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Redactioneel
Meer kleur! En het ziet er naar uit
dat we langzaam
maar zeker
richting full-colour
zullen gaan.
Deze maand is er veel te doen
rondom Star Trek.
In dit nummer leest u er alles over
en natuurlijk zien we u in Dieren!
Ook verslagen van een aantal
interessante bijeenkomsten, zoals
de lezing van Professor Beenakker
in Rotterdam. Frank Maurits was
erbij en schreef een verslag.
Tuvok blijft zijn best doen bij het
beantwoorden van brieven, maar
soms schieten hem de tranen in
de ogen (figuurlijk dan). Zoals bij
een brief over schaatsen. Dat is nu
precies wat we in Star trek missen.
Wordt er ooit geschaatst?
Uw reacties kunt u sturen naar ons
e-mail adres, per fax of gewoon
per brief. Vooral blijven doen.
Ook kopij is welkom.
Veel leesplezier ...
LBC

Card Game
KLING-CON

'99

!it:arFleet:

Int:elligence

Door: Ronaid Meerman
Na alle commotie, opwinding en misschien
ook een beetje teleurstelling (een klein beetje
dan ..) over Insurrection, kunnen we eens kijken wat er nog meer gebeurd is en gaat
gebeuren rondom Star Trek.
Wat te denken van Star Trek 10? Niet echt
veel over te vertellen en RickBerman is het:
daarmee eens. In een interview dat hij
onlangs gaf, vertelde hij dat er besprekingen zijn over karakters, schema's en
inhoud van de nieuwe film. Hij voegde er
aan toe dat dit in zo'n pril stadium is, dat
er niets over te zeggen valt. jonathan
Frakesbeaamde dit in een interview van
half april jl. 'AI is het alleen maar omdat
Patrick Stewart de komende 3 jaar geen
nieuwe StarTrek film wil maken'. Tsja,wat
is Star Trek zonder Picard? Frakesvoegde
er aan toe dat er binnen de studio stemmen opgaan om de nieuwe StarWarsfilms
eerst 'voorbij te laten gaan'. Voor het eerste deel is dat niet zo'n probleem (half mei
a.s.), maar weten ze daar wel dat deel 3
gepland staat voor 2005?
Er komt echter volgens de laatste geruchten wel een nieuwe Star Trek serie! Deze
zal DS9en Voyager opvolgen en zal zo'n 2
à 3 seizoenen beslaan. Geen 7 seizoenen
dus, maar in tegenstelling tot wat de
geruchten de laatste tijd vertelden, zit er
dan toch een nieuwe serie aan te komen.
Gelukkig zijn er nog wat andere dingen
gebeurd. jeri Ryan(Sevenof Nine) en Kate
Mulgrew (Janeway) zijn door The Academy of ScienceFiction, Fantasyand Horror
genomineerd voor beste actrice in een
serie. Er zijn nog een paar genomineerde

dames: Gillian Anderson (X-Files), Claudia
Christiani (Babylon 5), Shannen Doherty
(Charmed) en SarahMichelle Gellar (Buffy
the vampire slayer). De uitreiking is ergens
in juni gepland.
In een interview dat jeri Ryan (samen met
Lucy Lawless (Xena) gaf aan het Amerikaanseblad TV Guide, gaf ze aan dat veel
mensen hun mening ten aanzien van haar
rol van Seven of Nine hebben gewijzigd.
jeri vertelde dat ze al veel 'hate-mail' kreeg,
nog voordat ze haar eerste rol als Seven
gespeeld had. 'De mensen baseerden die
meningen op de foto's van mij in catsuit.
Ze dachten dat ik Star Trek naar een lager
niveau zou trekken door me zo te profileren. Nu blijkt dat deze mensen mijn grootste fans zijn, omdat ze zien dat het de rol
van een sterke, intelligente vrouw is. Mede
door de samenwerking met een andere

sterke vrouw (janeway) komt de rol er
goed uit'. Tijdens het interview kwam naar
voren dat dames veel gemeen hadden.
Beidenzijn moeder, 31 (?) jaar oud en spelen sterke vrouwen met een sexy uitstraling. Eenrol waar ze (ook in die zin) overigens beiden geen moeite mee hebben. Of
zoals Lucy het stelde: ' Het is prettig om
eye-catcher te spelen'. Een prettige herinnering heeft jeri aan de dubbele aflevering
die uitgezonden wordt als tv-film. Het verhaal gaat over de Borg queen en de verhouding Seven- Borg queen - janeway.
De Borg queen chanteert Seven om weer
terug te komen en daarmee Voyager te
kunnen redden. Uiteraard heeft janeway
een passendantwoord.
Deze aflevering/film werd in 2,5 week
opgenomen en jeri heeft er prettige herinneringen aan. De rol van Borg queen
wordt niet gespeeld door Alice Krige (uit
First Contact), maar door Susanna
Thompson. Nog wat klein nieuws: Roxann
Dawson is alweer enige tijd de trotse moeder van Emma RoseDawson. Ze is geboren op 16 januari 1999. Roxann had naast
deze bezigheid en nog wat andere dingen
(acteren misschien?) ook nog tijd om
samen met Dan Graham (bekend van 'The
Gatekeepers')het eerste deel van een driedelig sci-f boek te schrijven. De titel is
Tenebrae'sMark en het boek komt in Amerika uit in mei.
De laatste opnamedag van Deep Space9
was gepland op 20 april 1999. Helaasliep
het één dag uit en dat kwam door een
vechtpartij tussen Avery Brooks (Sisko) en
Marc Alaimo (Gul Dukat). Natuurlijk niet
als echte personen, maar een vechtpartij in
de rol van hun overbekende personages.
Voor de laatste aflevering ('What we leave
behind') moesten Sisko en Dukat met
elkaar op de vuist. Ondanks de strikte regie
raakte Avery (die vroeger heeft gebokst)
Marc volop de neus.Omstandersomschreven het geluid als 'erg onnatuurlijk'. Marc
Alaimo werd naar het ziekenhuis gebracht
en daar werd geconstateerd dat er niets
gebroken was. Avery heeft later zijn excusesaangeboden en Marc verzekerd dat dit
zeker niet de bedoeling was. Marc heeft
het uiteraard geaccepteerd.
Ander Deep Space Nine nieuws: De kans
dat de eerste 3 seizoenentoch nederlands
ondertiteld uitgebracht gaan worden
wordt steeds groter! De eerste band staat
gepland voor begin 2000. Uiteraard houden we jullie op de hoogte ...
Tot zover het nieuws voor deze keer.
Live long and prosper.

-
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Door: Frank Maurits

FED CON '99
In Bonn werd van 30 april tot 2 mei de
zevende Star Trek conventie Fed Con 99
gehouden. De cast die men voor dit spektakel had uitgenodigd
was bepaald niet
bescheiden. Veel sterren en de fans waren
daar zeer gelukkig mee..

Als je op een stralende Koninginnedag niet
gaat feesten, maar naar Duitsland rijdt,
dan moet je daar een hele goede reden
voor hebben. Die reden was voor mij vooral het zien van de roodharige dokter uit de
Next Generation serie.
Het begin van de conventie begon helaas
niet zo voorspoedig als ik gehoopt had.
Mijn primitieve shuttle liet me midden in
Bonn's binnenstad gedurende een anderhalf uur lelijk in de steek en toen de stad
ook nog een soort 'Badlands' bleek te
zijn, kwam ik heel wat later op de camping aan dan gepland. Na het opfrissen
toog ik met bus en vervolgens de metro
gauw richting Maritim Hotel. Door de
autopech arriveerde ik een half uur na het
aanvangstijdstip, en om de tegenvaller
nog wat extra te laten aankomen, bleken
voor de gereserveerde weekendtickets
geen toegangsbadges meer te zijn. Zonder ook nog maar één acteur te hebben
gezien, verliet ik met tientallen andere
woedende trekkies het hotel.
De volgende dag ging het allemaal wat
beter, veel beter zelfs, want Gates McFadden brak de spits af bij de voorstellingen.
Gatesvertelde over haar activiteiten binnen
de ArtsenZonder Grenzenorganisatie, haar
ervaringen in Bosniëen de invloed die Star

Repor1: ...
Trek op haar
leven
heeft
gehad.
Die
invloed is nu
ook merkbaar
bij haar zeven
jarig zoontje.
Maar wat een
vitale vrouw!
Gates is 50
jaar, maar daar
wasweinig van
te
merken.
Zondag liet ze
met een heuse
tapdans-act
zien dat ze
voorlopig nog
niet aan haar
pensioentoe is.
Op de bühne
verkocht Gateswat speciale StarTrek spullen waarvan de niet geringe opbrengst
van 21 .000 mark naar de Doctors Without
Borders/ Artsen Zonder Grenzen organisatie is gegaan.
Leonard Nimoy

Als tweede stond de acteur, die bij vrijwel
de meeste trekkies de nummer 1 is, op het
toneel: Spock. Acteur Leonard Nimoy
heeft niet alleen een magisch karakter in
Star Trek gespeeld, de man is werkelijk
een ongelooflijk interessante persoonlijkheid. Hoewel Nimoy na de oude Star Trek
series aanvankelijk last had van zijn rol als
Spock (hij kreeg geen andere interessante
rollen meer aangeboden) wist hij later
veel van zichzelf in het karakter Spock te
leggen. Dat kwam vooral omdat Nimoy
een tweetal films zelf mede produceerde
en regisseerde.
Nimoy heeft bij de vierde filmproductie
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bewust het milieu-thema in Star Trek
gebracht. Hij heeft daarmee de mensen
erop willen wijzen dat het uitroeien van
een diersoort vergaande gevolgen voor
het aardse ecosysteem en onze toekomst
kan hebben. Het meest zorgwekkende
vindt hij dat het besef daarvan bij menigeen totaal vreemd is.
jeri Ryan

Heel wat luchtiger was het optreden van
[eri Ryan (Seven of Nine). Speelt Ierl in
Voyager een koele ex-Borg, in werkelijkheid is ze een hartverwarmende spring-inhet-veld, met een heerlijke onschuldige
uitstraling. [eri vertelde wat over leuke
bloopers op de set (acteur Garrett "Harry
Kim" Wang zag Jeri'sborst voor een elleboog aan), en ze moest de zaal eerlijk
bekennen tot een paar jaar geleden nog
nooit van Star Trek gehoord te hebben.
Dat was bijna vloeken in de kerk, maar de
zaal vergaf het haar toen ze ons toevertrouwde, dat als het aan haar ligt, ze
gewoon tot en met het zevende seizoen
bij Voyager blijft.
Robert Duncon McNeill

Acteur Robert Duncan (Tom Paris)
McNeil1 kan duidelijk veel van zichzelf
in zijn rol kwijt. Als Tom Parisspeelt hij al
een karakter die regeltjes maar betuttelend vindt en schuwt een grapje niet.
Maar de acteur lijkt in werkelijkheid geen
haar beter. Met Neelix' slatexlijm wist hij
zijn medespelers aardig om de tuin te leiden door een ernstige neusverkoudheid
aan te wenden (door de gedroogde propjes latexlijm in zijn neus te proppen), een
andere keer creëerde hij een snor met
Tuvok's wenkbrauwen.
lees verder op pagina 4...

-------

-------

Zijsprong: Bruce Boxleitner
Tot slot was ook Babylon 5's Bruce (Cpt.
Sheridan) Boxleitner van de partij.
Vreemd genoeg liep de zaal voor een deel
leeg en dat had zijn weerslag op het
humeur van Boxleitner. Merkwaardig
genoeg kreeg Boxleitner ook een aantal
vragen (over de toestand in Kosovo en
het dragen van wapens in de Verenigde
Staten) toegeworpen die niets met zijn
rol of persoon te maken heeft en dat deed
de show geen goed.

Report: ...
Hoewel de uitgenodigde Star Trek cast
de grote trekpleister
was, is het een belevenis om 4000 echte
trekkies bij elkaar te
zien. Vooral opvallend waren de vele
verklede fans. Er liepen meer trekkies in
een tenue dan in
dagelijkse
kledij.
I Velen waren werkelijk
prachtig uitgedost,
vooral de Borgsstalen
de show, maar ook
liepen er zeer goed
gemaakte kopieën
rond van Zeffram
Cochrane, 7 of 9, The
Traveiler, en Q. Daarnaastvele Klingons met
hun strijdliederen en Romulans die wantrouwend de zaak aanschouwden.
Voor de fans is het laten ondertekenen
door de acteurs van hun gekochte foto's
eveneens een topper. Je komt vlakbij de
cast. Maar een praatje maken en fotograferen is uit den boze. Toch kon ik het niet
nalaten Gates ten huwelijk te vragen en
iets over onze fanclub te vertellen. Ze
reageerde zeer spontaan en vertelde dat
ze al eens fietsend door Leiden heeft gereden en Nederland een
gezellig land vindt.
Tijdens mijn beurt hadden
al ruim 2000 fans een
handtekening bemachtigd
en de cast was zichtbaar
vermoeid. Voor enkele
honderden fans was het
vlak erna een bittere pil
toen de handtekeningensessieafgelast werd. AI dat
wachten bleek voor niets
te zijn geweest.
Hoewel het er af en toe
wat formeel aan toeging,
was Fed Con 7 een zeer
geslaagde conventie. In
tegenstelling tot de World
Tour in Düsseldorf, waren
op deze conventie wel
diverse handelaren aanwezig en dat bracht veel
extra gezelligheid. Bovendien waren de aangeboden artikelen opvallend
goedkoop. Ikzelf wist ook
nog eens de uiterst zeldzame bouwdoos van de
Enterprise NCC 1701 A te
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bemachtigen, dus mijn weekend kon niet
meer stuk. Ook andere fanclubs, modelbouwverenigingen, internetclubs en kunstenaars hadden er hun plekje en dat gaf
de conventie heel veel inhoud.
Bij de sluitingsceremonie stond de complete uitgenodigde cast nog eenmaal op
de bühne. Nog eenmaal juichen, lachen,
zwaaien, en fotograferen, en toen was het
allemaal voorbij. Het duurde nog lang
voordat de laatste trekkie was verdwenen,
want niemand wilde naar huis.

Praktische tip:
De volgende FedCon 8 conventie vindt
plaats in hetzelfde hotel op 19 t/m 21mei.
Het Maritim Hotel ligt een flink stuk van
het centrum van Bonn verwijderd, maar is
zeer goed bereikbaar met tram/metro en
deze stopt voor de deur. Bonn is een regelrechte ramp om met de auto door te rijden, dus probeer dat als het even kan te
vermijden.
Tijdens FedCon zijn praktisch alle hotels in
de omgeving volgeboekt. Rekenop minimaal 150 mark per nacht aan hotelkosten.
Eenveel goedkoper alternatief (13 mark) is
de nabij gelegen camping in Mehlem, die
ook nog eens met dezelfde tram/metro te
bereiken is. En je ontmoet er kamperende
trekkies. wat wil je nog meer! Bovendien
kan het in mei al lekker warm zijn.

Int:erview
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Door: Frank Maurits en Kirsten Bloemsma

ROBERT O'REILLY
Klingon, bankrover en huisvader
Zondag 3 mei: de derde dag van de conventie in Bonn, Duitsland. Tot nu toe al een
geweldig weekend. Leuke gasten waaronder Leonard 'Spock' Nimoy, Gates 'Beverly
Crusher' McFadden, jeri '7 of 9' Ryan, john
'Q' De Lancie en Robert Duncon 'Tom Paris'
McNeill. En ook een hele leuke verrassing:
Robert 'Gowron' O'Reilly en J.G. 'Martok'
Hertzier zijn ook verschenen!

Dit weekend kon helemaal niet meer
stuk toen we hoorden dat we een interview mochten houden met Robert
O'Reilly. Robert speelt de machtigste
Klingon 'Gowron', Leader of the Klingon
High Council.
Aanvankelijkwas de afspraak 12 uur, maar
aangeziener een gigantisch grote rij stond
voor zijn handtekening, wilde hij eerst
zoveel mogelijk mensen tevreden stellen.
Begrijpelijk! Rond kwart voor 5 stonden wij
bij zijn stand te wachten. Hij was er niet,
dus vroegen we aan een van zijn medewerkers hoe het met het interview zat. Tja,
dat wist men eigenlijk niet. Gelukkig was
er een hulpvaardige persmedewerker die
hem wist op te sporen.

Op een buitenterras, in de zon, onder het
genot van een drankje en opgeluisterd
door een klaterende fontein kregen wij
Robert dan toch eindelijk te spreken.
Komt de naam O'Reilly uit Ierland of uit
Schotland?

'Mijn voorouders komen oorspronkelijk uit
Ierland.Maar daarwemelt het van O'Reilly's.'

En waar woont u nu?

'Ik woon in Los Angeles met mijn vrouw
en mijn drieling: 2 zonen en 1 dochter
van 2 jaar en 4 maanden oud. Kun je dus
nagaan wat een heksenketel het soms bij
me thuis is.'
Dat hij trots is op zijn kinderen is duidelijk:
hij haalt meteen een aantal foto's van het
drietal uit zijn binnenzak om door ons te
laten bewonderen. En inderdaad: beelden
van kinderen! Dochter gaat haar vader al
achterna: op een van de foto's staat ze (in
Robert's woorden) een Klingon opera te
zingen!!! 'En een van mijn zoons heeft in
een aflevering van Roseanne meegespeeld', vertelt Robert trots.
U heeft naast Star Trek in diverse andere
series en speelfilms gespeeld, zoals 'Dr.
Quinn, Medicine Woman'. Welke rol trekt u
tot dusver het meest?

'In Star Trek spelen is natuurlijk heel bijzonder, zo'n rol krijg je niet zo maar.
Gowron is een geweldig karakter, ik
vind het fantastisch om die te spelen.
Maar ik speel hem ook al 10 jaar. Het is
wel erg vermoeiend. Ik vind het heel
zwaar om die langdurige
grime
opbouw te doorstaan. En meestal is het
ook heel erg warm op de set door de
verlichting en dan zit je nog dik onder
de latex ook. Maar ik hou er van om de
kwaaie peer te spelen. Gowron is geen
lieverdje, hij is niet alleen machtig,
maar ook erg sluw. Ik speel ook graag
de 'bad guy' in westerns, of in films van
hetzelfde genre. Ik heb een aantal
malen de bankovervaller uitgehangen.
Dingen die ik vroeger als kind op de
televisie zag, kan ik nu zelf doen.'

Int:erview
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de Klingon taal van deze klank. Hoe heeft u
die onder de knie gekregen?

'Marc Okrand, degene die de Klingon taal
heeft ontwikkeld en uitgewerkt, heeft me
hierbij enorm geholpen.'
Bent
Vindt u het niet vervelend om altijd maar met
Gowron geassocieerd te worden? Er zullen
toch wel projecten zijn waar u trotser op bent?

Dit vind ik helemaal niet erg omdat ik het
hartstikke leuk werk vind, op de hitte en de
langdurige make-up na dan.
Treedt u nog een keer op in Star Trek?

'Sowieso nog een keer in Deep Space
Nine. En misschien nog een keer in andere
series, maar daar kan ik helaas niks over
zeggen.'
Tijdens een van de guest panels (waarin de
acteur op het toneel een praatje komt houden en vragen beantwoordt) hadden u en
J.G. HertzIer het over een Klingon film. Is
dat iets dot echt in de planning zit, of is het
iets wat jullie al/een heel erg graag zouden
willen doen?

'Ha ha, die plannen zijn er wel, ja. Maar tot
dusver zijn het alleen nog maar plannen
en ideeën. Of het ooit zover komt is onzeker. Er moeten wel producers zijn die er
brood in zien en dat is nog maar afwach-

ten. We zouden het wel heel erg leuk vinden om te doen.

u wel eens in

Nederland geweest?

'Nee, maar ik vind het altijd heel erg leuk
om naar een land te gaan wat nieuw voor
me is. Wie weet is Nederland ook nog wel
eens aan de beurt!'

Ontvangt u veel post van Klingons?

'0 ja, ik ontvang veel fanmail. Dat komt
allemaal via Paramount, die stuurt de post
door naar de acteurs. Gelukkig vrijwel
geen brieven in de geschreven Klingontaai, want die begrijp ik niet. Maar inderdaad veel Klingons die in Engels geschreven brieven sturen en ook brieven in
andere talen. Ik leesze allemaal.'

We hadden nog meer vragen, maar helaas
moesten we het gesprek beëindigen. De
eindceremonie van de conventie begon en
daar moest Robert bij zijn.
Robert is een uitermate vriendelijk persoon. Ondanks dat hij verschrikkelijk moe
was, heeft hij toch tijd voor ons vrijgemaakt. Robert, bedankt!!!

En beantwoordt u ze?

'Dat probeer ik wel. Maar zoals ik al vertelde, ik heb nu een gezin met drie van die
kleine druktemakers. Ze zitten nu in een
leeftijd dat ze veel aandacht vragen. En
mijn gezin gaat wel voor. Dus ik kom er
niet aan toe alle brieven te beantwoorden,
maar ik doe mijn best.'
Voor sommige nationaliteiten is de 'G' een
moeilijk uit te spreken letter. Toch stikt het in

Met dank aan Cora en Jaap Moerman;
zonder hen was dit interview niet mogelijk
geweest!

__

Report: ...
Door: Frank Maurits

De Wereld van Star Trek,
science or fiction?
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Op 9 maart hield Prof. Or. Carlo Beenakker.
hoogleraar theoretische natuurkunde aan de
Universiteit van Leiden, in een bomvolle collegezaal aan de Rotterdamse Universiteit een
gastlezing over de zin en onzin van de Star
Trek technologie. Beenakker ging in op de
vraag hoe snel warp- en impulsspeed eigenlijk is, hoe de mens een dergelijke versnelling
ondergaat, hoeveel energie er nodig is voor
dergelijke snelheden en op de vraag of wij
onszelf kunnen overstralen.
Eenbrandstofverbruik van 80 op 7!
Warp 1 komt neer op de lichtsnelheid,
warp 9 is ruim 1500 keer de lichtsnelheid.
Full impuls is volgens Beenakker de helft
van de lichtsnelheid (red: volgens de Encydopedia _ lichtsnelheid, maar dat terzijde).
De mens kan langdurig maximaal 3 keerde
gravitatieversnelling (g) van de aarde verwerken. Bij een maximale versnelling van
3g heeft men 2_ maand nodig om full
impuls speed te bereiken. En het leuke is,
dat je dan ook weer 2_ maand nodig hebt
om tot stilstand te komen. Omdat een vijf
maanden durende StarTrek aflevering niet
genoeg boeit, hebben de script-opstellers
hier natuurlijk in de vorm van allerlei dempingapparatuur wat op gevonden.
Om de benodigde halve lichtsnelheid te
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behalen is een hoeveelheid energie nodig.
Energie voor impulsspeed wordt verkregen uit kernfusie. Omdat bij fusie slechts
1% van de massawordt omgezet in energie, zal voor het bereiken van een halve
lichtsnelheid maar liefst 80 keer de massa
van de Enterprise nodig zijn. Om vervolgens af te remmen heb je in totaal 80 x 80
maal de massavan de Enterprisenodig om
tot stilstand te komen.
Sneller dan het licht?
Voor warp is materie en antimaterie de
energiebron. Volgens Einstein is het niet
mogelijk sneller dan het licht te reizen.
Maar het iswel mogelijk om de ruimte, dus
de afstand, te vervormen, te verbuigen. Dat
is wat warp ook betekent, warp is Engels
voor buigen. Door de afstand, de ruimte, te
verkleinen, kunnen we volgens Star Trek
sneller reizen dan licht over de originele
afstand zou doen. Aardig detail: doorbreek
je de geluidsbarrière,hoor je eengrote knal,
doorbreek je de lichtsnelheidsbarrière,zie je
een grote flits! Dat is zeer goed doordacht
door onze scriptschrijvers.
Verbuigen, warp, komt in ons universum
nu al voor. Zo verbuigt onze zon met zijn
immense massaeen lichtstraal met ongeveer met 1/1 OOOegraad. Zwarte gaten
hebben een nog veel grotere massa, en
kunnen dus ook veel grotere verbuigingen
veroorzaken. Van wormgaten, waarvan
het bestaan door wetenschapperswel aangenomen wordt, wordt vermoed dat deze
klein en instabiel zijn. Bovendien is het
hoogst twijfelachtig of je een reisje per
wormgat overleeft.
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wezen uit elkaar te filteren en vervolgens
ergens in de rimboe weer exact op te bouwen, is nauwelijks in getallen uit te drukken. Maar in de toekomst is een bepaalde
vorm van overstralen wel denkbaar. Sterker nog, we doen het nu al. Neem een
boek, een paperback. Dit boek bestaat uit
zo'n 1026 atomen (een getal met 26 nullen), maar de informatie in het boek is
hooguit 100 Mb, dus 108 bits. Als ik die
100 Mb via een datalijn naar een andere
computer en printer stuur, ben ik het boek
aan het overstralen! En we faxen er wat af
tegenwoordig! Het is dus helemaal niet
nodig het boek zelf over te stralen. Met
videobeelden kan hetzelfde en dit kan
natuurlijk ook in driedimensionale projecties. De holografie staat nog in de kinderschoenen, maar daarvan is nog veel te verwachten. In deze vorm wordt 'beam me
up' een klein beetje werkelijkheid.
Beenakkergaf de geboeide collegezaaleen
zeer onderhoudend en humorrijk betoog
over wat er nou wel mogelijk is en wat
absoluut tot de onmogelijkheden behoort.
Hij prees vooral de vindingrijkheid van de
Star Trek schrijvers. Na het college-uurtje
was er nog wat tijd voor het stellen van de
brandende vragen. Naderhand werd de
Flying Dutch-stand overspoeld door
belangstellenden en was het tijd voor de
vertoning van The Wrath of Khan, in de
naastgelegen filmzaal.

First Con '99
De eerste Star Trek Conventie in de
Raayberg te Bergen op Zoom

Overstralen
Het overstralen van mensen naar
andere plek is absoluut onmogelijk.
energie en de informatieverwerking
nodig is om elk uniek atoom van
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Op 21 maart werd de eersteTFD conventie
van 1999 gehouden. 'Ruim 500 liefhebbers
trotseerden het barre natte weer en togen
naar de Raayberg.Enweer heeft de organisatie zich er over verbaasd dat uit alle hoeken van Nederland de fans toestroomden.
Nederland? We moeten meer Europees
denken, want er bleken fans uit België,
Duitsland, Oostenrijk en Schotland aanwezig te zijn. Vlak na openingstijd was de zaal
direct stampvol en stonden rijen mensen
voor de tafelsvan de handelaren. Naast de
handelaren en SFReportwaren ook de fanclubs Babylon 5, Belgium VoyageClub, The
Dutch (X) Filesen de NCSFaanwezig.
Vanzelfsprekendwas er voor de hele dag
weer een draaiboek in elkaar gezet. In de
holodecks werden diverse video-afleveringen vertoond en kon men een hoorspel
beluisteren. Op het toneel gaven de cardgamespelerseen demonstratie en werd bij
de quiz de kennis van de echte fans weer
streng getoetst.
Leesverder op pagina 17

-_-----------Door: Harm Koopman
Met een 6,6 als waardering in de gehouden
enquête zou je verwachten toch een redelijk
aantal leden te boeien met deze tradingcord-rubriek, die inmiddels alweer voor de
negende keer is opgenomen in het fanclubmagazine. Helaas heeft niemand de moeite
genomen om mijn prijsvraag uit nummer
7/99 te beantwoorden en is er dus ook geen
winnaar. Het juiste antwoord had moeten
zijn: George Takei (Sulu).
Hij signeerde voor zowel The Orginal Series
7 als 2 en is ook te vinden met een gesigneerde kaart in Voyager Profiles. Geen winnaar dus, maar volgende keer beter zullen
we maar zeggen ...

Re.ic!i
1992 zijn er ditmaal vijf taalkaartjes opgenomen, doch niet als bonusset maar als
kaartjes nummer 96 t/m 99, waarbij het
Russisch heeft plaatsgemaakt
voor
...jawel.... het Klingon!
Wie dacht de overeenkomsten nu wel te
weten: vergeet de vijf toegevoegde spectra-kaartjes. Deze kaartjeszijn evenalsin de
Master Series set opnieuw verdeeld over
één kaartje per 18 pakjes. En voor degene
die helemaal niet van ophouden weet met
vergelijken: spectra-kaartje nummer vijf,
dat is toegevoegd met een verdeling van
één op de 72 pakjes, is evenals hologram
nummer 5 uit de set van 1992, gedrukt op
goudkleurige folie.
Maar de ontwerpers van Skybox International Inc. blijven de verzamelaarverrassen
met iets nieuws, zo ook in deze set de
introductie van het zogenaamde redemptien- of exchange-kaartje. De letterlijke
tekst op de voorzijde van het kaartje is:
'This card may be exchanged for a 10-card
foil stamped redemption set of bonus Star
Trek: Deep SpaceNine Trading Cards!'.
Het kaartje kan, zoals de naam al aangeeft,
worden omgeruild voor een ander kaartje.
In dit specifieke geval is het zelfs inwisselbaar voor een complete sub-set bestaande
uit een reliëf crew-kaart en 9 reliëfkaartjes
met afbeeldingen van de vaste acteurs uit
'Deep SpaceNine'.
Het kaartje was oorspronkelijk inwisselbaar tot 15 mei 1994, maar omdat de set
pas in december 1993 in plaats van oktober 1993 werd uitgebracht, stelde Skybox
zich sportief op en verlengde de periode
tot 31 juli 1994.

We waren blijven steken in 1993, wat een
uiterst productief jaar bleek te zijn voor
Star Trek tradingcards. Met al vijf besproken sets in het vorige fanclub magazine
zou de Master Seriesset voor de inmiddels
toch enigszins verwende verzamelaar een
mooie overgang zijn geweest naar 1994.
Maar blijkbaar was de responseop het toegevoegde survey-kaartje in de Star Trek:
'Deep SpaceNine' SeriesPremiere Collector Set zo groot, dat men het in het najaar
van 1993 aandurfde om nogmaals een set
uit te brengen rondom Deep SpaceNine.

Direct na de introductie van dit kaartje,
dat is toegevoegd aan één op de 180
pakjes, rees de vraag welk kaartje op termijn een hogere meerwaarde zou bezitten. Het redemption-kaartje zelf of de
ervoor te verkrijgen sub-set. De echte verzamelaars onder ons
zullen uiteraard probe- ,
ren zowel het redemptien-kaartje als de subset te bemachtigen.

Deze uit 100 kaartjes bestaande set staat
ook bekend als Deep SpaceNine: The Mission set. De set mixt eigenlijk alle tot nu
toe gebruikte technieken. Van de set uit
1992 wordt het idee geleend om de af te
beelden onderwerpen links en rechts van
het centrum van het kaartje te plaatsen.
Op de achterzijde wordt het idee van de
ovale afbeelding van de voorzijde gehandhaafd uit de Deep Space Nine SeriesPremiere Collector Set. Evenalsin de set van

Naast de complete set,
inclusief alle specials
116 kaartjes, gingen
aan deze set ook nog
eens 5 promotie-kaartjes vooraf:
• Een titelkaart je beaming to retail fall
1993 in twee verschillende uitvoeringen, een
met een achterzijde
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met oranje opdruk en een met een achterzijde met goud opdruk.
• Commander Benjamin Sisko (kaartje
nummer 02 uit de set) - die op het
moment van uitgifte alleen verkrijgbaar
was bij Malibu's Comic Star Trek: DSN #2.
• Siskoen Dax
(kaartje nummer 67 uit de set)
• S2 - Personalphasers
(kaartje nummer 62 uit de set)
Afhankelijk van welke definitie men hanteert voor verzamelplaatjes, dient men aan
de toch al niet geringe lijst van in 1993 uitgegeven kaartjesnog het een en ander toe
te voegen.
Verzamelaars in 'enge' zin, beschouwen
verzamelplaatjes tot hun collectie als deze
in een doos dan wel als complete set verkrijgbaar zijn op de markt en voldoen aan
de afmeting van circa 9 bij 6 cm (2_" x
3_"). Verzamelaarsin 'ruime' zin daarentegen beschouwen ieder kaartje dat voldoet
aan dit formaat als een verzamelplaatje,
ongeacht op welke wijze dat kaartje op de
markt is gebracht.
Deze verzamelaars in 'ruime' zin dienen
allereerst een tweetal sets met kaartjestoe
te voegen die zijn uitgegeven als extraatje
bij de actiefiguren van Playmates. Het
betreft hier een set van 23 kaartjes toegevoegd aan Next Generation actiefiguren
en later in het jaar een set van 9 kaartjes
toegevoegd aan Deep Space Nine actiefiguren.
Daarnaast werden er om de verkoop van
videobanden te stimuleren ook hier nog
eensextraatjestoegevoegd. Het betreft hier
wederom twee sets, een set bestaandeuit
80 kaartjes, toegevoegd aan de 79 videobanden van de originele serie (dit zijn de
originele NTSC banden bestemd voor de
Amerikaansemarkt); de andere set bestaat
uit 6 kaartjestoegevoegd aan een speciale
'kerstdagen' van de zesStarTrek-speelfilms.
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Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat
verzamelaars in 'ruime' zin nagenoeg
niet in staat zullen zijn om deze sets te
completeren. Behalve de schaarste ontstaat er volgens mij toch ook enige krapte in de portemonnee. Naast hoge prijzen
voor complete sets zullen ook losse kaarten vermoedelijk niet alleen nu maar ook
in de toekomst voor aanzienlijke prijzen
worden verhandeld ...

Eind 1993 zien we ook
nog een hologram met
de eerste cover van het
Amerikaanse Starlog
Magazine op de markt
verschijnen. De eerste
cover bevatte een borstbeeld afbeelding van
Kirk en Spock en daarmee behoort het kaartje
dus tot de Star Trek tradingcards. Let wel: het
kaartje is er in duizend
en één verschillende
'gesneden' uitvoeringen. Daarnaast is het er
niet alleen als gouden hologram (daar zijn
er de meeste van), maar het is er ook als
zilver hologram en als zilveren sticker.
Behalve dit bijzondere kaartje van Starlog
kreeg iedereen die besloot voor 1994 lid te
worden van de Amerikaanse Star Trek fanclub ter promotie ook nog eens een sheet
toegezonden met 9 tradingcards. Hierbij
helaasook het minpuntje dat de cards zijn

!it:art: Progranl
Door: Daniel Hagmeijer
Brian Raffel van Raven Soîtwore heeft aangekondigd een spel te maken, gebaseerd op
Star Trek: Voyager. Hel spel zal worden uitgegeven door Activision en Raffel zegt dat
het een spel wordt dat zowel first-person
shooter als een team georiënteerd cernbot
spel zal worden.

Gamespot News (gamesmagazine in GB)
sprak met Brian Pelletier.Pelletieris de projectleider van het nog naamloze Star Trek:
Voyager project (en hij was ook projectleider van Raven'shit Heretic 11).Hij vertelde
dat, als het zo door gaat, het spel in 2000
zal worden uitgebracht. Het spel zelf is net
van de ontwerptafel af. Het team wil een
speelbaredemo uitbrengen in mei

voorzien van perforatieranden, iets wat bij
een tradingcard eigenlijk uit den boze is.
We zien elkaar terug in het volgende
magazine met onder meer kaartjes uit het
eerste seizoenvan The Next Generation en
wederom een blik achter de schermen.
Als u nu al op vakantie gaat: vergeet niet
om ook in den vreemde eens te speuren
naar karton met een formaat van 9 bij 6
centimeter. Mocht dit vragen oproepen, u
weet het, een briefkaartje gericht aan 'uit
de doos' is voldoende! Maar ook een emailtje naar een van de bekende adressen
zal zijn weg wel vinden.
(Door plaatsgebrek zijn we genoodzaakt om
de overzichtslijsten niet meer in het blad te
plaatsen. Wie ze erg graag wil hebben, kan
een brief, graag met postzegel, sturen naar
ons postadres. Ook zijn de lijsten vanaf onze
webpagina's te halen: www.tfd.nl)
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(te downloaden op http://come.to/trekkies). AI zijn maar een paar mensen van
Raven'sstaf Star Trek Fans (je kunt beter
vragen welke gamer geen StarTrek fan is),
toch zijn ze blij met het project toen Activision het idee presenteerde. Toen het
team toestemming had gekregen van
Paramount, zijn ze gelijk begonnen met
programmeren.
Pelletier kon niet te veel over het spel zeggen, maar hij zei wel dat alle Voyager
karakters meespelen. Dus ook Seven of
Nine. Pelletier lachte omdat sinds dat het
spel was aangekondigd, meerdere huid
ontwerpers van de serie hebben gevraagd
om te helpen bij het maken van Sevenof
Nine's huid. Het gezelschap weet helaas
nog niet of de Star Trek: Voyager cast zal
meehelpen bij het maken van het spel,
maar er wordt al wel over gesproken.
De Star Trek: Voyager Game spelerszullen
in de huid van een veiligheidsofficier kruipen die samen met de crew tegen de vijand zal vechten.

Holodeck
Door: Dirk Bontes
'Dag, julian,' reageerde Q minzaam. 'Mijn
patiënt, veronderstel ik?' vroeg hij, doelend op de Ruggonjer.
'De Ruggonjer is mijn patiënt!', antwoordde ik verbeten. Ik had die ochtend alleen
maar patiënten behandeld met klachten
die niks om het lijf hadden en nu ik er een
had die echt iets mankeerde, eentje met
een echte Ruggonjer constipatie, was ik
niet van plan die op te geven. 'Hoe kom je
er bij die arme man zomaar neer te schieten, Q! En als je doktert je wilt spelen, doe
dat dan ergens anders!' Gebiedend hield ik
mijn hand op. 'En nu mijn phazer!'
'De phazer waarmee je van plan was BartVan Ruggon zelf te verdoven? Die ligt nog
op zijn oude plekje in je kast, te hoog
afgesteld voor een Ruggonjer overigens.
Dit- hij wierp de phazer die hij in zijn hand
had op, zodat het wapen door de lucht
wentelde, alle mij vertrouwde blutsen en
krassen tonend en ook de sierlijke Q die in
de greep was gegraveerd-. 'dit is mijn
phazer, een perfecte replica van de jouwe,
maar dan wel met de juiste afstelling. Pri-

mitief, maar doeltreffend.' AI wentelend
verdween de phazer. Ik meende dat ik
hem kleiner zag worden en opeens was hij
weg. Nadenkend keek ik Q aan. Opnieuw
had hij me voor schut gezet en nu in aanwezigheid van mijn assistente. Dit was
iemand die ik beslist niet mocht. Ik zuchtte en wendde me tot mijn assistente. 'Sireen, haal een antizwaartekrachtsslede,
zodat we onze patiënt naar een bed kunnen brengen. Daarna heb ik je hulp nodig
met het lichaam van dokter Obas Mamanys; de transporter technicus heeft het
samen met mij op de vloer van het mortuarium gedumpt, in plaats van op een
onderzoekstafel.' Vermoeid greep ik met
mijn hand in mijn haar.
Alles scheen tegelijk te komen. Nu moest
ik de Ruggonjer behandelen voor een phazerkwetsuur. Maar eerst moest ik natuurlijk
nog iets doen aan zijn constipatie. Een
koortsopwekkend middel zou zijn metabolisme versnellen, hopelijk voldoende om
hem zonder pijn uit zijn verdoving te laten
bijkomen. Hm, ik moest morgen zien te
zorgen dat ik ergens anders was wanneer
hij bijkwam, want het was beter dat hij
geen aardse arts meer zag. En had ik
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--------zodadelijk niet een afspraak met een
patiënt? Erstond me zoiets bij, of was dat
pas de volgende dag? Het zou misschien
het beste zijn om kadet Sireendie afspraak
te laten verzetten.
Zuma Maryl Sireen had braaf 'ja, dokter.'
gezegd en was de antizwaartekrachtsslede
gaan halen. Ik was alleen met de bewusteloze Ruggonjer en met Q. 'Eindelijk onder
vier ogen,' zei ik grimmig tegen mijn
tegenstander. 'Wat weet jij van de dood
van Obas Mamanys?'
Q keek laatdunkend op me neer. 'Alleen?
Dit is privacy!' zei hij en hij gebaarde met
zijn hand. Mijn praktijkruimte verdween.
We werden omhuld door de onmetelijk
nacht en de onmetelijke pracht van de
ruimte. Een zwak licht dompelde ons in
diepe schemering. Boven ons, om ons,
beneden ons, stonden de honderdduizenden zichtbare sterren van het melkwegstelsel onwrikbaar op hun plaats.
We verkeerden in de naakte ruimte: ik, Q
en de overlevingscapsulewaarop we stonden. Decompressie! Ik kneep mijn ogen
dicht, duwde mijn handen tegen mijn
oren en ademde uit, uit, uit ... De verscheurende pijnen die ik verwachtte
deden zich echter niet voor en uiteindelijk
moest ik weer inademen. Verrast constateerde ik dat dit probleemloos lukte! Zalige, verfrissendelucht! Ik besefte dat ik nog
leefde en opende mijn ogen weer en haaIde de handen van mijn oren. Van Q zag ik
alleen de omtrek van zijn lichaam en de
flauwe glans van zijn ogen en van de communicator die hij op zijn borst droeg. 'je
bent geheel veilig, julian,' zei hij geamuseerd. 'En onder vier ogen. Hier is niemand
behalve wij tweeën en natuurlijk de inliggende van deze overlevingscapsule. Ik
kom hier wel vaker, weet je, mijmerend
over wat had kunnen zijn en natuurlijk om
een oogje te houden op dat daar.'
Hij wees met zijn hand naar iets achter
mijn linkerschouder. Nieuwsgierig draaide ik me om en zag de bron-van onze
belichting. Mijn mond viel open. 'Boven'
me bevond zich op enorme afstand een
gigantische ster. Links en rechts ervan
bevonden zich twee enorme nevels; bolvormig waren ze, samen meer dan een
lichtjaar in diameter en gevuld met door
de ster geïoniseerde gassen en stofdeeltjes. Samengeperst tussen deze bollen, de
ster omgordend, bevond zich een dunne
stofschijf. Erwas maar een zo'n ster in het
hele melkwegstelsel en dat was Eta Carinae, honderdvijftig keer massieverdan de
zon van de aarde en prooi van een van de
meest vraatzuchtige vampiersterren in
het universum.
Erwas geen ruimtevaarder in de federatie
die deze ster niet meteen op het eerste
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gezicht zou herkennen. 'Eta Carinae,'
fluisterde ik. Maar aan welke zijde van Eta
Carinae bevonden we ons? Ongerust probeerde ik de gepulseerde materiejets te
onderscheiden waarvan ik wist dat die
aan weerszijden van de ster de ruimte in
schoten, weggespoten door de neutronenster die duizenden jaren geleden in
botsing met Eta Carinae was gekomen.
Maar ik zag de jets niet. De explosie die
door de botsing was veroorzaakt en waardoor Eta Carinae de twee bollen gas en
stof had uitgeworpen, was op aarde in
1837 waargenomen en had gedurende
twintig jaar Eta Carinae tot de op een na
helderste ster van het aardse firmament
gemaakt. Sindsdien had de neutronenster
zijn baantjes binnenin zijn buitengewone
gastheerster getrokken, zich er met zijn
immens grote dichtheid doorheen bewegend alsof Eta Carinae uit een ijlere substantie dan rook bestond. Ik draaide me
om en keek mijn kwelgeest aan. 'Q,' zei ik
hees, 'dit is een van de meest dodelijke
plaatsen in het melkwegstelsel. Wat als
we geraakt worden door de straal radiogolven van dat monster daarbinnen, van
die pulsar? We zullen levend verdampen.
Haal ons hier weg!'
Q snoof mijn bezorgdheid achteloos weg.
'Als we ons in die bundel radiostraling
bevonden, dan zou dat toch al gebeurd
zijn, julian? We bevinden ons nog op veilige afstand. Deze capsule komt pas over
ruim vijfhonderd jaar in de buurt van die
bundel. Enof hij dan verdampt? Misschien
wel en misschienniet. Erbestaat een kleine
kans dat hij net niet in de bundel zal
komen.' Hij had natuurlijk gelijk, realiseerde ik me.
Toen vroeg ik me af waarom hij ons hierheen had gebracht. Tal van veel veiliger
plaatsenin het universum zouden dezelfde
privacy hebben geboden. Waarom juist
deze plaats? Was het alleen om me van
mijn stuk te brengen? Wat had ik hem
even voordat hij ons hierheen bracht
gevraagd in mijn praktijkruimte? Probeerde hij het antwoord te ontwijken? 'Ben jij
verantwoordelijk voor de dood van Obas
Mamanys, Q?' vroeg ik nogmaals, hem
doordringend aankijkend.
'[ulian!' verweet hij mij. 'Ik ben een arts.
Ik houd mijn patiënten in leven, zo mogelijk. Bovendien hield ik jou gezelschap op
Kittwell 29 toen Obas Mamanys stierf. je
zat toen een kippeneitje te eten, herinner
je je nog? Hoe kan ik verantwoordelijk
zijn voor de dood van jouw patiënt?'
'En ik ben geen arts, ik houd mijn patiënten niet in leven?Bedoelje dat te zeggen?'
De implicaties van wat hij zei stonden me
helemaal niet aan. 'Bovendien was Obas

Dood

Mamanys helemaal
mijn patiënt niet!'
'Iedereen die vandaag
op
Deep
Space-9 sterft, reken
ik tot jouw patiënten. Obas Mamanys
was de eerste en je
weet wat de mensheid en de federatie
te wachten staat
indien er vandaag
meer dan vijftien
van je patiënten
sterven,
Bashir.
Alleen mensen in
vergeten hoekjes
van het universum,
zoals Kittwell 29 en
de persoon in deze
overlevingscapsule
zullen dat feit overleven.' Hij klonk grimmig en onverzettelijk. Ik besefte dat niets
van wat ik zei hem van zijn voornemen om
de mensheid uit te roeien kon afbrengen.
Hopeloos keek ik neer op de overlevingscapsule, een experimentele BS-49-3/beenheid van DS-9, zag ik, gepolijst en
bekrast door botsingen met interstellaire
moleculen en stofdeeltjes. Wat deed die
hier, zo ver van DS-9? Dat kon toch niet?
Misschien was dit, deze overlevingscapsule, de reden dat Q me hier had gebracht.
'Wat is het verhaal van deze capsule?'
vroeg ik hem dus. 'Hij is pas een paar
maanden geleden op DS-9 aangekomen,
maar hij ziet er uit alsof hij al duizenden
jaren in de ruimte rondzweeft. Waarom
heeft niemand hem opgepikt?'
'0, de capsule?' antwoordde Q me achteloos, alsof die er niet toe deed. 'Die
bevindt zich inderdaad al duizenden jaren
in de ruimte, al bijna achtenzeventigduizend jaar. We bevinden ons ver in een van
de mogelijke toekomsten van jouw tijd,
Bashiren deze capsule bevat de enige persoon die aan de vernietiging van Deep
Space-9 wist te ontsnappen, een bovenmenselijk wezen dat zo slim was het locatiebaken te saboteren voordat de capsule
in de ruimte werd uitgeworpen.'
Ik lachte. 'jij, Q? Lig jij daarin? AI tachtigduizend jaar?'
Q glimlachte meewarig. 'Nee, julian. Het is
iemand met kunstmatig verbeterde vermogens: versnelde reflexen, perfecte
hand-oogcoördinatie en een sterk verhoogde intelligentie.' Hij zweeg.
Ik slikte. 'Garak?' probeerde ik tegen beter
weten in. Maar nee, Garak's intelligentie
was hem aangeboren, in tegenstelling tot
de mijne, de enige die hem daar in eve-

---~
-

-

..

~.
I

-

naarde, of bijna evenaarde. Ik was het zelf
die al die tijd in de overlevingscapsulehad
gelegen. En over vijfhonderd jaar zou ik
misschien wel, misschien niet, verdampen
in de bundel radiostraling die werd uitgezonden door het monster dat zich in Eta
Carinae verborg.
Opeens stonden we weer in mijn praktijkruimte. Ik knipperde tegen het felle licht,
gedesoriënteerd, wankelde even.
'En collega, mag ik je vandaag assisteren?'
vroeg Q serieus.
Het stond voor mij echter vast dat Q die
serieusheid alleen maar voorwendde. Hij
was de bron van alle stress die ik deze
ochtend ervaren had. Hij verveelde zich
en wilde alleen maar een dag doktert je
spelen en ik was niet van plan daaraan toe
te geven. Als ik van geen wijken wist, zou
hij het misschien opgeven en zou de toestand tot de normale gang van zaken
terugkeren. Bovendien kon ik hem niet
uitstaan. 'Geen denken aan,' zei ik daarom afwijzend.
Arrogant tilde hij zijn neus op. 'je moet het
zelf weten,' reageerde hij geprikkeld.
Neerbuigend liet hij vervolgens een wenkbrauw zakken en verdween, naar zijn
eigen dimensie, naar Kittwell 29, naar de
overlevingscapsuledie richting Eta Carinae
viel, of naar de Profeten mochten weten
waar. Het kon mij niet schelen. Eerstmoest
ik me om de Ruggonjer bekommeren en
had ik daarna niet een afspraak met Molly
O'Brien?Waar bleef kadet Sireentoch met
de antizwaartekrachtsslede?
Wordt vervolgd ...

o

I~~

•

I, .

.

I

,

,

I' lkJ1~D~@ ~NT.À~~I~

--

j---

o

/

17DI~A

-

-----

-

-

---~--_._Door: Annemieke van de Westelaken

LWAXANA EN DEANNA
Moeder en dochter in het Star TrekUniversum
Afgezien van Kirk's vele liefjes en zo af en toe
Uhura, zijn de vrouwen van 'The Next Generation' de eerste die op de voorgrond treden.
Natuurlijk worden de vrouwen in 'DS9' en
'Voyager' pas echt voorzien van belangrijke
posities, maar de weg wordt gebaand door
Beverly Crusher en Deanna Troi. En met
name die laatste maakt een belangrijke ontwikkeling door. Hierin niet echt gesteund
door haar moeder, Lwaxana, die op een heel
andere manier de aandacht naar zich toe
weet te trekken. Dit artikel gaat over moeder
en dochter, over hun relatie en natuurlijk
over de mannen in hun leven.
De familie Troi
Lwaxana is een Betazoid uit het Vijfde
Huis. Ze is van adel en ze is de houdster
van de Heilige Bekervan Riix, ietswat blijkbaar erg belangrijk is, want Lwaxana
pepert dat iedereen die het wil horen en
ook degene die het niet wil horen regelmatig in. Lwaxanais door haar afkomst op
haar planeet Betazederg belangrijk en dat
wil ze graag weten ook. Ze is eigenlijk
nogal een snob maar wel eentje met een
hart van goud.
Het is op zijn minst vreemd dat Lwaxana
in het huwelijk treedt met een heel gewone Starfleet Officier met de naam lan Andrew Troi. Er is waarschijnlijk sprake van
echte liefde, iets waar Lwaxana in haar
latere leven wanhopig naar op zoek blijft.
Het echtpaar krijgt twee kinderen; Kestra
en Deanna. Het geluk lijkt compleet, maar
twee tragische gebeurtenissen veranderen het leven van Lwaxana voorgoed.
Kestra verdrinkt tijdens een picknick en
Lwaxana is zo overmand door verdriet dat
ze niet alleen haar dagboek uit die tijd
vernietigt maar ook lange tijd niet meer
over de gebeurtenis praat. Deanna ontdekt pas tientallen jaren later dat ze een
zus heeft gehad.

Per!ional
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Eenaantal jaren later komt ook lan Andrew
om het leven. Deanna is dan ongeveer
zeven jaar en wordt opgevoed door haar
moeder in de traditie van Betazed.
Riker, Picard en een Ferengi
Deanna blijkt erg intelligent en ze gaat studeren. Tijdens haar studie ontmoet ze de
jonge Starfleet Officier William T. Riker.Ze
worden verliefd maar de relatie loopt stuk
op hun beider carrière.
Deanna wordt een gerespecteerd Starfleet
medewerker als 'Counselor'. In die functie
komt ze terecht op de Enterprise waar ze
haar 'lrnzadi' weer ontmoet. Het blijft nu
echter een zakelijke relatie tot groot verdriet van Lwaxana, die haar dochter graag
getrouwd wil zien en die zelf Will ook wel
aantrekkelijk vindt.
Lwaxana, wanhopig op zoek naar de
ideale man, projecteert die gevoelens ook
op Deanna en probeert haar op die manier
ook te koppelen, tot ergernis van haar
dochter.
Lwaxana's onophoudelijke mannenjacht
brengt hen regelmatig in de problemen,
bijvoorbeeld als ze ontvoerd worden door
een Ferengi, die Lwaxana wel tot vrouw
wil. Lwaxana heeft dan al een zwak voor
jean-Luc Picard, die daar allesbehalve blij
mee is en haar liever ziet gaan dan komen.
Helaasis Lwaxana inmiddels benoemd tot
Ambassadrice en dat betekent dat Picard
nog vaak met haar te maken krijgt.
Van Counselor tot Heldin
Deanna heeft tot ergernis van haar moeder
niet veel tijd voor het mannelijk geslacht.
Ze wil meer in het leven dan alleen op de
brug geroepen worden om te voelen of het
nieuwe buitenaardse ras dat de Enterprise
net ontdekt heeft, vijandige bedoelingen
heeft. Dus gaat ze de opleiding tot luitenant volgen. Dit is een zware dobber voor
haar, maar ze slaagt er toch in en vanaf dat
moment zit Deanna in een heus Starfleet
uniform op de brug in een andere functie.
Met haar carrière gaat het goed, maar op
liefdesgebied wil het helemaal niet lukken.
In haar jeugd blijkt ze
te zijn beloofd aan
een andere Betazoid,
die echter tot haar
opluchting (en ook
die van Riker om de
een of andere reden),
kiest voor het redden
van het leven van een
volk. Deanna krijgt
een grote persoonlijke
schok te verwerken
als ze buiten haar
medeweten en wil
om, zwanger wordt
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van een buitenaards wezen. De zoon, lan
Andrew, die ze krijgt, groeit razendsnelop
en verdwijnt even snel uit haar leven als hij
gekomen is, tot groot verdriet van Deanna.
Deanna ontdekt dan dat ze gevoelens
heeft voor Worf en die gevoelens lijken
wederzijds tot Worf zonder meer naar
Deep SpaceNine vertrekt en daar, zonder
haar naam nog maar een keer te noemen,
trouwt met [adzia Dax.
Lwaxana's twee Grote Liefdes
Is het liefdesleven van haar dochter al tragisch, dat van Lwaxana doet daar beslist
niet voor onder. Als Ambassadriceis ze een
succes maar Lwaxana kan nauwelijks
omgaan met haar eenzaamheid. Alles lijkt
ten goede te keren als ze verliefd wordt op
Timicin. Het is ware liefde maar helaas
komt Timicin van de planeet Kaelon 2
waar iedereen op zestigjarige leeftijd vrijwillig zelfmoord moet plegen. Timicin is
zestig en hij wil zijn familie niet in diskrediet brengen. Lwaxana reist met hem mee
om het ritueel bij te wonen.
Een aantal jaren later leert Lwaxana op
Deep Space Nine Odo kennen. De teruggetrokken veiligheidsofficier trekt haar
enorm aan. Ze is de enige die hem binnen
korte tijd weet te doorgronden en ze weet
dan ook dat haar liefde voor hem nooit
beantwoord zal worden omdat ze beseft
dat Odo van Kira Nerys houdt. Toch blijft
ze hem opzoeken en ze zoekt ook bescherming bij hem na een stormachtig huwelijk
met ene jeyal. Lwaxanais zwanger van een
zoon en moet hem afstaan tenzij ze met
een ander trouwt. Odo biedt zich aan en
ze trouwen. Daarna vertrekt Lwaxana van
het station. Sindsdien hebben we niets
meer van haar vernomen.
Moeder en dochter
Hoewel Lwaxana en Deanna zich het
grootste deel van de tijd aan elkaar ergeren, houden ze veel van elkaar.Ze hebben
een goede en hechte relatie.
Lwaxana heeft zonder meer het beste met
haar dochter voor. Ze wil haar 'Littie One'
alleen maar gelukkig zien maar het wil er
bij haar niet in dat zoiets ook zonder man
kan. Zij zelf kan zeker niet gelukkig zijn
zonder man en ze is er van overtuigd dat
dit dus ook voor Deanna geldt. Deannawil
haar moeder ook gelukkig zien maar haar
gekoppel ergert Deanna. Ze wil haar eigen
gang gaan en haar eigen leven uitstippelen. Dit veroorzaakt nogal eenswrijvingen.
Ondanks dat zijn ze er altijd voor elkaar als
de een de ander nodig heeft.
En zo moet het zijn tusseneen moeder en
haar dochter.
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On Screen

Door: Harm-JanWieringa
De nieuwe seizoenen zijn op video
begonnen. Voor 059 het laatste, met
een uitstekend begin!

Deep Space Nine, video 7.1
'Image in the sand'

Dax dood. Het worm hole verdwenen
en Kapitein Sisko heeft zich terug
getrokken op Aarde. De oorlog gaat
slecht. Maar dan ontvangt Sisko een
visioen, dat mogelijk alles kan redden
en ook verklaart waarom Siskode Emissary is. Worf heeft het moeilijk met de
dood van Dax. En dan duikt ook nog
een onbekende Trlllop.
Humor:
Gevoel:
Spanning:
Waarde-oordeel:
'Shadows and SymboJs'

Sisko volgt de aanwijzingen naar een
onbekende Orb op de planeet Tyree.
Deze Orb lijkt van levensbelang, maar
de vijand geeft niet zomaar op. Visioen
en werkelijkheid vermengen zich. Worf
isondertussenop een gevaarlijkemissie.
Humor:
Gevoel:
Spanning:
Waarde-oordeel:

Voyager, video 5.1
'Night'

Voyager reist door een grote zwarte
leegte. De bemanning lijdt er zwaar
onder en Janeway komt in een depressie. Maar dan blijkt dat de ruimte toch
niet zo leeg is. En er is zelfs iemand die
een afkorting weet. Een afkorting die
Janeway moet vernietigen om de oorspronkelijke bewoners te redden.
Humor:
Gevoel:
Spanning:
Waarde-oordeel:

'Drone'
Een transporter ongeluk vermengt de
Doctor's holo-emitter met de nanoprobesvan Seven.De Borg techniek verandert de Holo-emitter en creëert een
nieuwe Borg, met techniek van de 2ge
eeuw. De bemanning probeert de Borg
om te programmeren, maar dan verschijnt een Borg schip en de situatie lijkt
uit de hand de lopen.
Humor:
Gevoel:
Spanning:
Waarde-oordeel:

Verschijningsdata van videobanden:
Deep Space Nine & Voyager voor 7999

01-06-99
Deep SpaceNine
Voyager

06-07-99
Deep SpaceNine
Voyager

7.04
7.05
5.04
5.05

7.06
7.07
5.06
5.07

10-08-99
Deep SpaceNine
Voyager

7.08
5.08

21-09-99
Deep SpaceNine
Voyager

7.09
5.09

19-10-99
Deep SpaceNine
Voyager

7.10
5.10

02-11-99
Deep SpaceNine
Voyager

7.11
5.11

14-12-99
Deep SpaceNine

7.12

7.13
Voyager

5.12

5.13
Deze bovenstaande data zijn onder
voorbehoud.
Met dank aan: CIC International
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Per!iDnal File
Door: Annemieke van de Westelaken

ODO EN KIRA,
Een relatie op Deep Space Nine
Zij was een verzetsstrijdster, hij werkte voor
haar aartsvijanden de Cardassiers.Zij is open
en maakt van haar hart geen moordkuil, hij is
zo gesloten als een oester. Het is ook eigenlijk
geen wonder dat het ruim zes seizoenen
duurde voordat Odo en Kira door hadden dat
ze misschien wel voor elkaar bestemd zijn.
Dit is het verhaal van een van de opmerkelijkste relaties van Deep Space Nine.
De Bezetting
Odo en Kira kennen elkaar al heel lang. Ze
waren beiden werkzaam op Deep Space
Nine, toen nog Terok Nor, toen bezet door
de Cardassiers.Odo werkte voor hen als
veiligheidsofficier. Hij deed al zijn werk
streng maar rechtvaardig, wat automatisch inhield dat hij niet altijd de kant van
zijn werkgevers koos.
Kira's werkzaamheden op het station
waren wat minder duidelijk. Eigenlijk hoorde ze helemaal niet op het station te zijn.
Ze was een verzetsstrijdster en een saboteur. De oorlog had haar hard gemaakt en
ze deed in die tijd dingen waar ze later veel
spijt van kreeg. Kira zou aan de bezetting
een aantal trauma's overhouden. Odo had
die trauma's al opgelopen voor de oorlog,

toen hij nog in handen was van zijn ontdekker Dr. Mora. Het feit dat ze beiden
diep gekwetst waren door medemensen
zou wel eens de oorzaak kunnen zijn
geweest voor hun latere vriendschap.
Op TerokNor werkten toen nog twee anderen die later erg belangrijk werden in het
levenvan Odo en Kira.Datwaren de Ferengi
Quark,ook toen al eigenaarvan de bar en de
CardassierGul Dukat, leider van het station.
Starfleet
Met de komst van Starfleet verandert er
veel voor zowel Odo als Kira. Hoewel ze
nog niet bevriend zijn, reageren ze hetzelfde op de komst van hun nieuwe leider
Benjamin Sisko. Het liefst zouden ze hem
op de eerste shuttle terug hebben gezet.
Het is Kira die zich het snelst aanpast aan
de nieuwe situatie, zij het met de nodige
moeite. Kira sluit vriendschap met levensgenietster [adzia Dax. Kira heeft nooit van
het leven kunnen genieten en dat is dan
ook iets dat ze moet leren. Met tegenzin
steekt ze zichzelf in middeleeuwse kostuums en leert zo plezier maken om het
plezier maken.
Odo blijft alleen door het leven gaan. Er is
in die beginperiode niemand met wie hij
echt een nauw contact heeft. Het enige
waar hij plezier in lijkt te hebben, is het
najagen van Quark. Kira wordt een goede
eerste officier voor Sisko, die ze meer en
meer gaat respecteren. Kira lijkt haar
leven op de rails te
hebben maar het is
jammer
dat Gul
Dukat nog regelmatig
het
station
bezoekt. Van alle
Cardassiers in het
heelal is hij ongetwijfeld degene die ze
het meest haat. Maar
helaas is hij ook
degene met wie ze
steeds maar weer
opgescheept lijkt te
zitten. Op sommige
momenten lijkt het er
soms heel even op
dat de twee een
soort van vriendschap opbouwen.
Het verwerken van
hun gemeenschappelijke verleden op
Terok Nor brengt
Odo en Kira langzaam dichter
bij
elkaar. Het is nu juist
de niet zo gemakkelijk toegankelijke Kira
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met wie Odo als eerste vriendschap sluit.
Een ladzla Dax of een Miles O'Brien was
veel makkelijker geweest maar het werd
Kira, dankzij het verleden.
Vedek Bareil en Shakaar Edon
De aantrekkelijke Kira blijft niet lang alleen.
Ze krijgt al gauw een relatie met de Bajoraanse geestelijke Vedek Bareil. Ondertussenwordt het de regelmatige kijkersduidelijk dat Odo veel meer voor Kira voelt dan
vriendschap. Hints hierover worden regelmatig losgelaten. De aflevering 'Heart of
Stone' draait om Odo's gevoelens. Vedek
Bareil lijkt hem echter niet zo erg dwars te
zitten. Zeker niet zo veel als de knappe,
charmante Shakaar Edon die na Bareil's
dood Kira's hart wint. Het is Quark, Odo's
zogenaamde aartsvijand, die al snel doorheeft hoe de vork in de steelzit en Odo wat
adviezen geeft. Het lijkt zowaar op vriendschap wat er zich aan het eind van de desbetreffende aflevering ('Crossfire') afspeelt.
Odo probeert door te gaan met zijn leven
en krijgt zowaar een relatie met een vrouw
die echter niet is wat ze lijkt te zijn. Odo's
hoop bloeit onmiddellijk op als de relatie
tussen Kira en Shakaarstrandt.
Einde/ijk...
In 'Children of Time' vertelt een Odo uit
een andere universum aan Kira wat hij
voor haar voelt. Pasdan beseft Kira wat er
aan de hand is. Maar het wil allemaal niet
vlotten. Odo en Kira zoeken geen toenadering tot elkaar omdat ze het allebei niet
durven. En nog steeds is het alleen Quark
die beseft wat er aan de hand is. Uiteindelijk, in 'His Way', besluit het bijzondere
hologram Victor Fontaine eens wat aan de
situatie te doen. Nadat hij Odo 'ontdooid'
heeft, smokkelt hij de echte Kira het holodeck op en laat Odo geloven dat ze een
hologram is. Aan het eind van een romantische avond ontdekken Odo en Kira de
waarheid en lopen boos weg.
Gelukkig laat Kira het er niet bij zitten
anders hadden we nog weer zesseizoenen
kunnen wachten. Ze spreekt Odo midden
op de promenade aan en daar, voor de bar
van Quark, is dan eindelijk de eerste kus.
Quark is de enige die niet verbaasdis.
We moeten afwachten hoe het verder
gaat met deze twee. Het is leuk om ze
samen te zien maar het is inmiddels ook
duidelijk geworden dat Odo nog erg
moet wennen aan het concept 'relatie'.
De gevoelens van Odo en Kira zijn echter
erg sterk dus wie weet wordt het zevende
en laatste seizoen afgesloten met nog een
huwelijk op Deep SpaceNine.
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De computerspecialisten gaven een fraaie
demonstratie van de door hen ontworpen
animatiesin combinatie met eigen gemaakte video-opnamen. Veel bezoekers keken
met verbazingnaar het scherm; per slot van
rekening zie je niet iedere dag Runabouts
over Zwolle en Rotterdam vliegen.
Tot slot waser de vertrouwde kostuumwedstrijd. Fraaie creaties van Borg, Klingon,
Ferengi,Vulcan,Starfleetin het algemeenen
zelf bedachte volkeren, waren te aanschouwen. De jury had het er nog knap lastig
mee, moest zelfseen poging tot omkoping
van een Ferengiweerstaan,maarwist uiteindelijk wel de nummers 1, 2 en 3 te bepalen.
De conventie kan als zeer geslaagd worden beschouwd. Er waren journalisten uit
Nederland en België aanwezig en tussen
de bedrijven door werd er een heuse film
in elkaar gedraaid. Wederom dankzij de
fantastischeinspanningen van onze vrijwilligers liep de dag op rolletjes. Op naar de
volgende evenementen!

Oldenzaal, 25 juni 1999
AI in ons vorige blad heb je kunnen lezen
over de 'Dag van de Toekomst' op vrijdag
25 juni in Oldenzaal. Hoewel de hele stad
in het teken van de toekomst staat, zullen

The Flying Dutch, andere fanclubs en handelaren hun kunsten vertonen in Zalencentrum Rouwhorst, aan de Ootmarsumsestraat 9 te Oldenzaal.
Vast staat dat astronaut A. Kuipers aanwezig zal zijn. Hij geeft een lezing en iedereen
mag vragen stellen. Dhr. Kuipers is arts,
zeg maar de voorganger van Dr. Bashir,en
gaat naar verwachting begin volgende
eeuw op weg naar het thans in aanbouw
zijnde ruimtestation.

Replicat:or
Oude Flying Dutch bladen te koop!
Grijp nu je kans om alle bladen te verzamelen die door The Flying Dutch zijn
uitgegeven ...

Het is nog niet bekend welke film er gaat
draaien in de bioscoop, maar het zal in
ieder geval een sciencefiction film zijn.
Er zal een futuristische modeshow gegeven worden, waarbij echter ook studenten
van Twentse Kunstacademie hun kwaliteiten zullen tonen, dus competitie genoeg!

Roorn

CD - Star Trek muziek van o.a. Charlie X
Mud's women van originele serie
fl. 35,- excl. verzendkosten
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M. Winnubst, 033 - 494 21 77
September
December
nr 1 van
nr 1 van
nr 2 van
nr 3 van
nr 4 van
nr 5 van
nr 6 van
nr 1 van
nr 2 van
nr 3 van
nr 4 van
nr 1 van
nr 2 van

'95
'95
'96
'97
'97
'97
'97
'97
'97
'98
'98
'98
'98
'99
'99

fl. 5,=
fl. 5,=
tI. 5,=
tI. 2,50 (A4tje)
fl. 5,=
fl. 5,=
fl. 5,=
Il. 5,=
tI. 5,=
tI. 6,=
tI. 6,=
fl. 6,=
fl. 6,=
tI. 7,95
fl. 7,95

Afhankelijk van hoeveel bladen je bestelt,
komen daar de volgende verzendkostenbij:
t/m 3 bladen
+ fl. 5,3 t/m 10 bladen + fl. 7,50
Jekunt de oude bladen bestellen via:
de postbus 135, 3500 AC te Utrecht
en via e-mail: tfd@tfd.nl

Ji

CD-rom StarTrekScreensaver,PC of Mac
fl. 40,- excl. verzendkosten
CD-rom StarTrekEncyclopedia, PC of Mac
fl. 50,- excl. verzendkosten
CD-rom Starfleet Academy. Mac-versie
fl. 75,- excl. verzendkosten

J.

Epping, 0252 - 37 53 19 of
jepping@wxs.nl

Heb jij ook spullen of materialen die je
wilt ruilen, verkopen of ben je ergens naar
op zoek? Dan is de Replicator Room precieswat je zoekt! In deze rubriek kun je
namelijk gratis· adverteren!
Vul de bon hiernaast volledig in en
stuur 'm op naar:
The Flying Dutch o. v.v. Replicator Room,
Postbus 735, 3500 AC Utrecht
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" commerciële advertenties kosten
fl. 2,50 per regel.
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Door: Bernardvan Gastelen
Anne-Marieke Meij (spelers)

Star Trek CCG, deel 3
In deze aflevering behandelen we de regels
van de uitbreidingssets 'The Dominion' en
'Enchanced First Contact'.

Met 'The Dominion' is er een nieuw ras bij
gekomen, namelijk de 'Dominion'. Ze zijn
net zoals elk ander ras, maar hebben een
paar extra regels waar ze zich aan moeten
houden, namelijk:
- Ketracel-White. Als iemand een icoontje
(met een wit vlakje en een klein driehoekje
daaruit) heeft, betekent dit dat ze afhankelijk zijn van 'the white'. Ze moeten regelmatig 'white' hebben of andersworden ze
gek en vallen elkaar aan totdat ze doodgaan aan de verwondingen van het vechten of het niet krijgen van de 'white'.
- Te weinig 'white'. Aan het begin van je
beurt, en als je Away Team Ketracel-White
verslaafdepersonen heeft maar geen Ketracel-White kaarten zijn, moeten je Ketracel-White verslaafde mensen gaan vechten (ook al is er geen leider en heb je
attack restrictions). Ze vechten eerst tegen
1. personeel van de tegenstander (geen
Changeling) of Rogue Borg, en anders
2. Je eigen niet white afhankelijke personeel en tenslotte
3. Zichzelf (deel ze op in twee
verschillende aanval teams)
Als een [ern'Hadar iemand gaat aanvallen
omdat er te weinig white is, vormt men
eersteen apart aanvalsteam.Als je [ern'Hadar zichzelf aanvallen zijn ze nog steeds
één away team ot crew. Phaserstellen dus
voor allebei de aanvalteams. Het gevecht
gaat normaal. Als er een gevecht is
geweest(of geen omdat je maar 1 [em'Hadar hebt) gaat er één lern'Hadar dood
(willekeurig).

- Zelfmoord. Als een founder (of een
Odo) dood gaat, gaan alle [em'Hadar die
op dat moment bij de founder waren of
de founder hebben aangevallen, dood
omdat ze de founder niet hebben kunnen
beschermen.
- Er zitten in de zet nu ook founders die
een ander karakter zijn, bijvoorbeeld
O'Brien Founder. Deze founder is Miles
O'Brien, maar nog steeds een founder.
Dezezijn nodig voor infiltratie.
- 'infiltration'. Infiltrator iconen zijn de ruiten iconen met een affiliation icoon erin
(zie O'Brien Founder). Iemand met deze
iconen mag infiltreren bij de tegenstander.
Hij mag zijn founder bij een tegenstander
reporten, als de affiliation ook klopt (Miles
O'Brien moet dan op een Federation outpost reporten). Als je personeel infiltreert
gelden de volgende regels:
1. De infiltrator affiliation verandert naar
het infiltation icon.
2. De infiltrator is deel van je tegenstanders away team of crew. Het is dus geen
intruder dus kan je tegenstander je infiltrator niet aanvallen of andersom maar ze tellen wel als intruders voor kaarten zoalsThe
Walls Have Ears.
3. Als de tegenstanders personeelzich verdeelt (dus beamt, loopt, verdeelt of away
teams vormt mag de infiltrator kiezen of
hij hij wel of niet meedoet.
4. Jemag kiezen of de infiltrator meehelpt
om de staffing requirement van een schip
te bereiken, maar de tegenstander
bestuurt nog steedshet schip. Jeinfiltrator
kan de SHIELDS en transporters lang
genoeg controleren om zichzelf over te
beamen naar, van en tussen je tegenstanders schepen.
5. Anders dan hierboven staat, mag je
infiltrator geen acties ondernemen.
Je infiltratie stopt als je infiltrator wordt
ontdekt. Dat kan gebeuren in beide speIersbeurten. Het gebeurt of doordat de
infiltrator het wil (de eigenaar) of door bij-
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voorbeeld Caught Red-Handed (een kaart
uit The Dominion) of als je aanwezig bent
met het personeel wat de infiltrator
inhoudt, dus als O'Brien Founder op
dezelfde plaats is als Miles O'Brien. Het
personeel dat ontdekt is, wordt weer zijn
orgineel affiliation (dus in het geval van
O'Brien Founder Dominion), als hij aan
boord van je tegenstanders schip of facility komt, wordt het personeel een echte
intruder voor je tegenstander en kan niet
meer infiltreren totdat hij niet meer met je
personeel aanwezig is. Als er een.verkeerde affiliation is dan mag de infiltrator kiezen of hij wordt ontdekt of onder huisarrest wordt geplaatst.
Met 'The Dominion' zijn er nog een paar
nieuwe regels bijgekomen:
- Seed kaarten zijn nu uniek per missie en
niet meer dupliceerbaar per missie. Dat
betekent dat twee spelers nog allebei hetzelfde dilemma mogen seeden en geen
van beiden misseed zijn. Ze worden dus
geen van beiden gediscard.
- Jelegt je facility's niet meer onder de missie maar ervoor (deed bijna iedereen toch
al) en je moet je personeelonder de facillty leggen (in een stapeltje) of op een site
(als het een Nor is).
Dit is een onofficieel artikel, dat niet is
goedgekeurd door Decipher Inc. De
Nederlandse StarTrekCCG 'Ambassadeur'
is Eelco De Gooijer. Hij regelt veel voor het
kaartspel in Nederland. Heb je vragen over
het kaartspel, dan kun je die aan hun stellen door middel van e-mail aan
six_of_six@hotmail.com.
Over het Star Trek CCG en andere CCG's
(o.a. Star Wars) is meer informatie te vinden op Internet: www.dechipher.com .
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26 juni
SF-Fantasy-Strlpmarkt in leiden
The Flying Dutch is aanwezig!

10 & 11 juli

3 &4juli

vanaf 10.00 uur

"The Phenomenon 11
Beidedagen van 10.00 tot 18.00 uur
Onze tweede conventie wordt deze
keer in Dieren gehouden. Daar vinden
we namelijk het TV Toysmuseum. Deze
conventie wordt gehouden in samenwerking met het TV Toys museum en
AVRO'sTribune.
Jon Ward "The look-A-Like" komt weer.
Wie hem vorig jaar heeft meegemaakt
weet dat hij heel erg goed is!
Wat nog meer:
- Bezoekaan het TV-TOVSMuseum
- Demonstratie& Toernooi van
het ST:CCG
- Het Time warp Cluedo spel
- Trek Quiz
- Video vertoningen
- Eenkostuumwedstrijd
gepresenteerd door JonWard
- The Phenomenon ofwel een filmmarathoninclusiefontbijt met JonWard
voor maximaal 100 deelnemers (*)
- SF-Fanclubsen handelaren

J)lJJ.j ..rt:J 1j_r: .=! d
Filmnacht 3 op 4 juli
Start om 16.00 uur
Alle StarTrek films!
Gedurende de avond en nacht van
Kling Con '99, zaterdag 3 juli op zondag 4 juli is er een doorlopende vertoning van alle 9 StarTrek films, uiteraard
ook in Dieren.

* - Bezoekersdie willen deelnemen aan
de Filmnacht genaamd' THE ENDURANCE' moeten hiervoor vooraf kaarten
reserverenen ook vooraf betalen, waarna de kaarten na ontvangst van de betaling zullen worden toegestuurd. De
'THE ENDURANCE' kaartenkostenfl. 50,TFD-Ieden betalen fl. 35,-. Kaarten dienen telefonisch besteld te worden op
telefoonnummer: 06 S46 42 061.
U krijgt dan een reserveringsnummer.
'THE ENDURANCE' kaartenkunnen alleen
worden betaald met vermelding van een
reserveringnummer dat op/bij de betaling vermeld dient te worden.

EURDMA!iT, Starbase 185

Opnieuw staat de Euromastin het teken
van StarTrek. Geen conventie maar een

Starbase-evenement,
Wat kunt u er verwachten?
- Bezoekaan de Euromast
- Holo-spel
- Video vertoningen
- De Data look-a-Like JonWard
- Demonstratie & toernooi van
het ST:CCG
- Trek Fanclubsen handelaren
10 t/m 12 September
NEXUS in Berlijn, Duitsland
Gasten:
Nana Visitor - Kira - StarTrek
Alexander Siddig - Bashir-Star Trek
Richard Biggs - Stephan Franklin - B5
[ason Carter - RangerMarkus - B5
[ererny Bulloch - StarWars
Michael Sheard- Adm Ozzel - StarWars
Kenny Baker- R2D2 - Star Wars
Contact via:
FrankVölzer
Waldowstr 53 0-13403 Berlijn
http://www.nexuscon.de
Email: info@nexuscon.de
18 & 19 September 1999
StarFury 99 in london
Gasten:
BruceCambel- Autolycius- Xena/ Hercules
Ted Raimi - [oxer - Xena / Seaquest
Robert Trebor- Salmoneous/ Xena

-
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Contact via:
Star Fury 99 chariota of War
148a Queensway Bayswaterlondon
4 oktober
Leidens ontzet
Deelnemers gezocht! ! !
De organisatie van 'leidens ontzet'
heeft gevraagd of wij op 4 oktober met
een grote groep Star Trek fans, mee
kunnen lopen in de optocht. Uiteraard
willen wij daaraan meedoen, maar het
is de vraag of we voldoende verklede
mensen kunnen vinden, die op deze
dag (het is een maandag) naar leiden
kunnen komen. Behalveals groep meelopen in de optocht, is het voor Iedereen die meeloopt natuurlijk ook een
geweldig feest daar in leiden!
Weet je zeker dat je mee kunt doen,
(Starfleet, Klingons, Vulcans, Borgs,
enzovoort), meld je dan aan met onderstaand briefje. Je kunt je ook opgeven
via tfd@tfd.nl.
Reiskosten kunnen eventueel vergoed
worden volgensde gangbareregelingen.
Naam:
leeftijd:
Adres:
PC:
Plaats:
Telefoon:
E-mail adres: ..

m/v
.
.
..
..
.

.
.

Gaat meelopen in de optocht 'leidens
Ontzet' op maandag 4 oktober 1999.
Ik ben dan verkleed als:
.
(Voor 1 juli 1999 sturen naar: Postbus
135, 3500 AC Utrecht)
30 & 31 oktober
Galileo 7 in Berlijn
Gasten:
William Shatner - Kirk - StarTrek
George Takei - Sulu - StarTrek
J.G. Hertzier - Motok- StarTrek
ReneOberjounois - Odo -Star Trek
Armin Shimerman - Quark - Star Trek
Avery Brooks- Sisko- StarTrek
Contact via:
Star Events
Danzigerstr 13
38685 langelsheim
Tel. 00-49-5326929 139
Http:// www.conventions./de
Voordeze Ga/i/eo 7 conventie zijn twee dagkaarten te winnen bij de kostuumwedstrijd
van KLING CON '99 The phenomenon!

-------
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Wil je reageren op een van deze brieven?
Schrijf het nummer van de brief in de linkerbovenhoek van een envelop en schrijf
ook de naam van die persoon op de envelop. Stop hierin je brief en frankeer hem
voldoende. Stop nu deze envelop met je
brief in een andere envelop waarop je het
adres van The Flying Dutch noteert (zie
vereniging). Vergeet ook niet deze envelop
te frankeren. Enveloppen zonder voldoende postzegels worden niet doorgestuurd!

990301
Geachte medewerker,
Allereerstmoet u weten dat ik zwaar slechthorend ben, dus kan ik niet omgaan met de
telefoon. Eentijdje geleden heb ik een brief
geschreven en antwoord gehad over een
videoband, maar die kan ik niet vinden. Willen jullie mij helpen zoeken. De serie heet
'Arena'en 'The Ultimate Computer'. BijVoyager 'Yearof heli', part 2, deel 4,5. Alle drie
serieswil ik graag Nederlands ondertiteld.
Ik wil wel een vergoeding betalen.
Vriendelijke groet,
Ed Eijeriks,Maasdijk
990302
Bestemedetrekkies,
Ik heb een ondershirt over voor een Starfleet uniform uit DS9 die ze nu dragen in
de serie. Het is een rode en is maat XL. Ik
vraag alleen de postzegelsalsvergoeding.
Ook zoek ik alleswat er te vinden isover de
oberth en nebuia class starfleetschepen,
posters, plaatjes, alles.Als iemands me iets
kan geven ben ik heel erg dankbaar.
Sander Rodijk, Voorburg

990303
Hi, Lieutenant Commander Tuvok!
Ten eerste gefeliciteerd met je logische
promotie. Ik ben wel een seizoen te laat,
maar toch. Jemag gerust wat beter opletten als het gaat om quotes uit afleveringen. Worf zei in 'Trials and Tribble-ations'
(DS9) niet 'We do not speakabout it' maar
'We do not discussit with outsiders' (zie je
antwoord op brief 990101). Het komt wel
op hetzelfde neer dus ik zal er verder niet
over zeuren.
Ik heb vorig jaar op de Jaarbeursin Utrecht
een puzzel gekocht van Star Trek: The
Motion Picture (afbeelding van de filmposter, 1000 stukjes). Hoewel de stukjesin een
verzegelde zak zaten, bleek deze puzzel
niet compleet te zijn. Er ontbreken tenminste vijfentwintig stukjes. Nu is mijn
vraag: heeft iemand deze puzzel misschien
ook (incompleet) en wil diegene zijn of
haar exemplaar misschien aan mij kwijt
(op wat voor manier dan ook), zodat ik
mijn exemplaar compleet kan maken? Het
betreft een Limited Edition puzzel van King
uit 1993. De afmetingen zijn 68 x 48,5 cm
en hij is gemaakt in Nederland door de
Nederlandse Spellenfabriek B.V. Amsterdam. Heb jij misschien enig idee of de
BBC op donderdag nog doorgaat met
seizoen zesvan DS9? Ze hebben de serie
tot en met band 5.13 uitgezonden en
zijn toen weer helemaal vooraan ('Emissary') begonnen. Of ze op zondag VOY
wel of niet uitzenden blijft ook steeds een
verrassing.
Wil je mijn complimenten doorgeven aan
de redactie (of wie dan ook) over de nieuwe grafische layout van het blad? Het ziet
er een stuk beter uit. Zeg er wel even bij
dat ze nog iemand nodig hebben voor de
interpunctie.
Doe de groeten aan Tom en B'Elanna.
Leuk stel, Ik vond Seven erg leuk in 'The
Killing Game' (VOY). Dat is ze sowieso
wel, natuurlijk (niet dat jij dat vindt,
logisch gezien).
Peaceand Long Life
Paul Meissen, Eindhoven

Ha, ha, wat leuk. Nu hier is dan jullie Paaskaart. Ik hoop dat jullie er nog meer
mogen ontvangen.
Anja Dries/Lilisanquerion
Dank je wel, Anja. Het is altijd fijn om een
kaart te krijgen wanneer je zover van huis
af bent.

---.
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Zoals je kunt zien, blijft de BBConregelmatig
met uitzenden van Voyager. Je kunt de serie
ook volgen op Nederfand 1, bij de AVRO. Oe
BBC blijft DS9 herhalen totdat ze weer bij
5.13 zijn en zenden daarna seizoen 6 uit.
Even geduld nog dus...

990304
Hallo, weer een nieuw enthousiast lid.
Evenvoorstellen: Niels van Lieshout 18 jaar
wonend te Uden (Noord Brabant). Club-

_._---

blad o.k. behalve die strip. Ik ben een
beginnend Star Trek CCG speler en zoek
mensen die het willen gaan spelen of het
spelen. Het liefst mensen uit de regio OssUden-Veghel, want ik zou ook graag met
deze mensen willen spelen. Ik ben tevens
regelmatig te vinden in de stripboekenwinkel in Uden (Goblin) vraag maar naar
Niels van Lieshout. Daarnaast zoek ik ook
nog mensen uit Oost-Brabant die interesse
hebben in een Star Trek clubafdeling, in
genoemde regio. Stuur mij een brief, of
nog gemakkelijker Pre-warp civilization
stijl. Pere-mail njh@worldonline.nl
Niels van Lieshout, Uden
990305
Alle fans opgelet,
Ik moet een werkstuk voor geschiedenis
maken en ik heb gekozen voor het onderwerp Star Trek. Nu weet ik hier natuurlijk
wel wat van maar hoe meer informatie hoe
beter. In ieder geval zou ik deze vragen
beantwoord willen hebben: Wat wou
Gene Roddenberry met Star Trek bereiken
en hoe ontwikkelde de Federatiezich sinds
het eerste contact Voor de rest wil ik graag
alles weten van Gene Roddenberry en
natuurlijk allesover StarTrekzelf: volkeren,
planeten, de spelersen de series.Dus alsje
me kan helpen stuur het dan alsjeblieft
voor 25 mei naar mij op want dan moet ik
5 kantjesgevuld hebben.
Groetjes
Manon Plaatzer,Den Helder
Gene Roddenberry had een toekomstvisie
waarin alle volkeren, rassen gelijk zouden
zijn. Met Star Trek wilde hij die visie overdragen op het grote publiek. Zodat volkeren
& rassen in die tijd (±1960) meer begrip
voor elkaar zouden krijgen.
Na het eerste contact met de Vulcans (Star
Trek XIII) heeft de mensheid zich langzamerhand ontwikkeld
tot een beschaafd en
nieuwsgierig ras: "1'0 boldly go wh ere na
man has gone beiore".

970306
Geachte Redactie,
Bijgaand treft u een artikel met foto aan
dat ik onlangs in een Belgisch weekblad
zag staan. Blijkbaarheeft StarTrekook fans
in koninklijke kringen. Misschien wel leuk
om dit artikeltje met foto te plaatsen in de
volgende uitgave van 'The Flying Dutch'.
Is die bewuste aflevering met koning
Abdallah als figurant in Nederland al uitgezonden? By the way, nog bedankt voor het
beantwoorden van mijn vragen in de vorige uitgave. In die uitgave waren ook een
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aantal commentaren te lezen over 'tnsurrection'. Als het iemand interesseert: Ik
vond het eèn middelmatige film, soms wel
leuk, soms vergezocht en eerlijk gezegd
somsook een beetje saaien onlogisch, het
zou een lange aflevering uit 'TNG' kunnen
zijn, maar ja als echte fan moet je hem
gewoon gezien hebben.
'First Contact', dat was een spannende
film, hopelijk wordt 'nummer 10' ook in
die trant, als die er komt tenminste,
Eenéchte regisseurzou ook niet misstaan,
is Steven Spielberg geen goede suggestie?, Jonathan Frakeskan zich beter bij het
acteren houden.
groetjes
M, Maas, Terneuzen
Koninklijk bezoek is ons niet vreemd op Voyager en wat de nieuwste film betreft: Elke film
zonder de crew van Voyager is altijd minder,
dus is het wachten op ons filmdebuut.

990307
Een hele lange brief, waar we maar een
stukje van kunnen plaatsen ....

(
) Alhoewel ik gek ben op de Klingon
taal en cultuur, vind ik het wel vreemd dat
jullie lursa en B'Etor in de brievenrubriek
gezet hebben. Sommige van hun grappen
waren wel leuk, maar met het geboortekaartje zijn ze echter over de schreef
gegaan, Typisch een geval van geen eergevoel en geen respect, wat ze wel beweren te hebben. Het is niet meer dan logisch
dat Tuvok het maar heeft overgenomen. AI
zou je dat van jezelf niet zeggen, Tuvok,
maar je hebt wel degelijk humor! En als de
brievenrubriek ooit weer door een Klingon
behandeld moet worden, neem dan bijvoorbeeld je collega B'elanna Torres of
Worf met Kurn. Maar voorlopig doe je het
prima, Tuvok, ga zo door! This Klingon's
watching you every Saturday.
Er staan nog zoveel andere leuke dingen
in het clubblad, dat ik hier misschien nog
een brief voor moet schrijven! Neem de
recepten van Quark bijvoorbeeld, En het
Videoreporten .... en..... lk kijk graag uit
naar het volgende clubblad en de volgen-
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de conventie!
Live long and prosper. Qapla'!
Sytze'Tarlaq' Glastra
Dank je wel, Sytze. Ik kan helaas niet blozen
van alle complimentjes die ik krijg, want die
emotie ken ik niet.

990308
BesteFlying Dutch,
Allereerst wil ik jullie complimenteren met
het clubblad, Het is echt heel goed,
Nu de eigenlijke reden van mijn schrijven.
Een tijdje geleden kwam er op Nederland
1 een Aflevering van ST:VGR. Dit was een
dubbele aflevering en ik heb hiervan het
eerste deel gezien. Het tweede deel heb ik
echter gemist door een technisch mankement aan mijn videorecorder. later werd
deze aflevering herhaald op de BBC, maar
toen heb ik hem gemist omdat ik fout in
de gids had gekeken. Nu hoop ik dat
iemand deze aflevering nog op video heeft
en deze aan mij zou willen uitlenen. Het
betreft de aflevering waarin Voyager met
de Kremin in gevecht komt waardoor Voyager moet worden geëvacueerd.
Verder wil ik Tuvok nog even verbeteren,
In zijn antwoord op brief 990202 vertelt
hij dat de Federatie de slag bij Wolf 359
had gewonnen, maar dit klopt niet want
die slag is namelijk verloren. Hierbij werden 39 schepen vernietigd en vielen
11.000 doden,
Qapla',
David Campbell, Nijmegen
Helaas zat er een grote Alteriaanse vlieg op
mijn PADD, zodat ik de vorige keer niet goed
kon lezen wie de slag bij Wolf 359 won. Uiteindelijk is de Federatie wel de winnaar
geworden van de oorlog met de Borg,

990309
Ik ben een fan van Startrekvooral van Voyager, maar dat is normaal anders zal ik
gaan brief schijven naar de Startrek fanclub. Daarnaast ben ik ook aan groot
schaatsfan met als bijzonderheid een fan
van Gunda Niemann-Stirnamann.
Nu
dacht ik zo dat er misschien ook andere
Star Trek fans zijn die naast Star Trek,
schaatsenook heel leuk vinden. Nu hoop
ik met deze mensen in contact te komen.
Wellicht kunnen we op deze manier fotomateriaal uitwisselen van Star Trek en/of
schaatsen,
Dus beste Star Trek fans, ben jij ook een
schaatsfan en dan met name lange baan
schaatsen(allround)? Dan lijkt het me leuk
om met jou te corresponderen. Ook over
Star Trek kan ik uren schrijven en vertellen

- ~~ .. - ~-- -- - ~
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dus wil je over Star Trek schrijven dan
moet je dat gewoon doen! Misschien kunnen we dan foto materiaal uitwisselen. Ben
je geen schaatsfan,maar heb je toch foto's
van Gunda Niemann-Stirnemann, twijfel
dan niet maar stuur ze naar mij op. Hopelijk kan iedereen wat verzamelen van haar,
Zeker als er fanszijn die in Frieslandwonen
vraag ik foto's van Gunda op te sturen,
Want daar zullen wel de meeste foto's in
de krant staan. Omdat in Heerenveen
enige wedstrijden zijn gereden. Misschien
zijn sommige mensen naar het Thialf stadion geweest en hebben daar foto's
gemaakt van Gunda. Ook dia's zijn van
harte welkom. Natuurlijk worden we het
eens over eventuele kosten,
Oh ja Tuvok: deze rubriek is er goed op
vooruit gegaan sinds u het hebt overgenomen. Latenwe hopen dat u geen bombrief
krijgt opgestuurd. laten we hopen dat er
mensen reageren op mijn oproep, want
het is heel moeilijk mensen te vinden die
ook schaatsfanzijn.
Marco Koornneef, Nijmegen
Schaatsen is bij ons onbekend, wellicht is er
een Holodeckprogramma met deze onlogische manier van voortbewegen, Ik zal het
eens voorstellen aan Mr, Paris, die houdt
namelijk van skiën...

990310
Geachte Tuvok,
Mijn naam is Nataschade Boer, 22 jaar. AI
geruime tijd probeer ik materiaal te zoeken
over het karakter Saavik.In het bijzonder
de stripboekies. Kosten worden vergoed.
Ook heb ik een opmerking. In de Voyager
aflevering 'Hunters', krijg jij te horen dat je
een kleindochter hebt. Nog gefeliciteerd
trouwens, Maar ook krijg je te horen dat ze
vernoemd is naar je moeder. Bij mijn
weten hebben Vulcans een unieke individuele naam, Hoe kan het dan dat ze 'vernoemd' is? Nog de complimenten over jullie blad en live long and prosper.
Nataschade Boer, Hitzum (Friesland)
Dank je wel, ik zou mijn kleindochter graag
binnenkort willen zien. Dat ze vernoemd is,
is een grote eer voor mijn moeder voor wie ik
veel respect heb. Dat komt op Vulcon niet
vaak voor, maar mijn moeder was een uitzonderlijke vrouw,
Tot zover, live long and prosper...

!iy!i1:em failure!i
Door: Coen van der Horst-Linders

Voor degene die de banden kopen of huren:
er zit ook een foutje in het voorstukje. Daarin wordt gezegd dat Star Trek al 40 jaar
bestaat. Dat moet dus 30 zijn.
Band 6.1
A Time To Stand:
1. O'Brien, Nog en Dax zijn een conversatie aan het voeren over wat er allemaal
ontbreekt op het )em'Hadar schip. Er zijn
geen stoelen, geen sandwiches en geen
viewscreen. Aan het einde van de conversatie komt Bashir binnen die zegt dat een
sickbaybelangrijker is dan stoelen, sandwiches en een viewscreen. Maar hoe weet
Bashir dat ze het daar over hadden? Hij
komt binnen als de conversatie al bijna af
is! Heeft hij zijn oren ook al laten verbeteren?
2. Dukat legt Sisko'shonkbal weer op zijn
plaats. Let nu op de naden van de bal.
Daaraan kun je zien, nadat het shot versprongen is, dat de bal anders ligt.
3. Als Dukat het flesje KetracelWhite van
Weyoun afpakt, heeft hij het aan de onderkant vast. Het shot verspringt en hij heeft
het flesje in het midden vast.
4. Garak zegt tegen Sisko dat Dukat
dezelfde headset ophad toen ze Deep
SpaceNine aanvielen.Als je echter naar de
desbetreffende aflevering kijkt ('Call To
Arrns'), zie je dat de headsetsverschillend
zijn! Deze zet je op je hoofd (als een soort
koptelefoon) en de vorige zette je op je
schouder.
RocksAnd Shoals:
1. Dax'sconsole ontploft en ze wordt naar
achteren geslingerd. Ook komen er 2 balken naar beneden die haar raken: 1 tegen
haar knie en 1 tegen haar rug. Als Sisko
dan naar toegaat is de balk die tegen haar
rug aankwam verdwenen.
2. Sisko zegt tegen Neeley dat ze tegen
O'Brien moet zeggen dat hij naar 10 uur
moet lopen. Dat is dus naar links boven.
Neeley zegt het tegen O'Brien en hij gaat
naar rechts!
3. Nu kan het zijn dat ik het fout heb, want
ik heb nog niet alle afleveringen van DS9
gezien, maar als Sisko de Jem'Hadar niet
wil doodschieten, waarom-qebruikt hij dan
geen stun?
Band 6.2
SonsAnd Daughters:
1. De cargoships die de Rotarran moet
gaan escorteren, zijn niet Klingons! Het
zijn Cardassiaansemet een Klingonse brug
erop! (Als je kijkt naar de afleveringen
'Return To Grace' uit seizoen4 en 'For The
Uniform' uit seizoen 5, zie je dat ze bijna
hetzelfde zijn.)

2. Net voor Alexander gaat zitten aan
de tafel, heeft hij
zijn bord en glas in
zijn hand. Als de
Klingon dan zegt:
'The honor is ours'
staat Alexanders
glas ineens op tafel!
3. Alexander heeft
zijn bord met één
hand vast. Net voor
hij het in de andere
Klingon zijn gezicht
gooit (en dus na de
zin 'Have some Lonque'), heeft hij het
bord met 2 handen
vast.
4. Alexander wordt
op de grond gesmeten en zijn mes valt
net voor hem neer.
Als hij het mes in
het volgende shot
weer op moet pakken, ligt het een
stuk verder van hem af.
Behind the lines:
Als O'Brien met een apparaat iets aan het
repareren is en tegelijkertijd met Nog aan
het praten is, moet je eensop zijn apparaat
letten. O'Brien laat het apparaat een stuk
zakken tussen 2 shots in.
Band 6.3
Favor The Bold:
1. Ziyal zegt tegen Kiradat ze haar weken
geleden voor het laatste zag. Dit kan
natuurlijk, want we weten niet precies
hoeveel tijd er tussen'Behind The Lines'en
Favor The Bold' zit. Maar Kira zegt in het
begin van de aflevering dat Rom nu 1
week vast zit, is het dus 1 week geleden
dat Ziyal Kira voor het laatst zag, en dus
niet wekenl
2. Als Sisko met admiraal Ross aan het
praten is over wat hij wil gaan doen na de
oorlog, moet je eensop Sisko'shanden letten. Tijdens en na de zin 'Spend a week or
two down on Bajor' heeft hij zijn handen
over elkaar. Als nu elke keer het shot verspringt, gaat zijn linkerhand over zijn rechter en vice versa. Dit gebeurt enkele keren!
Sacrifice Of Angels:
1. Als Quark en Ziyal de Hàsperat Souffle
aan de Cardassianwillen geven voor controle, moet je eens op de rechterarm (en
voor ons dus links) van Quark letten. Hij
haalt de dekseleraf, en zet hem weer erop.
Quark heeft zijn arm nog voor zich uit hangen. De Cardassian pakt de deksel dan

weer op, en Quarks arm is ineens weg!
2. Quark en Ziyal komen de Brig binnen
met de geweren. Let net daarvoor nu eens
op Leeta in de cel. Ze staat met haar rechterarm tegen de wand aangeleund. Haar
linkerarm heeft ze in haar zij. Als Quark
dan roept: 'Allright, nobody move!' laat ze
haar linkerarm vallen. Het shot verspringt,
en de arm staat weer in haar zij!
3. De [ern'Hadar worden neergeknald. De
[ern'Hadar die het dichtste bij de cellen ligt
verspringt van houding tussende shots dat
hij net is neergeschoten en als Leeta over
hem heen stapt. En niet zo'n beetje ook!
4. Quark staat perplex voor zich uit te staren na het schieten. Ziyal pakt de Phaser
van Quark. Ze pakt de Phasermet haar linkerhand. Als het shot eenmaal versprongen is, heeft ze het in haar rechterhand!
5. Dezenit ga ik een beetje mysterieusvertellen want anders kom je dingen te weten
die je misschien nog niet wil weten. De
slechte schiet de goede neer, in het bijzijn
van nog eenslechte.De goedevalt neer.Let
nu op de hand van de goede. Als de goede
net ligt, ligt zijn/haar hand op borsthoogte.
6. Het shot verspringt en de hand ligt op
schouder hoogte.
7. Weer in wartaal: De schotwond van de
goede verschuift een stukje naar linksboven tussen de scènesdat de goede doodgaat, en in de scène dat iemand komt kijken naar de goede.
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§tar Trek Fanclub

Bij dit nummer ontvangt u het verslag van
de Algemene Ledenvergadering. Daarin
wordt ook een najaarsvergadering aangekondigd. Schrijft u vast in uw agenda?
Zaterdag 11 september wordt de najaarsvergadering gehouden. In die vergadering
gaan we ons buigen over het beleidsplan
en komen er voorstellen voor een kleine
contributieverhoging. Wilt u meedenken
dan is uw aanwezigheid zeer gewenst. In
het augustusnummer zult u de uitnodiging ontvangen plus de notulen van de
laatsteALV.
Het belangrijkste voor de maand juli is
natuurlijk de tweedaagse conventie in
Dieren. Daarbij ook de medewerking van
AVRO'sTribune. Kijkt u ook even naar de
oproep voor verklede Star Trek-fans op
Leidens ontzet? Hel wordt een grote
optocht, waar we als groep in kunnen
meelopen en flyers mogen uitdelen. Een
grote groep maakt dan natuurlijk de
meeste indruk.
Live long and prosper!
Lucie Blom Calis

THE FLVING DUTCH

fanclub is
De enige NederlandseStarTrekvereniging
Postadres:

Postbus 135, 3500 AC Utrecht
Het bestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitster:
Lucie Blom Calis
Penningmeester:
Harm Koopman

Vrijwilligerscoördinatie:
Yvette Le Brun
Secretaris:
Adrie Baak
Zakelijke contacten, Advertenties:
JeffreyEpping
Pubtic relations:
Frank Maurits
Evenementencoördinatie:
Wil Zentjens
Telefoon:
Fax:

06 - 55 90 75 43
040 - 254 83 81

Hoe word ik lid?
Lid worden kan door een briefje te schrijven aan de secretarisvan de TFD, Postbus
135, 3500 AC Utrecht. U ontvangt dan
een acceptgiro. Ook kunt u zich aanmelden via Internet: tfd@tfd.nl en via de Website: www.tfd.nl. Na betaling van het lidmaatschapsgeld ontvangt u:
)( een lidmaatschapspasjewaarmee u
korting krijgt bij een aantal winkels
die StarTrek spullen verkopen
)( Korting bij bijeenkomsten
van de vereniging
)( 6 maal ons Verenigingsmagazine
)( Via onze Website actuele
informatie - www.tfd.nl
Verhuizen?
Dan zeker een verhuiskaartje naar The
Flying Dutch. Het komt nog te vaak voor
dat we bladen retour krijgen omdat men

vergeten is ons een adreswijziging te sturen. En dat is jammer, want u mist dan
ons verenigingsblad met alle informatie
over Star Trek.
Korting met uw lidmaatschapspas ...
De volgende zaken geven korting op de
aangegeven waren, wanneer u uw Flying
Dutch pas laat zien. Zorg er dus voor dat
u die altijd bij u hebt!
Wonderland
Soembawastraat54a,
1095 XC Amsterdam
Zie ook onze advertentie op pagino 24
The American Book Centre
Kalverstraat185, 1012 XC Amsterdam
The Gamekeeper
Hartenstraat 14, 1016 CB Amsterdam
Boekhandel De Kier
Nieuwe Rijn45, 2312 JG Leiden
Simtasia
Nieuwe Haven 116, 2801 ECGouda
Zie ook onze advertentie op pagina 24
Card & News strips
Agnietenstraat 12, 2801 HX Gouda
Toyrific
Heemraadstraat 3, 3131 VG Vlaardingen

C's
Lengweg 82, 3192 BL Hoogvliet
Zie ook onze advertentie op pagina 24
Twilight Zone
Voorstraat 432, 3311 CX Dordrecht
Hobby Modelbouw Dordrecht
Voorstraat 360, 3311 CX Dordrecht
Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33, 2611 JSEindhoven
Warp 9
Haarlemmerstraat 269, 2312 DT Leiden
Zie ook onze advertentie binnenzijde cover
American Bookshop
Lange Poten, Den Haag

Toys
Action Figures
Modelkits

Op alles
10% korting
voor Flying
Dutch
Clubleden!

lengweg 82
3192 Bl
tel: 010-4167108

Geopend: di tJm vr 10.00 - 18.00 uur
zaterdags van 10.00 - 17.00 uur, donderdag koopavond
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