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Megastore voor Action Figures, Trading Cards
Games & Merchandising

Star Trek Collector Toys by Playmates
Nieuw - TNG Medical Tricorder 11 69.95
Nieuw - Classic Romulan Blrd of prey 11129.95
Enterprlse E uit Flrst Contact 11119.95
Phoenlx Warpdriven Rocket uit First Contact 11119.95
Borg Ship uit First Contact 11119.95
Action Figures uit First Contact per stuk ft 27.95
Complete Set van 11 FC Action Figures 11275.00
Transwarping Enterprise 11 69.95
Classic Galileo Shuttlecraft + Kirk figure 11 99.95
Starfleet Phaser - Argos fI 69.95
Starfleet Communicator - Argos 11 69.95
Classic Movie IPhaser 11 69.95
Classic Movie IWrist Communlcator 11 69.95
Talk Back Communicator 11 79.95
Groot aantal Action Figuren Playmates ft 29.95
(o.a. from u,. C-o-: c.p. PiQ. Mr. Spoelt. TaloalWI.Orlon AnimalWom.. 1.
from OS9:Gwak. Cap\. Slako. Fromv~eo«: Tom P8I1amuUltu. SesIca 81 a
Cardaulan. FromTNO: Cruahar In Duty Uniform.Nataaha Yw. LwaxanaTrol.
Sarek. ~I\ Gang.t.,. Ollla. atc. elC.)
Bjnnekort leverbaar:
Defiant from OS 9 11129.95
Kllngon D'K Tahg Knife fl 69.95
Phaserfrom Movie GeneratIons fl 69.95
Action FIgures uit Strike Force Assortiment 11 29.95

Merchandising by IPI
De populaire Communlcators met gedigitaliseerd geluid:
Star Trek Talking CommunicatorTNG fl 29.95
Star Trek Talking Communicator Voyager fl 29.95
Star Trek Talking Communlcator Kllngon fI 29.95
Star Trek Talking Communicator Bajoran fI 29.95
8 Sleutelhangers met geluid en lichteffecten:
Star Trek Keychaln Classic Sound Effects fl 24.95
Star Trek Keychain Claasic Tricorder with FX fI 24.95
Star Trek Keychain Classic Communicator with FX 11 24.95
Star Trek Keychain Classic Phaser 2 with FX ft 24.95
Star Trek Keychaln TNG Sound Effects fl 24.95
Star Trek Keychain TNG Phaser with FX 11 24.95
Star Trek Keychaln TNG Phaser 2 wlth FX 11 24.95
Star Trek Keychain TNG Tricorder with FX fI 24.95

AMTLRevelilElfinModelbouwkits
De PBM Express voert alle SF Bouwkita standaard op voor
raad. Keuze uit Star Trek, Star Wars, Battlestar Galactica, Bat
man & Robin, AIIens, Predator, RoboCop en tevens een grote
selectie Manga modellen.
Nieuw - Kllngon Bird of Prey in fllght (AMT)
Nieuw - Speederblke In flight (AMT)
Weer yer!sÓigbaar:Deflant uit OS 9 (AMT)
Binnenkort:
USS Enterpriae E
Cardasslan Galor Class

fl 64.95
fl 74.95
ti 54.95

fl 59.95
fl 64.95

Een speciale catalogus met kleurenfoto's van bijna 400 ver
schillende Elfln modellen Is verkrijgbaar voor 25,- incl. verzend
kosten.

Trading Cards & CCG's
Alle nieuwe releases van Topps, SkyboxJFleer, Comerstones,
Decipher, Wizards of Ihe Coast, USPC, etc ver1trijgbaar met
aantrekkelijke kortingen voor FD leden
Nieuw - Star Trek TNG Season 6 pack fl 4.50

- Star Trek TNG Season 6 box (24 packs) fI 95.00
Nieuw - Star Trek Voyager Season 2 pack fI 4.00

- Star Trek Voyager Season 2 box (48 packs) f1165.00
Nieuw - Babylon 5: Special EdiUonpack fI 5.00

- Babylon 5: Special Edition box (36 packs) fl160.00
Nieuw - X Files 301125 Expansion pack 11 6.50

-X Files 301125 Expansion box fl210.oo
Aanbiedingen (aIleeOyolle. gesealde dozen):
Star Trek TNG Inaugural Edition
Star Trek TNG Season 5
Star Trek Voyager Season 1.1
Star Trek Voyager Season 1.2
Star Trek Master Series I
Star Trek Master Series 11
Star Trek 25th Anniversary
Binnenkort:
Skybox: Star Trek Deep Space 9 Annual
Decipher: Star Trek Flrst Contact
Decipher: Star Wars Cloud City
Topps: Star Wars Vehicles

ft 63.95
a ioo.oo
fl125.00
fl125.00
11 45.00
ft 75.00
11 50.00

ti 180.00
fl210.00
fl210.00
fl190.00

Andere releases gepland voor dit najaar: AliensIPredator van
Harper, Dune van FRP, Tempost van WotC, Expansies voor
Star Trek CollectibIe Dlce Game.
Ook losse kaarten, sets en chase-cards.

Ena.u
Limited Ed. Star Wars horioge by Fossil +/- ti 189.95
Star Trek Collector Watches by Wesco (6) vanaf fI 69.95
T-Shirts trom First Contact (5) fl 34.95
Star Wars Monopoly Limited Ed. 11 89.95
Sleutelhanger Enterprise, Runabout, Borg, Kllngon fI 2.95
Star Trek Diorama's by Applause (4) ti 54.95
Star Trek Diorama KlrklEnterprise was ti 129.95 NU fI 74.95
Star Trek Figuaral Mugs (de laatsteni) ti 24.95
Star Trek vinyl dons (de laatstenl) fI 14.95
Star Trek plns van Hollywood Pins vanaf fl 9.95
(wij ~ _, groot aantal rnIlUIl pina YWIStar Trei( en StarWara op VOOITud)
Introduction to Star Wars Roleplaying Game 11 55.00
Star Wars action figures by Kenner (USA) vanaf ti 24.95
(de nleuwlte flouren 0.'.Bib FortuNl. Admirel AJchber. -4-Lom.Dengat, ASP7. ete)
Star Wars Vehlcles by Kenner (USA version)
A-Wing Fighter
Darth Vader's Tie Fighter
Rebel Blockade Runner
Star Destroyer
Star Wars Vinyl Oolls by Applause (12 inch)
Spawn Action FIgures Assrt 4.5,6,7 en 8
Spawn Monster Assortiment
Binnenkort: Spawn Kias Figures per set

fl100.00
fl110.oo
fl110.00
fl110.00
11 49.95

vanaf ft 27.50
fI 39.95
fl120.00
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REDACTIONEEL
Hartverwarmend, alle reacties op de vorig uitgave van onze Nieuwsbrief. En
hier ligt dan de derde voor u. De redactie werd uitgebreid en met deze 'crew'
gaan we er stevig tegenaan. Een van de mooiste bladzijden vind ik persoonlijk
de strip, die door Garvin Pouw werd gemaakt. Andere redactieleden debute
ren in dit nummer. Zo is er een prachtig verhaal over 'Shapeshifters' van
Arme-Mariek Meij.

Natuurlijk ook veel aandacht voor de fanclub zelf. Ruim 400 mensen waren
aanwezig op Kling-Con '97 en die kunnen nog even nagenieten bij het verslag.
Wie er niet was kan lezen over wal ie allemaal heeft gemist. -En dan waren er
bestuursverkiezingen. Het verslag daarvan kunt u lezen in de notulen van de
ALV,die tegelijk met de conventie werd gehouden. Naar aanleiding van een
vraag tijdens de rondvraag, stellen de bestuursleden zich aan u voor, met foto.
Daar zit overigens een prijsvraag aan vast! Dus: snel gaan lezen over die
prachtige hobby van ons: Star Trek en er misschien een fraaie CDROM aan
over houden. lbc-



NIEUWS
Star Trek heeft twee Hugo-nominaties
gekregen in de catagorie 'Best Drama'. De
film Star Trek: First Contact en DS9's
'Trials and Tribble-actions' kregen beide
een nominatie voor 'Beste Science
Fiction'. Concurrenten zijn 'Independance
Day', 'Mars Attacks!' en Babylon 5's
'Severed Dreams'.

First Contact kwam op 20 mei in Amerika
op video uit met een hologramkaft. In
Nederland staat de verhuurvideo voor
augustus op het programma en de koopvi
deo in september.

Deep Space 9

Vermoedelijk komt Sela, de dochter van
Tasha Yar en een Romulan Cornrnander,
terug maar nu op Deep Space Nine.
Pararnount vond het idee erg goed en is er
serieus over na aan het denken.
Vermoedelijk zullen in verband met de
dreiging van de Dominion, de Romulans in
het zesde seizoen een grotere rol gaan spe
len.

Kurn/Rodek, Worf's broer komt waar
schijnlijk volgend seizoen terug. Ook de
stiefvader van Worf, gespeeld door
Theodore Bikel, zal DS9 het volgend sei
zoen bezoeken. Georgia Brown, die de
stiefmoeder van WOlf speelde, zal daar niet
bij zijn. Zij is helaas overleden.

Er gaan geruchten dat NOG zal verdwij
nen.

De laatste aflevering van dit DS9 seizoen
heeft natuurlijk weer een zogenaamde
'cliffhanger'. Dit betekent dat er een ver
volg komt in het volgende seizoen.
Praktisch gezien is dat heel vervelend: we
moeten maanden wachten op dat vervolg.

Wat deze cliffhanger betreft: de aflevering
heet 'A caJl to arms'. Zoals we in 'In
Purgatory's Shadow' zagen gebeuren, heb
ben de Cardassians zich aangesloten bij de
Dominion. In deze laatste aflevering van
het vijfde seizoen wil Kai Winn de
Bajorans ook aansluiten bij de Dominion.
Als iedereen DS9 moet verlaten, blijven
Odo en Kira achter. Dan nemen de
Dominion het ruimtestation over.

Dit zal het laatste verhaal zijn dat Robert
Hewitt Wolfe voor Star Trek heeft
geschreven. Hij zal daarna het Star Trek
schrijversteam verlaten. Aan de fans heeft
hij laten weten dat hij uit vrije wil vertrekt
en dat het niets te maken heeft met een
ruzie of iets dergelijks. Het is zijn eigen
beslissing. Grappig is dat hij in deze laat
ste aflevering zelf ook een rolletje heeft.
Aan het slot van de aflevering staan Worf
en Dax in een Docking Ring. Robert
speelt een Starfleet science officer met lit
tekens op zijn gezicht. Hij houdt een pha
ser rifle vast.
Rorn en Leeta trouwen in deze aflevering.
Worf en Dax verloven zich. Het wordt een
aflevering met veel gevechten en veel
oude bekenden.

Voyager

Jennifer Lien (Kes) gaat weg bij Voyager.
Het is uit vrije wil. Haar contract was
afgelopen en zij en Paramount waren het
ermee eens om een passend einde aan het
karakter te maken. Ze zal overigens NIET
sterven!

Foto: Poromount Pictures

De schrijver Brannon Braga is van plan
om de Borg in het volgende seizoen veel
vuldig terug te laten komen. Hij wil het
niet overdrijven, maar de Borg zou voor
Voyager moeten worden wat de
Cardassians zijn voor Deep Space 9.

Ook bij Voyager een cliffhanger als laat
ste aflevering in dit seizoen: Scorpion,
Part I

Deze aflevering gaat over de Borg, net als
de eerdere aflevering 'Unity'. De Borg
blijken zelf ook niet onoverwinnelijk te
zijn als ze massaal worden vernietigd
door het ras: SPECIES 8472. Dit ras is
geheel biologisch, evenals de schepen
waar ze in rondvliegen. Deze schepen
hechten zich aan de Borg schepen die dan
niets meer kunnen uithalen. De wezens
zelf zijn bijna twee keer zo groot als een
mens.

'Scorpion' was eigenlijk niet de geplande
cliffhanger voor dit seizoen, maar het
bleek dat de fans niet tevreden waren over
de hoeveelheid actie in 'Unity'. Hier was
wel veel spanning, maar geen actie. Men
besloot toen om een groot Borg actiesver
haal te schrijven als cliffhanger. De eerder
geplande cliffhanger komt midden vol
gend seizoen.

Volgens de Amerikaanse TVGuide zal
Janeway een overeenkomst sluiten met de
Borg als blijkt dat Janeway een manier
heeft om de Borg te redden van Species
8472. In ruil daarvoor vraagt Janeway de
Transwarp-technology die de reis terug
naar het Alpha-Quadrant zou moeten ver
snellen.

Het gerucht gaat dat aan het eind van
SCORPION deel 2 een vrouwelijke Borg
aan boord komt die een relatie krijgt met
Chakotay.



Generations.

Door: Lawrence van Rijn

Mieroprosé komt dit keer met een nieuw
spel. Na 'A Flnal Unity' (dit spel is nu in
de budget range te krijgen voor maar 12
knaken) is Generatiens de nieuwe titel.
Dit spel is zoals vele Filmspellen geba
seerd op de film. Het gegeven is een kom
binatie van aktie en avontuur. Avontuur
omdat het spel vol met puzzels zit, aktie
omdat je vanaf het begin al begint met het
afschieten van Romulanen. Volgens onze
laatste informatie heeft de Romulaanse
ambassadeur een klacht ingediend tegen
dit spel. Een spel waarbij je direct op
Romulanen mag schieten is immers racis
tisch en dient verboden te worden.

De installatie van het spel is via Windows
95 een fluitje van een cent. Stop de
CDROM in de CDROM drive en de
installatie zal automatisch beginnen. Geef
een paar keuzes waar het spel moet
komen te staan en alles is verder klaar.

CD ROM SPEL

Foto: Paramount Pictures
Ambassadeur Tomalak ontkent dat zij zijn
begonnen. Volgens hem is het Riker die
begon.
Als je uiteindelijk alles en iedereen hebt
kunnen redden blijkt dat het te laat is en
dan ontploft de eerste ster.

Het tweede level handelt om Stellar
Cartography. Hier zie je de eerste effecten
van het ontploffen van de ster. Je moet nu
snel kijken waar de volgende ster gaat ont
ploffen. Je hebt een tip gekregen over het
stralingsniveau waar men naar op zoek is,
dus moet je snel alle Sterren scannen en
moet je ervoor zorgen dat je er op tijd bent
voor de volgende ster de lucht in vliegt.
Als je de film hebt gezien en je vliegt
direct naar Davidia kom je helaas be
drogen uit want daar hadden de program
meurs op gerekend. Je moet dus echt op
zoek gaan.

Na een intro waarbij we eindigen bij het
observatie station, gaat Riker op onder
zoek uit. We zien dan beelden van het sta
tion waar we direct doorheen kunnen
lopen in 3-D. Iets dergelijks zie je ook bij
het spel Doom. Je ziet op je tricorder waar
gevaar is en met behulp van de muis kun
je je phaser op alles richten. Als je dit doet
zie je de phaser ook van links naar rechts
gaan.
Voordat je goed en wel kunt rondkijken
begint de eerste Romulaan al te schieten
en moet je snel zijn anders is het te laat. -----

Als je navigeert en naar de verschillende
beelden kijkt zul je verbaasd zijn over de
kwaliteit van het beeld dat je ziet als je een
short range scan doet.
Alles wordt 3-D gepresenteerd inclusief
alle schepen die niet 'gecloacked' zijn.
Voor de rest laat ik het even een verrassing
zijn.

De kwaliteit van het alles is uitstekend. De
film scènes komen direct uit de film en de
beelden tijdens het spelen zijn vlijm
scherp. Ook de geluiden zijn goed gedaan.
Je hoort duidelijk Patriek Stewart,
Jonathan Frakes en Maleolm Me Dowell.
Natuurlijk heeft het spel ook een minpunt.
Het spel is namelijk bedoeld voor mensen
met een redelijke sterke Pentium. Op een
systeem met minder dan dat is het gewoon
niet te spelen en dat is voor de fans zonder
Pentium jammer.

Grafisch:
Geluid:
Uitdaging:
Totaal:

Hornesoft,distributeur vanditspel,heeftDRIE
exemplarenaanderedactiegestuurd om

'te verloten'.Weplakkendaarnatuurlijk weer
een prijsvraagaan.Dezekeerheefthetnietste
makenmetSTARTREK,maarallesmet

het nieuwebestuur vande fanclub.
Kijksnel opde verenigingspagina's,daarwaar

hetnieuwebestuurwordtvoorgesteld.



SI-IAPESI-IIFTERS & CI-IANGELINGS
Door: Anne-Mariek Meij

Iedereen kent Odo, de security chief
van DS9 en zijn volk: de Changelings.
Shapeshifter vinden ze zelf een soort
scheldnaam. Ze houden ontzettend veel
van orde en netheid en zijn de leiders
van het Dominion, een soort Federatie
in het Gamma quadrant, maar dan met
een dictatuur. Odo is een uitzondering.
Omdat hij is opgegroeid bij mensachti
ge (Bajorans), blijft hij liever wonen bij
hen, dan bij zijn eigen volk.

Ook omdat zijn eigen volk andere volke
ren onderdrukt en hij het daar niet mee
eens is. Hij houdt ook erg van orde, maar
niet zo, dat hij volkeren wil onderdruk
ken. Hij mist zijn eigen volk wel, vooral
door 'The great Link'; een soort tele
pathisch contact tussen de Changelings.
Hun echte vorm lijkt een soort vettig
'plasje', een vloeibare massa.
Odo heeft alleen een mensachtige vorm
vast aangenomen, omdat dat toch wat
makkelijker is als je met mensachtigen te
maken hebt. Een Changeling moet echter
om de 16 uur in zijn vloeibare fase terug
keren, anders krijgt hij last van enorme
pijn en vallen er letterlijk stukjes van hem
af. (lmprobable Cause, DS9) Dit gebeurt
niet alleen in een hurnanoid-achtige vorm.
Als een Changeling te lang een vorm van
een voorwerp aanhoudt, verandert hij in
een hoopje as. Hij is dan dus dood. (The
ship, DS9)

Een Changeling heeft geen eten nodig. Ze
nemen dingen op een andere manier waar,
merken het als iemand liegt en zijn goed
in het onderzoeken van dingen. Hierdoor
is Odo ook een goede security chief. Met
enige oefening kunnen ze alle vormen
aannemen die ze willen. Het blijkt in het
begin van het vierde seizoen van DS9 dat
Odo toch wat minder goed kan 'shape
shiften' dan zijn soortgenoten in het
Gamma Quadrant. Het lukt Odo bijna niet
om menselijk haar goed na te bootsen en
hij kan onze oren niet goed namaken. De
andere changelings kunnen daarentegen
wel goed mensachtigen nabootsen. Men
vermoedt dat veel Changelings in het Alfa
Quadrant geïnfiltreerd zijn.
Tot de aflevering 'Adversary' had nog
nooit een Changeling een andere

Changeling gedood. Odo moest er wel een
in deze aflevering vermoorden. We
komen dan tot de ontdekking dat als een
Changeling dood gaat, hij in een hoopje as
verandert. Ook leren we in deze afleve
ring dat je met een 'wide phaser beam'
van een 'phaser type Ill"op een 'Iow set
ting' een Changeling kunt detecteren ook
al zijn ze in iets anders veranderd.
Door de Changelings lopen de politieke
spanningen toch wel hoog op in het Alpha
en Béta Quadrant. De Klingons gebruiken
de Changelings zelfs als excuus om de
Cardassians aan te vallen. (Way of the
warrior, DS9)
Later wordt Odo in een mens veranderd.
Over hoe dit precies gebeurt kun je alleen
een beetje speculeren, want Odo wordt
midden in 'the Great Link' uit een hele
zee van Changelings gegooid en daarna is
hij helemaal mens tot in details. (Broken
Link, DS9) Kennelijk hebben de
Changelings grote krachten als ze zoiets
kunnen doen.
Op een gegeven moment krijgt Odo een
baby-Changeling in handen. Door dit
baby'tje blijkt dat Changelings helemaal
niet willen shapeshiften als ze klein zijn.
Odo wilde dit vroeger ook niet. Het is
alleen niet helemaal duidelijk of deze
kleintjes niet willen shapeshiften als ze
alleen zijn of dat dit natuurlijk is voor
deze levensvorm. Ook ontdekken we in
deze aflevering dat 'morfogenic matrix'
ervoor zorgt dat Changelings kunnen sha
peshiften. Op het eind gaat het baby'tje
bijna dood. Vlak voor dat dit zal gebeu
ren, versmelt het kindje als het ware met
Odo en Odo is weer een Changeling. Zou
dit bij elke humanoid kunnen gebeuren of
was Odo niet echt een mens geworden?
(The Begotten, DS9)

De thuisplaneet van de Changelings is in
de Omarion nevel, een losse planeet die
niet bij een sterrenstelsel hoort. Odo zie je
in vele afleveringen van DS9 en' de
Changelings krijg je ook af en toe te zien.
Vooral in het vierde en vijfde seizoen
komen ze steeds vaker voor en allemaal
zijn ze goed gelijkend, in tegenstelling tot
Odo.

Er zijn nog veel meer shapeshifters
geweest in de series. Ik behandel eerst
degenen in TOS, daarna TNG en daarna in
VOY.

Laten we eens kijken bij de verschillende
serie.

TOS

In de eerst uitgezonden aflevering van
TOS, The Man Trap, kwam gelijk een
shapeshifter voor. Het M-l13 wezen of
zoals sommigen hem noemen de zout
vampier. Zijn volk leefde van NaCI
(gewoon keukenzout) en stierf uit doordat
er geen zout meer was. Hij had het over
leefd door zout uit de voorraad van de
mensen die daar leefden te halen. Toen dat
op was, begon hij zout uit mensachtigen te
zuigen. Steeds nam hij de vorm aan van
zijn laatste slachtoffer. Aan het einde van
deze aflevering stierf hij als laatste van
zijn volk. Zijn werkelijke vorm was mens
achtig, maar was bedekt met lang haar.
Hij had kleine ogen, geen neus en een
ronde mond met kleine scherpe tanden.
De thuisplaneet van dit volk was planeet
M-l13.

Een ander soort shapeshifters waren de
Kelvans. De eigenlijke vorm krijgen we
nooit te zien, omdat ze een menselijke
vorm aannemen wanneer ze de Enterprise
tegenkomen. Spock dacht dat het grote
wezens waren met honderden tentakels
('By any other name', TOS). Ze hebben
hele sterke geesten. Het plan was om de
Enterprise te stelen en naar hun thuispla
neet Andromeda terug te komen. Maar als
Kick met ze praat en uitlegt dat het geen
zin heeft om te proberen om naar huis te
gaan, besluiten ze naar een Aarde-achtige
planeet te gaan.

Film

In de film Star Trek VI: 'The
Undiscovered Country' komt een chame
loid voor, Martia. Ze veranderde verschei
dene malen van vorm in de Klingonese
strafkolonie Rura Penthe. We zien haar
voornamelijk als jonge vrouw, maar ook
een keer als kind en als Kirk zelf.

TNG

In TNO komen ook Shapeshifters voor.
Kijk maar eens naar de pilot: 'Encounter
at Farpoint Station.' Het Farpoint station

... "St~~d.s nam hij de vorm aan van zijn laer src slachroff cr-s"



is eigenlijk een wezen dat gedwongen
werd door de Bandi om die vorm aan te
nemen. Dan heb je nog de allasornorphs
van de planeet Daled IV. Die waren ook in
staat om hun moleculaire structuur te ver
anderen. (The Dauphin, TNG) Q kun je
eigenlijk ook een beetje een shapeshifter
noemen. Verder had je nog de shapeshif
ters in 'The Survivors', de Douwd. Deze
hebben enorme krachten om te scheppen
en te vernietigen. Ze zijn eigenlijk ener
giewezens die het leuk vinden om vormen
aan te nemen van andere levensvormen.
Eentje nam de vorm van mens aan in
2312, Kevin Uxbridgcs en ging wonen op
de planeet Delta Rana IV in 2361.

Voyager

In Voyager zou je de Caretaker en zijn
vriendin Suspiria ook shapcshiftcrs kun
nen noemen. Ze zijn 'sporocystian-life
forms'. De Caretaker laat zich zien als een
oude man en later waarschijnlijk in zijn
echte vorm als een soort energiewezen
alvorens hij sterft.

Er blijft dan een soort mineraal over, dat
door de USS Voyager mee wordt geno
men. Deze overblijfselen begonnen
vreemd te doen toen ze in de buurt van
zijn vriendin Suspiria kwamen. Op de een
of andere manier 'weerkaatsten' de over
blijfselen haar aanwezigheid.
De Caretaker had de Voyager en nog vele
andere schepen naar het Delta Quadrant
gehaald, omdat hij wist dat hij ging ster
ven. Hij gaf voedsel aan de Ocampa, die
op een planeet woonden waar geen drup
pel water meer was. Deze ramp had het
volk van de Caretaker en Suspiria veroor
zaakt door iets onbekends.Later kwam de
bemanning van de Voyager ook nog zijn
vriendin Suspiria tegen, die dacht dat de
bemanning de Caretaker had vermoord.
Eerstzie je haaraIseensoort tentakel naar
binnen schuiven en later nam zij de vorm
van een klein zielig meisje aan. Dit volk
had enorme geestelijke krachten. De
Caretaker leefde op eenArray bij de thuis
planeet van de Ocarnpa's en Suspiria leeft
in Exosia. Wat men een 'subspacc laycr
zou noemen. Een plaats waar alleen
gedachtenen dergelijke zijn.

Natuurlijk zijn er meer shapeshiftcrs. Om
er een paar te noemen: Armus, de
Dcvidians, de Excalibans, het coalcscemc
organisme uit 'Aquiel. TNG en de op
plasma gebaseerde levensvorm uit
'Irnaginary Friend", TNG

Daarnaast is er nog een groep wezens die
je shapeshi fters zou kunnen noemen:
Mindbenders. Wezensdie door illusie iets
anders lijken, maar niet echt van molecu
laire structuur veranderen.Daarom vind ik
ze hier ook niet bij passen.Het is maar net
wat voor een definitie je gebruikt om
'Shapcshiftcrs' te benoemen.

Bron: Thc monsters of Star Trek
Daniel Cohen
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VULCANS, EEN BIJZONDER VOLI~JE,part I
Door: Hinke M. Boer

In de newsletter van The Flying Dutch
wcrd al eens aandacht besteed aan cul
turen en gewoonten van de Klingons en
de Trilt. Op zich heel interessant natuur
lijk, maar wordt het dan niet eens tijd
dat er ook een leuk stukje over Vulcans
komt. Tenslotte ontbreken de Vuleaus
niet bij The Flying Dutch. Vuleaus die je
bij The Flying Dutch kunt vinden zijn
onder andere Scott van Prehm en Hinke
M. Boer.

De Vulcans in Star Trek zijn. al vanaf het
begin, mateloos populaire aliens. Dat komt
natuurlijk omdat in ST:TOS Mr. Spoek een
vaste verschijning was en ook omdat zijn
persoonlijkheid opviel door zijn culturele
achtergrond. Ja, als iedereenconstant lacht
of booswordt of huilt en onlogische dingen
doet en er is maar één persoon die altijd
een strak gezicht heeft en altijd zo logisch
redeneert dat de anderen er af een loe sta
pelmesjoche van worden, is hel natuurlijk
logisch dat een personage als Spock veel
sympathie verwerft bij de Star Trek-fans.
Vulcans staan bekend om hun logica en
hun emotiearmegedrag. Ze zijn groenbloe
dig en dat komt omdat hun bloed koper
bevat in plaats van ijzer zoals bij mensen.
De Vuleaus wonen op een planeet waar
extreme omstandigheden heersenen waar
in een bijzondere cultuur is ontstaan. De
cultuur van de Vulcans is zeer complex en
het wordt vervelend om dat heel diep te
gaan uitspitten. Ik zal dan ook niet in
details treden over rnindrneldtechnieken,
ceremonies en dergelijke dingen.
Het leven van een Vulcan wordt voor een
belangrijk deel bepaalddoor de religie. Die
religie is niet gebaseerd op het geloof in
een godfiguur. Geloven in iemand van wie
het bestaanniet wetenschappelijk is aan te
tonen is onlogisch. Iemand die je niet met
je ogen kunt zien en ook in het verleden
nooit door iemand is gezien, bestaat niet.
Nu is het aardse geloof in God of Allah
gebaseerd op een andere logica die het
bestaan van God verklaart maar voor
Vulcans is dat maar een vreemde logica
waar ze zich niet mee bemoeien. De religie
op Vuleau is gebaseerdop logica en richt
zich meer op het persoonlijke welzijn van
her individu.

Je kunt de Vulcaanse geestelijkheid, die
vooral door vrouwen wordt vertegen
woordigd, zien als een instituut dat zorgt
voor het geestelijke welzijn van het volk.
Als je je niet helemaal happy voelt ga je
daar niet naar een psychiater maar naar
een priesteres. De geestelijken zijn ook
zeer geoefende telepaten en je kunt als
gewone Vulcan bij hen terecht als je wat
aanje techniek wil werken. Ook heeft de
geestelijkheid een sociale functie. Een
hogepriesteres gaat bijvoorbeeld voor in
memorial services als er iemand is overle
den. Je komt het in de TV-series en de
films niet tegen maar hogepriesteres
T'Lar, die Spock's geheugen heeft her
steld, heeft ook de memorial service van
Spock's moeder,Amanda Grayson, geleid
(lees: Sarek' van A. C. Crispin). Verder
zijn er de geestelijke Vulcans die Kohlinar
hebbenbereikt en dat wil zeggendat ze al
hun emoties perfect kunnen onderdruk
ken. Gezellige types! Hoe komen ze ertoe
om zo logisch te denken en hun gevoelens
te onderdrukken? Gevoelens en emoties
kunnen leiden tot allerlei nare dingen
zoals ruzies en soms ook oorlogen. Een
Vulcan vindt het onlogisch om te ruziën
over iets wat in de tijd van je voorouders
is gebeurd. Ook vindt een Vulcan dal
oude gevoelens niet meer de kans moeten
krijgen zich te manifesteren om tot nieu
we ruzies te leiden. Als je ruzie maakt,
worden de negatieve emoties en gevoe
lens steedssterker omdat je elkaar voort
durend loopt te kwetsen en dat leidt uit
eindelijk tot vernietiging van de bescha-

Foto: Paramount Pictures

ving als je deze ontwikkeling geen halt
toeroept. Tijdens de Koude Oorlog bij
voorbeeld, waren de twee grootste mach
ten, de VS en de USSR,. in staat om de
gehele Aarde onleefbaar te maken voor
mens en dier. Er was op een gegeven
moment een directe telefoonverbinding
nodig tussen het Witte Huis en het
Kremlin om in crisissituaties, waarin een
nucleaire aanval denkbaar zou zijn, elkaar
gerust te stellen dat ze niet van plan waren
hun kernwapens daadwerkelijk te gebrui
ken. Dit had niet zover hoeven komen als
we ons verstand hadden gebruikt en in
staat waren geweestelkaar te vergeven en
opnieuw te beginnen zoals bijvoorbeeld
de Christelijke logica redeneert.
De Vulcaanse levensfilosofie van logica
en emotie-onderdrukking ontstond in een
tijd waarin de Vulcans voortdurend in
burgeroorlogen waren verwikkeld. Surak
heeft toen gezegd dat de Vulcans maar
eens logisch bij zichzelf moesten naden
ken en alle emotionele barrières, die de
vrede blokkeren, uit de weg moesten rui
men. Wat doe je dan? Als emotioneel
wezen kun je er niet van af.
Onderdrukken kan wel en daarvoor heb
ben dan ook veel Vulcans gekozen. De
groep die niets in deze ideeën zag, is op
een gegevenmoment naareen anderepla
neet vertrokken om een nieuw leven te
beginnen en ze werden de voorouders van
onder anderede Rornulans. Zo is het ook
gekomen dat de huidige Vulcans over het
algemeen uitgesproken pacifisten zijn.
Sinds Surak zijn er geen oorlogen meer
geweest op Vulcan.

Levenswijze

In het leven van een Vulcan zijn een aan
tal dingen erg belangrijk. Zo krijgt een
kind paseen naam als het een maandoud
is. Een voornaam, waarmee de persoon
gekend wordt, moet zorgvuldig worden
gekozen. De naam moet namelijk uniek
zijn, dus heeft er nooit iemand bestaan
met die specifieke naam. Dat is dus lang
zoeken. Vuleaus worden ook nooit bij hun
achternaam genoemd. Oe achternaam of
familienaam wordt steedsovergeërfd.
Mannelijke namen beginnen meestal met
een S en eindigen met een k of een n.
Vaak hebbende namenvijf letters. Verder
kun je aan mannelijke namen vaak aflei-



den wanneer ze ongeveer zijn geboren.
Tijdgenoten van Sarek hebben k Ii rikers
als 2c1ccn 4clc letters in hun naam.Spock
en zijn leeftijdgenoten hebbeneen klinker
als derde lener. Deze vuistregel gaat ech
ter niet altijd op en dat zie je als je een
beetje op de namen let en de leeftijd van
de persoon schat. Een naam ah. Tuvok.
die eenbeetje van de traditie afwijkt, kom
je zelden tegen.
Narnon van vrouwen beginnen meestal

met T'. Dit geeft aan dat de persoon in
kwestie een vrouw is. De tweede letter,
meestal een P, geeft de positie op de
sociale ladder aan.Als na de tweede letter
een klinker komt, is het meestal een dub
bele klinker. Bij vrouwennamen komt ook
voor dat ze met een S beginnen. Ook hier
komen uitzondcringen voor. Valeris bij
voorbeeld.
Kinderen moeten al op jonge leeftijd
bewijzen dat ze tien dagen in de wildernis

kunnen overleven. Dit wordt de kahswan
ceremonie genoemd. Het is erg belangrijk
dat de bewoners van Vulcan er kunnen
overleven want overdag is hel bloedheet
en 's nachts extreem koud. Nu is de hitte
nog niet direct een probleem omdat ze er
goed tegen kunnen, maar in de woestijn
stikt het van de gevaarlijke dieren. Vooral
's nachts ligt het gevaarop de loer. (wordt
vervolgd)

Live long and prosper -
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VIDIIANS, part I
Door Annemieke van de Westerlaken

Als vaste Star Trek kijkers zijn we
gewend heel wat vreemde wezens over
ons beeldscherm te zien rennen. Kirk
liep in zijn hoogtij dagen elke week wel
een keer tegen een duidelijk van een
andere planeet afkomstige 'H's alive,
Jim' levensvorm aan. Wat te denken van
Balok uit Corbomite Manuever' of van
het gruwelijke M-l33 wezen uit' The
Man Trap'.

Ook Jean-Luc Picard kon in zijn stoutste
dromen niet vermoeden wat hij allemaal
tegen zou komen toen hij boldly tegen het
advies van Q in, de onbekende uithoeken
van ons heelal in trok. Picard moest nog
wel eens vele lichtjaren reizen om bijvoor
beeld een Cytherian ('The Nth Degrec') of
een Tamarian ('Darmoij') te ontmoeten,
Benjamin Sisko hoeft alleen maar zijn
geriefelijke privé vertrekken op Deep
Spacc Ninc uit te stappen om meteen tus
sen de Dosi's. Ferengi's en als het Legen zit
Jem Hadar's te staan. Als je bij Starfleer
werkt, moet je dus wel ergens tegen kun
nen. Maar een gedegen opleiding en jaren
ervaring in het vak hadden onmogelijk
kapitein Kathryn Janeway kunnen voorbe
reiden op haar eerste ontmoeting met de
meest gruwelijke en tegelijk ook meest tra
gische wezens uit het Star Trek universum:
de Vidiians. De gruwelijk verminkte, orga
nen stelende wezens uit het Delta kwad
rant. Maar zoals we zullen zien, zijn ze
meer dan dat. Laten we eens in een aantal
afleveringen kijken naar de tragiek van dit
bijzondere volk.

Phage

De eerste ontmoeting met de Vidiians vindt
plaats in de aflevering' Phage' . Als de lon
gen van Neelix gestolen worden, komt
Janeway op het spoor van deze wezens. Ze
transporteert de twee daders aan boord van
haar schip en komt zo oog in oog te staan
met de verminkte Vidiians. Hun gezichten
worden bijeen gehouden door allerlei stuk
jes huid. Van hun haren is niets meer over.
Kortom, geen aantrekkelijk gezicht.

De een is de Honata van de ander. De
Honata zorgt ervoor dat zijn pupil de juis
te organen krijgt die het hem mogelijk
maken om te overleven. Dit is nodig, zo
vertellen zij, sinds hun volk is aangetast
door een geheimzinnige ziekte die de
Phage heet. Vanaf dat moment overheerst
de drang om te overleven boven alles. Een
van hen vertelt dat de Vidiians een volk
met een hoge cultuur was. Zo was hij zelf
een heel bekend beeldhouwer. Maar al
hun culturele interesses lijken te zijn ver
geten toen al hun organen werden aange
vreten door de Phage. Hoewel hun medi
sche technieken op hoog niveau staan,
hebben ze nooit een geneesmiddel kunnen
vinden. Duizenden stierven en in hun
wanhopige strijd om te overleven gingen
de Viddiians over op orgaantransplanta
ties. Deze organen zijn afkomstig van
gezonde mensen en aangezien die op de
thuiswereld van de Vidiians haast met
meer te vinden zijn, worden ze elders
gezocht. Zo zakte een eens zo hoogstaand
volk af naar de reputatie van rovers en
moordenaars. Janeway walgt duidelijk
van deze twee wezens hoewel ze probeert
om begrip op te brengen voor hun situatie
en te begrijpen wat dit volk meemaakt. Ze
heeft in eerste instantie dus dubieuze
gevoelens voor de Vidiians. Maar nadat
ze Neelix hebben gered, zet ze hen weer
van boord voorzien van een stevig dreige
ment.
Eind goed, al goed.

Faces

Maar terwijl Voyager de weg naar huis
zoekt, proberen de Vidiians nog steeds
wanhopig te overleven. En dan doen men
sen vreemde dingen. Dat wordt al gauw
duidelijk als Tom Paris, B 'Ellana Torres
en luitenant Durst in 'Faces' door de
Vidiians gevangen worden genomen.
Torres is een goudmijn voor de Vidiians,
Haar Klingon D.N.A. lijkt de eerste stap
naar genezing van de Phage. In deze afle
vering wordt op pijnlijke manier duidelijk
hoe tragisch de Vidiians eigenlijk zijn.
Hun lichaam en organen zijn ziek en hun
uiterlijk is aangetast. De Vidiians kun je
met de beste wil ter wereld niet aantrek
kelijk meer noemen. En dat weten ze. De
arts die Torres behandelt, wordt verliefd
op haar maar hij beseft dat zij hem afsto-

telijk vindt. Hij probeert haar te verleiden
met wat wij een facelift zouden noemen,
al doet hij dat op een manier die Torres
waarschijnlijk de rest van haar leven als
nachtmerrie zal blijven achtervolgen. De
arts vermoordt Durst en brengt zijn
gezicht op zijn aangetaste huid aan in de
hoop dal Torres hem nu aantrekkelijk
vindt. Dit is een van de gruwelijkste scè
nes uit Voyager maar tegelijk moet je ook
wel medelijden hebben met deze arts, die
met al zijn kennis zo laag gezonken is.
Ondertussen proberen Janeway en
Chakotay de gevangenen te redden.
Chakotay vermomt zich als een Vidiian.
Acteur Robert Beltran geeft in zijn com
mentaar op 'Faces' heel goed aan waar het
om draait als hij zegt: 'Ik voelde me heel
kwetsbaar in deze make-up.' Want laten
we eerlijk zijn: als je er uitziet als een
Vidi ian moet je heel veel lef hebben om je
te vertonen aan mooie en gezonde mensen
om je heen. Het geeft heel goed aan hoe
de Phage het dagelijks leven van de
Vidiians heeft aangetast.

Lifesigns

Als Janeway al enig begrip had voor de
Vidiians dan is dat na de moord op Durst
in 'Faces' helemaal verdwenen. De
Vidiians worden vanaf dat moment als
vijanden beschouwd. Waar ze nooit aan
gedacht heeft, is de mogelijkheid dat een
van haar bemanningsleden nog eens ver
liefd zou worden op zo'n orgaan stelende
lelijkerd.
Het overkomt de Doeter in 'Lifesigns' en
zijn geliefde is niet het prototype Vidiian
dat we al hebben leren kennen. Dokter
Danara Pel is een intelligente, lieve en
kwetsbare vrouw die zich in haar niet
door de Phage aangetaste holografische
lichaam voor het eerst sinds lange tijd
weer mooi voelt. 'Als mensen nu naar me
kijken zien ze niet een grote ziekte. Ze
zien een vrouw', zegt ze. Danara laat ons
zien dat de Vidiians eigenlijk helemaal
niet zo gruwelijk zijn. Het zijn mensen
met gevoelens en kwetsbaarheden. Net als
een doorsnee mens, al of met van de
Federatie, willen ze er gewoon goed uit
zien en gelukkig leven, maar dat is voor
hen onmogelijk geworden. Zelfs de
Vidiians die niet ziek zijn, zijn bezig met
overleven. Ze zijn bang voor de zieken en
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kunnen ook niet van het leven genieten.
Danara is heel bang de Doeter te verliezen
als ze haar eigen, zieke lichaam weer
terug krijgt. De Doeter blijkt gelukkig
verder te kijken dan het uiterlijk en ver
klaart ook zo van haar te houden.
Danara is een sympathieke Vidiian en je
moet wel medelijden met haar hebben.

Met deze atlevering wordt er weer wat
begrip gekweekt voor dit volk. Als kijker
begin je te beseffen wat het is als je door
een ziekte als De Phage aangetast wordt.
Het wordt duidelijk dat dil een heel volk
kan verlagen en verwoesten. (wordt ver
volgd)

PRIJSVRAAG
Op pagina 19 stellen de bestuursleden zich voor. Deze 7 mensachtigen zijn allemaal ooit baby geweest. U ziet die baby's verspreid
over deze pagina'. De vraag is nu:

Wie is Wie?

Schrijf uw antwoorden op een (brief)kaartje en stuur ze voor 1 september 1997 naar Postbus 135, 3500 AC Utrecht.
Doe het als volgt:

Als baby C volgens u bij bestuurslid I hoort dan vult u in:

Cijfer letter

I-C
2-
3- enzovoort

Onder de juiste oplossingen worden 3 Generatiens CD ROMS verloot,
die door Homesoft ter beschikking werden gesteld.





EPISODE GUlDE
Welkeaflevering is dat?

Hoe vaak komt het niet voor dat we ons afvra
gen waar een aflevering in een serie thuis
hoort. Op dit moment wordt de originele serie
weer uitgezonden, zien we overal TNG en
uiteraard de twee nieuwste series DS9 en
Voyager, Deze maand een overzicht van TOS
en een deel van TNG. Volgendekeer DS9 en
Voyager en de rest van TNG.

Star Trek TOS: The original serie, ook wel
'Classic' genoemd.

ISTE JAAR 1966

THE CAGE

WHERE NOMAN HAS GONE BEFORE
THE CORBOMITE MANEUVER
MUDD'S WOMEN
THE ENEMY WITHIN
THEMAN TRAP
THE NAKED TIME
CHARLlEX
BALANCE OF TERROR
WHATARE LlTTLE GrRLS MADE OF?
DAGGER OF THE MIND
MIRI
THE CONSCIENE OF THE KJNG
THE GALILEO SEVEN
COURT MARTlAL
THE MENAGERlE - PARTSONE AND TWO
SHORELEAVE
THE GALfLEO SEVEN
THE SQUiRE OF GOTHOS
ARENA
THE ALTERNATIVE FACTOR
TOMORROW IS YESTERDAY
THE RETURN OF THE ARCHONS
ATASTE OF ARMAGEDDON
SPACESEED
THIS SIOE OF PARADlSE
THE DEVIL IN THE DARK
ERRAND OF MERCY
THE CITY ON THE EDGE OF FOREVER
OPERATION: ANNJHILATE!

2DE JAAR 1967-69

CATSPAW
METAMORPHOSIS
FRIOAY'S CHILD
WHO MOURNS FOR ADONAIS?
AMOK TIME
THE DOOMSDAY MACHINE
WOLF IN THE FOLD
THE CHANGELTNG
THEAPPLE
MIRROR, MIRROR
THE DEADLYYEARS
J, MUDD
THE TROUBLE WITH TRlBBLES
BREAD AND CIRCUSES
JOURNEY TO BABEL
A PRIVATELlTTLE WAR
THE GAMESTERS OF TRISKELION

OBSESSION
THE TMMUNITYSYNDROME
A PJECE OF THE ACTION
BY ANY OTHER NAME
RETURN TO TOMORROW
PATTERNS OF FORCE
THE ULTIMATE COMPUTER
THE OMEGA GLORY
ASSIGNMENT: EARTH

3DE JAAR 1968-69

SPECTRE OF THE GUN
ELAAN OF TROYIUS
THE PARADISE SYNDROME
THE ENTERPRISE INCIDENT
AND THE CHJLDREN SHALL LEAD
SPOCK'S BRAiN
ISTHERE IN TRUTH NO BEAUTY?
THE EMPATH
THE THOLIAN WEB
FOR THE WORLD IS HOLLOW AND I HAVE
TOUCHED THE SKY
DAY OF THE DOVE
PLATO'S STEPCHILDREN
WINK OF AN EYE
THATWHJCH SURVJVES
LET THAT BE YOUR LAST BATTLEFlELD
WHOM GODS DESTROY
THE MARK OF GIDEON
THE LIGHTS OFZETAR
THE CLOUDMINDERS
THE WAYTO EDEN
REQUlEM FOR METHUSELAH
THE SAVAGECURTAIN
ALL OUR YESTERDAYS
TURNABOUT INTRUDER

Star trek: de films 1979-1997

STAR TREK I: THE MOnON PICTURE
STAR TREK 11:THE WRATH OF KHAN
STAR TREK in. THE SEARCH FOR SPOCK
STAR TREK TV:THE VOYAGE HOME
STAR TREK V:THE FINAL FRONTIER
STAR TREK VI: THE UNDISCOVERED
COUNTRY
STAR TREK GENERATIONS
STAR TREK FIRST CONTACT

Star Trek: TNG: The Nexi Generation

ISTE JAAR 1987-88

ENCOUNTER AT FARPQINT
THE NAKED NOW
CODE OF HONOR
HAVEN
WHERE NO ONE HAS GONE BEFORE
THE LAST OUTPOST
LONELYAMONG US
JUSTICE
THEBATTLE
HlDEAND Q
1'00 SHORT A SEASON
THE BIG GOODBYE
DATALORE

ANGELONE
HOME SOTL
WHEN THE BOUGH BREAKS
COMING OF AGE
HEART OF GLORY
THE ARSENAL OF FREEDOM
SKIN OF EVIL
SYMBIOSIS
WE'LLALWAYS HAVE PARIS
CONSPfRACY
THE NEUTRAL ZONE

2DE JAAR 1988-89

THECl-IlLD
WHERE SILENCE HAS LEASE
ELEMENTARY, DEAR DATA
THE OUTRAGEOUS OKONA
THE SCHIZOlD MAN
LOUD AS A WHJSPER
UNNATURAL SELECTION
A MATTER OF HONOR
THE MEASURE OF A MAN
THEDAUPHIN
CONTAGION
THEROYALE
TIME SQUARED
THE ICARUS FACTOR
PEN PALS
QWHO?
SAMARITAN SNARE
UP THE LONG LADDER
MANHUNT
THE EMISSARY
PEAK PERFORMANCE
SHADES OF GRAY

3DE JAAR 1989-1990

THE ENSIGNS OF COMMAND
EVOLUTION
THE SURVIVORS
WHO WATCHESTHE WATCHERS?
THEBONDING
BOOBYTRAP
THEENEMY
THE PRICE
TI-IEVENGEANCE FACTOR
THE DEFECTOR
THEHUNTED
THE HIGH GROUND
DEJAQ
A MATTER OF PERSPECTIVE
YESTERDAY'S ENTERPRISE
THE OFFSPRING
SINS OF THE FATHER
ALLEGIANCE
CAPTAIN'S HOLIDAY
TIN MAN
HOLLOW PURSUlTS
THE MOST TOYS
SAREK
MENAGE ATROl
TRANSFJGURATIONS
THE BEST OF BOTH WORLDS - I
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VIDEO RAPPORT
Door: Harm-Jan Wieringa

DeCI)Spacc Nine, video 5.6

'The darkness and the light'
Een vriend van Kira uit het verzet wordt omge
bracht. Kim ontvangt een geheimzinnige bood
schap. Dan volgt een hulproep van een vriendin
uit het verzet. Dan gebeurt er een ongeluk.
Iemand is uit op wraak! Een spannende afleve
ring, met elementen uit eenmoord-mysterie. De
ontknoping is echter wat te makkelijk, waarbij
Kira als officier buiten haar boekje gaat, wat
wel te begrijpen is, maar zonder dat ze daarvoor
een reprimande krijgt.

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

'The bcgotten'
Voor Odo breekt een nieuwe periode in z'n
leven mln als een baby-changeling opduikt. Ode
zorgt voor de kleine, die er niet best aan toe is.
Het lijkt beier te gaan na Dr. Bashirs behande
ling. In ieder geval leert Odo niet alleen Dr.
Mom meer waarderen, maar krijgt Odo ook een
belangrijk geschenk.

Humor: 'l'l'l
Gevoel: 'l'l'l'l
Spanning: 'l'l
Waarde-oordeel: 1J1J'l1J

Deep Space Nine, video 5.7

'For the uniform'
Eddington is een voormalige veiligheidsofficicr
van Starfleer op Deep Space Nine. Nu 'werkt'
hij voor de Marquis. Eddington is een ware
nachtmerrie voor Sisko, die maar ÈÈn wens
schijnt te hebben: Eddington vernietigen. Sisko
wordt tot het uiterste gedreven. In deze afleve
ring zien we voor het eerst het 'overstralen' van
een hologram.

Humor:
Gevoel: 'l'l'l
Spanning: 'l'l'l'l
Waarde-oordeel:'l 'l 'l 'l
'In purgatory's Shadow'
De Stichters bereiden een grote vernietigende
oorlog tussende diverse rassenvoor.
Daartoe hebben zij zich ingezet om te infiltre
ren. Als changeling kunnen zij immers bestaan
de kopstukken vervangen. Intussen wordt Garak
naarTain geroepen.Tain, zijn oude mentor, ligt
op sterven en heeft naar hem gevraagd. Tussen
Garak en Tain is een speciale band. Op Deep

SpaceNine probeert men intussen het wormgat
af te sluiten omdat men een aanval vanuit het
Alpha Kwadrant vermoedt. Deze aflevering ein
digt in een 'wordt vervolgd'.

Humor: IJ
Gevoel: 'l'l'l
Spanning: 'l'l'l'l
Waarde-oordeel: 'l 'l 'l e
Deep Space Nine, video 5.8

'By inferno's light'
Sabotage verhindert het afsluiten van het worm
gat, en de troepen uit het delta quadrant komen
massaal binnen. DS9 maakt zich op voor een
gevecht tot het bittere einde, maar Gul Dukat
zorgt voor een wel zeer verassendewending. De
changeling, vermomd als Dr. Bashir, heeft zo
z'n eigen plannen voor DS9 en Bajor, Deze
aflevering is eigenlijk een wat zwak eind van
een zo spannende 'clifhanger".

Humor: 1J'l
Gevoel: 1J'l
Spanning: IJ IJ IJ
Waarde-oordeel: 'l'l'l1J

Foto: Poromount Pictures

'Doctor Bashir, 1 presume'
Dr. Lewis Zimmerman komt op DS9 omdat Dr.
Bashir uitgekozen is om model te staanvoor een
nieuw holographisch medisch programma.
Naast het EMH (Emergency Medical
Hologram), moet het nu een LMH (Longterm
Medical Hologram) geven. Hiervoor voert Dr.
Zimmcrman diverse interviews. Niet alleen
dreigt Dr. Zimmerman daarmeehet liefdesleven
van Rom te verstoren, maar ook een groot
geheim uit Dr. Bashirs verleden te ontdekken.

Humor: 1J1J'l'l
Gevoel: 1J1J1J'l
Spanning: 'l'l
Waarde-oordeel: 'l1J'l'l

Voyager, video 3.6

'The Q and lhe grey'
Wederom duikt Q op aan boord van Voyagcr,
Hij wil graag een kind van Janeway. De beman
ning vraagt zich af, waarom? Verrassend is het
als Q's vriendin opduikt, die de avances aan
Janeway niet kan waarderen. Snel blijkt echter
dat het niet goed gaat met het continuum, met
grote gevolgen voor het normale universum.
Jancway, ontvoerd door Q, moet redden wat er
te redden valt.

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

'Macrocosm'
Neelix en Jancway komen terug van een missie
en vinden Voyager stil hangend in de ruimte.
Geen reactie. AI snel blijkt een verschrikkelijk
virus, dat zich ook buiten het lichaam kan ver
dedigen, de bemanning uitgeschakeld te hebben
en te gebruiken als broedplaats. Een spannende
aflevering, die ik zeker niet voor jonge kinderen
kan aanbevelen.

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

Voyager, video 3.7

'Fair Trade'
Neelix heeft een probleem. Hij denkt dat hij
nutteloos is en wil iets gaan betekenen voor de
captain. Dan ontmoet hij eenoude vriend op een
handelspost, waar Janeway inkopen gaat doen.
Wix Alban heeft ooit iets voor Neelix gedaanen
Neelix voelt zich verplicht om Wix te helpen.
Dat loopt echter VOllediguil de hand en er word I
iemand vermoord. Neelix en Wix worden gear
resteerd.

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



I;ENI~TSNITPICI~INGCORNER
Door: Henk Groenendijk

In het vorige 'Flying Dutch Magazine'
heb ik mij gestort op 'Star Trek:
Voyager'. Voyager spreekt mij sowieso
meer aan dan Deep Space Nine. Dat
komt waarschijnlijk omdat Deep Space
Nine wat wolliger is en een hoger soap
gehalte heeft dan TNG en Voyager. En,
een heel belangrijk punt, de nieuwe
serie is weer lekker terug naar de origi
nele serie. Voyager zit ergens vast in de
rimboe, vele lichtjaren verwijderd van
de federatie dus al hun acties hebben
geen gevolgen voor de rest van het Star
Trek universum, Braakliggend terrein
dus. Braakliggend terrein ook voor een
verstokte nitpicker zoals ik.

'The Cloud'
Stardate48546.2

0.01.06 De Voyager heeft constant ener
gieproblemen, wat zoveel betekent dat
iedereen aan boord zuinig moet zijn met
energie. Dit geldt zelfs voor de deuren in
de voormalige privé-eetkamer van
Janeway! De deuren blijven bijna een
halve minuut open nadat Janeway de
kamer is binnengelopen. AI die tijd gaat
niemand in of uit de eetzaal. Pas nadat er
een dame is opgestaanen de kamer ver
laat, zoeven de deuren weer dicht.

0.03.00 Let in deze scène op de linker
hand van Neelix wanneer hij Janeway
vraagt of zU wellicht een nieuwe lipstick
gebruikt. Hij gebaart naar zijn mond en
laat vervolgens zijn hand zakken. In het
volgende shot echter, genomen vanaf zijn
rug, wijst zijn hand ineens weer naar zijn
mond.

0.09.37 Tuvok leestKim de les.Wanneer
Kim vol verwondering zegt: 'J've never
seenanything like it...' krijgt de ensign te
horen dat dit de jongere officieren wel
eens nerveus zou kunnen maken. Later,
op 0.11.05, zegt Tuvok min of meer zelf
dat hij ook eigenlijk geen flauw idee heeft
wat er aan de hand is. Kim kaatst de bal
direct terug en zet Tuvok op zijn nummer.
Naast het feit dat Tuvok's opmerking
inderdaadwel eenbeetje overdreven is en

OS9: hoog soapgehalte.

te ver gaat, is het feit dat de heren voor
hun conversatie hun cornmunicatoren
gebruiken nog wel het meest interessant.
Overigens, als ik één van die jonge offi
cieren was, dan zou ik van het gekissebis
tussenKim enTuvok al knap zenuwachtig
worden.

0.12.38 Let op de rechterhand van Kes
wanneer zeNeelix kust. Wanneer zij zegt:
'I've never kisseclanyone inside a nebuia
befere...' zit haar rechterhand om de nek
van Neelix. Het shot verspringt naar een
half totaal en nu zit haar hand om Neelix's
arm.

0.20.13 Leuk om dit in een zo politiek
correcte serie als 'Star Trek' te ontdekken.
De holografische Ricky zit bij Tom Paris
op schoot. Wanneer Tom opstaat lijkt het
er sterk op dat Robert Duncan McNeill, de
acteur die aan Tom Paris gestalte geeft,
Ricky een klap op haar billen geeft! Zou
deze 'move' werkelijk in het script hebben
gestaan?

0.23.0 I Chakotay verklaart dat hij zijn
medicijnbundel nog nooit aan iemand
anders heeft laten zien. Eerdere conversa
tie echter tussen Janeway en Chakotay
suggereert dat de eerste officier al eerder
bemanningsleden heeft geleerd om met
hun geleidegids in contact te komen (in
ieder geval Torres!). Hoe heeft hij dit kun
nen doen zonder in eerste instantie zijn
medicijnbundel te gebruiken en dus te
tonen?Overigens, als Chakotay er zo dis
creet over doet, waarom loopt hij dan via
de brug, onder het oog van vele beman
ningsleden, naar de ready room van
Janeway? En dat terwijl hij de bundel
gewoon in zijn hand houdt.

0.23.10 t/m 0.23.15 Deze scène is geno
men vanuit twee camerastandpunten. De
eerste vanaf de rug van Janeway en de
tweede vanaf de rug vanaf Chakotay. In
het eerste shot heeft Janeway, wanneer zij
haar PADD vasthoudt, haar rechterhand
boven haar linkerhand. In het tweede shot
grijpen haar handen in elkaar.

0.25.40 het is altijd moeilijk om iemands
fantasie te beoordelen op nits, maar deze
moest ik toch even kwijt. In haar trance
ziet Janeway een hagedis. Dit is waar
schijnlijk haar geleidegids. We zien het

dier terwijl het over de lengteas van een
boomstam loopt. Na een reactieshot van
Janeway zien we de hagedis weer terug
die nu opeens op de breedteas van de
boomstam zit.

0.27.30 Weer vertoont het beeldscherm
kuren. In het totaalbeeld zien we de
Doctor vanaf net onder zijn cornmunica
tor. In de close up, direct daarna, zien we
de Doctor vanaf boven zijn cernbadge.

'Eye OfThe Needie'
Starclate48579.4

0.00.38 Tuvok verklaart dat er een kans
van 75% is dat de uitgang van het worm
hole dat zojuist ontdekt is, niet in het
alphaquadrant ligt. Direct daarop zegt
Janeway dat er dus een kans van 25% is
dat de uitgang wel in het alphaquadrant
ligt. Wacht eenseven: volgens de huidige
wetenschapzijn wormgaten shortcuts naar
totaal andere hoeken in het universum dus
niet alleen de melkweg. De kans dat de
uitgang zich in ons sterrenstelsel bevindt,
is zeer, zeer klein ...

Even tussendoor: Op 0.12.45 zegt Tuvok
dat het signaal afkomstig is uit hel
alphaquadrant. Kan iemand mij uitleggen
hoeTuvok hierachter is gekomen?

Foto: Paramounl Pictures

0.13.30 Een erg leuke nit: Janeway bestelt
bij haar voedselreplicator een kop groen
tebouillon en een spinaziesapje. We zien
de twee drankjes duidelijk in close up
materialiseren.



Het glas waar de bouillon inzit, zit in een
frame. Echter op het moment dat de kapi
tein de consumpties oppakt zit er op won
derbaarlijke wijze opeensook een schotel
tje onder het kopje!

De computcrgraphic die ons de binnen
wand van het wormgat laat zien, zullen we
later in de allevering 'Parturition' nog eens
terugzien. Hierin is het zogenaamd een
onderdeel tijdens een vluchtsimulatie.

0.16.30 voor hel eerst in alle jaren dat ik
Star Trek bekijk, geeft eenschip bij identi
ficatie aandat het zich in het alphaquadrant
bevindt. Waarom doet de kapitein van de.
Talvath dit? Het wordt nog eenstukje onlo
gischer als je bedenkt dat Telek R'Mor
later in het gesprek niet wil geloven dat de
Voyager zich in het Deltaquadrant bevindt.
Als hij in eerste instantie er al niet vanuit
gaat dat de Voyager op dat moment buiten
hel alphaquadrant ligt, waarom geeft hij dit
bij hel doorgeven van zijn eigen locatie dan
wel aan?

0.33.45 Janeway zegt dat men een serie

transportertesten snel moet afwerken.
Waarom toch al die haast?Heeft Voyager
soms niet meer sondesaan boord?

0.34.58 Janeway stapt samen met
Chakotay en Tuvok de transporterkamer
binnen. Achter de bcdieningsconsole
staan Kim en Torres. Dan zien we Telek
materialiseren. Na een reactieshot van
Janeway die vraagt: 'What is the pro
blem?' en een shot van Kim en Torres
staat er plotseling ook een andere dame
achter het console!

0.40.29 Tuvok verklaart dat hij de com
puter heeft geraadpleegden dat hij erach
ter is gekomen dat Tclek R'Mor vier jaar
eerder is overleden. Hoe komt Starneet in
vredesnaam aan Rornulaanse computer
bestanden?

0.40.55 Iedereen is verslagenomdat men
nu niet zeker weet ofTelek R'Mor de per
soonlijke berichten van de Voyager
bemanning wellicht in een testamentvast
gelegd heeft of dat hij misschien de opna
mechip aande Rornulaanse

regering gegeven heeft. Ik zou mij er niet
al te veel zorgen over maken... Is Telek
soms de enige aan boord van de Talvath?
Gaan zijn bemanningsleden soms geen
vragen stellen? Bovendien: eerder vertel
de Telek al dat hij de Rornulaanse rege
ring al ingelicht had over Voyager's ver
zoek. Trekken zij over twintig jaar niet
aan de bel?

Dat Henk een verzamelaar va/l nitpic
kers is, is bekend. Tochdenken we dat er
onder de leden meer mensen zij/l die dit
soort foutjes ontdekken. We gaan de
rubriek dan ook uitbreiden. Stuur je /lit
piekers op naar de redactie, ter attentie
van Gatvin Pouw. Hij gaat ze controle
ren en zorgt voor eventuele plaatsing.
De 'nit van de maand' levert een aardig
heidje op. Uiteraard blijven we ook
Henk's nitpickers plaatsen.

...



VERENIGING
THE FLYING DUTCH fanclub is

De enige Nederlandse
Star Trek vereniging

Postadres:
Postbus 135

3500 AC Utrecht

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

Na betaling van het lidmaatschapsgeld
ontvangt u:

>I< een Iidrnaatschapspasje waarmee u kor
ting krijgt bij een aantal winkels die
STAR TREK spullen verkopen
* Korting bij bijeenkomsten van de ver
eniging
>I< Het 2-maandelijkse verenigingsnieuws
>I< Via onze WEB pagina actuele informa
tie

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 BB Huizen (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 lste verdieping: alle ST materialen

Silver Screen
Haarlemmerdijk 94
1013 JG Amsterdam

020-6381341
Import Engelse banden: 10% korting

voorleden

The Gamekeeper
Hartenstraat 14

1016 CB Amsterdam
020-6381579

Star Trek merchandise: 10% korting voor
leden.

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

Boeken en rnerchandise. Voor leden 10%
korting, met uitzondering van boeken.

(zie ook advertentie op pag. ??)

Symtasia
Kleiwegstraat 30A
280 I GM Gouda
0182-516865

Star Trek Merchandise: 10% korting
voor leden voor leden

(zie ook advertentie op pagina 5)

Card & News strips
Kleiwegstraat 16
280 I 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 fl,

50,-, uitgezonderd video banden

Toyrific
Heemraadstraat 3

313J 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.

PUM express
PO box 885,

3300 AW Dordrecht

of

De PUM Express
Bagijnhof 29

33 J I KE Dordrecht
078-63 J 6453

Mailt order cardgames en Star Trek mer
chandise: 10% korting voor leden
(zie ook advertentie op omslag)

Hobby Modelbouw Dordrecht
Voorstraat 360

3311 CX Dordrecht
078-6312711

Op Star Trek bouwdozen: 10% korting
voor leden.

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33

2611 JS Eindhoven
040- 244 J882

Star Trek Merehandise: 10% korting
voorleden ~



I~LINGCON L97
Ria van Hasselt Natuurlijk was daar ook

weer de zaal met morehun
dise. Nu was er wel een
poster van The Ncxt
Generations, die ik graag
wilde hebben en ik kocht
ook een Bajoran oorbel.
Veel van de vrouwelijke
fansdie ik hebgezien droe
gen er een. Er waren ook
kostuums, maar ik had
meer Klingons vcrwacht.
Er waren er maar een paar,
maar Nelleke in haar schit
terende pak maakte veel
goed. SCOlt was er ook, als volledige
Vulcan Spock en verder mooie Starfleer
uniformen.
Ik heb met heel wat mensen adressenuit
gewisseld en iemand ontmoet - via Leon -
die bij mij in de buurt woont en waarmee ik
heb afgesproken om samen banden te
bekijken. Toevallig is zij ook een liefheb
ber van ballet, dus ook wat dat betreft kun
nen wij nog iets van elkaar leren.
Met heel wat bestuursleden, oude en nieu
we, heb ik leuke gesprekkengevoerd en ik
weel zeker dat het de club goed zal gaan
met zulke gemotiveerde mensen. Helaas
kon ik de uitslag van de kostuumwedstrijd
niet meemaken,want ik moest om half vijf
weg. Dat vond ik jammer want het was een
geweldig leuke conventie. Heel veel dank
aan Jaap en Rob, die dil hebben georgani
seerd. Op de eerstvolgende conventie ben
ik zeker weer present.
Tot dan

Zondag 8 juni 1997. Om 10 uur op weg
gegaannaar Nieuwegein voor de bestuurs
verkiezingen en de mini-conventie Kling
Con '97. Nog duidelijk in mijn geheugen
mijn eerste conventie in Leerdam. Mijn
verwachtingen minder hoog gespannen,
meer iets van: gewoon erheen!.
Na eensoepel verlopen, uitstekend geleide
vergadering, warbij vier nieuwe bestuurs
leden werden gekozen en wel Linda, Jaap,
Robert en na een tweede ronde Harrn,
stond ik in een lange rij om de conventie
binnen te gaan. Het was meteen al anders
dan de eerstekeer. Ik werd herkend en her
kende vele fans. Al in de rij heel gezellige
gesprekken met Leon en Alieke. Met een
moeder en zoon. beide fan, gepraal over
het onbegrip van onze huisgenoten, die
geen Star Trek fan zijn, Wij begrijpen
elkaar gelukkig allemaal wel. Ik was
benieuwd of er een ontmoetingstafel zou
zijn zoals ik de vorige keer had voorge
steld. Nou, die waser. In tienvoud. Wat een
gezellige entourage! Overal tafels waar je
aan kon schuiven en met mensen kon pra
ten. liet was een drukte van belang en aan
alle tafels zatenmensente praten, te eten of
te drinken. Waar je ook ging zitten, het
contact kwam vanzelf.

Om één uur had iedereen een vrij uur. Ik
heb op mijn gemak wal bekenden opgc
zocht en daar gezellig mee gebabbeld en
rondgelopen. Ik moet eerlijk zeggendat het
er gezellig uitzag. Het was ook heel druk
met het bezoek. Na het vrije uurtje ging ik
naar holodcck I voor de kaartcontrole.
Dennis Rolink kwam even vragen hoe druk
het was en hoc het ging. Ook gaf hij het
advies om niemand meer naar binnen te
laten tijdens de vertoning van de video, Ik
heb gezellig met wat andere vrijwilligers
die langskwamen gepraal. Ook werd ik een
paar keer door bezoekers aangesproken
met de vraag of we op de foto wilden.
Allemaal, Eelco Mers, Godelieve Hilgcrs,
Manucla Buynsters en ik, vonden dal
natuurlijk goed.

Om drie uur werd de video gestart van
Special Ops. Ook nu zat de zaal vol. Eelco
en ik zaten qua post heel goed, want we
zaten vlakbij de 'readyroom' zodat wc
altijd wat te drinken konden pakken. Om 4
uur had ik een vrij uurtje zodat ik foto's
kon rnaken

Go carefully, Kamala

En nog een verslag, nu een door de ogen
van een vrijwilliger.

Later bij het Holodeck I vroeg Dennis
Rolink aan het bezoek hoe ze de dag
gevonden hadden. Over het algemeen
kreeg hij zeer leuke en positieve reactiesen
dat het gezellig en goed geregeld was. Om
vijf uur werd de laatste videoband gcstart
en heb ik in de aireo gekoelde zaal naarde
DS9 allcvering 'For the uniform' gekeken.
Daarna gingen alle vrijwilligers opruimen.
Na het opruimen zijn er een aantal naar de
bioseoop gegaan om nog een keer naar
First Contact te kijken. Ik hebmet cen aan
tal anderen lekker gegeten en werd netjes
thuis algezet. ..,
Dennis Hazenbroek ~

Om zeven uur stond ik op om op mijn
gemak te kunnen eten en te kunnen ornkle
den. Dennis Rolink haaldeme om acht uur
op en we vertrokken naar Nieuwegein waar
we om half 10 aankwamen. De opbouw
was ons eerste karwei. Daar waren we om
half 12mee klaar en ben ik me in het toilet
gaanschminken. Vcrvolgens ging ik onder
weg naar special ops, maarwerd door Jaap
Moerman doorverwezen naar holodeck 2.
Om 12 uur ging de zaal open en heb ik
samen met Dennis 'Wcsley'Ista gepost
voor de kaartcontrole bij holedeck 2.



EEN NIEUW BESTUURH EN EEN PRIJSVRAAGH
Op de ALV van 14juni werden 4 nieuwe bestuursledengekozen.
Mei de drie zittende vormen zij hel nieuwe bestuur. Op deze pagina stellen zij zich voor.

Lucie Blom
Robert van Linda den Edwin van Rob
den Akker Hollander Baium van Doom Harm Koopman Jaap Moerman

VoooitMer Penningmeester Secretaresse PR en zakelijk Vrijwilligers PR en zakelijk Conventie,

I. Ergen .. in de jaren In een jong en Zo' n 25 jaar gele- Vroeger, op TV. Via ..trip», Ik had Ik was eeen jaar of II Zo' n 6 jaar geleden
Wanneer kwam je 70 onbedorven verte- den. op zondag- begin jaren 70 deel I en 2. toen ik op een zon- ommoelie ik in een
in aanraking mei den. Iondagavond middag werd de En toen kwam dagmiddag Star Trek modelbouwwi nkeI
Star Trek? op de buis: TOS. oude serie uitgc- Srar Trek op de ontdekte na het pro- een mede fan die al

grumma met de lid was.tie oude serie zonden DuilseTV muis

2. Fan! Een Trek-fan Ik noem mezelf Trekkie il beneenTIWKKIE. Ik Jic mezelf niet als Ik ben gek op SF
Ben je een fan of fan. ben waar- let op de !t""fdlcnc" Trekkieomdnl ik in hel algemeencn heh meerdere uni .. geen uundrang heb om
een trekkic? schijnlijk trekkie: fenmen. veel bouw- een pakaan te trek- en besloot om I

ik maak geen pakkeuen. hoeken en ken. Maar ben wcl serie ICkielen
sprcc], 2 woorden fanurick inonderscheid Klingol1. vervameten.

3. Zolang ik me niet Leuk. 101 op zekere Wisselend.Mijnvader Leuk en zijn geïn- Regelnwligsuumer Mijn familie Prima. zolang hCI
Wal vindt je ..verkleed", i~ cr hoogte, Een "pak" doel mee. mijn moe- teressecrd. munnen nlCI witte beoordeeld, noch maar niet over-der vindt het mar en
familie van dc/c niets unn de hand. mag ik niet aamrek ... mijn schoonfamilie jaM~cn voor de deur. veroordeeld hel. heerst
interesse? ken, dus al, niemand vindthet (op I na) Ze lijn wcl blji dm

Ihui, Î\ Sla ik uren vreemd.Mijn gezin ik geen voetbalsup-
voor de vicgcl, doel mee. porter ben.

4. Voyugcr Voy..ger Alle alleveringen Voyagcr Deep Space 9 Ab ik echt moet Op dil moment:
Wat is jouw kielen: de origi- Babylon 5.
favoriete serie'! nele serie. met Bij Star Trek:

Kirk Voyagcr

5. Chakoray: rustig Picaro. SF in corn- Geen favoriet. Ik Riker. de ideale Worl. maar 001. Dr. McCoy, de Beverley Crusher,
En favoriete en begripvol. binatle met een vind Kum (broer Federatie man andere Khngonv, eenvoud zelf en Een ondergewaar-
karakter? Maar ook een Shcrloek Holmes van Wor!) wel ccrgC\ oei en trouw met een prachlig deerde actrice. een

gocd leider. type (psycholo- een goede en IC weten hoe IC gevoel voor leuke moeder en
gisch Merk) Klingon.

een fee'I)Cmoeten
humor. een mooie vrouw

geven!

6. Deep Space 9 en Nee. we lenen ze: Ja. TNG en DS9 Ja. van alle series Nauwelijks. de AlIe series, bchal- Ja. van elke Star
Koop je wel eens voyager: alle ban- is goedkoper! de Engelse ban- kosten werden te vc Voyager. Trek serie wel een
banden en van den den hoog. omdat ik geen Uil- paar.
welke serie? schuifbaar huis

heb.

7. Veel! Maar voor- Dromen van Star 3 kinderen. die- Werkzaam bij een Dromen van een Sularisadmi nistrat Niet van belang
Wal doe je in hel namelijk journa- Trek ren, tuin, SF, ver- ver zckcringsmam- cnrriere als eur en systeem- voor de fanclub.
dagelijks leven? lislick werk en halen schrijven en schappij. Starfleer capmin. operalor

lesgeven het secretariaru Daarnaast werken
van de fanclub als clcctromontcur

8. Ik hoop mei mijn Dal wil je niet Omdatik in feiteal Om de vereniging Omdat ik hel de Samen mei de leden Omdat ik vonddatdc
Waarom wilde je inbrengde eluh nog weten! oen half jaar intensief groter en beken- hoogste tijd vond. bcljS lijn mei mijn leden uil een voldoen-

groter te maken en mei declub bezigben favoriete hobby. dc aanbodmeesrenbestuurslid
vooral veel voor dc en hoop nu nog meer der ICmaken Daadkracht staat Samenwerking bereiken kunnen kiezen. En hel

worden? te kunnendoen. Helis hoog in mijn tussen de diverse SF is voormijeen leukeleden Ie kunnen helproberenwaard verenigingen in
doen toch? vaandel. Nederland vereniging.

9. Rooskleurig met Weet je dal de Niet zo zeer sterk Als een gezonde Rooskleurig. Ik herinner mij Met de inzet van
Hoe zie jij de toe- dit nieuwe Rabobank hele groeiend door club. waarin ieder Steeds meer men- een uitspraak van de leden een lang
komst van TFD? bestuur goedkope lenin- meer leden. maar zich thuis zal voc- sen lijn Ie 'preken Spock: 'There are beslaan. omdat Star

gen hecfi? vooral kwalitatief len. over de huidige always alternati- Trek toch ook al 31
beter. ontwikkelingen. vcs", jaar bestaat!

10. Ik kan solderen Ik heb hamster- Af en IOCerg Ajax fan Ik wil nog eens Geen idee ... Ik verzamel als
Venel eens iets neigingen fanatiek ... kaal naar een con- man poppen en heb
merkwaardigs ventic gaan als zelfs Star Trek
over jezelf. Bolian Barbic & Ken set!



BRIEVEN EN OPROEPEN
Deze pagina's zijn voor en door de leden
van de fanclub. Wil je reageren en er
staat geen adres bij, doe dat dan als
volgt:

Schrijf je brief, stop hem in een envelop
en plak daar een postzegel van 80 cent
op. Zet in de linkerbovenhoek het NUM
MER van de brief (het nummer begint
mei 9708..) en laat het verder blanco.
Stop deze envelop in een nieuwe envelop,
die je naar Postbus 135, 3500 AC
UTRECHT stuurt. Wij zorgen ervoor
dat het op de goede plaats terechtkomt.

970801

Aan medeStar Trek Fansdie willen corre
sponderenmet een andere Fan.
Ik ben Sarider Rodijk . een jongen van 18
jaar en woon in Voorburg (ligt naast Den
Haag). Ik wil graagmet iemand van dezclf
de leertijd corresponderen.Ongeveer I of2
keer per maand een LANGE brief schrij
venover StarTrek en van alles, want ik ken
niemand in mijn omgeving die Star Trek
fan is. Dus als je in de buurt van Den Haag
(mag natuurlijk ook ergens anders in
Nederland of België) woont en je wilt cor
responderen,schrijf dan een brief. Ik hoop
dat er dan een leuke correspondentie uit
voortkomt. lJeel veel groetjes van Sarider
Rodijk, YOORBURG

*********************

970802

Voor alle fansdie op zoek zijn naarcollec
tor kaarten uit Star Trek: First Contact!

Ik verzamel en verkoop diverse kaarten uil
de SIal' Trek: First Contact cinema collee
tien zoals- Tcchno-cell Borg kaarten,
Charactcr kaarten, New USS Enterprise
kaartenen Ship's blueprint poster kaarten.
Indien jij op zoek bent naar een bepaalde
kaart of interesse hebt in een complete
prijslijst van deze set, schrijf dan een brief
je naar: Erik Cupers. Herkenbosscherweg
2, 6045 AR in Roermond of spreek een
bericht (gaarnemetjou eigen telefoonnum
mererbij) in op mijn rnaxer: 06-60139942.
Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met
jou opnemen. Tevensheb ik ook nog enke
le complete 'cornrnon' sets in mijn bezit.

970803 970808

M. Zwiers wil graagALLES weten over de Beste redactie,
nieuwe vijand van de Borg. Bel hem 's
avonds: 070-3540692

*********************

970804

Rudy Gnoddc wil graag antwoord krijgen
op de volgende vragen betreffende een
starter van ST:TNG CCG. De verklaring
van de regels van de Alternare Universe en
de Q Continuurn cxpansions, hoe gebruik
je bijvoorbeeld Q Flash en wat is de bedoe
ling van een Alternate Universe icon. Hoe
kun je iemand gevangen nemenen hoe kun
je met meer dan 2 spelers spelen? Het
boekje wat erbij werd geleverd is geen vol
ledige ondersteuning voor het spel. Wie
kan hem helpen?

*********************

970805

Carolien Wansink wil kauwgumstickers
ruilen met andere leden, stickers zijn van
Candy club en gaan over TNG.

*********************

970806

Loes Maes en Marlou Wanrooy wi Ilen
graag alles te weten komen over de acteur
Robert Duncan McNeill(Paris in Yoyager)
Wie kan hen aan info helpen?
Ze vragen ook om een poster en/of artike
len over hem en de bemanning van
Voyager.

*********************

970807

Angenita Heijrnans wil weten wie er in
omgeving Oss/Den Boseh ook de cardga
mesTNG en/of Magie speelt.
Ze wil ook kaarten ruilen.

*********************

Wat leuk dat jullie ook vertegenwoordigd
waren tijdens de talkshow van Catherinc.
Ik had zelf ook graag bij de opnames wil
len zijn maar ik kwam er pas achter dat er
een aflevering over Star Trek gemaakt was
toen het op tv kwam. Desalniettemin vond
ik het heel interessantom andere fansop tv
te zien en dat het ook heel serieusgenomen
werd, Vooral Scou van Prehn vond ik erg
goed in zijn rol als Vulean. Ik heb hel zelf
eensgeprobeerd en het is heel moeilijk om
niet te gaan lachen.
Ik heb een vraagje. Hoe kun je op een
goedkope manier Vu1can oren maken die
ook nog mooi zijn (d.w.z dat ze lijken en
niet zo nep zijn). Ik ben best handig in
knutselen dus ik zou ze ook zelf kunnen
maken. De vraag is alleen: hoe? Ik hoop
dat jullie me kunnen helpen want ik zou in
de toekomst naareenbijeenkomst graagals
Vulcart willen komen.

Tevens heb ik een oproepje voor andere
fansdie de nieuwsbrieF lezen. Ik ben name
lijk op zoek naar een Starfleet uniform uit
TNG tegen een redelijke prijs. De kleur(
rood, blauw of geel) maakt me niet uil. Wel
moet het uniform in redelijk goede staat
zijn en een beetje lijken. Als iemand me
kan helpen heb ik het liefste dat diegene
ook een toto van hel uniform en natuurlijk
de prijs opstuurt. Mijn maat is ongeveer
tussende S en de M in. Ik ben 1.71 lang en
heb een normaal figuur.

Ook zou ik graag willen schrijven met
andere fans, het liefst Kirk-Ians. Mijn favo
riete film is "Thc undiscovered country' en
ook 'Gcncrations' vond ik erg goed, behal
ve dan dat Kirk stierf, snik, snik. VanTNG
is Data mijn favoriet.

Merel Hofman
Arnhem

*********************

970809

Beste redactie,

Met gemengde gevoelens kreeg ik vorige



week het clubblad weer binnen. Blij, want
het was toch al enige tijd geleden dat er iets
van The Flying Dutch was vernomen en
aan de andere kant bedroefd want het blad
was (zoals jullie zelf al vertelden) nog lang
niet -waar we enkele maanden geleden mee
gestopt waren. Hoe dan ook, ik ben blij dat
er weer leven in zit en heb het abonne
mentsgeld dan ook weer overgemaakt.

Mijn vraag (of vragen) betreft Star Trek &
Computers. Sinds lange tijd ben ik de trot
se bezitter van verschillende Star Trek pro
gramma's voor PC waaronder Star Trek
Omnipedia. Bij aankoop zat destijds een
bon die een update beloofde, mocht deze
uitkomen en zoals ik eigenlijk al verwacht
had, heb ik nooit meer iets van Simon &
Schuster vernomen. Hebben jullie mis
schien op een of andere manier 'WEL een
update kunnen bemachtigen en zo ja, is het
mogelijk om mij dan ook een exemplaar te
verschaffen.

De tweede vraag betreft de grote hoeveel
heid Star Trek Software (BMP, text, enz.
enz.) die via de BBS'en enlof Internet ver
spreid wordt. Waar moet ik precies zijn? Ik
heb zelf (nog niet althans) de mogelijkheid
om het Net op te gaan (gelukkig wel via de
bibliotheek) maar ik kan in ieder geval wel
contact opnemen met de verschillende
BBS'en maar dan moet ik wel weten waar
te zoeken. Mijn vraag dus: hebben jullie
nummers van BBS'en en/of Internet-pagi
na's met Star Trek Software zodat ik eens
op mijn gemak kan gaan rond kijken?

Patriek Disveld
Den Bosch

We waren niet enkele maanden geleden
gestopt met het blad, maar ruim een JAAR
geleden!. Intemetpagina's? Begin eens bij
www.tfd.nl. ...

*********************

*********************

970811

Mijn naam is Ruud Savijn en ik ben hele
maal gek van de films van Star Trek.
Vandaar dat ik van mijn zoon het spel Star
Trek: JUDGMENT RITES heb gehad,
voor op de PC, maar er zit bij het spel geen
Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.
Zou er bij jullie Fanclub misschien iemand
zijn die dat wel heeft en het misschien
tegen betaling voor mij kan kopiëren zodat
ik het spel kan spelen.
bij voorbaat mijn dank.

R.L. Savijn
Tel: 036-5345244

*********************

970812

Beste trekkies

Ik ben op zoek naar informatie (eventueel
tegen betaling) over de acteur Patriek
Stewart. Kunnen jullie mij helpen of weten
jullie hoe ik hieraan kom?

Wil Mout
Goudswaard

*********************

970813

Wie heeft er informatie over de acteur
Marc 'Gul Dukat' Alaimo?

Heleen Koopman
Koekengen

*********************

970814

Mijn naam is Ewold Westerhof en ik ben
970810 een grote fan van Star Trek. Tot dusver heb

ik alle Star Trek series gevolgd en ben
Te Koop daarom ook lid geworden. Ik heb een aan

tal vragen:
Ik heb te koop I Star Trek pop uit 1977 van Wat is hei exacte adres van Paramount
Speek, hoogte 20 cm. In originele kleding. Pictures. En als ik erheen op vakantie wil,

wat kan ik dan het beste doen om ook in de
L. Leeuwesteijn, 06-54258147 studio's bij mijn idolen te komen?

Ik heb de nieuwe film First contact gezien.
Ik vond hem schitterend. Wanneer komt
deze op video uit?
Waar vind ik PC software en games van
Star Trek te koop en wat kosten ze?

E Westerhof
Veendam

Paramount zit vast wel in HoLlywood en
daar welen ze je de weg weL te wijzen.
Natuurlijk ga je in een prachtige Klingon
outfit. Reken maar dat ze je binnenlaten.
Software en games vind je in iedere
CDROM winkel. Lel ook eens op onze
adverteerders ....
First contact komt in december op video
uil.

*********************

970815

Anja Boerma wil Star Trek geluiden voor
op het bandje van haar antwoordapparaat,
zoals op de Hotline. Wie kan haar daaraan
helpen?
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LET.S ROCI~'N'ROLL
Door: Ruud Kreeftmeijer

Het viel nogal op in het Noord Hollands
Dagblad van woensdag 22 mei. In de CD
rubriek stond een recensie van een nieuwe
CD: Mr. Slammer - The X-GENERA
nON. Een logische plaats voor een CD en
dus niet erg bijzonder. Wat het nogal bij
zonder maakte was de foto van de hoes van
de betreffende CD, die mij gelijk in het oog
sprong. Duidelijk Star Trek. De krant sprak
zelfs van 'het Star Trek gevoel'.

Dit riep natuurlijk om uitleg en navraag bij
de manager van de band, Mr. Slarnrner
Mission Control. De band heeft enige tijd
met de Golden Earring door het land
getrokken, en dat geeft al aan wat voor
muziek er verwacht mag worden. Mr.
Slammer geeft hier op niet mis te verstane
wijze letterlijk gevolg aan het motto van
First Contact 'Let's Rock & Rol!'.

Nu de muziek, want daar gaat het bij een
CD tenslotte om. Het is een nogal stevige
CD geworden. Niet bepaald muziek die je
met Star Trek zou verbinden, laat staan om
'het Star Trek gevoel'te krijgen, maar niet
temin gewoon goed. Hoewel ik al jaren
deze muziek niet echt meer dagelijks draai,
ben ik er zeker een beetje weg van. Ook
denk ik dat deze band in een live optreden
een ware ervaring zal zijn. De jongens heb
ben zich duidelijk laten leiden door echte
hardrock en hebben hiermee een aardig
werkje afgeleverd. Het is duidelijk weer
iets anders dan wat wij heden ten dage ken
nen.

laar deze CD tenminste zou moeten aan
schaffen en zeker niet alleen om her visuele
Star Trek gehalte, maar ook vanwege de
muziek. Ze schijnen zelfs in Star Trek-ach
tige outfit de bhne te betreden.

Genoeg redenen om ze een keer uit te nodi
gen op een van onze dagen, lijkt me, onder
het motto van die dag 'het dak moet eraf'.
Laat dat maar aan de jongens van
Mr.Slarnmer over, dan zit dat wel goed.

Mr. Slammer ~
The X-Generation
Uitgebracht door Dureco: 55 21002

Deze CD kunnen de Star Trekleden
voor FI. 30,- bestellen. Bel daarvoor
Voodoo Entertainment, 020-6237790,
of per e-mail: voodoo@tip.nl.

Laten we even met de buitenkant van de
hoes beginnen. Een sterrennevel met daar
op het logo van Mr. Slarnrner in een Star
Trek comrnunicator en erg mooi (met name
het kogelgat). Ook de binnenzijde,
gemaakt door Athur Huskens, is fantastisch

AGENDA
Space: Above en Beyend

Ik denk dat iedere Star Trek fan/verzarne-

AGENDA

rnatie:

Voor de liefhebbers van Space: Above and Zondag] 7 augustus
Beyond ontvingen we de volgende infor-

wordt op de Oude Vest 33f in Utrecht de
kwalificatie gehouden voor het Nederlands
kampioenschap ST-CGG. Deelname kost É
7,50 en het is vanaf 1200 uur.
Dit toernooi wordt georganiseerd door de
Nederlandse ambassadeur van Dicipher,
(de fabrikant van de kaartjes) als promotie.
De lste prijs is een reis naar Las Vegas
voor het wereldtoernooi aldaar. Informatie:

Lidmaatschap is helemaal gratis. Er zijn Ambassadeur Aldo Lanooij,
een paar keer per jaar Europese meetings tel 070-3461534
en daarnaast zijn er ook nog nationale mee-

The '57th Crusaders Squadron' is de
Europese fanclub van Space: Above and
Beyond en heeft ongeveer 150 leden over
heel Europa. De fanclub is voornamelijk
op Internet, maar we hebben ook off-line
leden.

tings,
Informatie over de fanclub is te vinden op
http://57th.home.ml.org en Nederlanders
die lid willen worden kunnen zich bij mij
via e-mail aanmelden. Het e-mailadres is:
jona.zu iver@pi.net

foto: Paramount Pictures



ALGEMENE LEDENVERGADERING
Verslag Algemene Ledenvergadering 'The
Flying Dutch' op 8 juni 1997 in
Nieuwegein

Aanwezig van het bestuur:, Robert van den
Akker(penningmeester), Edwin van
Batum(secretaris), Lucie Blom Cal is, Karl
Heinz van Hardeveld (voorzitter),
Myranya Werlemanm, Renè van Os

Afwezig met bericht: Jacqueline Coté,
Henny Jonker, Merik Voswinkel

Aantal aanwezige leden: 73

Opening

De voorzitter heet iedereen van harte wel
kom en stelt voor om Lucie Blom, evenals
de vorige ALV, te benoemen tot vergader
voorzitster. De vergadering gaat hiermee
akkoord. Zij neemt de voorzittershamer
over en gaat verder met:

Vaststelling Agenda

De agenda wordt goedgekeurd

Ingekomen stukken

De heer van Mierlo, die zich hierbij
afmeldt, stuurde de vereniging een brief
naar aanleiding van de statuten en het huis
houdelijk reglement. De opmerking zijn
voor kennisgeving aangenomen. Met
betrekking tot de zetfout in de statuten.
Hier hoort inderdaad één jaar te staan. De
brief is voor belangstellende leden ter inza
ge.

Notulen ALV 14 december 1996

De heer Koopman meldt twee zaken: er
wordt gesproken over 18 september 1995,
dit moet zijn: 18 september 1996.
Vergadervoorzitster en voorzitter zijn twee
verschillende personen.
De heer Stocks vindt dat we wat duidelij
ker moeten zijn, zie de zinsnede: 'het pre
cieze aantal is ongeveer .... .'
Het verslag wordt verder goedgekeurd.

Financieel jaarverslag/ verslag kascommis
sie 1996

De vergadervoorzitster vraagt de vergade
ring toestemming om dit punt te verschui-

ven naar de december/januari-vergadering.
De stukken zijn niet op tijd klaar gekomen.
De heer Baltissen vraagt hoe dit mogelijk
is. Mevrouw Sanne Buck, voorzitster kas
commissie, meldt dat zij de stukken een
week geleden pas heeft ontvangen. Nadat
op de vraag of de penningmeester van toen,
nu hij aftreedt toch verantwoordelijk blijft,
wordt bevestigend geantwoord. De verga
dering gaat vervolgens akkoord.

Goedkeuring begroting 1997

Penningmeester Robert van den Akker
.geeft een toelichting op de begroting.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd of
de post 'clubblad' hetzelfde is als de post
'Nieuwsbrief'. De penningmeester ant
woordt hierop dat het dezelfde kosten zijn,
maar anders begroot. Een deel van de
Nieuwsbrief is ook 10>. Op de begroting
staat ook twee maal de post kopieerkosten.
De penningmeester legt uit dat er eenmaal
een Nieuwsbrief is gekopieerd en de ande
re kopieerkosten zijn die van de folders,
brieven, teksten enzovoort.

De heer Stocks vraagt zich af hoe de ver
koop van de bladen gaat, die vermeldt staat
op de begroting. De penningmeester ant
woordt dat we daar nog mee bezig zijn. De
heer Stocks biedt zijn hulp aan.
De heer van de Ven komt terug op de
kopieerkosten. Kunnen die niet beter bij de
verenigingskosten? De penningmeester
gaat akkoord.

Vanuit de zaal komt de vraag waar de
reservering voor is. De penningmeester
meldt dat dit bedrag is gereserveerd voor
een lening die de vereniging zou zijn aan
gegaan in 1996. Omdat het financieel ver
slag over dit jaar er nog niet is, is die zaak
nog onduidelijk. Vandaar de reservering.

De heer Lukas stelt: als je het aantal leden
neemt maal het contributiebedrag, dan
klopt de post leden niet. De penningmees
ter antwoordt dat niet ieder lid 30,- betaalt.
De vergadervoorzitster meldt dat veel
leden het hele jaar 1996 30,- hebben
betaald, terwijl de contributie voor een vol
jaar 30,- is. Er is dus vorig jaar 'geparasi
teerd' op de inkomsten voor 1997. Karl
Heinz van Hardeveld beaamt dit ( hij was
toen penningmeester).
Vervolgens wordt de begroting goed ge-

keurd. De heer Koopman bedankt penning
meester Robert van den Akker voor deze
begroting. De eerste sinds de club een ver
eniging is.

Bestuursverkiezingen

De vergadervoorzitster geeft het woord aan
de voorzitter Karl-Heinz van Hardeveld.
Deze vertelt dat het oude bestuur tot de
ontdekking is gekomen dat ze eigenlijk al
te lang in het bestuur zitten en het hoog tijd
wordt voor nieuw bloed. Zij hebben ver
trouwen in de overblijvende bestuursleden
en de nieuwe kandidaten en leggen daarom
hun functie nu neer.
De vergadervoorzitster stelt de kandidaten
voor. De heer Brakels vraagt aan kandi
daatbestuurslid Harrn Koopman wat zijn
connectie is met Tranquillity Base. Harm
Koopman vertelt dat hij wel eens hand-en
spandiensten verricht, maar dat doet hij
ook voor andere vrijwilligersorganisaties.
Hij heeft verder geen enkel band met het
bestuur.

De heer Boekhorst vraagt aan kandidaatbe
stuurlid Ronald Meerman of er geen belan
genverstrengeling zal ontstaan, nu hij het
nieuwe blad drukt. RonaId Meerman ant
woordt dat, als er goede afspraken worden
gemaakt, dit geen enkel probleem hoeft te
zijn.

De vergadervoorzitster laat de aanwezigen
schriftelijk stemmen, onder toezicht van de
kiescommissie, bestaande uit: Piet Sportel,
Erik V.d. Ven, Leon V.d. Moosdijk en
Arnoud Baltissen .. Na telling is de uitslag
als volgt:

Linda den Hollander 53 nieuw
bestuursl id
Jaap Moerman 38 nieuw
bestuurslid
Rob van Doorn 37 nieuw
bestuurslid



Adrie Baak
Harm Koopman
Lawrence van Rijn
Ronaid Meerman
Hans Koudijs

36
36
33
28
21

Omdat er vier nieuwe leden nodig zijn
komt er een neiwe stemming voor Adrie
Baak of Harm Koopman. Dit levert op:
Adrie Baak 32
Harm Koopman 33 nieuw
bestuurslid
Blanco 2

De vergadervoorzitster dankt de kiescom
missie voor het tellen van de stemmen.

Verkiezing kascommissie 1997

Uil de zal komt de vraag of de oude kas
commissie ook dit jaar kan aanblijven. De
vergadervoorzitster merkt op dat dit niet
kan met betrekking tot Harm Koopman.
Hij is nu immers lid van het bestuur. Sanne
de Buek geeft aan niet nog eens in de kas
commissie plaats te willen nemen. Vanuit
de vergadering melden zich twee kandida
ten, die na een kort overleg met de verga
dervoorzitster aan de vergadering worden
voorgesteld.: Eric V.d. Ven en Henk
Osinga. Zij worden door de vergadering
aangesteld als kascommissie 1997.

Rondvraag

De vergadervoorzitster meldt dat het
geschil met Krerners nog altijd speelt. Er
staat echter niets op papier en juridisch
gezien staat er slecht voor. Voor de adver
tentie in het blad is wel een schriftelijke
bevestiging binnen en die betaling is dus
zeker.

De heer Brakels deelt mee dat, als je als lid
naar de Postbus schrijft, het plezierig zou
zijn als er ook antwoord komt. De verga
dervoorzitster is het helemaal met hem
eens. Er wordt hard aan gewerkt.

Leon van de Moosdijk vraagt of de leden
lijst meer openbaar kan om contact te zoe
ken met gelijkgestemden in de omgeving.
De secretaris antwoordt dat dit wettelijk
niet mag. Er is natuurlijk altijd een moge
lijkheid om een oproep in het blad te plaat
sen.

De vergadervoorzitster sluit de rondvraag
met het bedanken van de vertrekkende
bestuursleden en biedt hen een kleinigheid
aan, vergezeld van een fraaie bos bloemen.
Hierna sluit zij de vergadering onder dank
zegging aan de aanwezigen voor hun
inbreng.

Veldhoven, 2 juli 1997

Lucie Blom Calis
Robert van den Akker

De heer Kalken wil graag een foto van het
nieuwe bestuur in het blad in verband met
de herkenbaarheid. De opmerking wordt
meegenomen.

ALLES NOG EENS RUSTIG NALEZEN?

Nieuwe Rijn 45·46
2312 JG Leiden

telefoon 071-5120885 fax 071-5143746
hup:"www.dl>l.lllldekler

EEN MUST VOOR DE ECHTE FAN!!!

BEL NU VOOR ONZE
GRATIS STAR TREK
BOEK & CD-ROM

CATALOGUS!

DEI®ER
...uw Libris boekhandel

NEDERLANDS GROOTSTE STAR TREK BOEKSITE..





MAGO

Noordeinde 128i
Postbus 65, 1120 ABLandsmeer

Telefoon 020 - 4826557
Telefax 020 - 4826558

e-moll; imagadry@Warlda(cess.nl
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