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Redactioneel
Het derde magazine van dit jaar propvol
Tuvok. Ie kunt in dit nummer alles lezen
over de komst van Tim Russnaar Nederland
en het Pon Farr 2000 evenement.
Was je er niet bij? Dan kun je verderop in dit
nummer lezen hoe je de videoband kunt
bemachtigen waar alles opstaat. Ook kun je
een stukje video van Pon Farr downloaden

van de website: www.tfd.nl. Verder in dit
nummer een mini-interview
met Chase
Masterson, Uit de doos van Harm en een
paar hele leuke strips.
Veel leesplezier!
[effrey
P.S.Kijk regelmatig op www.tfd.nl
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Vervolgenskwam het berichtdat RiekBerman
bevestigd had dat een nieuwe serie in productie is. Dezezou meteen na het einde van
Voyagerde lucht in gaan. Hij zou dit gezegd
hebben op eenbijeenkomstin los Angeles.
'Ik denk dat we iets bedacht hebben dat
totaal anders is dan Voyagerof Deep Space
Nine, maar het blijft zo StarTrekalshet maar
kan,' zei Berman.

[antinekeMulder

NIEUWS
De wereld rond Star Trek heeft niet stilgezeten.
En de acteurs ook niet. Genoeg om weer een
bladzijde te kunnen vullen met alle nieuwtjes.
Zo is er een heleboel nieuws over een nieuwe
serie die na Voyager moet gaan beginnen. Op
het internet doen verschillende verhalen de
ronde. Hier een paar van die verhalen.
Overigens kunnen tips nog altijd worden doorgemaild naar jantineke@whale-mail.com.

Eennieuweseriezal hoogstwaarschijnlijkpas
in de zomer van 2001 in premièregaan. Dat
zei producent RickBerman in een interview
met het Amerikaanse blad Star Trek
Communicator.Hij zei niet te weten waar het
overzal gaan. Erwordt nu vooral gewacht op
een goed idee. Berman denkt niet dat een
nieuwefilm die rond die tijd in premièrekan
gaan enige hinder zal ondervinden van een
nieuwe serie. Er wordt nu namelijk al wel
geschrevenaaneen nieuwefilm. Bij het team
van schrijverszit ook een nieuwe auteur. Hij
schijnt bekend te zijn, maar Berman mocht
zijn naam nog niet onthullen. De film wordt
waarschijnlijkeen Next Generation,maar het
is niet onmogelijkdat ook de anderedrie een
rol gaanspelen.
leonard Nimoy (Spoek) kwam met het
bericht dat de nieuwe serie een oud schip
krijgt, namelijk de USS Exelsior met als
Captain HikaruSulu. Dat zei hij in een interview met Space.com.Paramount zegt hier
nietsvanaf te weten, maar liet wel doorschemerendat er ietsvan 'Birth of the Federation'
te zien zou kunnenzijn. Ze vertelden ook dat
er nog niet geschrevenwordt.

Kate Mulgrew (Captain Kathryn [aneway)
heeFtop een conventie in Denver,Colorado
bevestigd dat Voyager in het zevende seizoen definitief thuiskomt. Hoe en waarom
kon ze nog niet zeggen, maar wat ze wel
kwijt wilde, is dat er het laatsteseizoengeen
zware romantiek voor [aneway in de lucht
hangt. Het enige wat het zeuren bij de
schrijvers heeft opgeleverd is te zien in de
sixth-seasonaflevering 'Air'. Verder kon ze
nog vertellen dat het opnames momenteel
lijken op een slagveld. leri Ryan (Seven of
Nine) heeft onlangs haar enkel gebroken
nadat ze uit bed gevallenwas en ook Roxann
Dawson (B'ElannaTorres)loopt op krukken
na een operatie.
Rick Bermansprak op de eerder genoemde
bijeenkomstoverigensover mogelijkerelaties
tussende karakterswanneer ze in het Delta
Quadrant achter zouden blijven. Maar hij
beloofde wel dat de fanseen paar grote verrassingenkunnen verwachten in het nieuwe
Voyagerjaar. 'De beste afleveringen komen
nog,' zei hij.
Robert Beltran (Chakotay,VOY) is te zien in
de nieuwefilm luminarias die al in Amerikain
een aantal bioscopen draait. De film draait
om vier vrouwen die elkaarin een restaurant
in het oosten van los Angeles ontmoeten.
Beltran, die een onbetrouwbare echtgenoot
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Marina Sirtis (Deanna Troi TNG) en Dwight
Schultz(BarclayTNG) zullen te zien zijn in de
Voyager aflevering 'Life line.' De aankondigingsfoto stond in StarTrek:TheMagazineen
is ook te vinden op mediatrek.com.
l.C, Hertzier (Martok DS9) verdient nu zijn
brood met het makenvan reclames.Hij heeft
nog wel een rolletje gespeeld in de Voyager
aflevering'Tsunkatse',maar is nu dagelijkste
zien op de Amerikaansetv in eenspotje voor
een Chrysler PT Cruiser. De commercial
schijnt erg geestigte zijn. Nu maarhopendat
die ook naar Nederlandkomt...
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in de film speelt,verteldeaan tatmo.com dat
hij ervan houdt om onduidelijke personages
te spelen. 'Ik probeer om het tegenovergestelde in een personagete vinden, wat meer
kleur en complexiteit in een rol brengt. De
meestemannen in mijn familie zijn sterk en
gevoelig, toegevenden houden van je. Dat is
een deel van ons als latijns-Amerikaanse
acteurs,'voegde hij toe.

~~

In navolging van Michael Dorn 0Norf) heeft
nu ook Avery Brooks(Captain BenjaminSisko
DS9)eenshowvan DiscoveryChannelgepresenteerd.'Walkingwith Dinosaurs'is eendrie
uur durendedocumentaireoverhet levenvan
dino's. De dino's zijn echter niet echt, maar
met de computer gecreëerd.De show was
het best bekekenvan het heleseizoen99-00
tot nu toe. Er is ook een afleveringvan 'The
Making Of', die een uur duurt en ook door
Brooks wordt gepresenteerd.'Walking with
Dinosaurs' werd in Nederland uitgezonden
met gesproken commentaar door Monique
van der Ven. Inmiddels is de serie op video
verkrijgbaar.
William Shatner(Captain larnesT. Kirk TOS)
zal een film gaan makenmet SandraBullock.
In 'Miss Congeniality' speelt Bullock een FBI
agente die undercovergaat bij een schoonheidswedstrijd. Shatner zal haar begeleider
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blijft dit nog even geheim tot het einde van
een langer proces. Bij het ter perse gaan van
deze nieuwsbrief was die uitslag nog niet
bekend.
Celestis, lnc., het bedrijf dat drie jaar geleden
de stoffelijke resten van Gene Roddenberry in
een baan om de aarde bracht, zal binnenkort
mensen gaan begraven op de maan. Op
news.excite.com is een foto te zien van één
van de kisten waarin de resten van ongeveer
200 gecremeerde mensen naar de maan
gestuurd worden.

zijn. Daily Varity kwam met dit bericht. De
opnames beginnen ergens in mei. Het is nog
niet bekend of Shatner ook zal gaan zingen in
de film. Het is overigens niet te hopen.
Shatner zal ook opnieuw te zien zijn als de Big
Giant Head in de laatste aflevering van dit seizoen van 3rd Rock From The Sun, wat enige
tijd te zien was bij de AVRO. Shatner is al
vaker te zien geweest in deze serie. Dit keer
zal hij vergezeld worden door Jan Hook en
Chyna van het Wereld Natuur Fonds.
[oan Collins is te zien in 'The Flintstones in
Viva Rock Vegas' als Wilma's moeder, Pearl
Slaghoopie. Collins is onvergetelijk voor Star
Trek fans als Edith Keeler uit de klassieker 'The
City on the Edge of Forever'.
Ashley ludd is te zien in 'Where the Heart Is'.
Judd kennen we als Ensign Robin Lefier uit
The Next Generation. Ze was eerder te zien
in 'Darrnok' en hielp daar na Wesley Crusher
met het redden van de USS Enterprise in
'The Game.'
Fans van [eri Lynn Ryan (Seven of Nine VOY)
moeten zeker de Britse tijdschriften SFX en
Starlog van juni kopen. Ryan zal namelijk op
de voorkant staan. Starlog plaatst ook nog
een lang interview met Ryan.
Ook Channels Magazines heeft [erl Ryan kun-

nen contracteren voor de voorpagina en een
verhaal. Deze zal waarschijnlijk rond 15 juni in
de winkels liggen. De trailer van Ryan's
nieuwste film 'The Kid' is te zien op het internet. Surf naar qt.stream.aol.com en geniet.
De documentaire 'Trekkies' die Denise Crosby
(Tasha Var TNG) vorig jaar heeft gemaakt, is
nu te zien in de Duitse bioscopen. Fans die
niet gehinderd worden door het nasynchroniseren kunnen bij onze oosterburen alvast
gaan kijken. Het is overigens nog niet bekend
wanneer de film in Nederland te zien is.

larnes Doohan (Montgomery Scott TOS), is
op 11 april vader geworden van een dochter.
Het meisje heet Sarah Christina Ann en volgens Doohan's manager is Doohan een
'Vrolijke nieuwe pappa en voelt hij zich jonger
dan ooit.' Zijn vrouw Wende liet vanuit haar
huis even buiten Seattle weten dat ze volkomen gezond en blij is. Sarah weegt 7 pond en
13 ons en is ruim 51 centimeter lang. Sarah is
vernoemd naar Doohan's moeder. Haar middelste namen zijn van Wende's kant van de
familie. Sarah heeft verder nog twee oudere

Kristie Alley (Lt Saavik in 'The Wrath of Kahn)
is onlangs verhuisd naar het oude huis van
Usa Marie Presley in Clearwater, Florida. Het
huis kostte volgens TV Guide zo'n $1.5 miljoen. Het huis staat maar een paar straten bij
het hoofdkwartier
van de Church of
Scientology. Dat is handig, daar zowel Alley
als Presley hier lid van zijn.
In Amerika is een ware strijd om de kijkcijfers
losgebarsten. In een nogal ongebruikelijke
zet heeft WB aangekondigd dat ze op woensdag eerst 11 afleveringen van 'Felicity' gaan
uitzenden en daarna 1 3 afleveringen van
'Jack en Jill'. Dit is precies genoeg om
Voyager, dat bij UPN te zien is, te overschaduwen. ABC onderneemt een poging met
'The Drew Carey Show' en 'Spin City.' Beide
show zijn goede tegenstanders van Voyager.
CBS doet nog een duit in het zakje met zijn
Woensdag Avond Film. En NBC gaat nog
even door met de succesvolle serie 'The West
Wing.' We zijn benieuwd wie deze Battle of
the Ratings gaat winnen ...
In de New Vork Post stond een artikel van
Michael Riedel dat Patrick Stewart (lean-Luc
Picard TNG) voor een Gelijkheidscomité
voor Acteurs moest verschijnen. Stewart
moest zichzelf verdedigen tegen de klachten
dat hij zich onprofessioneel had gedragen in
een openlijke aanvaring met de producenten van zijn nieuwste theaterproductie 'The
Ride Down Mt. Morgan'. Hoewel het comité
een beslissing heeft genomen of Stewart wel
of niet openlijk zijn excuses moet aanbieden,

broers die studeren en vier halfbroers en -zusjes uit james' eerdere huwelijk. Wij feliciteren
Doohan en zijn vrouw van harte met de baby.
De koopvideo
van Brent Spiner's film
'Geppetto' zal vanaf 30 mei in de winkels verkrijgbaar zijn.
john DeLancie (Q) heeft een gastrol gespeeld
in de Amerikaanse dramaserie 'The West
Wing.' De serie gaat over een aantal medewerkers
van
het
Witte
Huis.
Op
mediatrek.com kun je een voorproefje zien.

report.
Frank Maurits

TIM RU5S
IN NEDERLANDl
Zaterdag 73 mei werd DE DAG voor The Flying
Duteh. De fanc/ub wist zelfstandig een heuse
Star Trek acteur naar Nederland te halen. Het
had een hoogtepunt moeten worden en dat was
het ook, maar tegelijkertijd werd het evenement
toch ook een dieptepunt. Nog nooit voelden de
betrokken organisatoren en vrijwilligers zich zo
in de steek gelaten door haar achterban. Vele
jaren werd aan het bestuur, de redactie en de
conventie-organisatoren gevraagd wanneer er
toch eens een acteur naar Nederland zou
komen. Toen dat eindelijk het geval was, lieten
de fans het massaal afweten.
Tim Russ (Tuvok)
Daar was hij dan: Tim Russ,die niet alleen een
heuse fanclubdag in Nieuwegein kwam
opsieren, maar 's avonds ook nog eens met
de fameuze band 'Neil Norman and his
Cosmic Orchestra' een daverend concert ten
gehore bracht. Dit alles was te verkrijgen voor
een leden(vrienden)prijsje van slechts 25 gulden, wat naar buitenlandse maatstaven een
lachertje voor zo'n compleet programma is.
Nog geen 200 bezoekers kwamen naar dit
bijzondere evenement en deze 200 fans kunnen het de andere TFD-Ieden flink inwrijven:
jullie hebben iets heel bijzonders gemist!!!
Wie vroeg in de middag was gekomen, kon
Russ al horen freaken bij het soundchecken.
Men kwam gelijk tot de conclusie: zaal de
Blokhoeve is niet alleen een hele mooie zaal,
het heeft ook een fantastische akoestiek.
Achterin de zaal hadden diverse handelaren
hun waren uitgestald. Nieuw was vooral het
Klingon wapenarsenaal, geen plastic speelgoed, maar dodelijk staal.
Tegen 2 uur was het dan zover: Russ verscheen op het podium, vertelde het een en

ander over Star Trek
Voyager, de band, conventies en gaf het publiek
de gelegenheid tot het
stellen van vragen. En als
klap op de vuurpijl kregen we ook nog een
hoorspel te horen, door
hem geschreven en uitgevoerd met assistentie
van een viertal fans.
Ook zong hij een van zijn
songs, als voorproefje
voor de avond.
Kort praatje met Tim
Aan het eind van de middag kreeg men de langverwachte
kans een handtekening
te
bemachtigen. Diverse foto's en CD-hoesjes
werden gesigneerd en het leuke ervan was
dat er volop de gelegenheid was voor een

enkele leden van de organisatie in het bijzonder, een enorme inspanning gekost om Russ
naar Nederland te halen. Tim bevorderde
'onze'
Harm
zelfs
tot
Admiraal!
Vanzelfsprekend heeft dit ook financieel consequenties dus voorlopig doet de TFD het op
conventiegebied even rustig aan. Natuurlijk
participeren we bij de Utopia conventie dit
najaar, waar we J.G. Hertzier (General
Martok) mogen verwelkomen, maar zelf een
acteur/actrice naar ons kikkerlandje halen zit
er voorlopig even niet meer in.

----'(0

kort praatje met Russ.
Alle bezoekers waren het over één ding eens:
deze ogenschijnlijk emotieloze Vulcan is één
brok sympathie! 's Avonds was het concert
van Neil Norman and his Cosmic Orchestra.
Het eerste uurtje nog zonder Russ. De band
speelde met veel passie vele
bekende science fiction thema's. Maar toen Russ op het
podium kwam was er geen
houden meer aan en diverse
bezoekers konden niet meer
stil zitten door het opzwepende en swingende ritme.
Het gevolg was dat het concert in een kort tempo uitliep
op een compleet feest met
(jazeker!) zelfs een polonaise
van de fans!
Ondanks het lage bezoekersaantal werd het evenement
een zeer geslaagd feest. De
fans die het geluk hadden er
wél bij te zijn, zullen dit niet
gauw vergeten.
Het heeft de TFD, en vooral

BEDANKT!
Wel willen we bij deze een aantal vrijwilligers, vanwege hun uitzonderlijke inzet,
bedanken voor hun bijdrage:
Harm
Koopman, Jaap Moerman, Eric van der
Ven, Marc Ghijsels, familie Post, Petra
Westveer en alle andere vrijwilligers en lieden waarvan we hun naam onbedoeld
vergeten zijn, maar wel hun kostbare bijdrage leverden. Want aan de organisatie
heeft hel in ieder geval niet gelegen, die
was gesmeerd en perfect!

DANK VRIJWILLIGERS!

report:

report:
Kirsten Bloemsma

INTERVIEW
MET TlM RU55
Tijdens het bezoek van Tim Russ aan
Nederland, kon The Flying Dulch als enige club
Tim ook interviewen. Kirsten Bloemsmaen Lucie
Blom kregen een half uurtje met Tim.
"îim, welkom in Nederland. Heb je nog een
beetje de tijd gehad om rond te kijken?'

'Niet echt. Maar het is wel schitterend mooi
weer. Ik ben gisteren aangekomen en ben
's avondsuit eten gegaan.Datwas in Utrecht
aanhet water. Heelgezelligen ik heb erg lekker gegeten. Het eten is hier trouwens veel
beter dan dat in Duitsland,waar ik ook al een
aantal kerenop conventiesben geweest.Het
enigedat ik van Nederlandgezienheb, iseen
molen. Ik heb zelfsgeen tulpen gezien! Maar
dat vind ik toch geen mooie bloemen. Dit is
trouwens de eerstekeer dat ik in Nederland
ben, maarwat ik ervangezienheb is leuk.'
'Over Duitsland gesproken: 2 jaar geleden was
je op de FedConin Bonn. Hier vertelde je dat er
een nieuwe techniek ontwikkeld was om je
punt-oren te filmen. '

'Ja,er zoudensiliconenoren ontwikkeld worden, die lichtdoorlatend waren. Doorzichtig
dus. Op film zou het dan ingekleurdworden,
zodat ze dezelfdekleur als mijn huid zouden
hebben.Helaasis dit niksgeworden.Teneerste waren ze veel te zwaar waardoor ze niet
goed vastblevenzitten. Tentweedewaren ze
veel te duur. Vandaardat ze dus maar weer
zijn overgestaptop de "oude" oren.'

ScienceFiction muziek.
Hetwaspuur toevaldat
we met elkaar in contact zijn gekomen. Het
klikte eigenlijk meteen.
Ik was toen nog met
een andere band waar
ik showsvan 2 uur gaf.
Neil vroeg of ik met ze
wilde optreden en zo is
het gekomen.'
'Wie schrijft de muziek
en de teksten voor je
CD's?'

Op deze nieuwe CD
staan 3 nummersdie ik
zelf geschreven heb,
namelijk
"I Can't
Imagine", "Crazy" en
"Stranqers" De overige
8 nummers zijn covers
van nummersdie ik erg
goed vind. De 4 nummersop mijn vorige CD
"Only a Dream in Rio"
waren allemaalcovers.'
'Wat heeft jouw voorkeur: acteren of musiceren en waarom?'

'Muziek blijft mijn
grote liefde. Ik maak al
vanaf
mijn
16de
muziek en ben sinds
'85 professional. Het
leukste vind ik om op
toneel te staan.Dat kan
dus zowel als acteur of
'Vanavond geef je een concert met Neil
als muzikant zijn. Het
Norman and His Cosmie Orchestra.
leukstevind ik namelijk de interactie met het
Hoe ben je met deze band, die al een tijd
publiek. Jemerkt het meteen als ze iets leuk
bestaat, in contact gekomen?'
vinden, wat erg veel voldoening geeft en
'Ik wasop een ruimtevaartbijeenkomstin Los waardoor je meteen je spel kunt aanpassen
Angeleszo'n 1.5 jaar geleden, waar de band mocht dat nodig blijken. Televisie of film
ook was. Zij spelenveel StarTrek en andere heeft dit niet. Je hebt totaal geen idee hoe
het publiek reageert.'
'Volgende week geven
jullie weer een concert op
FedCon
in
Bonn,
Duitsland. Wat ga je
doen in de tussenliggende week?'

'Ik ga een weekje naar
Spanje voor vakantie.
Het is daar op het
moment heerlijk weer.
En mijn 13 maanden
oude dochtertje kan
dan haar grootouders
weer eens zien. Die
wonen namelijk in
Spanje.'

'Heb je voordat je de rol van Tuvok ging spelen naar Star Trek afleveringen gekeken die
over de Vuleons gingen om je zodoende een
beeld te kunnen vormen, of heb je je eigen
Vulcan gecreëerd?'

'Nee, ik heb mezelfniet voorbereid op de rol
van eenVulcan. Ik ben gecastvoor mijn persoonlijkheid, waarvan ze dachten dat ze er
iets mee konden. Dat is nog eenheel proces,
dat casten.Als je een acteur nodig hebt om
een Football Playerte spelenen er komt een
heel klein kereltje naar de audities, dan
wordt die natuurlijk niet uitgekozen, tenzij
het komisch bedoeld is. En als je iemand
zoekt voor een serieuzerol en hij heeft een
heel gek piepstemmetje, dan heeft hij ook
weinig kansom die rol te krijgen. Natuurlijk
creëerje in de loop van de tijd wel een aantal eigen karaktertrekjesvoor de rol, maar
dat was niet vooropgezet. Bovendienheb ik
toch maar te spelen wat de schrijvers hebben geschreven. Echt veel eigen inbreng
hebben de acteurszelf niet.'

report
'Wat zijn je favoriete afleveringen?'
'Eén van mijn favoriete afleveringen
is
"Future's End" uit het derde seizoen. De reden
was dat we op locatie filmden en dus niet
voortdurend binnen in een warme benauwde
studio hoefden te zitten. Bovendien hoefde ik
mijn oren niet op omdat ik een hoofddoek
ornhad, dus ik was veel sneller klaar met de
make-up. Ook vond ik "Riddles" uit het zesde
seizoen erg goed omdat het karakter van
Tuvok hierin heel anders is, wat een echte uitdaging was om te spelen.'
'Kun je ons iets over de aankomende afleveringen van Voyager vertellen? Wat kunnen we verwachten? Zal Voyager ooit de aarde bereiken?
En hoe zit het met de vijfde Star Trek serie?'
'Er komt binnenkort een aflevering waarin Kes
weer terug komt. Het is een ingewikkeld verhaal waarin heen en weer in de tijd wordt
gereisd. Verder kunnen jullie een nogal zware
Borg aflevering tegemoet zien, waar ik niet
teveel over wil vertellen. We moeten nog 26
afleveringen filmen, voordat Voyager afgelopen is (het hele zevende seizoen), maar of we
ooit de aarde bereiken weet ik eerlijk gezegd
niet. Zover zijn ze nog niet met schrijven en
bovendien krijgen wij dat dan toch pas op het
allerlaatste moment te horen. De acteurs
weten veel minder dan iedereen altijd denkt!
Ik heb dus ook nog helemaal niks gehoord
over de verhaallijn van een mogelijke vijfde
serie. AI die verhalen op het internet moeten

TlM RU55 BIOGRAFIE
Tim Russwerd geboren op 22 juni 1956 in
Washington, D.e. Zijn volledige naam is
Timothy DarreIl Russ. Hij heeft nog een
broer Michael en een zus Angela, die hem
beiden regelmatig vergezellen naar conventies en die zijn fanclub 'Vulcan Insiders"
runnen. Zijn vader is een gepensioneerde
Luchtmacht Kolonel en zijn moeder werkt
voor de Staat California. Hij heeft onder
andere in Turkije op school gezeten en
heeft in Taiwan en op de Filippijnen
gewoond. Hij acteert nu al zo'n 23 jaar,
waarvan de laatste 6 jaar als Tuvok. Hij
heeft ook in "Starship Mine" (TNG als
Devor) gespeeld, in "Generations", in
'Invasive Procedures" (DS9 als Klingon) en
in een Mirror Universe aflevering van DS9
als Tuvok. Eenaantal andere films waarin je
hem misschien ook gezien hebt zijn:
'Space Balls"(als de trooper die de woestijn
moet uitkammen), "Death \oVish4" en "Eve
of Destruction". Verder heeft hij gastrolietjes gespeeld in televisieseries als "Fresh
Prince of Bei-Air", "Hili Street Blues", "fake
and the Fatman", "Melrose Place", "Murphy
Brown" en "Roots" (samen met Levar
Burton, Kate Mulgrew en Avery Brooks).

jullie niet geloven, dat is meestal uit de lucht
gegrepen.'
'Hoe ziet een typische opname dag eruit?'
'Meestal zit ik rond 6 uur in de make-up stoel,
waarna we rond 7 uur beginnen met de repetities op de set. Dan kleden we ons om en
wordt de belichting ingesteld, waarna we
met de eerste opnames beginnen. Rond het
middaguur gaan we lunchen, waarna het
proces weer zo'n beetje van voren af aan
begint. We lopen van de ene set naar de
andere, afhankelijk van de scène die we op
moeten nemen. Maar dat heen en weer
lopen valt ook wel weer mee, omdat we alle
scènes op één bepaalde set achter elkaar
opnemen. Dus of de scène nou aan het begin
of aan het einde van de aflevering zit, maakt
niet uit, het wordt dan gewoon niet op volgorde gefilmd. Soms is dat wel eens moeilijk. In
de ene scène loop ik bijvoorbeeld van de brug
naar de ready room van [aneway, Maar de
scène in de ready room wordt pas veel later
opgenomen. Je moet dan dus goed onthouden hoe snel je hebt gelopen of hoe je
gezichtsuitdrukking was. Gelukkig hebben we
daar mensen voor die dat opschrijven en je
precies vertellen hoe het zal.
Na afloop van een opnamedag ga ik lekker
naar huis, want ik woon gelukkig dichtbij. Ik
heb wel een trailer op het terrein, maar die
gebruik ik meer om tussendoor te kunnen
rusten. Ik blijf daar niet slapen. Eigenlijk is zo'n
opnamedag best wel saai.'
'Hoe lang duurt hel om een aflevering van
Voyager op te nemen? Ik bedoel dan alleen het
acteren, niet de speciale effecten. '
'Het filmen van één aflevering duurt zo'n 7 á
8 dagen van vaak 10 tot 12 uur werken. We
filmen 7 á 8 bladzijden van het script per dag.
AI die "Making of ..." programma's die je wel
eens ziet waarbij het uren duurt voordat er
eindelijk een scène van 30 seconden wordt
gefilmd, gaan over grote bioscoop producties. De opnames voor een televisieserie gaan
zo eigenlijk niet in zijn
werk. Natuurlijk moet
er tussen scènes wel
eens gewacht worden, maar dat is
meestal niet zo heel
erg lang.'
'Jullie halen op de set
nogal eens wat geintjes
met elkaar uit?'
'Hahaha!!! Jullie denken zeker dat we
alleen maar lopen te
keten? Maar vooruit,
ik wil jullie wel wat
vertellen. Tijdens de
opnames van "Waking
Moments" uit het vier-

TUVOK BIOGRAFIE
Tuvok werd geboren in 2264 op Vulcan.
Op aandringen van zijn ouders ging hij in
2289 naar Starfleet Academy, waar hij in
2293 afstudeerde en werd aangesteld op
de U.S.S. Excelsior onder gezag van
Kapitein Hikaru Sulu.
Rond 2298 nam hij ontslag waarna hij in
2304 trouwde met T'Pel, met wie hij 4 kinderen heeft: 3 zonen en een dochter. In zijn
vrije tijd speelt hij de Vulcan luit. In 2349
ging hij weer bij Starfleet. In 2371 ging hij
undercover bij de Maquis. Nadat hij door
de Caretaker naar het Delta Kwadrant was
gehaald, kwam hij terug aan boord van
Voyager als veiligheidsofficier.

de seizoen moest het lijken alsof Tuvok in zijn
nakie de brug op kwam lopen. Van tevoren
had ik de mensen van de kleding afdeling
gevraagd of zij een eh... nou ja, of zij een
bepaald lichaamsdeel wilden maken, maar
dan absurd groot. Dit bepaalde lichaamsdeel
heb ik toen in mijn broek gestopt. Toen ik in
de betreffende scène de turbolift uit kwam
stappen en de rest van de crew zich omdraait
om mij aan te kijken, wisten zij niet hoe zij het
hadden! Zij hebben zich zo'n seconde of 4
goed weten te houden, daarna zijn zij met z'n
allen in lachen uitgebarsten. Ongeveer de
eerste anderhalve seconde hiervan zijn in de
aflevering opgenomen, dus je moet maar
eens goed kijken, want die reacties waren
echtl
Een andere keer moest ik met Ethan Phillips
(Neelix) door een Jefferies Tube kruipen.
Deze gangen zijn niet al te groot, dus we
kropen op handen en knieën. Toen liet Ethan
op een gegeven moment een verschrikkelijke wind. Daar kon ik natuurlijk niet bij achterblijven, dus heb ik er nog een schepje
bovenop gedaan.'

report.

geregisseerde zelf ·Living Witness".
was dat?'

dat was natuurlijk weer eens iets heel
Ik heb 3 jaar een interne opleiding
d voordat ik deze afleveringregisseerZelf had ik niet zo'n grote rol in dezeafledus wat dat betreft was het niet zo
om mijzelf te regisseren.Als regisseur
hebje ook niet zo heelveelinspraak,hoor! De
producershebben het toch het meestevoor
het zeggen.Alsje alleenacteertin een afteve-

ring,
een week
regisseur ben je er
zo'n 2 weken mee
bezig. Het was wel
een
uitdaging,
omdat acteren op
een
gegeven
moment toch wel
een beetje saai kan
worden omdat je
steeds weer hetzelfde karakter moet
spelen. Maar het is
alshet lopen van een
Marathon! Als het
klaaris, is er veelvoldoening .. Hopelijk
krijg ik in het laatste
seizoen nog eens een keer de kans om een
aflèveringte regisseren.'

ons aan
zoek onderworpen. Dat kunnen dus
rijen, muziek, toneel enzovoort zijn.
motto is: "Wij beoordelen het niet, wij h
het alleen weg". Het zijn korte kom
sketches.Vanaf april 2001 krijg ik natuurlij .
meer tijd voor allerlei andere projecten. Da
is Voyagerafgelopen'
'We moeten stoppen, want je moet zo
optreden.. Hartelijk dank voor dit gesprek en
wensenje een fijn verblijf hier in Nederland'

'Wat zijn ie verdereplannen?'
'Eén daarvan is "Fahrenheit 'f52: The Art
Police". Ik acteer, schrijf en produceer dit
samenmet BruceYoung en Dan Chace.We
spelen drie officieren van een specialeeenheid (de Art Police)die de "CreativeViolations
Code" moeten handhaven. Alle kunst die
door wie dan ook als beledigend wordt

est.elf(]r:mulier
Grijp uw kans en bestel nu de video van dit bijzondere evenement.
Beleefmet deze video opnieuw de hoogtepunten van deze dag met het speterende optreden
van Tim Russals zanger, begeleid door Neil Norman and his cosmie orchestra.
Deze video mag u gewoon niet missen!

kandoor onderstaandegegevensin
vullen, en dezeop een van de genoemde
elijkhedente versturen:
post
I de gegevensop de strook in en stuur
per post naar:
Visuals

n...
'.,..." ..."

Gegevens voor het bestellen van de videoband "Tim RussEvenement"
Naam
Straat
in een email

Nummer
Postcode:

ti 40,- (tl 32,50 plus ti 7,50
n) over naar rekeningnum.82.575 o.v.v. "Video Tim Russ
U ontvangt de video dan zo
elijk thuis.

Plaats

Telefoon:
Email

awaymi55ion
Frank Maurits en Harm Koopman

MINI-INTERVIEW MET
CHASE MASTERSON
Op de GEN-CON
Games
beurs
te
Antwerpen had men,
om meer bezoekers te
trekken, een vijftal
voormalige Star Wars
acteurs uitgenodigd,
van het kaliber dat bij
elke
bijeenkomst
opdraaft.
Maar veel belangrijker was de aanwezigheid
van een heel ander persoon en wel onze Dabogirl Chose 'ieeta' Masterson.
Het was in de broeierige hal al knap warm en
Chose' verschijning gooide daar nog eens een
schepje bovenop. Maar ondanks de hitte werd
het er vooral gezellig.
Hoewel Chase het druk had met het uitdelen
van handtekeningen en de gesprekjes met de
vele fans, kon onze vliegende reporter Harm
Koopman het niet nalaten om deze fraai
ogende actrice een aantal vragen te stellen.
Na het laten zien van ons Flying Dutch magazine en een korte beschrijving van onze fanclub was Chase gelijk geïnteresseerd en
bereid tot een praatje.
'Hoe ben je voor het eerst met Star Trekin aanraking gekomen?'
'Ik werkte al voor een studio. Op een dag
kwam ik bij toeval in contact met een mede-

report.

werker van de regisseur van The Next
Generation. Via hem ben ik er eigenlijk
in gerold en kwam ik uileindelijk bij
Deep Space Nine terecht.'
'Stel nou dat er echt zo'n DS9 station
gebouwd zou worden. Zou je daar dan
heen willen?'
'Ben je mal? Daar kan ik niet acteren!
Nee, zoiets zie ik niet zitten.
'Dus ook geen "dabo-girl"?'
'Nou, dat al helemaal niet. Als ik iets
wil, is het acteren!'
'Hoe was het om je eerste rol terug te
zien? Zag je je zelf gauw terug op
televisie?'
'Direct na een opname zie je je vertolking op een monitor. Er staat altijd een

~~~i!t~~~~

video klaar, die laat zien hoe je je rol
gespeeld hebt. Maar dat is vóór de Jmontage en dus heel anders dan wat
je uiteindelijk op televisie te zien krijgt. Ik
zag mezelf pas voor hel eerst in Star Trek toen
het gewoon uitgezonden werd op onze televisiestations. '

'Kijk je wel eens naar Star Trek, of naar DS9 in
het bijzonder?'
'Ik blijf er niet voor thuis, als je dat bedoelt.
Maar als het even kan, kijk ik zeker naar Star
Trek.'
'Zou je een nieuwe Star Trekrol willen?'
'0, ja, absoluut. Alleen hoop ik dan wel een
wat grotere rol te krijgen.
Eentje die vaker in de serie
terugkeert. Liefst natuurlijk
een vaste rol. Ik hoop in ieder
geval dat er een nieuwe Star
Trek serie gaat komen.'
'Hoe ervaar je de fans?'
'Heel erg leuk. Ze hebben erg
veel respect. Wat vooral opvalt
is dat ze zelfs de kleinste dingetjes op hun waarde weten
te schatten. Dat waardeer ik
heel erg aan hen. Ik denk dat
dit gevoel voor detail ook door
de Star Trek serie wordt uitgedragen.'

_--= __

-------~,"'1
••

IIIiI~=_~

'Is er verschil tussen de Star Trek
conventies in de VSen Europa?'
'Absoluut. In de Verenigde
Staten is het allemaal veel
grootser opgezet, maar daardoor ook veel strakker georganiseerd. Kijk, hier in België is
de opzet veel kleiner, maar
ook veel spontaner. Je staat
veel dichter bij de fans. En dat
ervaar ik vaker in Europa.'

--:::~II!j~
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Benje voor het eerst in België?En wat dacht je
van een bezoekje aan Nederland?
'Hier in België ben ik voor het eerst. Naar
Nederland komen lijkt me fantastisch'
Chase bekeek nog even aandachtig het
magazine van The Flying Dutch, maar werd
vervolgens weggeroepen door de organisatoren voor de volgende sessie. Snel werden
adressen en e-rnails uitgewisseld. Hopelijk
kunnen we haar een keer op een conventie in
Nederland begroeten.

r E! Ii 1:5
Harm Koopman

UIT DE DDDS
Als penningmeester en waarnemend secretaris
ledenadministratie ben ik wel gewend aan
grote hoeveelhedenpost, maar ik was toch blij
verrast met een aantal mai/berichten die meldden dat u mijn trading card rubriek wel degelijk
had gemist.
Uil deze reacties bleek ook dat er een aantal
nieuwe lezers zijn die geen weet hebben van
alle informatie die in eerder The Flying Dutch
nieuwsbrieven heeft gestaan, speciaal voor
hen heb ik aan het einde van deze rubriek
een overzicht gemaakt met welke kaartserie
in welke The Flying Dutch nieuwsbrief is
terug te vinden.
Een andere vraag die duidelijk naar voren
kwam was waarom ik altijd van die oude sets
bespreek. Dat moet ook onze vormgever
hebben gedacht want die had de naam van
mijn rubriek ineens om gedoopt in 'uil de
oude doos'.
Het antwoord is uiteraard heel eenvoudig, ik
werk gewoon op chronologische volgorde
en beland dus vanzelf in steeds nieuwere
sets. Zijn er lezers met vragen over nieuwere
sets dan degene die tot nu toe behandeld
zijn, is er altijd de mogelijkheid om een brief
naar de postbus te sturen of een e-mail naar
fizzbin@bart.nl (mijn eigen e-mail adres)
mag ook.
We reizen nu dus ook weer terug in de tijd en
belandden in november 1995. Een belangrijke maand in trading-cardland want de glorie
dagen van trading cards (1993 en 1994) liggen inmiddels achter ons en dat heefl zijn
gevolgen voor de industrie. De laatste set die

ik behandelde
(Voyager
Season One SeriesTwo) kwam
nog van producent Skybox
International
Inc., maar de
opvolger, Reflections of the
Future-Phase One, komt van
Fleer/Skybox.
Inderdaad is Marvel de opkoper van het niet al te florissant
draaiende Skybox en uiteraard
lag het voor de hand dat
Marvel dit zou samen voegen
met haar Fleer productielijn.
Ondanks een dalende markt
blijken Star Trek trading cards
daar op dat moment nog
lotaal geen last van te hebben, maar er wordt dan ook
wel het een en ander gedaan
aan productdesign en de kwaliteit van de kaartjes.
1996 stond natuurlijk centraal
als zijnde het 30 jarig bestaan van (de originele) Star Trek serie. Fleer/Skybox beloofde
flink uit te gaan pakken. Een eerste start
werd gedaan in december 1995 met deel 1
van de driedelige serie rondom het 30 jarige
bestaan, waarover straks meer. Voorts werden in 1996 uiteraard ook deel 2 en 3 op de
markt gebracht, maar daarnaast was er ook
een budget voor deel 4 en 5 van The Next
Generation's seizoenserie en alsof dat nog
niet genoeg is stonden voor eind 96 ook
nog eens een compleet nieuw kaartspel
rondom the originele serie op de rol en seizoen twee van Voyager.
Maar zoals gezegd, het begon allemaal met
deel 1 uit de dertigjarige
bestaansserie,
Reflections of the future. Het eerste product

dat werd uitgebracht in een rechthoekige
doos met een opklapbaar deksel dat werd
voorzien van een metallic-achtige look. In
deel 1 staan schepen en technologie centraal
als objecten die zullen worden behandeld.
Naast personen zijn de schepen uit Star Trek
zo'n beetje item nummer twee dat verzameld
wordt, dus geen wonder dat deze set een
schot in de roos bleek te zijn. Maar ... bezint
eer je begint! Want deze set bevat de meeste
specials van alle sets die tot op heden op de
markt zijn gebracht.
Naast de basisset die uit 100 kaartjes bestaat
zit er een hele berg specials in deze set. In één
op de 12 pakjes vind je een foil-stamped technology (9) kaart, in 1 één op de 36 pakjes
(ofwel 1 per doos) vind je een Die-cut technology (3) kaart, in één op de 72 pakjes
(ofwel 1 op de 2 dozen!) vind je een Gold
Plaque Ship (9) kaart en vervolgens in een op
de vijf dozen zit dan nog een exchange (1)
kaart die, net als we bij Generations zagen,
inwisselbaar was (t/m 30 juni 1996) voor een
skymotion (1) kaart. Dit skymotion kaartje
toont dan in de vorm van een aantal dia's
achter elkaar (door het kaartje te kantelen) de
climax van Star trek: The Motion Picture.
Fleer/Skybox zegt het zelf zo: "Relive the climactic finale of Star Trek: The Motion Picture,
with this SkyMoLÎon card featuring the U.S.S.
Enterprise!" . Tenslotte voor wie alles compleet
wil hebben: het skymotion-kaartje is naast het
normale formaat tradingcard ook nog verkrijgbaar in een grotere (oversized) versie.
Naast deze 24 speciale kaarten is er dan ook
nog eens een survey (1) kaart en een advertentie (1) kaart voor the star trek cinema collection. Deze laatste kaart is genummerd met
T195 en is verder identiek aan de kaarten die
we al in eerdere sets tegenkwamen.

relic5
Naast de speciale kaarten en de aanvullende
kaartjes in de doos zijn er dan ook nog een
tweetal promo's: een kaartje van de U.S.S.
Enterprise NCC 1 701, niet voorzien van nummer maar wel met het logo van het 'nonsport update' magazine, en een dubbele
promokaart met dezelfde afbeelding en die
van een tricorder. Deze laatste kaart bevat op
de achterzijde een overzicht van de inhoud
van 'Phase One' (beaming into stores december 13, 1995) en geeft een preview van
'Phase Two' (releasing in April, 1996) met als
hoofd thema's Aliens en personeel.
Alvorens het zover is werd in maart 1996 seizoen vier van The Next Generation op de
markt gezet. De opbouw van de set is identiek aan die van zijn voorganger(s) en bestaat
dus weer uit 108 basiskaartjes, heeft drie klingon-specials en drie karakters die meerwaarde gaven aan het vierde seizoen, te weten
Soong, Keiko O'Brien en Shelby. De specials
zijn wederom te vinden in 1 op de 12 pakjes.
Stonden in deel drie van de seizoenserie Dr.
Crusher en Worf centraal, ditmaal zijn dat
Geordi LaForge en Wesley Crusher. Naast de
inmiddels gebruikelijke subset van ieder
negen kaartjes zijn zij het dus ook die op de
hologrammen prijken. En ja, voor de echte
verzamelaars onder ons: opnieuw het cinema
collection advertentiekaartje, ditmaal voorzien van nummer E496. Uiteraard ontbreekt
ook het survey-kaartje niet. En tot slot om de
set echt identiek te maken aan zijn voorganger, seizoen drie, is er ook ditmaal een
promo-sheet met 9 afbeeldingen met wederom veel informatie over de set.

Toch enigszins jammer dat deze sets zo voorspelbaar werden, naast de identieke set
opbouw (met uitzondering van de extra's bij
seizoen drie) had men mogelijk wat meer
kunnen doen met de verpakking of de bij de
set verkrijgbare multibanden (in het Engels
'binders'). Maar nee, die zijn met uitzondering van de kleur ook allemaal van hetzelfde
formaat.
Hieronder een overzicht van de nieuwsbrieven van The Flying Dutch met de daarin
behandelde tradingcard sets.

Voor nabestelling: kijk achterin dit blad.
nr. 05 van 1997
Algemene tradingcard informatie
nr. 06 van 1997
Leaf set 1967 incl. reprints
nr. 01 van 1998
A&BC set 1969 / Roddenberry sets t/m 1975
nr. 02 van 1998
Topps set 1976
nr. 03 van 1998
FTCCset TWOK & Monty '82 / FTCCTSFS'84
nr. 04 van 1998 (uitverkocht)
Impel 25th anniversary set 1991
nr. 01 van 1999
Impel The Next Generation set &
Personality Comics 1992.
nr. 02 van 1999
Skybox Behind the scenes TNG, Master Serie
I & DSN Premiere 1993.
nr. 03 van 1999
Skybox DS9 - The Emissary set '93.
nr. 04 van 1999
Skybox TNG Season I, Master Serie I1&
The making of TNG 1994
Nr. 05 van 1999
Skybox The Cinema Coli. & Generations '94
Nr. 06 van 1999
Skybox TNG Season 2 &
Voyager Season 1 Series 1, 1995
Nr. 02 van 2000
Skybox TNG Season 3 &
Voyager Season 1 Series 2, 1995
"tt seemsI am a historian and not a doctor"
Het is deze maand inmiddels al weer eenjaar
geleden dat Delerest Kelleyoverleeden als
fan sta ik daar toch weer even bij stil.

inc:oming
Tuvok

BRIEVEN
Vraag voor Tuvok:
Hoeveel lichtjaren moet Voyager nog reizen
(ik ben de tel kwijtgeraakt). Volgens de Star
Trek Communicator is de crew van Voyager
constant bezig met nieuwe shuttles te bouwen (om die ruim 20, waarvan ze er aan het
begin van de serie 6 hadden, die ze al verloren hebben weer aan te vullen).
Dave Nieuwenburg

BesteDove,
Bedankt voor je brief. Eigenlijk is de crew van
Voyagerook eenbeetje de tel kwijtgeraakt. Door
alle ontwikkelingen (Borg, Species8472 en vele
"temperal distortions") is de interne "teller" van
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Wat de shuttles betreft: Vayager ••
repliceert constant nieuwe onderdelen voor het bouwen van de shuttles.
Want wat moeten we anders doen
als het rustig is? Naar het toitet...

~

Opzegging
Ik had andere verwachtingen van
het magazine, hierbij bedoel ik
niet dat het een slecht blad is,
maar het voldoet niet aan mijn
wensen. Mijn voorkeur gaat uit
naar meer foto's en posters e.d.
Bijvoorbeeld in plaats van alle ~-=-..iE--::;::::;:="-ingezonden stukjes over verhalen
waar ik geen interesse in heb. In
uw blad werd een aantal maanden
geleden vol lof gesproken over een ST beurs, harte welkom. Dit magazine (in tegenstelling
mede hierdoor ben ik met een aantal kennistot de andere professionele magazines zoals
sen naar deze beurs geweest. De beurs was
StarTrek e.d.) wordt gemaakt door vrijwilligers.
(volgens mij) niet aan te raden
en een grote afknapper.
Hi,
Ook had ik verwacht dat wanThis is [ohn Cook from Sev Trek here. One of
neer een tv. zender een serie zou
my readers sent me a translation of an artiele
gaan herhalen (STng, net 5) of you printed about my movie. I noticed there
tijdens een serie stopt en met
we re a few errors in the artiele such as an
herhalingen verder gaat (STvoy, incorrect URl (some other errors are my fault
ned.l) hier in het magazine van
however - I haven't updated the site yet). lid
be happy lo give you the correct info as weil
op de hoogte gebracht zou worden.
as screenshots of the movie if you'd like to
Deze zaken tezamen geven mij
print them in your magazine.
het gevoel dat uw blad niet datI actually will be coming to the Netherlands in
gene is dat ik als trekkie zoek.
October as a guest at the Utopia 2000 convention.
De heer Hommes

Trekkiezijn van een serie als Star
Voyagerook een beetje van slag geraakt. Maar Trek is voor iedere persoon weer anders. Dit
weesgerust dove, Voyagerkomt ooit weer eens magazine wordt gemaakt voor en door leden.
thuis. Wezijn er zo dichtbij dat het ons gewoon Iedereen kan een stukje schrijven en naar de
redactie sturen. Alle input van de leden is van
moet 'ukken.
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Zoals je kunt lezen komt de tekenaar van
SevTrekstrips noor Nederland. Dezestrip komje
binnenkort ook in dit magazine tegen.
Vreselijk leuke strip. Eindelijk een tekenaar die
kan tekenen. Beslist mee doorgaan. Bij voorbaat dank.
A. Duurvoort, Rotterdam

Q.AI-.lG.

Dank je wel voor het compliment. Ook namens
de tekenaar de strips. We hopen er weer een
aantal te mogen ontvangen, dus ...
Livelong and prosper

Wilje reageren op een van dezebrieven?Schrijf
het onderwerp van de brief in de linkerbovenhoek van een envelop en schrijf ook de naam
van die persoon op de envelop. Stap 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 pagina 22). Vergeetook niet deze
envelop te frankeren. Enveloppen zonder voldoendepostzegelsworden niet doorgestuurd!

federat:ion
Annemieke van de Westelaken

JEM'HAOAR:
DORLDEi5MACHINE
- DE DOMINION

VAN

De aanvallen van de Dominion op de Federatie
zouden lang zo succesvol niet zijn als de
Dominion niet de macht had over een soort
van superwapen. Het superwapen heet de

t:hreat:

Ze makende jem'Hadar graag en vaak
belachelijk.Weyoun is hier een uitstekend voorbeeld van. Hij drijft de spot
met hun gebruiken.
Maar het meest ijzingwekkendevoorbeeld van de minachting van de Vorta
voor de [em'Hadar vinden we in de
aflevering'Rocksand shoals'.Eenstervende Vorta, die boven alleszijn eigen
leven wil redden, stuurt bewust zijn
[ern'Hadar groep in een door hemzelf afgesproken hinderlaag waarin alle [ern'Hadar
zekerhun levenzullen verliezen,wat dan ook
prompt gebeurt. Als ze op het laatste
moment horen van de hinderlaag besluiten
ze toch te vechten uit gehoorzaamheidaan
hun leider, de Vorta. Het lijkt erop dat de
jem'Hadar niet voor zichzelf kunnen denken
en alles doen uit instinct. Dit wordt echter
tegengesproken in de aflevering 'To the
death' waarin de jem'Hadar na de zoveelste
belediging Weyoun naar de eeuwige kloonvelden helpen.

De levensverwachtingvan de [ern'Hadar is
niet groot. Alseen)em'Hadaracht jaaroud is,
wordt hij gezien als een oude, wijze kracht.
Gezienhun situatiemogen we aannemendat
de meestejem'Hadar de acht jaar niet halen.

)em'Hadar vs Klingons
De vechtlustige[ern'Hadarroepenwat vergelijkingen op met de al even vechtlustige
Klingons. Net als Klingonsvinden )em'Hadar
het een eer te sterven in een gevecht. Zij
beschouwenzichzelf ook al als zijnde dood
zodra ze een gevecht aan gaan. Net als de
jem'Hadar en bestaat uit miljoenen soldaten
Klingonszijn de [em'Hadar zeer bedrevenin
Het leven van een )em'Hadar
die uitsluitend en alleen leven om te vechten.
allerlei gevechtstechnieken. Maar daarmee
Endaarmee lijkt het verhaal wat de jem 'Hador
De [ern'Hadar worden gekweekt in speciale houdt de vergelijking toch wel op. De
betreft uit te zijn. Totdat in latere afleveringen
groeicellen. Vanaf het begin van hun leven Klingonszijn echte levensgenietersterwijl de
van Deep Space Nine blijkt dat zelfs deze zijn ze al verslaafd aan Ketracel White. De )em'Hadar nauwelijks weten wat leven is.
vechtmachines normen en waarden en zelfs [ern'Hadargroeien heel erg snel. Binneneen Bovendien vechten de Klingons voor hun
etmaal is de [ern'Hadar een
gevoel hebben. Opeens komen de jem'Hadar
in een ander licht te staan. In dit artikel een volgroeid strijder. Instinctief
kijkje in de structuren en gedachten van dit
weet hij ook wat hij moet
oorlogsapparaat.
gaan doen namelijk de
Dominion gehoorzamen.
Het vechten zit hen in het
De machtstructuur
Grofweggezegdzijn er drie lagen in de orga- bloed; ze hoeven het niet
nisatiestructuur van de Dominion. Bovenaan aan te leren. Vechtenis ook
staande Founders,de goden aan wie ieder- het enige waar ze belangeen gehoorzaamheidschuldig is. De tweede stelling voor hebben. Ze
laag bestaatuit de Vorta, ofwel de diploma- houden niet van eten, holotieke tak van de Dominion. De derde laag decks of vrouwen. Ze hoebestaat uit de [ern'Hadar, Zoals we uit het ven ook niet te slapenen ze
bovenstaande kunnen afleiden, zijn de zijn verstokenvan elk gevoel
[ern'Hadar direkt verantwoording schuldig van humor.
aan de Vorta. De Vortazijn de leidersvan de De jem'Hadar leven in kleijem'Hadar. Dit gaat heel erg ver, want door ne groepen samen. Die
middel van de drugs KetracelWhite hebben groepen zijn een soort militaide Vorta de jem'Hadar volledig afhankelijk re eenheden.Erheersteen strikte rangorde.. eigen eer terwijl de [ern'Hadar vechten tot
van hen gemaakt. Met die afhankelijkheid De First is de leider en daarna volgen de meerdere glorie van de Founders. De
gaan de Vortaniet erg respectvolom.
Second, Third enz. De First eist gewoonlijk Klingonszijn ook veelmeerindividuen terwijl
gehoorzaamheid. Hij mag de [ern'Hadar eigenlijk alleen maar goed
zijn ongehoorzame solda- functionerenin eengroep.
ten ook straffen. Meestal
betekent dit dat hij ze De [ern'Hadar zijn een goed voorbeeld van
doodschiet. Hoeweldat erg waar slaafsegehoorzaamheidtoe kan leiden.
hard klinkt geven de Ze zijn hun individualiteit bijna geheel kwijt)em'Hadar wel aan dat ze geraakten ze zijn door hun verslavingletterop een bepaalde manier lijk gebondenaan hun meesters.Ze zijn sterk
geven om de leden van en bijna onoverwinnelijkmaar dat is wel ten
hun groep. Ze zijn dan ook kostegegaanvan hun leven.
totaal op elkaar aangewezen. Als er een lid omkomt,
wordt dit door de overige
jem'Hadar wel als een verlieservaren.

future
Frank Maurits

TWEE NIEUWE
STAR TREK COMPANIDNS
MicroMedia heeft onlangs twee fraaie cd-rem
naslagwerken op de markt gebracht, die niet
mogen ontbreken in de verzameling van een
echte fan. Het zijn de Star Trek The Next
Generation Companion en de Star Trek Deep
SpaceNine Companion. Eenmaal uit de doos is
de inhoud ietwat Spartaans uitgevoerd: enkel
de CD met een hele beknopte Engelstalige
handleiding over de installatieprocedure.
Weliswaar beknopt, maar wel afdoende en kinderlijk eenvoudig.
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De Companions
draaien zowel onder
Windows 95 en 98 als op Apple computers.
Wel verwacht het programma dat het multimedia-programma Quicktime reeds geïnstalleerd is, anders volgt een foutmelding.
Maar niet getreurd, indien men Quicktime
niet op zijn of haar pc heeft: Quicktime wordt
met de Companion cd's meegeleverd en is
net zo eenvoudig te installeren.
Eenmaal geïnstalleerd zal de echte fan direct
de interface en vormgeving herkennen die
ook gebruikt wordt in 'Captains Chair'. Ook
hier wordt men verwelkomd door de vertrouwde computerstem van Majel Barrett en
je bedient het programma met de bekende
Starfleet console.
Bijzonder fraai zijn de vloeiend lopende
video-beelden van de trailers. Het programma werd getest op een 233 MHz Pentium 11
computer met 32 speed CD-ROM speler
(volgens de doos is een 4 speed al voldoende) en 2 Mb videokaart. een configuratie die
tegenwoordig zeer gangbaar is en al jaren
niet meer tot de top behoort. Jehoeft er dus
niet het nieuwste van het nieuwste voor in
huis te hebben.
Naast de trailers bevatten de cd's alle volledige scripts van elke aflevering. In de script worden niet alleen de dialogen vermeld, maar
het geeft ook een overzicht van welke
(gast)acteurs er meededen, wanneer de eerste uitzending op televisie was, door wie de
aflevering geschreven en geregisseerd is, en
verrassend: welke interieurs en locaties
gebruikt zijn en hoe namen van personen,
gerechten, volkeren, etc. uitgesproken die-

replicator
e jij 00 spullen of materialen die je wilt
ruilen, verkopen of ben je ergens naar op
zoek? Dan is de Replicator Room precies wat
je zoekt! In deze rubriek kun je namelijk
gratis* adverteren! Vul de bon hieronder
volledig in en stuur 'rn op naar:
The Flying Dutch o. v. v. Replicator Room,
Postbus 135, 3500 AC Utrecht

nen te worden. Men kan naar diverse items
zoeken in het programma. Men kan zoeken
na~r afleveringen, titels en passages in het
script. Daarnaast zijn de afleveringen te tonen
in chronologische volgorde of in alfabetische
volgorde. Naast de trailers en scripts zijn er
heel veel foto's bijgeplaatst, al valt het bij de
TNG Companion op, dat kennelijk de cd vol
zat na aflevering 152 'Descent, part 1', want
van de afleveringen erna zijn geen foto's meer
te zien. Wel zijn van alle 178 TNG- en 176
DS9-afleveringen de trailers te zien. Nu al kun
je de laatste DS9 aflevering aanschouwen.
Voor een zeer acceptabele adviesprijs van
f 49,95 per companion krijgt de liefhebber
veel waar voor zijn geld.
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H.V. HomeVideo Producties voor al uw
reportages. Let op: smalfilm & dia's overzetten op een S-VHS of een VHS videoband,
samen met een achtergrondmuziekje
Eventueel naar keuze maken wij er een ware
speelfilm van. Bel vrijblijvend voor meer info:
081-643826 of homevideo@noknok.nl
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Gemiste aflevering van de BBC: DS9 seizoen
5, aflevering Call to Arms, seizoen 6 A time to
stand, Rocks and Shoals, Sons and daughters, Behind the lines, Favor the Bold.
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ZONEN EN DOCHTERS
Je vader zal maar kapitein zijn van een ruimtestation of je moeder is arts op een ruimteschip.
Hoewel wij er alleen maar van kunnen dromen
zijn er in Star Trek een aantal kinderen die
opgroeien in deze situatie. Helaas verloopt dat
opgroeien niet altijd zoals we ons dat voorstellen. Star Trek'svisieop werkendeoudersen hun
kinderen wordt in dit artikel belicht.
David Marcus
David Marcus was de zoon van Starfleet's
beroemdste kapitein namelijk james T. Kirk.
Zijn moeder was de wetenschapster Carol
Marcus. Zij had een korte relatie met Kirk, die
eindigde omdat hun beider carrières niet te
combineren waren. Carol Marcus vroeg toen
of Kirk zich niet wilde bemoeien met het kind
dat op komst was. Kirk beloofde dat en hield
zich ook aan die belofte. Pasin 2285 ontmoet
Kirk zijn zoon, die dan ongeveer 24 jaar is,
voor het eerst. Hij en zijn moeder werken dan
aan het Genesis Project waar Kirk ook bij
betrokken raakt. David is ondertussen een
gerenommeerd wetenschapper. Hij moet in
eerste instantie weinig van zijn vader hebben.
Het duurt lang voor ze samen een soort van
redelijke verstandhouding kunnen ontwikkelen. Kirk heeft zijn zoon maar kort mogen
leren kennen. Na een aanval door Klingons
op het schip waarop Marcus werkzaam is,
strandt hij met Saavik op een planeet. De
Klingons komen hen achterna en weten
Marcus te doden. Dit zal Kirk nog jaren achtervolgen. Het zal lang duren voordat Kirk de
Klingons kan vergeven. In de korte tijd dat hij
hem kende, was Kirk veel van zijn zoon gaan
houden. Zijn onverwachtse dood zorgde
ervoor dat Kirk nooit de kans kreeg een echte
vader voor de jongen te zijn.

WesleyCrusher
De ongewoon getalenteerde Wesley
Crusher is slechts
vijf jaar oud als zijn
vader jack overlijdt. Zijn moeder
Beverly Crusher is
arts en zij krijgt een
baan op de USS
Enterprise
NCC
1701-D.
Wesley
gaat met zijn moeder mee en zal zijn
jeugdjaren doorbrengen op het
enorme schip dat
onder leiding staat
van een kapitein
die niet veel van
kinderen
moet
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hebben. Wonderkind Wesley maakt niet echt
een normale ontwikkeling door. Nog maar
net in zijn tienerjaren brengt Wesley het
grootste deel van zijn tijd door op de brug
van de Enterprise. Wesley heeft een enorm
talent voor wetenschap en redt meerdere
malen het leven van het een of andere
bemanningslid. Hij sluit vriendschap met de
Traveler, die kapitein Picard erop wijst dat hij
gebruik moet gaan maken van de talenten
van de jonge man. Picard is echter niet altijd
even blij met de aanwezigheid van Wesley,
die constant op zoek lijkt naar een vaderfiguur. Hun relatie blijft erg moeizaam. Het
kost Wesley heel wat moeite om op Starfleet
Academie te komen. Net als hij toegelaten is,
moet hij weer eens een aantal mensen redden
van een zekere ondergang; in dit geval Will
Riker, Deanna Troi en haar moeder Lwaxana,
die zijn ontvoerd door Ferengi's (Ménage a
Troi). Picard kan deze opoffering wel waarderen en promoot
Wesley tot ensign.
Uiteindelijk gaat Wesley dan toch echt naar
de Academie maar niet voordat hij het leven
van Picard gered heeft (Final Mission).
Wesley's briljante carrière wordt vernietigd als
blijkt dat hij betrokken is bij een schandaal dat
de dood van een van zijn klasgenoten tot
gevolg heeft. Wesley moet het eerste jaar
over doen en verliest al gauw interesse in zijn
studie. Na lang beraad besluit Wesley met zijn
oude vriend de Traveler mee te gaan op een
ontdekkingstocht naar zichzelf. Sindsdien is
niets meer van hem vernomen.

Joke Sisko
Net als David Marcus en Wesley Crusher
wordt jake opgevoed door één ouder. Zijn
moeder jennifer komt om door een aanval
van de Borg bij Wolf 359. Het is een gebeurtenis die )ake zich altijd zal blijven herinneren
hoe klein hij toen ook was. )ake's vader is
Benjamin Sisko, die een aantal jaren na de
dood van jennifer het oude Cardassiaansestation Terok Nor krijgt toegewezen. Het is nu
niet bepaald een kindvriendelijke omgeving
maar )ake gaat zich na verloop van tijd toch
thuisvoelen op het tot Deep Space Nine
omgedoopte station. Hij gaat er naar school
en sluit er vriendschap met de Ferengi Nog.
)ake is een echte jongen. Hij haalt regelmatig
kattenkwaad uit en stopt zijn neus in zaken
waar ze niet horen. Hij is dol op zijn vader en
zijn vader op hem. Benjamin probeert zo veel
mogelijk tijd bij zijn zoon door te brengen.
Net als iedere ouder droomt Benjamin van
een mooie carrière voor zijn zoon en daarom
stuurt hij hem in de leer bij Miles O'Brien. Dit
is geen succes. )ake heeft geen technische
aanleg maar hij blijkt wel goed in iets anders:
hij schrijft niet onverdienstelijk.
Het kost
Benjamin heel wat moeite zijn zoon zijn eigen
leven te laten leiden maar daarna steunt hij
hem ook volledig.
)ake krijgt weer een groot verdriet te verwer-

ken als de mirror )ennifer ook sterft. )ake was
erg op haar gesteld geraakt. Maar de grootste
klap komt ongetwijfeld als zijn vader wordt
weggenomen door de Bajoraanse goden in
de laatste aflevering van Deep Space Nine.
)ake is dan al een volwassen man en een
gerenommeerd schrijver.

Naomi
Wildman
Naomi wordt
als
eerste
kind geboren
op Voyager.
Haar moeder, "';.'.o:r.~!";:::t:~'m.
Samantha, is
werkzaam op
de brug. Haar
vader is achtergebleven
op
Deep
Space Nine.
Naomi heeft
geen leeftijdgenootjes om
mee te spelen.
Ze trekt veel op met Neelix, die een soort
vader voor haar is. Samen spelen ze op het
holodeck. Naomi voelt zich ook aangetrokken
tot de koele Seven of Nine. Ze weet de exBorg al snel te ontdooien. Seven lijkt het al
gauw leuk te vinden de kleine meid om zich
heen te hebben. Naomi wordt als enigste
kind aan boord door iedereen natuurlijk flink
vertroeteld. Iedereen is dan ook erg bezorgd
om haar welzijn als haar moeder vermist
wordt tijdens een missie. Hoewel Samantha
weer veilig terug keert naar Voyager moet
ook Naomi al vroeg leren welke gevaren er
zijn op een sterrenschip. Hoe ze zich verder
zal ontwikkelen is nog even afwachten.
De kinderen in Star Trek lijken op te groeien in
een-ouder gezinnen. Ze zijn meestal erg getalenteerd op het een of andere vlak. In veel
gevallen is er niet echt sprake van een normale jeugd. Het valt niet mee om een kind te zijn
in het Star Trek universum. De kinderen krijgen nogal eens ernstige trauma's te verwerken of ze raken betrokken bij oorlogssituaties.
Ze worden op die manier al snel volwassen.
Natuurlijk heeft het ook wel een aantal voordelen om in de 24e eeuw op te groeien. Wie
wil nu niet zijn eigen sprookjes op het holodeck naspelen of elke ochtend wakker worden met het uitzicht
op een andere
sterrenhemel.
Toch mogen we hopen dat het voor kinderen
in de toekomst niet zo moeilijk is om op te
groeien zoals ze in Star Trek laten zien. Zelfs al
werken de ouders dan op een ruimteschip.

de liegende
Dirk Bontes

Quarks nering was al open, zag ik, toen ik er
over de Promenadelangs liep. Dat was opmerkelijk, want normaal gesprokenlag Quark op dit
vroege uur nog te bed. Anderzijds was het te
verwachten, want Siskohad gezegd dat Nerys
een van Quarks holozalen had gehuurd. Dat
was nu preciesde reden dat ik op weg was naar
de brug van DeepSpace9. Ik vroegme af waarom Siskome er ontboden had. Indien Nerys een
noiozooï in gebruik had, was het dan niet eenvoudigerelkaar bij Quark te ontmoeten? Ik likte
mijn droge lippen.
'julian!' Ik werd van achteren aangeroepen. Ik
stopte. Een glimlach kwam op mijn gezicht
toen ik me omdraaide, want ik meende de
stem al te herkennen. Het was Miles O'Brien,
de hoofdingenieur van het station. Hij stond
in de deuropening van Quarks bar.
'Sorry Miles, ik ben ontboden op de brug:
verontschuldigde ik me bij mijn vriend. 'Daar
weet ik alles van.' Hij wenkte me. 'De
Bajoraanse hogepriesteres bevindt zich aan
boord van een shuttle die zojuist aanmeerde.
Sisko is furieus omdat ze haar bezoek niet
heeft aangekondigd en omdat Nerys niet
beschikbaar is, maar hij is formeel verplicht de
Bajoraanse hoogwaardigheidsbekleders
te
begroeten. Hij heeft me gevraagd vooruit te
gaan en je hier te onderscheppen. Hij en Odo
komen er zo aan.'
Kai Winn zou ontstemd zijn over de afwezig-
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heid van majoor Kira bij haar aankomstplechtigheid. Ik liep naar Miles. 'Waarom is Nerys
niet samen met Sisko en Odo bij de ontvangst
van Kai Winn aanwezig? Omdat ze hoofdpijn
heeft? Wat is er precies loos?' vroeg ik.
'Omdat we haar niet kunnen bereiken. Er zijn
bijzondere omstandigheden.'
'Zo bijzonder is het toch niet dat iemand een
holozaal huurt?'
'Het is wel bijzonder indien Nerys een holozaal huurt en vooral wanneer ze er een van
Quark huurt.'
We gingen de bar binnen. 'ja, met uitzondering van Nerys,' beaamde ik bedrukt. 'Maar
waarom heeft Sisko mij erbij gevraagd? Die
hoofdpijn gaat vanzelf wel over, hoor. En
waarom zijn jij en Odo erbij betrokken? Ze
heeft toch een verlofdag opgenomen? Als ze
die in een holozaal wil doorbrengen, is dat
haar eigen zaak.' Quark stond sikkeneurig
schone, gesteriliseerde glazen op elkaar te
stapelen. 'Dag Quark.' Quark knikte nors en
gaapte achter de rug van zijn hand. 'Een glas
koude flimbessensap alsjeblieft, Quark?'
bestelde ik beleefd. 'Miles?'
Miles schudde bijna onmerkbaar met zijn
hoofd, mijn aanbod weigerend. 'Niet, gezien
de omstandigheden, [ulian,' beantwoordde
hij mijn eerdere opmerking. 'En er is een
medische connectie. Toen jij commandant
Sisko vertelde dat Nerys zich, nadat ze een
verlofdag opnam, niet bij jou had gemeld,
heeft hij geprobeerd haar door Odo te laten
vinden. Ze bleek echter onvindbaar. Ze was
niet meer aan boord van het station. Ze was niet in haar appartement, ze was niet bij jou, ze was
niet in de Bajoraanse tempel, ze
was nergens te vinden.'
'Dus moet ze het station hebben
verlaten met een shuttle of zich
van boord hebben laten stralen:
concludeerde
ik logisch. Toen
bedacht ik me echter. 'Wacht eens
even! Als ze niet meer aan boord
van DS-9 is, wat doen we dan
hier?'
'Omdat ze hier wel is. In Quarks
holozaal. Odo heeft eerst de passagierslijsten van de shuttlevluchten gecontroleerd en daarna, toen
hij haar naam daarop niet aantrof,
het register van de transporterverplaatsingen. Kira Nerys' naam
stond op de vertreklijst. Ze heeft
zich laten wegstralen naar jouw
praktijkruimte.'
Quark zette een glas flimbessensap voor me neer. 'Maar, maar, ik
heb haar niet gezien: stamelde ik.
En waarom was ze niet gewoon
komen aanlopen, vroeg ik me af.
Werktuigelijk pakte ik het glas
voor me, maar ik vergat er uit te
drinken. Waterdamp uit de lucht
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condenseerde op het koude glas en bevochtigde mijn vingers.
'Precies. Nerys is wel vertrokken, maar ze is
nooit ergens aangekomen. Haar naam komt
niet voor op het aankomstregister. Op dat
moment haalde Odo mij erbij. Ik heb de
transporteractiviteiten gecontroleerd en ontdekte dat juist toen de essentie van Nerys in
de transporterbuffer was opgeslagen, er een
slapersubroutine geactiveerd werd die haar
essentie naar de buffer van een van Quarks
holozalen verplaatste.'
'Sabotage?' hijgde ik.
'Nee. Nerys had die slapersubroutine zelf
geschreven: zevenhonderd dagen geleden op
de dag af. En ze had hem zo goed verstopt
dat niemand in de gaten had dat hij bestond.
Odo nam vervolgens contact op met Quark,
die de laatste is die Nerys gesproken heeft.'
'Ze zei dat ze gek werd van de hoofdpijn en
dat ze onze contractuele overeenkomst wilde
activeren: vertelde Quark vanachter zijn
balie. Zijn handen steunden plat op het
oppervlak van die balie en hij keek ons strak
aan. 'En niemand gaat die holezaal binnen
zonder een geschreven en ondertekend bevel
van commandant Sisko,' zei hij dreigend.
'Mijn klanten hebben recht op hun privacy.'
'Wat voor contract?' vroeg ik Quark.
'Het contract dat ik zevenhonderd dagen
geleden met haar heb gesloten. Ik heb dat
allemaal al aan Odo verteld:
verklaarde
Quark kortaf.
'Maar wat behelst het dan?'
'Dat Nerys op elk gewenst tijdstip op de dag
na een onbepaald Birnafeest gedurende vierentwintig uur van een van mijn holezalen
gebruik mag maken. Ik vertel je dit alleen
maar omdat ze heeft gezegd daar geen
bezwaar tegen te hebben.'
'Ah. En haar privacy is zeker de reden dat de
essentie van Nerys niet simpelweg terugverplaatst mag worden naar de transporterbuffer?' vroeg ik begrijpend aan Miles.
'Nee, Sisko had me daar al zijn toestemming
voor gegeven, maar dat bleek onmogelijk.
Het holozaalprogramma heeft de informatie
zodanig verhaspeld dat de transporter er
geen wijs uit kan worden. Nerys' slapersubroutine is er echter op geprogrammeerd de
essentie van Nerys na vierentwintig uur weer
terug te sluizen naar de transporterbuffer en
het overstralen dan te continueren, dus we
hopen nu maar dat de transporter er dan normaal mee kan werken. Tot die tijd zal Nerys
niet als een organisme van vlees en bloed
bestaan, maar ze zal waarschijnlijk wel in fotonische vorm bestaan in de holozaal.'
'Maar dat is vreselijk!' reageerde ik verontrust.
'Wat als er iets misgaat met de holezaatbuffer?'
'Het contract voorziet in twee backupeenheden: verklaarde Quark onbezorgd. 'En het
vrijwaart mij van alle aansprakelijkheid.'
Ik zuchtte bij het horen van die onbekommer-
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de mededeling. Toen viel me iets anders in.
'Eh, Miles?' vroeg ik aarzelend.
'Over
Birnafeesten gesproken, er was er gisteren
een. Ik had daar graag bij willen zijn, weet je.'
Miles keek me onthutst aan. 'Maar weet je het
dan niet?' vroeg hij verbaasd.
'Wat?'
Het was Quark die me antwoordde. 'Artsen
zijn van het bijwonen van de Birnafeesten uitgesloten,' zei hij medelijdend. 'Ik heb tien jaar
geleden zelf een Birnafeest meegemaakt en
toen waren er ook geen artsen bij. Het heeft
te maken met de onheilsprofetieën van Birna.
Vlak voordat hij in zijn waanzin van een toren
sprong, profeteerde hij dat aan het eind der
dagen een incompetente arts, de grootste
kluns die je je maar kunt indenken, zou falen
een epidemie te herkennen en in de kiem te
smoren, die vrijwel het gehele Bajoraanse volk
binnen luttele dagen zou uitroeien en dat dit
tevens de ondergang van hun machtige
bondgenoot zou betekenen. Vanaf de invoering van de Birnafeesten zijn artsen uitgesloten geweest van de deelname aan de
ceremonieën.'
'Het spijt me, [ulian,' verontschuldigde Miles
zich. 'Ik dacht dat je dat wel wist. Het leek me
beter niet te vertellen dat wij naar het feest
gingen.'
Mijn hart zonk naar mijn schoenen. Ik zou
nooit een Birnafeest meemaken. Ik kon van
beroep veranderen, maar dat zou mij niet
minder arts maken. Eens een arts altijd een
arts. Tenzij ik natuurlijk al mijn medische kennis uit mijn geheugen liet wissen, maar dat
had ik er niet voor over. Somberheid beving
me en ik keek in de diepte van mijn glas. Ik
slikte pijnlijk, voelde mijn smart aanwassen,
me als een golf overspoelen en daarna weer
afnemen. Ik slikte nogmaals en nam toen een
slok van het koude flimbessennat om mijn
verkrampte keel tot bedaren te brengen. Het
zoetzure vocht gleed verkoelend langs mijn
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slijmvliezen naar binnen, de spieren van mijn
keel ontspannend, lavend, sussend, kalmerend. Ik zuchtte diep en voelde de last van
mijn ontgoocheling van me afvallen.
Nu mijn smart was weggeëbd, voelde ik echter een toenemende boosheid opkomen. Ik
keek mijn kameraden verontwaardigd aan.
'Het is vreselijk onrechtvaardig. Ik ben een
van de beste artsen in het Kwadrant. Hoe
komen ze erbij alle artsen te blameren voor
iets dat nog niet eens gebeurd is, voor iets dat
misschien nooit gebeuren zal? Hoe komen ze
erbij mij daarop aan te zien? En dat allemaal
op grond van de voorspelling van een krankzinnige?' klaagde ik.
'Tja!' zei Quark.
'Tja!' zei Miles.
Ik dronk mijn glas leeg en zette het voor Quark
neer. Juist op dat moment kwamen commandant Sisko en Kai Winn de bar binnen lopen,
met Odo in de achterhoede. Het werd tijd,
want ik begon me schuldig te voelen vanwege
al de patiënten die ik op me liet wachten.
Kai Winn keek me recht in de ogen en kwam
even onafwendbaar als een oceaanklipper
met volle tuigage op me af stevenen. Ze
stopte vlak voor me en pakte met haar rechterhand mijn linker oor vast en ik voelde de
koude tinteling die zich altijd in dat orgaan
voordoet wanneer een van de Bajoraanse
priesters op die manier ongevraagd mijn
persoonlijke levenssfeer binnendringt. Geen
enkel respect voor welke leek dan ook hadden ze, met uitzondering van de gezondene
van hun goden, commandant Sisko, maar
zelfs die pakten ze bij zijn oor. En Winn had
mij altijd als een blaag behandeld, met totale veronachtzaming
van mijn status als
medicus, zelfs toen ze nog een gewone
priesteres was. Ik had haar op dezelfde
manier woeste Klingons vreesloos
bij hun oor zien pakken, maar ik
voelde me daar niet beter door.
'[ulian Subator Bashir, wat een
onverwacht genoegen. Gaat het
goed met je? Ja. Hm. Het is zeker
rustig in je praktijk, dat je hier in
werktijd een glaasje staat te drinken?' vroeg ze met haar zoete,
warme, flemende stem, neerkijkend in mijn ogen, mij fixerend.
De rest van de wereld verdween
uit mijn bewustzijn en ik voelde
me zo klein als een bacterie onder
een microscoop.
'Eh, commandant Sisko heeft me
hier gevraagd. Eh, ik ga zo terug
naar mijn patiënten. Eh, ze hebben geen serieuze klachten,' verdedigde ik me, verdrinkend in
haar grote, helderblauwe ogen.
'Aha,' constateerde ze rustig, alsof
ze me betrapt had. Ze liet mijn oor

los. 'Ik kwam hier om met je collega te spreken, [ulian, maar ik vernam van de gezondene dat Obas Mamanys enkele uren geleden
dood in zijn badkamer is aangetroffen. Het
was geen natuurlijke dood?'
'Eh nee. Eh, hij was vermoord,' beaamde ik.
'Dat is niet goed,' prevelde ze zacht, zodat ik
het idee kreeg dat ze het niet tegen mij had,
maar tegen zichzelf.
'Nu zou ik majoor Kira Nerys willen spreken,
Julian. De gezondene vertelde me dat ze hier
is. Gaat het goed met haar?'
'Eh, ze heeft hoofdpijn,' verklaarde ik.
Winn keek me nadenkend aan. 'Dat is ook niet
goed,' meende ze uiteindelijk, een oordeel vellend. 'Je had haar moeten genezen, [ulian. Je
dient iedereen te genezen.' Alsof het mijn
schuld was! Ze keek me nog even verwijtend
aan en richtte toen haar aandacht op Sisko,die
met Quark sprak. Het was voorbij. Ik zuchtte
van opluchting en betastte mijn oor, maar de
koude tinteling was al weer verdwenen.
Sisko wendde zich naar me toe. Hij had de
formaliteiten met Quark kennelijk tot diens
tevredenheid afgehandeld. 'We kunnen naar
binnen. Dokter Bashir, kom met me mee.'
Het beviel Winn in het geheel niet dat Sisko
haar niet meevroeg. Ze hief haar kin en keek
hem keizerlijk aan. 'Gezondene, ik maak me
zorgen om majoor Kira; ze is zo'n eigenzinnig
lid van mijn kudde. Ik zou u graag vergezellen,' deelde ze hem poeslief mede.
Sisko aarzelde niet. Hij nodigde haar met een
handgebaar aan zijn zijde. 'Natuurlijk, Kai
Winn. Komt u met me mee,' antwoordde hij
haar hoffelijk. Ze glimlachte triomfantelijk en
schaarde zich naast hem.
'Eh, commandant? Ik zou graag zien wat het
holoprogramma met de essentie van majoor
Kira heeft gedaan. Het gaat me om de prak-

de liegende

dood

van Klingonse druppelrot tot Merakker zoutzweren. Maar ik vermoed dat Molly een
gewone, onschuldige, aardse ziekte heeft.
Het enige ongebruikelijke is dat ze daartegen
is ingeënt en ze zou het dus niet hebben
mogen krijgen.'

tijkervaring, zogezegd,' opperde O'Brien.
Sisko zuchtte. 'Goed, chef. Odo? Ik veronderstel dat jij Nerys ook wilt zien?'
'Eventjes. Ik heb nog werk te doen, commandant. Maar ik wil wel graag weten wat de
motivatie voor haar handelingen is.'
'En ik ga ook mee, om een oogje in het zeil te
houden; ik ben tenslotte Nerys' gastheer:
kondigde Quark aan. Hij raakte zijn zakcomputer aan en sloot op die manier de deuren
van zijn bar op afstand. Het was toch nog
voor zijn officiële openingstijd.
Voorafgegaan door Quark, liepen ik en Miles
achter commandant Sisko en Kai Winn aan.
Odo vormde weer de achterhoede.
'Zijn Keiko en Molly al bij je langs geweest,
Julian? Ze hadden toch een afspraak met je?'
vroeg Miles me.
'Jawel, ze zijn geweest, maar toen viel mijn
assistente in slaap en meteen daarop vroeg
Sisko me om hier te komen en dus heb ik de
ziekte van Molly nog steeds niet kunnen diagnosticeren en behandelen. Ik heb het vandaag
erg druk, Miles, dus ik heb Keiko gevraagd om
morgenochtend terug te komen.'
Miles fronste. 'Dat is niet zo goed, [ulian. Als
ik Keiko ken - en ik ken haar - dan heeft ze je
inmiddels al een brief met een ultimatum
geschreven. Ze is vast woest. Heb je echt
geen idee wat Molly mankeert?'
Natuurlijk had ik een idee; het was me ingevallen toen ik mijn glas leegdronk en neerzette. Het was echter geen goed idee, want het
impliceerde een onmogelijkheid. Ik had nog
even tijd voor wat research voor we de holozaal zouden bereiken. Ik pakte daarom mijn
tricorder, maar keek eerst naar mijn post.
'Natuurlijk heb ik een idee,' verklaarde ik aan
Miles, 'maar dat wil niet zeggen dat het juist
is. Er zijn letterlijk honderden ziekten die zich
als blaasjes op de huid manifesteren, weet je,

Er zat inderdaad een brief van Keiko O'Brien
bij mijn post. Ze uitte haar ongenoegen over
de wijze waarop ik haar enig geboren dochter
medisch verwaarloosde, kondigde aan dat ze
een klacht over mijn nalatigheid bij de medische tuchtcommissie zou deponeren indien ik
Molly niet voor bedtijd zou hebben genezen
en dreigde haar zelf met tumor necrosisfactor
te behandelen indien ik het liet afweten. Het
was geen aardige brief. Ik zuchtte. Ik zou hen
moeten vragen terug te komen. En wat was
tumor necrosisfactor in hemelsnaam? Het
klonk ouderwets. Ik selecteerde de term en
gaf de tricorder opdracht hem thuis te brengen. Het bleek om een immunogeen eiwit te
gaan dat door het lichaam zelf geproduceerd
wordt. Het identificeerde viraal geïnfecteerde
cellen en carcinogene cellen aan het afweersysteem. Natuurlijk zou het werken, maar
langzamer dan specifieke, gangbare behandelmethoden. Het was ouderwets. Het was
zelfs zo ouderwets dat het nooit in gebruik
was genomen. Eind twintigste eeuw bleek tijdens proefbehandelingen
dat patiënten
ervan stierven als gevolg van totale necrose
van het hart. Men concludeerde dat het
medicijn schadelijk was en staakte de proefbehandelingen. Dat was een kostbare vergissing geweest, besefte ik, want er was
natuurlijk niets mis met het medicijn: het
deed gewoon zijn werk, in casu het identificeren van geïnfecteerde hartcellen . Nadien
sloeg men een andere onderzoeksrichting in
en ontwikkelde
uiteindelijk
de moderne
behandelmethoden. Ik vroeg me af hoe Keiko
van het bestaan van het tnf afwist en hoe ze
er aan dacht te komen.
Quark stopte voor de deur van Nerys' holozaal en maakte hem open. Snel voerde ik nog
enkele limiterende zoekparameters toe aan
het bestand van Miles' dochter.
'Hebbes. Het is vermoedelijk de gewone
koortslip, herpes simplex; een totaal onschuldige ziekte. Ik vraag me af hoe ze er aan
komt, want iedereen wordt er tegen gevaccineerd en de ziekte is al sinds het midden van
de eenentwintigste eeuw uitgeroeid. Er moet
iets mis zijn gegaan met Molly's vaccin.' Ik
stak mijn tricorder bedachtzaam weg. De
databank had maar een paar stukken van de
basesequenties van het virale DNA bevat,
genoeg om het virus te identificeren, maar
dat was een duidelijke
tekortkoming.
Normaal gesproken was de basesequentie
van elk ziekteverwekkend organisme in het
geheugen aanwezig. Wat me verder frappeerde, was dat de ratio van de baseparen nage-

noeg identiek was aan die in het Bajoraanse
genoom.
'Het ziet er serieus genoeg uit voor mij en niet
erg uitgeroeid,' gromde Miles. 'Het is afzichtelijk. Kan het echt geen kwaad?'
We lieten Odo voor ons door de holozaaldeur
gaan. 'Nee, dat hebben de Romeinen lang
geleden al vastgesteld. Het is een puur cosmetische ziekte.'
'De Romeinen? Zijn er geen recentere
bronnen?'
'Eh, er is natuurlijk wel wat onderzoek naar
gedaan, maar niet veel. In de twintigste eeuw
waren er ernstiger ziekten die voor onderzoek
in aanmerking kwamen en toen in de eenentwintigste eeuw een vaccin voor de gewone
koortslip werd ontwikkeld, werd het onderzoek helemaal gestaakt. We kennen de structuren en de DNA-sequenties van die familie
van virussen, maar dat is het wel zo'n beetje.'
Ik botste tegen Miles op, want hij bleef vol
afgrijzen over zoveel laksheid stilstaan in de
deuropening.
'Allemachtig! Maar kun je het behandelen?'
'Eh, dat weet ik niet. Alle door mijn tricorder
vermeldde behandelmethoden zijn honderden jaren oud, dus zal er wel niet veel van
deugen. Ik zal zelf iets moeten ontwikkelen,
vermoed ik.' De deur sloot zich achter ons.
Mijn stem stierf weg toen ik om me heen keek
en nattigheid voelde.
We stonden met zijn allen in een kleine roeiboot midden op volle zee. Boven de golven
en hoog in de lucht vlogen vogels in velerlei
kleuren. Her en der dreven vreemde objecten:
kleine en grotere kunstmatige structuren, die
zich deels boven het oppervlak van de zee
verhieven. We bevonden ons een meter of
vijftig van de grootste die er te zien was: het
was een soort horizontale schijf uit het midden waarvan een kale cilinder ter grootte van
een flinke boomstam oprees. De cilinder stak
iets uit het lood bijna rechtop uit het water
omhoog. Ons probleem was dat de boot zo
lek als een mandje was. We maakten water en
een emmer om te hozen en riemen om mee
te roeien ontbraken. Binnen de kortste keren
spartelden we allemaal in het zilte nat. De
boot zonk als een baksteen naar de diepten.
'Deze kant op!' riep Sisko, die naar het dobberende eilandje zwom. Zuchtend volgde ik
hem, in het kielzog van de anderen. Ik wenste dat Quarks holozaal van iets minder goede
apparatuur gebruik maakte. Voor een illusie
voelde dit water veel te realistisch aan.
'Nat, hè?' vroeg Q, die opeens naast me bleek
te zwemmen.

Wordt vervolgd...
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Vande (ex) voorzitster

Na betaling van het lidmaatschapsgeld
(fl. 40,- per jaar) ontvangt u:
)( een lidmaatschapspas waarmee u
korting krijgt bij een aantal winkels
die Star Trek spullen verkopen
)( Korting bij bijeenkomsten
van de vereniging
)( 6 x ons Verenigingsmagazine in de bus
)( Via onze Website actuele informatie
http://www.tfd.nl

Tochnog een stukkie van de, als u dit leest, exvoorzitster.Maar omdat we op de deadline van
dit nummer nog geen nieuwe voorzit(s)ter hebben mag ik nog één keer. En deze laatste keer
gebruik ik dan ook om op 2314 leden van de
Fanclubte mopperen.Jazeker!Want nu voor het
eerstin de geschiedenisvan de Fanclubeen volwaardige acteur naar Nederland, kwam, kwamen nog niet eens 10% van de clubleden Na aanmelding via de website of via de post,
opdagen. Hoe kwam dat? Het was mooi weer, kan het circa 2 à 3 weken duren voordat je
zeker,maar het optreden was 's avonds. De vol- bericht ontvangt overje aanmelding.
gende dag moederdag?
Het optreden was om 23.00 uur aFgelopen.Dus Verhuizen?
vragen wij ons allemaal af: waar bleef u? En Dan zeker een verhuiskaartje naar The Flying
bovendien hebben we ons eens achter de oren Dutch. Het komt nog te vaak voor dat we
gekrabd over de vraag of we zoiets nog eens bladen retour krijgen omdat men vergeten is
zullen organiseren. Voor Tim Russmaakte het ons een adreswijziging te sturen. En dat is
gelukkig niets uit en hij praat nu nog over de jammer, want u mist dan ons verenigingsgeweldige ontvangst en dagen die hij in blad met alle informatie over Star Trek.
Nederland heeft meegemaakt.Als we echt willen, komt hij volgendjaar weer.
Korting met uw lIdmaatschapspas
Wilt u weten wat u gemist hebt? Bestelde video! De volgende zaken geven korting op de
Livelong and prosper!
LucieBlom (alis

THE FLYII\JG DUTCH fanclub is
de énige Nederlandse Star Trek vereniging
Postadres:
Telefoon:
Fax:
Website:
E-mail:

Postbus 13S, 3500 AC Utrecht
06 - 55 90 7543
040 - 254 83 81
http://www.tfd.nl
tfd®tfd.nl

Het bestuur ziet er als volgt uit

aangegeven waren, wanneer u uw The
Flying Dutch lidmaatschapspas laat zien.
Zorg er dus voor dat u die altijd bij u hebt!
Wonderland
Soembawastraat 54a, 1095 XC Amsterdam
The American Book Centre
Kalverstraat 185, 1012 XC Amsterdam
The American Book Centre
Koningstraat 40 (vlakbij het stadhuis), Arnhem
The Gamekeeper
Hartenstraat 14, 1016 CB Amsterdam

U leest het in het volgende blad)

Voorzitster:
ennlngmeester:
eeretaris:
VrijwiJ/lgerscoördinatie:
dvertenties&

?
Harm Koopman

?
?

Boekhandel De Kier
Nieuwe Rijn 45,2312 JG Leiden
SImtasla
Nieuwe Haven 116, 2801 EC Gouda

?
Frank Maurits

?

id worden kan door een briefje te schrijven
an de secretaris van The Flying Dutch,
ostbus 135, 3500 AC Utrecht.
ontvangt dan een acceptgiro.
ok kunt u zich aanmelden:

Card & News strips
Agnietenstraat 12, 2801 HX Gouda
Toyrlflc
Heemraadstraat 3, 3131 VG Vlaardingen

Hobby Modelbouw Dordrecht
voorstraat 360, 3311 CX Dordrecht
Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33, 2611 JSEindhoven
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SCOTTISH CON
Grand Hotel Glasgow
Gasten: Dianna Troi - Borg Queen
kosten [50 voor het hele weekend
website: www.contagion.co.uk
1
NEXUS CON 2000
Babylon 5/Star Trek conventie
Gasten: Mira Furlan
plaats:
Berlijn, Duitsland
entree:
150 DM t/m 30 april, 210 DM na 1
mei
info:
http://www.snafu.de/-agents
?' '" 24 'I e

bI

CHARIOTS OF WAR PART TWO
wat: Xena conventie
gasten: Hudson Leick, Ted Raimi

'"

ept m_h---,--r

_

Gen Con Benelux 2000
Brabanthallen 's Hertogenbosch
Role playing games en gaming algemeen

6 mei 2001

Utopia 2000
Bilderberg Hotel,
Zwolsestraat 2 te Scheveningen.
Gasten tot nu toe (onder voorbehoud):
JG Hertzier (Martok),
Richard Biggs (dr. Franklin, B5)
Claire Stansfield (Alti, Xena:Warrior Princess).

Odessy 2001
the 51 st British Trek Con.
E55 voor het hele weekend
in een 5 sterren hotel op Heathrow airport
website: www.sector14.co.uk

Kosten:
fl. 87,50 voor het gehele weekend
(inclusief feestavond op zaterdag).
fl. 47,50 voor een dagkaart.
Bestellen kan door overmaking op bankrekeningnummer
36.36.64.416 ten name
van Stichting Utopia te
Amsterdam.

Voyager the return 2001
gasten: Kate Mulgrew-Robert Duncan Mc Neil
kosten E50 voor het gehele weekend
Norbreck castIe hotel Blackpool.
website:www.wolfevents.co.uk

Voor meer informatie:
Stichting Utopia
Assendelftstraat
8-1,
1013 SP Amsterdam
020-6818236
E-mail:
utopia@club.tip.nl
http://www.sfreport.nl
(klik op Utopia logo)

plaats: Heathrow, Londen, UK
entree: 30 pond (dag), 50 pond (weekend)
info: www.memberS.aol.com/Xenaevent/
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NO SUBTITLES

Original Ma/ion Picture Company

Wij leverenmiddel postorder verkoop:
• Alle ......11 I ,." en Rah\ hili .5 series zonder ondertiteling
• Amerikaanse'Nf C- VIJS import
• PAL & NTSC Laserdiscs, OVO's en CO-soundlracks
• Sciencc Fierion Mcrchandisc
• Star Trek Uniforms en (gesigneerde) foto's
Bij vaste verzending van serie géén verzendkosten.

A~át9:

Sorry! No Subtitlex> Postbus 412,2180 AK Hillegom
Tel.:
Fax:0252 - 52 55 28
E-mail: info@sony.oel1lon.nl • Website: www.sorry.dcmon.nl

TOTAAL RUIM 22.000 TITELS LEVERBAAR

IJ-no [fJfLCJ gD [}(9)

Een Nederlandse Science Fiction Conventie
IG Hertz/er
(General Martok Star Trek: OS9)

Hotel,

Richard BigClS
a». Franklin, Babylon 5)

Scheveningen.
oegangsxaarten kosten in de voorverkoop

n.

87,50 voor
het gehele weekend (of n. 47,50 voor een dagkaart).
Reserveren wordt aanbevolen. Kaarten lullen aan
de deur cluurdcr zijn.

Wees snel, het aantal kaarten

is gelimiteerd!

Je kunt kaarten bestellen d.m. v. overschrijving op
bankrekening 36.36.64.416 t.n.v, Sticht ing Utopia
te Amsterdam
Voor meer info:
Stichtmg Ltopia,

A...sendelftstraat R-1.
1013 SP Amsterdam.
fel: 020-68 I8236.

email: utopia(fl.club.tip.nl
Http://www.sfreport.nl (Utopia logo)
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Claire Stansfield
Xena: warrior Pri
Jersey Devil, The X-Files)
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Wat bieden wij?
• Abonnementen op:
comics, magazines, pockets en video's

Wil je bij de volgende uitgave
ook adverteren in dit magazine?
en je geplaatste advertentie
terugzien op onze website?
Vraag geheel vrijblijvend
de advertentietarieven aan
via e-mail: adverteerder-tfd@planet.nl

LEIDEN
Haarlemmerstraat 269
2312 DT Leiden
Tel.:
+31 (0)71 5146766
Fax:
.+31 (0)71 514 67 66

WARPg

DEN HAAG
Wagenstraat 62
2512 AX Den Haag
Tel.: +31 (0)7036094 74
Bestellijn: 070 360 54 12

.,.

Website: http://www.warp9.nl

,.

E-mail: info@warp9.nl
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NIEUWE PRINTSVERWACHT HALF JUNI

NEXT GENERATION SHUTTLECRAFTCD HOLDER

De prints zijn full-color gedrukt en klaar om ingelijst te worden.
Alle prints kosten 11.119,95
De volgende prints zijn beschikbaar:

Erg handig voor op je bureau is deze CD·houder in de vorm van de USSMagellan. In deze
zeer mooie cd-houder kun je 10 cd's (of cd-roms) kwijt.

• The New Borg City

NEXT CiENERATION MONOPOLY

(20"xll")

• STNGCast

11.99,9S·

wederom op voorraad

Compleet met Planeten en de USSEnterprise 1701-0 (16"x12")

• DS9 Cast, compie el met het Worm Hole
De Defiant en het Space Station (16"x12 ")

• First Family
Met Planeten en de USSEnterprise 1701 (16"x12")

• Test ot Fire
Met Klingons. Klingon Ships & een stad onder vuur (17·xll")

• I Am Borg
Met de Borg Queen & het Borg Ship (17"xll")

• Trlbute ol the Next Generation Crew
Een zeer mooie collage (17" xll ")
voor afbeeldingen van deze prints verwijzen wij u naar onze website www.warp9.nl

u 119,95

NIEUW T-SHIRT
De shirts zijn verkijgbaar in de maten L & XL

Door de grote vraag naar het Next Generation Monopoly spel is er een
nieuwe voorraad geproduceerd, dus heb je de eerste zending gemist, grijp
dan nu je kans! Speel samen met Picard & Data het leukste monopoly spel
geheel in het teken van Star Trek Next Generation.
Het spel bevat de gehele crew als pion en je kunt in de toekomst zelfs met
de uitgaven van DS9,Voyager & Classic een gigantisch spel creëeren.
Prij 111"n g('ldlg als bilbo ,telling bij een aanknop v, n 11 100,00 of mee'. lp' tl koop voor 11 119,95

DE VOLGENDE BOEKEN WORDEN HALF JUNI VERWACHT
• William Shatners Trek Kill
HB
tI. 46,9S
Novel by William Shatner. Star Trek Captain Kirk is back with another last-paeed
adventure for the future's greatest private detective, Jake Cardigan.

• Wllliam Shatner Man O'War

HB

11.46,9S

Novel by William Shatner.StarTrek Captain Kirk ventures into the dangerous new territory
of space with this thriller about revolution and murder in a Martian mining colony.

• OS9 Nitpicke(s Gulde

PB

tI. 39,9S

TALKING BORG BANK

11.99,95

Deze zeer mooie Talking Bank is een must
voor iedere Borq-fan! Plaats een muntje op
de schotel van de Enterprise en de bank
wordt geactiveerd. Een borg stem zegt dan:
resistance is futile. waarna het muntje in de
borgcube valt.

The most hilaneus bloopers, foul-ups, technical glitches
and much more from the first four seasons of Star Trek Deep Space Nine.

• Captaln's Log 5upplemental

tI. 52,9S

The only one volume guide to Deep Space Nine, Voyager
and the new Next Generation movie.

OE VOLGENDE NIEUWE AUDIOVERHALEN
WORDEN VERWACHT HALF JUNI
• Classic Nltpicker's Fun & Games

Keuze uit:

AC

tI. 311,9S

Audio cassette read by Denise Crosby includes trivia and fun facts
from all 79 original episodes, plus the pilot and the first six movies.

• Next Generation Nitpicke(s Fun & Games

tI. 29,95

BLACK MUGS

AC

Voyager ship
1701-A ship
Deep Space Nine Station
Enterprise·D

H.3'1,9S

Audio cassette read by Robert O'Reilly & Dwight Schulz, six seasons of trivia
and fun facts, a triathlon of trivia for trekkers.
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in release data en beschikbaarheid

van pronukten en prijzen.

Rela mee door de tijd met de helden uit de
lange geachledenla van Star Trek.
Rcht afleveringen met de mogelijkheid
om eigenaar te worden van een uniek
horloge. Dit zeer gellml.-teerde
unieke horloge la te koop met
de bon uit deze box
voor:f1.1B,B5*' bfr.3BB* tl
[winkelwaarde
/1 ~
f1.11B,B5/ bfr.23BB]. \

Volume1:
TIIB Dand TIme
Tomorrow la YelllEnlay
YelllEnlay'8 Entel1lrlae
Volume2:
Rmatter of TIme
uttIe Breen man
Far BeBondtIIe lltara
Volume3:
flaahback
Tllreahold
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