


The PBM Express
Games & Collectibles

Collectible Card Games
Natuurlijk Magie, Star,Trek, Star Wars en Middle Earth. Maar ook Star Wars 2 player game,
Shadowfist, Ultimate Combat, Kult, James Bond, Gangland, Legends of the 5 Rings, Rage, Thro
wing Stones, Dragon Dice, Heresy, Marvel: Overpower, Quest for the Grail, Mortal Kombat, Dr.
Who, Monty Python, Guardians, Galactie Empires, GridIron Fantasy Football, Fastbreak Basketball,
Wildstorms, Mythos, Jyhad, VTES. Kortom wij hebben 99% van alle cardgames op voorraad!
Losse kaarten: Grote hoeveelheid be13's.unJimited. en andere out-of-print MaKicseries voorradie.
Trade Cards
Babylon 5, Star Trek, Star Wars, X-files, Lion King, Pocahontas, Toy Story, Batman en nog
honderden verschillende trade cards. Verkrijgbaar in gesealde displays, losse boosters, complete
sets, losse chase cards, met of zonder originele albums. Nu binnen: Star Wars Finest, Independance
Day, X Files 3. Binnenkort: Star Wars: Shadows ofthe Empire.
Board Games
Honderden boardspellen uit binnen en buitenland tegen scherpe prijzen. Avalon HiLI, Wor1dWide
Wargames, Xeno's Games, White WolfPublishing, TSR, Wizards ofthe Coast, West End Games,
Victory Games, Steve Jackson Games, The Gamers, Excalibur Games, Columbia Games,
Blacksburg Tactical Research, Australian Design Group.
Miniaturen
Games Workshop, Harlequin, Ral-Partha, Alternative Armies.Wij organiseren wekelijks veldslagen
en verf-happenings. Bel voor meer info.
'FossiI' Iimited edition collectible watches
Fossil is een bekend Amerikaans merk horloge dat o.a. bij de Bijenkorf verkrijgbaar is. De PBM
Express heeft als enige inNederland een groot aantal speciale horloges van Fossil, gemaakt met een
beperkte oplage van gemiddeld zo'n 10,000 stuks. Thema's zijn o.a, Star Trek, Batman, Superman,
Dracula, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Popeye, Barbie, King Kong, Godzilla, en nog veel meer.
Star Wars & Star Trek Merchandising
Binnenkort de bekende action figures van Kenner, de vehicles (Swoop Vehicles, Speeder Bikes,
Slave 1 Vehicles, Scout Walkers, etc.). Op het programma: Blaster Laser Rifles, Blaster Pistols, 12
inch figures, Snowspeeder Vehicles, Xizor's Battlewing, Rendar's Outrider en deluxe figures (in
enkel en double packs). Verder Star Trek kalenders, poppen, mugs, telefoons, sleutelhangers, etc.
e\c.

Wij zijn verhuisd!! Nieuwe winkel met aparte, grotere speelruimte aanwezig

De PDM Express, Voorstraat 432, Dordrecht
tel: 078-6316453 fax: 078-6316474 bbs: 078-6316476 net: paul@pbmexpress.nl

(losse kaarten catalogusop aanvraag via postlemail of gratis van ons BBS)
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REDACTIONEEL
Deze maand staat in het teken van de Deep Con-conventie, die op zondag
16 november in Eindhoven wordt gehouden. Het belooft een prachtige dag
te worden met veel activiteiten. In dit nummer leest u er alles over.
Naast de vaste rubrieken deze maand persoonlijke aandacht voor Captain
James T. Kirk, Scotty 'beam me up' en Q, de persoonlijke pestkop van
Picard.
Eindelijk wordt u verlost van de kwellende vraag: wie is wie. Pak snel het
augustusnummer erbij en u weet nu wie die mooie baby was ..
Voor ontwerpers en iedereen die 'leuk kan tekenen' is de laatste bladzijde
een aanrader. De hoofdprijs is een uniek jack!
Ik wens u in ieder geval veel lees- en Star Trek-plezier.
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NIEUWS
Door: RonaId Meerman

Goed nieuws, goed nieuws!' In het vorige
nummer kon je al lezen dat rond de kerst
The Next Generation stopt bij de KRO.
Inmiddels is bekend wat er begin januari
komt: Star Trek Voyager!!
Men begint waar de collega's van SBS 6
gestopt zijn, dus zo'n beetje het begin van
het derde seizoen. Dal is nog eenscollegia
liteit ten behoeve van derden, nietwaar?

Nieuws wat betreft de nieuwe Star Trek
film is er niet echt. Wel veel roddels, maar
vorige keer heb je er al een aantal kunnen
lezen, dus volgende keer meer.
Ditmaal een aantal uilspraken van acteurs
die conventies bezocht hebben of inter
views gegevenhebben.

Allereerst voor sommigen wat oud nieuws:
Kes gaatVoyager verlaten.Oké, is al eerder
vermeld, maar het is nu ook bevestigd door
Jennifer Liens manager.
Ze zal niet sterven, zodat ze af en toe nog
een gastrol kan spelen. Mocht ze van
gedachten veranderen, dan kan ze altijd
terug, volgens Jeri Taylor en producers van
Voyager.
Volgens diezelfde groep mensen gaat
Jennifer weg, omdat ze het niet meer zo
naar haar zin had.
In het vierde seizoen zal een andereactrice
haarplaatsaanboord innemen, maar dan in
een andere persoonlijkheid en wal voor
één!! Een vrouwel ij ke Borg wordt onder
deel van de vaste bemanning van Voyager
en zal vast voor een hoop consternatie zor
gen.
Voor de assimilatie als Borg was ze een
jonge aardse vrouwen de bemanning doet
er alles aan om haar weer terug te brengen
'in oorspronkelijke staat'.

Tijdens een recent interview met Majel
Barrett-Roddenberry (Lwaxana Troi,
Number one, Christinc Chapcl, de com
puter en de vrouw van...), werd gevraagd
wat haar favoriete rol in Star Trek geweest
is. Na wat overwegen gaf ze aan dat haar
rol als 'nurnber one' in 'The Cagc' toch
wel haar favoriet was. Voornarnel ij k
omdat er niets vast stond hoe ze gestalte
moest geven aan 'numbcr onc'. Ze kon
zich dus behoorlijk uitleven in haar rol,
ook al omdat Gene niet wist wat hij hier
meeaanmoest.Uiteindelijk weetje dat ze
haar rol niet door heeft mogen zeilen.
'The Cage' was de eerste aflevering ooit
van Star Trek en een vrouw in de positie
als 'nurnber one', dat kon toen blijkbaar
nog niet. Tsja ...
Over favorieten gesproken: op de vraag
wie haar 'dierbaarste' Star Trek-kapitein
is, kwam toch wel een helder antwoord.
Ze kent alle acteurs,maar niet zo goed als
Patriek Stewart (Picard). Met Bill (Kirk)
heeft ze nooit veel gewerkt. Avery (Sisko)
vindt ze heel, heel erg aardig en ook Kate
(Janeway) komt er goed af. Maar Patriek
is toch wel haar favoriet. Met name door
zijn gevoel voor humor, zijn acteertalent
en zijn instelling. Tijdens een scène met
Patrick voell ze zich meer Majcl dan
Lwaxana Troi, omdat ze zo onder de
indruk is van 'wat er uit zijn mond komt'.

Iemand die
Patriek ook
goed kent is
Gates
McFadden
(Beverly
Crusher).
Tijdens haar
optreden op
een conventie
in Washington
heeft ze iets
verteld over
de 2 operaties
die ze onder
gaan heeft.
De eerste was
tijdens haar
bezoek op
Hawaii voor
een gescheur
de blinde
darm. Na veel
smeken en

vragen kreeg ze een dokter toegewezen
die haar zou opereren.
Enfin, eenmaal op de operatietafel én
onder het groene kleed, kwam de dokter
binnen die gelijk een kreet van verwonde
ring slaakte. 'Dokter Crusher!!' Na de
kennismaking en een praatje werd vervol
gens de hele operatie op video gezet.
Tijdens de operatie kreeg ze alle details te
horen, inclusief het gebruikte gereed
schap, de toegepaste vloeistoffen en het
gehele operatie-proces. Logisch dal ik er
nict veel van begreep, zo verklaarde ze
later.
Een aantal maandenlater was ze weer aan
de beurt voor een operatie, nu voor een
geblokkeerde zenuw in haar rug. En
inderdaad, drie maal raden wie de opera
tie gedaan heeft!! De video-dokter van
Hawaii, die zonder twijfel (volgens Gates)
'haar ingewanden over het internet laat
zwerven'. Over internet gesproken: Gates
is regelmatig terug te vinden op 'the net'.
Haar reactie op vragen over eventuele
naaktfoto's van haar op het net: voor
zover ik weet zijn er geen foto's van mij
op het net, maar als er een mooi lijf aan
m'n hoofd geplakt zit, magje bestdenken
dat ik het ben.
Verder vertelde ze dat ze regelmatig surft
(voor zover tijd dat toelaat) en dal ze een
'e-mail-relatie' heeft met Brent Spinel'
(Data). Lang leve internet.

Inmiddels is het zesde seizoen van Deep
Space9 in de VS van start gegaanmet een
cli ffhanger, waarbij de Cardassians en
Dominion Deep Spacc 9 hebben veroverd
en het weer de oude naamTerok Nor gege
ven hebben.
Sisko en crew zijn gevlucht en proberen via
allerlei manieren het stalion weer in han
den te krijgen, door Kira, Odo en Nog als
intriganten te sturen, Dil om tweedracht te
zaaien tussenCardassiansen Dominion.
Spanning volop dus.....



De laatste actrice in dit rijtje is Kate
Mulgrew (Janeway).
Tijdens een interview met een tv magazi
ne in de VS vroeg men haar hoe ze
reageerde op de fans van Voyager. Ze
heeft ervaring met soaps, maar dat is een
ander soort fan dan Voyager-fans. Soap
fans zijn wat 'waziger' (letterlijk ver
taald), terwijl Star Trek-fans heel gericht
fan zijn. De vragen die gesteld worden
door ST-fans zijn ook veel concreter.
Uiteraard kwam er een vraag over de ver
houding tussen Chakotay en Janeway.
Hoe ziet ze een mogelijke romantische
verwikkeling tussen Janeway en
Chakoray?
Een echte relatie ziet ze niet zitten, maar
daar heeft ze een aantal redenen voor. Als
hoofdreden noemt ze de veiligheid van
het schip en haar bemanning waar ze pri
mair voor moet kiezen.
Toch voelt ze er wel iets voor, ook omdat
er buiten de set ook een bepaalde span
ning tussen haar en Robert Beltran is. Ze
verwacht dan ook dat die spanning een
beetje uitvergroot op het scherm te zien is.
Uiteindelijk geeft ze toe dat er door hun
beider functies nooit een echte relatie zal
ontstaan, maar dat er vele andere manie
ren zijn om een relatie te hebben. Wat is
ze toch heerlijk diplomatiek hè?
In het echt zal er niet veel van een relatie
tussen haar en Robert komen ze heeft een
relatie met Trek-director Riek Kolbe.

Een' andere vraag voor Kate ging over haar
geloof en hoe ze daar mee om gaat in
Voyager. Kate is katholiek.
Een geloof is iets wat Janeway niet echt
heeft, al gelooft ze wel dat er iets moet
zijn ..out there ... Denk maar aan de spiritu
ele gids van Chakotay,
Maar Janeway is en zal altijd een scientist
blijven en die willen alles kunnen bewij
zen. Maar uiteindelijk zal een combinatie
van geestel ijk/wetenschappel ijk voor
Janeway de oplossing zijn om haar door
veel problemen heen te helpen.
Waar zouden we uiteindelijk zijn zonder
enige innerlijke reflectie, aldus Janeway.

Op de vraag wat Kate het liefste zou doen
als ze mocht kiezen tussen, schrijven, pro
duceren en regisseren, kwam een eendui
dig antwoord: schrijven. Maar pas als ik
oud ben .... véél ouder.

Als laatste nog een nieuwtje als het gaat
om Janeway en relaties. In The Next
Generation wordt er als ontspanning nog
wel eens een spelletje poker gespeeld. In
Voyager ontbreekt dat en inmiddels wordt
er een decor gebouwd dat op regelmatige
basis terug zal komen. Als raadsman voor
Janeway zal Leonardo da Vinei haar
regelmatig de hand komen schudden.
John Rhys-Davies (Sliders, Indiana Jones)
zal de rol van Leonardo voor zijn rekening
nemen. De reden om voor Leonardo da
Vinci te kiezen lag voor de hand: het was
een wetenschapper.

Dat het nooit helemaal goed gaat tussen
Janeway en Chakotay is te zien in de cliff
hanger van het derde en vierde seizoen.
Janeway moet een keuze maken tussen het
helpen van de Borg door hun vitale infor
matie te verschaffen over de vijand en het
in ruil daarvoor verkrijgen van transwarp
technologie. Chakotay heeft twijfels.

Laatste nieuwtje: Patriek Stewart is inmid
dels verloofd met een producer van de Star
Trek-serie. In september hebben ze een
tocht gemaakt door Europa. Als mogelijke
voorbereiding op een huwelijk? We hou
den je op de hoogte'



JAMES T. I~IRI~T I-IELD UIT DE JA~EN 60

Captain Kirk was, volgens Gene
Roddenberry, gebaseerd op Captain
Horatio Hornblower, een fictieve held van
C.S. Forester, in de jaren vijftig verfilmd
met Gregory Peck in de hoofdrol. Kirk
was net zoals Homblower een 'consum
mate professional': een sympathieke man,
die echter zijn functie serieus opnam en
zeker niet schroomde iemand een uitbran
der te geven als dat nodig was. Kirk was
een man met autoriteit, maar met gevoel
en dat gevoel temperde zijn passie voor
zijn werk. Eigenlijk kunnen we gerust
stellen dat Kirk een van de eerste figuren
op de televisie was die volledig ontwik
keld werd met een complex karakter en
een unieke invulling door William
Shatner.
Captain Christopher Pike, de allereerste
Captain, had een heel ander karakter en
het is niet onbegrijpelijk dat men liever
Kirk op televisie wilde zien. Pike was een
Captain die eigenlijk de zorgen van de
hele crew op zijn schouders meedroeg.
Hij had een gevoel van weltschmerz, een
gevoel van de ultieme verantwoordelijk
heid. Tm tired of choosing who lives and
who dies.' Dit geeft meer dan voldoende
aan dat Pike een bijna uitgebluste kapitein
was, die zichzelf in zijn betere jaren te
veel bekommerde om zijn bemanning.
Zijn optreden in 'The Cage' was goed
genoeg om de aanleiding te vormen voor
een wat actievere Captain. Kirk was die
actievere man, die zich fysiek zou geven
voor zijn bemanning, maar die van zijn
hart geen moordkuil maakte.
Kirk liet zich niet ompraten door het een
of ander; dat blijkt ook wel uit het feit dat
hij de Prime Directive meerdere keren
gebroken heeft. Kirk heeft de eer het

... Picard is een wat intellectueler t

Door: René van Os

Ooit was er geen enkele Star Trek-serie
op televisie te zien. Er waren series
zoals CHIPS, DIFFERENT STROKES,
STARSKY &HUTCH, enzovoorts. Het
merendeel was wel een enkele keer een
blik waard, maar na enkele afleverin
gen had je het dan toch wel gezien. Ik
moet er niet aan denken hoe televisie er
uit had kunnen zien zonder de Star
Trek-series of de invloed die zij hebben
uitgeoefend op andere series. Het suc
ces van Kirk, Spock en McCoy had
grote gevolgen voor de series van van
daag.

hoogste aantal van. Prime Directive
Violations te hebben. Maar waar Captain
Picard zich bijna laat doodschieten om de
Prime Directive te waarborgen ('Who
Watches the Watchers?'), is Kirk niet een
man om zich zulke schendingen persoon
lijk te nemen. Kirk nam alleen die actie
als hij dacht dat het nodig was. Een goed
voorbeeld is de oorlog tussen Eminiar en
Vendicar ('A Taste of Armageddon'),
waar hij een einde aan maakte. Ongeacht
de gevolgen, zijn acties vormden de aan
zet tot een mogelijkerwijs betere toe
komst. Of Emini.ar en Vendicar later de
vrede hebben kunnen handhaven maakt
nu niet uit. Kirk was als aanzetter, als
bedenker van dit plan, de redder van vele
miljoenen mensen die anders zonder een
woord in een desintegrator waren gestapt.
Dat was reden genoeg om in te grijpen.
Voor hetzelfde geld had die gok ook fout
af kunnen lopen.
Kirk was ook een ladies' man. Ongeacht
zijn primaire liefde voor het schip - in
"The Naked Time' blijkt dat hij niet zijn
eigen leven kan leiden maar dat hij dat van
zijn schip leeft - had hij toch nog oog voor
de dames. En hij was niet te verlegen om
dat te laten blijken. In bijna iedere afleve
ring had hij een nieuwe vlam. (Shatner
grapte eens dat hij er zelf verantwoorde
lijk voor was omdat hij achter de schrij
vers aanging met een geweer als er geen
liefje voor Kirk was. Als reactie hierop
vroeg Leonard Nimoy hem of hij het erg
vond dat Spock het meisje kreeg in "This
S ide of Paradise' . Shatner antwoordde: 'I
wanted her so badly.') Met de jaren zestig
als achtergrond is het niet vreemd dat dit
soort handelingen ook te zien waren in de
serie. In de jaren zestig brak de sexuele
revolutie uit, die enorme gevolgen had. Er
is een aflevering ('Wink of an Eye'),
waarin Kirk zijn laarzen aantrekt, terwijl
hij op een bed zit en de dame voor de spie
gel staat, met een directe suggestie dat ze
het net gedaan hebben. Ook op latere leef
tijd bleek Kirk nog populair bij de dames.
Verscheidene dames die ik gesproken heb
spraken zich uit over zijn aantrekkings
kracht. Picard heeft zich daar ook nooit

wat intellectueler type dat eerst zal probe
ren zijn tegenstander om te praten. Waar
actie nodig is, zal Picard die pas uitvoeren
op het moment van de eigenlijke nood
zaak. Niet eerder en niet meer dan nood
zakelijk. Kirk is daarentegen meer de man
die het heft in handen neemt en alles doet
zoals hij het wil. Dit sluit ook veel beter
aan op de Amerikaanse mentaliteit van de
jaren zestig, toen het nog leek alsof
Amerika - en daarmee een beetje de
Pederation - een politiemacht was voor
alle andere landen (planeten, in Star
Trek). En Kirk zou een niet onverdienste
lijke poli-tieagent opleveren. (Kijk maar
naar de populaire serie T.J. Hoeker, waar
in Shatner een rol had als politieagent.)
Al met al levert dit een beeld op van een
interessante man, die veel goeds heeft
gedaan maar natuurlijk ook zijn fouten
heeft. Maar iedere keer wist hij daar weer
van te leren en zichzelf te verbeteren.
Persoonlijk vind ik het nog steeds jammer
dat Kirk moest sterven in STAR TREK
GENERATIONS. Het was absoluut niet
nodig geweest; de Classic Trek crew had
een meer dan waardig afscheid genomen
in The Undiscovered Country. Het leek
mij duidelijk dat Riek Berrnan hiermee
wilde zeggen dat Classic Trek daarmee
voorgoed voorbij was.

over hoeven te beklagen maar het duurde
wel even voor dat aspect zich ontwikkelde
in The Next Generation.
Er is een duidelijk onderscheid tussen
deze twee captains. Kirk is meer een man
van de onbezonnen aktie, Picard is een



SCOTTY, BEAM ME UP!!!
Door: Lydia Jasper

'Oe laatste keer dat ik Holland bezocht,
was vijftig jaar geleden. We kwamen
aan in Dordrecht. Ze noemden ons
bevrijders. Ik weet het nog goed: over
al zag ik vierjarige kinderen met van
die hongerbuikjes. Het leek wel of ze
zwanger waren." Star Trek-acteur
James 'beam me up Scotty' Doohan
zwijgt wanneer hij de beelden uit zijn
herinnering oproep. De man die als
Schotse hoofdwerktuigkundige
Montgomery Scott jarenlang met ster
renschip USS Enterprise het heelal
afzocht naar nieuwe werelden, moet
nog steeds wat wennen aan de aardse
beschaving.

Doohan was eregast tijdens een
Nederlandse Star Trek-conventie waar
honderden fans (afhankelijk van hun fana
tisme 'trekkies' of 'trekkers' genoemd)
ervaringen uitwisselden. De chief engi
neer van de Enterprise zag er ooit geen
been in mensen in enkele seconden dui
zenden kilometers verderop 'over te stra
len', maarmoestnu zei f met de postkoets:
een tien uur durende lijnvlucht uit de
Verenigde Staten.
De befaamde zin 'Scouy, bearn me up'
achtervolgt hem al jaren. 'In vliegtuigen
komen bijvoorbeeld de piloten naar me
toe en zeggen dat ze blij zijn dat ik aan
boord ben. Laatst ging er op de snelweg
iemand naast me rijden. Hij draaide zijn
raampje omlaag en schreeuwde: How
we're doing, Scouy"!'
Doohan - gekleed in het zwart en met bui
deltasje voor - oogt als een grootvader. In
zijn ogen verschijnt een twinkeling als hij
vertelt over zijn avonturen tijdens de
Tweede Wereldoorlog 'Scouy' promo
veerde tot kapitein in the Royal Canadian
Artillery, raakte gewond tijdens D-Day en
maakte diverse vluchten over Rotterdam,
Dordrecht en Apeldoorn. Zijn instelling
en overmoed zorgden er al snel voor dat
hij bekend werd als 'the craziest pilot in
the CanadianAirforce' .
Momenteel doet hij het wal kalmer aan.
Eind jaren tachtig kreeg hij een hartaan
val, waarvan hij totaal herstelde. Hij ver
oruschuldigt zich voor het feit dat hij aan
zijn rechteroor doof is. Sedert enige tijd
houdt hij zich bezig met komedies ('that's
a lot of fun') en een rol in de bekende

soap 'The Bold
and the
Beautiful '. 'Een
nieuwe Star
Trek-serie met
de orjginele
crew zie ik niet
zitten.'
De meest recen
te keer dat hij in
de huid van
Montgornery
Scott kroop,
was tijdens de
zevende Star
Trek-film
'Generations ' .
Van de originele
cast waren
alleen hij, Walter
Koenig (Pavel
Chekov) en
William Shatner
(James T. Kirk) present. 'Ik vond het
jammer dat niet de hele bemanning mee
speelde,maar ja ... Shatner vroeg zes mil
joen voor zijn rol, Leonard Nirnoy
(Speek) wilde zes miljoen en ze moesten
mij tenslotte ook nog veertig dollar beta
len.'
Scouy bestaat volgens hemzelf uit ne
genennegentig procent James Doohan en
één procent accent. 'Ik heb het talent om
accenten snel op te pikken. In het
Nederlands heb ik alleen moeite met het
woord 'house'. 0 ja, huis.'
Toen Doohan op auditie ging voor de rol
van Scony, meende hij gelijk dat de
hoofdwerktuigkundige op de U.S.S.
Enterprise een Schot moest zijn. Star
Treks geestelijke vader Gene
Roddenberry liet hem diverse accenten
proberen, maar besloot dat de Schotse
tongval het beste beviel.
'Ik zei dat onder de Schotten de beste
ingenieurs zaten en dat hij voortaan
Montgornery SCOIl moest heten. Gene
merkte fijntjes op dat we nog niet eens
over contracten hadden gesproken.' .
De eerste afleveringen van Star Trek The
Next Generation waren voor Doohan een
teleurstelling. 'Jk vroeg Gene of alle
schrijvers waren vertrokken, want het
waren voornamelijk plots van originele
Star Trek-afleveringen die werden
gebruikt. Zo'n vier jaar later keek ik
samen met mijn kinderen en ik vond het

sterk verbeterd. De acteurs waren goed.
Ongeveer eenjaar daarna speelde ik mee
in de Next Generation-aflevering 'Relics'
('archeologische overblijfselen'). Ik was
een van de relics.'
De meest recenteStar Trek-serie Voyager
staat niet op Doohans kijkschema. 'Ik heb
de twee eersteafleveringen gezien en daar
viel me op dat de bemanning de kapitein
omschrijft als een sterke persoonlijkheid.
Maar wat zie je als actrice Katc Mulgrew
over de brug loopt?' Hij staat op en loopt
met een bescheiden huppeltje rond. 'Met
zoiets verliest ze die toegezegde kracht.
Dat is de schuld van de regisseur.' Een
medewerkster van de organisatie die
Doohan heeft uitgenodigd meldt dat er
eeneind moet komen aanzijn verhaal. Hij
protesteert. 'Maar ik heb nog zoveel te
vertellen.' Vooruit, nog vijf minuten dan.
'Ik heb weleens nagedachtover hoe ik de
rollen van Spock en Kirk zou invullen,'
besluit hij. 'Leonard Nimoy heeft de half
menselijke/half Vulcaanse Spock heel
mooi gespeeld, maar ik miste in hem het
conflict. Zijn Vulcaanse kant diepte hij
goed uit, maar die menselijke zijde miste
ik. Wat betreft Kirk: ik hebgeenprobleem
met die man, ik mag aJleende kerel niet
die hem speelt. Williarn Shatner is
gewoon 'roo much'. Yech!'

Star Tr-ek-kr-eet bli ft acteur .Jamcs Doohan achtervol



QT een IQ van 2005
Door: Dirk Bontes

Het ene moment tuf je doodgemoede
reerd door de interstellaire ruimte,
gedreven door de wens contact te leggen
met andere intelligente soorten en
onbaatzuchtig behoeftige schipbreuke
lingen en andere stakkers van de plomp
de kant op te helpen - want wie weet
beland je zelf een keer in de modder -,
het volgende moment krijg je een onge
node gast op bezoek die je met een flinke
trap tegen je achterste plompverloren in
die sloot laat tuimelen en er nog bij staat
te lachen ook.

Het is Q en natuurlijk is er niemand die jou
de helpende hand toesteekt en je de kant
ophelpt. Ook nu moetje jezelf aanje eigen
harende modder zien uit te slepen.Q is een
vcrrekte lastpak. Hij en de zijnen vervelen
zich. Het universum bevat niets nieuws
voor hen.Ze zijn overal al geweesten heb
benalles al eensmeegemaakt,tot vervelens
toe. Zelfs de omgang met stervelingen zou
ze moeten vervelen, want Q heeft - naar
verluidt - een IQ van 2005. Daarmee ver
houdt zijn intelligentie zich tot die van een
mens als de gemiddelde menselijke intelli
gentie zich verhoudt tot die van een grote
tor.
Interactie met een tor is voor een intelligent
wezen niet echt bevredigend: de eonversa
tie is bijvoorbeeld bijzonder eenzijdig en
beperkt. Toch hebben ook mensen zo hun
nut voor de Q. Torren zijn immers onbere
kenbaar: er valt nooit te voorspellen welke
kant ze zullen oplopen en voor torren is het
universum groot er en imposanter dan voor
de Q. Wanneereen der Q eeneind aanzijn
bestaan wil maken, worden de andere Q
voor eenethisch dilemma gesteld, waarvan
ze zich in eerste instantie heel diplomatiek
afmaken door hun beslissing uitte stellen.
Het laten voortbestaan van het dilemma is
echter nog schadelijker dan de negatieve
gevolgen van het beëindigen ervan. In zeer
vereenvoudigde vorm wordt het conflict
tussen hen daarom aan kapitein Janeway
voorgelegd, want ofschoon er een beslis
sing dient te worden genomen, kunnen de
Q ondanks al hun intelligentie het geschil
niet zelf beslechten.De tor is hier tot rech
ter verheven,en in principe net zo bevoegd
over het probleem een oordeel te vellen als
de Q zelf. Het oordeel van Janeway is een
metafoor voor de Q, dar ze na haar uit-

spraak naar hun eigen begrippenkader ver
talen en waar ze zich bij neerleggen.
Voor Q is een nevel niet meer dan een ver
zameling neutrale en geïoniseerde atomen
en moleculen, voor een tor als Vash - een
vrouwelijke menswaar Q enkele jaren mee
optrekt - is het iets prachtig. Het is welis
waar vreemd dat die pracht de veel intelli
gentere Q ontgaat, nog verbluffender is
echter dat hij zodanig met haar kan mee
voelen dat hij via haar ontzag die pracht
ook kan ervaren. Q weet alles, Q kan alles,
Q is almachtig. Van de vele soorten onster
felijken die het Star Trek-universum bevol
ken zijn deQ veruit de machtigsten; anders
zouden ze zich niet zo vervelen. In onze
tijd zou Q aanbeden worden als een god
door het grootste deel van de mensheid -
een enkele uitzondering daargelaten - en
het is eigenlijk een mirakel dat geen enke
le religie Paramount godslastering verwijt
(en een Fatwah uitvaardigt). In het Star
Trek-universum is echter geenenkel wezen
geneigd Q te aanbidden - en hij schijnt daar
ook geen prijs op te stellen ('We zijn alle
maal de vogelverschrikker geweest.'). De
menselijke soort heeft het magisch wereld
beeld geheel achIer zich gelaten en in
plaats daarvan het rational isme volledig
aanvaard.Misschien wordt hun gebrek aan
devotie ook deels verklaard uit het feit dat
ze inmiddels blasé zijn geworden door hun
confrontaties met andere soorten almachti
ge onsterfelijken. De meestesoorten torren
zijn alleen maar ontzettend pissig wanneer
Q ze zijn voel dwars zet. Picard reageert
anders. Nel zo min als de andere soorten
torren kan hij hel wezen dat aan de voel
vastzit bevatten, maar in plaats van zich de
weg door de voet te laten blokkeren is hij in
staat er omheen te lopen, hetgeenQ klaar
blijkelijk bevredigt.
Q is arrogant en bazig en heeft zowat alle
intelligente soorten in het melkwegstelsel
geschoffeerd. Natuurlijk beschikt hij over
de kennis en macht die hem veroorloven
zich zo te gedragen, maar die kennis en
macht vormen slechts het middel dat hem
daartoe in staat stelt. De echte reden voor
zijn onverteerbaar gedrag i dat het de tor
ren zo snel mogelijk door zijn hoepeltjes
laat springen. Hoe sterk hij zich ook ver
veelt, hij heeft altijd haasten de torren die
hij lastig valt stellen dal maar al te zeer op
prijs. Ze hebbenzo de pestaanhem dat het
niet in ze opkomt hem eens voor een kopje
thee uit te nodigen. Q komt alleen op

--. Voor Q zijn wij niet meer dan rorr-en.

visite als het in zijn kraam te pas komt;
zomaar even komen koffieleuten doet hij
niet.
Zo arrogant en bazig als Q is, zo alwetend
en almachtig, treedt hij de stervelingen
toch op basis van gelijkwaardigheid tege
moet. Degenen die ongetwijfeld de groot
ste hekel aan hem hebbenzijn de kapiteins
en commandanten die hij confronteert: er
kan immers maar één kapitein op de brug
van een schip zijn en wanneerQ verschijnt
wordt het gezag van de wettige kapitein ter
discussie gesteld, want Q heeft net zoveel
pips op zijn kraag als Picard, Janeway en
Sisko.Q is in principe volledig bevoegdhet
gezag over een schip van de vloot van de
Federatie te voeren: hij bezit de pips, de
kennis en vaardigheden en ongetwijfeld zo
hij wenst ook de aanstelling. Voor Picard,

Janewayen Sisko is hij eenconcurrent; een
van het soort dat ze niet kunnen tolereren.
Ze willen hem van hun brug en van hun
schip ar en onbewust zullen ze door hun
eigen territoriumdrift gedreven daartoe
alles in het werk stellen, zoals een koe
koeksjong door zijn instinct gedreven zijn
concurrenten uit her nest werkt. Ze hebben
alleen kans daarin te slagen omdat Q ze op
basis van gelijkwaardigheid tegemoet
treedt. Het zou voor Q immers een fluitje
van een cent zijn een vijfde pip aan zijn
kraag toe te voegen, wat hem hun onaan
tastbaremeerderezou maken.

Q komt nooit zo maar langs. Hij heeft altijd
eenmotief. En achter dat motief gaanande
re motieven schuil, motieven waar hij tor
ren niet mee verveelt. Achteraf gezien heb
ben Picard, Janewayen Sisko altijd baat bij
het bezoek van Q, ook al brengt hij ze nog
zo erg in de problemen, maar naar zijn
ware motieven kunnen ze zelfs niet gissen.
Ook ik kan daar geen uitspraak over doen;
mijn denkniveau ligt immers ook niet veel
hoger dan dat van de gemiddelde lor. ~



I-IET I-IOLODECI~
Door: Anne-Marieke Mcij

Wanneer je mijn vorige artikel over de
transportertechniek hebt gelezen, hoop
ik dat je nu weet hoe een transporter en
een replicator werken. Om dit onder
werp nu volledig af te ronden, ga ik wat
vertellen over het Holodeek, waarin ook
gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van
de transportertechniek.

Het Holodeck is een ruimte waarin men
allerlei omgevingen kan simuleren. Men
ziet niet alleen dingen, maar voelt, ruikt en
hoort ze ook. Op deze manier lijkt het net
echt of je bijvoorbeeld in een bos bent. Als
je dan door zo'n gesimuleerd bos loopt,
lijkt het net of je echt vooruitgaat en je
omgeving stilstaat. Je ziet in de verte
vogels vliegen en het bos lijkt oneindig
groot. Dit is niet het geval. Het gesimuleer
de bos is niet groter dan de grootte van de
kamer waarin het Holodeck is. Door mid
del van forcefields word je zelf op je plaats
gehouden en beweegt je omgeving juist om
jou heen. Je kunt het een beetje vergelijken
met een computerspelletje. Je loopt door
een veld heen en ziet allerlei dingen, maar
als je ergens anders naar toe gaat, ga je een
ander veld in. Het verschil is alleen dat je
op het holodeck al in de verte ziet waar je
naar toe loopt en dat je er helemaal niks
van merkt als je een ander 'veld' binnen
treedt. Om dit alles te verwezenlijken, wor
den twee subsystemen gebruikt:

1. De holographic imagery subsystem.
Deze zorgt voor de achtergrond, de voor
werpen en zorgt ervoor dat alles er 3-
dimensionaal uitziet. Je kunt deze een beet
je vergelijken met een hologram.
Holografie is op dit principe gebaseerd:
een projectie weer te geven van een 3-
dimensionaal beeld op een 2-dimensionaal
vlak. Simpel gezegd kan dit door op een
bepaalde manier lichtstralen op het opper
vlak te laten schijnen. Iedereen kent wel de
voorbeelden hiervan op een creditcard of
videoband. Het is tegenwoordig ook a]
mogelijk om een 3-dimensionaal beeld te
creëren, waar je omheen kunt lopen en die
je van alle kanten kunt bekijken, net alsof
het een echt voorwerp is. Het enige ver
schil met de werkelijkheid, is datje het niet
kunt aanraken. Pas dan merk je dat het
geen echt voorwerp is. Dit principe wordt

dus gebruikt voor dingen die men toch niet
za] aanraken. Ik neem als voorbeeld maar
weer het bos. De vogels die hoog in de
lucht vliegen, de lucht zelf, bomen in de
verte enzovoort. Deze dingen worden alle
maal geprojecteerd door het hierboven
genoemde systeem. Speciale 'forcebearns'
zorgen ervoor dat achtergrondvoorwerpen
die vooraan staan solide lijken en verder
zorgen die 'forcebearns' ervoor dat, als je
zo'n voorwerp oppakt, het net lijkt of je
echt iets in je hand hebt.

2. De matter conversion subsystem. Dit
systeem 'maakt' de eigenlijke personen en
dieren, die men kan aanraken en waarmee
men eventueel kan spreken en dergelijke.
Hiervoor wordt de transportertechniek
gebruikt. Grove materie die ergens in het
schip of iets dergelijks ligt opgeslagen,
wordt gerepliceerd tot deze personen. Deze
kunnen onder andere bewegen door middel
van zeer nauwkeurige 'tractor beams'. Het
resultaat met die personages is een soon
zeer realistische 'poppen' die als enige
grens de software hebben, waarin gepro
grammeerd staat wat ze moeten doen.

Onduidelijkheden?

- Tussen de 'holographic imagery subsys
tem' en de 'matter conversion subsystcm'
hoor je geen verschil te zien. Alleen als er
wat mis is merk je dat. Je merkt dan nog
wel wat meer.

- Over objecten buiten het holodeck. De
personages die gerepliceerd zijn, bestaan
uit echte materie en dus kunnen zij buiten
het Holodeck bestaan. Alleen heeft de com
puter dan geen controle meer over hen, dus
kunnen personen niks meer. Ze zijn
immers gewoon 'poppen'. Een op transpor
ter-repliceer gebaseerde techniek kan geen
levende wezens creëren. Dan vraag je je
natuurlijk af: 'Wat dan als Picard een boek
buiten het Holodeck gooit?' Dat boek is
natuurlijk een ding, dus een hologram en
Picard kon het vast houden door de 'omni
directional holo diode' (OHO). Dit is het
basis mechanisme van het Holodeck. Deze
OHD's zenden de hologrammen uit en
kunnen de kleine forcefield beams uitzen
den, waardoor het net lijkt of een voorwerp
echt bestaat en echt materie heeft. Deze
OHD's worden aangedreven door de corn-

puter. Als dan zo'n boek buiten het
Holodeck valt, kunnen de OHD's deze
projectie niet meer uitzenden, omdat dat
boek dan buiten het bereik ervan is.

- De andere prikkelingen zoals geluid en
geur worden veroorzaakt door de wat tra
ditionelere methoden, zoals luidsprekers
en 'atomizers'. Soms zijn dit soort dingen
ook in de objecten geplaatst door repli
ceertechnieken.

- De Doctor in VOY en First Contact
wordt aangestuurd door de computer en
zijn geheugen is zeg maar het geheugen
van de computer. Het enige verschiI tussen
hem en een figuur van het Holodeck is, dat
hij een bewustzijn heeft en zijn eigen pro
gramma kan bedienen. Hij kan dus onder
andere zelf bepalen of de al eerder
genoemde 'forcebeams' en 'tractorbeams'
aan of uit staan. Een dokter moet natuur
lijk wel zijn patiënten kunnen aanraken.
De Doctor is dus een hologram. Men is
bezig om hem door het hele schip te kun
nen laten komen, door overal van die
OHD's te plaatsen. De ziekenboeg heeft
die gewoon al zitten. De ziekenboeg is dus
eigenlijk ook een soort Holodeck.

- De veiligheidslimiet. Op het Holodeck
zit een veiligheidslimiet. Dit zorgt ervoor
dat je bijvoorbeeld niet neergeschoten kan
worden. Maar dit werkt niet altijd. Denk
maar eens aan O'Brien. Hoe vaak hij al
niet de ziekenboeg binnenkwam door een
uit de kom geschoten schouder. Dit kwam
door zijn Kayak-programrna. Je kunt dus
op het Holodeck wel degelijk verwondin
gen oplopen. Om het nog eens kort te zeg-

• gen: je kunt met de veiligheidslimiet aan
niet door een personage worden verwond
of door een omvallende boom of iets der
gelijks, maar je kunt jezelf wel verwonden
door bijvoorbeeld over iets te struikelen.

Voor- en nadelen

Voordelen

- De grote voordelen zijn natuurlijk datje
een film, boek of computerspelletje kunt
'spelen' in een omgeving, waar je er als
het ware echt helemaal inzit. Dat is
natuurlijk veel leuker. Nu kun je ook
schaatsen in de zomer of op het strand lig
gen in de winter.



- Om allerlei dingen te leren is het ook han
dig. Ik neem als voorbeeld het vak geschie
denis. De meest gestelde vraag over de
Tweede Wereldoorlog is: Hoe hebben de
mensen in Duitsland dit kunnen toestaan?
Dan kun je als een soort excursie het
Holodeck opgaan en eens echt meemaken
hoe het is om in die tijd te leven. Verder
kun je nog een vak als natuurkunde nemen.
Wie kan nou beter de relativiteitstheorie
uitleggen dan Einstein zelf?

- Om dingen op te lossen als moorden. Met
behulp van alle getuigschriften kan men
een simulatie maken van hoe het precies en
door wie het gebeurd zou kunnen zijn.

Zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen.
Die ga ik dus niet allemaal op zitten schrij
ven. Denk daar zelf nog maar eens over na.

Nadeel

Een groot nadeel is dat je op het Holodeck
allerlei dingen kunt doen zonder dat het
verdere gevolgen heeft. Dit lijkt op zich
geen nadeel, maar denk eens even verder.

Straks krijg je dan mensen die liever met
de mensen van het Holodeck omgaan. Zo
kun je misschien wel een hele nieuwe
groep verslaafden krijgen: de zogenaam
de 'Holodeckverslaafden'. Als alles net zo
goed kan op het Holodeck, waarom dan
nog in het echt met mensen omgaan en
dingen doen die consequenties kunnen
hebben? Op het Holodeck kan immers
praktisch niets 'verkeerd' gaan. In Star
Trek hoor je hier eigenlijk bij na nooit van.
Ik kan maar 3 voorbeelden bedenken:
Luitenant Reginald Barclay ging liever
om met een Captain Picard op het
Holedeck dan in het echt. Verder nog
Geordi Laferge die Leah Brahrns had
'nagemaakt' op het Holodeck precies
zoals hij haar wilde zien. Tenslotte de
Doctor, die zijn ideale gezin had
gecrëerd .....

Plaats

Op de Enterprise-D zijn vier grote
Holodecks voor gebruik voor de beman
ning op Deck 11. Op Deck 12 en deck 3
zijn twintig persoonlijke Holodecks voor

Op Deep Space Nine heten de Holodecks
Holosuites en zijn ze te vinden in Quark's
bar. Uiteraard tegen vergoeding kun je
daar ook programma's 'huren'.

Toekomst

Ik denk dat het wel degelijk mogelijk is
dat we zoiets als een Holodeck gaan krij
gen. Alleen denk ik dat het dan op een
ander pri nci pe is gebaseerd: Virtual
Reality. Omdat we voor het Holodeck in
Star Trek de transportertechniek nodig
hebben en die voorlopig nog onmogelijk
te volbrengen is, denk ik dat we het echt
hierbij moeten gaan zoeken. VR wordt al
steeds beter, dus ik denk dat het niet lang
meer op zich laat wachten. Misschien
krijgen we straks gewoon een Holodeck
achtig 'iets' in het winkelcentrum om de
hoek en krijg je geen videotheken, maar
zaken waar je speciale Holodeck-pro
gramma's kan krijgen. Persoonlijk lijkt
het mij erg leuk als dit allemaal zou luk-

ken! ~
(In Amsterdam is al zoiets:
lees verder!!)

I-IOLODECI~INAMSTERDAM
Door: Dirk Bontes

Bij het wetenschappelijk rekencentrum
Sara in de Watergraafsmeer is in de tweede
week van juni 1997 officieel een primitieve
versie van het holodeck in gebruik geno
men. Het pikdonkere kamertje is een kubus
met ribben van drie meter. Waren weten
schappers, artsen en technici voorheen
gebonden aan platte weergaven van hun
modellen en ontwerpen, nu kunnen ze
die middels een speciale bril in een fully

immersive VR-environment - inclusief
geluid - van alle kanten bekijken en horen.
De modellen worden gedurende tientallen
uren rekenen door computers geproduceerd
en in enkele seconden stereoscopisch via
spiegels op drie van de vier wanden en op
de vloer geprojecteerd. (Aangezien nie
mand ogen in zijn achterhoofd heeft, is
projectie op de vierde wand overbodig.)
Voor het berekenen van de modellen wordt
gebruik gemaakt van de twee aanwezige
supercomputers - waaronder de Cray - of

experimentele en exotische machines als
de Parsytec (machine voor massief paral
lel rekenwerk). Het kamertje wordt de
Cave genoemd en er zijn er slechts ruim
.een dozijn van in de hele wereld. In
Europa is de Amsterdamse Cave de groot
ste.
Wie ook een seconde in de Cave wil door
brengen dient op zijn minst een hypo
theek op zijn huis te nemen.

Bron: Folia 37, 6 juni 1997.



UIT DE DOOS--I-IET SPELMET DEI~AARTE

Door: Harm Koopman

Namijn introductietekst in de nieuws
brief van augustus 1997 leek het mij
een goed idee om met een vaste rubriek
terug te keren in de nieuwsbrief van
onze vereniging. De vraag met welk
onderwerp was voor mij niet zo moei
lijk: trading cards!

Waarom trading cards? Het antwoordt op
die vraag is simpel, op iedere conventie
waar ik mij vertoon, worden tientallen
vragen afgevuurd in de trant van: 'Bij
welke set behoort dit kaartje? Uit welk
jaar is die set? Waar is hij uitgegeven?
Zijn er speciale kaartjes bij deze set? En
zo kan ik nog wel even doorgaan.'

Uit bovenstaande vragen blijkt dat er
behoefte bestaat aan allerlei gegevens
over trading cards. Ik wil daarom iedereen
die op mijn tekst wenst te reageren uitno
digen dat ook daadwerkelijk te doen.
Klim in de pen er stuur je vragen en/of
opmerkingen naar de bekende postbus in
Utrecht, vandaar komen ze vanzelf bij mij
terecht. Wanneer de gestelde vragen ~oor
een breder publiek interessant zijn "dán
neem ik ze mee in een toekomstige 'Uit
de doos' rubriek.

Geschiedenis

Trading cards bezitten een rijke geschie
denis, die uiteraard niets met Star Trek te
maken heeft. De allereerste trading cards
werden aan het einde van de vorige eeuw
toegevoegd bij de verkoop van tabak en
later sigaretten. Met name in de Verenigde
Staten begon men al rap met het verzame
len van deze plaatjes. Ook in Nederland
gebeurde dat wel maar in veel mindere
mate dan in de Verenigde Staten. Toch is
ook hier de term tabaksplaatjes geen
onbekende. Voorzover mij bekend, zijn er
echter geen Star Trek plaatjes toegevoegd
aan tabak of sigaretten, ook niet in de
jaren 60 en 70.

In de late jaren 50 en 60 zien we een ver
schuiving van tabak naar met name kauw
gum. In veel catalogi staan oudere trading
cards daarom vermeld onder kauwgum
plaatjes. Nog later, midden jaren 70, zien
we een verschuiving naar het verkopen
van enkel en alleen kaartjes, zonder een
toegevoegd artikel. Het is zo omstreeks
deze periode dat uitgegeven kaartjes
rechtstreeks de verzamelaarsmarkt instro
men, iets dat nu in veel grotere hoeveel
heden gebeurd.

Het is onmogelijk om alle marketingme
thoden van trading cards hier te beschrij
ven, doch momenteel bestaat een basisset
trading cards meestal uit 90 tot 120kaart
jes, die via de handel verkrijgbaar zijn in
pakjes van 6 tot 10 kaartjes per pakje.
Deze pakjes zitten op hun beurt vaak in
dozen van 36 pakjes, maar dat kunnen er
ook 24 of 48 zijn. Aan de basisset zijn dan
nog een aantal speciale kaartjes toege
voegd die in een bepaalde rat.io over de
pakjes zijn verdeeld, bijvoorbeeld 1 kaart
je op 6 pakjes. Uiteraard zijn deze specia
le kaartjes voor de verzamelaar moeilijker
te completeren en hebben een hogere prijs
dan de basiskaartjes. In de loop der jaren
zijn er heel veel verschillende speciale
kaartjes (in Amerika chase cards
genoemd) verschenen.

Tot zo ver deze algemene uitleg in een
notedop, de volgende keer hoop ik deze
rubriek een start te maken met de allereer
ste Star Trek trading card set van Leaf uit
1967.Daarna kan ik nog minstens zo'n 30
nieuwsbrieven (lees sets) vooruit ...!



I;ENI~TS& GARVIN'S NITPICI~INGCORNER

Door: Henk Groenendijk en Garvin
Pouw

Allereerst een restje van de vorige nits
die toen niet geplaatst konden worden.
Daarna een aantal nits die door Garvin
zijn gecontroleerd!

'State Of Flux'
Stardate48658.2

I
0.02.11 t/m 0.02.17 Deze nit gaat een beet-
je diep, maal' ik vond loch dat ik het even
moest vermelden: Jancway vraagt aan
Chakotay of hij op de planeet wellicht
onbekende levensvormen heeft aangetrof
fen. De eerste officier antwoordt: 'Niets
andersdan bloedwormen" hiermee sugge
rerenddat bloedwormen de enige vorm van
dierlijk leven op de planeet zijn. Waarom
horen we dan constant vogeltjes zingen op
de achtergrond?

0.02.59 Let goed op het achterste groepje
van de landingsparty vlak voordat Harry
Kim vraagt: 'Where is ensign Seska?' Je
zult de schaduw van een hengelmicrofoon
over het groepje heen zien gaan!

0.07.12 Seska verrast Chakotay met een
terrine champignonsoep. Chakotay pakt
met zijn rechterhand zijn soeplepel. Het
shot verspringt naar een medium close up
en we kunnen zien dal de eersteofficier de
lepel, die nu in zijn linkerhand zit, over
neemtmet zijn rechterhand.

0.08.28 Neelix rapporteert de diefstal van
zijn champignons aan Chakotay. Is Tuvok
niet de eerste persoon aan wie zoiets
gemeld moet worden?

0.09.50 Seska loopt naar de uitgang van
de kamer van Chakotay. Zij stopt en zegt
iets plagerigs tegen hem. Zij staat echter
vlak voor de deur die op wonderbaarlijke
wijze gesloten blijft. Dan draait Scska
heel lichtjes om haar as en nu pas zoeven
de deuren open.

0.17.02 t/m 0.17.1 I Chakotay, Scska,
B'Elanna, Carey, Hennare en Nicolcui
lopen allemaal tegelijkertijd de machine
kamer uit. In de volgende scène echter
komen alleen Seska en Chakotay tevoor
schijn. Zeker, het is mogelijk dat er een
gedeelte van een scène is weggeknipt,
maar waarom horen we dan op de achter
grond het geluid van de pneumatische
deuren?Er zijn twee mogelijkheden:

I. Er ontbreekt een scèneof een gedeelte
ervan.

2. De meneer of mevrouw die de geluids
effecten monteerde, heeft per ongeluk het
geluid van een pneumatische deur inge
last.

0.38.18 Chakotay activeert de holografi
sche arts. Altijd zegt de dokter wanneer
hij ingeschakeld wordt: 'Please state thc
nature of the medica! ernergency'. Dil is
echter de enige keer dat hij, direct nadat,

hij geactiveerd wordt, iets anders zegt,
namelijk: 'Ah? Have I beencalled to tosti
fy?'

Garvins bevindingen:

En dan nu eens wat persoonlijke nits, en
daarmee doel ik op blunders gemaakt
door ons wel bekende Trek-personen.
Allereerst is mij een groot geheim van
captain Picard aan het licht gekomen. AI
zijn passie voor archeologie en zijn loya
liteit aan Professor Riohard Galen ('The
Chasc', TNG) is gespeeld. In de afleve
ring 'The Chase' geeft deze laatstePicard
een zegehete 'Kurlan Naiskos', een beeld
gevuld met meerdere beeldjes, dal vol
gens onze Jean-Luc zo'n 12.000jaar oud
is en verschrikkelijk zeldzaam. Volgens
Picard is dit een prijsloze gift. Hij is er
echter niet bepaald zuinig mee want als
aanhet einde van 'Oenerations' Picard het
wrak van de Enterprise doorzoekt en het
beeld vindt, gooit hij het even gemakke
lijk over zijn schouderom bij zijn logboek
te komen. Niet de juiste manier van eer
betoon aanje overleden leraar en mentor,
als je het mij vraagt.

Een andere blooper mag wal mij betreft
worden toegekendaanMajor Kira in 'Thc
Scarch' (DS9). Stel je eens voor dat je op
een planeet leeft die totaal bevolkt is door
Shapeshifters, Je wilt een signaal verstu
ren zonder dat zij het weten. Je vriendje is
toevallig ook een Shapeshifter, maar je
weel niet waarin hij veranderd is. Wie van
jullie is dan zo dom om je plan aan elke
steen, boom, of plant te vertellen in de
hoop dat dil je vriendje is? Staat de Major
niet meer stil bij het feit dat elke steeneen
andereShapeshifter kan zijn? Niet zo slim
van haar.

Dit was het dan voor deze keer. Mochten
jullie dergelijke ergernisjes opmerken bij
de Star Trek-crews, stuur ze op en wie
weet ziucn ze er binnenkort bij.



VIDEORAPPOR T 3
Door: Harm-Jan Wieringa

Deep Space Nine, video 5.12

'Blaze of Glory'

De Maquis VUUlt raketten af op Cardassia,
die waarschijnlijk niet alleen bijna de
complete bevolking zullen uitroeien, maar
ook de oorlog tussen de
Dominion en de Federatie zal doen uit
breken. Sisko heeft slechts enkele dagen
om de raketten de stoppen, maar heeft
daarvoor de hulp nodig van een voormalig
Maquis-lid, die er echter geen behoefte
aan lijkt te hebben om zichzelf of anderen
te redden voor Armageddon. De humor
wordt wederom verzorgd door Nog, die
een steeds betere officier wordt.

Humor: ~~
Gevoel: ~~~~
Spanning: ~~~~
Waarde-oordeel: ~~~~

'Empok Nor'

O'Brien neemt Nog en een away-team
naar het verlaten Cardassiaanse ruimte
station Empok Nor (Het evenbeeld van
Deep Space Nine/Terek Nor, maar
wordt steeds scheef in beeld gebracht).
Daar aangekomen ontdekt het team
dat het ruimtestation misschien toch niet
verlaten is, dat hun schip geëxplodeerd is
en dat Garak zich wat vreemd gedraagt.
Spanning volop.

Humor: ~
Gevoel: ~~
Spanning: ~~~~~
Waarde-oordeel: ~~~~

Voyager, video 3.11

'Before and aftel"

Kes ontdekt dat ze zich niets meer kan
herinneren. Bovendien verspringt ze in de
tijd. Langzaam komt ze tot de conclusie
dat ze in de tijd terugreist. Met deze afle
vering werpen we ook een blik in de
mogelijke toekomst van Voyager en dat is
een zware tijd. En nu maar raden wie de
vader van Kes' dochter wordt en wie de
schoonzoon ...

Humor: ~~
Gevoel: ~~~~
Spanning: ~~~
Waarde-oordeel: ~~~~

'Reallife'

Terwijl Voyager een onbekend fenomeen
bestudeert, heeft de Dokter een hologra
fisch gezin voor zichzelf gemaakt.
B'Elanna vindt de familie echter veel te
perfect en za] het programma wel wat
realistischer maken. Dat maakt de erva
ring voor de Dokter niet alleen intenser,
maar uiteindelijk ook veel dramatischer.
Een aflevering over emoties.

Humor: ~~~~
Gevoel: ~~~~~
Spanning: ~~
Waarde-oordeel: ~~~~

Voyager, video 3.12

'Distant Origin'

Aliens doen een schokkende ontdekking
in het DNA van de resten van een Voyager
bemanningslid. Een ontdekking die op
hun planeet het bestaande geloof omver
zou gooien. Dat bevalt hun regering niet
zo. Op zoek naar hardere bewijzen, gaan

de wetenschappers op zoek naar Voyager.
Ondanks hun vriendelijke bedoelingen
escaleert de ontmoeting. Ondertussen is
hun regering vastbesloten elk bewijs te
laten verdwijnen.

Humor:
Gevoel: ~~~~
Spanning: ~~~
Waarde-oordeel: ~~~~

'Displaced"

Vreemde mensen verschijnen zomaar op
Voyager. Voor elke verschijning verdwijnt
een bemanningslid. Al snel dreigt er niet
genoeg personeel te zijn om het schip nog
onder controle te houden. Ondanks dat de
vreemdelingen net zo raar opkijken als de
Voyager-bemanning, blijkt er meer achter
het fenomeen te zitten dan op het eerste
gezicht lijkt. Janeway en Tuvok moeten
alles op alles zetten om het schip onder
controle te krijgen.

Humor:
Gevoel:

~~
~~~

Spanning: ~~~~
Waarde-oordeel: ~~~~

Wie wordt de vader van I~es7dochter?







NIEUWS VAN CIC
The Original Series, Captain Kirk

4 november komen de volgende 10 ban
den uit, waarop aflevering 31 tot en met
60. Prijs n. 199,-

The Next Generation, Captain Picard

4 november
2 december

band 79en 80
band 81

Adressen

CIC heeft ons gevraagd of het mogelijk is
dat zij het adressenbestand van onze leden
mogen gebruiken. Nu zegt de wet dat we
het bestand niet uit handen mogen geven,
behalve als u toestemming geeft. Daarom
vragen wij u die toestemming aan ons te
geven. Uiteraard krijgt men nooit meer
dan alleen naam, adres, postcode en
woonplaats.

CIC wil deze gegevens gebruiken om u op
de hoogte te houden van allerlei nieuwe
ontwikkelingen en mogelijk ook leuke
acties en voordelige aanbiedingen.

Het zal dus zeker de moeite waard zijn om
uw toestemming te geven.

Vul het formulier in (of maak een kopie of
schrij f het letter] ijk over) en stuur het naar
TFD, Postbus 135, 3500 AH Utrecht. Zet
linksboven op de envelop: NAW.
Weet u uw lidnummer niet, vul dan uw
adres ook in. Het lidnummer staat op uw
pasje EN op de envelop, waarin uw lijf
blad werd verzonden ...
Bent u pas lid geworden dan heeft u uw
toestemming al of niet gegeven en hoeft u
dit niet in te sturen!

De doelstelling van onze vereniging is een informatie- en uitwisselingsinstelling te zijn met
betrekking tot gegevensover de science fierion-serie 'Star Trek' en haar vervolgen.
Tnhet kader van deze doelstelling wordt het bestuur regelmatig benaderd door bedrijven en
instellingen die interessehebben in het ledenbestand.
Tndienu akkoord gaat met het verstrekken van uw gegevensuit hel ledenbestand, verzoeken
wij u onderstaand uw lidnummer, naam (in blokletters) in te vullen en te ondertekenen.

Lidnummer: Handtekening:

Naam:

Insturen voor 15 december 1997





EPISODE GUlDE, PART 111
Welke aflevering is dat?

We gaan verder met Deep Space 9 en
Yoyager

30E JAAR 1994-95

THE SEARCH. PART I
THE SEARCH - PART II
THE HOUSE OF QUARK
EQUILIBRIUM
SECONDSKIN
THEABANDONED
CIVIL DEFENSE
MERIDIAN
DEFIANT
FASCINATION
PAST TENSE, PART I
PAST TENSE, PART IJ
L1FE SUPPORT
HEART OF STONE
DESTINY
PROPHET MOTIVE
VISIONARY
DISTANT VOICES
IMPROBABLE CAUSE
THROUGJ-I THE LOOKING GLASS
THE DIE IS CAST
EXPLORERS
FAMILY BUSINESS
SHAKAAR
FACETS
THE ADVERSARY

40E .JAAR1995-96

THE WAY OFTHEWARRIOR
HIPPOCRATIC OATH
THE VISITOR
INDISCRETION
REJOINED
STARSHIP DOWN
L1TTLE GREEN MAN
THE SWORD OF KAHLESS
OUR MAN BASHIR
I-IOMEFRONT
PARADISE LOST
CROSSFIRE
RETURN TO GRACE
SONS OFMOGH
BAR ASSOCIATION
ACCESSION
RULES OF ENGAGEMENT
HARD TIMES
SHATTERED MIRROR
THE MUSE
FOR THE CAUSE
THE QUICKENING
TOTHE DEATH
BODY PARTS
BROKEN LINK

50E JAAR 1996-97

APOCALYPSE RISING
THESHlP
LOOKING FOR PAR'MACJ-I IN ALL THE
WRONG PLACES
NOR THE BATTLE TO THE STRONG
THE ASSIGNMENT
TRIALS AND TRIBBLE-ATIONS
LET HEWHO IS WITHOUT SIN
THINGS PAST
THEASCENT
RAPTURE
THE DARKNESS AND THE LIGHT
THE BEGOTTEN
FOR THE UNIFORM
IN PURGATORY'S SHADOW
BY INFERNO'S LIGHT
DOCTOR BASHIR, I PRESUME
A SIMPLE INVESTIGATION
BUSINESS AS USUAL
TIES OF BLOOD AND WATER
FERENGf LOVE SONGS
SOLDIERS OFTHE EMIRE
CHILDREN OF TIME
BLAZE OF GLORY
EMPOKNOR

Star Trek YOY:Voyager

JSTE JAAR 1995

CARETAKER
PARALLAX
TIME AND AGAIN
PHAGE
THECLOUD
EYE OF THE NEEDLE
EX POST FACTO
EMANATIONS
PRIME FACTORS
STATE OF FLUX
HEROES AND DEMONS
CATHEXIS
FACES
JETREL
LEARNING CURVE

20E JAAR 1995-96

PROJECTlONS
ELOGIUM
TWISTED
THE 37'S
INITIATTONS
NON SEQUITUR
PARTURITION
PERSISTENCE OF VISION
TATTOO
COLDFIRE
MANEUVERS
RESISTANCE

PROTOTYPE
DEATH WJSH
ALLIANCES
THRES,HOLD
MELD
DREADNOUGHT
INVESTIGATIONS
L1FESIGNS
DEADLOCK
INNOCENCE
THETHAW
TUVIX
RESOLUTIONS
BASICS PART I

30E JAAR 1996-97

BASTCS PART II
FLASHBACK
THECHUTE
THESWARM
FLASE PROFlTS
REMEMBER
SACRED GROUND
FUTURE'S END PART I
FUTURE'S END PART I1
WARLORD
THE Q AND THE GREY
MACROCOSM
FAIR TRADE
ALTER EGO
CODA
BLOOD FEVER
UNTTY
DARKLING
RISE
FAVOURITE SON
BEFORE AND AFTER
REAL LlFE
DISTANT ORIGIN
DISPLACED



BOEI~EN
Star Trek: New Frontier

Door: Dirk Bontes

In het Star Trek-universum dat we kennen
worden alle avonturen beleefd aan boord
van de U.S.S. Enterprise, U.S.S. Voyagcr,
of Deep Space Nine. Je zou verwachten
dat een slimme schrijver zelf wel op het
ideezou komen StarTrek-avonturen op een
anderschip te laten plaatsvinden, maar de
naar het schijnt veelgeprezen - schrijver
Peter David moest door John J. Ordovcr,
redacteur van Pocket Books, op een dcrge
lijk - volledig voorgekauwd - idee worden
gebracht. Vol enthousiasme heeft hij een
boek geschrevenover de avonturen van de
bemanning van het schip U.S.S. Excalibur
in de wildernis van het ThaIIonische Rijk,
een bestuurlijk en politiek gedestabiliseerd
gebied in onze Melkweg. De bemanning
heeft de gebruikelijke opbouw - kapitein,
arts, navigator, ingenieur, enzovoort - en is
bovendien een

mengelmoesje (soms lcucrlijk) van ver
schillende soorten intelligente wezens. Er
is zelfs nog een Thallonischiër aan boord.
Geen oud-ijzerhandelaar, zoals de kok aan
boord van de U.S.S. Voyagcr, maar een lid
van de uitgemoorde of voortvluchtige kei
zerlijke familie met de status van versteke
ling.
Davids boek is in vier kleine deeltjes uitge
bracht, waarvan dc eerste drie met opzet
met een de nieuwsgierigheid opwekkend
onafgemaakt einde verschijnen. Dit in het
belang van het commercieel succes.
In een interview met Joe Nazarro zat Peter
David zijn boek dermate aan te prijzen dat
ik besloot maar eens een deeltje te kopen.
Het is immers niet te rechtvaardigen je
mening te gevenover een product waarmee
je onbekend bent.
Het New Frontier-boek bestaat uit de vol
gende vier delen: House of Cards, Into the
Void, The Two-Front War cn End Game. Ik
schafte deel nummer drie aan, omdat de
eerstetwee waren uitvcrkocht. Mijn kosten

waren twaalf gulden en vijftig cent en daar
heb ik flink spijt van.Peter David blijkt een
broodschrijver te zijn die weinig vcrheffen
de rotzooi schrijft. De schrijfstijl en ver
haalopbouw is slecht en doet qua niveau
denken aan een mengeling van een Perry
Rhodan sf-blaadje en een Boeketreeks
boekje. Even nog dacht ik dat David op een
weinig onderlegd vrouwelijk publiek
mikte, maar er zitten ook een paar uiterst
gewelddadige vechtscènes in het verhaal
waar een vrouw gegarandeerdop afknapt -
'en ik ook.
Peter David een veelgeprezenschrijver? Ik
wou dat ik nooit van de man gehoord had!
Voor die ene Amsterdamse fan zonder
smaak heb ik nu een Star Trekboekje te
geef. Als nieuw! Gratis af te halen Star
Trek: New Frontier



VERENIGING

Herfst- en wintermaanden zijn bij uitstek
geschikt om eens lekker voor de buis te
hangen en een Star Trek-video te bekijken.
Hier maken we gelukkig niet mee dat een Na betaling van het lidmaatschapsgeld ont
zomerse aflevering in de winter wordt uit- vangt u:
gezonden en omgekeerd! Het is ook de tijd
voor hel in elkaar zetten van bouwpakket- * een lidmaatschapspasje waarmee u kor
ten, het spelen van spelJen en het verzame- ,.,ting krijgt bij een aantal winkels die STAR
len en ruilen van trading cards. Als Star TREK-spullen verkopen
Trek-fan komt u, dank zij uw fanclub, ner- * Korting bij bijeenkomsten van de vereni
gens aan te kort. Op de conventie van 16 ging
november kunt u videobanden, bouwpak- * Het 3-maandelijkse verenigingsnieuws
ketten en trading-cards kopen. Uw bestuur * Via onze WEB-pagina actuele informatie
zal in zijn geheel aanwezig zijn. Kom - www.tfd.nl
gerust langs voor een praatje. We hebben
ook een leuke prijsvraag. Lees daarover op
de pagina van de conventie.
Het ziet er naar uit dat u ons ook tegen gaat
komen op de HCC computerdagen in de
jaarbeurs in Utrecht. Die worden gehouden
op 28,29 en 30 november. Voor computer
liefhebbers een 'must' en het is voor 88,5%
zeker dat wij daar een stand krijgen.
Het bestuur is druk doende met een voor
stel tot wijziging van de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement. In het decem
bernummer zult u daarover alle informatie
onvangen en het ligt in de bedoeling daar
voor eind januari een ledenvergadering te
houden. Bij dat nummer zal ook de accept
giro zitten voor het betalen van uw lid
maatschapsgeld 1998. Na betaling ont
vangt u dan rond maart uw leden pas.

Van de voorzitster

Tot slot: we hebben nog steeds VRIJWIL
LIGERS nodig! Zonder vrijwilligers draait
een fanclub op een laag pitje en komen alle
hand- en spandiensten steeds op dezelfde
mensen neer. Het gevaar voor afbranden is
dan groot. Dus als u hart hebt voor uw fan
club en wat vrije tijd wilt 'opofferen': meld
u aan! Denk er vooral aan dat leeftijd onbe
langrijk is, al ligt de ondergrens op 16
jaar ...

Lucie BLom Calis

THE FLYlNG DUTCH fanclub is

De enige Nederlandse Star Trek vereniging
Postadres:
Postbus 135

3500 AC Utrecht
telefoon: Ol0-4l606 I2

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

Uw lidmaatschapspas is geld waard!

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

Wonderland
Soembawastraat 54a
1095 XC Amsterdam

The American Book Centre
Kalverstraat 185

1012 XC Amsterdam

Silver Screen
Haarlemmerdijk 94
1013 JG Amsterdam

The Gamekeeper
Hartenstraat 14

1016 CB Amsterdam

Boekhandel De KIer
Nieuwe Rijn 45
2312 JG Leiden

Symtasia
Kleiwegstraat 30A
280 I GM Gouda

Card & News strips
Kleiwegstraat 16
280 I GM Gouda

Williams
Hoogstraat 143

3111 HE Schiedam

Toyrific
Heemraadstraat 3

3131 VG Vlaardingen

C's
Lengweg 82

3192 BL Hoogvliet

De PBM Express
Bagijnhof 29

3311 KE Dordrecht

Hobby Modelbouw Dordrecht
Voorstraat 360

3311 CX Dordrecht

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33

2611 JS Eindhoven

Warp9
Haarlemmerstraat 239

23 12 DJ Leiden

Mode Atelier Joyce Helversteijn
Dammekant 29

2411 CA Bodegraven

OPLOSSING PRIJSVRAAG
BABY FOTO's

In het augustusnummer stelde het nieuwe
bestuur zich voor en werd aan u gevraagd de
juiste baby foto bij de huidige koppen te vin
den. De inzendingen maakte ons menigmaal
aan het lachen!

Het oplossen van de prijsvraag bleek wel erg
moeilijk te zijn! Maar uit alle inzendingen
konden we toch nog enkele goede oplossin
gen vinden.

Allereerst de uitslag:

Lucie Blom Cabs
Robert van den Akker
Linda den Hollander
Edwin van Batum
Rob van Doorn
Harm Koopman
Jaap Moerman

baby F
baby C
baby G
baby E
baby B
baby A
baby D

Een inzender had er drie goed, drie hadden er
twee goed en de rest kwam niet verder dan I
of niets.

En de winners are:

Erik Vrijheid, Best
Via loting onder de 3 andere viel helaas
Chi-Wai Hung af en bleven over:
Laurent Holtzer, Steenbergen
Heleen Koopman, Koekengen

De drie prijswinnaars worden van harte
gefeliciteerd en hebben inmiddels hun ,.,
CD-ROM Generations ontvangen. ~



PI-IASERS &- PI-IOTONTORPEDO'S
Door: Riek Romp

Dit keer ga ik het hebben over het
wapenarsenaal van schepen en man
schappen van de Federatie. Zoals
bekend zijn er veel vijandige rassen
waarmee de Federatie te maken krijgt.
Ook al wil de Federatie geen geweld
gebruiken, soms is dat toch nodig om
zich te verdedigen. Daarom zijn schepen
ook uitgerust met diverse defensieve
wapens, zoals de phaser en photontorpe
do's.

Phasers

Bij phasersdenken veel mensenaan lasers.
Toch zit er enig verschil lussen deze twee
toepassingen van wapens. Een laser heeft
als energie alleen licht en is te gebruiken
om ergens een gat in te branden. Zoals
Beverly Crusher dat zou doen op een
patiënt met een 'Iaserscalpel '. Phasers
gebruiken een andere vorm van energie,
een soort elektrische energie waardoor het
ook mogelijk is om een tegenstanderte ver
doven. Phasers zijn er in alle soorten en
maten, maarje kunt ze eigenlijk onderver-

delen in twee groepen: de handphasersen
de phasers die op een schip zijn gemon
teerd. Bij de handphaserszijn er drie ver
schillende types. Een Type-I phaser is een
kleine en niet zo erg sterke phaser die
voorphasersroten geeft. De Defiant moet
zich echter wel zelf richten op een vijan
delijk schip net als straaljagers dat nu moe
ten doen om hun machinegeweer te kunnen
gebruiken. Maar net als ander sterrensche
pen kan de Defiant gewone phascrsgebrui
ken die in alle richtingen om het schip kun
nen vuren.

Photontorpedo's

Photontorpedo's zijn eigenlijk snelle en
moderne raketten die explosieve lading
kunnen meebrengen. Meestal is dit een
lading vanmaterie en antimaterie. Dit zit in
een soort magnetische fles en wanneer het
besturingssysteem opdracht geeft tot ont
steking, wordt gewoon het magnetisch veld
opgeheven en komt de antimaterie in aan
raking met gewone materie waardoor er
dus vervolgens een explosie plaatsvindt.
Een schip als de Enterprise kan 250 pho
tontorpedo's aan boord hebben. Een bij-

zonder systeem op de Enterprise-D is het
bijna tegelijk vuren van maximaal 10 pho
tontorpedo's uit één lanceringsbuis in één
salvo. Photontorpedo's worden meestal
gebruikt wanneer een schip op warpsnel
heid aan het vliegen is. Een photontorpedo
kan zelf niet op warpsnelheid vliegen maar
kan het wel in stand houden als het schip
waarvan het wordt afgevuurd op warpsnel
heid vliegt. De nieuwe torpedo's die nu in
Star Trek geïntroduceerd worden zijn de
quanturntorpedo's, deze zijn sterker dan
pborontorpedo's en je kunt ze meestal her
kennen aan een blauwachtig schijnsel in
plaats van het rode van een photontorpedo,
zoals in 'First Contact'. Als je de explosie
ve lading eruit zou halen kan een pboton
torpedo ook nog op andere manieren
gebruikt worden. Je kunt er bijvoorbeeld
sensors in stoppen en dan is het een
'probe'(sonde), om allerlei astronomische
gegevensmee te verzamelen.Maar zoals in
de film 'The Wrath of Kahn' was te zien,
zijn ze ook geschikt om als doodskist te
gebruiken.

StarTrek movie Reunion "97

Bron: Star Trek Ornnipedia

Star'Trek Generations en StarTrek First Contact kun je nog een maal
op het grote doek zien met geluid in DolbyDigitanl.
En dat is nog niet alles!
Zoals je mischien al weet, komt "StarTrek First Contact" 2 december
op koopvideo uit en op deze speciale dag zal deze reeds te koop zijntl!
Dus als eerste in Nederland kun jij de trotse bezitter zijn van deze video-
band en heb jij de film 3 dagen eerder in huis.
Ook zal er een shopping-promeaade zijn waar je verschillende dealers
uit heel Nederland kunt aantreffen met een groot aanbod van verschillende
merchandise. Eten en drinken kan in Quarks Bar en je kunt er gezeJlig praten
met andere StarTrek fans. Mischien heb je nog dingen die je wilt ruilen, dan
kun je terecht op de ruiltafel. Nu wil je natuurlijk nog maar een ding weten,
WAAR, WANNEER EN HOE LAAT.

30 NOVEMBER 1997
CAMERA BIOSCOOP
Hereplein 73 Groningen
Zaal open om 12.00 uur
Toegangsprijs 1115..=

Je kunt kaarten telefonisch reserveren op tel.nr:
050-3137888 ( tussen 13.00 - 16.00 uur en 18.00 - 24.00 )
Natuurlijk kun je ter plaatse bij de bioscoop ook kaarten kopen.



BRIEVEN EN OPROEPEN
onder redacrtc van Lursa &- BT cror

De dames Duras, Lursa en B'etor, hebben dekking dat er een rnagnetic phase seal op Maar dat za! wel niet. Onze vloeken durf je
de moeilijke taak op zich genomen. alle de laatste deur zit. Daarvoor moet je de vast niet hardop te zeggen. Naar die CO/l

brieven Ie lezen en Ie beantwoorden. Zoals rnagnetic justifier gebruiken om de deur venties wil je echt niet, Allemaal mensen
iedereen weel zijn hel geen makkelijke open te krijgen. Achier de deur zie je Soran bij elkaar die een beetje Federation-ver
dames, maar ze doen hun bestl De een ant- staan. Pakje phaser en zet hem op de hoog- slaafd zijn. g11ll)' 'cha' !! (I)
woordt in HOOFDLEITERS, de ander ste stand en schiet op Soran want hij heeft
doet het cursief.; een krachtveld om zichzelf heen zitten. Als 971104

je genoeg op Soran hebt geschoten dan
wordt hij weggebeamd maar niet voordat
hij de computer heeft opgedragen de sonde
Ie lanceren. Nu heb je slechts enkele minu
ten om de lancering Ie stoppen. Je moet
naar het paneel toe lopen dat hel dichtst bij
de sonde is. Je drukt op de grote groene
balk aan de bovenzijde. Vervolgens op de
blauwe balken links en rechts bovenaan.
Onder de blauwe balk rechts is een groen
vierkantje verschenen. Druk daarop lot de
computer de sonde op de lege ruimte heeft
gericht. Dan druk je op de groene knop die
links riaast de grote rode knop zit.
Vervolgens druk je op cle groene knop die
rechts van de rode knop zit. Tenslotte druk
je op de rode knop en de sonde is in vrije
ruimte afgevuurd en je hebt het station en
de ster gered. Star Trek Generations is wel
op de film gebaseerd maar het verhaal kan
totaal anders lopen. Een voorbeeld daarvan
is dat als je het spel goed speelt, de
Enterprise niet vernietigd wordt.

971101

Ik, Arnold Lubbers, wil alles te weten
komen over Martha Hackett (Seska in
Voyager). In welke films of series heeft ze
nog meer een rol gespeeld? Ook zou ik
graag plaatjes, artikelen en posters van haar
ontvangen. Wie kan mij helpen?

SESKA, DAT IS TOCH DAT SECREET,
DIE BAJORAN DIE CARDASSIAN
BLEEK TE ZIJN? EERLOZE LiSTEN.
BAH, DAAR HOU IK NIET VAN,
MAAR, LEF HEEFT DIE SESKA WEL!
Ja, verzamel liever alles over mij of over
iursa. Wij zijn toch veel betere voorbeel
den. Wij doen tenminste geen moeite Ol/I

een kind van een Human te krijgen. Poeh,
mochten ze willen!

971102

Ik heb een opmerking over wat Lawrence
van Rijn schreef over het CD-ROM spel
Star Trek Generalions. Hij schreef dat als
je iedereen gered hebt het al te laai is en de
eerste ster ontploft. Maar je kunt iedereen
redden en ook voorkomen dat de ster ont
ploft. Dat doe je als volgt: nadat alle
gewonden zijn gered zegt Picard dat Soran
terug is gegaan naar het station. Nu moet je
naar de laagste verdieping gaan en dan zie
je op je tricorder een geel sterretje. Loop
daar naar toe en open de kast waar het
voorwerp in zit. Het blijkt een rnagneiic
jusrifier te zijn. Nu ga je een verdieping
hoger. Als je op je trieerder kijkt zie je dat
el' een levensteken is in een andere kamer.
Je loopt daar naar toe en komt tot de ont-

HU SNAPT HET NIET!! DE VERNIETI
GING VAN. DE ENTERPRISE .IS JUIST
HET LEUKSTE VAN HET HELE SPEL!
Wind je toch niet zo op Lursal De
EI/te/prise vernietigen is natuurlijk leuk,
maar deze persoon heeft het over een spel
letje. Klingons doen geen spelletjes, die
doen hel gewoon echt. Weet je dan niet
meer hoe simpel wij de Enterprise-D over
wonnen hebben? HA, JA, DAT STELDE
GEEN MOER VOOR. Dal jullie zielige
mensen dat nou niet durven. Maar ach, wij
venvachten niet anders.

971103

Sanneke Hooft, 17 jaar, uit Alkmaar zoekt
penvrienden van ongeveer haar leertijd om
over Star Trek (mei name Voyager) Ie
schrijven en om mee naar conventies Ie

Hallo Star Trek-fans,

Mijn naam is Thomas Hocgendam en ik
ben 15 jaar. Ik zoek mede Trek-fans in de
omgeving van Musselkanaal (gemeente
Stadskanaal) om mee te praten over (en
misschien video's kijken van) Stal' Trek.
Het liefst zoek ik iemand van mijn eigen
leeftijd, maar dit is niet noodzakelijk.

Ik zoek ook plaatjes van en informatie over
de Sovereign klasse Enterprisc-E Uil Star
Trek First Contact. Mag van alles zijn:
plaatjes van binnen- en buitenkant, de crew
mag er ook op staan. En informatie als:
bewapening, maximum bemanning, maakt
niet uit. En als het kan hetzelfde over de
Defiant uit Dccp Space 9.

NOU, DIE INFORMATIE KAN IK OOK
WEL GEB RUIKEN! Ja, misschien kunnen
lVe dan de Federation overwinnen. Op
dezelfde manier als we met de Enterprise
o hebben gedaan. Ha,ha, dan zouden lVe
weer laten zien hoe wij als zusters samen
de sterkste schepel! van de Federation kun
nen opblazen. JE GAAT ME TOCH NIET
VERTELLEN DAT DE ENTERPRJSE-D
EEN VAN DE STERKSTE FEDERA
TIONSCHEPEN WAS? DAT WORDT
EEN MAKKIE DAN.

971105

Tyna van Ruitenburg uit Benthuizen zoekt
een actietiguurtje van majoor Kira uit
1994, liefst in gave, ongeopende verpak
king.

KIRA EEN ACTIEFIGUURTJE? KUN JE
WEL ZEGGEN JA, OPGEWONDEN
STANDJE! DIE ZOUDEN ZE INDER
DAAD IN EEN NIET TE OPENEN VER
PAKKING MOETEN STOPPEN. Nooit

gaan. gehoord van de Lursa en B'etor actie-
figuurtjes? Die zien er heel wat beter uit

17 JAAR EN DAN AL INGELIJFD dan die Kira, maar lijken natuurlijk niet zo
DOOR DIE FEDERATlON-FLAUWE- goed als de originele personen! EN DAT
KUL... Tja, Sanneke, je kan hel nog goed KAN OOK NIET. WIJ ZIJN NIET NA TE
maken, als je in hel Klingen gaal schrijven. MAKEN!



971106

Miriarn Aarts (34) uit Tegelen, Limburg,
zoekt een penvriend(in) in haar omgeving
om over DS9 te schrijven en samen naar
conventies te gaan. Ze is licht gehandicapt
en kan zelf dus niet rijden en hoopt dat dit
geen bezwaar zal zijn,

wat helemaal fantastisch is, is dat ze hun
godsdienstlerares hebben overgehaald
Klingon-taal te gaan leren! Nu vragen ze
zich alleen af hoe Klingons zich voortplan
ten •..

KIJK, DAT NOEM IK NOG EENS EEN
GOED INITIATIEF. Ja, dat kost echt
moeite. Maar je kan dan wel g rof zijn tegen

GEEN BEZWAAR, HOOR, IK KAN HET je lerares. Dat is immers een Klingon
OOK NrET, MAAR ALS JE DURFT RJJ gebruik. In mijn tijd op de aarde lachten
JE MAAR MET MIJ MEE. Sinds wanneer
kom jU om in de behulpraamheid? Je eigen
zuster wil je vaak niet eens helpen. Je wil
zeker weer graag iemand afslachten.
Misschien moet ikje eraan helpen herinne
ren dat er geen eer in is om een Qa' Hom
(2) te vermoorden. HE, NLET METEEN
ZO KRAMPACHTIG DOEN. GEWOON
GEZELLIG EEN STUKJE LAAGVLIE
GEN KAN TOCH GEEN KWAAD.

971107

Hans Beekers zoekt iemand die hem kan
helpen met het spel DS9 Harbinger. Hij is
in een nmabout samen met Kira neerge
stort op een planeet. Hij moet zo snel
mogelijk contact maken met Odo, heeft
een phaser uit de nmabout gepakt en is in
een lift een doolhof binnengegaan. Daar
twee powerstations in werking gesteld en
naar een andere lift gegaan. Hij komt ech
ter niet verder ...

mensen mij uit 01/1 Kliugon. Nu niet meel:
He He. KLein D'k tahg-je laten zien en
gebruiken en probleem is opgelost. EN
HOE KLINGONS ZICH VOORTPLAN
TEN DAAR KUNNEN HUMANS NOG
EEN HOOP VAN LEREN! Nee, we kun
nen het je natuurlijk wel leren, maar dat
overleef je niet. Jullie zijn daar gewoon te
slap voor gebouwd. Ik ben maar een enke
Ie man tegengekomen die eventueel in aan
merking kwam. Maar die moet je dan gelijk
na die nacht ouder de grond stoppen.
Onhandig. Nee Lursa geen commentaar!
AHH?! Toch raad ik jullie aan naar de DS9
aflevering 'Looking voor Par'Mach in aL
the wrong places' te kijken. Don krijg je
met veel fantasie een aardig idee van hoe
het in zijn werk gaat. Hoewel die verachte
lijke Grilka het dan met een Ferengi doet?
Gatverdarrielï WAT IS DAT NOU WEER
VOOR RAAR WOORD?

971109

Geachte redactie. Als laatste redmiddel
IK ZEI TOCH DAT ZE KlRA GOED schrijf ik u deze brief. Mijn schoonzoon,
MOESTEN INPAKKEN. NOU JA, NU dochter en kleinzoon wonen in Duitsland
HOEFT HET DUS NIET MEER... en zijn Star Trek-fanaten. Nu weet ik dat er
Neergestort met een Ruttabout. Nooit van van Star Trek borduurpatronen bestaan,
de automatische piloot gehoord? Tss, kan alleen mij lukt het niet via pers en radio ze
nog niet eens vliegen. Dat Kira met jou in te pakken te krijgen. Ik zag in uw blad
een schip wilde stappen. Nu zit je dan ook oproepen staan dus dacht ik dal is mijn
nog eens vast in een doolhof Hoe doe je hoop. De kinderen zijn eind dit jaar 10 jaar
hel? VertroulV op je instinct, een echte getrouwd en ik wil ze met iets unieks ver
Klingon vindt zijn weg dan wel. EEN rassen, vandaar mijn zoektocht naar bor
ECHTE KLlNGON HEET GEEN HANS duurpatronen.
BECKERS. Ik weet trouwens een veel lcu- Berty Dekker van Vliet
ker spel voor je: ST Klingon. Door steekje
misschien nog wat van op,

971108

Robert v.d. Spek en Erik Martcris vertelden
ons over hun geheime schuilzolder,
Starbase 4647, waar ze hun Star Trek
Verzamel Archief hebben opgericht. Maar

NOU WORDT HET HELEMAAL MOOI,
AARDSE NIJVERHEID! HUMANS
WETEN ZICH ECHT GEEN RAAD MET
HUN ENERGIE. Borduren, gefeliciteerd.
U krijgr de prijs voor de grootste tijdver
spilling aller rijden. IN EEN LUSTJE!

971110

Peter van den Berg heeft wat reacties op
brieven:

970808 Merel Hofman - Arnhem Op inter
net werden onlangs uniformen te koop aan
geboden!
970809 Patriek Disveld - De update heb ik
wel toegestuurd gekregen uit de VS; waar
schijnlijk is de kaart zoekgeraakt.
970811 Ruud Savijn - Naar mijn idee is het
spel Judgcmcnt Rites zowat hetzelfde als
het spel 25th anniversary game.
970815 Anja Boerrna - Er is bijvoorbeeld
een CD te koop (ongeveer f1. 25,=) getiteld
Star Trek Sound Effects. GNPD 80 I0
Crescendo Records; hier staan allerlei
geluiden op uil TOS.

Ik heb zelf ook een verzoek of vraag:

Het is al een lijd geleden (1994), maar in
jullie blad van die tijd, namelijk nr. 29 jaar
gang 9 stond Ie lezen over de minicon
Reguia One. Er werden toen video's
geloond van 'Where No Man Has Gone
Before' en "The Motion Picture', beide van
een lagere versie, De eerste 60 minuten en
30 sec., dc tweede 145 minuten. Graag zou
ik deze video's willen bemachtigen. Mijn
vraag is hoe, waar of wie deze in zijn bezit
heeft. Gelijk een tweede vraag: bestaan er
nog andere langere versies van afleverin
gen?

Zozo, iemand die de moeite neemt de zie
lige vragen in deze rubriek te beantwoor
den. Ik heb werkelijk medelijden met je.
jlyajbe' (3) Het kost je geld en je helpt er
mensen mee?! NobeL hOOI:

(I)*@$%
(2) letterlijk: klein knaagdiertje, meestal
bedoeld voor iemand die niet kan vechten.
(3) Ik begrijp het niet

Wil je reageren naar een van de briefschrijvers?
Doe dat dan als volgt.
Schrijf je brief en stop hem in eenenvelop. Plak
op die envelop alleen een postzegel van 80 cent
of meer bij een zware brief. Stop deze envelop
in een nieuwe envelop en zet in de linkerboven
hoek hel NUMMER van de brief (hel nummer
begint met 971 I ..) Stuur die naar Postbus 135,
3500 AC UTRECHT. Wij zorgen ervoor ,.,
dal het op de goede plaats terechtkomt. ~



DEEP CON L97
Door: Jaap Moerman

Op zondag 16 november houden we de
laatste mini-conventie van dit jaar. We
hopen weer veel Star Trek-fans te mogen
ontvangen in het zalencentrum De
Tongelreep te Eindhoven. Naast de hande
laren zullen er weer de nieuwste video's
worden vertoond cn zal René van Os een
ouderwetse nitpicking-prcscntatic houden.
Voor leden die gek zijn op de kleine (en
somsgrote) productie-foutjes is dit de gele
genheid om ze lC besprekenen uil Ie wis
selen. Hel is nog niet helemaal zeker of de
QUIZ doorgaat, omdat op hel moment van
dit schrijven er nog maar cen paar oplos
singen van de trivia binnen zijn. Wil je op
16 november ook meedoen aan de live
QUIZ dan kun je nog tot 10 november je
oplossing opsturen naar postbus 135,3500
AC Utrecht onder vermelding van TRI
VIA.

De kostuums worden bij elke mini-con die
we organiseren mooier. We nodigen dan
ook iedereen uit om zoveel mogelijk in
kostuum te komen en dan mee te doen aan

Er zijn deze keer weer mooie prijzen te
winnen. Als je als Bajoran of Cardassian
komt maak je, bij minimaal 5 deelnemers.
kans op een extra prijs en speciale vermel
ding in het clubblad.

Speciaal voor die personen die al lang op
zoek zijn naar een mooi uniform komt
WARP-ONE uit Engeland over met de
mooiste StarTrek UNIFORM EN.

DEEP-CON '97
16 november

12.00 tot 18.00 uur
Antoon Coolenlaan

Eindhoven

Voor directe informatie over DEEP-CON
'97 kun je terecht bij Jaap Moerman, tel.
010-4425128. Heb je internet kijk dan op
de thuispagina van The Flying Dutch
(hup:/Iwww.tfd.nl) en klik op het DEEP
CON '97-logo voor meer informatie en een
routcbcschrij ving.

De Tongelreep is met openbaar vervoer
makkelijk te bereiken. Vanaf NS Station
Eindhoven neem je de bus 7 naar de ijs
baan. De bus stopt recht voor De
Tongelreep.

Bij de clubtafel vind je ongetwijfeld wel
een bestuurslid waar een praatje rnecgc
maakt kan worden. Bovendien een prijs
vraag: raad de gemiddelde leeftijd van de
zeven bestuursledenen win een kartonnen
Picard of Riker. De uitslag wordt om J7.oo
uur bekend gemaakt.

Per auto volg je deA2/A67, richting Venlo.
Neem de afslag Waalre (Motel Eindhoven)
en ga richting Eindhoven. Je zit dan op de
Aalsterweg. Na enige tijd zie je links de
Anion Coolenlaan. De Tongelreep komt
aan de linkerkant. Parkeer je auto en volg
de bordjes.

Tot ziens in Eindhoven!

-



INMEMORIAM
We ontvingen het schokkend bericht van
het overlijden van Danny vander Hoek. Hij
wa eenenthou iast vrijwilliger vande fan
club en trad op in de Paul de Leeuw uit
zending over Star Trek. We laten nu zijn
oom aan het woord:

Darmy's Star Trek

Woensdag 17 september is op IS-jarige
leeftijd mijn lievelingsneef Danny van der
Hoek overleden. Een vanzijn grootste hob
by's was Star Trek en alles wat hiermee
samenhangt. Zijn allergrootste wens was
dan ook om na zijn dood, net als Gene
Roddenberry (de maker/bedenker van de
serie), gelanceerd te worden om, na een
aantal jaren om de aarde gecirkeld te heb
ben, nog eenmaal de hemel op te kunnen
lichten. Daarom i er nu een speciale actie
van start gegaandie tot doel heeft om deze
laatstewens van Danny mogelijk te maken.

Darmy's laaste wens is te vervullen!
Tegenwoordig kan de as van een overlede
ne op een milieuvriendelijke wijze samen
met eensatelliet worden gelanceerd om na
een aantal jaren te schitteren als een mete
oriet bij terugkeer in de dampkring. Dit
wordt mogelijk gemaakt door Celcstis, een

organisatie die zich inzet om ruimtevaart
bij het 'gewone' publiek te brengen en als
onderdeel hiervan deze unieke mogelijk
heid biedt.

Om Darmy's laatste wens te vervullen en
het voor zijn ouders, broertje en vriendin
mogelijk te maken hierbij aanwezig te zijn
is geld nodig. Geld dat zij niet hebben. Het
doel van deze actie is dan ook de hiervoor
benodigde fl. 15.000,- bijeen te brengen.
Daarom roepen wij (Danny's vrienden en
familie) hierbij iedereen op die een fan is
van Star Trek, ruimtevaart of Danny heeft
gekend en meer wil helpen om zijn laatste
wens te vervullen eenbijdrage te storten op
Giro 7665520 ten name van Darmy's Star
Trek te Hoogvliet of op bankrekening
nummer 329541919, ten name van K.HJ.
van Hardeveld inzake Darmy's Star Trek
bij de Rabobank te Hoogvliet

Zodra het juiste bedrag bijeen is, zal
Darmy's aszo snel mogelijk worden gelan
ceerd (eerste lancering op 4 december a.s.)
en aan boord van een satelliet voor een
periode van 6 jaar rond de aarde cirkelen
voordat hij weer terug keert in de damp
kring. Hij zal hiermee postuum de tweede
Nederlander worden die in de ruimte is

is geweest.
Het geld wat na Darmy's lancering nog
overblijft zal worden geschonken aan een
organisatie die ouders vanoverleden kinde
ren begeleidt. Dus een schenking komt
ALTIJD op de juiste plaats terecht!

Regelmatig zal er via een telefoonnummer
en het internet een update van de stand van
zakenworden gegevenen zal iedereenkun
nen zien hoe dicht Danny bij de lancering
is aangekomen.

Meer informatie is verkrijgbaar via een
speciaal telefoonnummer, 010-4160612.

Tevens is er op het internet een speciale
pagina actief via: http://utopia.knoware.nl/
users/karlhh

Schriftelijk is informatie beschikbaar via
Karl-Heinz van Hardeveld

Wijnruitstraat 576
3193 GX Hoogvliet

onder bijsluiting van een gefrankeerde
envelop voor het antwoord.

Alvast heel erg bedankt voor ,.,
uw donatie! ~



PRIJSVRAAG TTT
The Flying Dutch is een vereruging met
een lang verleden. Ooit werd het logo aan
genomen van de Nederlandse landkaart
met de Enterprise daaroverheen.Dit logo is
in de loop der jaren wat vervormd en we
zijn er niet zo bi ij mee.Daarnaastontbreekt
eeneehte huisstijl.

Daarom schrijven we een prijsvraag uit
voor het ontwerpen van eencomplete huis
stijl voor de vereniging. Daaronder ver
staan we minimaal een nieuw logo, brief
papier, (venster)enveloppen en visitekaart
jes.

bovendien een verklaring datje The Flying
Dutch toestemming geeft het ontwerp
- gratis - te gebruiken.

Stop alles in een grote envelop (denk om
kreuken) en zet in de linkerbovenhoek: ent
werpwedstrijd. Stuur het naar Postbus 135,
3500 AC Utrecht.

De voorlopige jury:
Lucie Blom Cal is, Ronald Meerman, Jaap
Meerman, Harrn Koopman en Edwin van
Batum. De jury houdt zich het recht voor
om de prijs niet toe te kennen.

van...., tenzij ze in de jury zitten.

IEDEREEN mag meedoen,dus ook redac- Aandachtspunten:
ticleden, bestuursleden, familieleden

Voorwaarden:

Zend je ontwerp in voor I januari 1998.Zet
nergens je naam op, maar wel een alias
(schuilnaam). Op alle stukken zet je dat
alias. Je doet er ook een gesloten envelop
bij met alleen dat alias op de buitenkant. In
de envelop stop je je naam en adres en

- Maak het ontwerp zowel in kleur als in
zwart/wit

- Zorg voor voldoende ruimte voor tekst!
- Op het briefpapier moet o.a. het postbus
nummer, het bezoekadres.telefoonnum
mer, gironummer en webpagina staan. De
exacte gegevenszijn in het ontwerp nog
niet nodig.

De Prijs:

Dit prachtige, unieke First Contact-jack.
Beschikbaar gesteld door c.1.C. en beslist
niet in de winkel te koop. De moeite waard
om mee te doen!

-
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