar in het
vervolg zullen we er voorzichtiger mee
omgaan. De heer van Doorn vraagt hoe
het nu verder gaat met de magazines.
Mevrouw Blom Calis vertelt dat er in
1997 in ieder geval 6 magazines zullen
komen.
De heer Saal te vraagt of de First
Contact vertoning in Heerlen nog door
gaat. Nee, die gaat niet door.
De voorzitster meldt tot slot dat er voor
de voorvertoning van First Contact in
Amsterdam op 18 december, nog 12
kaarten beschikbaar zijn. Aan 12 lief
hebbers worden ze uitgedeeld.
Onder dankzegging aan de aanwezigen
voor hun inbreng sluit de voorzitster de
vergadering.

Dit verslag werd gemaakt door de
secretaris Edwin van Baturn
Goedgekeurd, 23 januari 1997
Kari-Heinz van Hardeveld, voorzitter
Lucie Blom Calis, vergadervoorzitster

Foto: Paramount Pictures
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Nederlandse Star Trek Vereniging

"The Flying Dutch"

NAAM, ZETEL, DUUR

Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: The Flying
Dutch.
Zij heeft haar zetel te Leiden.
De duur der vereniging is onbepaald.

DOEL
Artikel 2.
De vereniging heeft ten doel een informatie
en uitwisselingsinstelling te zijn met betrek
king tot gegevens over de 'science fiction'
serie "Star Trek" en haar vervolgen. Zij
tracht haar doel te bereiken langs wettige
weg en wel door het uitbrengen van een
periodieke 'newsleuer', hel vergaren van
informatie uit alle mogelijke bronnen en de
organisatie van grote en kleine erenigings
bijeenkomsten.

LEDEN
Artikel 3.
1. Leden van de vereniging kunnen zijn
natuurlijke personen, die als zodanig door
het bestuur zijn toegelaten, na het vooraf te
hebben voldaan van de geldende, vastge
stelde contributie.
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene
vergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 4.
1.Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. dool- opzegging namens de vereniging.
Deze kan geschieden wanneer hijlzij
zijn/haal' verplichtingen jegens de vereni
ging niet nakomt, alsook wanneer redelij
kerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortdu
ren.
d. door ontzetting,
Deze kan alleen worden uitgesproken wan
neer een lid in strijd met de statuten, regle
menten of besluiten der
vereniging handelt of de vereniging op onre
delijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging
geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het
lid of door de vercniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een
verenigingsjaar en met inachtneming van
een opzeggingstermijn van #n maand.
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk
worden be .. indigd indien van de vereniging
of van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan worden hei lidmaatschap te
laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde
in het vorige lid, doet het lidmaatschap ein
digen op het vroegst toegelaten tijdstip vol
gende op de datum waartegen was

opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging
van zijn/haar lidmaatschap een besluit
waarbij de verplichtingen van de
leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te
zijnenlharen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt
door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lid
maatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lid
maatschap te laten voortduren en van een
besluit tot ontzetting uit het
lidmaatschap, staat de betrokkene binnen
een maand na ontvangst van de kennisge
ving van het besluit beroep
open op de algemene vergadering.
Hij/zij wordt daartoe ten spoedigste schrif
telijk van het besluit met opgave van rede
nen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende
het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van
een verenigingsjaar eindigt, blijft desaluie
temin de jaarlijkse bijdrage voor
het geheel verschuldigd.

BIJDRAGEN
Artikel 5_
1. De leden zijn gehouden tot hel betalen
van een bijdrage.
Zij kunnen daartoe in categorieën worden
ingedeeld, die een verschillende bijdrage
betalen.
2. De omvang en de wijze van betaling zal
worden vastgesteld dool- de algemene verga
dering.
3. De bijdragen zullen van de leden worden
verlangd aan het begin van elk verenigings
jaar. Bij nieuwe leden, welke gedurende een
verenigingsjaar lid orden, zal aan het begin
van het volgende verenigingsjaar de volda
ne bijdrage naar rato worden verrekend.

BESTUUR

Artikel 6.
1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie
personen, die door de algemene vergadering
worden benoemd. De benoeming geschiedt
uit de leden, behoudens hel bepaalde in lid
2.
2. De algemene vergadering kan besluiten
dat één lid van het bestuur buiten de leden
wordt benoemd.
3. Elk bestuurslid, ook wanneer hijlzij voor
een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen
tijde door de algemene
vergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing, die niet binnen drie maan
den gevolgd wordt door een besluit tot ont
slag, eindigt door het verloop
van die termijn.
4. De bestuursleden worden voor een perio
de van twee jaren benoemd en treden af vol
gens een door hel bestuur op te maken roos
ter, behoudens het bepaalde in hel slot van

deze akte. De aftredende is herkiesbaar. Wie
in een tussentijdse vacature wordt
benoemd, neemt op het rooster de plaats
van zijn/haar voorganger in.
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. ten aanzien van een bestuurslid dat uil de
leden benoemd is: door het eindigen van het
lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.

BESTUURSFUNCTIE, BESLUITVORMING
Artikel 7.
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een
voorzitter, een secretaris en een penning
meester aan. Het kan VOOr elk hunner een
vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan
meer dan een functie bekleden.
2. Bestuursbesluiten worden genomen met
meerderheid van stemmen.
Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere
regelen aangaande vergaderingen en de
besluitvorming door het bestuur worden
gegeven.

BESTUURSTAAK, VERTEGENWOORDI
GING
Artikel8.
1. Behoudens de beperkingen volgens de
statuten, is het bestuur belast met het bestu
ren van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden
drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk
een algemene vergadering te beleggen,
waarin de voorziening in de open plaats of
de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van
de algemene vergadering, bevoegd tOL het
sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoe
deren, het sluiten van overeenkomsten,
waarbij de vereniging zich als borg of hoof
delijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zeker
heidsstelling voor een schuld van een derde
verbindt. Op het ontbreken van deze goed
keuring kan door en tegen derden. beroep
worden gedaan.
4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeu
ring van de algemene vergadering voor
besluiten tot:
a. het huren, verhuren en op andere wijze in
gebruik of genot verkrijgen en geven van
registergoederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij
aan de vereniging een bankkrediet wordt
verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, als
mede het ter leen opnemen van gelden,
waaronder niet is begrepen het gebruikma
ken van een aan de vereniging verleend
bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begre
pen het voeren van arbitrale procedures,
doch met uitzondering van het nemen van
conservatoire maatregelen en van het
nemen van die rechtsrnaarregelen,



die geen uitstel kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsover
eenkomsten. Op het ontbreken van deze
goedkeuring kan door en tegen derden geen
beroep worden gedaan.
5. Onverminderd het in de laatste volzin van
lid 3 bepaalde, wordt de vereniging in en
buiten rechte vertegenwoordigd door het
bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegd
heid komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuursleden.

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANT
WOORDING
Artikel 9.
1.Het verenigingsjaar loopt van één januari
tot en met één en dertig december.
2. Het bestuur brengt op een algemene ver
gadering binnen zes maanden na afloop van
het verenigingsjaar, behoudens verlenging
van deze termijn door de algemene verga
dering, het jaarverslag uit en doet, onder
overlegging van een balans en een staat van
baten en lasten, rekening en verantwoor
ding over het in het afgelopen boekjaar
gevoerd bestuur. Na afloop van de termijn
kan ieder lid deze rekening en verantwoor
ding in rechte van het bestuur vorderen.
3. De algemene vergadering benoemt jaar
lijks uit de leden een commissie van ten
minste twee personen, die geen deel mogen
uitmaken van het bestuur, De commissie
onderzoekt de rekening en verantwoording
van het bestuur en brengt aan de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen
uit.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en
verantwoording bijzondere boekhoudkundi
ge kennis, dan kan de commissie van onder
zoek zich door een deskundige doen bijs
taan. Het bestuur is verplicht aan de com
missie alle door haar gewenste inlichtingen
te verschaffen, haar desgewenst de kas en
de waarden te vertonen en inzage van de
boeken en bescheiden der vereniging te
geven.
5. De last van de commissie kan te allen
tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming
van een andere commissie.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden,
bedoeld in de leden 2 en 3, tien jarenlang te
bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 10.
1. De algemene vergaderingen worden bij
eengeroepen door het bestuur.
De oproeping geschiedt hetzij mondeling,
hetzij schriftelijk aan de adressen der
leden. de oproepingstermijn is een redelij
ke, onverminderd het bepaalde in artikel 11.
De algemene vergaderingen kunnen ook
worden bijeengeroepen door de leden, mits
hun aantal minimaal het in het huishoude
lijk reglement voor deze gelegenheid
geven aantal beslaat.
2. Jaadijks, uiterlijk zes maanden na afloop

van het verenigingsjaar, wordt een algeme
ne vergadering - de jaarvergadering - gehou
den. In de jaarvergadering komen onder
meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verant
woording bedoeld in artikel 9 met het ver
slag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 9 genoem
de commissie voor het volgende vereni
gingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
-d. voorstellen van het bestuur of de leden,
aangekondigd bij de oproeping voor de ver
gadering.
3. Toegang tot de algemene vergadering heb
ben alle leden van de vereniging.
Geen toegang hebben geschorste leden en
geschorste bestuursleden.
4. Over toelating van andere dan de in lid 4
bedoelde personen beslist de algemene ver
gadering.
5. Ieder lid van de vereniging, dat niet
geschorst is, heeft een stem.
6. Van het verhandelde in elke vergadering,
kunnen door de secretaris of een ander door
de voorzitter daartoeaangewezen persoon
notulen worden gemaakt, die door de voor
zitter en de notulist worden vastgesteld en
ondertekend.
7. Voorzover de statuten of de wet niet
anders bepalen, worden alle besluiten van
de algemene vergadering genomen met vol
strekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
8. Blanco stemmen worden beschouwd als
niet te zijn uitgebracht.
9. Indien de stemmen staken over een voor
stel niet rakende verkiezing van personen,
dan is het verworpen.
10. Alle stemmingen geschieden mondeling,
tenzij de voorzitter een schriftelijke stem
ming gewenst acht of een der stemgerech
tigden zulks voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongete
kende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij
acclamatie is mogelijk, tenzij een stemge
rechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
11. Een lid kan zich door een medelid laten
vertegenwoordigen. Een lid kan daarbij
slechts voor twee medeleden als gevolmach
tigde optreden.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Art.ikel Tl .
1. De statuten van de vereniging kunnen
worden gewijzigd door een besluit van de
algemene ledenvergadering, mits in de
oproeping tot de vergadering is vermeld, dat
de statutenwijziging wordt voorgesteld. De
oproepingstermijn bedraagt tenminste
zeven dagen.
2. Het besluit tot statutenwijziging moet
worden genomen met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de geldig uitge
brachte stemmen.
3. De statutenwijziging treedt in werking
voordat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 12.
1. Op een besluit tot ontbinding van de ver
eniging is van toepassing al hetgeen in het
voorgaande artikel is bepaald.
2. Bij het besluit tot ontbinding beslist de
algemene vergadering over de aanwending
van een eventueel batig saldo na vereffe
ning. Het eventueel batig saldo van de ont
bonden vereniging wordt zoveel mogelijk
besteed overeenkomstig het doel van de ver
eniging.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 13.
1. De algemene vergadering stelt een huis
houdelijk reglement vast.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in
strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALING
Artikel 14.
Voor de eerste keer worden tot leden van
het bestuur benoemd( )

Foto: Paramount Pictures
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Door Linda den Hollander

De Hotline van de fanclub is geen
'roze 06-1ijn', maar een prachtig
communicatiemiddel met uw fan
club. We beschikken nog niet over
een eigen kantoor en tot die tijd is de
hotline uw aanspreekpunt. Er 'ach
ter' zitten twee enthousiaste vrijwil
ligers: Linda den Hollander en Ria
van Hasselt. We ZatenLinda aan het
woord:

Samen met Ria van Hasselt verzorg
ik de afhandeling van de Hotline
berichten. Mij kun je horen op
maandag en vrijdag en Ria op
woensdag en op de dagen dat ik
verhinderd ben.
De vragen die aan ons gesteld wor
den zijn vaak van dezelfde strek
king en gaan meestal over het vers
trekken van informatie in het alge
meen, het lidmaatschap, de bet
aling van contributie, het blad en
dergelijke. De vragen die hiervan
afwijken zijn over het algemeen de
krenten in de pap.
Rond carnaval belden een hoop
mensen ons op met de vraag waar
ze patronen konden kopen om ST
uniformen te maken. Ook wordt er
gevraagd naar zeer speciale onder
werpen, zoals Het Vulkaans of een
Borg-outfit. Ik probeer deze mensen
dan zo goed mogelijk te helpen
door het geven van telefoonnum
mers van bedrijven die de desbe
treffende artikelen kunnen leveren,
of door middel van een oproep in
het blad. Als ik mensen in mijn
omgeving ken, die over het gevraag
de onderwerp meer kunnen vertel
len, geef ik de vraag door aan hun
of vraag hen mij te helpen de infor
matie te krijgen. Over het alge
meen lukt dit goed en binnen een
redelijke tij d.

Het valt mij wel op dat een hele
boel mensen nog steeds een bepaal
de angst hebben om een boodschap
in te spreken. Dat is jammer want
hun vragen blijven op die manier
onbeantwoord.

Dit is misschien ook wel de reden
dat het telefoonnummer waarop
die mensen te bereiken zijn, niet
wordt gegeven of zo onduidelijk
wordt ingesproken dat het voor ons
moeilijk wordt deze mensen terug
te bellen.
Veel mensen leggen ook de hoorn
erop als ze merken met een ant
woordapparaat te doen te hebben.
Ook hiervan zeg ik, dat is jammer,
want om begrijpelijke redenen (pri
vacy van de medewerkers en de
continuïteit van de Hotline) is geko
zen voor 1 inbelpunt, dat vanuit het
hele land kan worden afgeluisterd.
Elk bericht waarvan een telefoon
nummer bekend is, wordt dezelfde
avond dat dit bericht wordt afge
luisterd, ook beantwoord!
Is de persoon niet thuis, dan wordt
het later nog eens geprobeerd.

Mocht iemand het telefoonnummer
van zijn of haar werk opgeven, ver
meld dit dan ook. Het komt nogal
eens voor dat ik het een paar dagen
heb geprobeerd en dan uiteindelijk
een keer overdag bel om tot de ont
dekking te komen, dat dit ook de
bedoeling was.
Als er geen telefoonnummer wordt
opgegeven, maar wel een lidmaat
schapsnummer of adres, dan krijgt
de persoon in kwestie toch ant
woord. Dat duurt dan alleen wat
langer. Gegevens moeten worden
opgevraagd bij andere vrijwilligers
en zoiets kost tijd.
Heb je een vraag, waarvan het
belangrijk is dat je binnen hooguit
drie dagen antwoord wilt hebben,
dan is een telefoonnummer dus
noodzakelijk.

010 - 4160612

Foto: Paramount Pictures
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