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Een redactie krijgt vaak reacties te horen die soms heel positief zijn, maar
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graag vertellen. Helaas
weten we dan niet wat u er
van denkt: de 'stille' ach
terban die het niet nodig
vindt om direct in de pen
te klimmen.
Uiteraard willen we het
blad steeds aantrekkelij
ker maken en daarom vra
gen we uw aandacht voor
de enquête die u in het
midden van dit blad aan
treft. Vul hem in en maak
kans op een mooi spel.
Wij zijn heel benieuwd
naar uw mening.
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NIEUWS
Door: Lucie Blom

Eerste plaats
Paramount, of liever Viacom blijft we
reldwijd op de eerste plaats staan op het
gebied van Science Fierion publicaties.
Uiteraard voor de Star Trek uitgaven.
Niet alleen door de films en video's, maar
ook door de boeken, magazines, poppen,
spellen, kleding, uniformen en andere
rnerchandise. Een van de belangrijkste re
denen voor deze plaats is de 120 miljoen
dollar kostende attractie 'Las Vegas
Experience', waarover u het een en ander
kunt lezen in dit nummer. Ook de wijze
waarop alle zaken rondom de Star Trek
serie in Las Vegas worden verkocht, op
de Deep SpaeeNine promenade, zijn de
bit aan deze titel.

Odo verliefd
Eindelijk beantwoordt Kira Odo's liefde
voor haar. Dit gebeurt in een holodeek si
mulatie, waarin Odo teruggaat naar Las
Vegas in de zestiger jaren. Hij ontmoet
daar een zangeres, (Kim) die hem de
kunst van het hofmaken bij brengt.
Uiteraard wordt er gekust met alle gevol
gen van dien. Odo is al langer verliefd op
Kira. De eerste tekenen daarvan zagen we
in episode 'Faccination', waarin Lwaxana

Troi het vermoeden uitspreekt dat Odo
verliefd is op haar dochter. In 'Heart of
stone'. waarin hij denk Kira te zullen
verliezen, bekent hij haar zijn liefde.
Helaas blijkt de Kira die hij kust, niet
Kira te zijn, maar een. shapeshifter ...
In 'Children of time' vertelt hij het aan de
echte Kira, maar de gevoelens zijn niet
wederzijds. Toch kunnen en blijven ze
goed met elkaar opschieten, zeker als ze
samenmoeten strijden tegen de dominion.

Star Trek IX
Nog veel geruchten over de uiteindelijke
naamvoor de negendeStar Trek film. Zal
'Insurrection' dan toch de uiteindelijke titel
worden? Het filmen schiet al aardig op en
cic planning is een première in december
1998, uiteraard in Amerika. De film zal
vooral meer humor en romantiek bevatten
dan de laatste film. De muziek wordt weer
verzorgd door Jerry Goldsmith.

Seven of nine
De reacties op de rol van 7 of 9 door Jeri
Ryan zijn overweldigend. Zelfs het
Veronica blad wijdde een halve pagina
aan het verschijnsel en noemde haar 'de
meest sexy alicn' van dit moment.
Volgens Veronica hadden ze haar beter

het cijfer 10 kunnen geven.
Vooral de interactie tussen
Janeway en7 of 9 is prach
tig. Overigens stond de
foto in het Veronicablad in
spiegelbeeld!

...

Dax
Het is inmiddels bij iedere
fan bekend: Terry Farrcll,
die Dax speelt stopt de
finitief. Er is inmiddels
een nieuwe Dax bekend.
Zij zal Dax als trill sym
biont in zich hebben. De
nieuwe actrice is Nicole
deBoer (klinkt erg
Nederlands) en zij speelde
onder andere in 'Mission
Genisis', Psi factor en
Outer Limits. Op de Sci-fl
site werd de vraag gesteld
of men het eens was mei

..--..,,_1 deze keus. 65% vond hel

een goede keus. De laatste, negende se
rie, van Deep Space Nine zal tevens de
definitieve laatste serie zijn.

Pratende Tribbles
In oktober komt een videoband uit geti
teld: Star Trek: talking tribbles gift set.
De uitgave bevat twee afleveringen met
Tribbles: 'The trouble with Tribbles' en
'Trials and Tribbleations'. Bovendien
een lirnited Tribble replica met een pra
tende Tribble. De verpakking heeft zelfs
luchtgaatjes om de Tribble te laten ade
men. De prijs? f 74,90.

T.O.S. op Sci-Fi
vanaf 1 September 1998
Zet de video opscherp en geniet! Sci-Fi
gaat alle afleveringen uitzenden.
William Shatner en Leonard Nimoy lei
den de 80 originele episodes in, die digi
taal rernastered zijn en in 90 minuten
worden uitgezonden. De originele volg
orde wordt aangehouden. Er wordt DA
GELIJKS uitgezonden van maandag tot
en met vrijdag 7:30 p.m.- 9:00 p.m. ET.
De Sci-Fi Channel presentatie zal ook
exclusieve interviews bevallen met
JarnesDoohan (Scotty).
Def'orest Kelly (Dr. 'Bones' McCoy),
Walter Koertig (Chekov), Nichelle
Nichols (Lt. Uhura) and George Takei
(Sulu). Meer informatie op:
http://www.scifi.com.

Nieuwe banden
Datum Serie Aflevering
8 september DS9 6.9

Voyager 4.9
6 oktober DS9 6.10

Voyager 4.10
10 november DS9 6.11

Voyager 4.11
8 december DS9 6.12

Voyager 4.12

CIC vertelde ons de reden voor het vaak
uitstellen van de releasedatum. Omdat
Kate Mulgrew de uitgave van Voyager
banden eerst wil zien en goedkeuren,
moeten tekst en lay-out eerst worden op
gestuurd. Pas na haar goedkeuring mag
er gedrukt worden.



LAS VEGAS EXPERIENCE
Door: Piet Sportel

Voorde ware Star Trek-Fan is sinds
kort Las Vegas de enige plaats om
naar toe re gaan. Op 19 maart
1998, mijn verjaardag, was het voor
mij zover: Las Vegas staar bekend
als de grote gokstad. Maar Las
Vegas is meer dan dat. Er zijn vele
shows te zien en concerten te beluis
teren.

Highlights

De mooiste en helemaal gratis is de
Fremont-Experience. Je hebt vast
wel eens een lichtkrant gezien van
die grote reclameborden die uit alle
maal lampjes bestaan. De Frernont
Experience is een straat, een wan
delgebied, 25 meter breed en 500
meter lang, geheel overdekt met een
gebogen lichtkrant.
's Avonds draaien ze daar, op het
hele uur, een filmpje van 5 minuten
lang. Dit begint dan bijvoorbeeld

voor deze hal is een gokruimte ge
heel in Science Fierion stijl.

De gokhal heet SpaceQuest. Zittend
aan de bar kijk je door de ramen
naar buiten, naar de aarde, terwijl
Shuttles af en aan vliegen. Het per
soneel in het casino loopt rond in
Sci-Fi uniformen. De karretjes, voor

het wisselgeld van de
gokkers, lijken boven de
grond te zweven.
Exotische drankjes zijn
aan de bar te bestellen. De
gokhal is continu open.
De Experience gaat open
om 11:00 uur.

met de muziek van Elvis Presley
'Viva Las Vegas'. Zo zijn er drie
thema's: algemene Las Vegas re
clame, Rock and Rail en Country
muziek. De filmpjes en muziek zijn
werkelijk overweldigend.

Experience

De Experience is een themahal in
het Las Vegas Hilton hotel. Vlak

Het wachten wordt be
loond. Eindelijk is het tijd
en de Star Trek hal gaat
open. Na de kassa kun je
twee kanten

op. Aan de linkerkant
zijn Quark's Bar en di
verse winkeltjes. Langs
de rechterkant ga je naar
de Experience-rit. Voor
deze rit moest ik bij de
kassa $14,95 betalen.
Maar dat gaf niet, daar
kwam ik tenslotte voor.
Onderweg naar deze ac
tierit loop je langs vitri
nes met daarin modellen

die het ruimtevaarttijdperk weergeven.
Met alle modellen die ooit de naam
'Enterprise' hebben gedragen en het
eerste schip met warp-drive.
Aan de andere zijde de geschiedenis
van de Star Trek wereld, van Captain
Kirk tot aan de Dominion oorlog.
Vanuit deze gang worden we naar een
lift geleid en de actierit begint

Het licht gaat uit. De lift begint te
schudden. Wind waait door de lift
heen. Dit duurt bijna een halve mi
nuut lang. Het licht gaat weer aan.
We staan nu op de transporter van de
Enterprise. Verbaasde transporter
engineers vragen ons wie er verant
woordelijk is voor deze groep men
sen. De meegereisde liftboys
moeten bekennen dat zij het zijn.
Een luitenant wordt aangewezen om



LAS VEGAS EXPERIENCE
ons naarde brug te begeleiden.
Aangezien ik gekleed ben in mijn
Ltd. Commander uniform wordt er
geregeld gegroet: 'Commander.

de Klingons. Hun sehip wordt on
derweg toch nog vernietigd en we
zijn weer veilig thuis.

ken ga ik even eten en drinken bij
Quark.

Nu deze geweldige vlucht
voorbij is komen we bij de
winkels weer in de be
woonde wereld van de 20ste
eeuw.Tenminste, we zijn nu
bij Zek's Gift-shop. Mooie
kado's zijn hier te koop.
Helaas niet wat in de di
verse bladen te koop staat
aangeboden, maar veel za
ken met het "The
Experience' logo erop.

Over de promenade van DS9 lopen
een Klingon en een Ferengi rond.
Hiermee kun je op de foto gaan.
Kleine kinderen waren flink bang
voor onze Klingon snijder. Anderen
gingen met de twee op de foto. Na
de fotosessie heb ik mijn Tallaxien
sandwich gegeten met Rachacino.
Aan een mooie belevenis is een
einde gekomen. Buiten schijnt de
zon. Het is 19 maart 1998en de we
reld lacht me toe.

Live Long and Prosper
Toch zijn er speciale artike

len te koop. Zoals een mooi Klingon
uniform voor $ 5000. Na de ver
schillende winkels te hebben beke-

'Luitenant'. Als we op de brug zijn
aangekomen, een getrouwe kopie
van de echte, komt
Commander Riker op de
viewer en vertelt ons wat er
aande hand is. Een van ons
is de voorvader vanCaptain
Picard. De Klingons heb
ben ons ontvoerd om te
voorkomen dat Picard ge-

l boren zal worden. De men
sen van de Federatie zullen
hun best doen om ons terug
te brengen naar onze eigen
tijd, zodat Picard geboren
kan worden. Met de turbo
lift worden we naarde shut
tle-bay gebracht. Onderweg
vallen de Klingons weer
aan.De turbolift dreigt neer
te storten, maarde luitenant
weet de situatie Ie redden.
Ik dank hem voor het goede
werk. Nu gaan we in de
shuttle voor onze reis terug.

Een bekwame pi loot vi icgt
ons door de gcvechtslinies,
vlak langs diverse Bird-of
Prey's. door de tijd-vertex
terug naar Las Yegas by
Night. Een vlucht over de
stad langs en over de mooie
hotels en achtervolgd door

...



QUARI~TSBAR
Door: Robert van der Spek
en Erik Marrens

Ferengi wortelmix

Benodigdheden:
10 Ferengi wortels
1 tomaat
ongeveer 5 groene Ferengi bonen
sterke kruiden naar eigen inzicht
pannetje met water
mixer

Bereiding:
Zo, eindelijk een gerecht van eigen
bodem. Laten we maar snel beginnen.
Doe 9 van de tqo wortels in het pan
netje water en zo'n 10 minuutjes op
warmen totdat de wortels zacht zijn.
Giet het water af en doe ze in de
mixer. Mix tot er niets meer van de

wortels over is dan een oranje brei.
Deze heerlijke brei schep je op een
bord. Nu komen de tomaat, de over
heerlijke bonen en de overgebleven
wortel aan de beurt. Je snijdt deze drie
ingrediënten in stukjes of reepjes en
mengt ze dan met de wortel brei. Om
het gerecht wat piuigcr te maken kunje
er zelf nog wat pittige kruiden bij doen.
En, omdat de wortel brei zo zacht is,
hoef je het niet eerst voor je vrouw voor
te kauwen. Jammer!

Als je hier je zus niet voor verkoopt,
dan weten we het niet meer!

Bolian bier

Benodigdheden:
1 glas Bolian Spa
3 theelepeltjes blauwe kleurstof
1 à 2 schepjes Human suiker
en een Human citroen

Bereiding:
Doe in een glas Bolian Spa drie theele
peltjes blauwe kleurstof. Voeg de suiker
toe en knijp de citroen uit boven hel.
glas. Niette veel! Een stuk of vijf drup
pels is genoeg. Nu alles goed shaken en
klaar is Quark. Drink smakelijk en ver
geet niet te betalen.

Kehhhhhhhhhhhhhhhhhé

-
WONDERLAND
Strips & Science Fiction

Soembawastraat 54a
1095 XC Amsterdam
telefoon:

020 - 694 35 62

Postadres:
Postbus 1073
1270 BB Huizen
fax: 035 - 525 89 44

E-Mail adres:
wonderland.nl@worldonline.nl

Openingstijden:
dinsdag
t/m
zaterdag:
11.00 - 17.00

- catalogi op aanvraag
bestellingen en aanvra
gen graag of per fax of
via ons postadres

Gespecialiseerd in Amerikaanse en Nederlandse comics.
Wat bieden wij: - abonnementen op

- comics I magazines I pockets lvideos
op bijvoorbeeld
- Battlestar Galactica
- Dr. Who
- Star Trek
- Star Wars
- X-Files, etc

POSTORDERSERVICE
- maandelijkse verzending van de abonnementen
- 10% korting

- op alle comic-abonnementen
- op vertoon van de leden pas van de Flying Dutch Fanclub

- 5% korting
- als u een abonnement neemt op de Star Trek video-banden

- Original Series
- Deep Space Nine
- Voyager

dus geen fl. 29,95, maar fl. 28,50 per band
- zoeklijstsysteem



DE BEET VAN DE FERENGI
Door: Dirk Bontes

Elk organisme wordt gekarakteri
seerd door de aard van zijn gebit en
monddelen. Zo hebben slakken een
rasptong, kwallen tentakels, geleed
potigen monddelen en zijn mieren
eters en kikkers tandeloos.
Vele anderlingen in het Star Trek
universum hebben een gebit dat
schijnbaar humanoïde is. Het moe
ten daarom net als mensen alleseters
zijn, schepselen die niet uitsluitend
op slechts een soort voedsel zijn ge
specialiseerd, maar allerhande soort
vegetatie en dieren en schimmels
kunnen verorberen. Dat soort wezens
is uiterst succesvol en houdt alle
evolutionaire opties open.

De Ferengi zijn een opmerkelijke
uitzondering onder de humanoïde
wezens in het Star Trek-universum.
Hun zichtbare tanden - en vermoede
lijk ook de dieper in de mond gele
gen gebitselementen - zijn smal en
gespitst en staan schijnbaar lukraak
in de kaken geplant.
De chaotische plaatsing doet denken
aan die van een haai en laat vermoe
den dat Ferengi wekelijks minstens
een gebitselement verliezen en er
een nieuwe voor terug laten groeien.
De smalle spitse tanden vinden we in
het aardse dierenrijk uitsluitend bij
visetende soorten zoals krokodillen
en otters - maar daarvoor hebben de
Ferengi niet de bijpassende langge
rekte vorm van de kaken - en bij die
ren die zich voeden met schelpdieren

of insekten.
Bij de laatsten
hebben de
lange spitse
tanden tot
doel het kalk
of chitinepant
ser van de
prooidieren te
doorboren.
Voor het door
boren van
deze pantsers
is het noodza
kelijk een
grote druk op
een zeer klein
oppervlak uit
te oefenen,
hetgeen de
vorm van de
tanden ver
klaart.

...

Het gebit van
de Ferengi zal
voor elke bio
loog onmid
dellijk aanlei
ding zijn te
veronderstel
len dat het
hier om een
soort gaat die

zich met dergelijke gepantserde
prooidieren voedt, of er althans van
afstamt. Tevens verklaart zo' n voe
dingspatroon het veelvuldig wisselen
van de gebitselementen.
Bij een dergelijk intensief gebruik
van de tanden is het immers niet
meer dan redelijk dat er regelmatig
eentje bezwijkt onder de zware be
lasting waaraan ze worden blootge
steld. De beet van een Ferengi zal
verpletterend en niet te stoppen zijn;
de in zacht weefsel aangerichte
schade echter miniem.
Ook de forse schedel van de Ferengi
is een indicatie dat er door het gebit
forse krachten worden uitgeoefend.
Hoe groter de schedel, hoe meer aan
hechtingspunten er immers zijn voor
de kaakspieren en hoe meer kracht
die kunnen uitoefenen.
Het gebit van de Ferengi zegt veel
over de aard van deze wezens.
De oren zijn echter een lastiger pro
bleem.





HENI,\'S NITPICI'\ING CORNER
Door: Henk Groenedijk.

Inderdaad, hel is alweer een flinke lijd
geleden dat jullie van mij gehoord heb
ben, maar we gaan gewoon weer verder
waar we gebleven zijn met nitpicking en
dus gaan er weer een paar afleveringen
van Star Trek: Voyager door de nitpic
kingmolen.
Voor de meest verse Flying Dweil-leden:
nitpicken betekent grasduinen in film- en
televisieafleveringen van, in dit geval ui
teraard, Star Trek en het speuren naar
foutjes, bloopers, onmogelijkheden en ver
sprekingen. Deze foutjes zit/en echter nog
gewoon in de afleveringen dus met de tijd
code kun je zelf via je video deze foutjes
(of nits) opzoeken.
En ik heb het al eerder gezegd, maar ik
blijf erop hameren: kijk uit met nitpickenl
Het kan zijn dal je er net zoals ik verslaafd
aan kali raken met het gevolg dal je niet
meer normaal naar eenfilm kan kijken!

'HEROES AND DEMONS'
Stardate 48693.2

0.00.53 t/rn 0.0 J .00
B'Elanna en Janewaystaan in de machine
kamer en kletsen wal over de monsters
van de protoster die ze opgestraaJdheb
ben. In de achtergrond zien we een
meneer achter eenconsole staan.Hij staat
ongeveer in het midden van de console.
Het shot verspringt op 0.00.58 naar een
medium close-up en nu staatdezelfde man
aande rechterkant van de console.

0.06.51 t/m 0.06.54
Deze scène bestaat uil twee shots. In het
eerste, een vogelperspectief, stelt Freya
Tuvok en Chakotay voor aan koning
Hrothgar, Freya loopt voorop met haar
speervooruit. Het shot verspringt naareen
lager perspectief en nu heeft zij haar speer
opeensomhoog over haar rechterschouder.

0.12.00
Janeway zegt dat holodecks zijn voortge
komen uit transportertechnologie.
Energie wordt omgezet in materie en visa

versa.Dil kan misschien kloppen voor de
holodecks op de Enterprise 1701-0,
maar holotechnologie die op de Voyager
wordt gebruikt is volslagen anders!
Luister maar eens wat Tom Paris en de
holedokter hierover te zeggen hebben in
de aflevering 'Phage':
'A hologram is a projection of light in a
magnetic containerfield, there is no real
matter involved!' ... '...The magnetic con
tainerfield is creating the illusion of a
body, can be rnodified to allow matter to
pass ihrough it or to be stopped...'. Dil is,
en ik heb het al eens eerder gezegd, een
volslagen andere techniek.
Holedecks op de Voyager wekken slechts
de illusie op van materie (licht in een
magnetisch veld) en werken niet met
echte materie!
In The Next Generation gebruikten de
holodecks op de Enterprise wel echte
materie door energie om te zetten in
echte materie. De makers van Star Trek
blijven beide technologieën door elkaar
gooien want in deze aflevering zegt
Paris, op 0.13.47, dat een hologram niet
in energie omgezet kan worden, omdat
het al energie is... Zeer verwarrend alle
maal!

0.20.13
De dokter herkent de paddestoelen als
'Arnanita Muscaria' (overigens op de
Nederlandse koopbanden verkeerd ver
taald als 'Amonita Muscaria'). Echter,
dezc paddestoel kennen wij hier in
Europa als de vliegenzwam! (Inderdaad,
rode hoed met witte stippen.) De padde
stoelen in de hand van de holodokter zijn
zeker geen vliegezwammen maar lijken
meer op oesterzwammen; een overigens
zeer smakelijke paddestoel die het vooral
goed doet in de soep en waarvan je zeker
niet gaal hallucineren! En dit zijn nu za
ken waarvan je als nitpicker van smult!

0.38.58
De dokter verklaart dat hij Unferth niet
zal doden, omdat hij een eed heeft ge
zworen dat hij nooit iemand kwaad zal
doen. Dit is wel een beetje kort door de
bocht van de holedok. Unferth is een ho
logram en zeker geen levensvorm! Worf
had bijvoorbeeld geen enkele moeite met
het om zeep helpen van zijn holografi
sche sparringpartners tijdens zijn cal is
thnenicaprograrnrna's.



'CATHEXIS'
Stardate 48734.2

0.00.28
Carolyn Seyrnour, de actrice die aanMrs.
Templeten gestalte geeft, heeft al een
aantal keren eerder in TNG gespeeld. Zij
'speelde subcommander Taris in
'Contagionti,' commander Toreth in 'Face
Of The Enemy' en Mirasta Yale in de af
levering 'First Contact'.

0.09.08 t/m 0.13.30
Terwijl Tuvok en Janeway de nevel be
kijken, maakt Tom Paris onbewust met
het schip rechtsomkeert. Janeway merkt
dit omdat het contact met de nevel plot
seling wegvalt. De kapitein laat de oude
koers hervatten. Dan, later op 0.13.30.
maakt Paris opnieuw rechtsomkeert. Er
gaat dan een siddering door het hele
schip. Deze schok ontbrak toen Tom het
schip de eerste keer rechtomkeert liet
maken.

0.13.20
Het computerdisplay laat een graphic
zien van een representatie van Tom Paris'
brein. Precies dezelfde graphic zagen we
al eerder in de aflevering 'Time And
Again', Toen was het een voorstelling van
het brein van Kes.

0.17.55
B'Elanna heeft, zonder dat zij dit zelf
wist, de warpcore uitgeschakeld en
Voyager lamgelegd. Maar er zijn ook nog
anderemensen in de machinekamer aan
wezig. Waarom trekken zij niet aan de
bel?

0.32.15
Paris informeert Janeway over de bioana
lyse die hij heeft gemaakt. Hij zegt dat de
blauwe plekken op de nek en schouders
van Kes het resultaat zijn van een 'Vulcan
neck pinch'. Waarschijnlijk is dit het
zelfde als een Vulcan nerve pineh, een
techniek waarbij door met de vingers
druk uit te oefenen op bepaaldezenuwen,
een tegenstander kan worden uitgescha
keld.
In de ruim dertig jaar dat de nerve pinch
binnen Star Trek wordt toegepast, is dit
de eerstekeer dat deze niet gewelddadige
techniek blauwe plekken en schrammen
achterlaat.

0.4·1.10 t/m
0.41,18
De holodokter
haalt een instru
mentje van
Chakotay's hoofd
en de cardiostirnu
lator van zijn borst.
Het instrumentje
dat op het hoofd
van de eerste offi
cier zat, houdt de
dokter in zijn lin
kerhand en de car
diostimulator in
zijn rechterhand.
Het shot verspringt
naar een medium
close-up van
Chakotay en nu
houdt de dokter de
cardiosti rnulator in
zijn linkerhand en
het andere instru
mentje in zijn rech
ter hand.
In het begin van de
aflevering ver
klaart de dokter dat
hij niets voor
Chakotay kan doen
omdat de eerste of
ficier hersendood
is. Echter, aan het
eind van deze episode krijgt hij het toch
voor elkaar om Chakotay uit zijn coma te
halen. Waarom maakt de dokter zo'n dra
matische opmerking terwijl hij moet we
ten dat hij Chakotay bij kan brengen?

'FACES'
Stardate 48784.2

0.00.14
Worden wij hier werkelijk geacht te gelo
ven dat de boeien waarin B'Elanna Torres
hangt, haar vast kunnen houden? Het lijkt
zo kinderlijk eenvoudig om hieruit te ont
snappen.

0.02.37
Tuvok had direct al kunnen vermoeden
dat er iets mis was met Neelix' plorneek
soep. In de originele serie hebben we al
kennis gemaakt met plorneeksoep in de
aflevering 'Amok Time'. Hier was de

soep paars/blauw. In deze aflevering is
de soep echter oranje.

0.08.46
De doorgang naar de slaapzaal waar
Paris en DUfst doorheen lopen, lijkt ver
dacht veel op een vertimmerde versie van
de polaire energiecentrale uit 'Time and
Again' en de ondergrondse schuiltunnel
uit 'Phase'.

0.26.45
Die tengere Tom Paris heeft nog behoor
lijk wat kracht in zijn armen! Hij tilt in
deze scène twee rotsblokken ter grootte
van een pompoen!

0.29.08
(Mens) Torres is te zwak om te werken.
Twee Vidiiaanse bewakers komen haar
halen om haar terug te brengen naar de
barakken.



NITPICI~ING...
Paris wil de bewakers nog tegenhouden,
maar B'Elanna zegt dat het oké is, omdat
ze misschien vanuit de barakken contact
kan leggen met Voyager. Is dit wel ver
standig om dit zo pontificaal tegen Paris te
zeggen als er twee Vidiianen naast hem
staan?

0.31.08
De Vidiianen hebben een interessante op
bouw van hun schuilplaats: in de slaapzaal
van de werkers staat een computertermi
nal van waaruit het mogelijk is in te bre
ken in de centrale computer! Overigens:
sinds wanneer kan Torres zonder veel
moeite inbreken in een voor haar totaal
onbekend computersysteem? En waar en
wanneer heeft zij een cursus Vidiiaans ge
volgd? Chapeau, Torres!

0.32.07
Zo'n Vidiiaans scanner/wapen/operatie
instrument is werkelijk voor alles te ge
bruiken. (Klingon)Torres gebruikt het
ding ook al als afstandsbediening om de
deur van de barakken te openen! Maar

het apparaatje werd door (Klingon)
Torres gejat van een van de bewakers
die zij in de barakken heeft neergesla
gen. Hoe is zij erin geslaagd om zonder
het ding binnen te komen? En hoe kan
het dat zij het apparaatje überhaupt weet
te bedienen?
Nota bene: toen eerder in de aflevering
twee bewakers Durst kwamen halen,
gingen zij gewoon de deur weer uit
zonder gebruik te maken van de af
standsbediening want toen was er geen
piepje te horen, zoals dat wel het geval
is bij Torres.
De Vidiianen gebruiken anderen om
tunnels te graven, maar waar dienen
deze tunnels voor?

Janeway komt haar belofte niet na
In 'Phage' zegt ze tegen de Vidiianen
Dareth en Motura het volgende: 'If I ever
encounter your kind again, 1'11do what
ever is necessary to proteet my people
from this 'harvesting' of yours. Any
agressive actions against this ship or its
crew, wiJl be met with the deadliest

force .. .'. Maar wat doet de kapitein aan
het eind van de aflevering tegen de
Vidiianen? Niets!

En waarom grijpt Janeway niet in om in
ieder geval de andere gevangen te bevrij
den? Zelfs de aardige Talaxiaan die Pat-is
en Torres water kwam brengen, wordt
botweg vergeten. De prime directive lijkt
in dit geval zeker niet van toepassing.
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I-IET ONTSTAAN VAN I~LINGONS
Door: Robert v.d. Spek

Lallg geleden, toen de Klingons nog niet in
de ruimte warelI geweest, vertelden ze el
kaar verhalen over allerlei dingen die je in
het leven kon gebruiken. Ook nu nog wor
den dergelijke verhalen verteld. Die verha
len gaal/ vall vader op zoon en vall moeder
op dochter. Een vall die verhalen verklaart,
volgens de oude Klingons. het ontstaan VOl/

hun soort. 111 de meeste van die oude ver
halen spelen goden een grote rol. Bij dit
verhaal is dat ook zo. Hel is al heel oud.
Het werd in de Klingon-Indiaanse stam
'coap'loe' verteld om kinderen begrip voor
hun medemens (oJ eigenlijk mede-Klingon}
bij te brengen.

Lang geleden, op de huidige Klingen pla
neetQo' noS,waser ook leven.De Kl ingons
bestonden toen nog niet. Er was wel plan
tengroei eh er waren dieren. Hel was er erg
rotsachtig. De goden haddener de rouwtjes
in handen.Zij lieten het stormen. regenen,
warmer en kouder worden. Er leefde een
heelspeciaaldier met de naamKlingon. Op
eengrauwe dag besloot hij eensop bezoek
tegaanbij de godenom ze eenvraagte stel
len. Na een lange reis vroeg hij aan de go
den of er ooit nog anderesoortendieren op
de p'1aneetzoudenkomen.
De goden vonden het een goed idee en ze
vonden hem de juiste 'persoon' om die
nieuwe soort te ontwikkelen, aangezienhij
met het ideewasgekomen.Maar daarmoest
hij wel wat voor doen. Hij moest vande go
den zeven voorwerpen zoeken. om het
nieuwe volk uit te ontwikkelen. Dele voor
werpen kon hij vinden in het rotsachtigege
bied "ta'kuo-la", een gebergte van 7 km
hoog en 3 km in doorsnede.

Klingen ging met het voorstel akkoord en
begon aan de tocht. Onderweg dacht hij
eensgoed na. Hoe zou hij de nieuwe scort
willen maken?Ze moeten eerbied voor el
kaar hebbenen veel begrip. En ze moeten
natuurlijk machtig worden. Met die ge
dachte liep Klingon verder.Het werd avond
en Klingon kreeghonger.Hij ving eensoort
konijn, haaldehet vleeseruit en droogde het
vel. De volgende ochtend ontdekte hij dat,
door de vochtige nacht, het vel was gaan
rimpelen. Hij stopte het in zijn buidel.
Dit was het eerste voorwerp dal hij nodig
had. De volgende dag slenterde hij een

beetje rond. Zijn oog viel op een steen.Een
steen was sterk en onverwoestbaar. Hij
stopte de steen in zijn buidel. Dit was het
tweede voorwerp dat hij nodig had. De
derde dag zag hij een vis in een snel stro
mend riviertje. Een vis is intelligent, snel en
handig. Hij probeerde de vis te vangen,
maar dal viel niet mee.omdat de vis steeds
weg schoot. Paseen halve dag later had hij
de vis gevangen. Ook de vis stopte hij in
zijn buidel. Omdat hij moewas van het van
gen vande vis ging hij slapen,maarkon niet
in slaap komen door een paar blaffende
beesten.Toen hij ging kijken zag hij dat het
twee dezelfde beestenwaren. maar elk van
eenanderegeslacht.
Klingon kreeg hel idee om ook twee ge
slachten te maken voor de nieuwe soort.
Hoe jammer hij het ook voor die beesten
vond, hij moestze vangen.Dit ging heelwat
makkelijker dan bij de vis. Hij sneed het
deel dat hij nodig had uil de dieren.. Nu had
hij vijf voorwerpen in zijn buidel. De vol
gende dag kwam hij langs een ravijn en
langseen beekje, maar hij kon niets vinden.
Maar net toen hij evenwou uitrusten, zwom
er een watervogel langs met haar kroost.
Hel kroost zwom netjes in een rij. Je kon
merken dat ze eerbied voor elkaar hadden.
Hij pakte er een uil de rij en stopte deze in
zijn buidel. Nu had hij nog maar twee voor
werpen nodig voor het nieuwe volk.

Het was een hetedag en hij besloot te gaan
zwemmen in het meer. liet waterwas lekker
koud. Net toen hij wou gaan duiken. bleef
zijn voet ergensaan haken. Hij haalde zijn
voet omhoog en zag een soort zeewier, Hij
dacht dit misschienook wel nodig te hebben
en stopte het zwarte spul in zijn buidel. Na
een verkwikkende nachtrust begon hij vol
goede moed aan zijn verdere zoektocht.
Maar toen hij naeenhalve dag nog niets ge
vonden had, werd hij wat moedeloos. Het
terrein werd steedsmoeilijker begaanbaar.
Hij raakte vermoeid en ging even rusten.
Achter hem hoorde hij wat knorren. Hij
draaide zich om en keek recht in de ogen
van een zwijnachtig beest (Klingon-dog
(st'tgj). Dit moest de zevende bouwstof
zijn. Hij begon een hevig gevecht met het
beest.Hij pakte het beesten gooide het met
eenworp op de grond.
Het zwijn was even duizelig, maar begon
toen weer een aanval. Klingon pakte zijn
mes.Toen het zwijn dicht genoeggenaderd
was, stak hij hel mes met een krachtige
zwaai in het oog van hel zwijnbeest. Het

beestzakte huilend in elkaar. Nu had hij de
zevende bouwstof voor de nieuwe soort en
begonaanzijn terugreis naarde goden.
Twee dagen later kwam hij daaraan.De go
den vroegen wat hij allemaal bij zich had.
Klingon spreidde zijn buidel uit, legde de
inhoud op een grote steenen begon te ver
tellen:

'Ik heb dit vel meegenomenomdat het een
goedehuid lOUzijn.
De steen is sterk en onverwoestbaar. Zo
moet het nieuwe volk ook worden.
De vis is snel, intelligent en handig. Het
nieuwe volk ook.
Ook heb ik geslachtsdelen meegenomen,
voor de voortplanting van de soort.
En hier heb ik een soort kuiken. Het sym
bool van begrip en eerbied.
Toen ik aan het zwemmen was ontdekte ik
deze plant. Het is handig om de kale delen
van het lichaam te beschermenen te bedek
ken.
Tenslotte heb ik een 'zwijn' meegenomen.
Het is eenbeestdat zich goed beschermtals
hel wordt aangevallen.
Ik denk dal dil de zeven bouwstoffen zijn
die we nodig hebben.'

De goden knikten. Ze vonden het goede
bouwstoffen. Om denieuwe soort te maken.
maakten ze een groot vuur. Ze gooide alle
zeven bouwstoffen in het vuur. Er volgde
eenenorme rookontwikkeling gevolgd door
harde knallen. Het vuur kreeg andere kleu
ren. Rood, oranje, geel, groen, paarsen vio
let. Toen hel vuur wasgedoofd, kwam uit de
as vande bouwstoffen het nieuwe volk. Het
waren twee wezens. Een mannelijk wezen
en een vrouwelijk wezen. Om Klingon te
bedanken gaven de goden de wezens de
naam: Klingons.
"Dit prachtige ras zal de wereld gaan be
heersen.Het zal zich vermenigvuldigen en
voor altijd hier aanwezig zijn. Zie hier, de
eersteKlingons."



een cursus I~lin9on,
les 4

door: Arme-Marieke Meij

nuqneH !!

Ook deze keer ga ik weer door op de vo
rige lessen, dus als je twijfels hebt of je
die beheerst, pak dan de vorige nummers
er even bij!

Deze keer zal ik behandelen hoe je van een
werkwoord een zelfstandige naamwoord
kunt maken en zal ik nog twee extra type 4
achtervoegsels geven. Verder komen er
twee nieuwe werkwoord voorvoegsels bij
en zal ik type 2, een soort type 5 en ·een
soort type 9 werkwoord achtervoegsels be
handelen. Als laatste komt er dan een soort
voegwoord bij.

Je ziet: er valt weer heel wat te leren deze les.

Maar eerst zijn hier de antwoorden van de
opgaven van les I:

LES IANTWOORDEN:
..,.

I. De Terraan leert de Klingon taal.
2. De Klingon spreekt de woorden.
3. Jij ziet me.
4. De Ferengi's hebben kleine

handen.
5. Jij bezoekt me.
6. Huisdieren praten niet.
7. Talen hebben woorden.
8. Jij leeft.
9. Ik schrijf niet naar jou.
10. Het huisdier doet de Terraan pijn.
11. qalegh
12. Ho'Du' ghaj jup
13. choqIp
14. jIlaj
15. Ho"a'Du' ghaj tera'nganpu'
16. nep mu'mey
17. verengan mu'mey lob Doch
18. tlhIngan Hol jatJh tlhIngan
19. blnep
20. navHommey

...

LES 3: ANTWOORDEN:

1. Hij is het niet met jou eens.
OF: Hij is het oneens met jou.

2. Ik vertrouw jouw niet.
3. De Terraan bouwt

een Klingon(s) huis.
4. Ik bouw een boerderij.
5. Ik raak jouw tanden.
6. Ik wil mijn communicator

vinden.
7. Papier verbergt woorden.
8. Je ziet hem niet, de Ferengi.

OF: Je ziet de Ferengi niet.
9. Je hebt hem verraden met je

vele grote woorden.
10. Het ding bouwt hun bomen niet.

(Ik weet het, een vage zin!)
11. Ik vraag je niet om jezelf

te slaan.
12. jIQongbe'
13. mu'meyllj bImagh
14. boQ tu' 'oy'lIj
15. choqIp vltJhob
16. qaqlp DaneH
17. qavoq DaneH
18. Du'rnaj DaQaHbe'
19. DuDaj ghajbe' ghopDu'
20. jInep DaneH
21. juHmey vlchenmoH
22. jlghoj vIneH

ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN
(ZNW)

Elk werkwoord dat het achtervoegsel-wl'
krijgt, wordt een zelfstandig naamwoord.
Dit zelfstandig naamwoord kan worden
vertaald als 'Het ding, persoon die dit
doet.'

Vb.

Suv (ww) vechten
SuvwI' (znw) vechter
Qum (ww) communiceren
QumwI' (znw) communicator
So' (ww) verstoppen
So'wI' (zw)
'cloaking device'
(letterlijk: verstopapparaat)

vut (ww) koken
vutwI' (znw) een kok

TYPE 4 achtervoegsel: In les 3 heb ik
type 4 'bezit' -achtervoegsels behandeld
voor dingen die geen taal gebruiken. Nu
geef ik er nog twee bij die geen bezit aan
duiden. Het zijn -varn wat je vertaalt als
'dit/deze' en -vetlh, wat 'dat/die' betekent.

Vb. puch
-vetlh
puchvetlh

(zw) toilet
(av4) dat
dat toilet

qoH (zw) gek
-pu' (av2) meervoud
-vam (av4) deze
qoHpu 'vam deze gekken

Qapla' (zw) succes
-Hom (av l) klein
-rney (av2) meervoud
-varn (av4) deze
Qapla'Hommeyvam
Deze kleine successen.

'etlh (zw) zwaard
-mey(av2) meervoud
-vetlh (av4) die
'etlhmeyvetlh Die zwaarden

WERKWOORDEN (WW)

Twee nieuwe onderwerp/lijdend voor
werp werkwoord voorvoegsels:

onderwerp lijd. voorwerp voorbeeld

pl- wij jij/je
plqeS - wij adviseren je.
wl- wij hem/haar/het
wlnuQ - wij vervelen hem

Vb.
SuvwI' wlnuQ
Wij vervelen de vechter
paq wIHaDnIS
We moeten (Iett.: behoeven)
het boek bestuderen

werk woord achtervoegsel TYPE 2: Deze
geeft aan hoe nodig het is om het werk
woord ten uitvoer te brengen of in hoe
verre het zelfstandig naamwoord ertoe
bereid is.



-nIS behoeven (In het Nederlands
zeggen we ook wel eens moeten of hoe
ven. Let dus op wat er het beste past in de
zin. Het is in ieder geval nodig)

-qang (av2) bereid zijn om
jISapqang Ik ben bereid om mij

vrijwillig aan te melden.

vb. qa- (vv) Ik/jou
legh (ww) zien
-nIS (av2) behoeven
-be' (zav) niet
qaleghnISbe'
Ik hoef je niet te zien
(Hel is niet nodig je te zien)

pl- (vv) wij/jou
nep (ww) liegen
-qang (av2) bereid zijn om
-be' (zav) niet
pInepqangbe'
Wij zijn niet bereid om tegen jou
te liegen.

-vlp bang zijn
ma- (vv) wij/geen
ba' (ww) zitten
-nIS (av2) behoeven
maba'nIS
We moeten zitten.
(Het is nodig dat wij zitten)

Yb. Du- (vv) hij/jou
legh (ww) zien
-vIp (av2) bang zijn
DuleghvTp Hij is bang om je te zien

-qang bereid zijn om
bI- (vv) jij/geen
jatlh (ww) praten
-vIp (av2) bang zijn
bIjatlhvlpbe'
.Jij bent niet bang om te praten

Yb. jl- (vv) Ik/geen
Sap (ww) vrijwillig aanmelden

LET OP: Als je -vlp gebruikt als verwij
zing naar jezelf (bijvoorbeeld: Ik ben
bang om te praten) is dat natuurlijk gram
maticaal correct. Alleen is dit een cultu
reel taboe. Een Klingon zegt niet over
zichzelf dat hij bang is!

werkwoordachtervoegsel TYPE 5: geeft
de bekwaamheid aan waarmee een taak
kan worden uitgevoerd. -laH vertaal je als
'kunnen' of als 'instaat zijn om'.

Yb. Doch (zw) ding
-varn (av4) dit
v{- (vv) Ik/het
je' (ww) kopen
-laH (av5) kunnen
Dochvam vlje'laH
Ik kan dit kopen.

Saj (zw) huisdier
-llj (av4) jouw



-t- (vv) Ik/het
QaH (ww) helpen
-laH (av5) kunnen
SajlIj vIQaHlaH
Ik kan jouw huisdier helpen.

werkwoordachtervoegsel TYPE 9: 'a'
geeft aan dat de mededeling een 'Ja of Nee
vraag' is.

"Vb. bl- (vv) jij/geen
QaH (ww) helpen
-qang (av2) bereid zijn om
-'a' (av9) vraagstelling
bIQaHqang'a'
Ben jij bereid om te helpen?

paq (zw) boek
-vetlh (av4) dat/die
bl- (vv) jij/geen
ghaj (ww) bezitten
-' a' (av9) vraagstelling
paqvetlh bIghaj'a'
Bezit jij dat boek?

Op deze soort vragen antwoord je door te
zeggen:

ghobe'
HISlaH
HIja'ja

nee
ja

TUSSENVOEGSELS

Het gaat hier om het woordje 'e'. Dit
wordt gebruikt bij de werkwoorden 'we
ten' en 'zien'. Het slaat terug op de voor
afgaande zin om samengestelde zinnen te
vormen. In het Nederlands gebruiken we
hier o.a. het woordje 'dat' voor. DUS:

paqmeyvam DIHad 'e' DaSov
Je weet dat we deze boeken
bestuderen.

Dit zijn eigenlijk twee losse zinnen:

paqmeyvam DIHad
DaSov
We bestuderen deze boeken
Je weet het

Vb. bIlengbe'
Jij reist niet
'e' vlyaj
Ik beglijp het (dit)
bIlengbe' 'e' vlyaj
Ik begrijp dat jij niet reist.

mu'tay' (woordenschat) .

mu'mey ghojtaH
(woorden om te leren)

Dit is een lijst van alle woorden die ge
bruikt zijn of die je nodig hebt voor de oe
fening. Oefen weer door alle woorden
hardop uit te spreken.

Sov weten
SaH geven om/voor
qoH een gek
HISlaH ja
ghobe' nee
toj bedriegen
nuQ vervelen, ergeren,

kwellen, lastigvallen
paq boek
je' kopen, aanschaffen
pa' daar, daaromtrent
Qub denken
puch toilet
Qapla' succes
Rija' ja
qet rennen
leng reizen
HaD studeren, bestuderen
Sap vrijwillig aanmelden
nej zoeken (voor)

LES 4 VRAGEN

Er zullen ook woorden van de vorige les
sen worden gebruikt. In het volgende
nummer zullen de antwoorden staan.
Denk aan de woordvolgorde!

Qapla' ! !(succes)

VERTAAL IN HET NEDERLANDS:

1. bIqlp'eghnIS'a'
2. munuQbe'Qapla' lIj
3. puch Danejqang'a'
4. Duleghvlp
5. nuQ'a' 'oy'meychaj
6. DuQaHlaH paqHomvam
7. tlhIngan Hol Dajatlh'a'
8. tlhlngan Hol vljatlhlaH
9. mu'meyvam DaghltlhlaH'a'
10. DuQaHlaH paqvam
11. bJnep ce' vISov

VERTAAL IN HET KLINGON:

12. Accepteer jij mijn woorden?
13. Kan jij deze bedriegster kwellen?
14. Ik vertrouw jouw chronometer niet.
15. Hij is niet bereid om mij te bezoe
ken.
16. Zijn zij bang om mij (wat) te vra
gen?
17. Ik kan die schoenen niet kopen.
18. We zijn bereid jou eten te serveren.
19. Deze gekken hebben geen verwon
dingen.
20. Ik wil dat je slaapt.
21. Ik slaap niet.

Meer info over de Klingon taal op
internet: The Klingen Language lnstitute:
www.kli.org
Nederlandse bewerking van The Klingon
Postal Course van David Barron door
Arme-Marieke Meij



VIDEOREPOR T
Door: Harrn-Jan Wieringa

Deep Space Nine, video 6.5

'Statistical Probabilities'
Een groep genetisch geman ipu leerde
mensen die zich niet aan de maatschappij
kunnen aanpassen, komen naar DS9 om
Dr. Bashir, een voorbeeld van geslaagde
genetische manipulatie, Ie bezoeken. De
groep blijkt een ongekende gave te heb
ben om uit de kleinste details van iemands
gedrag z'n innerlijke motivaties af te lei
den. Bashir helpt de groep en zo zijn ze in
staat de toekomst te voorspellen. De uit
komst is dramatisch en de groep ziet nog
maar een uitweg.

I)
1)1)1)1)

Spanning: 1)1)
Waarde-oordeel: 1)1)1)1)1)

Humor:
Gevoel:

'The magnificent Ferengt'
De moeder van Quark en Rom valt in han
den van de Dominion. Quark moet een
redding op touw zetten en weet een team
samen te stellen. Een team echter dal over
z'n eigen benen struikelt. Daarom beslui
ten ze te doen wal een Ferengi het beste
kan. Een handeltje voorstellen. Maar ook
daar,gaal het niet altijd goed met de sa
menwerking binnen het team.

1)1)1)1)
1)1)

Spanning: 1)1)
Waarde-oordeel: 1)1)1)1)

Humor:
Gevoel:

Deep Space Nine, video 6.6

'Waltz'
Sisko begeleidt Dukat op weg naar zijn
proces. Hun schip wordt echter aangeval
len en vernietigd. Dukat en een gewonde
Sisko stranden op een verlaten planeet,
waar ze wachten op redding. Dukat heeft
echter zo z'n eigen voorstelling van de
werkelijkheid. Ondertussen kan de
Defiant niet verder meer zoeken, vanwege
een belangrijke missie.

Humor:
Gevoel: 1)1)1)
Spanning: 1)1)1)
Waarde-oordeel: 1)1)1)1)

'Who Mourns for Morn'
Als Mom sterft, erft Quark alles. Helaas
blijkt dat niet veel te zijn. Totdat Morn's
ex-vrouw hem vertelt dat Mom ergens
1000 blokken Latinum verstopt heeft,
maar waar? Dan duiken er meteen allerlei
figuren op die ook graag een deel van dat
Latinurn willen hebben en blijkt niemand
te zijn wie hij lijkt Ie zijn, inclusief Mom.

1)1)1)'l
1)1)

Spanning: 'l'l
Waarde-oordeel: 'l1)1)1)

Humor:
Gevoel:

Voyager, video 4.5

'Year of Heli, Part 11'
In deze aflevering gebeurt eigenlijk ver
dacht weinig, behalve dat het steedsslech
ter gaat met Voyager. Het schip valt prak
tisch uit elkaar. Chakotay en Paris kunnen
echter vanuit het vijandelijke tijdschip
helpen. De uiteindelijke oplossing van alle
ellende was al lang te voorspellen en
maakt op simplistische wijze een einde
aan deze tweedelige aflevering.

Humor:
Gevoel: I)'l'l
Spanning: I)'l'l
Waarde-oordeel: 1)1)

'Random Thoughts'
Op bezoek op een planeet wordt B 'Elanna
gearresteerd. Achteraf geen verrassing

want gewelddadige gedachten zijn op deze
planeet van telepaten verboden. Als echter
iemand vermoord wordt, is Tuvok ervan
overtuigd dat er zich meer afspeelt op deze
schijnbaar geweldloze planeet dan het
daglicht kan verdragen. Echter, de tijd is
kort want B'Elanna dreigt een mogelijk
schadelijke procedure te moeten onder
gaan die haar gedachten op kunstmatige
wijze zullen verwijderen.

Humor:
Gevoel: 1)1)1)
Spanning: 1)1)'l1)
Waarde-oordeel: 1)1)'l

Voyager, video 4.6

'Conceming Flight'
Tijdens een aanval op Voyager wordt van
alles van het schip gestolen met behulp
van een transporter. Het meest kritieke is
wel cle computer. Als ze, op het spoor van
de computer, op een planeet op onderzoek
gaan, komt Janeway haar favoriete holo
deck karakter tegen, Leonardo da VinCÎ.

Humor:
Gevoel:

I)
'lI)l)

Spanning: 'l'l'l'l
Waarde-oordeel: 'l1)1)1)

'Mortal Coil'
Deze aflevering draait compleet om
Neelix. Hij komt in psychische proble
men, nadat hij sterft op een missie. Zeven
weet hem, na lange tijd, weer tot leven te
brengen, maar Neelix ziet zijn complete
gelooFop zijn kop staan. Hij heeft niet zijn
overleden Familie-leden gezien. Briljant
acteerwerk van Ethan Phillips en een knap
geschreven aflevering.

Humor:
Gevoel: 'l1)1J1)'l
Spanning: 1)1)1)
Waarde-oordeel: 1)1)1)1)1)







UIT DE DOOS
Door: Harrn Koopman

De allereerste kaar/set uil de jaren tachtig
mag niet recht een bijzondere genoemd wor
den. Hij is niet afkomstig uit Amerika of
Engeland. Nee, hi] kom/ uit een wel heel 0/1-
verwachte hoek, Griekenland. Olympiada
Cards brengt een bootleg uit van Star
Wars/EmpireStrikes Back kaartjes en stopt er
doodleuk /4 kaartjes uit Star Trek - The
Motion Picture in. De Ma/ion Picture kaar/jes
zijn afkomstig ui/ de stickerset van Topps. die
ik in het vorige 'Flying DUfCh'magazine heb
besproken. Dm 'afkomstig uit' moet men wel
zeer letterlijk lezen. De kaar/jes zijn simpel
weg gefotografeerd. want als je er goed naar
kijkt, kun je de stickerrandjes zien op de door
Olympiadagemaakte fotokopieën.

Terug naarAmerika vinden we daar maar liefs!
ach! vervolgsets van Lincoln Enterprises met
als thema 'Thc Motion Picture' (zie voor meer
achtergrondinformatie over Lincoln
Enterprises het 'Flying Dutch' magazine num
mer I van maart '98). De reeks begint met set
#2114, geheel gewijd aan Kirk. #21 15 is opge
dragen aan Speek. Set #2 I 16 geeft afbeeldin
gen van de meeste andere prominenten uit
'The MOlion Picture'. Sets #2 I 17 en #2 I 18
bevatten hoofdzakelijk actiescènes. #21 19 is
gewijd aan buitenaardse wezens en gebruikte
make-up-technieken. De laatste twee sets
#2 I20 en #2 I21 zijn gewijd aan kostuumde
sign. Ook voor deze setsgeldt hetzeIfde als be-

.,;
sproken in het magazine van maart '98. De
kwaliteit is matig, maar veel afbeeldingen zijn
nooit vastgelegd op andere trading cards, Wat
te denken van een, in een soort vrijetijdsruim
tepak gestoken, Spock met fel oranje fluores
cerende slippers aan...

1981 wordt in kaartjesland gewoon overgesla
gen, maar met de komst van 'The Wrath of
Khan' in 1982, zijn we getuige de wisseling
van producent van Star Trek trading cards.
FanrasyTrading Card Company (FTCC) neemt
het over van Topps. De kaarten, die niet alleen
opvallen door hun grootte (13 x 18cm) wat een
stuk groter is dan het standaardansichtkaarten
formaat, zijn echt van uitzonderlijk mooie kwa-

liteit. De kaartset bestaatin totaal uit 30 afbeel
dingen en de kaartjes zijn aan de achterzijde
voorzien van het filmlogo van 'The Wrath of
Khan'. Er zijn echter heel wat verzamelaarsdie
deze set boycotten omdat hij niet voldoet aan
het standaard Irading card-formaat van 6 x 9
cm. Ik vraag mij altijd af of deze verzamelaars
ook geen wide-screenformaat kaartjes verza
melen maar krijg dan meestal een ontkennend
antwoord, want die verzamelen ze wel.

En dan laat ons kikkerlandje van zich horen.
1982 is het jaar van de enige tot op heden, in
Nederland geproduceerde trading card set.
Monty Factorles brengt een set van 100 kaart
jes op de markt. De complete set is op zijn
minst twee keer geprint, eenmaal op wit en
eenmaal op grijs karton. De kaartjes zijn opge
maakt met een helder roze en een van gele pla
neten voorziene rand enjuist daarin schuilt een
van de fouten. Want zoals een ieder van ons be
kend is, zijn de overheersendekleurenschema's

in deze film rood en bruin. Zou dat alles zijn
dan viel het nog wel mee, maar nee bekijk
kaartje #60 en #86 eens. Die Hollanders heb
ben het weer voor elkaar: wij leveren het bewijs
dat de Enterprise ondersteboven kan vliegen!
Of dat iets is om trots op te zijn, vraag ik meaf.

Voordat ik verder-ga met 1984,ook 1983 is in
kaartjesland genegeerd, wil ik toch even aan
dacht bestedenaanhet door Movie Players, Inc.
uitgebrachte kaartspel.Alhoewel het geenechte
trading cards zijn, bevattenalle 54 kaartjes, in
clusief de twee jokers, afbeeldingen uit 'The
Wrath of Khan'. Niet alleen beval iedere suite
Scotty (10), Spock (Boer), Saavik (Vrouw),
Kirk (Heer) en Khan (Aas), maar iedere suite
bevat ook nog eens verschillende opnamen. Er
zijn overigens twee verschillende versies. Tnde
eerste printrun heeft men zowel op de doos als
op de kaartende 'U' weggelatenuit de filmtitel:
'Star Trek The Wrath of Khan'. Tnde tweede
printrun heeft men deze omissie gecorrigeerd.

In 1984keert FTCC terug naar het bekendetra
ding card-forrnaat (6 x 9 cm) met een hele
mooie kaartset gebaseerdop 'The Search For
Speek' . De 60, van een mooie diepe tint voor
ziene, kaartjes worden daarnaastook nog eens
aangevuld met een prachtige subset bestaande

uit 20 kaart
jes met Star
Trek ruimte
schepen. De
enige tekort
koming aan
deze set
wordt veroor
zaakt door de
saaie karton
bruine achter
kanten van de
kaartjes. die
simpel en al
leenverwoor
den hetgeen
aan de voorzijde te zien is. Naast de kamtset
met tekst op de achterzijde, zijn er ook setjesin
omloop met een blanco achterkant. Veel wordt
goedgemaaktdoor een tweetal schitterendepro
mokaarten. met recht kaarten in plaats van
kaartjes te noemen,op een formaat van 25 x 25
cm. Een met een afbeelding van de U.S.S.
Enterprise (top-view) eneenmeteenafbeelding
van de bemanning (Speek is afwezig) met op de
voorgrond T'Lar (Dame Judith Anderson), de
hoge priesteresdie toezicht houdt op de fal-tor
panceremonie. Beide kaartenzijn voorzien van
de tekst: 'COLLECT ALL 60 STAR TREK lIJ
TRADING CARDS AND 20 LAMINATED
SPACESHIP CARDS'.

De door Lincoln Enterprises uitgebrachte sets
voor 'The Search for Speek' zijn de minst suc
cesvolle uit de serie. De gekozen onderwerpen
voor de foto's zijn goed, maar helaas is de re
productie bijzonder slecht. De sets # 2125,
#2126 en #2127 behandelenhoofdzakelijk (ac
tie)scènes.Set#2128 belicht Leonard Nimoy in
zijn rol achter de schermenen #2129 toont een
achttal close-ups van Kirk en eveneensacht van
Speek, maar dan op verschillende leeftijden.

Onevenjaren blijken niet erg productief te zijn
voor trading cards, in het volgendenummer van
het 'Flying Dutch' magazinegaanwe kijken nam'
de laatste kaaltset van FTCC, geproduceerd
rondom de bestseller uit 1986, 'The Voyage
Home'. Daarna wordt het ijzig stil en belandenwe
in de negentigerjaren... metnaastoudebekenden,
deeerstekaartjesuit 'The Next Generation'.

In de tussentijd staat het u natuur! ijk vrij om
te reageren of vragen te stellen. Misschien
bent u zelf een verwoed verzamelaar en zit u
met die ene brandende vraag of bent u op
zoek naar die ene special of wil u gewoon
meer weten over het verzamelen van trading
cards in het algemeen, schrijf dan naar: The
Flying Dutch, Postbus 135,3500 AC Utrecht
t.a.v. 'Uit de doos'!
Tot ziens in de Euromast en op Deep Con '98.
En vergeet uw dubbele kaartjes niet!!!



Overzicht kaartjes FTee - The Wrath Of
Kahn - 1982
I - Admiraal Kirk
2 - Sulu
3 - Scotty
4 - Uhura
5 - Kirk
6 - David Marcus
7 - Khan
8 - Saavik
9 - Saavik, close-up
10 - Chekov with phaser
11 - Khan
12 - Captain Terrell
13 - Kirk and Spock
14 - Kirk with phaser - Spock, David and Carol
Marcus in background
15 - McCoy
16 - Injured Khan
17 - Chekov
18 - Carol and David
19 - Enterprise
20 - Kirk and David
21 - Orbiting Space Lab
22 - Khan and Chekov
23 - Reliant in space
24 - Enterprise crew on bridge
25 - Kirk, Spock and Saavik
26 - Spock and Saavik
27 - Sulu, Kirk, Uhura and McCoy
28 - Kirk restrained by Scony and McCoy
29 - Spook on bridge
30 - Saavik

Overzicht kaartjes Free - The Secren For
Spock -1984
1 - William Shatner stars as Admiral Jarnes T.
Kick
2 - Leonard Nimoy as Captain Spock
3 - DeForest Kelley stars as Dr. Leonard
"Bones" McCoy
4 - Chief Engineer Montgomery Scott played
by James Doohan
5 - Captain Hikaru Sulu played by George
Takei
6 - Acting Science Officer Commander Pavel
Chekov played by Walter Koenig
7 - Nichelle Nichols as the beautiful Uhura
8 - Introducing Robin Curtis as Lt. Saavik
9 - Ambassador Sarek, Spock's father portrayed
by Mark Lenard
10 - Yulcan High Priestess T'Lar played by

Dame Judith Anderson
I I - Startleet Commander Morrow played
by Robert Hooks
12 - Klingon Battle Cornrnander Kruge
played by Christopher Lloyd
13 - Kruge's pet, Warrigul
14 - The Enterprise returning home for re
pairs
15 - Kruge's ship Klingon Bird of Prey
16 - Sarek rnind-mclds with Kirk
J 7 - Kirk replaying the Enterprise's engine
room flight records
18 - Kirk viewing the tape of Spock transf

erring his katra to Bones
19 - Morrow tells Kirk the bad news - Genesis
is off lirnits
20 - Conspirators in conference
21 - Visiting Bones in prison
22 - Liberating Bones frorn prison
23 - Sabotaging the prisen's cornrnunications
console
24 - Kirk and crew find Saavik and Spock held
prisoner by Klingons
25 - Cernmander Chekov at the helm
26 - Lt. Saavik and Dr. David Marcus, Kirk's
son, view the Genesis planet from the Grissom
27 - Dr. David Marcus arrives on his creation,
the Genesis planet, with Lt. Saavik
28 - Locating Spock's torpedo tube coffin
29 - Spock's burial robe, but no body
30 - What could have happened to Spock's
body?
31 - Tracking ... Spock?
32 - The Spock child lost in the snow
33 - Rescuing the Spock child from hostile ele
ments
34 - Uncloaking itself, Kruge's Klingon ship fi
res on the Grissom
35 - The Spock child resting in Saavik and
David's makeshift camp
36 - Klingen Landing Party
37 - Kruge subduing a Genesis ruuration
38 - Kruge planning his next strategy against
the Enterprise
39 - Deadly enemies crippled in space
40 - Scotty and Chekov worrying over instru
ment readings
41 - Young Spock in the agony of pon farr
42 - Saavik soothing young Spock from the ef
fects of pon farr
43 - Spock, now a young adult, and
still aging along with the Genesis
planet
44 - Which one shall lexecute?
45 - David artracts the Klingon's fa
tal hand to save Saavik and Spock
46 - Turning certain death into a
fighting chance at life
47 Warehing the Starship
Enterprise blaze into history
48 - Kruge in rage after Kirk out
wits him
49 - Kirk and Kruge duel as
Genesis convulses

50 - Fighting on lhe brink of destructien
51 - The death throes of Genesis
52 - Kirk bargaining for the lives of his crew
53 - Escaping the exploding Genesis planet
54 - The Enterprise crew and their stolen Bird
of Prey land safelyon Vulcan
55 - The Enterprise crew returning Spock to his
VuJean home
56 - Sarek, at the fooi of Mount Seleya, asking
T'Lar to initiate the rite of fal tor pan
57 - McCoy's friendship for Spock is put to the
ultirnate test
58 - T'Lar performs the ritual of fat tor pan - the
refusion
59 - Spock and Kirk face to face after fal tor pan
60 - Spock's memories finally restored; the
search is over

Subset
1 - U.S.S. Enterprise NCC-170 I
2 - U.S.S. Enterprise Rear View
3 - U.S.S. Enterprise leaving Spacedock pur
sued by the Excelsior
4 - U.S.S. Enterprise Front View
5 - Spacedock Earth's orbiting space station
Top View
6 - Spaeedeek Side View
7 - NX-2000 U.S.S. ExcelsiorThe new genera
tion of Starûeet spaceships equipped with
transwarp drive.
8 - U.S.S. Excelsior Right Rear View
9 - U.S.S. Excelsior Top View
10 - U.S.S. Excelsior Bottom View
11 - The Merchantman - rnerchant ship de
stroyed by Kruge
12 - The Merchantrnan Bottom View
13 - The Merchantman Top View
14 - The Merchantman Rear View
15 - The Enterprise berthed next to the
Excelsior inside Spacedock
16 - Klingon Bird ofPrey captured by Kirk and
the Enterprise crew
17 - U.S.S. Grissom NCC-638 Destroyed by
Kruge as il orbited the Genesis planet
18 - U.S.S. Grissom Rear View
19 - U.S.S. Grissom Top View
20 - U.S.S. Grissom Bottorn View



DE LIEGENDE DOOD, DEEL 3
Door: Dirk Bontes

Het kantoor van commandant Sisko was net zo
kaal als zijn schedelhuid. Hier was alleen de
Cardassiaansc architectuur van het vertrek aanwe
zig en als een edelsteen in zijn zetting Sisko, die
met zijn reusachtige gestalte en blinkende schedel
het kantoor domineerde. Ik was zijn arts, Ik had
hem van verwondingen en ziekten genezen. ik
kende zijn lichaam van haver tot gort - of eigenlijk

ster goedgehumeurd. Normaal tutoyeerden we el
kaar. maar daar scheen de commandant nu niet toe
genegen. Wat hij van me wilde weten was, of mijn
bezoek een geldige reden had, of dat het om een
frivole kwestie ging; in welk laatste geval hij me
natuurlijk met donderende stem de deur zou uitja
gen. Waarschijnlijk had hij het druk, of misschien
had hij er de pest over in dat de kuur tegen die bin
dwcefselworm zo lang had geduurd. Bijna had ik
als een kleine jongen het doel van mijn bezoek er

eens terug in zijn stoel en barstte in schaterlachen
uit. Niet begrijpend keek ik Sisko aan. Ik had geen
idee wat hem bezielde. Besefte hij de ernst van
mijn boodschap niet?

'Julian,' stamelde Sisko tussen zijn gelach
door. 'Je bent een prachtexemplaar. Ik ben van
ochtend met een rothumeur wakker geworden en
die stompzinnige grap van je was precies wat ik
nodig had om al die zwarte droes kwijt te raken.
Wat een aderlater. Hoe kom je er op! Q die dreigt

de mensheid uit te roeien en
jij die dat met zo'n uitgestre
ken gezicht vertelt, perfect in
je uniform gestoken, elke
haar op je hoofd in model.
Ontvoerd! Door Q!
Fantastisch. Ga, ga, ga. Ik heb
werk te doen.' Hij wuifde me
zijn kantoor uit. Verbluft
stapte ik naar buiten. Sisko
geloofde me niet! En het lag
er niet naar uit dat hij iets wat
ik vandaag zou zeggen seri
eus zou nemen. Ik had mijn
reputatie weer eens bovestigd:
Sisko was cr van overtuigd
dat ik een echte wonderdoe
ner was; dat kon geen kwaad.
In de commandocentra Ie
stond de Bajoraansc, majoor
Nerys. bij een der computers.
Ze zag er wat afgetrokken uit:
moe. Ik keek naar haar neus.
Zo frappant, die rare ribbels
op die kittige neus. Normaal
let ik niet zo op Bajoraansc
neuzen. Als je er een stuk of
twintig hebt gezien, valt je
niet eens meer op dal hun
neuzen helemaal niet mense
lijk zijn. Ki ra's neus echter
trok steeds weer mijn aan

dacht. Ik vroeg me af waar dat aan lag.
Majoor Kim Nerys maakte geen deel uit

van de sterrenvloot. Ze was een van de officieren
van het Bajoraansc leger die op OS-9 was ge-ra
tioneerd. Dat was ongetwijfeld de reden dat ik met
alle andere officieren en manschappen zo goed
met haar konden opschieten. De sterrenvloot is
een statusmaatschappij. maar Kira was een bui
tenstaander en daarom had ze in onze ogen een
neutrale status, ondanks haar indrukwekkende mi
litaire rang. Niettemin letten wc goed op onze tei
len in onze omgang met haar. Sisko mocht onze
hoogste officier zijn. Kira vertegenwoordigde het
wettige. Bajoraanse gezag op DS-9. Als ze wilde
kon Ie ons hele contingent de toegang tot OS-9
ontzeggen en dat zou de hoge omes van de ïedc
ratic beslist niet bevallen.
'Dag Kira,' groette ik.
Ze keek op. 'Oh, hallo, Julian. Heb je het humeur
van Sisko overleefd?'
'Hrn.' zei ik bevestigend. Het onderhoud was be
paald niet zo verlopen als ik had gewenst. De

mijn computer. maar ik kon zijn medische bestand
natuurlijk op elk moment inzien - en nog onlangs
had ik hem een kuur van elf weken gegeven die
hem van een infectie met de Bajoraanse bin
dwccfsclworrn - Balanoglossus subcutanus bajo
ranus, een uiterst onaangenaam beestje - had afgc
holpen. Nochtans was hij de hoogste officier van
de sterrenvloot aan boord van OS-9 en als zodanig
mijn superieur. Ik voelde me ongemakkelijk onder
zijn blik. als een mier die wordt bekeken door een
entomoloog.

Sisko's oogopslag was koel. Zijn ellebogen
Meunden op lijn bureau en de gcspitste vingers
van lijn handen maakten Contact met elkaar. ·Wel.
dokter Bashir?', vroeg hij gebiedend. 'Wat is er zo
dringend dat u een onmiddellijk onderhoud
wenst? Is er iets mis met de drinkwaterkwaliteit.
hel kooldioxidegehalte van de stationslucht. ofhet
dartbord dat u en chef-ingenieur O'Brien in
Quark's hebben opgehangen? Hebt u momenteel
geen sprcekuur?'

Ik verstijfde. Kennelijk was Sisko niet bij-

uitgestameld. maar mijn professionele traimng
kreeg de overhand. liet i~ een afgang als je je pa
tiënt niet weet te domineren en sinds de steentijd
wordt artsen in opleiding onderwezen hoe ze de
patiënt de illusie moeten geven dat die niks weet
en dat de dokter altijd gelijk heeft en de baas is.
Nonchalant inspecteerde ik daarom met een
vluchtige blik even de nagels van mijn linkerhand,
sloeg mijn ogen op en zei lakoniek: 'Het is Q. Hij
heeft me vanochtend ontvoerd en me in erbarme
lijke omstandigheden door het halve melkwegstel
sel meegesleept. Hij deed niets om een man die
een hartaanval kreeg. te redden of om mij hem te
laten redden en toen hij me weer in mijn apparte
ment dumpte, dreigde hij de hele mensheid en de
federatie uit te roeien.' Daar kon Sisko het mee
doen, vond ik en nieuwsgierig wachtte ik af of zijn
mond zou openvallen van verbazing.

Sisko's gezicht vertrok. H ij verhief zich uil
zijn stoel en zijn gelaat leek op te zwellen. Ik
stond al op het punt een stap naar achteren te doen.
bang dat hij zou ontploffen. maar toen viel hij op-



vraag was of ik Sisko nogmaals moest lastig vallen
met de aanstaande vernietiging van de gehele men
selijke soort door toedoen van Q. Als ik een man
was, dan zou ik teruggaan en Sisko mijn rapport
overhandigen ...
'Julian? Julian!'
'Hé?'schrok ik op, mijn gedachtengang onderbro
ken.
'Ik zei dat ik gisterenavond op een feest was dat
nogal lang doorging. Ik heb nu barstende koppijn.
Het is net of er een laag gloeiende kolen op mijn
hersenen ligt. Kun jij niet even iets doen met die
celregenerator van je?'

Typisch een vraag van een leek: die veron
derstellen allemaal dat een weefselregenerator de
oplossing is van alle medische problemen. 'Dat
zou niet werken, Kira. Je hoofdpijn wordt onge
twijfeld door giflige stoffen veroortaakt en een
celregenerator kan die niet verwijderen.
Bovendien heb ik hem niet bij me. Al mijn spullen
liggen nog in mijn praktijkruimte en in mijn ap
partement. Neem maar een aspirientje en als het
over drie kwarlier dan nog niet over is, kom dan
even langs mijn praktijk. Dan zal ik eens met mijn
medische tricorder zien wat er precies aan scheelt.
Afgesproken?'

'Afgesproken; antwoordde ze zwak, ont
moedigd.

Hoofdpijn! Banaal gevolg van een avond de
beest uithangen. Ik had wel iets anders om me
druk over te maken. Ik nam afscheid van Kira en
liep terug naar Sisko's kantoor. Tijd om me als een
man te gedragen. Vlak voor Sisko's kantoor stopte
ik echter. Gedroeg ik me wel als een man? Q had
gezegd dat het lot van de mensheid en van de fe
deratie in mijn handen lag. En wat deed ik? Ik pro
beerde me van mijn verantwoordelijkheid af te
maken door zijn bedreiging aan mijn meerdere te
rapporteren. Het was de correcte procedure, maar
wat kon Sisko eraan doen? Niets, behalve in la
chen uitbarsten en me de deur wijzen. Dat was
precies wat hij gedaan had. En ik had hem toch al
gerapporteerd wat me overkomen was? Dus de
procedure was gevolgd. Het enige wat me nog te
doen stond was mijn rapport elektronisch aan hem
te mailen, zodat ik strikt aan de regels strikt vol
daan had. Daarna was het aan mij om te bewijzen
wat ik waard was. Ik draaide me op de hiel van
mijn rechterlaars om en begaf me naar het slag
veld: mijn praktijk-ruimte. Als er vandaag iets mis
zou gaan was dat mijn post en ik zou er stand hou
den tot mijn laatste snik. Hopelijk zou er zich niets
ernstigs voordoen, maar als Q zijn dreigement
waarmaakte, dan zou hij merken dat ik inderdaad
een der beste artsen van de federatie was.
Vastberaden, met onwillekeurig gebalde vuist,
stak ik met ferme pas de Promenade over, zonder
acht te slaan op vrienden en bekenden, die me ver
bluft nastaarden.

Bij mijn praklijk bleek de deur nog op slot te zit
ten. Dat was merkwaardig, want normaal is mijn
Bajoraanse stagiair-assistente Zuma Maryl Sireen
al aanwezig voor ik er ben. Voor de deur stonden

twee Bajoranen. Een leunde tegen de buitenwand
van de praktijkruimte en de tweede stond voor
een patrijspoort het heelal in te kijken; misschien
volgde hij het aanmeren van een of ander ruimte
schip. Een derde Bajoraan zat op de grond met
zijn hoofd in zijn handen.

'Goedemorgen heren,' zei ik monter.
'Heeft mijn Bajoraanse collega een verlofdag?'Ik
beval de deur zich te openen. Langzaam richtte
Nav zich op van de grond; ik kende hem wel, net
zoals de andere twee, maar zijn familienaam was
ik even vergeten.

Nav had een gepijnigde uitdrukking op zijn
gezicht. 'Nee, dokter. Niet dat we weten. We von
den zijn praktijkruimte afgesloten zonder opgaaf
van reden. Toen zijn we alle drie maar gezamelijk
hierheen gekomen. Als u er geen bezwaar tegen
hebt, dan ben ik uw eerste patiënt. Hirav en
Mumas schijnen er minder ernstig aan toe te zijn,'
zei hij.

'Wel, wel,' zei ik belangstellend. 'Ik heb er
geen bezwaar tegen.' Ik liet ze alle drie de wacht
ruimte binnen komen. Afgezien van een.
Bajoraanse sculptuur, wat versleten zitmeubilair,
een spiegel en een ondoorgrondelijke,
Cardassiaanse wandschildering was het vertrek
wat kaal, maar gewoonlijk brachten de paliënten
hun eigen vermaak mee.

De meeste Bajoranen gaan naar hun soort-

genoot als ze iets mankeren, ook al moeten ze bij
hem betalen en al is mijn apparatuur beter, dus
deze drie patiënten zouden eigenlijk een buiten
kansje voor me zijn. Hel bleek me echter al snel
dat ze leden aan vrij onbelangrijke kwaaltjes.

Nav had net als major Nerys hoofdpijn.
'Naar hetzelfde feestje geweest als majoor
Nerys?' vroeg ik belangstellend.

'Ja, dokter. Het was een fantastisch feest,
maar die koppijn die ik er aan heb overgehouden
is niet normaal, zeg. Ik heb de indruk alsof er een
stalen band om mijn hoofd knelt en als ik mijn
ogen dicht doe zie ik allemaal lichtpatronen.'

'Geen braakneigingen?' vroeg ik om vast te
stellen of het om een normale hoofdpijn ging, of
dat het misschien toch ernstiger was. Mijn trieer
der wees uit dal de bloedvaten in zijn hersenvlie
zen en hersenen zich om onbekende redenen ver
wijd hadden. Giftige stoffen schenen echter niet
aanwezig te zijn.

'Nee, dokter. Alleen hoofdpijn.'
'Hrn.' Ik pakte een paar aspirientjes. 'Neem

deze aspirines in. Als het na drie kwartier nog niet
over is, kom dan nog eens langs, dan doe ik een
uitgebreider onderzoek. Als je wilt kun je zolang
in de wachtkamer zitten.'

'Dank u, dokter. Ik denk dat ik maar naar
mijn appartement ga; zei Nav, en hij verdween.

Hirav had een licht ontstoken senouderge-



DE LIEGENDE DOOD...
wricht en Mumas had pijnlijke spieren. Ik diende
ze allebei een pijnstillend middel toe, beval rust en
slaap aan en liet ze tevreden de deur uit gaan.

Voldaan over de zorg die ik mijn patiënten
had verleend, zonk ik achteruit in mijn stoel en be
gon te bedenken wat voor voorzorgsmaatregelen
ik moest nemen tegen hel dreigement van Q. Mijn
eerste prioriteit lag voor de hand: ik moest eerst
zien uit te vissen waar kadet Sireen uithing, want
wat is een arts zonder zijn assistent? Voordat ik
echter de computer naar de locatie van mijn sta
giair-assistente kon vragen. kwam er een gesprek
binnen van de Bajoraansc veiligheidsehef Odo,
gericht aan mij en aan commandant Sisko. Odo is
een vormveranderaar die oorspronkelijk voor dc
Cardassiërs had gewerkt, maar na de revolutie zijn
loyaliteit aan Bajor verpandde. 'Odo aan com
mandant Sisko en dokter Bashir. Mijn mensen
hebben zich zojuist toegang verschaft tot het ap
partement van dokter Obas Marnanys en de dokter
dood aangetroffen. Dokter Bashir, mag ik u ver
zoeken een overlijdingsverklaring op te stellen?'

Mijn Bajoraansc collega. Dood! Dat was de
reden dat zijn patiënten naar mij waren gekomen.
Ik was geschokt en mechanisch graaide ik wat
noodzakelijk materiaal bij elkaar. 'Ik kom eraan

Odo. Vijf minuten.' Ik was de deur al uit en sloot
hem af. Aan de buitenkant van de deur liet ik het
'zo rcrug'<bordje in de daartoe bestemde gleuf
glijden en vervolgens haastte ik me door de wacht
kamer de gang in. Obas Marnanys dood. Hoe was
het mogelijk?

'Computer,' vroeg ik, terwijl ik me naar het
appartement van Marnanys haastte, 'waar bevindt
kadet Sireen zich?'

'Kadet Sireen bevindt zich in de C-ring, op
het zeventiende niveau in appartement 378: ant
woordde de computer. Dal was haar appartement.

'Dokter Bashir aan kadet Sireen,' beval ik
dc computer. 'Zuma, waarom heb je je nog niet op
je werk gemeld? Er stonden vanochtend patiënten
op me te wachten!'

'Kadet Sireen geeft geen response, dokter
Bashir,' rapporteerde de computer.

Ik zuchtte en veranderde van doel.
Mamanys kon nog wel even wachten. 'Blijf pro
beren contact te leggen met kadet Sireen,' beval ik
de computer. 'En open een kanaal naar veilig
heidschef Odo. Odo? Mijn stagiaire heeft moge
lijk problemen. Ik ga eerst naar haar appartement.
Kun je iemand sturen om me eventueel toegang te
verschaffen?' Dat bleek voor Odo geen probleem.

Zuma bleek door haar wekker heengeslapen te
zijn. Toen Odo's agente de deur had geopend trof
ik haar druipend van het koude zweet aan tussen
haar lakens. Mijn tricorder wees uit dat ze zwaar
vermoeid was en grote hoeveeLhedenslaaphormo
nen in haar bloed had. Ik had haar zo nog nooit
meegemaakt. Onder normale omstandigheden zou
ik haar hebben laten slapen, maar ik had haar nu
hard nodig. Toen mijn pogingen haar wakker te
schudden niet hielpen, diende ik haar daarom een
de slaaphormonen neutraliserende stof alsmede
een opwekkend middel toe, Ze zuchtte en sloeg
haar ogenleden op.

Even later was ik samen met Odo's agente
onderweg naar de vertrekken vam Obas
Marnamys. Het vcrtrek wemelden van de man
schappen van Odo, bezig met hun forensisch on
derzoek. Het lijk lag in de kleine badkamer. Odo
bevond zich in hel venrek erbuiten. Lang, tanig en
grimmig hield hij toezicht op het werk van zijn
team.

Wordt vervolgd

z e hQ a a n

science-fiction store



VERENIGING
Van de voorzitster

Kling Con 98 in Haarlem werd een groot
succes. Niet in de laatste plaats door de aan
wezigheid van Look alike 'Data', die bo
vendien een rol speelde in het prachtige spel
dat Jaap en Cora Moerman hadden bedacht.
Het aantal bezoekers was 540! Helaas
moesten veel fans, die vroeg waren geko
men erg lang wachten voor ze naar binnen
konden. Uiteraard hebben we daar binnen
het bestuur over gesproken en denken een
goede oplossing gevonden te hebben. Het
belangrijkste is in ieder geval dat u uw lid
maatschapskaart bij u hebt.
Heeft u die vergeten dan betaalt u gewoon
15 gulden en kunt daarna bij de bestuursta
fel 5 gulden retour krijgen. Daar kunnen
we namelijk controleren of u uw lidmaat
schapsgeld inderdaad hebt betaald. De
controle gebeurt dus niet meer bij de in
gang. Die regeling zal op 8 november in
Nieuwegein in ieder geval worden inge
voerd.
Een week na de conventie hadden we de
Algemene ledenvergadering, waarin het
jaarverslag 1997 werd gepresenteerd. De
penningmeester werd decharge verleend en
de begroting 1998 werd goedgekeurd. Ook
de nieuwe statuten werden met enkele wij
zigingen goedgekeurd.
In het bestuur werden twee nieuwe leden
gekozen en een commissie van ad~ies gaat
bekijken hoe we een duidelijke structuur in
de vereniging kunnen krijgen.
Kortom: een vruchtbare vergadering en loch
weer jammer dal maar zo'n klein deel van
de leden aanwezig was!
Live long and prospert

Lucie Blom Calis

THE FLVING OUTeH fanclub is

De enige Nederlandse Star Trek
vereniging
Po tadres:
Postbus 135
3500 AC Utrecht

Het bestuur ziet er als volgt-oit: CS.
Lucie Blom Calis voorzit ter
Harm Koopman penningmeester
Adrie Baak secretaris

bestuurslid,
conventies,
en 2de secretaris

Jeffrey Epping zakelijke contacten,
advertenties
public relations

Wonderland
Soernbawastraat 54a
1095 XC Amsterdam

Thc American Book Centre
Kalverstraat 185
1012 XC Amsterdam

The Gamekeeper
Hartenstraat 14
1016 CB Amsterdam

Boekhandel De Kler
Nieuwe Rijn 45
2312 JG Leiden

Simtasia
Nieuwe Haven 116
2801 EC Gouda

Card & News strips
Agnietenstraat 12
2801 HX Gouda

WiUiams
Hoogstraat 143
3111 HE Schiedam

Toyri fic
Heemraadstraat 3
3131 VG Vlaardingen

C's
Lengweg 82
3192 BL Hoogvliet

1\vilight Zone
Voorstraat 432
3311 CX Dordrecht

Hobby Modelbouw Dordrecht
Voorstraat 360
3311 CX Dordrecht

Eppo StripspeciaaJzaak
Kleine Berg 3
2611 JS Eindhoven

Warp9
Haarlemmerstraat 269
23 12 DJ Leiden

American Bookshop
Lange Poten
DertIjaag

Frank Maurits

Telefoon:
Fax:

06 - SS 90 75 43
040 - 254 83 81

+

Lid worden kan door een briefje te schrijven
aan de secretaris van de TFD, Postbus 135,
3500 AC UTRECHT.
U ontvangt dan een acceptgiro. Ook kunt u
zich aanmelden via Internet: tfd@tip.nl en
via de Website: www.tfd.nl.

Na betaling van het lidmaatschapsgeld ont
vangt u:
• een lidrnaatschapspasje waarmee u
korting krijgt bij een aantal winkels
die STAR TREK spullen verkopen

• Korting bij bijeenkomsten van de
vereniging

• Het 3-maandelijkse verenigingsnieuws
• Via onze Webpagina actuele informatie
www.tfd.ol

Verhuizen?

Dan zeker een verhuiskaartje naar The
Flying Dutch. Het komt nog te vaak voor dat
we bladen retour krijgen omdat men verge
ten is ons een adreswijziging te sturen. En
dat is jammer, want II mist dan ons vereni
gingsblad met alle informatie over Star Trek.

Vrijwilligers

Zoals bekend heeft elke vereniging vrijwilli
gers nodig om al het werk gedaan te krijgen.
Vrijwilligers van The Flying Dutch monste
ren aan als cadet op de U.S.S. Starchascr, De
bemanningsleden vormen
een hechte groep waarvan er die dit jaar een
aantal samenkomen op het gezellige
Starfleetbal. Ook jij bent welkom boord van
de U.s.S. Starchaser, Je kan jezelf aanmel
den bij de Reeruiment officcrs. Wil je meer
informatie schrijf dan even een briefje of e
mail.

Uw lidmaatschapspas i geld waard!

De volgtnde zaken geven korting op de aan
gegeven waren, wanneer u bw Flying Dutch
pasje laat zien. Zorg er dus voor dat u die al
tijd bij ~ hebt!



VERENIGING
Andere !it:ar Trek fanclub!i:

VOYAGER:

NOWVOYAGER
Official Kate Mulgrew Appreciation Society
/
Official Kate Mulgrew Fan Club
c/o Mary P.Taylor
PO. Box
64539
Chicago, IL 60664-0539
e-mail: KateClub@aol.com

THE COMMANDER
Official Robert Beltran Fan Club
330 Greenwich Street
Reading, PA 19601-2821

B3 PRIME
Official Roxann Dawson Fan Club
1630 FI. Campbell Blvd., Suite 143
Clarksville, TN 37042
e-mail: blilsism@aol.com

RANDOM FLIGHT
Official Robert Duncan McNeill Fan Club
850 Mellowood Avenue
Orlando, FL 32825-8085
e-mail: ricknpam@iag.net

EPIC
Official Ethan Phillips Fan Club
P.O. Box 4818
Waterbury, CT 06704
e-mail: randeg@aol.com

CARPE
Official Robert Picardo Fan Club
Box 373, 1277 Linda Mar Shopping Center
Pacifica, CA 94044
e-mail: traceldell@aol.com

VULCAN INSIDERS
Official Tim Russ Fan Club
P.O.Box 8248
Long Beach, CA 90808
e-mail: vinsiders@aol.com
SESKA'S SCANDALSHEET
Official Martha Hackett Fan Club
3699 Barnard Drive #5 17
Oceanside, CA 92056
e-mail: southpawdj@aol.com

DEEP SPACE NINE

EMISARY
Official Avery Brooks Fan Club

P.O. Box 621719
Oviedo, FL 32762- 17 19
e-mail: emisaryl@aol.com

JONATHAN FRAKES APPRECIA
TION SOC.
P.O. Box 632
Enfield, CT 06083-0632

ORACLE
Official Rene Auberjonois Fan Club
2604B EI Camino Real #377
Carlsbad, CA 92008

GRMC
Official Gene Roddenberry Memorial Club
P.O. Box 3177
Greensburg, PA 15601

OASIS
Official Arrnin Shimerman Fan Club
26 Dogwood Street
Jersey City, NJ 07305
e-mail: kathybayne@aol.com

WALTERKOENlG FAN CLUB
c/o Miss C.A. Heslop
Fens Crescent
Hartiepooi, TS25 2QL UK

THE DOCTORS EXCHANGE
Official Alexander Siddig Fan Club
P.O. Box 1363
Minnetonka, MN 55345-0363
e-mail: verba001@mar·oon.tc.umn.edu

JULJE CAITLIN BROWNFANCLUB
P.O. Box 191
Kerrnan, CA 93630
e-mail: dkountz@aol.com

D'ABO!
Miehele Hemming
The Omcial Chase Masterson Fan Club
P.O.Box 611
Waterbury,CT 06720
e-mail: kaimichele@aol.com

STARTREK WELCOMMITTEE
P.O. Box 12
Saranac, MI 48881

Als iemand nog meer adressen weet, geef
het mij door, ook als een adres niet klopt.

OVERIGEN:
Maaike V.d.Schaaf

e-mail: kjaneway@telekabel.nl

THE PATRICK STEWART
..... NETWORK

Official Patriek Stewart Fan Club
P.O. Box 4990
Riverside, CA 92514

Sorry! No Subtitles
Original Motion Picture Company

Wij leveren middels postorder verkoop:
-Alle Star Trek series en Babylon 5 (zonder ondertiteling)
-Amerikaans NTSC-VHS import.
-PAL en NTSC Laserdiscs en DVD's.
-Science Fiction Merchandise.
Totaal ruim 20.000 titels leverbaar.
Aanbieding: Bij vaste verzending van series géén verzendkosten.

Sorry! No Subtitles
Postbus 412. 2180 AK Hillegom

Tel: 0252-524599Fax: 0252-525528
e-mail: sorry.no.subtitles@tip.nl

Website: www.tip.nllusers/sorry.no.subtitles



BRIEVEN EN OPROEPEN
onder r-cdacrte van Lursa en B'Etor

De dames Duras, Lursa en B'E/OI;hebben de
moeilijke laak op zich genomen, alle brieven Ie
lezen en Ie beantwoorden, Zoals iedereen weel
zijn hel geen makkelijke dames, maar ze doen
hun best! De een antwoordt in HOOFDLETTERS de
allder doel hel normaal.:

980901

Beste redactie van The Flying Dutch
Allereerst mijn complimenten over de vooruit
gang van het blad. Ik ben erg benieuwd hoe
onze nieuw 'huisstijl' gaat uitpakken.
Jullie kunnen op sommige plaatsen misschien
nog wel de kosten drukken. Hel moet bijvoor
beeld wel erg veel gekost hebben om die twee
Klingons over te halen te schrijven voor een
blad van Hurnans. Maar wellicht is de eer van
een K1ingon loch niet zo duur gekocht als dat ze
ons altijd willen doen geloven. Ach, het zijn
ook maar mensen. En een extra zakcentje is
nooit weg, niet waar? Nee, ik kan het wel be
grijpen hoor. Een hoop lawaai en drukte on the
outside, maar diep in hun hartje net zo beïn
vloedbaar en zwak als ons arme Humans.
Ik schrijf om enkele aanvullingen wat betreft de
veljaardagen te geven.
Hier komen ze:
20 maart: John de Lancie (Q)
22 maart: Michaël Westmore (make-up, vorm
geving)
25 maart: O.C. Fontana (schrijver en editor van
TOS en TNG)
28 juni: AIice Krige (Borg Queen)
Ik hoop dal jullie er wat mee kunnen!
Christopher Bouwman

NOU CHRISTOPHER, WAT VERWACHT JE
DAT WE DAAR MEE DOEN DAN?? JE
WEET JE NIET ECHT IETS VANONS VOOR
TE STELLEN, GELOOF IK EN DAN DENK
JE DAT HET VEEL GEKOST HEEFT OM
ONS OVER TE HALEN OM JULLIE BRIE
VEN TE LEZEN EN ZO, MAAR WAT
DACHT JE VAN DIE REISKOSTENVER
GOEDING IN LICHTJAREN! HA, DAAR
HAD JE NOG NIET BU STILGESTAAN HE!
Klingons hoeven geen geld te hebben en econo
mie vinden wij iets voor die achterlijke
Ferengi's, maar in dil geval kunnen we er mooi
een nieuwe Bird-of-Prey voor kopen nadat de
vorige is vernietigd. Ook de kans om heerlijk
Humans Uil te schelden laat ik mij niet voorbij
gaan. Schelden is in de Klingon cultuur een

soort sport. Het wordt door Klingons beschouwd 980903
zoals vele Nederlanders voetbal beschouwen.

980902

Nuqneh, Lursa & B'Etor!l!
Ik ben, zoals velen, een echte Trekkie en bekijk
dan ook veel afleveringen van de series en de
films. Veel van deze kijk ik meerdere malen op
nieuw, want een tweede of derde (of méér) keer
zie je toch steeds andere dingen. Zo ook de film
Generations (waarin jullie aandeel ook aardig
bijdroeg aan de goede kwaliteit van de film).
Nu heb ik in deze film iets gezien wat ik abso
luut niet begrijp en aan jullie - als medespeel
sters - voorleggen wil. Namelijk het volgende:
Waarom heeft Worf, in de scène van zijn promo
tie tot luitenant (op de boot op holodeck), op hel
moment dal Crusher in het water valt Ge ziet dat
hij haar nog op wil vangen) zulke rode (be
bloede???) knieën?! Ik heb niet de indruk dat de
voorgaande scenes er op duiden dal hij zich ver
wond heeft, ook niet toen hij in hel water viel.
Ik zou het erg op prijs stellen als jullie (of een
Flying Dutch-lezer) hierop antwoord konden ge
ven.
Alvast bedankt.
May you blood scream!!!
Diana Chan

SOMMIGE MENSEN LETTEN OOK
OVERAL OP! MAAR ALS JE DAN TOCH
MUGGEZIFT: WAS HET JE AL OPGEVAL
LEN DAT ALS WORP WEER OP DE BRUG
STAAT ER GEEN BLOEDSPOOR MEER TE
ZIEN IS?? TSJA, HOE DAT ALLEMAAL
KAN, WEET JIJ HET, B'ETOR?
Nou dat is toch duidelijk Lursa! Dat jij dat niet
door hebt! KJingons zijn toch bekend om hun
snel helend vermogen!!
JA, MAAR TOCH NIET OM HUN SNELREI
NlGENDE BROEKEN?? OF WAS HET HO
LODECK-BLOED??

Hallo mede-fans
Mijn naam is Ronaid Kol en ik ben Star Trek
fan en verzamelaar. Nu is mij (ik denk) het erg
ste overkomen wat een verzamelaar overkomen
kan. We hebben brand gehad en de hele boven
verdieping is afgebrand, inclusief mijn verza
meling van bouwdozen, posters, stickers, boe
ken, cd's, kaarten, clubbladen, kortom alles is
weg. Dus mede-fans, pas ontzetten op voor
brand (ik ben inmiddels al wel weer bezig te
verzamelen).

WAT EEN TREURIGHEID! DIT IS DUIDE
LIJK EEN ROEP OM MEDELEVEN! OF
EH.... BEN JE EEN VERZEKERINGS
AGENT ... ? HOE DAN OOK, ALS ER
HUMANS ZIJN DIE ZICH GEROEPEN VOE
LEN OM ZIJN LEED TE VERZACHTEN ....
Wat zijn spullen nou? Zolang je je honour maar
niet verliest! Goed punt, B'Etor!

980904

Hoi,
ik ben gisteren samen met een vriend naar de
fanclubdag in Haarlem geweest, en we hebben
ons prima vermaakt. Mijn complimenten aan
het bestuur van de Flying Dutch en alle vrijwil
ligers. Het was een goed georganiseerde dag.
We zijn dan ook tot een half uur voor sluiting
gebleven. lk was blij verraslom te zien dat
Warp One weer aanwezig was. Ik heb daar ook
meteen een First Contact uniform besteld, zodat
ik die bij de volgende conventie aan kan trek
ken. Ik had nu mijn STTNG uniform aan.
(Cornrnand Uniform. Rang: Captain). Ook
vond ik de look-a-like van Data heel leuk. Hel
was net of Data daar echt tussen de mensen liep
(heel apart om dat te zien). Ik heb Jon een foto
van Data hirnself laten signeren. Hij vroeg mij
of ik dat niet zonde vond, maar ik zei hem dat
als ik Brent Spiner in het echt tegen zou komen
ik hem een andere foto laat signeren dat vond
hij heel leuk. Het was een hartstikke aardige go
zer. Bij het begin van de conventie werd ik be
naderd door een fotograaf van het Haarlems



Brieven en Oproepen ...
Weekblad. Hij heeft een aantal foto's van Jon
Ward, een andere fan in uniform en van mij ge
mankt. Dus hou die krant in de gaten zou ik zo
zeggen. Ik ben degenedie reehts van Jon Slaat.
De filmzalen waren heel leuk. Ikzelf heb nog een
paar afleveringen gezien van Thc Animared
Series. Deze had ik nog nooit gezien. Het enige
kleine minpuntje vond ik de kwis. Het is name
lijk voor het publiek niet te volgen wat de deel
nemersantwoorden. Ook de foto-vragen waren
niet te tien. Ik geloof dat 2 conventies geleden
het wel goed georganiseerd was. Toen zaten de
deelnemersmet hun gezicht naar het publiek, en
als ze antwoord op de vragen gavendeden zedat
in de microfoon, zodat het publiek kon horen of
ze het antwoord goed hadden. Ook stond daar
eenmonitor naar het publiek gericht. Maar voor
de rest kan ik alleen maar zeggen KEEP UP
THE GOOD WORK !!!!!!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!
Groetjes. Ricardo

HEBBEN WE ER WEER EENTJE 1100R!
IEMAND DIE ZICH WEER GEROEPEN
VOELT OM DE GEK UIT TE HANGEN! JE
GAAT TOCH NIET ALS EEN STARFLEET
OFFICER IN HET OPENBAAR VERSCHIJ
NEN? Je kunt maar lef hebben! JE ZOU BLIJ
MOETEN ZIJN DAT STARFLEET IIIER NOG
NIET BESTAAT! RAAR FIGUUR BEN JIJ
ZEG! IS HIJ OOK NOG BLIJ DAT HIJ IN DE
KRANT KOMT. IK ZOU ME ZO VRESELIJK
SCHAMEN DAT IK ME NIET MEER LIET
ZIEN! Lekker rustig zou het worden...

980905

Hoi,
Ik wilde reagerenop het geboortekaartje dal bij
brieven en oproepen stond. Ik vind het leuk en
dapper dal ze hun dochter B'Elanna genoemd
hebben.Dapper, omdat je je hele leven wat uit te
leggen hebt. Wij hebben onze dochter Madouc
genoemd. Deze naam vonden wij in het boek
Madouc, het derde deel van de Lyoncssc-triolo
gie van Jack Vance. Als ik vertel waar we die
naamgevondenhebben,zie je de meestemensen
een beetje wezenloos kijken. SF wordt niet door
veel mensenbegrepen.
Groetjes,
Annc Toussairu-Hanstveit

INDERDAAD, B'ELANNA IS EEN PRACH
TIGE NAAM! EN WAT DACIIT JE VAN
B'ETOR VOOR DE VOLGENDE?
B'ELANNA EN B'ETOR. ON-HUMAN
LEUKE COMBINATIE TOCH??
NATUURLIJK MAG JE JE DOCl-ITER OOK
LURSA NOEMEN, EEN NAAM DIE IK AL
TIJD VOL TROTS HEB GEDRAGEN! Lursa
wat zeg je nou? Het zijn mensenhoor! Die mo
gen onze eervolle namen niet bezoedelen! Laat
ze eersteensbewijzen dat ze hel waard is! ACH
JOH, WAT WETEN DLE HUMANS DAAR
NOU VAN! DIE INTERESSEERT HET AL-

LEEN OF HET LEUK KLINKT. IK HAD GE
HOOPT DAT JE DOOR DEZE RUBRIEK
IETS MEER VAN MENSEN ZOU GAAN BE
GRIJPEN, MAAR VOLGENS MIJ WORD JE
ER ALLEEN MAAR AGRESSIEVER VAN!

980906

BesteLursa en B' Etor.
Wat lees ik nu? Jullie willen ophouden met de
brievenrubriek? Dat kunnen jullie niet menen.
Eindelijk een keer een rubriek met 'levende'
persenen'en nu willen jullie er mee ophouden.
Ik word er niet goed van. Zonder jullie wordt
het een eenzijdige, dode rubriek met alleen
maar een lijst brieven van inzenders. De aan
wezigheid van jullie maakt deze rubriek tot
meer dan wat stukjes tekst op papier. Het geeft
niet alleen jullie rubriek maar tevens het hele
blad iets uit een andere tijd, iets levendigs.
alsof je er deel van kunt uitmaken.
Laat die mensen die het kinderachtig vinden
maar praten. Ik snap deze mensensowieso niet
helemaal. Hoe kunnen ze nu lid zijn van een
vereniging die zich bezig houdt met wat in feite
hersenspinselszijn, zaken die in dc werkelijk
heid nooit zullen eu/of kunnen voorkomen en
dan zeggen dat het commentaar van jullie kin
derachtig is. Dromen is helemaal niet kinder
achtig en zeker niet ioncelspelen of gedragen
zoals je in het 'volwassen' eigenlijk niet zou
doen. En dat is in feite wat jullie doen. Het uit
beelden van een bepaald personage, zoals je
zou verwachten dat, zouden ze echt bestaan,
ook zouden overkomen.
Wisten jullie overigens dat Klingons bijna alle
vitale organen dubbel uitgevoerd hebben, be
halve het meest belangrijke, de hersenen. Je
zou zelfs geneigd zijn om Ie zeggen dat ze dit
gehalveerd hebben. Ha Ha Ha Ha Ha Ha.... Ad
Infinitum.
Mochten jullie ophouden met jullie prachtige
rubriek dan wordt ik misschien gedreven naar
die andere 'star'scrie. Jullie weten wel, die an
dere 'kinderachtige' serie met een of andere
sterrenoorlog, Star Wars of zo iets.
Alvast een voorproefje:
Live Long And Prosper and May The Force Be
With You. ;+)

Bert Wulms

JIJ ZEGT HET NOU ZOALS HET IS!
TENMINSTE OVER PERSONEN DIE ZICH
ERGEREN AAN ONS. JE VERGEET AL
LEE I KLEIN DINGETJE! HOE KOM JE
ER BIJ DAT WIJ UITBEELl)lNGEN
ZIJN??????LUR$A HOOR JE DAT1HIJ GE
LOOFT NIET DAT WIJ BESTAAN. HAHA
HAHA Fijn he. die Humans die zo smakelijk
om hun eigen grappen kunnen lachen! Jullie
humor is natuurlijk alleen maar ter compensa
tie voor jullie geestelijke (on)vermogen! En
dan heb ik het nog niet eensover die zwakke li-

chamen. Als een orgaan uitvalt moet er een
synthetisch of anderszins namaakding ingezet
worden. LURSA, JE VERGEET NOG OP DE
HERSENEN TE REAGEREN. WIJ HEBBEN
NL. GEEN DUBBELE HERSENEN NODIG,
OMDAT WIJ ZE VOOR DE VOLLE 100%
GEBRUIKEN! HET IS AL VAAK AANGE
TOOND DAT JULLIE HUMAN$ MAAR
10% GEBRUIKEN VAN JULLIE HERSE
NEN! WIE IS HIER NOU DOM? IIAHAH
MAAR eh... bedankt voor je complimenten en
je rare goedbedoelde wensen ({; - ) (Klingon
knipoog). NU GA JE HEM NOG EEN KNIP
OOG GEVEN OOK. NOU BERT IK GE
LOOF DAT MIJN ZUS OP JE GEVALLEN
IS!

Ennc... als je zo graag naar Star Wars kijkt, ga
je gang! Op zich ziuen er best redelijke ge
vechten in. Alleen zijn die Jedi's wel slappego
zers hoor! Ze hebbeneen force nodig om maar
iets te doen! Neem nou die Luke Skywalkcr.
Heb je ooit zo'n slap ventje als held gezien?
Logisch dat hij een Kracht nodig heeft om
maar iets te doen. Klingons zijn toch veel beter.
Ze vechten tenminste zonder poeha! Poehee.
nou!

980907

Ik zou graag willen weten in welke aflevering
van ST:TNG de Borg voor het eerst verscheen.



En ik zoek iemand die mij kan helpen met het
PC CD-ROM spel: Star Trek the Next
Generation: A Final Unity. Ik ben op het punt
dat je de Chodak Transporter moet gebruiken
om naar de Enterprise terug te stralen, maar ik
kom helaas niet verder. Ik zoek iemand die mij
hiermee kan helpen.
Alvast bedankt,
Daniël Hagmeijer

De eerste ontmoeting met de Borg was in de
aflevering "Q-Who?", waarin de Enterprise
door Q de ruimte in wordt geslingerd.
Nieuwsgierig als ze zijn blijven ze natuurlijk
veel te lang rondhangen, tot ze door de Borg
worden ontdekt. Picard denkt nog met "We
mean you no harrn" vriendjes te kunnen wor
den. maar uiteindelijk moet hij Q smeken ze te
redden, omdat ze totaal niet opgewassen zijn
tegen de Borg. KIJK, WEER EEN VERSCHfL
TUSSEN HUMANS EN KLINGONS !
HUMANS MOETEN EEN Q SMEKEN I WIJ
NIET EN WIJ ZOUDEN ZEKER NIET EEN
MACHTIG GEVECHT ZOALS MET DE
BORG UIT DE WEG GAAN. SLAP FIGUUR
WEER DIE PICARO!
En wat betreft A Final Unity, hoe vaak moet ik
het nog zeggen! Speel al die domme spellen
niet! Alleen ST Klingon zou je moeten spelen,
maar dat is zeker te moeilijk voor je ....

980908

Beste redactie,
Als eerste wil ik even zeggen dat jullie er weer
een mooi blad van hebben gemaakt met veel
nieuwe onderwerpen en heb hem dan ook
grondig doorgelezen.
Ik schrijf dit omdat ik een kleine aanvulling wil
geven aan Holodeck 3 van nummer 2 dit jaar.
Daarin staat een rol die Brent Spiner (Data)
heeft gespeeld. Maar hij heeft ook nog in de
film Independenee Day gespeeld als dl'. Okun.
Hij is daar hoofd van de research afdeling van
area 51. Hij onderzoekt het neergestorte ruim
teschip en de aliens die daar aan boord zaten.
In zijn rol zit wel humor, uiteindelijk overleeft
hij het niet en wordt gedood door een alien.
End message
Bart Bouwhuis

Rare gasten, die Humans: "in zijn rol zit wel
humor, uiteindeljik overleeft hij het niet". Is dat
zo grappig dan? Terwijl hij net zo fijn aan het
zoeken was naar "life-forms, you tiny little life
forms ...".

980909

Geachte redactie,
Graag zou ik het over hel volgende willen heb
ben.
Is er op de redactie van de Flying Dutch wel
eens een nare reactie geweest over de zelf-

moord van Danny.
Dit vraag ik omdat ik zelf een aantal keren ben
geconfronteerd met deze kwestie. Het komt
hierop neer dat als je vertelt dat je een Star
Trek-fan bent dat je dan te horen krijgt "je bent
toch zeker niet zo gek als dat joch wat zelf
moord heeft gepleegd?" Ik heb deze reactie 5x
gehad (net alsof er wordt gedacht, door de
mensen die verhalen via de media te horen heb
ben gekregen, dat alle Trekkies suïcidaal zijn).
Ik vind het een vervelend voorval dat nu blijkt
dat Darmy's zelfmoord en vooral de publiciteit
daaromheen nadelige gevolgen heeft voor de
Trekkies in het algemeen.
Ik vraag me af of er meer Trekkies zijn die deze
reactie krijgen.
Het zal voornamelijk in de omgeving
Rijnmond zijn, aangezien het Rotterdams
Dagblad en TV Rijnmond er aandacht aan heb
ben besteed.

Live long and prosper
Captain Helma D. Cijs

Karl-Heinz van Hardeveld (oom van Danny):
De reactie die jij krijgt over Danny's zelfmoord
en Star Trek-fans is niet uniek, maar zeker niet
algemeen. De fascinatie die wij kennen voor de
Star Trek-serie blijft voor sommige niet-fans
een bron van onbegrip en zodra er een gebeur
tenis is waarmee voor hen bevestigd wordt dat
we 'freaks' zijn, zal je hiermee worden gecon
fronteerd zodra je enthousiast over je fan-zijn
begint. Nu Darmy's zelfmoord in het nieuws is
geweest is dit natuurlijk het onderwerp, maar
anders zijn we wel die idioten die de hele dag
in Star Trek-uniform rondlopen of zo'n bela
chelijk taaltje leren spreken. Het is dus zoeken
naar verklaringen om te bewijzen dal we 'bela
chelijk' zijn in plaats van (wat veel logischer is)
een nieuwsgierigheid waarom we dan zo en
thousiast zijn. In het laatste geval betreft het je
potentiële mede-fans, in hel eerste geval weet
JIJ in ieder geval waarom de serie jou zo boeit
en waarom JIJ er zoveel plezier aan beleeft met
de mede-Fans.
Als je bij dit SOOrtopmerkingen iets zou willen
zeggen, dan kan je vertellen dat je uit zeer be
trouwbare bron weet dat als er iets was wat
misschien Darmy's zelfdoding had kunnen
voorkomen het wel Star Trek geweest was,
vanwege de waarde van en het respect voor het
bestaan die als rode draad toch wel door de se
ries loopt. Maar Star Trek is geen geloof. We
hoeven geen zieltjes te bekeren :-). En zoals je
op de clubdagen zult zien: negatieve gevolgen?
Neah ...
Anne-Marieke Meij (redactie): Ik heb ~lukkig
deze zeer vervelende reactie nog nooit ge
hoord. Ik woon in de buurt van Arnhem en
hoorde zelf pas van Danny toen het in het blad
stond. Ik denk inderdaad dal het voornamelijk
in jouw omgeving is, maar dat kan ik natuurlijk
niet beoordelen. Ik hoop in ieder geval voor je

dat je die reactie nooit meer te horen krijgt!
Esther Buijs (redactie): Wonend in de directe
omgeving van Rotterdam heb ik regelmatig be
richtjes in de kranten gelezen over Danny. Mijn
toenmalige collega's wisten dat ik een Star
Trek-fan ben en één van hen knipte elk stukje
hierover voor me uit. Heel lief dus eigenlijk.
Nee, een negatieve reactie hierop heb ik nooit
gehad. Gelukkig!

OPROEPEN

980910

Ik ben op zoek naar de kaart Data's body van
de cardgame Q-continuum. Wie 0 wie? Ook
wil ik graag ruilen: de garne-cards en kaarten
van TNG season 2 t/rn 5 + Voyager + Star Trek
Generatiens. Omgeving Amsterdam zou fijn
zijn, maar is niet beslist noodzakelijk.
Elly Weggelaar, Amsterdam

980911

Ik ben al tijden op zoek naar een overzicht van
rangen en uitmonsteringen die de federatie rijk
is. En dan van de verschillende uniformen: én
gesloten én open uniform.
Het gaat mij dus in de eerste plaats om die van
de federation, maar rangenstelsels en uitmon
steringen van Klingons. Ferengi, Romulans
enz. zijn ook van harte welkom. Op het internet
is deze specifieke info namelijk niet te vinden.
Peter Duvekot, Almere

nc WEET NIET OF JE DE NIEUWE STAR
TREK ENCYCLOPEDIA HEBT, MAAR
DAAR STAAT HEEL UITGEBREID ALLE
RANGEN TN.VAN ZOWEL DE FEDERATIE
ALS VAN VOLKEN WAAR DIT BEKEND
VAN IS EN HET IS ALLEMAAL TNKLEUR!
DE MOEITE WAARD OM AAN TE SCHAF
FEN DUS! VOORAL DE KLING ONS
STAAN ER MOor IN AFGEBEELD!

Zo LUI'sa! Het zit er weer op voor deze keer!
Goed zo, kun jij mij mooi eens die encyclope
die laten zien waar we zo mooi in staan.
VOOR IEDEREEN DIE BANG WAS DAT
WIJ ERMEE OPHIELDEN: WEES MAAR
NIET BANG HOOR! ZOLANG WIJ DIT SA
LARIS UITBETAALD KRIJGEN STOPPEN
WE VOORLOPIG NIET! ZEG, HEB JE DIE
KLlNGON CURSUS GEZIEN? IS TOCH
ZONDE VAN DE RUIMTE. WELKE
HUMAN LEERT HET OOlT?
Je hebt gelijk, daar krijgen ze alleen maar keel
pijn van!



MIJN .cFIRSTCONTACT ...'
Door: Cora van Leeuwen

Het is zondag 14juni. The Flying Dutch is naar
het westen des lands gekomen om een Star
Trek Conventie te organiseren: Kling Con '98
in Hotel Haarlem Zuid. Daags tevoren las ik
het in de regionale krant. De eerste reactie was:
'Yes! Eindelijk in de buurt!', onmiddellijk ge
volgd door 'Ik wil er heen, maar... durf ik
wel?'
Dat vraagt wellicht om enige uitleg. Welnu, ik
ben al jaren Star Trek fan. Ik kijk alle aflevc
ringen op de diverse zenders, heb er een paar
op video (in de uitverkoop gevonden bij de
Frcc Record Shop) en heb een aantal boeken,
die ik regelmatig herlees. Sinds kort heb ik het
Custornizable Card Game ontdekt en bezit een
zeer bescheiden verzameling kaartjes. Mijn
omgeving beoordeelt mij als Trekkie. maar zelf
had ik daar toch een heel ander beeld van. Ik
stelde me iemand voor in Star Trek uniform in
bezit van zo mogelijk alle boeken, video's, col
lector- en gamecards, enzovoort. Hij/zij zou al
les weten van en over alle afleveringen, de
personages... Afijn, het beeld is wel duidelijk,
denk ik. Bij een conventie dacht ik dus aan een
aantal van dit soort fans bij elkaar. Begrijpelijk
toch, dat ik niet durfde?
Wat ben ik blij, dat ik de stoute schoenen heb
aangetrokken. Ik ben gegaan en heb een ge
weldige middag gehad! Achteraf moet ik ver
schrikkelijk lachen, als ik het bovenstaande

lees. Niets is minder waar. Jazeker, er lie
pen mensen, die aan mijn beeld voldeden.
Ik heb echter ook iemand gesproken, die
Star Trek gewoon leuk vindt, af en toe een
atlevering bekijkt en 1I1<II's it! Dat zijn de
uitersten; de overige bezoekers zaten daar
zo'n beetje tussen in allerlei gradaties van
belangstellende tot verslaafde. Kortom, ik
voelde me als een vis in het water. Ik heb
alle stands gezien. het holospel gevolgd
(leukl), een aflevering van DS9 gekeken...
teveel om op te noemen. Ik eindigde in de
zaal, waar het CCG werd gespeeld. Ik liep
eens wat rond, want het spel ziet er leuk uit,
maar ik begrijp er weinig van. Aan een ta
feltje zag ik een aantal mensen met mappen
en dozen vol kaartjes: 'de ruilhoek'. Toch
nog een beetje geplaagd door mijn vooroor
deel bleef ik op een afstandje kijken. Later
heb ik iets gevraagd over het spel. Ik werd
direct uitgenodigd aan tafel,
Het was ontzettend gezellig en ik heb veel
opgestoken over de kaartjes en hel spel.
Van een aantal mensen kreeg ik zelfs hele
stapels kaartjes! Voor hen stelde deze corn
mons en een aantal uncommons niet zoveel
meer voor, maar voor een beginnende ver
zamelaar is het te gek. Ik heb nu op twee
kaartjes na, alle commons van de basisset
en de expansions. Dus jongens, als jullie dit
toevallig te lezen krijgen: hartstikke be
dankt! De verslavingsmicrobe heeft op-

nieuw toegeslagen; ik ben verloren! Niet dat
ik dat erg vind overigens ...
Voordat ik naar huis ging, heb ik een aanmel
dingsformulier van The Flying Dutch meege
nomen. Ik heb hel ingevuld en bij dit verhaal
ingesloten. Ik ben ervan overtuigd: "Thc
Flying Dutch' is er voor iedereen, die iets met
Star Trek heeft in welke mate dan ook. Mijn
eigen 'First Contact' is meer dan geslaagd,

dus ik zeg van
harte: bedankt en
tot ziens!

Deelname aan de Science Ficûon & FanÛ1.S1Quit:
150 Bfr !Pers of 500 Bfr rream (Max 4 personen)

Aanvatl8 1400 uur. (roegang tot seI-FI )AARt'ET3 niet tnbesreeen) ..~1I'

B/ll/lggB
Zaal "BART'

St. Bartholomeusst~ 98
2170 Merksem

Infcrm ane en reservatie +32 (0)3644 82 94

T()~,an,I/)t sa-Fr MARKff 9:
8<Y100Bfr

Van 1000 tot 17.00uur



AGENDA
De volgende informatie is in goed vertrouwen all/
vangen. Helaas zijn wij niet verantwoordelijk vooraf
wijkingen die ontstaan zijn doorfoutieve vennelding.
Alle infonnatie kunje bij de organisatoren verifiëren.

NEXUS
Datum: 28 augustus - 30 augustus
Onderwerp: Star Trek en Babylon 5
Locatie: Berlijn, hotel Estrel
Contact: Frank Volzer, Waldowstr. 53, D
13403 Bcrlijn, Telefoon: (0)30495 27 41
e-mail: agents@berlin.snaFu.de
Gasten: Patricia Tallman, John Delancie,
Michael 0' Hara

RCW 139
Datum:
Onderwerp:
Locatie:
Contact:

6-9 augustus 1998
Due South
Toronto,Canada
RCW 1998@hotmail.com

CULT TV 1998
4-7 september 1998
All TV with a Fan Following
Telford Moat House, Tel Ford,
Shropshire, UK,

Contact: PO Box 1701, Pcterborough, PE7
IER, Engeland, Telefoon: +44-1733205009
E-mail: culuvuktègeocines.com

Datum:
Onderwerp:
Locatie:

OUTPOST EUROCON
Datum: 12 en 13 september
Voor alle informatie zie pagina 28

AKFT 4 "Ri Ho Silver Labcl"
Datum: I 1-13 september 1998
Onderwerp: Alternare Sci-FiJTrek
Locatie: Warwiek Arrns Hotel,

High Street, Warwiek. U.K.,
Contact: AKFT 4, 7 Belgrave Close,
St. Mary Cray. Orpington, Kent, BR5 3TJ,
Engeland
E-Mail: akft@ziggy.skynet.eo.uk

THE SECOND DISCWORLD CONVENTION
18-2 I septern ber 1998
Terry Pratcheu's Discworld
The Britannia Adelphi Hotel,
Liverpool

Contact: The Discworld Convent ion, P 0
Box 3086, Colchester, Essex, C02 8TY, UK
E-Mail: queries@dwcon.lspace.org
Gasten: Terry Pratchett, Stephen Briggs,
Dave Langford. Bernard and lsobel Pearson, Paul
Kidby, Stephen Player, Josh Kirby

Datum:
Onderwerp:
Locatie:

VERZAMELBEURS
Datum: 27 september
Onderwerp: SF
Locatie: Sporthal Oostervant,
Oostervanstraat 25, Rotterdam
Contact: Margret van der Pluijm,

010-4773706

E-Mail: pluijm530@wxs.nl zich van het aardstation naar de Enterprise laten
stralen. Door een technisch hoogstandje voelen
de cadetten bijna fysiek hoc hun atomen oplossen
en zij door de transmitter in transportruimte drie
van het sterrenschip Enterprise belanden. waar
hun gegevens weer worden omgezet in een mens
van vlees en bloed.

Activiteiten rond dc Enterprise
Na hun eervol ontslag of voor het begin van hun
avontuurlijke reis door het heelal kunnen de cadetten
zelf een kijkje nemen in een adembenemend grond
station en bijkomen van de belevenissen op hun eer
ste ruimtereis, of zich daarop voorbereiden. De be
zoekers vinden naast een Sterrenrestaurant en een
Planeet bar werkelijk alles war een Trekker-hart be
geert: van buttons en leesmateriaal tot schitterende
modellen van allerlei ruimteschepen. Voorts is er een
video-speelhal en een Star Trek-kunstgalerie.

Organisatorische informatie:
Organisator van de wereldpremiëre:
Messe Düsseldorf i.s.rn. Paramount
Plaats: beursterrein Düsseldorf
Periode: 05-12- I998 ti m 02-01- I999
Openingstijden: dagelijks 10.00 tot 22.00 uur

(behal ve 24- I2- I998)
Kaartverkoop: VVV'S, wisselkantoren

vanaFOI juli 1998 in Duitsland
0049-180-51 52 531
0049-221-303-21000
0049-221-440-20045

tel. reservering
infofax
reservering per fax
Kaartprijzen.
volwassenen: FI 51,- + reserveringskostcn
kinderen: FI 34,- + reserveringskosren

Opmerkingen:
In het ruimteschip is slechts plaats voor een be
perkt aantal bezoekers. Om die reden verkopen
wij vliegtickets met daarop de precieze ven rek
tijd van de reis door het heelal. Oe vlucht duurt
ongeveer 50 minuten - Vluchten worden voor een
vastgestelde tijd geboekt. Bij de prijs van het tic
ket is inbegrepen:
- vlucht van één uur met de Enterprise
een hele dag verblijf op de beurs met vele attrac
ties (tentoonstelling, merchandising, sterrenres
taurant, Star Trek-kunstgalerie, enz.)
- bezoek aan de doorlopende filmvoorstellingen
gratis vervoer van en naar het beursterrein met
hel openbaar vervoer van VRR (Verkehrsverbund
RheinRuhr)
Alleen bezoek aan de tentoonstelling (zonder
vlucht): FI 28,50-.

VOYAGE IN PERS ON
9-1 I oktober 1998
Voyage to the Bottom
of the Sea

Locatie: Sheffield
Contact: 26 Milner Rd, Horfield.
Bristol.England, BS7 9PQ
Gasten: Del Monroe-Kowlalski, Terry
Becker-Sharkey, Alan Hunt-Riley)

Datum:
Onderwerp:

ENCOUNTERS 98
Datum: 9- I I oktober 1998

Hct beursterrein.
Toegang via ingang Noord,
Hal 7: tentoonstelling, restaurants. merchandi
sing, etc. hal B: opbouw van de Enterprise NCC
170 I-D hal 9: muzikale evenementen

In Nederland verzorgi o.a. Broere reizen kom
pleet verzorgde arrangementen. Informeer ook
bij andere reisbureaus

Onderwerp: Star Trek
Locatie: Hagen/Germany
Contact: M ichael Grass, Koenigswall I,
44137 Dortmund. Duitsland,
Telefoon: +49-2319142463
E-Mail: oFfice@factandacLcom
Gasten: Larry & Janet Nemeeek

BARDCON
Datum:
Onderwerp:
Locatie:

30 oktober-I november '98
Star Trek - DS9
Levi Fox Hall KES
Stratford-on-Avon

Contact: BardCon,36 Westholme Road,
Bidford-on-Avon, Warwickshire, B504AL
E-Mail: BardCon@elimsboutique.demon.co.uk
Gasten: Andrew Robinson - Garak, Marc
Alaimo - Gul Dukat, Rachel Robinson - Melanie
- The Visitor, John Bennen - stunt double for
Avery Brooks

DEEP CON '98
Datum: 8 november
Voor alle informatie zie pagina 28

STAR TREK WORLD TOUR'98
05-12-1998 t/m 02-01-1999

De u.S. S. Enterprise komt naar Düsseldorf!
In de winter van 1998 begint een Star Trek-tour die
in de komende jaren de hele wereld rond trekt en zijn
première in Düsseldorf zal beleven. Voor het eerst
krijgen in Düsseldorf alle Star Trek-fans en zij die
dal willen worden, de kans het ruimteschip U.S.S.
Enterprise NCC 1701-0 van dichtbij te bekijken of
live een vlucht mee te maken. In samenwerking met
Pararnount Pictures wordt de Enterprise op een
ruimte van 3.500 mi op tCITCinvan de Messe
Düsseldorf natuurgetrouw nagebouwd. Daarna kun
nen elk uur ongeveer 800 bezoekers een opwindende
reis door hel heelal en door de tijd maken. Nadat de
bezoekers in de Toegangshal der Eeuwen door offi
cieren van de Klingons zijn verwelkomd, wordec zij
naar de wereld van de toekomst geleid.
Zo gauw de bezoekers het Startleet Operatiens
Center bereiken, worden ze voorbereid op hun mis
sie en benoemd tot cadet op de Enterprise NCC
1701-D, waarna ze acLiefkunnen deelnemen aan de
vlucht.
Een van de hoogtepunten van hun reis is, dat ze



CONVENTIES

a.\
EUROlMAST
OUTPOST EUROMAST

'12 en 13 september 1998

Ben je al meer dan eens naar de conventies van
The Flying Dutch geweesten benje die gesloten
zalenzat? Dan hebbenwe nu iets andersvoor je.
De Euromast in Rotterdam geeft je een uitzicht
alsof je in eenshuttle zit. Daaromzit Thc Flying
Dutch op zaterdag 12 en zondag 13 september
op de Euromast in Rotterdam. Nu heb je geen
excuus meer om niet te gaan, want je kunt nu
zelfs andereStar Trek fans op de toren ontmoe
ten. Hoewel het geen conventie is, bieden we
elke bezoekerde gelegenheidom I StarTrek af
levering te bekijken.
Op de zaterdag laten we een Voyager aflevering
zien enop de zondag is dat een DeepSpace Nine
aflevering. Omdat het Holo-Spel zo erg aansloeg
tijdens KLING-CON'98 zullen we dit leuke en
actievespel ook op de Euromast spelen, leuk als
het karakter wat je zoekt net in de SpaceTower
stapt.
Tevenszal er een uitgebreide demonstratie zijn
vanhet StarTrek Customizable Card Game.Ook
hebbenweer voor gezorgddat je wat nieuwe ar
tikelen kunt kopen bij je bekendeStarTrek han
delaar.Hebje hoogtevreesendurf je daaromniet
in de Euromast, ga dan samen met andereStar
Trek fans op een shuttle vlucht en overwin sa
men een angst om als beloning te genieten van
eengrandioos uitzicht.

De Euromast en The Flying Dutch nodigen alle
Star Trek fans dan ook uit op de Euromast.
Omdat de toren maar een beperkt aantal bezoe
kers kan herbergenmoet je van tevoren telefo
nisch reserverenvoor een dagdeel. Elk dagdeel
bevatdezelfde evenementendusje mist niets.
Reserveerdus snel een plaatsje op één van de
volgendedagdelen:
zaterdagmorgenvan 10.00- 13.00 uur
zondagmorgenvan 10.00- 13.00uur
zaterdagmiddagvan 14.00- 17.00uur
zondagmiddagvan 14.00- 17.00uur
Reserveren kan alléén op
telefoonnummer: 010 - 481 0927

Bij het reserverenmoet u aangevenwelk dagdeel
uw voorkeur geniet. En: dagdeel VOL is VOL!
De toegangsprijs voor de Euromast bedraagt f
15,- per persoon.

12/13 sept ~ 8 nov.
Er is dezekeer helaasgeen korting voor TFD le
den mogelijk.

van het perron en bij de rotonde oversteektstaje
gelijk naast 't Veerhuis (wel even omlopen voor
de ingang).

Eigen vervoer:
Vanuit Amsterdam (A-2) en Rotterdam/Den
Haag (A-12):
Bij het verkeerspleinOudenrijn (Utrecht) volgt u
de A2 richting 's Hertogenbosch. na ca. 4 km
neemt ti deafrit Nieuwegein-Zuid, direct voor de
Lekbrug bij Vianen. Aan het einde van de afrit
gaat II linksaf en na ca. 800 meter, bij het derde
stoplicht vindt u 't Veerhuis aanuw rechterhand.

Vanuit Hilversum/Amersfoort:
De bewegwijzering Utrecht/Den Haag volgen tot
afslag Nieuwegein. Daarnade eerstvolgendeaf
slag Nieuwegein (industrieterrein) nemen en
deze weg volgen tot u Nieuwegein-Zuid aange
geven ziet staan. De weg vervolgen tot afslag
Lekboulevard. Na de afslag ligt 't Veerhuis
rechts van u.

Vanuit Arnhem (A-12):
Voor Utrecht de afslag Utrecht/Nieuwegein ne
men,daarnade eerstvolgendeafslag Nieuwegein
(industrieterrein) en deze weg volgen tol II

Nieuwegein-Zuid aangegevenziet Slaan.De weg
vervolgen tot afslag Lekboulevard. Na de afslag
ligt 't Veerhuis aan uw rechterkant.

Vanuit '5 Hertogenbosch (A-2) en Breda:
Richting Amsterdam/Utrecht-West aanhouden
(A-2) en direkt over de Lekbrug bij Vianen
neemt u de afrit Nieuwegein-Zuid. Aan het eind
van deafrit gaat II linksaf en naca. 800meter,bij
hel derde stoplicht vindt u 't Veerhuis aan uw
rechterhand.

Schrijf de datum meteen in uw agenda, want
voor die tijd komt er geen blad meer uit!

TEKENWEDSTRIJD
Als je kunt tekenen, kan je nog een tekening
voor 5 september insturen. ledereen kan aan de
tekenwedstrijd meedoen, het is dus niet alleen
voor de leden van The Flying Dutch, De teken
wedstrijd heeft als onderwerp Star Trek en
Rotterdam.

De manier van tekenenen de te gebruiken mate
rialen zijn geheelvrij. De tekening mag niet gro
ter zijn dan het formaat A3 (eendubbel A4). Om
mee te doen moet de tekening echter uiterlijk 5
september ingestuurd zijn. Het inlever adres is
:The Flying Dutch, Postbus 135, 3500 AC
Utrecht, o.v.v. Tekenwedstrijd Euromast

DEEP CON '98
8 november 1998

De laatsteconventie van 1998komt eraan!Na de
activiteit op de Euromast in Rotterdam is DEEP
CON '98 de laatste bijeenkomst die The Flying
Dutch dit jaar organiseert voor deStarTrek fans.
Omdat we dit jaar door het hele land hebbenge
zworven, hebbenwe als laatsteeencentraal punt
in Nederland gekozen. DEEP-CON'98 zal
daarom plaatsvinden in ·t Veerhuis te
Nieuwegein. DiL is dus de laatste gelegenheid
om te genieten van zo'n Nederlandseconventie
waar je in dil blad en vorige bladen over hebt
kunnen lezen.

Deze keer weer de nodige video vertoningen én
dezekeer eenStarTrek Film: First Contact. Fans
kunnen hun kennis weer testenbij de quiz en de
nodige andere activiteiten. Deze dag is een uit
stekendegelegenheid om met andere Star Trek
fans eens van gedachte te wisselen of lang ge
zochte informatie of kaartjes te verzamelen.
Tevens zullen de handelaren weer genoeg han
delswaar meenemenom de komende feestdagen
door te komen.

Hoe kom je er?
"t Veerhuis is het
makkelijkste te
bereiken met hel
openbaar vervoer
want je neemt
vanaf het
Centraal station
te Utrecht de
sneltram naar
Nieuwegein-Zuid
en stapt op het
eindpunt uit. Als
je dan doorloopt
in het verlengde
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Op de laatste algemene ledenvergadering werd hel idee naar voren gebracht, eens te onderzoeken hoe u over OI1S blad denkt. Om
dal Ie weren te komen hebben we een vragenformulier gemaakI. Daar kunt u uw mening in kenbaar maken. Daarnaast willen we
graag iets van u weten.

Graag ontvangen wij dit formulier v66r I
oktober op ons postbusnummer 135,
3500 AC Utrecht. Onder de inzenders
worden 3 CD-ROM SPEL pakketten ver-
1001.

Het blad

I. Bent u lid van The Flying Dutch?

o Ja
o Nee

2. Zo ja, sinds wanneer?

3. Welke verschijningsfrequentie zou
uw voorkeur hebben?

o
o
o

4x per jaar
6x per jaar
anders, nl per jaar

4. Bent u bereid meer lidmaatschaps
geld te betalen om meer bladen per jaar
te krijgen?

o Ja, per blad meer: fJ .
o Nee

Inhoudelijk:

5. Graag ontvangen we uw waardering
cijfer voor de volgende onderdelen,
uitgedrukt i ee~ort~fer lussen
en 10:

Intro
Nieuws
Verslagen conventies
Verhalen
Holodeck 3
Strip
Uit de doos
Nitpicking

Video report
Klingon taalcursus
Internet
Agenda
Verenigingsinfo
Informatie over conventies
Verslagen Conventies
Brieven en oproepen

Algemene beschrijvingen over:
Personen
Volkeren
Verschijnselen

11. Geef een rapportcijfer voor het blad:

Algemene vragen:

12.Van welke andere clubs bent u lid
en/of leest u tijdschriften?

o Babylon 5
o X-files
o Tom Paris
o Janeway
o Holland SF
o SF Terra
o SF Report

Graag hieronder uw opmerkingen bij een
rapportcijfer van 5 of minder:

o andere SF bladen:

7 Wat mist u in het blad?
13. Hebt u een computer?

o Ja
o Nee

14.Zo ja, hebt u een CD ROM speler?
8. Hoeveel tijd besteedt u ongeveer aan
herlezen van het blad: o Ja

o Nee
o minder dan 30 minuten
o 30-45 minuten
o 45-60 minuten
o meer dan I uur

15.Zo ja, koopt u wel eens CD Rorn
spellen?

9. Wat doet u met het blad, als u het ge
lezen hebt?

r/:faIen
aan iemand anders geven

o ja
o nee

16. Hebt u een Internet aan luiting?

weggooien
o Ja
o Nee ga naar vraag 20

10. Door hoeveel personen, naast uzelf,
wordt het blad gelezen?

17.Zo ja, hoeveel uur per week maakt u
daar gebruik van?

........ personen ........ uur



Naam:18. Hebt u zich aangesloten op Star trek
enJof sf nieuwsgroepen?

o ja
o nee

19.Zoja, welke?

20. Koopt u de Star trek videobanden?

o
o

ja
nee ga naar vraag 25

21. Bij wie koopt u de banden?

22. Welke series koopt u?

o The Original Series
o The Next Generation
o Deep Space Nine
o Voyager

23. Koopt u iedere nieuw uitgebrachte
band?

o ja
o nee

24. Zo ja , in welke versie?

o Engels
o Nederlands ondertiteld
o Beiden

25. Verzamelt u Star Trek materialen?

o ja
o nee

26. Zo ja, wat verzamelt u?

27. Hoeveel geld geeft u gemiddeld per
jaar uit aan uw hobby?

fl .

Uzelf

Om een indruk te krijgen van ons leden
bestand stellen we het op prijs als u on
derstaande vragen ook wilt beantwoor
den. Uiteraard worden deze antwoorden
zeer vertrouwelijk behandeld.

28. Hoe oud bent u?

29. Man of vrouw?

o
o

man
vrouw

30 Uw hoogst genoten opleiding is:

o Lager onderwijs
o VBO/MAVO
o MBO/HAVO
o HBO
OVWO
o Universitair
o Anders, nl:. .

3l. U bent:

o
o
o

alleenstaand
thuiswonend
samenwonend,
aantal kinderen: ........
getrouwd,
aantal kinderen: ........

o

32. Uw inkomen per jaar ligt tussen:

o
o
o
o
o
o

0- 15.000
L5.000-25.000
25.000-50.000
50.000-75.000
75.000-100.000
meer dan J 00.000

Nu wordt het tijd dit formulier in een vol
doende gefrankeerde envelop op te sturen
naar: TFD, Postbus 135, 3500 AC
UTRECHT

U kunt helemaal anoniem blijven. Wilt u
echter meedoen in de verloting van de
CD-rom spellen, dan hebben we natuur
lijk wel uw gegevens nodig ...

Adres:

Postcode:

Plaats:

Hartelijk dank voor de door u genomen
moeite!
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