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DS9 en Voyager afleveringen beoordeeld

23 Agenda

Redactioneel
Ha rtverwa rm ende
reacties via e-mail, fax
en 'gewoon' per post.
Natuurlijk hadden we
dat wel verwacht,
want een fullcolour
blad is niet niks, zeker
niet als we kijken naar
de prijs voor het lidmaatschap.
Terwijl ik dit schrijf,
kijk ik met een half
oog naar de Voyager
aflevering 'Counterpoint'. Met een half
oog omdat ik de aflevering al op videoband heb, maar ik kon het niet laten nog eens mee te kijken. Dit is een van mijn favoriete afleveringen. Eindelijk een verliefde janeway en aan het einde: wauw! Maar laat ik
dit niet verklappen voor degenen die de aflevering misschien nog niet hebben gezien.
En wat gebeurt er? Een paar minuten na de uitzending stond er al een e-mail bericht in
de Star Trek mailing list. Zeer negatief. Ik heb geantwoord dat het misschien aan mijn
vrouw-zijn ligt dat ik daar anders over dacht!
Lees vooral alles over onze laatste conventie van dit jaar: Deep Con 99 in Dordrecht.
Het wordt absoluut de moeite waard!
LBC
P.S.Voor wie het nog niet weet: er is een Star Trek list: startrek-I@knoware.nl.

-!it:ar'fleet:
Door: Ronaid Meerman

Nieuws

In1:elligence

Braga het team aan het einde van het
zesde seizoen waarschijnlijk zal verlaten.
Zou dat iets te maken kunnen hebben met
een nieuwe serie?

Tegen de tijd dot dit nieuws gedrukt is, zal
Star Wars in de Nederlandse bioscopen
draaien. Maar ondanks de aandacht die
naar deze film uit zal gaan, is er op Staf Trek
gebied veel te melden.

Voyager
In een recent interview heeft Rick Berman
een idee gegeven hoe het zesde seizoen
van Voyager eruit zal gaan zien. Bijna traditioneel is er de cliffhanger. Een dubbele
aflevering met B'Elanna,waarin zij en haar
moeder zich dood wanen en aan de poorten van de Klingon-hel staan. Een aflevering waarin B'Elanna veel zicht krijgt op
haar persoonlijkheid en er zullen (uiteraard) veel Klingons in voorkomen!
Het zesde seizoen zal meer in evenwicht
zijn qua karakters dan de twee voorgaande. Rick Berman gaf aan dat er veel aandacht is geweest voor de Doctor en Seven
of Nine, maar dat zal zich in het komende Auberjonois
seizoenweer stabiliseren.
RenéAuberjonois (Odo) heeft niet stilgezeEr zit een 'Walter Mitty'-achtige aflevering ten deze zomer. Zo heeft hij een rol
bij (Tinker,Tenor, Doctor Spy) van de Doc- gespeeld in de nieuwe Disney tv-musical
tor. Daarin 'breken aliëns in' in het bewust- 'Gepetto'. Hij speelt daarin Buonragazzo,
zijn van de Doctor om zo Voyager te de bedenker van de zogenaamde. 'prefecte
bespioneren. De grap is dat dit niet het kinderen'. René vertelde een hele dag
echte programma van de Doctor is, maar bezig te zijn geweest om de tekst van het
een nieuw dagdroom programma.
nummer in z'n hoofd te krijgen.
Erkomt een aflevering in de stijl van de film Twee andere Star Trek acteurs spelen er in
'Awakenings' met Tuvok en Neelix. Tuvok mee: Brent Spiner(Data) en ScarlettPomers
verliest zijn geheugen en Vulcan karakter- (Naomi Wildman). De bedoeling is dat de
trekken, waardoor er een schitterende rela- musicalzo rond mei 2000 in de VSuitkomt.
tie ontstaat tussen hem en Neelix. Als Eenandere bezigheid van Renédeze zomer
Tuvok weer wordt teruggebracht naar zijn waszijn stem lenen aan Xyber 9. Eenteken'ouwe ik', komt er een einde aan deze bij- film in de stijl van Excalibur, koning Arthur
zondere relatie.
en natuurlijk Genevieve. Xyber 9 is een
Een veelgestelde vraag is natuurlijk: komt zwaard met bijzondere krachten dat maar
Voyager ooit nog thuis en zo ja, wanneer? door één man gebruikt kan worden. Een
Geruchten dat Paramount Voyager snel in grote stap van Deep Space9, maar een kleihet Alpha kwadrant wil laten komen, zijn ne stap naar Xyber 9?
niet waar, aldus Berman. Sterker nog, het
zou het karakter van de show ernstig aan- Nimoy
tasten. Als het zou gebeuren, wordt het Endan was er nog het online interview met
toch een verrassing en wordt het niet Leonard Nimoy (Spock). Favoriete onderbesproken met journalisten. Het ziet er werp tijdens de online chat was natuurlijk
naar uit dat Voyager een zevende seizoen Alien Voices, het hoorspel-project dat hij
krijgt en dus hebben we nog alle tijd, aldus samen met john deLancie (Q) heeft opgeRickBerman.
zet. Leonard vertelde dat binnenkort
Over dat zevende seizoen is ook nog wel 'Spock meets Q: Armageddon tonight',
wat te melden. Als laatste crewmember opgenomen en uitgebracht zal worden.
heeft jeri Ryan (Seven of Nine) ook 'inge- Op de vraag wat zijn favoriete Star Trek
schreven' op het zevende seizoen. Dat scène is, antwoordde Leonard 'alle scènes
houdt in dat de schrijverszich volledig kun- waarin Bill Shatnerfouten maakte'. Eenaannen toeleggen op een mogelijk langere tal daarvanzaten in StarTrekIV (TheVoyage
verhaallijn. Wat betreft die schrijvers, daar Home). Eenfilm die Leonardzelf regisseerde
rommelt het nogal. Kenneth Bilier verliet en waarbij hij veel goede herinneringen
Voyager aan het einde van het vijfde sei- heeft aan de opnames met de walvissen.Er
zoen, Ron Moore stapte in aan het begin is op diverse locaties 'geschoten': the Monvan het zesde en nu blijkt dat Brannon terey aquarium, een groot basisop het Para-

mount terrein, vlakbij Industrial Light and
Magic en de 'mindmeld' scène werd opgenomen in een NASAtank.
Aan regisserenen opnemen heeft Leonard
Nimoy de beste herinneringen. Het meest
frustrerende was dat Bill Shatner en hij tijdens de opnames van TOS afleveringen al
wilden regisseren, maar dat werd elke keer
afgewezen.
Leonard vertelde dat als je alle bioscoopfilms van TOS achter elkaar zette, er iets
opvalt. Wie gaat er dood in ST2? Spock,
Kahn en anderen. ST3? Kirk's zoon, Kruge
en anderen. STS?Sybok en anderen. Wat
opvalt is dat de film waarin niemand dood
gaat (ST4) de meest populaire Star Trek
film is! Conclusie: er hoeft niemand dood
te gaan om een succesvollefilm te maken!
Primetime Emmy Awards
Eind augustus zijn de Primetime Emmy
Awards toegekend. De aflevering 'Dark
Frontier' (janeway, Seven en de Borg
queen!) kreeg de hoogste onderscheiding
voor 'Special Visual Effectsfor Series).Voor
degene die 'Dark Frontier' kennen terecht
lijkt me. Voor Voyager is dit de 19de onderscheiding sinds 'Caretaker' en voor Deep
Space9 de 31e sinds 'Emissary'.
Ruimteschip
Nog wat 'echt' nieuws: de Nasa heeft ene
professor Winglee en zijn team financiële
middelen verstrekt om het snelste object
dat ooit wordt gemaakt te bouwen. Het
zou gaan om een klein ruimteschip dat met
behulp van zonnewind zal worden aangedreven. Als de revolutionaire methode
slaagt, zal het ruimteschip een snelheid
bereiken van 288.000 km. per uur; zo'n 10
maal sneller dan de huidige spaceshuttles.
Het werkt als volgt: achter het ruimteschip
ontstaat een magnetisch veld van zo'n 60
km breed. Vervolgens pompt het ruimteschip plasma in het magnetische veld. De
interactie tussen plasma en de geladen
deeltjes zorgen voor de enorme snelheid.
Het project krijgt de enigszins bekende
naam M2P2. Heeft iemand een suggestie
voor een 'echte' naam van dit ruimteschip?
Drama in huize Shatner
Op 9 augustus trof William Shatner zijn
(derde) vrouw bewusteloos aan in het
zwembad van hun villa. Ze overleed kort
daarna. Nerine Kidd was 40 jaar. Shatner
(68) en zij trouwden in 1997, maar het
huwelijk was geen succes.Nerine was alcoholist en in mei bracht Shatner haar naar
een ontwenningskliniek. Het mocht niet
baten en men vermoedt dat Nerine's dood
alles te maken had met haar alcoholisme.
Live long and prosper...

!i1:arda1:e
DEEP-CON'99
Op zondag 7 november is de laatste TFD
conventie van dit Millennium. Van 7 1 :00
uur tot 18:00 uur staan de deuren van het
Bowling/party centrum Merwehal open voor
de Sf fans.

Deze keer een nieuw aantal activiteiten.
Waaronder:
• Nieuwe video's
• The Millennium Show
• TFD Networking (zie ook blz. 18)
• Thema video's
• Quiz
• Handelaren
• Bowlen en Lasergame
Video vertoningen
Naast de bekende handelarenruimte, waar
ook weer een aantal SFfanclubs aanwezig
zullen zijn, kun je kijken naar een nieuwe
aflevering van Deep Space Nine en eentje
van Voyager.
'Tronsporter Accidents' is dit keer het spannende Thema bij de vertoning van de
Thema video's. Tevens zal er een zelfgemaakte video te zien zijn van de Miranda
Class.
Millennium show
Om het millennium op een waardige
manier af te sluiten is er een speciale show
met beeld, licht en geluid. Mis dit unieke
evenement niet.
TFD Networking
In Dieren waren ze er voor het eerst en nu
weer. TFD Networking biedt de mogelijkheid om de nieuwste spellen te bekijken en
ook om je eigen computer aan het netwerk
te hangen en eventueel mee te spelen.
(lees ook het stukje op blz 78)

Quiz
Voor hen die hun kennis
willen testen zijn er
weer 50 vragen verzonnen en in een
leuke presentatie
gestopt. Pak een
formulier,
doe
mee en laat zien
wat je weet in de
LCARSQuiz.
Bowling
Voor de eerste 80
mensen die willen bowlen, bieden we een speciale
Bowling kaart aan tegen een
belachelijk lage prijs van fl, 2,50. Deze
speciale kaart is bij de kassa te verkrijgen
waarna men gelijk ingedeeld wordt.
Lasergame
In de locatie is ook een lasergame aanwezig waar je voor fl. 17.50 zo'n 20 minuten
de spanning van een lasergame kunt ervaren. Hiervoor moet vooraf telefonisch gereserveerdworden via telefoonnummer: 06 464 20 61. Aanmeldingen tot 21 oktober
worden zeker gehonoreerd.
DeTFD
De TFD fanclubtafel waar bestuursleden je
vragen direct kunnen beantwoorden zal
ook deze keer niet ontbreken bij de conventie. Daar kun je o.a. je ontbrekende TFD
magazinesbij elkaar proberen te zoeken en
zijn er andere leuke dingen te verkrijgen.
Verder kun je natuurlijk kennis maken met
de vele gelijkgestemde Star Trek fans en
genieten van een heerlijk hapje of drankje
aan de bar van de Merwehal. Eris deze keer
een garderobe (door Ferengi beheerd dus
denk om je Gold pressed latinum) aan-

wezig zodat je jas
veilig is, terwijl je rondloopt. Parkerenis ook
geen probleem want de Merwehal isomgeven door een grote parkeerplaats(gratis).

DEEP-CON '99
Datum:

Zondag 7 november
Openingstijden:

11:00 - 18:00 uur
Lokatie:

Merwehal
Baanhoekweg 1
Dordrecht-Zuid
(bij industriegebied De Staart)
Openbaar vervoer:

Bus 5 rijdt elk half uur vanaf NS station
Dordrecht en stopt voor de deur van de
Merwehal.

Toegangsprijzen
TFD-Ieden
fl. 10,=
Niet-Leden
fl. 15,=
Bowling kaart tI. 2,50
(maximaal 80 personen OP=OP!)
Lasergame
tI. 17,50
(vooraf reserveren)

Kijk ook op onze website voor meer aktuele
informatie over deze laatste conventie van
de eeuw. Deze conventie mag je gewoon
niet missen!Tot 7 november!

Per!ional
Door: Robert v.d. Spek

B' Elanna Torres
Ergens in het delta-kwadrant, op een 'verdwaald' Stadieet schip, bevindt zich een vrouwelijke Klingon. Ze is de enige van haar soort
tussen vele andere. B'Elanna Torres kwam
echter niet uit eigen wil op de U.S.S. Voyager.
B'Elannawerd geboren op KessikVier. Op
die planeet waren zij en haar moeder de
enige Klingons tussen vele mensen. Haar
vader was mens en hoewel hij een verhouding had met een Klingon kon hij het niet
verdragen dat zijn kind, B'Elanna Torres,
meer op een Klingon leek dan op een
Mens. B'Elanna probeerde echter zo veel
mogelijk op een mens te lijken. Als ze naar
buiten ging deed ze bijvoorbeeld een muts
over haar voorhoofd. Ze wilde niets liever
dan een gewoon mens zijn. Maar voor haar
vader was het niet genoeg. Hij liep weg
toen B'Elannavijf jaar oud was, vrouwen
kind achterlatend. Op haar zeventiende
meldde B'Elanna zich aan bij de Starfleet
Academy in San-Fransisco.Het eerste jaar
deed ze het perfect op een aantal kleine
incidentjes na. Tijdens het tweede jaar ging
het minder goed met de dame. Ze werd
agressiefen het gevolg was dat men haar
vriendelijk verzocht de academie te verlaten. Maar ze probeerde het nog even. Na
twee mislukte pogingen werd ze van de
academie gestuurd.
Ze leerde Chakotay kennen, die lid was van
de Maquis. Gefascineerd door alle verhalen, sloot ze zich aan bij de Maquis. Hier
voelde B'Elannazich eindelijk thuis. Dit was
de plaats waar ze haar agressie kwijt kon.
Maar het geluk duurde niet lang. Tijdens
een vijandelijke aanval moest het Maquis
schip waarop B'Elannazich bevond, vluchten in de Badlands. Daar kwamen ze in

File

aanraking met een merkwaardig en onbegrijpelijk
fenomeen dat het hele
schip 75.000 lichtjaar verder in het Delta-kwadrant
bracht. De U.S.S. Voyager
kreeg de opdracht het verdwenen Maquis schip op te
sporen en kwam kort daarna ook in het Delta kwadrant terecht door hetzelfde
fenomeen. Maar de missie
was volbracht. Voyager had
het Maquis schip gevonden!
Na een gevecht met een
gevaarlijk ras, de Kazon,
werd het Maquis schip vernietigd en moesten alle
Maquis noodgedwongen
naar de Voyager worden
overgestraald. Voyager had
een groot personeelstekort
en B'Elanna werd aangesteld als Hoofd Machinekamer. Samen met alle andere
Maquis moest ze voortaan
leven en werken met Starfleet personeel.
Aanvankelijk vond B'Elannadit heel erg en
was vaak in conflict met Janeway.Gelukkig
luisterde ze wel goed naar Chakotay.
Uiteindelijk paste B'Elanna zich aan. Toen
de Voyager een losvliegende bom ontdekte
die recht op een bewoonde planeet afstoof
en B'Elannade enige was die dit ongedaan
kon maken, zette ze zich in alsof haar leven
er vanaf hing. Dat deed het ook eigenlijk.

Dit brengt haar wel eens in de problemen.
Toen de Voyager een ras ontmoette dat
zeer telepathisch was en waar vrijwel geen
geweld bestond, werd B'Elanna ervan
beschuldigd 'gewelddadig te hebben
gedacht.' Dit zouden andere telepaten tot
gewelddadig handelen aanzetten. Later
bleek het veel ingewikkelder in elkaar te zitten omdat er op die planeet een helezwarte
markt was voor gewelddadige gedachten.

Een Klingon heeft veel tradities, waar hij
zich strikt aan houdt. Hoewel het niet altijd
makkelijk is, probeert B'Elanna, half Klingon - half mens, er zich ook zo veel mogelijk aan te houden. Nog altijd eet zij de traditionele bloedtaart en hecht ze veel
waarde aan 'eer.' In de aflevering 'Day of
Honor' zagen we een B'Elanna die diep in
de put zat omdat ze zich afvroeg of zij het
wel waard was (halt) Klingon te zijn. Uiteindelijk liep deze dag af in een romance
met Tom Paris,voor wie B'Elanna al geruime tijd wat voelde. De relatie tussen de
twee officieren groeide snel. Zo snel, dat
B'Elanna is een knappe vrouw. Dit brengt Kapitein [aneway ze een halt moest toeroehaar soms in de problemen. Ingenieur pen omdat het zeer vervelend was dat hun
Vorik, een Vulcan, begon aan zijn eerste staat van dienst eronder leed. Tom Paris
Pon Farr, een typische Vulcan seksperiode, kwam of te laat of hij kwam helemaal niet
waarin hij niets anders kan en wil dan zich opdagen. B'Elannawerkte niet nauwkeurig
voortplanten. Hij koos B'Elanna als zijn en wanneer ze samen waren zaten hun
'wijfje'. Maar B'Elanna wilde dat niet. Na monden continu aan elkaar 'geplakt.'
een hevig gevecht zag Vorik dit in en moest
hij zich behelpen met een holo-personage. Op order van Kapitein Janewaydoen ze het
nu wat rustiger aan...
Omdat B'Elannavoor een deel Klingon is,
heeft ze een bepaalde manier van denken.

Toen de Voyager de Vidiians, een volk met
een ongeneeslijke ziekte, tegen kwam
bleek dat B'Elanna de enige was die
immuun was voor deze ziekte. Later werd
ze tijdens een away-missiedoor de Vidiians
ontvoerd. In een laboratorium werd ze
gesplitst in een rasechte Klingon en een
gewoon Mens, om zo het tegengif voor de
ziekte Phage te maken. Gelukkig werd ze
bevrijd door de Voyagerbemanning en
werden de twee B'Elanna'sweer omgezet
in de echte originele B'ElannaTorres.

Holodeck
Door: Dirk Bontes

De Liegende dood
'En wat zijn Zeemaneffectsterren?' vroeg ik
het kind, haar de gelegenheid gevend te
pronken met haar kennis.
'Dat zijn sterren die zo hard koken dat ze een
erg sterk magnetisch veld hebben. En daardoor verandert de golflengte van de fotonen
van die sterren heel regelmatig. Vroeger
dachten ze daarom dat die sterren planeten
hadden,' zei ze parmantig. 'Maar alleen op'
de aarde. Op Ruggon dachten ze dat niet; die
waren slimmer. ' Dat was zo ongeveer wat ik
me ook herinnerd. De illusie dat er buitenaardse planeten waren ontdekt had op de
aarde enkele jaren geduurd.

'Heel goed. En vertel me nu eenswaar dat
goedje dat ik over die blaasjesheb gespoten is gebleven,' vroeg ik toen, van onderwerp veranderend.
'Oh, het jeukte; ik heb het er afgekrabd,'
antwoordde Molly me.
'Ik heb haar nog zo gezegd van dat laagje
protee af te blijven,' verontschuldigde
Keiko zich, 'maar ze bleef maar aan die
blaasjeskrabben.'
'Je had haar meteen bij me moeten brengen,' zei ik vermanend tegen Keiko. 'Het
ziet er uit als een vrij onschuldige ziekte,
maar je weet maar nooit. Het zal niet erg
besmettelijk zijn, want dan had het zich
niet slechts tot haar mondhoek beperkt,
maar het is beter elk
risico te vermijden.'
'Het gebeurde gisterenavond. Ik heb haar
meteen haar handen
laten wassen en haar
gezegd er niet meer aan
te komen. En dat heb je
ook niet gedaan, hè?
Jouw praktijk was toen
al gesloten en omdat
we toch al zo snel bij je
zouden langskomen,
meende ik dat het wel
even een nach~e kon
wachten. Bovendien
moesten we op tijd bij
de gebedsdienst voor
het vijfjaarlijkse Birnafeest zijn. We waren
toch al laat, omdat BartBart zich op het laatste
moment
nog wilde
omkleden.' Keiko glimlachte verontschuldigend.
Het Bajoraanse Birnafeest wordt eens in de
vijf jaar gevierd ter herinnering
aan Birna

Beslak, de moedige asteroïdenverkenner Tegen nieuwe ziektes moet een soort
die het eerste kristal van de Profeten vond. immers nog weerstand opbouwen midMet de spirituele belevenis die de aanra- dels het brute mechanisme van de natuurking van het kristal hem had gegeven was lijke selectie. Nee, dit was een ziekte die al
het moderne Bajoraansegeloof begonnen. duizenden jaren een relatie met de mens
Birna werd de eerste geestelijk leider van moest hebben gehad. Hij moest beslist in
de Bajoranen. Aan het eind van zijn leven mijn medische databestand zitten. 'Ik zal
scheen hij gek te zijn geworden en had hij eens een analyse met mijn tricorder uitzichzelf gedood door zich van een toren te voeren,' kondigde ik aan. 'Ze zijn inmidwerpen, maar de Bajoranen vieren nog dels allemaal weer gerepareerd en functiosteedseens in de vijf jaar de dag dat hij dat neren nu optimaal. Zit even stil, Molly; dit
eerste kristal vond. Ze vieren het Birnafeest doet geen pijn.'
hooguit drie keer in hun leven en beperken Linksvan ons zuchtte opeens kadet Sireen.
de gebeurtenis tot exact 43 deelnemers. Ze had zich zonder dat ik het gemerkt had
De gebedsdienst is een unieke gebeurtenis bij ons gevoegd. Met een zacht, schurend
en ik kon me heel goed voorstellen dat de geluid zakte ze langs de wand waartegen
O'Briens en Van Ruggon die absoluut wil- ze geleund stond naar beneden tot ze op
den meemaken. Ik had er graag zelf willen de vloer zat. Haar hoofd rustte op haar linbijzijn, maar ik had er niet van geweten en kerschouder, haar ogen waren gesloten en
ik was niet uitgenodigd geworden. Waar- ze was klaarblijkelijk diep in slaap. Afgeom had Miles me niet verteld dat hij en leid, stopte ik mijn metingen met de tricorder.
Keiko naar een Birnafeest zouden gaan?
'Wat leuk. Is het echt zo'n fantastische 'Oh!' zei Keiko geschrokken.
gebeurtenis als ze zeggen?' vroeg ik Keiko. 'Ze snoepte van mijn drop,' wees Molly
'Het was enig, [ulian, en zo gezellig. We beschuldigend naar het half leeggegeten
zakje dat mijn assistentenog steedsin haar
hebben de grootste pret gehad.'
'Mooi,' zei ik. Ik keek nog eens aandachtig hand had.
naar Molly's blaasjes.Ze deden me ergens 'Ik snap er niets van,' zei ik verbijsterd, teraan denken, maar waaraan? Het was dui- wijl ik naast kadet Sireen neerknielde. Ik
delijk een onschuldige, cosmetische ziekte, activeerde mijn tricorder en voerde een
die van haar stress gebruik had gemaakt standaard fysiologische meting uit, die
om de kop op te steken. Vermoedelijk was bevestigde wat voor een leek al onmiskenhet ook een menselijke ziekte, want als het baar was...
iets nieuws was, dan zouden de symptoLees verder op pagina 8
men ongetwijfeld veel erger zijn geweest.

Re.ics
Door: Harm Koopman

Uit de doos
Blijkbaar sloeg het direct-marketing principe
zo goed aan dat nog geen half jaar na het
uitbrengen van The Making of Star Trek:
The Next Generotion. Skybox wel met een
heel bijzonder project op de proppen kwam:
Star Trek The Cinema CoJlection.
Deze collectie die bestaat uit maar liefst zes
sets van ieder 72 kaartjes werd uiteindelijk
uitgeleverd in een oplage van 20.000 exemplaren per set. Skybox zou Skybox niet zijn
als er niet iets bijzonders was aan deze unieke collectie. Dit keer geen speciale kaartjes
of hologrammen, maar een afwijkend formaat kaartjes. De kaartjes zijn namelijk
gebaseerd op een populaire trend in de
video-branche, wldescteen-eäities.

Net als in de bioscoop hebben de kaartjes
een breder dan hoger beeld, waarmee
wordt bereikt dat ook door middel van
tradingcards 100% van de oorspronkelijke
filmopnamen kan worden getoond.
Het mooiste aan deze sets is natuurlijk het
uitbrengen van zowel een set gebaseerd
op The Final Frontier. Star Trek'svijfde film
als een set gebaseerd op The Undiscovered Country, film nummer zes. Beide films
werden bij hun oorspronkelijke release
volkomen genegeerd zodat er tot 1994
nog geen kaartjes van deze films waren
uitgebracht.
Bovendien is het natuurlijk overbodig om
te vermelden dat door gebruik te maken
van de hedendaagse druktechnieken, de

kwaliteit van deze set
beter is dan de kwaliteit
van de destijds door
Topps en FTCC geproduceerde sets. Eerlijkheidshalve dient wel te worden opgemerkt dat de
sets ver achter blijven in
kwaliteit ten opzichte van
de in 1992 en 1993 uitgebrachte Star Trek verzamelplaatjes.
Desondankszijn een aantal
nog niet eerder vertoonde
afbeeldingen zeker de
moeite waard en is ook de
gratis mini presssheet een
leuke aanvulling. Natuurlijk kunt u ook van dezeset
met 432 kaartjes een lijst
krijgen via de inmiddels
bekende kanalen van 'The
flying dutch'. Tot slot nog
een mededeling dat iedere set afzonderlijk is voorzien van hetzelfde survey-kaartje met daarop
de reclameboodschap:
'Beaming into stores this
March (1995): Star Trek:
The Next Generation Episode Collection Season
Two'.
Als extraatje vindt men
bij aanschaf van de sets,
naast de al eerder vermeIde mini press sheet, ook
nog eens een zestal
behind the scenes-kaartjes voor Star Trek'szevende film: Generations, die
eveneens werd aangeboden in widescreen-editie.
Behalve deze behind the
scenes-kaartjes was er
ook nog ruimte voor een
promo-kaartje van Generations.
De Generation set die in
december 1994 werd uitgebracht en evenals de
setsuit the cinema colleetion 72 kaartjes bevat,
werd ditmaal aangevuld
met een zestal speciale
kaartjes en een speciale
exchange card, die inwisselbaar was voor een skymotion kaartje. Een wat
voor kaartje? Ja, inderdaad een skymotion
kaartje. Dit is een kaartje
waarbij, als je het kaartje

langzaam kantelt, er een aantal verschillende beelden achter elkaar voorbij
komen. Op dit kaartje kun je op die
manier de Next Generation Enterprise
door het film logo heen zien vliegen met
warp-snelheid. De Amerikanen zeggen
het zelf zo: Skybox International presents,
SkyMotion, a revolutionary new technology presented tor the first time ever on a
trading cardl (Hold the card up to the
light for maximum effect). AI met al lijkt
mij deze set een waardige afsluiter van
een bewogen jaar in kaartjesland...
Wie echter niet genoeg heeft aan de vijf
sets die in 1994 zijn uitgebracht, inclusief
de speciale kaartjes zo'n 860 kaartjes, kan
zich altijd nog storten op diverse sets die
Star Trek zo nu en dan aanstippen of gaan
voor de extreme specials. Tot de eerste
categorie behoren onder andere het door
Funfax uitgegeven 60's Sci-fi &; Terror TV
setje met daarin melding van Star Trek op
kaartje 21, 26 en 39 of uit The Sequel van
nog een 50 kaartjes nummer 67. Deze
sets vindt men in gespecialiseerde Ameri-
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kaanse catalogussen vaak terug onder het
kopje Related Sets.
Toch maar geen sets meer, maar liever
eens iets zeer specials? Dan had je bijvoorbeeld in 1994 een lidmaatschap moeten
nemen op de Star Trek Mastercard editie.
Iedere Amerikaan die dat deed, kreeg een
schitterende
promo-kaart
van Generations (voorzien van nummer #0) cadeau.
Helaas moest je daarvoor wel het Amerikaanse staatsburgerschap
bezitten.
Het
alternatief was een door QVC (wie kent·
niet dit televisie
verkoopkanaal?)
in
beperkte
oplage
van 10.000
stuks
beschikbaar gestelde kaart van een pokerende Next Generation Crew. Deze kaart
vindt men tot op de dag van vandaag nog
wel eens terug als QVC's 'All Good Things'
- kaart voor een prijs van circa 25 dollar.
Toch liever iets gewoner maar wel exclusief? Denk dan eens aan de promotie set
van Waldenbooks bestaande uit vier Next
Generation kaartjes die werden uitgegeven naar aanleiding van hun Star Trek

boekenreeks. En tenslotte nog een 'slordige' 363 kaartjes van het Next Generation
Customizable Card Game! Dat zijn niet
echt trading cards dus die blijven dan ook
buiten mijn rubriek.
Tot ziens in het laatste nummer van dit
millennium, dat als de financiën en ieders
inzet een beetje meezitten een extra dik
exemplaar gaat worden, waarin ik u mee
neem naar 1995 met onder andere deel
twee uit de seizoenenserie van The Next
Generation en de allereerste Voyagerkaartjes.
I'm a card-collectornot a historian, veel van
dit soort parodieën schieten mij door het
hoofd sinds de dood van mijn favoriete
acteur...
Kaartlijsten bij dit artikel zijn op de
website te downloaden: www.tfd.nl

De liegende
'Ze slaapt als een blok, terwijl ik haar vanochtend nog genoeg pepmiddel heb toegediend om een paard wakker te houden.'
'De schat. Ze is gisterenavond zeker nog
lang doorgegaan. Ze is vast helemaal uitgeput,' meende Keiko.
'Ze snoepte van mijn drop,' herhaalde
Molly hardnekkig.
'Ja, dat is zo.' Nadenkend hield ik het zakje
drop vast. Even twijfelde ik, maar ik had
haar en andere Bajoranen wel vaker drop
zien eten zonder dat ze meteen in slaap
vielen; het is een van de weinige aardse lekkernijen die Bajoranen in hun eigen cultuur
hebben opgenomen en de reden dat het
op DS-9 zo goedkoop
verkrijgbaar
is.
'Hier,' zei ik tegen Molly, het zakje aan haar
teruggevend. 'Ik denk dat je gelijk hebt.
Sireen moet echt uitgeput zijn. Dus zij was
ook een van de genodigden op het Birnafeest?' vroeg ik Keiko. Toen viel me nog iets
anders in. 'Hadden ze soms befbladeren op
dat feest?'
'Nee. Ja, Zuma Maryl Sireen was er ook. Zij
was de voorzangster. Ze heeft zo'n mooie
stem, [ulian. Heb je haar wel eens horen
zingen?'
'Ze heeft inderdaad een mooie stem,'
beaamde ik. Het was de doorslaggevende
reden voor mij geweest om haar een stageplaats bij me te geven. 'Ik heb echter niet
het genoegen gehad haar te horen zingen.
Ik wist ook niet dat ze dat kan en dat ze
daar een voorliefde voor heeft. Dus er
waren geen befbladeren?' vroeg ik nogmaals.
'Nee,' antwoordde Keiko me beslist. Het
meisje trok echter aan haar tuniek. 'Maar
mam!', zei ze. 'Er zaten van die bladeren in
de boeketten. Ik weet het zeker.'
'Niet toen ik keek, schat. Ik heb tegen middernacht alle boeketten bekeken, julian; er
zaten beslist geen befbladeren in. Hoezo?'
Ik zuchtte. 'Bart-Bart is zoëven met een
befbladerenvergiftiging
bij me gekomen.
Hij ligt nu hiernaast onder totale verdoving
te herstellen van zijn constipatie. Als Molly
echt befbladeren heeft gezien, dan heeft
hij kennelijk gisterenavond
heimelijk de
befbladeren uit die boeketten opgegeten.'
'De arme ziel! Maar hij zou beter hebben
moeten weten,' besloot Keiko hardvochtig.
'Ik wil mijn drop niet meer,' verklaarde
Molly, me het zakje teruggevend. Ik stond
op en zette het op mijn bureau.
Ik aarzelde even. Ik moest Molly behandelen en ik had een wachtkamer vol patiënten. Kadet Sireen kon ik echter moeilijk al
die tijd op de vloer van mijn spreekkamer
laten liggen slapen. 'Hebben jullie een
momentje,' vroeg ik. 'Dan leg ik Sireen
even op een vrij bed. Ik ben zo terug.' Ik
zakte bij Sireen door mijn knieën om haar
op te tillen.
'Zou je niet iemand roepen om je te hel-
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pen, julian?' vroeg Keiko me
bezorgd.
'Geen zorg; ze is lichter dan ze
eruitziet,' loog ik. Ik strekte mijn
benen en kwam moeiteloos met
mijn last overeind. 'je moet
weten hoe je iemand moet
optillen; als een gewichtheffer,'
lichtte ik toe. Ik glimlachte erbij.
Ik draaide me met Sireenin mijn
armen om naar de deuropening
die naar de ziekenkamers leidt,
toen mijn communicator me
stoorde. 'julian, we hebben je
nodig,' deelde commandant
Sisko me mee. 'Zou je naar de
brug kunnen komen? We hebben majoor Kira gevonden. Ze
heeft een holozaal van Quark
gehuurd.'
Nerys in een van Quarks holozalen? Daar zou ze niet levend in
willen worden aangetroffen. 'Ik
kom zo snel mogelijk, commandant. Ik heb nog enkele patiënten, maar die willen misschien
wel even wachten,' antwoordde
ik. 'Een momentje; ik ben zo
terug,' zei ik vervolgens tegen
de O'Briens. Ik droeg Sireen snel
naar een bed, legde haar erop en sloot de
observatiebeugel over haar lichaam om te
voorkomen dat ze er per ongeluk zou afvallen. De bij deze eenheid horende schermen, die de meetwaarden van de door de
sluiting van het circuit geactiveerde instrumenten weergaven, lichtten meteen op. Ik
sloeg er echter geen acht op en haastte me
terug naar mijn spreekkamer.
'Daar ben ik weer,' zei ik. 'Molly, Keiko,
zouden jullie morgenochtend nog eens
willen terugkomen? Zoals jullie gehoord
hebben wil de commandant me spreken
en het ziet er naar uit dat ik het vandaag
heel druk zal hebben. Morgenochtend kan
ik je in alle rust onderzoeken en behandelen. Die blaasjeszien er al wat rustiger uit
en waarschijnlijk zal het binnen een paar
dagen wel vanzelf overgaan. Ik zal er nog
wat protee opspuiten, hè? Maar je mag er
niet meer aan krabben, hoor!'
Een minuutje later had ik de O'Briens mijn
spreekkamer uitgewerkt. Ik kon echter nog
niet weg, want eerst moest ik een invaller
zien te vinden. De twee patiënten op mijn
ziekenkamersmochten immers niet zonder
deskundig toezicht aan hun lot worden
overgelaten - ook al mankeerden ze eigenlijk niets wat niet vanzelf zou overgaan want dan zou ik in overtreding zijn. Wie
kon ik vragen om hier voor mij waar te
nemen? Een van onze manschappen? Een
Bajoraan?Iemand van Odo's team? Beveiligingsbeamten hadden een rudimentaire
kennis van de gezondheidszorg, wist ik.

Gelukkig ging juist op dat moment mijn
vidiofoon over. Het was Garak.Ik accepteerde het gespreken terwijl ik dat deed schoot
me een dwaze gedachte door het hoofd.
Voor de tweede keer die ochtend keek
Garak me vanaf het scherm van de vidiofoon aan. 'Julian!' zei hij.
'Garak,' antwoordde ik.
'julian, ik heb je bestelling gereed: zeven
paar onderbroeken waarin iedere man zich
trots kan vertonen. Kom je ze afhalen, of
zal ik ze laten brengen?' Dat nieuws verraste me. Garak moest mijn order inderdaad
de hoogste prioriteit hebben gegeven,
maar dat deed nu even minder ter zake.
'Garak, ben jij ooit in het Cardassisch
humanitair ziekenhuis in de Bajoraanse
provinciehoofdstad Mellor geweest?'
Mijn vraag verraste Garak. Hij keek onthutst, maar vrijwel meteen herstelde hij
zich. Er kwam een speelslicht in zijn ogen.
'Mellor ... ja, ik heb kort voor het einde van
de bezetting in dat ziekenhuis gewerkt.
Wie heeft je dat verteld, julian?' vroeg hij
behoedzaam.
'Ach, ik vroeg me af of je dokter Konda Moiree hebt gekend; die werkte daar ook.'
'Moiree?' vroeg Garak geïntrigeerd. 'Die
heb ik inderdaad gekend, Julian.Hij waseen
ernstige, zwaarmoedige man. Ik kwam hem
destijds vrijwel dagelijks tegen. We dronken
wel eensthee samen.Ik heb gehoord dat hij
zichzelf een paarweken nadat ik naar
Cardassiaterugkeerde om het leven heeft
gebracht, of dat hij verongelukte-'
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'In een operatiekamer, ja; boven op een
patiënt die hij opereerde.'
'Uitzonderlijk tragisch: vond Garak, 'maar
ja, hij was dan ook een tragische figuur.'
'En een held van het Bajoraanse verzet:
voegde ik daaraan toe. 'Garak, wat deed jij
in dat ziekenhuis?Wat was er je functie?'
Het speelse licht verdween uit Garaks
ogen. 'Er was een tekort aan artsen op
Bajor,' zei hij toen. 'Ik heb daar vier maanden als invalskracht gewerkt in het kader
van mijn stage.' Hij zweeg en keek bijna
beschaamd.
Het was duidelijk dat Garak iets te verbergen had, maar ik moest weten wat Garak
daar gedaan had. 'Maar wat was dat dan
voor stage, Garak? Je hebt nooit gezegd
dat je arts bent.'
Garak keek me stil aan. 'Dat ben ik ook
niet,' zei hij toen. 'Ik studeerde in die tijd
veeartsenijkunde.' Hij richtte zijn blik op
zijn handen, die buiten beeld voor hem op
tafel lagen.
'Maar je stage?', vroeg ik.
'Die was succesvol.Dokter Konda was een
van de artsen die mijn diploma onderte-

kenden. Sindsdien ben ik gediplomeerd
veeartsmet als hoofdspecialisatie bajoraanse fysiologie en infectieziekten.' Zijn mondhoek krulde opeens omhoog in een scheve,
geringschattende glimlach. 'Maar dat is
geweest,' besloot hij toen. 'Dierenartsen
met mijn soort ervaring zijn niet erg gewild
en bovendien is er op dit ruimtestation
geen vraag naar. Aan kleermakers is echter
altijd behoefte.'
Het was niet wat ik gehoopt had, maar het
was voldoende. 'Garak, ik heb hier twee
patiënten op intensieve zorgbedden liggen
en ik heb iemand nodig die hen in het oog
houdt. Zou jij me vandaag willen assisteren? Als burgerexpert zul je ruimschoots
voor je hulp worden gecompenseerd door
de sterrenvloot van de federatie. En misschien zou je ook nog enkelevan de kleinere klachten van de mensen in mijn wachtkamer kunnen behandelen? Er zitten
bijvoorbeeld een paar vrouwen met ingescheurde vingernagels. Kun je het aan?'
Opnieuw had ik Garak verrast. 'Burgerexpert? Als een soort bajoraanse scout,
bedoel je?' Ik zag hem nadenken. 'Weet

commandant Sisko hiervan?', vroeg hij
toen.
'Ik zal het hem vertellen zodra ik hem zie.
Maar als medisch officier behoort het tot
mijn bevoegdheden in noodgevallen
gekwalificeerd personeel aan te stellen.
Benje bereid me te helpen?'
'Nu?'
'Meteen, alsjeblieft. En breng me dan gelijk
die onderbroeken,' antwoordde ik, het
belangrijkste niet vergetend. Bezorgd
vroeg ik me af hoe lang Garak erover zou
doen om mijn praktijk te bereiken. Sisko
was geen geduldig man en was waarschijnlijk nu al ontstemd dat ik zo lang op me liet
wachten.
Wordt vervolgd

Wie de eerste afleveringen van 'Oe liegende
dood' heeft gemist, kon ze downloaden van
de website: www.tfd.nl

Replica1:or Room
Homevideo Producties:
Trouwreportages. Voor een betaalbare
prijs overzetten van smalfilm op VHSband.
Jubilarissen,verjaardagen, Trekkers reportages en nog veel meer. Bel0181- 643 826
of e-mail: homevideo@gironet.nl
Te koop:
Diverse Startrek software o.a. SFA Final
Unity, sound clips, trailers, screensavers
etc. Prijs n.o.t.k. Ook ruilen van STCCG.
Bel 06-203 78 336 / 0180-63 30 43 of email: raven1506@softhome.net
Te koop:
St:TNG Collectible Dice Game, incl verz,
kosten f 25,--. St 1OO-pagecollectors special (25th celebration) incl.verz.kosten f

20,--. Bel Kirsten 0320 230336 of e-mail:
kirstenbloemsma@hetnet.nl

van de collectie.
Bel 0181-613919

Ruilen:
Ik wil USSStargazerruilen voor
USSExelsiorof USSEnterprise-B.
RickDrent, Bel 050-5423446,
e-mail: sierra99@hetnet.nl

Te koop:
Ik heb het spel Generations in de aanbieding voor slechts FI. 30,= wegens een
defekte computer. Zelf ben ik op zoek naar
een bouwmodel (liefst groot) Nebuia class
ship ( Bijv. USSFaragut of Sutherland)
Alles vanaf nebuia Class!
Bel (06) 55992033
Email: rickvaneeden@freemail.nl

Ruilen:
Voor de collector card - game speler het
blad Inquest nr 9. Ruilen voor Star Trek
poppetje of originele foto.
Gijs Wermuth, 0294-413077

Kijk ook op pagina 22 voor het nabestellen
van oude magazines van The Flying outch.

Gezocht:
opnamen van Voyager Aflevering
"scientific method" ter completering

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:

r------------------------------------------------------------------,
no:
Naam:

Udnummer

Adres:
Postbus:

The Flying outch o. v.v. Replicator Room,
Postbus 135, 3500 AC Utrecht

Woonplaats:

ei

Telefoonnummer:

E·mail:

* commerciële advertenties kosten

Mijn advertentie voor de RcpllClllor Room is,
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The Flying outch neemt geen enkele verantwoording voor de inhoud van de advertenties die geplaatst worden in deze replica tor
room. Advertenties die illegaal kopiëren
aanbieden worden geweigerd.

Quark"s
Door: Robert v.d. Spek

Quark's bar
Gerecht: Plomeek soep

Benodigdheden:
• Pannetjewater
• Diverse(scherpe) kruiden
• Sinaasappelsiroop
• Wortelsap
• Eenwortel
• PisangAmbon
• Suiker
• Gehaktballetjes
Zo, hier ben ik dan toch weer. Terug van
weg geweest. Het was niets hoor. Ik had
het gewoon eventjeste druk met de bar. En
dan Nog ook nog, met zijn been, of liever,
zonder zijn been. Wat een gedoe. Maar
goed. Net bestelde er iemand Plomeek
soep. De replicator is kapot, dankzij de fantastische ingenieurskunst van mijn broer,
dus daarom moet ik het zelf maken. Terwijl
ik dat doe, schrijf ik het wel.
Het pannetje water dat je hebt, moet op
het vuur. Laat het even doorkoken, zo'n
vier á vijf minuutjes. Terwijl dit gebeurt,
maal of snij je de scherpe kruiden in redelijk

grote stukken. Doe dit ook met de wortel
en gooi daarna alles in het pannetje water.
Haal deze dan meteen van het vuur. Giet
dan de sinaasappelsirooperbij, net zolang
totdat het water (licht) oranje van kleur is.
Voeg daarna het wortelsap toe. Voor de
echte enthousiastelingen mag er ook nog
een scheutje Pisang Ambon toegevoegd
woorden, voor de smaak, maar dit is niet

nodig. Voeg nu ook nog wat suiker en een
paar gehaktballetjes toe, en je bent klaar.
Eat Long and Prosper...
Kachhheeeeeeeeee!!!!!!!
Quark!

Addit:ionals
Nieuws van de
Millennium Prijs 1999
Dit jaar dingen er 48 verhalen mee in de
wedstrijd om de eerste plaats. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de 3e Cozycon in
het Atlantahotel op Scheveningen, des vrijdagsavonds 79 november om 20.30 uur; de
toegangsprijs tot de conventie bedraagt voor

die ene avond - net als voor de volgende ochtenden en middagen - vijf guldens; de weekendavonden is de toegangsprijs tien guldens.
De hoofdprijs van de wedstrijd bedraagt
duizend gulden, zoals gebruikelijk bijeengebracht door het fandom. Daarnaast
sponsort Paul Harland een aanmoedigingsprijs van DFL. 250,-. De wedstrijd

heeft ten doel de ontwikkeling van het
Nederlandstalig schrijftalent in de fantastische genres te stimuleren en althans enige
goede verhalen voort te brengen. U kunt
aan dit nobel streven bijdragen door gouden dukaten, of andere klinkende munt
aan de schatkist van de Millennium Prijste
laten toekomen: girorekening 3016938
tnv NCSF-Millennium Prijs, te Amsterdam.
Stort u minimaal 25 gulden, dan ontvangt
u het uitvoerige juryrapport (ter waarde
van DFL. 15,-); stort u minimaal 50 gulden, dan ontvangt u de luxe uitgave van
het juryrapport met daarin het winnende
verhaal van 1998 (een zeldzaam verzamelaarsexemplaar); stort u net als enkele
anderen minimaal honderd gulden, dan
zal er mettertijd een asteroïde, een planeet
of een ster naar u genoemd worden.
Ik tors de fakkel, maar alleen dankzij uw
royale giften kan hij brandende blijven en
de winnaar zijn hardbevochten tribuut in
ontvangst nemen.
Dirk BonLes.

On Screen
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Door: Coen van der Horst-Linders

Deep Space 9
Band 6.8
Honor Among Thieves:
1. O'Brien luistert de conversatie tussen
Bilby, Hith en Krole af. Op de achtergrond
zijn ze te zien. Tijdens de zin 'Don't you
mean, what are we going to do?' Zit Bilby
naar Flith gedraaid (dus naar links). Het
shot verspringt en hij zit naar Krole
gedraaid (naar rechts).
2. Bilby zegt tegen O'Brien dat hij hem hier
al heeft zien rondhangen de laatsteweken.
Maar Chadwick zegt tegen O'Brien dat hij
wel heel erg snel contact kreeg met het
syndicaat. Wie moeten we nou geloven?
3. Bilby gooit de Klingon Disruptor naar
O'Brien. Het geweer draait in de lucht. Alsje
nu goed oplet, zie je dat als het geweer bij
O'Brien aan komt, het handvat naar O'Brien
toe moet wijzen. Maar het wijst naar beneden toe! Jekunt dus duidelijk zien dat deze
scènein 2 delen is opgenomen.
4. Raimusen de Vorta leggen het plan uit
aan Bilby. Raimuslegt zijn hand op Bilby's
schouder. Die blijft daar een paar shots liggen tot hij opeens weg is!
5. Bilby stopt een geweer onder zijn riem.
Maar dit is geen Klingon geweer! Hij had
toch duidelijk de opdracht om Klingon
geweren te gebruiken. Waarom neemt hij
dan toch een gewoon geweer mee?
6. Chester springt, als Bashir de kamer uit
loopt, richting O'Brien. Let nu eens op de
kat. Het lijkt alsof hij naar O'Brien kijkt,
maar als O'Brien hem aait, kijkt hij nog
steedsnaar rechts! Erstaat dus iemand buiten beeld, die de kat lokt!
Change Of Heart:
1. Wort gooit zijn Mek'leth naar de jem'Hadar, die het braaf 'opvangt'. Als hij en [adzia daarna de scène verlaten, haalt hij zijn
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wapen nog even
uit de jem'Hadar,
maar hij maakt
maar een korte
ha ndbeweging,
alsof hij een mes
eruit haalt. Maar
de Mek'leth is toch
zeker 40 cm lang!
Hij haalt hoogstwaarschijnlijk het
nagemaakte handvat eruit.
2. [adzra
zegt
tegen Worf dat het
2 prachtige maanden geweest zijn.
??? Van band 6.4
naar 6.8 maar 2
maanden! Ik heb pas geleden de officiële
uitleg gehad over stardates en in die tijd
zitten toch zeker 4 maanden in! Het verhaal werd waarschijnlijk
veel eerder
geschreven.
Band 6.9
Wrongs Darker Than Death Or Night:
1. Kira Meru en Kira Nerys staan nog bij de
deur van hun nieuwe appartement. Meru
zegt dan de zin: 'I don't believe this.' Let
dan op haar armen. Die heeft ze tegen
elkaar aan hangen. Het shot verspringt van
over de tafel, en haar linkerarm hangt naar
beneden.
2. Dukat ziet het litteken van Meru. Hij
pakt haar hoofd vast bij haar oor. Het shot
verspringt en hij heeft haar hoofd bij de
nek vast.
3. En meteen daarna: tijdens de zin: 'On
the contrary.' Heeft hij haar bij de speld in
haar haren vast.
4. Kirawordt tijdens haar eten meegevoerd
door de Cardassians.Ze heeft een 10khaar
over haar voorhoofd hangen, aan de linkerkant (voor ons). Dat is een kleine 10k.Als
ze dan aankomt bij Meru, is de 10keen stuk
langer en dunner geworden!
Inquisition:
1. Bashir wordt wakker gemaakt door de
computer. ('The time is 0700.') Hij vraagt
om de tijd even te checken, en de computer antwoordt 'The time is 0700 and eleven
seconds.' En ja hoor, het klopt niet. Als je
het opmeet op de biep van de computer,
zijn het maar 10 seconden en als je het
meet op de woorden 'eleven seconds' dan
zijn het er 12!
2. De vrouwelijke lieutenant haalt Bashiruit
zijn kamer. Hij loopt achter haar aan de
kamer uit. Op het shot van achteren zie je
dat Bashir'sarmen gewoon naar beneden
hangen, terwijl als je het shot van voren te
zien krijgt, hij ineenszijn rechterarm op zijn
buik heeft.

-

3. Bashirwordt voor de tweede keerondervraagd door Sloan. Als Sloan Bashir'srapport over de ontsnapping van de Dominion quoteert, zie je dat er twee PADD's en
een kop op tafel staan.
1. De kop staat tussen de twee PADD's in.
Niemand komt aan de PADD's of de kop.
Als later dan Sloan tegen Bashirzegt: 'Tear
down the walls inside your mind.' Zie je
dat de kop voor de twee PADD's ligt! En de
twee PADD's liggen ook nog op elkaar!
4. Bashir's handboeien worden afgedaan.
Ze zaten een beetje krap en hij wrijft dan
ook om zijn polsen. Dit doet hij met zijn
volle hand. Tijdens de zin 'Vou'll live' verspringt het shot en zie je dat Bashir nu
ineens met alleen zijn vingers wrijft. (Dus
zonder zijn palm.)
5. Nu komen de handfouten: (1) Bashir
heeft tijdens het interview met Sisko en
Sloanzijn handen op de tafel, dat zie je net
over zijn schouder. Als je dan het shot van
voren krijgt, heeft hij zijn handen onder de
tafel. (2) Siskowrijft in dezelfde scène met
zijn rechterhand door zijn ogen en legt die
dan op zijn linker, op zijn been. Als het shot
dan verspringt, ligt zijn linkerhand er niet
meer, alleen zijn rech-ter. (3) In de tijd dat
de camera op Bashir en Siskois gericht tijdens het interview, zie je dat Bashir zijn
handen onder de tafel heeft. Maar tijdens
de zin: 'They captured us' heeft hij ze weer
op de tafel liggen! (4) Tijdens Sisko's zin
'This was before the time he allegedly
became a spy' springt Bashir'srechterhand
van de rechterkant van de tafel naar de
hoekpunt.
6. Dit is een leuke: Bashir's combadge
wordt al afgepakt in het begin van de aflevering. MAARals Weyoun de kamer uitloop
en Bashirzich omdraait heeft hij hem weer
op! En alleen maar in dat shot, want daarna is hij hem weer kwijt!

Classic: !it:rip

Federation
Door: jef Willemsen

De Dominion
Vanaf het moment dat Commander Sisko
het wormhole en daarmee de poort naar het
Gamma Quadrant
ontdekte,
speelt de
Dominion een (belangrijke) rol in het Trekuniversum.
De Dominion heerst over een groot deel van
het Gamma Quadrant en sinds kort heeft de
slechte tweelingbroer van Starfleet ook een
geduchte reputatie bij de wezens in het Alpha
Quadrant.

Gedurende de eerste twee seizoenen van
Deep Space Nine bleef de Dominion grotendeels op de achtergrond. Het was
Quark, die tijdens een handelsbespreking
met de Karemma, achter het bestaan
kwam van iets genaamd 'het Dominion' (
'Rulesof Acquisition') . De Dominion kwam
voor de tweede maal, opnieuw, slechts en
passant, ter sprake toen een vloot Skreeaanse vluchtelingen door het worm hole
kwam. De Skreeanen konden vluchten
toen hun meesters werden ingelijfd door
'de Dominion' (zie 'Sanctuary').
Maar de eerste,echte confrontatie met het
Dominion, of liever gezegd met haar stoottroepen de jem'Hadar, kwam pas toen
Commander Sisko op excursie in het
Gamma Quadrant gevangen werd genomen door de jem'Hadar (een hardnekkig
gerucht dat sindsdien de ronde doet, is dat
Keiko O'Brien, de toenmalige lerares van
[ake, de eerste Changeling is en dat zij de
eersteontmoeting geregeld heeft).
De jem'Hadar stond niet langer toe dat

schepen door het wormhole kwamen. Zij
waren verantwoordelijk voor de verdwijning van meerdere sterrenschepen in het
Gamma Quadrant. Ook eisten ze de verantwoordelijkheid op voor de vernietiging
van Bajors eerste Gamma-kolonie, New
Bajor. Na het eerste gevecht met de jem'Hadar (waarin het sterrenschip de Odyssey
werd vernietigd) besloot de Federatie dat
Sisko moest proberen de Founders van de
Dominion ('Oprichters') te bereiken en hen
te overtuigen dat de Federatiegeen bedreiging vormde. Om zijn taak te vergemakkelijken, kreeg Siskohet bevel over het experimentele oorlogsschip de USSDefiant. De
Romulaanse regering leende de Federatie
een cloaking device, in ruil voor alle informatie over het Dominion. Helaasmislukte
de missie, de Defiant werd overrompeld
door de jem'Hadar en de bemanning werd
gevangen gezet in een holo-simulatie. In
één opzicht was de missie wèl geslaagd,
Sisko wist achter de identiteit van de
geheimzinnige Founders te komen. Het
bleken Changelings te zijn, Odo's ras.
Founders
De Founders hadden Odo samen met 100 ling op DS:9 werd aangetroffen: 'Hoe kun
andere 'baby-Changelings' tientallen jaren je beter beoordelen of een ras gevaarlijk is
geleden de ruimte in gestuurd. Hier waren dan door te kijken naar hoe zij de hulpeloverschillende redenen voor. De Founders zen behandelen ?' ('The Begotten'). De
zelf beweren dit gedaan te hebben uit Dominion bestaat in ieder geval een stuk
nieuwsgierigheid: ze wilden zelfs vanuit langer dan de Federatie. Voor zover het
hun isolement op de hoogte blijven van de bekend is, hebben de Founders de Domistand van zaken in het universum. Een nion zo'n 2000 jaar geleden gesticht. Ten
andere verklaring, in mijn ogen een stuk einde dit doel te bereiken, creëerden ze
aannemelijker, is dat de Founders op die middels genetische manipulatie twee nieumanier andere rassen wilden screenen. we rassen. De Vorta, de ultieme diplomaZoals Odo zelf zei toen een baby Change- ten en een woest, uitermate efficiënt hagedisachtig soldatenras,
de
jem'Hadar. Beide rassen zijn
geprogrammeerd om absoluut
gehoorzaam te zijn aan de
Founders.
[ern'Hadar

Wat de jem'Hadar zo bijzonder
maakt is hun gave zich te verhullen. Dit is waarschijnlijk in
hun genetische
opmaak
bepaald. Daarnaast zijn de
jem'Hadar opzettelijk afhankelijk gemaakt van een lichaamsvreemd enzym, genaamd Ketracel White ('Wit'). Dit om ze
in toom te houden: zonder het
Wit stort hun stofwisseling in
elkaar en gaan de jem'Hadar
dood. De Vorta, aan de andere
kant, zijn uit heel ander hout
gesneden. Sluw en geniepig,
omslachtig en niet te vertrouwen. De Vorta zijn de ultieme
diplomaten. Niet in de laatste
plaats vanwege hun gladde
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tong en immuniteit voor de meeste gifvormen. Vorta's zijn tevens telekinetisch
begaafd. De Vorta leidt een groep jem'Hadar, alleen hij kan de jem'Hadar van Wit
voorzien. Vorta's kunnen zich niet onderling voortplanten,
ze worden
steeds
opnieuw gekloond (waarschijnlijk om het
'gehoorzaamheidsgen'
intact te houden).
De bekendste Vorta, Weyoun, is al zeven
keer gekloond.
Toch is het opmerkelijk te noemen dat de
Changelings, een ogenschijnlijk vreedzaam
en beschaafd ras, de oprichters zijn van een
wreed, gewelddadig rijk als de Dominion.
Want, in feite willen de Founders maar een
paar dingen: orde en rust. Ze doen niets
liever dan samen zijn in de Great Link, ze
vinden het zelfs vreselijk om vaste vorm
aan te moeten nemen. Maar ze hadden
geen keus. Vanwege hun gaven werden de
Changelings gewantrouwd en opgejaagd
als dieren. Daarom besloten ze het heft in
eigen hand te nemen en alle volken aan
zich te onderwerpen. Niet vanwege misplaatste grootheidswaanzin,
maar vanwege een overheersende drang om orde aan
te brengen. En door alle rassen te overheersen, waren ze eindelijk in staat de rust
te vinden waarnaar ze al zolang verlangden. je kunt je afvragen of het niet gewoon
slimmer was geweest ergens een afgelegen
planeet op te zoeken, in plaats van een duizenden lichtjaren omvattend imperium op
te richten, maar ach.
Recentelijk is gebleken dat de Romulans
van de informatieruil
met de Federatie

gebruik maakten om een aanval op de Quadrant over te nemen is duidelijk. Maar,
Dominion te plegen. Zij werden hierbij voordat Cardassiana de Klingon-oorlog en
geholpen door de ex-leider van de Cardas- ontelbare conflicten met de Maquis verworden tot een derderangs natie, lid werd
siaanse geheime dienst (de Obsidian
Order) Enabran Tain. Ook hij wilde de van de Dominion hadden de Foundersnog
Founders doden voordat zij de gelegen- geen echte voet tussen de deur. De komst
heid hadden een aanval op het Alpha van de Dominion veranderde de machtsQuadrant te openen. De aanval mislukte, balans in het Alpha Quadrant drastisch.
de Founders waren in Tains organisatie Omdat de Cardassians lid zijn van het
geïnfiltreerd en hadden stappen genomen Dominion, verdedigden de jem'Hadar alle
Cardassiaanse installaties. De Klingons
om Tain te stoppen ('The Die Is Cast').
En dat is het kenmerkendstevan het Domi- leden grote verliezen tegen de jem'Hadar
nion, ze zijn je altijd een stap voor. Tijdens en zagen zich gedwongen opnieuw een
de eerste ontmoeting met de jem'Hadar bondgenootschap te sluiten met de Fedebleek al dat zij over grote kennis over het ratie. De Maquis was helaaseen onfortuinAlpha Quadrant beschikten. Deze kennis is lijker lot beschoren: de rebellen werden zo
waarschijnlijk opgedaan door de Founders. goed als uitgeroeid ('Blaze of Glory').
De Founders maken namelijk van hun
vormveranderingsgaven gebruik om ver- Vanaf dat moment is het oude, krachtige
scheidene Alpha Quadrant instanties te Cardassia weer terug. Dukat liet in een
infiltreren. Zo zijn er al Founders op Aarde speechweten dat 'al wat eensCardassiaans
gesignaleerd (zie 'Homefront' en 'Paradise was, weer bij Cardassia zal worden
Lost') en, volgens de Klingons, zou ook de gevoegd' ('By Inferno's Light'). Dukats toespraak doet overigens akelig veel denken
Cardassiaanse regering zijn vervangen
door Changelings. Dit bleek niet te klop- aan Adolf Hitiers redevoeringen over 'Heim
pen, maar voordat dit kon worden bewe- ins Reich'. Toch brak er nog steeds geen
zen, waren de Klingons Cardassia al bin- 'echte' oorlog uit, al liepen de spanningen
steeds hoger op. De bom barstte pas toen
nengevallen.
Captain Siskohet wormhole barricadeerde
om verdere Dominion-versterkingen uit
Cardassia
Endaaruit blijkt de sluwheid van het Domi- het Gamma Quadrant tegen te houden.
nion. Meestal proberen ze hun verschillen- Als reactie nam de Dominion Deep Space
de tegenstanders tegen elkaar uit te spelen. Nine in, maar kon niet verhinderen dat het
Het bekendste voorbeeld van deze 'verdeel zelfreplicerend mijnenveld rond het wormen heers strategie' is de eerdergenoemde hole geactiveerd werd. Uiteindelijk slaagde
oorlog tussen de Klingons en Cardassia. Gul Dukat erin het mijnenveld te ontmanteDoor achterdocht en paranoia te zaaien, len, maar Siskowist de Profeten te overtuihopen de Foundersdat hun tegenstanders gen de Dominion vloot niet door te laten.
elkaar afmaken, zodat de Dominion het Dit was de eerste grote zege op het DomiAlpha Quadrant gemakkelijker kan annexe- nion. Maar een slag beslist nog geen oorren. Dat de Dominion van plan is het Alpha log, dat ontdekt Sisko ook toen de lijsten
met doden en gewonden maar bleven binnenkomen. Hij besluit een drastischestap te
nemen. Hij wil de Romulanen bij de oorlog
tegen de Dominion betrekken. Samen met
Garakbedacht hij een list om de Romulaanse senator Vreenak over te halen de Dominion de oorlog te verklaren. Dit lukte, zij het
met flink wat kunst- en vliegwerk. Eentweede front werd geopend.
Toch blijft de Dominion nog altijd een sterk
en waardig tegenstander. Zo sluw als de
Cardassiansen zo sterk als de Klingons.
Maar het einde van de Dominion kon wel
eens dichtbij zijn. In een recente aflevering
('Treachery, Faith, and the Great River')
werd onthuld dat de Founderssterven aan
een mysterieuze ziekte die door de Great
Link woedt. Geruchten gaan dat Odo in zal
gaan op Weyouns aanbod om leider te
worden van het Dominion.

Report
Door: Danny v.d. Linden

Filmmarathon Dieren
4 en 5 juli
Op 4 en 5 juli werd in Dieren een filmmarathon gehouden. We gingen :s nachts door.
Alle 9 Star Trekfilms waren te zien en hoewel
ik de eerste 6 thuis op video heb.
Nummer 9 had ik nog niet gezien.

Net als in Haarlem was
Jon Ward - Data look
alike - aanwezig en hij
opende de marathon.
Ondanks wat irritatie,
die ik met twee anderen
deelde in verband met
de slechte extra stoelen,
vond ik het zeker de
moeite waard. Bovendien kon ik een betere
stoel vinden die niet
bezet was.
Tussendoor
was er
natuurlijk een pauze
tussen de films om die
te verwisselen. We konden dan wat eten of
drinken in het kleine restaurant. 's Morgens rond half tien liepen
we naar de schouwburg om te ontbijten.
Voor en na de filmvoorstellingen was er
natuurlijk de conventie waar we bij de handelaren S.F.spullen konden kopen.
Gelukkig kon ik ook mijn trading cards
kwijt, zodat mijn serie bijna compleet is.
(ehhhhh, Danny, als je ze kwijt bent, kun je
ze toch niet compleet krijgen..)

Sub-routine
Door: EelcoMers & Mick Switser

TFD Networking
Op Kling-Con '99 debuteerde een nieuwe
conventie-activiteit, en wel TFD Networking.
Tijdensdeze eerste keer hadden we 4 computers meegenomen waarop men enkele games
kon bekijken en zelf spelen.

Via het opgezette netwerk kon men ook
multiplayer games spelen. Zo hebben we
een Klingon Honor Guard competitie
gehouden waarbij men met 4 spelerstegelijk tegen elkaar kon spelen. De competitie
werd gewonnen door Ben van Koert; hij
mocht het prachtige spel Birth of the Federation in ontvangst nemen.
Ook de volgende conventie zullen wij weer

Zoals gebruikelijk liepen er diverse fans in
Star Trek uniform rond en ook zag ik een
verklede Borg. De vrijwilligers waren uiteraard ook aanwezig om het een en ander te
verkopen, onder andere bekers en bladen
van de vereniging.
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aanwezig zijn. Alleen dan willen we het wat
grootser aanpakken. Iedereen die dat wil
mag zijn/haar eigen computer meenemen
en wordt op het netwerk aangesloten. Vereiste is wel dat je een netwerkkaart (liefst
met UTP aansluiting) in je computer hebt
zitten en een kabel meeneemt. Als je geen
netwerkkaart en/of kabel hebt en je wilt
toch graag je computer meenemen, laat
het ons dan even weten, we hebben enkele kaarten + kabels te leen.
Wat absoluut niet is toegestaan, is het
kopiëren van spellen.
Voor diegenen die al zeker weten dat ze
hun computer mee willen nemen, laat het
ons even weten zodat we vast met jullie
rekening kunnen houden i.v.m. ruimte,
netwerkcapaciteit en stroomvoorziening.
Je kunt mailen naar e.mers@nipo.nl
Tot ziens op de volgende conventie!
EelcoMers & Mick Switser

Enwie geen e-mail heeft kan schrijven naar
onze postbus...

Incoming
Door: Tuvok

Brieven
De voorwaarden voor het reageren op deze
brieven staat vanaf nu onderaan. Iedereen
die in deze rubriek staat, bedankt het insturen... Het houdt mijn werk tenminste afwisselend, security is ook niet alles...
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Het ligt volgende maand in de schappen.
En wat betreft StarTrek Birth of the Federation en Klingon Academy, wacht maar tot
het voor een Ferengi-budget
prijs in de
schappen ligt. Voor info en plaatjes check
www.interplay.com/stnewworlds.
Met vriendelijke groet
Bas van Ombergen
bvo l 703@hotmail.com

990501
Hallo Tuvok,
Ik heb twee vragen:
1. Wanneer komen er meer afleveringen
van Star Trek DS9 op tv, Nederlandse zender wel te verstaan?
2. En hoe kan aan een handtekening van
Wil Wheaton en Patrick Stewart komen en
als het kan William Shatner?
Zou je me willen helpen?
Groetjes van een hopeloze star trek fan
Antoinette Reebergen
AReebergen@telekabel.net
Ik ben altijd bereid om te helpen.
Deep Space Nine is sinds kort weer te zien op
RTL5 iedere zondagavond rond 78:00 uur.
Voor een handtekening (niet van mij?) verwijs ik je naar een van de adverteerders.
990502
laatst stond er in jullie blad dat Microprose
ST: BOTF eerder uitbracht omdat Klingon
Academy op de markt komt. Dat is helemaal niet waar. Het is een ander spel
genaamd Star Trek: New Worlds (daar staat
helemaal niks over geschreven op jullie
website). Dit spel is een Realtime Strategy
game. Het speelt zich af in de neutrale
zone. De Romulans doen een wapen test
en als gevolg ontstaan er nieuwe werelden.
De Romulan schip wordt hierbij vernietigd
(komt in de atmosfeer die uit het niets
opduikt). De Klingons en de Federatie gaan
zich dan ook bemoeien met deze kwestie,
omdat deze planeten veel resources bezitten. Dus er komen veel conflicten.
Strak verhaaltje, nietwaar. En de graphics
zien er ook erg mooi uit (3D-kaart vereist).

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!

....._--

Voor mij is het wachten op Star Trek: Voyager: Elite Force. Een goed Starfleet security
trainingsprogramma ...
990503
Ik wilde even reageren op het artikel
betreffende Dr. McCoy, geschreven door
Harm Koopman. Er wordt hier gezegd in
alinea 4 dat DeForest Kelley origineel was
gecast voor de rol van Spoek. Echter op de
video genaamd:'William
Shatner's Star Trek
memories', wordt gezegd dat DeForest
Kelley ten tijde van de Pilot speelde in 333
Montgomery.
Deze serie/pilot (is mij niet
helemaal duidelijk), werd echter geen succes waarna Gene Roddenberry DeForest
Kelley wel bij Star Trek wilde hebben, maar
van NBC in eerste instantie geen toestemming kreeg, vanwege het feit dat hij te veel
rollen had gespeeld als zijnde 'the bad
guy'. Gene liet hem toen in een andere pilot
spelen voor een serie genaamd 'Police
Story', over een bekende strafpleiter uit die
dagen. Echter ook deze serie kwam nooit
van de grond.
Pas hierna heeft NBC
gezegd, dat als DeForest Kelley kon worden
gecast voor een rol als criminoloog, hij ook
als dokter gecast kon worden. De mogelijkheid bestaat dat u andere inlichtingen hierover heeft, maar op deze wijze staat het
beschreven op de reeds genoemde video.
Hoogachtend, [ohn Wijfje
jwijfje@casema.net
Antwoord van Harm:
Als jarenlange fan van Deforest Kelley en het
feit dat er geen bibliografische boeken van
hem zijn, heb ik alle originele scripts van
Gene Roddenberry uitgewerkt. Naast vermelding in deze scripts kan men zelf een en
ander nalezen in David Alexander's Authorized biography of Gene Roddenberry. Daarin
staat letterlijk: For the role of 'Mr. Spoek'
severot actors were on the short list, incîuding Leonard Nimoy, Rex Holman (die we
later zien als Wyatt Earp in 'Speette of the
Gun'), DeForest Kelly and Michoei Dunn (die
we eveneens teruqzien als Alexander in 'Ptato's Stepchildren). Uiteindelijk ging november 7964 de rol van Mr. Spock toch naar
Leonard Nimoy.
Harm Koopman

990504
Beste mede Star Trek fans,
Ik vind dit allereerst een geweldig blad. Dat
er zoiets bestaat is toch geweldig? Ik zou
graag met iemand willen schrijven die net
zo'n grote Star Trek fan is als ik. Dat lijkt me
leuk, plaatjes en andere dingen uitwisselen.
Ik ben een meisje van 14 jaar oud en ik kijk
al zo lang ik me kan herinneren naar Star
Trek. Ik heb niet echt een bepaalde serie
die ik het leukste vind. Maar ik hou niet
echt van Star Trek The Original serie.
Gewoon leuk schrijven. Mailen kan natuurlijk ook. En kunnen jullie me asjeblieft helpen aan wat plaatjes van DS9? En dan
vooral van de bemanning? Ik heb namelijk
al veel gezocht en helaas maar een paar
dingen gevonden. Alvast heel erg bedankt!
Dus mail/schrijf me snel!
Heel veel groetjes en -xxx-jes
Live long and Prosper
Dash

X,

Houten, Alpha Quadrant

Ongetwijfeld zijn er personen te vinden die
met jou "primitief" willen schrijven. En waarom heeft er nog niemand vragen gesteld
over Voyager?
990505
Beste TFD,
Ik ben al een tijdje lid van TF.D en vroeg me
af of jullie ook geïnteresseerd zijn in het
zogeheten fan-art? Zo ja, zou dit niet een
leuk ideetje zijn voor in het blad? Vooral nu
het in kleur uit wordt gegeven (mijn complimenten hiervoor, trouwens!!!)
Een grote hobby van mij is namelijk het

Incoming
maken van digitaal (Star Trek) artwork op
mijn computer en uiteraard ook gewoon
met pen-en-papier.
Verder wil ik graag reageren op brief --990407---.
lIona zit blijkbaar vast in het spel Star Trek:
Borg. Hier een oplossing!!!
Als de Borg contact maakt met de computer loop jij naar hem toe en dan verschijnt
er een klein, rond, knipperend
knopje,
onderaan, in het midden van het scherm.
Klik hierop. Nu zie je meerdere knoppen
verschijnen. (Eerder in het spel (CD 2)
kreeg je een bepaalde code tijdens een
away missie in de Borg cube, namelijk het

getal 61330.) Druk nu (van links naar
rechts en van boven naar beneden) deze
code (61330) in. je kan deze knoppen vergelijken met die van een telefoon. Ze zitten
namelijk in dezelfde volgorde.
Mike van Nimwegen, leusden
Mikenim@hotmail.com
Bedankt voor je oplossing, Mike. Het is een
ongebruikelijke manier om de Borg te verslaan, maar wel effectief.
990506
Danny van der linden schreef een verslagje over de filmmarathon en eindigde met:
Ik HOOP dat mijn verhaal geplaatst gaat
worden zo niet GRAAGeen reden waarom
niet. Zonder reden geen plaatsing vind ik
zo ondankbaar en flauwekul. Ik hoop van
harte dat mijn inzet gewaardeerd wordt,
anders is het gewoon de 1ste en de laatste
keer geweest. Sorry voor mijn irritatie
Wanneer kan ik antwoord verwachten op
mijn brief van 13-7? j.l.
Zou fijn zijn als ik een antwoord krijg...

Deze nieuwsbrief staat boordevol illustraties
en tekeningen, Chakotay en janeway hebben
al eens op de cover gestaan. Kijk op de
komende conventie Deep Con '99 (zie ook
blz 3.) maar bij de TFDtafel.
990508
BesteTrekkies.
Tot voor het vorige TFDnummer had ik nog
nooit van een fictief sterrenschip gehoord.
Nu ben ik bezig met de oprichting ervan:
de USS Pegasus, NCC 1708, zusterschip
van de Enterprise-Duit 2363. Het gevaarte
is 641 meter lang. Nu ben ik dan wel zo ver,
maar er ontbreken een paar figuren:
• Number one
• Chief Engeneering
• Chief Securety
• Doctor
• Counsellor
• Pilot
• Assistententechnische dienst
• Medische assistens
• Security guards
Eventuelereizigers kunnen ook tijdelijk aan
boord blijven. Voor een 'baan' op de USS
Pegasusmoet je een e-mail of een fax aan
mij sturen met de volgende informatie:
• je personage (zelf verzinnen)
• De geboortedatum van je persoon,
er rekening mee houdend dat het 2363 is
• De opleiding van je personage,
minimaal Starfleet Academy
• Afkomst van de rol die je speelt
• Beroep dat je als crewmember
wilt uitoefenen
Reactiesgraag aan:
Captain Helen Ringwald
e-mail: c.blankers@hccnet.nl
fax/infonummer: 0495- 551959

BesteDanny,
Brievenbeantwoorden we in de brievenrubriek
en als die brief er niet instaat is ie niet aangekomen. Zoals je zou moeten weten beoordeelt
de redactie of ongevraagde kopij wordt
geplaatst! Kijk maar eens op bladzijde 7.

De Federatie kan een nieuw schip heel goed
gebruiken, welkom. Helaas heb ik al een
baan en ben ik ver weg, anders had ik een
positie op uw schip zeker overwogen.

990507

Hoewel ik het blad best wel leuk vind, heb
ik diverse vragen over het juninummer.
a. Graag wil ik weten waarom het verhaal
op pagina 10 zo langdradig is.
b. De relatie van Odo en Kira is ook niet zo
logisch te volgen. Hebben ze wel of geen
relatie (pag 16)
c. Waarom geen normaal telefoonnummer op pagina 18?
d. Wat betekent CCG?
e. Het verhaal van Star Trek CCG deel 111
vind ik best wel gecompliceerd. Waarom
zo ingewikkeld?
f. Wat houdt 'The White' in (De Dominion)

Besteredactie,
Hoi, ik hoop dat het goed met jullie gaat.
Bedankt dat jullie bij mijn vorige brief zo
snel reageerden. Toen stond er onder aan
de brief iets van Firstcon 99. Ik heb die net
gemist. Weten jullie misschien voor mij
wanneer de volgende is? Hebben jullie
voor mij misschien een poster van Chakotay of kapitein janeway? Samen zou helemaal te GEKzijn. 0 ja, leuk dat jullie die
wedstrijd doen van Fan Fiction.
johanneke, Driebergen

990509

a. Wanneer je het verhaal vanaf het begin
volgt, zoals ik, dan is niets wat het lijkt in dit
verhaal. Ik vind het verhaal bijzonder boeiend.
b. De computer van Voyager geeft hier geen
uitsluitsel over. Wat denk je zelf?
c. Ik kan zelfs met de scanners op maximum
geen telefoonnummer vinden op pagina 78f
d. Customizable Card Game
e. Heb je het spel wel eens gespeeld? Alleen
wanneer je het spel gespeeld heb, kun je met
het verhaal overweg. Lees anders de introductieverhalen eens over CCG.
f. Lees het verhaal over The Dominion op
pagina 76 & 77. Daar staat het allemaal in.
990510
Ik heb een berichtje voor de rubriek
van Tuvok: Wie 0 wie spaart er net als ik
ook de seizoenkaartjes (en profile) van Star
Trek Voyager? Graag zou ik kaartjes willen
ruilen om mijn (en misschien ook wel
jouw) verzameling compleet maken.
judith Broekhuizen, Rijnsburg
990511

Besteredactie,
Ik ben Wouter en ik ben 8 jaar. Ik ben helemaal gek van Star TrekVoyager. Op school
in de pauze spelen we vaak Star Trek. Ik
speel altijd Tuvok of Tom omdat ik die het
leukst vind. Heeft u misschien een paar
plaatjes van de bemanning of misschien
van het schip?
Wouter van Tuil, Driebergen
Wouter, bedankt voor je tekening. Hou dit
magazine in de gaten, dan kom je binnenkort vast wel materiaal van ons tegen.
990512
Bestemensen van The Flying Dutch
Ik ben 14 jaar en een echte fan van Star
Trek. Ik heb al een bouwpakket van de Voyager maar verder kwam ik niet. Toen heb ik
in de bibliotheek een boekje over StarTrek
gevonden en daar stond uw adres in. U
heeft vast wel wat Star Trek spullen te
koop. Wilt u daar wat informatie van opstu-

Me!i!iagl!!i
ren? Van al de afleveringen die ik gezien
heb, weet ik al best veel over de Voyager en
haar bemanning. Maar u heeft vast meer
informatie. Ik houd mijn spreekbeurt over
Star Trek. Maar wat is plasma precies? En
hoe werkt een warpkern eigenlijk?
Wilt u wat informatie aan mij opsturen.
Zou u dat willen doen voordat de school
begint?
Mark Luigjes, Voorthuizen

Van plasma en een worpkern weet 8'elanna
veel meer. Voor meer gedetailleerde informatie verwijs ik je naar een van de oudere magazines van The Flying Dutch. Bijv. nummer 2
uit 7998.

990513
Greetings Tuvok
Ik ben Ieroen Bakker. Mijn oprechte deelneming met een geëerde collega van u: Dr.
McCoy. Ik weet dat het niet de gebruikelijke
woorden zijn die men op Vuleen gebruikt in
een rouwperiode, maar ik weet de juiste
gang van zaken niet daar op Vulcan. Dus bij
deze gecondoleerd met uw verlies.
May you and yours live long and Prosper.

van mijn ouders (die zijn te
ver weg) of zijn er ook winkels die Star Trek poppen
enzovoort verkopen? Alvast
bedankt
Marijke van Kruistum,
Veenendaal

Informeer eens bij een van de
adverteerders die vermeld
staan in dit magazine ...

990516
Geachte Flying Dutch,
Ik ben op zoek naar een
model (± 40cm of groter)
van een Romulan battle cruiser van de T'deredix-klasse,
zo'n groot groen ding uit
TNG. Weten jullie toevallig of
zo'n model bestaat? En zo ja,
welke fabrikant en modelnummer. Zo nee, waar of
hoe kan ik dan aan de tekeningen hiervan komen zodat
ik zelf een model
kan
maken? Alvast bedankt.

Ieroen Bakker, Heemskerk

J.
Dank je voor dit medeleven, helaas ken ik Or.
McCoy slechts van de geschiedenis van de
Federatie. Ik betreur het echter zeer dat deze
Doctor overleden is.

de Bruijn, Lisse brulec@dds.nl

Wederom... Probeer het eens bij een van de
adverteerders in dit magazine ...

990517
990514
Greetings geachte medewerker van het
TFD clubblad
Ik ben Ieroen Bakker uit Heemskerk en ik
ben 18 jaar. Ik zoek een Romulan uniform.
Wie kan mij helpen aan een naaipatroon
van zo'n uniform. In het clubblad van juni
98, staat op de 2de pagina van de cover
een man in Romulan uniform. Misschien
kan hij mij verder helpen. Kunt u mijn verzoek doorsturen naar hem. Er zit een postzegel bij. Verder de complimenten voor de
grote vooruitgang
in kwaliteit van ons
clubblad. Ga zo door!
Live long en prosper
Ieroen Bakker, Heemskerk

Dat uniform en die meneer zijn medewerkers
van een winkel die de uniformen verkoopt.
Dus daar zul je geen naaipatroon van krijgen. En bedankt voor de postzegel.

Beste redactie
Greetings to all Trekkies! Hier een klein
briefje van een groot Trekkie. Allereerst
mijn complimenten voor jullie blad en de
conventies. Het blad is zeer prettig om te
lezen en als ik op een conventie
ben
geweest was het altijd een geslaagde dag.
Ga zo door! Dan wilde ik iets vragen over
de USS Starchaser. Het lijkt mij geweldig
om op zo'n manier iets voor de fanclub en
haar fans te kunnen betekenen. Maar ik
studeer nog en dan kom je doordeweeks
niet echt om in vrije tijd. Nu zou ik graag
willen weten hoeveel tijd je als vrijwilliger
beschikbaar moet zijn en of er nog andere
vereisten zijn. Is er trouwens ook iemand
die weet of er een bouwdoos van de USS
Promotheus te koop is? Verder heel veel
groetjes aan Tuvok en mijn oprechte deelneming aan Lursa en B'etor.
May de profets be with you while you live
long and prosper and die in battle!

Brun, de vrijwilligerscoordinator of via e-mail:
starchaser@tfd.nl
Beste redactieleden,
Ik ben altijd al een Star Trek fan geweest.
Dat er een fanclub was, wist ik niet totdat ik
op een dag de Flying Dutch in de stripwinkel ontdekte. Op zaterdag 14 november
1998 toog ik naar Amsterdam voor de SF
beurs waar een stand van de TFD stond.
Ik wilde me als lid opgeven maar werd
geweigerd omdat ik niet vooraf wilde betalen. Thuisgekomen
herhaaldelijk
geprobeerd via Internet lid te worden. Lukte niet.
Toen gebeld, niets teruggehoord. Eindelijk
een gewoon briefje geschreven en toen
kwam de acceptgirokaart. Eind april kwam
eindelijk de ledenpas. Dit moest me even
van het hart. Waardeloos dat je voor inlichtingen niet iemand aan de telefoon krijgt
en dat alles zo laks gaat. Het blad krijgt
overigens van mij een 9!
Groetjes Nelleke Evers

Bedankt voor je brief en het is voor mij een
raadsel waarom het zolang geduurd heeft.
Oe problemen op Voyager zijn meestal binnen 45 minuten (aardse tijd) opgelost...

990515
Diana Chan, Velp
Beste Flying Dutch
Weten jullie misschien hoe ik aan Star Trek
spullen, die ze op beurzen verkopen, kan
kopen. Want ik mag niet naar die beurzen

Vrijwilligers "moeten" nooit. Het is alleen ook
niet geheel vrijblijvend. Voor meer informatie
stuur je een kaartje ter attentie van Yvette Le

Live long and prosper.

D.P.!!.
Star Trek Fanclub

Van de voorzitster
We naderen 2000! Het laatste nummer
van dit millennium zal half december op
uw deurmat vallen. Het blijft goed gaan
met de vereniging. Ruim 2600 leden en
nog altijd groeiend. Helaas kan ik u nog
niets mededelen over de laatsteAlgemene
Ledenvergadering. Die werd 11 september gehouden en dat was ver voorbij de
deadline van dit blad. In die vergadering
een voorstel tot contributieverhoging en
het verslag van de commissie van aanbeveling. In het decembernummer zult u
daar meer over lezen.
Nog steedszijn we trouwens op zoek naar
redactieleden, liefst met journalistieke ervaring. Uw voorzitster heeft een nieuwe baan
als hoofdredacteur en dat vergt erg veel
tijd. Eenopvolger voor de eindredacLiezou
zeer welkom zijn.
Live long and prospert
Lucie Blom Calis

THE FLYINIi

DUTCH fanclub is

de énige NederlandseStar Trek vereniging
Postadres:
Telefoon:
Fax:
Website:
E-mail:

Postbus135,
3500 AC Utrecht
06 - 55907543
040 - 254 83 81
http://www.tfd.nl
tfd@tfd.nl

Het bestuur ziet er alsvolgt uit:
Voorzitster:
Lucie Blom Calis
Penningmeester:
Harm Koopman
Vrijwilligerscoördinatie:
Yvette Le Brun
Secretaris:
Ain Wijting
Zakelijke contacten, Advertenties:
[effrey Epping
Pub/ic retottons:
FrankMaurits
Evenementencoördinatie:
Wil Zentjens

Hoe word ik lid?
Lid worden kan door een briefje te schrijven aan de Secretaris van The Flying
Dutch, 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
x Korting bij bijeenkomsten
van de vereniging
)( 6 x ons Verenigingsmagazine in de bus
x 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 onze advertentie op pagina 24
The American Book Centre
Kalverstraat185, 1012 XC Amsterdam
The American Book Centre
Koningstraat 40 (vlakbij het stadhuis)
Arnhem
The Gamekeeper
Hartenstraat 14, 1016 CB Amsterdam
Boekhandel De Kier
Nieuwe Rijn 45, 2312 JC Leiden
Simtasia
Nieuwe Haven 116, 2801 ECGouda
Zie 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 onze advertentie op pagina 24
Twilight Zone
Voorstraat 432, 3311 CX Dordrecht
Hobby Modelbouw Dordrecht
Voorstraal 360, 3311 CX Dordrecht
Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33, 2611 JSEindhoven
Warp9
Haarlemmerstraat 269, 2312 OT Leiden
Zie onze advertentie binnenzijde cover
American Bookshop
Lange Poten, Den Haag

Oude The Flying Dutch magazines
te koop!
Grijp nu je kans om alle magazines te
verzamelen die door The Flying Dutch
zijn uitgegeven ...
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
nr 3 van
nr 4 van

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

fl. 5,=
fl. 5,=
tI. 5,=
tI. 2,50 (A4tje)
fl. 5,=
fl. 5,=
fl. 5,=
fl. 5,=
fl. 5,=
fl. 6,=
fl. 6,=
fl. 6,=
UitvP"k' c t I
fl. 7,95
fl. 7,95
fl. 7.95
fl. 7,95

Afhankelijk van hoeveel bladen je bestelt,
komen daar de volgende verzendkostenbij:
1 t/m 3 bladen
+ fl. 5,3 t/m 10 bladen + fl. 7,50
Jekunt de oude magazines bestellen via:
de Postbus135, 3500 AC te Utrecht
en via e-mail: tfd@tfd.nl

!it:a rdat:E! !i
Overzicht evenementen, waarbij The Flying
Dutch aanwezig is (onder voor behoud)

Andere evenementen
30 en 3 ok ob r
Galileo 7 in Berlijn
Gasten:
William Shatner - Kirk
George Takei- Sulu
J. G. Hertzier - Motok
RenéAuberjonois - Odo
Armin Shimmerman - Quark
Avery Brooks- Sisko
Contact via:
Star Events
Danzigerstr. 13
38685 Langelsheim
www.conventions.de

Zaterdag 2S maart 2000
Oost Nederlandsestripbeurs
in de Broerenkerkin Zwolle

Wij leveren middels postorder verkoop:
• Alle SIal 1 r k c Haln Ion 5 series zonder ondertiteling
• Amerikaanse N'fSC-YHS import
• PAL & NTSC Laserdiscs. DYD's en CD-soundtracks
• Sciencc Pietion Merchandise
• Star Trek Uniforms en (gesigneerde) foto's
A~di«9
Bij vaste verzending van series géén verzendkosten.
S()rI'~! '\n SlIhtitll'" • Postbus 412. 2180 AK Hillegom
Tel.:
Fax: 0252 - 52 55 28
• Website:

Strips & Science Fiction
Gespecialiseerd in Amerikaanse Import
Wat bieden wij?
Abonnementen op:
comics, magazines, pockets en video's

Wilt u bU de volgende uitgave
ook full-color adverteren 7
Vraag de advertentietarieven
aan via e-mail:
adverteerder-tfd@planet.nl

• Op alle comic-abonnementen
Op vertoon van de ledenpas van de FDF
dit alleen op Star Trek artikelen
• Als u een abonnement neemt op:
Star Trek videobanden
Zoeklijstsysteem

Voor slechts ft. SO.- heeft u al
een full-color advertentie I!!

Op alles
10% korting
Toys
voor Flying
Action Figures Dutch
Modelkits
Clubleden!

lengweg 82
3192 Bl
tel: 010-4167108
Email: c.S@WXs.nl

simtasla@simtasia.nl
Geopend: di t/m vr 10.00 - 18.00 uur
zaterdags van 10.00 - 17.00 uur, donderdag koopavond

Nu verkrijgbaar de star Trek filmcolledion:

N

Alle B de films + INSURREalON I Engels, niet ondertiteld.
Nu voor 11. 2D9,95

Skybox TNCiseason 7
per box speciale ledenprijs

11. 19D, DO

Janeway Aktiefiguur
Janeway zoals ze te zien was in de aflevering
"Flashback". Gekleed in WOK-uniform.
Speciale ledenprijs 11.35,00

Seven of Nine poster
Adventures

in Time and Space

Een selectie van de beste en mooiste geschreven
stukken uit alle Star Trek boeken van de laatste 30
jaar. A5 formaat, 592 pagina's. ti. 45,00

Double Helix serie
Een mini serie van 6 delen van ïne Nex! ûenemtior:
Pocketboek, per deel ti. 19,95

7 of 9 gekleed in haar blauwe
uniform. Ledenprijs 11. 19,95

Seven of Nine Standee
Een levensechte en levensgrote afbeelding van Seven
Nu voor
95,aa

11.

7 of 9 Colledion
Tumble Not mug
Zeer mooie paarse bekers met breed uitlopende voet, zodat deze niet om kan vallen.
Keuze uit: TNGcommunicator logo en UFP
logo. Nu voor ti. 45,oa

3 Videobanden vol met de sexy borg.
Deze banden vertellen het verhaal van hoe Seven van
Borg tot mens transformeert. Een schitterende box en
een ware must voor iedere Star Trek fan. Engels en dus
niet ondertiteld. Speciale ledenprijs 11.8S, aa

Black mugs
Zwarte bekers met gouden opdruk. Keuze uit:
Klingon logo, TNGCommunicator logo, UFP
logo, DS9 station en
Enterprise-D ship. Ledenprijs 11. 17,95

Chromium Prints
Speciale chromium afbeeldingen van je favoriete
ster, compleet met paspartout en certificaat.
Dus klaar om ingelijst te worden.
Keuze uit: Picard, Janeway en Seveti of Nine.
Speciale ledenprijs! 11. 39,95

star Trek 30 schaakspel

fIewf

Eindelijk is hij er nu dan !!!IJ
Verhoog je spelplezier met dit onvervalste Star Trek spel.
Met echte figuren van Data, Wort, Picard, etc...
Speciale ledenprijs 11.89,95

