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REDACTIONEEL
Zo snel alweer een nieuw blad?
Jazeker en dat heeft te maken
met het feit dat we al weer snel
een conventie hebben!
Uw redactie heeft dan ook hard
gewerkt om alles weer op tijd
klaar te hebben!
Ook in dit nummer de namen
van de nieuwe bestuursleden en
een stukje van onze voorzitter
(inderdaad, het hele bestuur
bestaat uit mannen .... )

En u weet het toch?
Bijdragen zijn van harte welkom.
Liefst op diskette of nog liever
per e-mail aanredactie@tfd.nl.
Klim in de pen en schrijf eens
iets voor uw lijfblad.
Overigens is plaatsing niet ge
garandeerd, maar we laten het
altijd even weten als we uw stuk
niet plaatsen.

PS:Kijk ook op•• lDi1I
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5TARFLEET INTELLI

Door: jantineke Mulder

NIEUWS

Klingon Language Institute
Ter nagedachtenis aan john Colicos (die Kor
speelde, de eerste Klingon in Star Trek in de
aflevering 'Errand of Mercy', heeft het Klingon
Language Institute de Kor Memorial
Scholarship ingesteld. Colicos overleed op 6
maart van dit jaar. De studiebeurs, die uitge
keerd wordt aan veelbelovende talenkenners,
wordt gesponsord door de opbrengsten van
'The Klingon Hamiet' uitgegeven door Pocket
Books. Ook de opbrengsten van de veiling
van verschillende Star Trek items en verzamel
objecten op eBay worden hiervoor gebruikt.
'We hebben het geld van Pocket Books geno
men, als een soort donatie voor de beurs, 'zei
Dr. Lawrence M. Schoen, directeur van het
Klingon Language Institute. 'De oorspronkelij
ke schenking was niet toereikend, dus moes
ten we er iets aan toevoegen.' En zo besloot
het Institute items te veilen op eBay.
Onlangs werd er een script van Star Trek:
Voyager geveild, met handtekeningen van de
hele cast. Ook een gesigneerd exemplaar van
het manuscript van Keith R.A. DeCandio's
nieuwste roman 'Diplomatie lmplausible', over
de crew van The Next Generation is al geveild.

Het Klingon Language Institute doet meer
dan alleen geld inzamelen voor studiebeur
zen. De liefdadigheidsinstelling vertaalt ook
werk van Shakespeare naar het Klingon. 'The
Klingon Hamiet' ligt nu in de winkels en
momenteel wordt gewerkt aan 'Much Ado
About Nothing' en 'MacBeth'.
Het Institute is niet zomaar een fanclub of
een groep; het zijn voornamelijk academici
met een taalwetenschappelijke achtergrond.
'Een taal leren is meer dan je alleen verkleden
als een Klingon,' zegt Dr. Schoen. 'Veel van
onze mensen doen dat wel, maar het is toch
wel iets anders om in staat te zijn liederen te
componeren, gedichten te schrijven of
Hamiet te vertalen.'
Medio juli zal het Klingon Language Institute
de eerste ontvanger van de beurs bekend
maken op hun jaarlijkse bijeenkomst Qep'a',
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dat vrij vertaald 'Zeer Grote
Ontmoeting/Bijeenkomst' bete
kent. De bijeenkomst staat gepland
voor 19-23 juli in Fort Washington,
Pennsylvania, US. Vier dagen lang
wordt het Klingon een levende
taal. Toevoegingen voor de studie
beurs worden aan het einde van de
zomer bekend gemaakt. Voor meer
gedetailleerde informatie over het
Klingon Language Institute kun je
terecht op www.kli.org. Voor meer
informatie over de veiling kun je
terecht op www.eBay.com.

'The Merchant Prince'
Star Trek: Deep Space Nine mag
dan niet langer in productie zijn,
dit betekent echter niet dat Armin
Shimerman (Quark) veel vrije tijd heeft.
Pocket Books heeft onlangs zijn eerste hard
cover roman gelanceerd 'The Merchant
Prince,' samen geschreven met Michael Scott.
Hoewel Shimerman's gezicht op de omslag
staat, is 'The Merchant Prince' geen Star Trek
roman. De roman maakt gebruik van lijnen
door verschillende eeuwen en verschillende
historische figuren als personages. je zou het
dus onder SFkunnen vatten.
'The Merchant Prince' vertelt het verhaal van
john Dee, een Renaissancefiguur die een filo
soof, wiskundige, scheikundige en gerucht
makend tovenaar was. Hij was ook een
adviseur van de Britse Queen Elizabeth.
Nadat hij door de familie Medici uit Venetië
ontmaskerd wordt als spion, wordt Dee
gekidnapt door een alien en wordt in het jaar
2099 weer wakker.
Naast zijn carrière als schrijver, probeert
Shimerman ook in Oregon zijn slag te slaan.
Hij staat daar in het Mt. Hood Repertory
Theatre met het stuk 'Love Letters'. Zijn
vrouw Kitty Swink staat naast hem en Allen
Nause regisseert het stuk. 'Love Letters' maakt
deel uit van het Mt. Hood Repertory Theatre's
Fourth Annual American ClassicsFestival.
Voor meer informatie over 'Love Letters', kijk
op de Mt. Hood Repertory Theatre Web site
op www.mthoodrep.org en voor meer infor
matie over 'The Merchant Prince,' bezoek de
Pocket Books site op www.simonsays.com.

Showtime
Een nieuwe korte serie die momenteel in de
maak is voor Showtime wordt in de VS
gepresenteerd als 'een van de grootste vrou
welijk casts ooit verzameld' en midden tussen
al die dames zien wij onze eigen Brent Spiner
(Data, TNG). De serie heet 'It's a Girl Thing'.
De cast bestaat uit onder andere Kate
Capshaw, Stockard Channing, Rebecca
DeMornay, Mia Farrow, Bruce Greenwood,
Linda Hamilton, Glenne Headly, Buck Henry,
Elle Macpherson, Camryn Manheim,
S. Epatha Merkerson en Peta Wilson.
De vier uur durende serie vertelt verschillende
verhalen van vier vrouwen die bij dezelfde
therapeut komen. Deze therapeut wordt
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gespeeld door Channing. Een andere ster die
te zien is in 'It's a Girl Thing' is Staf Trek: Deep
Space Nine gastster Tina Lifford, die de rol
speelde van Lee, één van de gijzelaars in de
afleveringen 'Past Tense Part I and Part 11.'

Excuus
De Shubert organisatie, het bedrijf achter het
nieuwe Broadway stuk 'The Ride Down Mt.
Morgan', heeft bevestigd dat zij een officieel
geschreven excuus hebben ontvangen van
Patriek Stewart (jean-Luc Picard TNG).
Stewart kreeg hiertoe een bevel nadat de
Actors Equity hadden vastgesteld dat Stewart
zich onprofessioneel had gedragen door de.
producers in een toespraak openlijk af te kra
ken nadat het toneelstuk afgelopen was.
Patriek Stewart heeft enkele weken daarna
politie escorte aangevraagd na een optreden
van 'The Ride Down Mt. Morgan'. De reden
was dat een stalker, die hem enkele jaren had
lastig gevallen, voordat hij drie jaar geleden
plotseling verdween, weer opdook.

Kaarten
De voorraad New Earth kaarten die enige tijd
geleden gratis verkrijgbaar was op de website
van Pocket Books is uitverkocht. Er was zo'n
overweldigende belangstelling dat de pro
ductiemaatschappij het niet aankon. john
Ordover, productiemedewerker van Pocket
Books heeft aan bijna iedereen die een kaart
heeft aangevraagd en niet ontvangen, zijn
excuses aangeboden.
Decipher gaat een nieuw uitbreidingsset van
the Customisable Card Game uitgeven. Deze
nieuwe set richt zich op de originele serie. Op
hun website was enige tijd een voorproefje te
zien van de kaarten die hoorden bij de afleve
ring 'The Trouble With Tribbles'. De meest
zeldzame kaart in de serie heet 'Dr. McCoy'
en is een eerbetoon aan de vorig jaar overleden
Deforest Kelly (Leonard McCoy).

lOde film
De schrijver van het script voor de nieuwste
StarTrek film is john Logan. Eerder schreef hij
scripts voor 'Any Given Sunday', 'Bats' en her
schreef 'Gladiator'. john is zijn leven lang al
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Nieuws uit het StarTrek universum

Star Trek fan en vindt het plezierig hier nu zelf
een script voor te schrijven.
Volgens Rick Berman staat de verhaallijn voor
ST:10 inmiddels vast, is de studio gereser
veerd en is het wachten op het script. Berman
verwacht met een 'verse' schrijver een verras
send verhaal te krijgen. Het verhaal speelt
rond de crew van The Next Generation. Het
wordt een actiegeoriënteerde film die vooral
en meer in de ruimte speelt. Thanksgiving
2001 moet de film in première gaan.
Opnieuw is Patrick Stewart de kapitein van
de Enterprise en zal Brent Spiner meewerken
aan het script, waarin voor Data een verras
sende rol zal zijn weggelegd.

Nieuwe serie?
Volgens producer Rick Berman zal na het
beëindigen van Voyager in het 7de seizoen,
samen met Brannon Braga een nieuwe Star
Trek serie op gaan zetten. Het speelt op een
StarTrek schip en er zullen 7 vaste karakters in
meespelen. Volgens Berman wordt het meer
Star Trek dan iedere andere Star Trek serie,
gezien in het licht van de principes, de toon
zetting en de stijl.

Naomi Wild man
Scarlett Pomers (Naomi Wildman VOY) heeft
onlangs een introductie aflevering opgeno
men van een nieuwe tv serie 'Alecia and the
Belmont Band'. Dit meldt de Official Scarlett
Pomers Homepage. De serie gaat over de
jonge country ster Alecia Elliot, een meisje dat
met haar ouders van Tennesseenaar Chicago
is verhuisd. In Chicago komt ze bij een band
die 'The Belmont Band' heet.
Haar ouders willen dat ze zich op haar school
richt, maar Alecia kan haar passievoor muziek
niet loslaten. Pomers speelt in de serie de rol
van Sam, Alecia's jongere zusje. In die eerste
aflevering wil Alecia naar een feestje, maar
moet ze op haar zusje passen, totdat de twee
tot een compromis komen. Pomers, die zich
een Tennesseeaccent moest aanleren voor de
rol, had het erg naar haar zin bij de opnamen
en zei: 'Alecia was zo aardig, alsof ze mijn

eigen grote zus was,' aldus de Official Scarlett
Pomers Homepage. Skybox heeft ondertus
sen ook twee nieuwe kaarten uitgebracht
met daarop Scarlett Pomers in haar rol als
Naomi Wildman.

Van alles wat
• jeri Ryan is onlangs gekozen tot Babe of
the Day bij IGN For Men.
• Ook Star Trek boeken zijn nu te lezen op
Palm en Windows CE handcomputers.
PeanutPress.com, een producent van eBooks,
heeft aangekondigd dat de eerste vijf TOS
boeken en de 'New Earth' serie in eBook for
maat verschenen zijn. Meer informatie op
PeanutPress.com.

De eerste gasten die te zien zullen zijn op
de Fed Con IX convention, arpil 2001 in
Bonn, zijn bekende gemaakt door de organi
satie. Tot dusver hebben jonathan Frakes
(William T Riker TNG), LeVar Burton (Geordi
LaForge TNG) en Richard Arnold hun mede
werking toegezegd. Het hotel waar de con
ventie plaatsvind was eind juni al helemaal
volgeboekt, aldus het Duitse TrekZone.

De officiële website van de nieuwe film
'Vertical Limit' is opengesteld. Eenvan de ster
ren in de film is Alexander Siddig (julian
Bashir DS9), die een Pakistaanse gids speelt
voor een reddingsteam dat de K2 gaat
beklimmen. K2 is de op één na hoogste berg
in de wereld. Op de site is ook een trailer te
downloaden van de film, aldus Sid City,
Alexander Siddig's homepage.

En van ODN komt het droevige nieuws
dat Logan Ramseyop 79 jarige leeftijd is over
leden, eind juni. Ramsey heeft in zijn carrière
bijna 50 films gemaakt en verscheen in de
klassieke aflevering 'Bread and Circuses' als
Claudius Marcus.
• Binnenkort op de TFD-website: De
Liegende Dood! Dit verhaal wordt voortgezet
op internet. De liegende dood is voortaan
alleen nog via cyberspace te lezen.
De exacte datum wanneer DLD online zal zijn
is nog niet bekend. Kijk op www.tfd.nl

X-men The Movie
Deze zomer komt uiteraard de langverwachte
kaskraker X-men The Movie in de bioscoop.
De releasedatum is eind september, dus we
zullen nog even moeten wachten voordat we
Patrick Stewart als Professor Xavier aan het
werk zien.
De trailers die je kunt
downloaden, beloven
in ieder geval een
hoop. Iedereen die de
comic kent en de X
men wel eens op TV
heeft gezien, kent de
strijd tussen de goede
"mutanten" en de
slechte. Professor
Xavier leidt een groep
mutanten op, waaron
der Wolverine, Storm en
Cyclops (Beast was om bud
getaire redenen niet haalbaar
voor deze film) en probeert de
"gewone" wereld te overtuigen
van de goedwillendheid van de
mutanten. Magneto, ook
een mutant met
hoe kan het ook
anders magneti
sche krachten,
leidt een andere
groep mutanten
voor een heel
andere reden ... Het verhaal van The x-men
wordt niet verteld in één film, maar in drie.
Dus er staan ons na deze film nog 2 vervolgen
te wachten. Of Patrick Stewart dan ook van
de partij zal zijn, is nu nog niet bekend.

Voordat je deze film kan gaan zien, kun je
jezelf vermaken met Galaxy Quest die inmid
dels al draait in de Nederlandse bioscopen.
The X-men movie gaat op 28 september in
première in Nederland.

.----, .----_} ~I~I -~
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PRIORITY ONE

Door: Marc Ghijssels

Prepare to be assimilated ... your biological and
technological distinctiveness will be added to
our own ... Resistance is futiIe!

BORIi-CON i!!OOO
Zondag I oktober

van 1i!.00 tot 17.00 uur

Het was natuurlijk onvermijdelijk. We hebben
nog even geprobeerd weerstand te bieden,
maar dit bleek uiteraard zinloos. De laatste
conventie van het jaar 2000 is geassimileerd
door de Borg. De vrijwilligers van de TFD zijn
gedwongen het Borg Collective te dienen.
Maar er is nog hoop op redding! Als u genoeg
moed kunt opbrengen, kom dan naar De
Koningshof te Veldhoven (nabij Eindhoven)
op 1 oktober aanstaande. Aarzel niet om als
extra hulptroepen familie, vrienden en buren
mee te nemen.
U wilt natuurlijk graag weten wat u daar te
wachten staat. We kunnen u helaas niet over
alle details informeren want de Borg houden
uitgaande berichten scherp in de gaten. Wel
staat vast dat u veel Borg zult tegenkomen in
de videozaal. Er zal uiteraard weer een ruim
assortiment aan Star Trek artikelen te assimile
ren zijn bij de handelaren.
Nieuw is het Assimilation Game, een span
nend spel waarin u als captain van uw eigen
schip het tegen de Borg kunt opnemen.

De Koningshof is uitstekend bereikbaar per
auto en openbaar vervoer, voor het geval u
niet over een shuttle of transporter beschikt.

We hopen dat u in grote drommen naar
Veldhoven zult komen om de Borg een dui
delijke boodschap te sturen: Resistance is far
from futile!

BORG·CON 2000 INFORMATIE:
Wanneer:
Zondag 1 oktober
12:00 - 17:00 uur

Entree:
Leden* fI 10,-
Niet-leden fl 15,·
(gezinskaart leden" fl 20,· niet leden fl 30,-)
* ledenkorting alleen op vertoon
van lidmaatschapspas

Lokatie:
Congrescentrum De Koningshof
Locht 117 5504 RM Veldhoven

Openbaar vervoer:
• Neem de trein naar station Eindhoven
• Vanaf station Eindhoven met de treintaxi of
met Bus 150 naar Koningshof (circa 20 rninu
ten vanaf station Eindhoven).
• Stap uit bij bushalte Koningshof.
De bus rijdt op deze dag slechts 2 x per uur.
OV reisinformatie: 0900·9292 (75 cent p/m)
• Volg de borden "Borq-con 2000" naar de
ingang "auditorium" aan de achterzijde van
het gebouw.

Captain Kathryn Janeway quotes Picard in "5corpion part 7 ":
"In the words of Jean Luc Picard "Jn their collective state,
the Borg are utterly without mercy, driven by one will alone,

Eigen vervoer:
• A2 Rondweg Eindhoven-Maastricht. afrit 31
• Volg Veldhoven en de witte ANWB borden
met de vermelding "Koningshof".
• Volg de borden "Borq-con 2000" naar de
ingang "auditorium" aan de achterzijde van
het gebouw zodat u dicht bij de ingang kunt
parkeren (ruime parkeergelegenheid).

Of via afrit 32 Veldhoven Zuid:
(sneller indien je uit het zuiden komt)
• Na de afrit, richting Veldhoven.
• Rij rechtdoor en volg ANWB borden met de
vermelding "Koningshof".
(Dit betekent eigenlijk gewoon rechtdoor blij·
ven rijden en het ziekenhuis links laten liggen)
• Volg de borden "Borq-ccn 2000" naar de
ingang "auditorium" aan de achterzijde van
het gebouw zodat u dicht bij de ingang kunt
parkeren (ruime parkeergelegenheid).

Vanaf de A67 (Antwerpen-Venlo) is het ook
handig om de afslag Eersel te nemen, daarna
Steensel volgen en vervolgens Veldhoven. De
Koningshof ligt tussen SteenseI en Veldhoven
aan de rechterkant.
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GBriljante persiflage op StarTrek

Door: jeffrey Epping

liALAXY QUE!!iT

Op het moment dat dit magazine verschijnt,
draait deze persiflage op Star Trek en andere
science-fictionfilms alweer eenaantal weken in
deNederlandsebioscoop.

Iedereen die echt benieuwd
was naar de film, die het overi

gens heel goed heeft gedaan in
Amerika, is uiteraard naar de voor

première geweest. Parodieën op andere films
doen het doorgaans redelijk, maar G.Q. was
een ongekend groot succes.
Mede door de goede cast en het leuke ver
haal is deze film een must voor iedere Star
Trek fan. Voor wie het verhaal van Galaxy
Quest nog niet kent, gaat het als volgt:
Twintig jaar is het alweer geleden dat de
acteurs jason Nesmith (Tim Allen), Gwen
DeMarco (Sigourney Weaver) en Alexander
Dane (Alan Rickman) tot sterren uitgroeiden
in de populaire science fiction TV-serie
Galaxy Quest. Vier seizoenen lang verken
den ze als astronauten het luchtruim, gingen
ze op gevaarlijke missies en streden ze met
aliens. Nog steeds zijn de TV-sterren mate
loos populair.

Voor duizenden
trouwe fans
maken ze dan
ook regelmatig
hun opwachting
op science tic
tion beurzen en
delen ze in hun
oude kostuums
handtekeningen
uit. Op een van
deze beurzen
anno 1999
wordt jason
Nesmith, in de

TV-serie bekend als "commandant Peter
Quincy Taggart" benaderd door een groepje
wel zeer enthousiaste fans. Het zijn echter
geen gewone
fans. Het zijn
buitenaardse
wezens, goed
aardige aliens:
de Thermians.
Bij toeval heb
ben ze een aan
tal afleveringen
van de TV-show
opgevangen en
zien deze aan
voor historische
dokumenten.
De Thermians
denken dat de leden van de NSEA Protector
echte ruimtehelden zijn. Om hun dodelijke
tegenstander, de gemene Sarris, voor eeuwig
te vernietigen, roepen de Thermians hun

hulp in. De Thermians verkeren in levensge
vaar en alleen zij kunnen hen helpen.Voordat
de acteurs het zich realiseren zitten ze al in
een echt ruimteschip. Zonder script, zonder
regisseur, en zonder idee over het werkelijke
astronauten leven, moeten de sterren uit de
TV-serie, na jaren, de act van hun leven
opvoeren om uit te groeien tot de helden die
ze in de ogen van hun fans al jaren zijn ....

De hoofdrollen in deze verrassend humoristi
sche persiflage op TV-seriesals Star Trek wor
den vertolkt door Tim Allen, Sigourney
Weaver en Alan Rickman.

Galaxy Quest, vanaf nu in de bioscoop

....- --.J
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Door: Tuvok

BRIEVEN

Met veel "plezier" beantwoord ik altijd alle vra
gen die gesteld worden in deze brievenrubriek.
Plezieruiteraard tussenaanhalingstekens, want
als Vulcon ken ik geen emoties. En dat is waar
het in onderstaande brieven dit keer wel over
gaat. Verontwaardiging, boosheid, verliefdheid
en bewondering. Ik heb getracht ze met objecti
viteit te lezen en te beantwoorden.
En... Nederland bedankt voor degastvrijheid.

Beste redactie,
Ik wil u graag melden dat ik geïnteresseerd
ben in het schrijven voor de nieuwsbrief van
de Flying Dutch. Ik ben zelf nogal een lezer en
mis toch wel een beetje een boekbespreking.
Die zou ik graag willen verzorgen.

Met vriendelijke groet
Marisa Dijkstra

Hallo, Mariso
Bedankt voor je dubbele brief (zie even verder
op). De redactie van dit magazine is zeer
benieuwd naar je eersteboekbespreking.

Hallo,
Hierbij wil ik reageren op een aantal dingen
uit het vorige blad, nummer 3 van juli 2000.
Ik weet niet hoe andere leden erover denken,
maar ik vind het niet prettig om uitgefoeterd
te worden omdat ik niet op een van jullie eve
nementen (zingende Tim Russ) ben versche
nen. Die leeftijd heb ik wel gehad. Als jullie
iets organiseren, is er altijd een kans dat het
mensen niet interesseert, dat ze verhinderd
zijn, op vakantie, of ziek. Of zoals ik, in het
ziekenhuis liggen met een gebroken ruggen-

wervel na een ongeval. Ik denk dat het veel
over jullie zelf zegt als er maar zo'n geringe
opkomst is. Ik ben in Rotterdam naar de Star
Trek tentoonstelling geweest en dat was nou
ook niet zo'n geweldige ervaring. Bovendien
ben ik van mening dat een vereniging als
TFD, die het toch voornamelijk met een klein
budget moet stellen, fouten zoals het binnen
halen van een acteur die eigenlijk te duur is
voor het budget, aan zichzelf moet wijten.
Nu lijden de leden eronder, omdat er gesteld
wordt dat jullie het de rest van het jaar rustig
aan moeten doen met manifestaties, omdat
het geld op is. Dit getuigt van weinig com
mercieel inzicht. En voor Tim was het ook
niet zo'n geweldige opoffering, hij ging
immers nog gezellig bij zijn schoonouders in
Spanje logeren en moest toch al de week
erna in Duitsland zijn.
De manier waarop in het "Report" de leden
die niet verschenen zijn, op bestraffende toon
toegesproken worden, zint mij daarom hele
maal niet.

En iemand als ex-voorzitster Lucie Blom Calis,
die in haar "allerlaatste" stukje al helemaal uit
de hoek komt als een onderwijzeres die haar
leerlingen op strenge toon terechtwijst, zou
beter moeten weten. Nu maar hopen dat de
nieuwe voorzit(s)ter meer wijsheid bezit. Ik
wil me dan ook bij de Heer Hommes aanslui
ten, dat dit blad naar mijn smaak al op de
rand van het acceptabele balanceert. Ook al
zijn er vrijwilligers aan het werk, dan hoeft het
nog niet amateuristisch te zijn. Bij de plaatse
lijke voetbalvereniging doen ze het redactio
neel nog beter. Als een blad mager met
informatie is en dan ook nog zijn leden durft
te schofferen, denk ik dat het tijd wordt om
eens na te denken over de toekomst. Ik ver
wacht dat ik niet de enige ben die zich door u
beledigd voelt, en dat u zeker nog meer reac
ties zult ontvangen. Dat hoop ik zelfs, zodat
men het verder wel uit het hoofd zal laten om
betalende leden, die de pot van de vereni-
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ging moeten spekken, op dergelijke toon op
hun donder te geven. Verwachten jullie veel
video's van het optreden te verkopen na dit
verbale geweld? Het zal mij verwonderen. U
mag uit deze brief citeren en plaatsen wat u
goeddunkt, maar dat zal wel -niet gebeuren,
omdat dat het imago niet ten goede komt.

Y. van Oosterhout, Valkenburg

Des te groter een vereniging wordt, des te
moeilijker het wordt om na te gaan wat de
wensen van de leden zijn. In dit geval heeft de
vereniging aan een lang gekoesterde wens
gehoor gegeven en een acteur naar Nederland
gehaald. Een hoop vrijwilligers hebben een
enorme inspanning geleverd om dit allemaal
mogelijk te maken.
Deze vrijwilligers en bezoekers van PonFarr
2000 hebben het enorm naar hun zin gehad en
wat onmogelijk leek is toch gerealiseerd. Er is
geen sprake van een foute investering, alleen
was er een verwachting van de leden van deze
vereniging die niet uit is gekomen.
Mevrouw L. Blom heeft de tijd gevonden om
kort op deze brief te reageren:
a. We hebben uw hele brief geplaatst
b. LucieBlomCaliswas inderdaad onderwijzeres
c. Haar leeftijd hinderde haar niet bij het optre
den van Tim Russ
Overigenswens ik u veelsterkte met uw herstel.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij wil ik mijn lidmaatschap op het The
Flying Dutch met ingang van het jaar 2001
opzeggen. Mijn lidmaatschapsnummer is
3111 en de contributie is betaald tot en met
2000. Belangrijkste reden is dat het blad, hoe
wel mooi vormgegeven, voor mij niet de
inhoud heeft die het interessant maakt mijn
lidmaatschap nog langer te continueren.
Het moet mij tevens van het hart dat 'mop
perstukjes' als die in het laatste nummer,
aangaande de komst van Tim Russ naar
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Ingezonden brieven beantwoordt door

Nederland nou niet bijdragen tot groter lees
plezier. Moet ieder lid van de fanclub dan
helemaal achterover vallen omdat er een Star
Trek-acteur naar Nederland komt?
En zijn we allemaal weg van Tim Russ?Laten
we liever iedereen in elkaars waarde laten.
Bovenstaande is, nogmaals, niet de hoofdoor
zaak van het beëindigen van mijn lidmaat
schap, dat heeft meer te maken met de
inhoud van het blad. Ik wil jullie veel succes
wensen bij het continueren van de fanclub.

Met vriendelijke groet,
Mevr. M.A. Piet LEUSDEN

Dit magazine wordt gemaakt door vrijwilligers.
De inhoud wordt echter bepaald door personen
die de redactie van dit magazine materiaal toe
zenden. Wilt u het niet eens een keer proberen?

Hallo,
Ik wilde alleen even zeggen dat ik het jammer
vind dat er zo weinig mensen waren. Ik zelf
had al andere plannen anders was ik wel
gegaan. Wat de andere 2500 leden deden
weet ik niet. Ik hoop alleen dat jullie het hier
door niet opgeven.

Groeten, GijsWermuth

Opgeven is een woord dat de vereniging niet
kent. Kijk eens naar de aankondiging van
BorgCon 2000 in Eindhoven. Dat belooft
genoeg voor het heden en de toekomst.

Ik heb trouwens een tip voor het blad.
Midden in het blad staat er een soort poster
maar als ik hem eruit haal dan klopt de tekst
niet meer. Als je nu het volledige midden blad
nu de poster op maakt is dit verholpen.

Geboren te Delft:
Zahir Kirk ~
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Denk er over na, ik vind het zonde om zo'n
goeie tekst op de achterkant van een poster
op de muur te plakken.

Met vriendelijke groet, Marinus-Jan

Bedankt voor de tip, Marinus. En zoals je ziet is
je tip gebruikt in dit magazine. Nog meer tips?
Ze zijn van harte welkom.

Beste redactie,
Via deze weg wil ik graag een oproepje plaat
sen in het clubblad. Ik heb tijdens de conven
tie in Dordrecht vorige jaar een opdracht
gekregen om een tweede Worfbeer te maken.
Tot mijn grote spijt ben ik helaas de naam en
adres van de opdrachtgever kwijt.
Graag zou ik via het clubblad willen vragen of
deze opdrachtgever contact met mij wil
opnemen.

Met vriendelijke groet
Mevrouw Diana Cijs, tel: 06-53735644

Bij deze, veel succes met het traceren van de
persoon. In de databank van Voyager is geen
melding van het evenement in Dordrecht
gemaakt en derhalve kan ik u niet assisteren bij
het zoeken naar deze persoon.

BesteTuvok
Hoewel het afparen in de Delta Quadrant niet
echt wil lukken, gaat het hier op aarde nog
steeds zeer goed. Zo wil het dat op de laatste
fanclubdag van de Flying Dutch op 9 april
(we weten het nog goed) in Hoorn, Paul en
Marisa elkaar gevonden hebben .. Ja, ja, is dat
nu wel de plaats daarvoor zou je zeggen,
immers je weet nooit waar je mee thuis komt,
Vulcan, Klingon of zelfs nog erger een MENS.
Ach, die moderne Kingons vallen best wel
mee (je kan ze zelfs met je moeder meesturen
voor een avondje uit). En zelfs tussen die
mensen zit nog wel eens een goed exemplaar
(zoals dus wel bleek). Alswij niet naar de con
ventie waren gegaan was er a tribble's chance
on Qo'noS geweest dat we elkaar ooit elders
ontmoet hadden.
BesteTuvok, ik weet niet wanneer uw volgen
de Pon Farr eraan komt, maar hier zit het wel
goed. Zie je maar dat Star Trek toch nog
ergens goed voor is!

Marisa Dijkstra

P.S. Als u Q nog eens tegenkomt, bedank
hem dan voor ons. Zonder hem was Paul
anders nooit langsgekomen op 9 april.

Veel succes met jullie relatie. Ik verlang (zonder
deze emotie echt toe te staan) vaak naar mijn
vrouwen kinderen op Vulcan. je boft maar.

000401

Mijn naam is Chrystal. Ik ben 24 jaar en net
als alle anderen die dit blad lezen behoorlijk

verslaafd aan Star Trek. Om deze verslaving
wat te veraangenamen en te delen met ande
ren ben ik op zoek naar:
Trekkies m/v in en rond Tilburg, in de leeftijd
van 22-30, om eens mee te gaan stappen,
dagje uit en naar conventies te gaan.
Mijn hobby's zijn: of course Star Trek, skiën,
muziek en scouting. Schrijf me!

Live long and prosper en houdoe
Chrystal uit Tilburg

P.S.Tuvok, doe de groetjes aan iedereen die ik
ken in het Deltra kwadrant! Daar ben je zo
mee klaar.

Bedankt voor je oproep, Chrystal. je naam doet
me denken aan de belangrijkste voorstuwings
brandstof voor Voyager. .. Ik kan alleen zo gauw
niet op de naam komen. Ik zalSeven eens vra
gen wat het ook alweer was.

Tot de volgende keer.

Wil je reageren op een van deze brieven en staat
er géén nummer boven? Schrijf dan naar de
redactie. Staat er wel een nummer boven?
Schrijf dan het nummer van de brief in de lin
kerbovenhoek van een envelop en schrijf ook de
naam van die persoon op de envelop. Stop hier
in 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). Vergeet ook niet deze
envelop te frankeren. Enveloppen zonder vol
doende postzegels worden niet doorgestuurd!
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Door: Harm Koopman

UIT DE DDD!5

Ommaar meteenmet de deur in huis te vallen,
deze 'uit de doos' is anders dan alle anderen.
Naar aanleiding van het spetterende Tim Russ
evenement in mei van dit jaar hebben diverse
ledenmij benaderd met de vraag wat is er alle
maal aan specials van Tim Russop trading
kaart gebied.

Welnu, uiteraard wil ik daar graag een 'uit de
doos' aan opofferen, maar om niet helemaal
de draad kwijt te raken ga ik eerst van start
met het in april 1996 uit gebrachte deel twee
van 'Reflections of the futura', rondom het 30
jarige bestaan van Star Trek.

Kwam in de vorige nieuwsbrief deel één van
deze serie aan de orde, die zo populair werd
vanwege zijn centrale thema rondom de
ruimteschepen van Star Trek, deel twee
zoomt in op de personages en buitenaardse
wezens in Star Trek.

Blijkbaar heeft Fleer/Skybox het een en ander
geleerd van de stroom klachten naar aanlei
ding van deel een. Verzamelaars klaagden
steen en been over de bijna niet te complete
ren set, met name de 'registry plaques card
set' bleek te veel van het goede. In 1 op de 2
dozen en dan ook nog eens 9 verschillende
kaartjes. Ook 28 specials incl. promo's en
advertentiekaartjes is niet niks.

Deel twee kent aanmerkelijk minder specials
en ook de verdeling over de dozen is op z'n
minst redelijk te noemen. Maar deel twee is
vooral geliefd bij handtekeningenjagers, want
het bevat echt gewoon prachtige kaarten met
alle ruimte om de acteur in levende lijve een
handtekening te laten toevoegen. Om hier
van een voorbeeld te geven, moet men de
geplaatste scan van Max Grodenchik (Rom)
eens bekijken, in levende lijve gesigneerd tij
dens de conventie van Tranquility Base in De
Doelen op 14 september 1996.

Uiteraard is deel twee, net als deel 1, weer uit
gevoerd in een prachtige rechthoekige van

metallic-look voorziene doos. De basisset van
100 kaartjes (met als markant detail dat num
mer 200 - de set is doorgenummerd - ont
breekt) bevat daarnaast foil-stamped dopple
ganger (9) kaarten in 1 op de 12 pakjes, dual
image undercover personnel (9) kaarten in 1
op de 18 pakjes. Omdat deze laatste kaartjes
iets dikker zijn dan normaal verlaagde
Fleer/Skybox het aantal kaartjes in de pakjes
die zo'n kaartje bevatte en merkte men dus
niet van tevoren of er een special in het pakje
zat. Waar een kaartproducent ook al niet op
moet letten!

Verder kende de set net als zijn voorganger
een exchange kaart (wederom in een op de
vijf dozen), een survey kaart, een advertentie
kaart (ditmaal met nummer T296) en een
oversized promo met een afbeelding van
Kirk en Tosk.
Erwordt algemeen aangenomen dat het pro
motiekaartje 'journey across the landscape of
imagination' moet worden aangemerkt als
kaartje 200, maar dat men simpelweg verge-

ten is het nummer erop te drukken.
Op het allerlaatste moment werd er echter
nog een kaartje toegevoegd met reclame

voor the official Star Trek site:
www.paramount.com .

Opsturen van het exchange
kaartje (inwisselbaar t/m 30
september 1996) resulteerde
in een Skymotion kaart met
een afbeeldingenscène van
een 'morphing' Odo.
Skybox zegt het zo: Morph
into action with this
Skymotion card featuring
Odo the Changeling from
Star Trek Deep Space Nine!
(Evenals van deel 1 is er ook
een oversized versie van de
skymotion kaart).
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Iemand die dus zowel deel 1 als 2 comple
teerde komt al aan de 253 kaartjes en op dat
moment stond deel 3 dus nog voor de deur!
Wel beloofde Fleer/Skybox een speciale actie
voor de verzamelaar, maar daarover meer bij
de bespreking van deel 3. En dan nu .....

TIM RUSS in trading cards!!
Uiteraard weten we allemaal dat Tim Russals
Tuvok natuurlijk een vaste acteur is in Voyager
en dus is hij op veel gewone set-kaartjes te
vinden. Wat er tot nu toe aan specials is ver
schenen is echter ook al een fraaie collectie
waarin Tim net iedere keer weer iets anders
wordt belicht.

De allereerste special vinden we in Star Trek
Voyager Season One SeriesOne. Juni 1995 -
scan A (zie nieuwsbrief nummer 6 van 1999
voor de set bespreking). Special nummer
twee en drie zijn afkomstig uit de speciaal
toegevoegde sets aan Star Trek
Voyager Season One
Series Two,
November 1995
- Scan B en C
(zie nieuws
brief nummer
2 van 2000
voor de set
bespreking).,
De vierde
special is
afkomstig
uit Star Trek
Reflections
of the
Future Phase
Two, April
1996 - scan D,
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De geschiedenisvan de Tradmg Cards

die zojuist hiervoor is beschreven. Vreemd
genoeg bevat de Star Trek Voyager Season
Two, November 1996, geen special set rond
om de vaste acteurs dus zal men hier tever-

geefs zoeken naar Tuvok.
Het wachten is op Star
Trek Voyager Profiles,
September 1998 - Scan E
en F met daarin twee spe
ciale kaartjes (een met de
letter T uit de autographed
challenge set) en ja, de
andere eerste officieel door
Fleer/Skybox en Para
mount erkende handteke
ning tradingkaart.
En iedereen die aanwezig
was in Nieuwegein en een
handtekening van hem
wist te bemachtigen slaat
nu uiteraard aan het verge-
lijken .
Een goed jaar later wordt
nagenoeg hetzelfde
procédé nogmaals her
haald met Star Trek
Voyager Closer to Home,
November 1999 - Scan G
en H. Ditmaal wederom
een handtekening die ik
persoonlijk, doordat ik hel
kaartje gewoon iets mooier
vind, iets meer tot zijn
recht vind komen.
Daarnaast nog een zoge
naamd command crew
kaartje met details over de
'chief of security'.. Het
kaartje laat zich wat moeilijk scannen maar ik
heb toch een poging ondernomen.

gewoon in, vooralsnog gaan we in de volgen
de nieuwsbrief verder met het tweede half
jaar van 1996.

Mocht er interesse beslaan om nog eens een
andere acteur nader te belichten laat dat dan
weten via de bekende kanalen, postbus, e
mail etc. etc. en we plannen hem of haar

Kaartlijsten zijn te vinden op www.tfd.nl
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Star Trek judgement Rites
StarTrek judgement Rites ligt in het verlengde
van de bovengenoemde game, zelfde speel
stijl, zelfde vorm van spanning, die je toch op
zijn minst zo'n week aan je computer gekluis
terd houdt. Net als in de 25th anniversary zijn
de game geluiden een perfecte kopie van de
oude serie. Ook waren alle cast members
weer voor deze game van de partij uitgeno
digd om het gesproken woord te voeren.
Verder biedt deze game een paar kleine din
gen, die het spel toegankelijker maken, zoals
het samenstellen van je eigen awayteam. De
verhaallijn is interessant. De gehele
Federation wordt geobserveerd en jij bent de
enige die de Federatie kan redden van zijn
ondergang, of toch?

Nichelle Nichols en Walter
Koenig van de partij om hun
stemmen te lenen aan de compu
ter gegenereerde kopieën van
hun karakters. Het was in deze
game jouw taak als captain [arnes
T. Kirk missie na missie tot een
goed einde te leidenilijden:) .. je
ontmoet een nieuw zeer geavan
ceerd ras en ziet weer bekende
gezichten, zoals die van Harry
Mud .. Het is jouw taak als Kirk om
een wezen uit de handen van de
Klingons te redden. Maar de
Klingons zijn niet voor een gat te
vangen, dus of het je lukt, ligt aan
jouw capaciteiten als captain. Heb
jij het in je?

Star Trek PinbalI
Het woord pinbalI zegt het al, flipperen, op
verschillende tafel, zelfs met multiplayer head
to head mogelijkheden, in de stijl van de ori
ginele serie. Met veiee-overs en geluidseffec
ten uit de drie jaar dat TOS gemaakt is.
Een leuke game als je flipperverslaafd bent en
nog Startrekker ook.

Star Trek: Starfleet academy
Wie wil zich niet eens cadet wanen in het trek
universum? Snel met deze cd-rem naar het
San Francisco van Kirk, Sulu en Chekov. Het

doel is dat jij als
veelbelovende
cadet, je studiepe
riode tot een goed
einde weet te bren
gen door als eerste
van je klas te slagen.
Test jezelf in de
beruchte cobajashi
maru simulatie en
kijk hoe je het er
vanaf brengt... Een
combinatie van stra
tegie en space shoot
em up game, met
de nodige dingen
om over na te den
ken. Het zou geen

StarTrekspellen uit het verleden, heden en toekomst
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StarTrek game zijn, als je in deze game geen
contact zou hebben met de meest gevreesde
vijanden van de Federation, zoals de Klingons
en de Romulans.

StarTrek:: Starfleet academy
Chekov's lost misslons
Een leuke ad-on cd-rem met zeven additione
le missies voor Starfleet Academy om je weer
bezig te houden tot de vroege uurtjes. Als het
je eenmaal te pakken heeft, laat het niet snel
meer los. De drang om Cum Laude te slagen
is groot.

StarTrek Starfleet Command
Het spel Starfleet Command is een strategie
space battle game, wat inhoudt, dat het spel
zich richt op de oorlog, om ruimte in het Alfa
kwadrant te veroveren. De verschillende per
spectieven die dit spel in zich heeft zijn een
waar festijn, als je van command en ecuneer
achtige games houdt.
Het spel is gecreëerd naar aanleiding van
inspiratie die werd opgedaan door het spe
len van de life roleplaying game starfleet
batties, een bordspel dat er om vroeg in een
digitaal jasje gegoten te worden. Ook voor
StarTrek liefhebbers die eens niet in de
schoenen van Starfleet command willen
staan maar in de schoenen van de
Rompulans of de Klingons, kunnen hun hart
ophalen. Heb jij het vermogen in je om de
Alfa kwadrant de jouwe te maken?

Door: Martijn Daalder

STAR TREK GAMES SPECIAL
to baldly ga where na
game ha!!!igane B-fare

Het genot om in de huid van één van je
Starfleet-helden te kruipen, of om een nieuwe
held in het StarTrek-universumneer te zetten is
voor menig 'trekkie' een waar genot. Van de
TOSgames tot de Voygames, allemaal zijn ze
even geliefd in hun eigen tijdsbestek. Van de
game StarTrek25th anniversarywaarin je in de
rollen van captain Kirk,Spoek,Bonesendealtijd
stervendeensign kruipt en ze missiena missie
mag sturen naar een goed einde. Je hoeft niet
eensdeStarüeetacademyte hebbengevolgd, al
is daar vanuit game oogpunt ook wel weer een
mouw aan tepassen.KortomdeStarTrekgame,
waar is het geweesten waar gaat het naar toe?
Er is een ruime reeksmet STgames verschenen
en er zullen waarschijnlijk nog veelmeergames
in dezegroep verschijnen.Maar ook de diversi
teit van spel tot spel, in de rij van StarTrekpro
ducten isdivers.Vande first personshoot emup
tot destrategischecommand en conquerachtige
ontwikkelingen, voor alle gamegenres is een
ruime plaats binnen het StarTrek universum.
Hieronderzal ik de verschillendeStarTrekgames
en entertainment software uiteenzetten.

Gamesin de reeksvan deoriginele serie

Star Trek 25th anniversary
Na TOS en halverwege de periode van TNG,
brak de 25th anniversary aan Het was inmid
dels 1991 en zoals we allen het verhaal van
StarTrekkennen, werd het gecreëerd in 1966
met als geestelijke vader Gene Roddenbarry.
Om dit te vieren en om er een commercieel
slaatje uit te slaan, creëerde interplay in
opdracht van Paramount het spel StarTrek the
25th anniversary. Dit was een Adventure/
Roleplaying game. In deze, voor die tijd revo
lutionaire game, is met screenplay en sound
effects goed rekening gehouden met de serie.
De geluiden zijn zo uit de serie geplukt, wat
betreft de background sounds, maar ook
waren William Shatner, leonard Nimoy,
DeForestKeUey,james Doohan, George Takei,

StarTrek Klingon Academy
Klingon Academy plaatst je even in de huid
van een Klingon voor de film The undisco
vered country'. General Chang, hoofd van
deze elitegroep van Academy-Ieden, traint je
persoonlijk om je te kunnen verzetten tegen
het boze volk van StarFleet. Een leuke game,
maar toch jammer dat je bij voorbaat al weet
hoe het spel gaat eindigen, tenminste als je
StarTrek VI gezien hebt. Een grafisch sterk
ontwikkeld spel, dat recentelijk is verschenen.
Ik garandeer je veel plezier als je in je hart
voor een TNG Klingon bent.

lees verder op pagina 13
voor meer TNG-Star Trek games ... >







de moeite waard zijn om mee te nemen in
mijn game-overzicht.

StarTrek the next generation:
A final Unity
StarTrek a Final Unity is een leuk puzzel
adventure game, met aardige ontwikkelin
gen, die je zeker langer bezighouden dan de
gemiddelde game. Maar mijn bevindingen
zijn helaaswel, als 'Trekkie', dat je je niet echt
kunt vinden in de missies die voorgeschoteld
worden, Een niet StarTrek spel, in een
StarTrek jasje. De ontwikkelingen zijn goed ...
maar ik had een wat breder StarTrek plot leu
ker gevonden .. Toch niet verkeerd voor wat
gepuzzel in een semi-StarTrek omgeving. De
poging om het StarTrek te laten zijn, is maar
gedeeltelijk gelukt. Zo komen de Romulans

weer eens langs voor een bezoekje (altijd
leuk!!). Maar verder een te vreemde omge
ving. Het is in iedergeval zeker geen Reisa.
De politieke ontwikkelingen zijn goed, de dia
logen tussen de verschillende spelers sluiten
goed aan. Ze zijn zeker niet plat, maar goed
uitgebalanceerd. De ontwikkelingen op de
Enterprise zelf vind ik echt goed. De Holodek
en de bridge zijn goed weergegeven en de
spelers zelf zien er ook goed uit, maar ik vind
dat het spel hier en daar wat steken laat vallen
met de away missions. Zoals ik al zei, niet
StarTrek genoeg naar mijn zin, maar wel de
moeite waard.

StarTrek Generations
Ach ja, in de voetsporen van de eerste film
van de TNG crew, volgt nu de computer
game, grafisch zeer goed neergezet, leuk
voor het kleine vertier, maar naar mijn idee te
strak omlijnd. Het liet op mij een knullige
indruk na. Zoveel genot als ik had beleefd aan

de film, zo weinig inhoud had het spel.
Jammer maar waar. Toch is het niet een en al
negatief. Ook hier is net als bij eigenlijk alle
StarTrek games totnogtoe de auditieve waar
de absoluut goed neer gezet. Uitblinkende
muziek, gecombineerd met de cast-stemmen
en de andere bekende en minder bekende
geluiden van de serie geven hun stempelt.
Wat het spel helaas nekt, is het principe van
A+B=C, jammer, maar gelukkig zijn er meer
StarTrek games en hoeven we ons niet op te
hangen aan een game.

StarTrek: Hidden Evil
StarTrek Hidden Evil speelt zich af na de laatst
verschenen film van TNG Insurrection. Je
keert terug op de planeet van de Ba' Ku, om
weer één van de mysterieuze geheimen van
het universum op te lossen. Je speelt in dit
spel Sovok. Sovok is een mensenkind dat is
opgegroeid bij Vulcans. Inderdaad, hij kan de
Vulcan nerve pich. Ook dit spel is net als zijn
twee voorgangers een point en click avontuur
en ik vrees dat ook dit spel gaat waar zijn
voorgangers al geweest zijn. Het biedt een fris
perspectief om eens niet een bekende speler

te spelen, maar een verse ensign. Verder zijn
de achtergronden enorm gedetailleerd, maar
het zal je niet erg aan het denken zetten,
zeker niet als je al een gevorderde adventure
game player bent.
De grafische mogelijkheden zijn wel verbe
terd ten opzichte van zijn voorgangers, maar
dat is helaas niet meer dan de game evolutie.
Een leuk spel, dat er toch net weer niet hele
maal uit springt. Maar niet verkeerd om
gewoon eens te spelen.

StarTrek TNG:
Birth of the Federation
Birth of the Federation is een naar mijn idee
goed ontwikkeld plot, wat goed tot uiting
komt. Het is een uitdagend strategisch spel,
waar je vanuit de groepering die je kiest, tot
in het zweet badend, een goed werkende
strategische offensieve campagne moet gaan
voeren. Het enige minpunt van deze game is
dat het een pre-werp omgeving weergeeft,
een pre-TOS situatie die niet goed tot uiting
komt omdat de maker MicroProse, het alleen
recht voor TNG heeft. Dus het concept is
goed, de realisatie is goed, het maakt alleen
de Trek tijdlijn niet geheel kloppend. Verder is
het wel weer een spel zoals je het van de
StarTrek games verwacht. Er is weer goed
geprobeerd de grafische en geluidssfeer goed
over te dragen, maar dat lukt niet overal. Dit
is een spel voor het spelen en gaat ver buiten
het simpele entertainment niveau van de
meeste games. Eenspel dat, als je het je eigen
gemaakt hebt, niet snel meer loslaat.
Toch zet ik vraagtekens bij de toegankelijk
heid van het spel. Heb jij het in je om een rijk
te creëren waar je je in kunt vinden, plaats
jezelf in de schoenen van de Romulans,
Klingons en de leden van de Federation en
neem de Alpha quadrant in.

lees verder op pagina 14
voor meer DS9-Star Trek games... >

..) ~...------tllL.. -..../'
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Verschenen in de reeks van DeepSpace Nine

In de reeks van DeepSpace 9 is nog niet zo
heel erg veel verschenen. Ik zal uiteenzetten
wat er van verschenen is en wat er binnen
aanzienlijke tijd aan gaat komen plus mijn
verwachtingen van deze games.

StarTrek DeepSpace Nine: Harbinger
Harbinger is een goede poging tot het maken
van een echte StarTrek game. Deels denk ik
dat de makers er in geslaagd zijn, maar hier
en daar mist het een paar puntjes. Je speelt
een man die luistert naar de naam Bannik,
een afgezant, die naar DS9 is gekomen om
een diplomaat te ondersteunen met zijn
besprekingen met een onbekend ras uit de
Gama Quadrant. Deze game speelt zich nog
even af voor het hele concept van de
Dominion en de [ern Ha'dar. Als blijkt dat de
diplomaat vermoord is, ligt alle druk op jou,
om het eerste contact te maken met dit
vreemde ras. Het plot is goed geschreven en
past echt in de DS- periode van ongeveer het

3de seizoen, de sfeer van het station is goed
overgebracht, en bijna alle regulars hebben
hun stem geleend voor dit project. Op
O'brien, Bashir en [ake Sisko na, was iedereen
uit het 3de seizoen van de partij.
De minpuntjes van het spel zijn denk ik dat
het te statisch is en dat de 'Drone bots', die je
van het begin tot het eind tegenkomt een
beetje StarTrek vreemd zijn. Het zijn elemen
ten die niet binnen het geheel passen van
StarTrek. Een fout die ook al was gemaakt met
'A final Unity'.

StarTrek DeepSpace Nine:The Fallen
Deep Space Nine The Fallen is een game die
nog moet verschijnen. Het is een spel waar ik
toch wel hoge verwachtingen van heb,
omdat ik in de verschillende screenshots die
al vrijgegeven zijn, dingen heb gezien die ik
toch wel interessant vind. Zo is de sfeer van
DS9 goed overgebracht. De duistere sfeer van
deze Cardasian makelij is in detail uitgewerkt.
Zo vind ik het shoot em up concept voor een
StarTrekgame ook wel een welkome verande
ring, zeker als je er vanuit gaat dat het meren
deel van de StarTrek games adventure of
strategie games zijn. Er is nog weinig echts te
melden van deze game buiten het feit dat het
me een interessant concept lijkt. Het is een
first person shooter, dus vergelijkbaar met de
bekende Lara Croft games, alleen speel je hier
met drie verschillende persoonlijkheden. )je
zult kunnen spelen met Sisco, Kira en met

Worf. Maar om een beter idee van de game te
krijgen, kun je kijken op de website:
www.simonsays.com/thefallen_site.

Verder zijn er op infotainment-gebied nog
wel wat dingen verschenen in de DS9 reeks,
maar geen games meer. Zo versvcheen de
EmisseryGift set. Eenpakket met de pilot van
DS9, de aflevering Emissery,en de Harbinger
game, de intereactive technical manuel van
de Enterpirise NCC1701 D. Verder zit er nog
een audio tape in met een basis cursus
Klingon, leer de taal van het strijdersvolk!
Een leuk pakket voor de heb, maar veel meer
heeft het niet te bieden.



Verschenen in de reeks van Voyager

Startrek Voyager: Elite Force
Ook Elite Force moet nog verschijnen. Het
heeft naar mijn idee een leuk ontwikkeld plot
met een leuke game-insteek om een war like
game te creëren voor Voyager. Het is een
game, gebouwd op de bekende Q3 engine.
Als Voyager vast komt te zitten op een oude
vreemde Alien ship Yard, is het aan jou en de
rest van de crew om de problemen op te los
sen. Je zult schepen binnendringen van

bekende en minder bekende Aliens. Een van
de meest gevreesde aliens van het startrek
imperium zal ook zeker zijn intrede doen in
jouw domein: de Borg. Het is jouw taak als lid
van de Elite force, om uit te voeren wat Tuvok
en [aneway je opdragen ..Heb jij de kracht om
de dingen volgens het boekje te doen of zal je
hier en daar wat Maquis technieken uit de
kast moeten halen om te overleven?
www.ravensoft.com/eliteforce.

StarTrek InfoTainment

In de reeks van de infotainment zijn onder
meer verschenen:

StarTrek Klingon
Deze interactieve film laat je een nog levende
Gowron zien die je als mens laat zien hoe het
is om Klingon te zijn, om de werelden dichter
bij elkander te brengen. Jespeelt een Klingon
jongen die de dood van zijn vader moet gaan
wreken. Heb jij de kracht en de eer om de
juiste man zijn leven te ontnemen, om jouw
vader te wreken voor zijn onrechtvaardige
dood? Qua'pla!! Een leuke interactieve game,
alleen wel wat aan de korte kant en misschien
wat gemakkelijk. Wel een leuke interactieve
Klingon taalcursus.

StarTrek Borg
De titel van het spel laat het al min of meer
zien, je bent een kadet wiens vader is ver
moord door de Borg. Q komt langs om je de
gelegenheid te geven je vader te helpen in
het verleden en zijn leven te redden.
Wie heeft er ooit gezegt dat Q een vervelend
wezen is? Ik!! Speel de game en doorzie de
grappen en grollen van Q en bescherm je
tegen het assimilatie-gevaar van de Borg. Een
goed ontwikkelde interactieve film, met een
beter en langer plot dan dat van StarTrek
Klingon. Toch is deze game ook wat aan de
gemakkelijke kant. .. als is het zeker geen ver
keerde game om in je collectie te hebben.

StarTrek encyclopedia
Een interactieve cd-rom met alles van
StarTrek, van TOS tot en met Voyager. Zeker
een leuk hebbedingetje om in de kast te heb-

Verder is er in de
Voy reeks niet
heel erg veel ver
schenen. Er is op
een bepaald
moment wel een
limited edition
van een StarTrek
Voyager desktop
inhancer ver
schenen.

ben staan. Alles wat je ooit hebt willen weten
van StarTrek is daar in terug te vinden ...

StarTrek the next generation interactive
technical manual
Haal je hart op en loop op de Enterprise
NCC1 701-D. Een leuke game, met plaatsen
op ons voormalige aanvoerschip, die zelfs
nooit in de serie echt helemaal goed belicht
zijn. Grappig. Wanneer zal de versie voor de
Enterprise Everschijnen??

StarTrek Starship Creator
StarShip Creator is een leuke game om zelf
eens een FleetYard te spelen. De enige
begrenzing is je eigen fantasie als het op het
bouwen van de Starships aankomt. Jekunt na
het bouwen zelf je crew samenstellen en je
eigen foto inladen. Zo kun je de positie inne
men van de captains chair. Ook kun je een
van Starfleets grote Captains op jouw ship
zetten als the chain of commando Alle grote
Captains der aarde en daarbuiten staan tot je
beschikking. Als je dit alles gedaan hebt, is het
schip zo ver om haar uit te laten 'varen'. Haar
eerste warp ritje en verdere game ontwikke
lingen zullen zich ontwikkelen. Ik vond het
een leuk spel om te spelen, maar misschien
wat aan de vlakke kant. De missiesop zich zijn
nu niet de meest spectaculaire aspecten van
het spel. Jammer, maar waar Starfleet acade
my iets moois had, doet dit spel te kort.

StarTrek: Companions
Deze companions zijn al reeds verschenen
voor The Next Generation en Deep Space
Nine. Deze twee zeer complete naslagwerken
voor StarTrekseries,die helaas afgelopen zijn.
Je kunt alle TV-teasers zien die uitgebracht
zijn. Ook bevatten deze cd-roms alle informa
tie die met de series te maken hebben, perse
nagers, verschijningsdata van series e.d.

...------...--_..J ~
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De beschikbare onlinegames in het
StarTrek universum

Een van de games in deze reeks van puur
online amusement is Qonquest Online. Je
speelt een Q, nee, niet de Q maar een Q die
een wedstrijdje aangaat met de andere
almachtige Q's over complete heerschappij
van het universum. Ganzenborden voor de Q.
Leef je in, in de rol als almachtig opperwezen.
Heb jij het in je om de doortraptheid van de
Q toe te laten in je menselijke genen? Een
leuk spel met vele online uren vertier. De
moeite waard.

Nieuw releases te verschijnen in het StarTrek
game universum

Verschillende games gaan in de komende
periode verschijnen. Eenvan de nieuw te ver
schijnen games is StarTrek New Worlds.
StarTrek New Worlds is een kolonisatiespel.
Het is jouw taak als Federeation, Klingon of als
Romulan jouw missiedoelen te vervullen en
alleenheerser van de te koloniseren planeet te
worden. Een spel met een hoog grafisch
gehalte. Ook ben je voorzien van leuke game
play. Het is een spel met een beetje command
en conquer insteek, maar dan anders ...

Een andere game die als nieuw staat te ver
schijnen is StarTrek Elite Force, maar daar
heb ik hierboven meer dan genoeg over ver-

meld. Hetzelfde geld voor StarTrek Deep
Space Nine Fallen. Eenspel dat nog niet door
mij besproken is, is StarTrek DeepSpace
Nine Dominion Wars. Het is een spel dat je
terugvoert naar de laatste twee seizoenen van
de televisieserie. Het spel kan vanuit verschil
lende perspectieven bekeken worden, wat
inhoudt dat je het spel op verschillende
manieren kunt spelen. Jekunt het spelen van
uit het oogpunt van de Federation, ook kun je
de Klingon bondgenoot spelen in het geheel.
Een andere leuke ontwikkeling is denk ik dat
je ook in de huid van de Dominion kan krui
pen, om zo de [ern'Hadar of de Cardasians te
besturen. Welke partij je ook kiest, het is een
harde strijd, verspreid over dertig missies, om
de heerschappij van het alfa kwadrant.

StarTrek de
Toekomst
Op game-gebied net
als met de ontwikkelin
gen van de series, blijf
ik vol spanning wach
ten welke weg we in de
toekomst zullen ins
laan. Wat .komt er na
Voyager? Welke films
staan er nog te verschij
nen, en waar gaan we
heen met de hele
entertainment bran-

che. Om larnes T. Kirk te citeren: lito boldly
go where no men ... no one has gone before"

- - - PRIJSVRAAG - - -

Enkele dagen na het verschijnen van dit
magazine komt er een prijsvraag op de web
site van The Flying Dutch te staan. Ga naar
www.tfd.nl, vul de vragen in en win 2 kaarten
voor de Utopia conventie in november, waar
The Flying Dutch uiteraard bij aanwezig is!
Deze prijsvraag is in samenwerking met
Realgamer en Infogrames.

NO SUBTI~tES
Original.Motion Picture COT71jJ(llIy

Wij leveren middels postord-er verkoop:
• Alle Star 'rek en Babylon 5 series zonder ondcnitcling
• AmcrikaanseiNTSC-VI-IS import
• PAL& NTSC Lascrdiscs, DVD's en CD-soundtracks
• Science Pietion Merchandisc
• Star Trek Uniforms en (gesigneerde) foto's

~~: Bij vaste verzending van series géén verzendkosten.
Sorrv! NoSubfitlex- Postbus 412,2180 AK Hillegom

Tcl.: î Fax: 0252 - 52 5528
E-mail: inf'o@solry.demon.nl • Website: www.sorry.dcrnon.nl

TOTAAL RUIM 22.000 TITELS LEVERBAAR

Claire Stansfield
(A/ti, Xena: Warrior Pri
Jersey Devil, The X-Files)

IG Hertz/er
(Genera1 Martok, Star Trek: 059)

Richard Bigqs
Hotel, (Dr. Frank/in, Babylon 5

, Scheveningen.
Toegangskaarten kosten in de voorverkoop 11.87,50 voor
het gehele weekend (of n. 47,50 voor een dagkaart).
Reserveren wordt aanbevolen. Kaarten zullen aan
dc deur duurder zijn.
Wees snel, het aantal kaarten is gelimiteerd!
Je kunt kaarten bestellen d.m.v. overschrijving op
bankrekening 36.36.64.4t6 t.n,v. Stichting Utopia
teAmsterdam.
Voor meer info:
Stichting Utopia,
Assendclûstraat S-t,
1013SP Amsterdam.
Tel: 020-6818236.
email: utopia@club.tip.nl
Http://www.sfreport.nl (Utopia logo)
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Door: Kirsten Bloemsma

FEDCDN B IN BDNN.
DUITSLAND

Op 19 tot en met 21 mei werd er in het
Maritiem Hotel in Bonn (Duitsland) de achtste
Federation Convention (afgekort FedCon)
gehouden. Dezekeerwas er een indrukwekkend
aantal acteurs aanwezig (niet alleen van Star
Trek, maar ook van Babylon 5): Robin Atkin
Downes (Byron), Richard Biggs (Or. Stephen
FrankIin), ferry Doyle (Michael Garibaldi),
Andrew Prine (speelde in een TNG aflevering,
een DS9 aflevering + in de serie 'V'), Richard
Herd (speelt Admiral Paris in de aflevering
'Pathways' die hier nog moet komen + speelde
in 'V'), Gary Lockwood (Gary Mitchel in 'Where
no Man hos Gone Before' van TOS), Chose
Masterson (Leeta), Alice Krige (Borg Queen in
'First Contact'), Denise Crosby (Tasha Yar),
RenéAuberjonois (Odo), Marina Sirtis (Deanna
Troi), Michael Dam (Worf) en Brent Spiner
(Data). Tim Russ (Tuvak) kwam een concert
geven met Neil Norman and bis Cosmic
Orchestra. Verderwaren Lolita Fatjo (productie
assistente), fackie Edwards (persoonlijke assis
tente van Patrick 'Picard' Stewart) en Richard
Arnold (Star Trekexpert) aanwezig.

De conventie begon op vrijdag 21 mei om
13.00 uur, maar je kon al vanaf 12.00 uur
naar binnen. Omdat de ervaring van vooraf
gaande jaren leerde dat je het beste meteen
bij binnenkomst alvast kunt reserveren voor
volgend jaar, stonden wij alom 10.00 uur in
de rij. Daar kregen wij te horen dat alleen
leden van de Duitse fanclub eerder naar bin
nen zouden mogen om alvast plaatsen voor

volgend jaar te
reserveren.
Blijkbaar is dat
óf niet over
gekomen bij
de organisa
tie óf door
ons verkeerd
begrepen,
want voordat

wij het wisten
hadden wij hele
lage volgnum
mers voor vol
gend jaar te
pakken.

Buiten de officiële handtekeningensessies op
zaterdag en zondag (afhankelijk van je volg
nummer) waar alleen Marina Sirtis, Michael
Dom, [erry Doyle en René Auberjonois aan
wezig zouden zijn, werd er op de eerste ver
dieping door alle andere acteurs behalve
Brent Spiner (die geeft nooit handtekenin
gen) gesigneerd. Hier kreeg je ook goed de
gelegenheid om foto's te maken of een kort
praatje met de acteur te houden. Bovendien
personaliseerden zij de foto's, iets wat tijdens
de officiële sessiesnooit gebeurde.

Om 17.00 uur kwam voor ons de eerste inte
ressante gast: René Auberjonois. Deze man
lijkt totaal niet op Odo. Het is een zeer vrien
delijke en humorvolle man, die regelmatig op
toneel gek staat te doen. Zo heeft hij een lied
je gezongen (en daarbij danspasjes uitge
voerd) uit 'Little Mermaid' waarin hij als de
chef vis kok te horen is. Hij wist leuke verhalen
te vertellen over hoe gek hij zich af en toe
voelde als hij in de rol van Odo moest morlen.
Verder heeft hij ons haarfijn uitgelegd hoe je
zijn naam uitspreekt. Dit naar aanleiding van
een vraag uit het publiek, waarbij de vraag
steller zijn naam z6
allerbelabberst uitsprak,
dat René de hele zaal
heeft geleerd hoe het
dan wél moest (Au-

ber-joln-ois: o-ber
sjon-wa).

Hierna zijn
Patricia Konneman
en ik naar de pers

conferentie gegaan.
Alle acteurs behalve

Cary Lockwood waren
hierbij aanwezig.
Jammer genoeg duur
de deze persconferen
tie maar 20 minuten,

maar was zeer zeker de moeite waard aange
zien we helemaal vooraan zaten en dus per
fecte foto's hebben kunnen maken. Veel
vragen werden er overigens niet gesteld.
Het waren meer de acteurs onderling die een
beetje gekheid zaten uit te halen. Marina
Sirtis was erg gespannen en stond erop dat ze
een sigaret zou roken. Michael Dom had
voornamelijk ogen voor Alice Krige.
De Babylon 5 acteurs en de acteurs die wel
eens een rolletje hadden gespeeld zaten er
een beetje verloren bij, omdat de meeste aan
dacht tech naar de Star Trek mensen uitging.
Na afloop van de persconferentie stonden wij
op de gang nog even na te praten, toen we
opeens midden tussen alle acteurs stonden,
die op weg waren naar de openingsceremo
nie. Ik botste zowat tegen Brent Spiner op!!!
Patricia was zo verbouwereerd dat zij bijna
met de acteurs meeliep het podium op.

Om 20.00 uur was de officiële openingscere
monie, waarbij de acteurs op het toneel aan
ons werden voorgesteld. Na deze opening
kwam Marina Sirtis voor haar praatje. Ook zij
lijkt totaal niet op Deanna Troi. Deanna is erg
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'lief' en rustig. Marina is veel pittiger en je
hoeft haar niks wijs te maken. Zij vertelde ver
halen over haar hondje die door Michael
Dorn en Jonathan Frakesals voetbal gebruikt
zou worden. Ook wist ze mooie anekdotes te
vertellen over de opnames van 'Generations'
tijdens het neerstorten van de saucer section.
Zij moet daar aan de helm zitten, maar de
stoel stond in de brand, wat niemand wist
behalve zij. Ook vertelde ze hoe het was om
door Michael Dorn gekust te worden. Daarbij
had hij rare geluidjes gemaakt. Toen ze hem
had gevraagd of dat Michael of Worf was
geweest was hij grijnzend weggelopen.
Verder probeerde ze Michael aan de vrouw te
helpen. Sollicitaties kon je bij haar indienen.

Na Marina was Michael Dorn aan de beurt.
Hem vond ik wel wat op Worf lijken. Een seri
euze man die niet gauw gekheid uithaalt. Ik
vond hem dan ook iets minder interessant
omdat ik zijn verhalen niet zo leuk vond om
naar te luisteren. Wel vertelde hij leuk over het
verschil tussen Terry Farrell en Nicole de Boer
Oadzia en Ezri Dax). Uit hoe hij het vertelde
kreeg ik de indruk dat hij wel een oogje op
Terry had (gehad) en hij liet doorschemeren
dat Nicole verschrikkelijk lekker kon zoenen!

De tweede dag begon met [erry Doyle en
Richard Biggs. Aangezien ik geen Babylon 5
fan ben, heb ik hun praatje overgeslagen en
ben op de eerste verdieping handtekeningen
gaan halen. Allee Krige is een hartstikke lieve
vrouw die in de verste verte niet lijkt op de
Borg Queen. Ze nam voor iedereen de tijd,
keek iedereen aan, personaliseerde alle foto's
en zette er zelfs nog wat bij. Alleen, wat had

ze nou toch op die van mij geschre
ven? Ik kon hel echt niet goed lezen,
totdat ik me realiseerde dat er 'Alles
Gute' stondl Later op de dag stond
Bob Driessen bij haar in de rij. Bij
hem zette ze er 'Resistance is FutiIe'
op. Hij vertelde haar toen dat ze bij
mij een Duitse kreet op de foto had
gezet. Ze had zich verontschuldigd
en tegen hem gezegd dat ik terug
kon komen en dat ik dan gewoon
vooraan in de rij kon gaan staan en

~!Il"I1!!1~ dat ik dan een nieuwe zou krijgen.
l...,;,~~. Eerst had ik zoiets van 'Dat hoeft

toch helemaal niet' maar later ben ik
inderdaad toch maar terug gegaan.
Ik vertelde haar het verhaal en
wederom verontschuldigde ze zich
een aantal keer. 'Oh, sorry, sorry,
sorry! Meestal luister ik naar de taal
die er gesproken wordt. Als de men
sen niks zeggen, dan doe ik het
meestal in het Engels.
Bij jou is dat dus helaas fout gegaan.
Ik geloof dat ik wel bij meer
Nederlanders 'Alles Gute' op de foto
heb gezet. Als je ze ziet mag je ze
allemaal terugsturen en ze hoeven
niet in de rij te staan en ze hoeven

ook niet opnieuw te betalen. Sorry
hoor!!! Ik vind het zo vervelend! Neem me
alsjeblieft niet kwalijk' .. Ze ging bijna voor me
op haar knieën! Ik zei dat het allemaal niet gaf
en helemaal niet erg was en dat ze het zich
niet zo moest aantrekken, maar blijkbaar
vond ze het een verschrikkelijke blunder! Ze
heeft hiermee wel mijn hart gestolen!

Om 11 uur stond Renéweer op het podium,
gevolgd door Brent Spiner. Hij is ook een ver
schrikkelijk leuke man die heel erg leuk weet
te vertellen. De verhalen dat hij niet mee zou
willen doen met een tiende film zijn volgens
hem helemaal niet waar en we moeten niet
zo snel geloven wat we allemaal op het
internet lezen. Iedere keer als er iemand met
een bewering kwam aan de hand waarvan
men een vraag wilde stellen vroeg hij: 'Dat
heb je zeker op het internet gelezen?' ..
Vanuit de zaal werd regelmatig gevraagd of
hij een liedje wilde zingen, maar dit weigerde
hij. Opeens kwam Marina Sirtis het toneel
opstormen met de tekst van een liedje
in haar hand en toen hebben
ze samen staan zingen. Hij
vertelde ook eerlijk dat hij
geen handtekeningen gaf
omdat hij daar gewoon
een verschrikkelijke
hekel aan heeft en dat
hij het veel leuker
vindt om met de
mensen te praten.

Na Brent Spiner kwam
Alice Krige op het
toneel, die ik helaas niet
haar verhaal heb kunnen

horen doen, omdat op dat moment 'mijn'
handtekeningsessie begon. Deze sessie ging
heel erg snel en was beduidend beter gere
geld dan voorgaande jaren (alhoewel ik daar
toen geen klachten over had). In plaats van
dat de acteurs allemaal achter dezelfde tafel
zaten, zaten ze allen achter een aparte tafel.
Je werd van de ene naar de andere acteur
geleid door een wachtrij, waar je heel snel
doorheen was. Men was ook niet zo heel
streng als voorgaande jaren, want ik heb
Michael Dorn 2 foto's kunnen laten signeren.
Eén keer op een foto van hem alleen en één
keer op een foto waar hij met Gowron op
stond en die ook al door Robert O'Reilly
gesigneerd was.

De handtekening van Denise Crosby hebben
we toevalligerwijs ook nog gekregen.
Eigenlijk zou zij alleen haar nieuwe video
'Trekkies' signeren. Maar ja, je snapt hem vast
al: deze was in het Duits nagesynchroniseerd
en die wilden wij dus geen van allen hebben.
Gelukkig hadden wij wel allemaal een foto
van haar weten te bemachtigen en stonden
we helemaal vooraan in de lange rij met 7
Nederlanders. Toen zij dus begon te signeren
heb ik haar uitgelegd dat we heel graag de
video wilden hebben, maar wel in de origine
le versie en dat we bereid waren om de prijs
van de video te betalen (die we dan niet hoef
den te hebben) als zij haar handtekening dan
op de foto wilde zetten.
Ze begreep ons meteen en zette direct haar
handtekening zonder dat wij haar daarvoor
hoefden te betalen!

Om 20.30 uur kwam Michael Dorn weer op
toneel, gevolgd door het concert van Neill
Norman and his Cosmic Orchestra met Tirn
Russ.Degenen die op 13 mei in Nieuwegein

aanwezig waren weten hoe
swingend dit was! Chase
Masterson kwam ook nog
een 3-tal lied-
jes zingen,
wat erg leuk
was. Zij heeft

goede
Eén



REPORT Verslagvan de FedCon conventie in Duitsland

eigen gemaakte tekst op het liedje
'Diamonds are a Girl's Best Friend', maar dan
heette het 'Latinum is a Girl's Best Friend' en
het ging over Dabo girls.

De zondag begon met een praatje van
Denise Crosby. Helaas heeft zij niet zo veel
interessants meer te vertellen. Zij heeft dan
ook maar één seizoen meegedaan.
Als allerlaatste gast stond Marina Sirtis op het
programma, gevolgd door de sluitingscere
monie. Robin Atkin Downes zong een heel
mooi zelf geschreven liedje, waarbij hij zich
zelf op piano begeleide. Ook Denise Crosby
deed een poging om een liedje te zingen,

maar deze poging faalde jammerlijk.
René Auberjonois zong deze keer de gehele
tekst van het liedje uit 'Littie Mermaid' met
de daarbij behorende pasjes en getooid met
een koksmuts die hij had gesigneerd en
inbracht voor een volgende veiling. Nadat hij
klaar was, begon de hele zaal enthousiast te
klappen. De Babylon 5 acteurs sprongen hier
op in door gek te gaan doen en het publiek
op te jutten door te blijven gaan met juichen.
Op een gegeven moment werd iedereen een
beetje door hen aangestoken, waardoor
Renéopeens zijn broek begon los te knopen,
zich omdraaide naar het publiek en bijna zijn
broek liet zakken!!! [erry Doyle sprong hier op

in door ook zijn broek te laten zakken, waar
na hij van het toneel gestuurd werd. Alice
Krige en Marina Sirtis kregen beiden ook een
daverend applaus, waarvan zij erg onder de
indruk waren. Marina stond zelfs bijna te hui
len en Alice kon zich ook moeilijk goed hou
den. Volgend jaar wordt FedCon 9 opnieuw
gehouden in het Maritiem Hotel in Bonn, in
het weekend van 6 t/m 8 april. Gasten
(onder voorbehoud) tot nu toe: Jonathan
Frakes(Riker) en Levar Burton (Geordi).

Veil hier je eigen spullen

Te koop:
Star Trek Voyager Videobanden nummer
1.10 t/ml 4.3 (compleet en Star Trek deep
Space Nine nummer 5.1 t/m 6.3 (compleet.
Prijs per band f 25,--
Dave Holtermans, Tel: 06-506 83 817
E-mail: dholtermans@hotmail.com

REPLICATOR ROOM

N~m: __

Adres:

Postbus:

WoonplaatJ:

\\( VJfE1" N\E\ WA, ~\E AAN M~N
PROGAAIV\lV\A \-\cB~N "é~ANDe'R~J MAAR

'\\,~E\S VI\-"1 .)uWl: \-\ET ONM\OOél..\_)\<
G¬ -OAAN fV\A~el\J H ~

Heb jij ook 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 'm op naar:
The Flying Dutch o.v.v. ReplIcator Room,
Postbus 135, 3500 AC Utrecht

Te koop wegens dubbel:
Star Trek Voyager Profiles tradingcards van
Skybox voor slechts f10,-. Ik wil ook ruilen
tegen losse kaarten van Voyager serie 1
(Caretaker) en serie 2 (overige episodes sei
zoen 1 en 2). Mail me even voor een gede
tailleerde lijst: jantlneke®whale-mail.com.

The Flying Dutch neemt geen enkele verant
woording voor de inhoud van de advertenties
die geplaatst worden in deze replicator room.
Advertenties die illegaal kopiëren aanbieden
worden geweigerd.

• Commerciële advertenties kosten ft 2,50 per regel

r------------------------------------------------------------------

Telefoonnummer:

Mlln advertentie voor de Repflcator Room Is,

Udnummer TFD:

Gevraagd: Ll I 1 I ..L._ L_ 1 I 1- ..LLLl_._1 .....1_,__.........._.__._..__._.........._.._.......
Gemiste aflevering van de BBC: DS9 seizoen L 1 i 1 i L1 1 I LIL III I l J I 1 I
5, aflevering Call to Arms, seizoen 6 A time to 1 I I I
stand, Rocks and Shoals, Sons and daugh- j
ters, Behind the lines, Favor the Bold.
R. Sleyper - Oost-Souburg Tel: 0118-462859 1 1 1
E-mail: rsleypen@zeelandnet.nl L 1 ,I I 1 1 I I I I I I I I ,I I I I I I I I I

~ Cfbru" t-tn hok.Jto \lOOf Ho I,.IU,of: r.sleypen@hetnet.nl L ..J

\.. \.._--.., .----,"----------------~II

[·mall:
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O.P.S leesje allesover jouw vereniging

!itar Trek Fanclub~-_....;;----- ,---..;.;;.---

Vande voorzitter,

Zoals u allemaal onder dit stukje kunt lezen,
zijn de vraagtekens in het vorige nummer nu
gelukkig veranderd in de namen van de op de
jaarvergadering gekozen nieuwe bestuursle
den. Het bestuur heeft inmiddels de eerste
stappen gezet op het bestuurlijk vlak. We
hopen dat leden met vragen, ideeën, proble
men contact met ons opnemen zodat we er
notie van kunnen nemen en er iets mee kun
nen doen. Om een vereniging goed te kun
nen besturen hebben we namelijk informatie
nodig van de leden.
Alleen op deze manier kunnen we samen de
vereniging groot, maar vooral goed en gezel
lig houden. Ik hoop veel leden te kunnen
begroeten op 1 oktober als de TFD zijn laatste
conventie van dit jaar zal houden.
Ik wil op deze plaats Warp 9 bedanken die de
door hun op 1 oktober geplande open dag
voor ons verplaatst heeft naar 17 september.
Als laatste wil ik de nieuwe Star Trek vereni
ging in Nederland "The Federation" welkom
heten en ze succes wensen.

THE FLYINIi DUTCH fanclub is de énige
Nederlandse Star Trek vereniging

Postadres:
Telefoon:
Fax:
Website:
E-mail:

Postbus 135, 3500 AC Utrecht
06 - 55 90 75 43
040 - 254 83 81
http://www.tfd.nl
tfd@tfd.nl

Het bestuur ziet er als volgt uit
Voorzitter: Ericvan der Ven
Penningmeester: Harm Koopman
Secretaris: Ad Post
Vrijwilligerscoördinatie: Ronaid Gordijn
Advertenties&
Zakelijkecontacten:

relations:
Johan de Wolff
Frank Maurits
RenéCaminada

• Korting bij bijeenkomsten
van de vereniging

• 6 x ons Verenigingsmagazine in de bus
• Via onze website actuele informatie:

http://www.tfd.nl
Na aanmelding via de website of via de past,
kan het circa 2 à 3 weken duren voordat je
bericht ontvangt overje aanmelding.

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 verenigings
blad met alle informatie over Star Trek.

Korting met uw lidmaatschapspas
De volgende zaken geven korting op de
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

EriC
The American Book Centre
Kalverstraat 185, 1012 XC Amsterdam

The American Book Centre
Koningstraat 40 (vlakbij het stadhuis), Arnhem

The Gamekeeper
Hartenstraat 14, 1016 CBAmsterdam

Boekhandel De Kier
Nieuwe Rijn 45, 2312 JG Leiden

Simtasia
Nieuwe Haven 116, 2801 ECGouda

Card &. News strips
Agnietenstraat 12, 2801 HX Gouda

Toyrific
Heemraadstraat 3, 3131 VG Vlaardingen

Cs
Lengweg 82, 3192 BL Hoogvliet

Twilight Zone
Voorstraat 432,3311 CX Dordrecht

Deze Pon-Farr
2000 special edi
tion kaart is in een
oplage van 200st.
vervaardigd en er
zijn nog enkele
tienta lIen exem
plaren te koop.
Deze bestel je op
dezelfde manier
als het nabestel
len van oude
magazines van
The Flying Duteh. Deze kaarten kosten
tI. 6,60 per stuk incl. verzendkosten.
Voor post- en e-rnailadres zie onderaan.

OUDE MAIiAZINES TE KOOP

Verzamel nu alle uitgaven die door
The Flying Dutch zijn uitgegeven

September 1995 tI. 5,-
December 1995 fl. 5,-
nr 01 van 1996 tI. 5,'

nr 01 van 1997 UITVERKOCHT
nr 02 van 1997 tI. 5,-
nr 03 van 1997 fl. 5,-
nr 04 van 1997 fl. 5,'
nr 05 van 1997 tI. 5,-
nr 06 van 1997 fl. 5,-

nr 01 van 1998 ti. 6,-
nr 02 van 1998 tI. 6,-
nr 03 van 1998 tI. 6,-
nr 04 van 1998 UITVERKOCHT

nr 01 van 1999 fl. 7;5
nr 02 van 1999 tI. 7'"
nr 03 van 1999 fl. 7",
nr 04 van 1999 tI. 7·',
nr 05 van 1999 ti. 7°',
nr 06 van 1999 n 7/'

nr 01 van 2000 ti. 7·',
nr 02 van 2000 tI. 7/'
nr 03 van 2000 tI. 7·',

Afhankelijk van hoeveel bladen je bestelt,
komen daar de volgende verzendkosten bij:
1 t/m 3 magazines + fl. 5,-
3 t/m 10 magazines + fI. 7,'"
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Open dag Warp 9
Den Haag, van 12.00 tot 17.00 uur
Voor meer informatie:
zie de advertentiepagina op de cover

GenCon 2000, Stripdagen
Brabanthallen, Den Bosch
http://www.stripschap.nl

Chariots of War, Starfury conventie
Gasten: Ted Raimi (Xena)

Hudson Leick (Xena)
http://members.aol.com/Xenaevent

Verzamelmarkt
Darling Market, Rijswijk

1 oktnh"'r

The Flying Dutch conventie
"BorgCon 2000" te Veldhoven
Zie voor meer informatie pagina 4 van dit
magazine of kijk op de website voor de meest
recente informatie:
http://www.tfd.nl

5TARD

lSokl.~o~b~e~r __

F.A.C.T.S. X beurs
Grootste SF-beurs van België
ICC, Citadel park te Gent
http://www.ping.be/facts

28 en "}9 oktober

Utopia 2000 in Scheveningen
Gasten: jG Hertzier (DS9)

Claire Stainsfield (Xena)
Richard Biggs (Babylon5)

http://www.sfreport.nl (klik op Utopia)

'1 N 12 november

Verzamel beurs
jaarbeurs, Utrecht

17 19 november

Contreaty, NCSF conventie
De Internationale Beneluxcon voor Science
Fiction lezers& kijkersMaastricht
Gasten: Ricardo Pinto,

Peter Hamilton,
jaap Boekestein,
Christopher Priest

http://homepage.eircom .net! -goudriaan/
contreaty/Treaty-nl-programme-boekestein.html

HCC-dagen, computerbeurs
jaarbeurs, Utrecht

hlSN \f'1





TRIVIA BOOK. tI. Ll7,95 DEZE NIEUWE KALENDER IS OOK
VERKRIJGBAAR

TROUBLE WITH TRIBBLES CCG
Nuverkrijgbaar de nieuwsteecgset van
StarTrek:Troublewith Tribbles.
SPECIALE LEDENPRIJS (op vertoon van pasje)
• Boosters los 11. 7.95
• Boosterdisplay 11. 225,00

• Starters IKlingen & FederalienJ 11. 27.00
Dezeprijsisperstuk

• Star Trek: Stardate kalender 2001
365 dagenStarTrek,scheurkalender

BOEKENLEGGER SETJES
Nuverkrijgbaarleukesetjesboekenleggers
vanVoyager,DS9,Classicol Insurrection
• Classic 11. 35.00
• DS9 Allenset 11. 49.95
• DS9 Crew 11. 49.95
• Insurrection 11. 69.95
• Voyager A ti. 47.95
• Voyager B tI. 49.95

Kijk nu op de website van Warp9, want daar vind je
de nieuwste boekjes en gesigneerde loto's.

De website van Warp9 heelt alles op het gebied van
science-liction en nog veel en veel meer...

Neem eens een kijkje op www.warp9.nl
- - -- -- ----

BEKIJK NU ONZE WEBSITE: :
• www.warp9.nl . '

~ - ---- - -- ---- -

MUISMATIEN
Eindelijkishetzover:Mooienieuwemuismatten!
Verkrijgbaarzijndevolgendeafbeeldingen:
• Classic Spock 11. 35.00
• Classic Kirk tI. 35.00
• Classic Crew 11. 35.00
• Next Generation 11. 35.00
• Klingon BoP 11. 35.00
• Seven ol Nine tI. 39.95

Ook kun je je nu aanmelden voor de wekelijkse
mallinglist en blijl je op de hoogte van alles op het gebied

van science-liction. Stuur een mailije naar: inlo@warp9.nl
en vermeld bij het onderwerp: aanmelden voor warp9 mailing list

Zodra je het mailtje verstuurd, wordt je wekelijks op de hoogte gehou
den van het laatste nieuws.

AANBIEDING
• Radioscan Enterprise - E 11.69.95 (i.p.v. 11. 99.95)
Bestel'mnu,wantdevoorraadisbeperkt

DE NIEUWSTE KALENDERS VOOR 2001 ZIJN WEER TE KOOPI
Informeernaardeprijzen
• Star Trek: The Original Series
• Star Trek: The Next Generation
• Star Trek: Deep Space Nine
• Star Trek: Voyager
• Star Trek: Ships of the Line

Warp9 kan geen verantwoordelijkheid accepteren voor elke verandering in release data en beschikbaarheid van produkten en prijzen.. .. " . . - -
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