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, Klim in de pen en schrijf
gegarandeerd, maar we laten het altijd
de afgelopen maanden aan de redac-

tie is niet aangekomen! Dus.i.)
Enhet resultaat: NIKS!Tja, zo wordt het toch wel erg lastig voor deze kleine redactie om het
blad te 'vullen', Gelukkig hadden we voor dit nummer nog wat 'op de plank' liggen, maar
nu is die toch echt leeg, Niettemin wens ik u ook voor deze keer, weer veel leesplezier,

Lucie Blom

The Flying Dutch, Pernis
De redactie is via bovenstaand adres te
bereiken of per e-mail: redactie®tfd.nl

Niets uit deze uitgave mag wor~rf over
genomen zonder de schriftelijke 'e'èstémJ
ming van de redactie. Alle teksten b.Jl.b!.en
eigendom van de auteur.

De redactie gaat ervan uit dat de inge n
den kopij afkomstig is van de inze'\Çl~i
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, De a1l\j
sprakelijkheid voor het auteursrecht va,\
ingezonden kopij ligt dus bij de inzender,
De redactie behoudt zich het recht, zonder
opgaaf van redenen, ingezonden kopij niet
te plaatsen, noch terug te sturen,
Copyright 1997 by Paramount Pictures,
Star Trek is registered and trademark and
related marks are trademarks of
Paramount Pictures. All Rights Reserved.
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Door: Jantineke Mulder

NIEUWS

Wanneer ik dit schrijf, is de vakantie nel ten
einde. Dat valt goed te merken,want er is wei
nig nieuws te melden uit Star Trekland. Alleen
William Shatnerheeft veelgedaan, daarom ook
maar liefst drie berichtjes over deze Captain.
Hopelijk volgende keer meer en dan ook wat
OS9.Maar we beginnenmet een feestje...

Op 8 september vierde Star Trek haar 34ste
verjaardag. 34 jaar geleden begon de uitzen
ding van een serie die een van 's werelds
meest populaire science fiction shows zou
worden. Op 8 september 1966 zond NBC
'The Man Trap' uit, waarmee het succesver
haal begon.
De USSEnterprise werd de ruimte ingescho
ten voor haar vijfjarige missie (die echter na
drie seizoenen werd ingekort), maar 'The
Man Trap' was niet de pilotaflevering, noch
was Captain Kirk aanwezig. In de originele
pilot 'The Cage' had [effrey Hunter als
Captain Pike de leiding, samen met Majel
Barret als first officer. Captain Pike viel niet in
de smaak bij NBC en zij vroegen bedenker
Gene Roddenberry om een nieuwe pilot te
bedenken, iets wat zelden voorkomt in de
televisiewereld.

Alleen Spock overleefde de remake. Barret
keerde later in het seizoen terug met geverfd
haar en in de rol van zuster Christine Chapel.
De aflevering die voor pilot door moest gaan
was 'Where No Man Has Gone Before', wat
dus eigenlijk de derde aflevering was.

__ ...all..___ .....r
Het laatste nieuws uit het universum

Sinds het debuut heeft Star Trek alleen maar
bloei gekend en bereikte de serie een 33ste
plaats in de lijst met '100 Grootste Vermaken'
van het Amerikaanse blad Entertainment
Weekly. Star Trek was ook de oorzaak van een
nieuwe manier om mensen te leren kennen:
de fan conventions.
Met vier live-action series, een tekenfilmver
sie, negen grote bioscoopfilms en ontelbare
boeken, stripboeken en andere verzamelob
jecten, heeft Gene Roddenberry's geesteskind
een lange weg afgelegd sinds die eerste uit
zending, 34 jaar geleden.

Wil/iamShatner
William Shatner (Captain [arnes T. Kirk) heeft
tijdens een glamoureus diner in Beverly Hills
zijn medeleven betuigd aan thuisloze kinde
ren. Hij wil graag dat de samenleving meer
doet om deze kinderen een betere toekomst
te bieden. Dat meldt de Official Star Trek
Homepage. De Covenant House California
heeft Shatner de Distinguished Achievement
Award uitgereikt voor zijn 'voortdurende
pogingen om wonderlijke en betekenisvolle
kansen aan kinderen en jongeren te bieden.'
Een collecte bracht $250,000 op voor het
goede doel, naast enkele stille en levendige
veilingen van veel gewilde items zoals een
ingelijst en van handtekening voorzien paar
van Shatners albums. Het hele feest had
plaats in het Regent Beverly Wilshire.
Covenant House is een internationaal non
profit organisatie die hulp biedt aan weggelo
pen kinderen, daklozen en andere kinderen
die in gevaar zijn door hun levensstijl.

In een interview met de TV Guide van 23 sep
tember, zei William Shatner dat
zijn verdriet over de dood van zijn
vrouw Nerine Kidd Shatner, de
inspiratie was tot het schrijven
van zijn nieuwste Star Trek roman
'Preserver'. In het boek vecht Kirk
ervoor om het leven van zijn ster
vende vrouw te redden, die voor
het eerste gezien werd in 'The
Ashes of Eden.' Het volledige
interview is te lezen op:
www.dailynews.yahoo.com/ap/
20000918/shatner _book_ 1.html

Ook heeft William Shatner zich
sterk gemaakt voor anti-roken.
Dat deed hij in een Canadian
Public Service Announcement. In
de advertentie houdt hij een siga
ret op en zegt: 'Een vriend van mij
zou zeggen: onlogisch!' De spot
jes zijn gemaakt door de
Canadese Kankerstichting.
Dank aan [ohn A.D. Holt voor dit!

[ohn DeLancie (Q) zal een optre
den gaan verzorgen als verteller
bij de recente installatie van de
productie 'Words en Music' van
het New Vork Philharmonic.

Naast DeLancies vertelling van het verhaal
achter de klassieke componist Mendelssohns
'A Midsummer Night's Dream,' zullen tijdens
de avond ook optredens verzorgd worden
door de New Vork Philharmonic, sopraan
Danielle de Niese, mezzo-sopraan Margaret
Lattimore en The American Boychoir. Het fes
tival wordt gehouden in het Lincoln Center
for the Performing Arts in New Vork City, in
het laatste weekend van september. Meer
informatie op www.lincolncenter.org.

Parisserveert
Robert Duncan McNeill (Tom ParisVOV) mag
dan een acteur zijn met een baan, hij kan ook
altijd nog gaan bedienen in een restaurant.
Zondag 24 september verwisselde hij zijn
Starfleet uniform voor een schort en ging
werken als ober, allemaal voor het goede
doel. Het Palm Restaurant in Los Angeles
hield zijn 7e Annual Celebrity Server Dinner,
een evenement waarbij de opbrengst gaat
naar het City of Hope National Medical
Center en the National Caneer Prevention
Fund. Kaarten voor het evenement kostten
$500 per persoon. Hiervoor kreeg de gast een
Palm-style Steak and Lobster Dinner, gift eer
tificates van de Palm en andere winkels uit Los
Angeles en omgeving, kleinigheidjes en deel
name aan een denkwaardige veiling.
Andere beroemdheden die hun medewerking
verleenden waren Larry King, Tanya Roberts,
Leif Garrett, [oan Van Ark, [udd Nelson en
Robert Davi, plus plaatselijke bekendheden
en leden van de cast van That 70's Showen
Providenee.

TheVideoExperience
MediaTrek is in het bezit gekomen van een
zeldzame video van 'Star Trek: the
Experience'. Dit meldt Webmaster Matthem
Klaens. Het is een 30 seconden durende pro
movideo en wordt alleen uitgezonden op het
vliegveld van LasVegas en op plaatselijke tv
stationnetjes. Het is ook niet dezelfde video
als velen hebben gezien op de Paramount
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videobanden of op www.startrekexp.com.
Hoewel de video van wat mindere kwaliteit is,
bevat de band shots van de acteurs en veel
van de sets (bridge, shuttle, shuttlebay enz)
en ook een goede sfeerbeschrijving van het
speciale FXvan het ritje.
MediaTrek heeft ook drie clips toegevoegd,
waarin William Shatner ( [arnes T. Kirk) de
beroemde Saturday Night Life Monoloog uit
spreekt, 'Get A Life' SNL Skit In Trek Humor,
een 'TJ Hooker' SNL en de 'Self Centsred
Man' Skit. Dit alles is te vinden op
www.mediatrek.com/scfihq/videos/humor/
humormain.html.

Dr. Richard H. Green, technisch adviseur bij
de eerste drie Star Trek films, is benoemd tot
lid van Board of Directors of Imaging
Technologies Corporation (Bestuur van
Regisseurs van Beeldende Techologie
Corporatie), een bedrijf dat gespecialiseerd is
in de ontwikkeling, productie en distributie
van hoge kwaliteitsbeelden.

Alex Proyas is bezig met de ontwikkeling van
een nieuwe tv-serie die gebaseerd is op Philip
Iose Farmer's tv-serie 'Riverworld.' Dat schrijft
Steve Brannan in de Hollywood Reporter. In
antwoord op de vraag of de serie vergeleken
kan worden met Star Trek, zegt Proyas: 'Ik zie
zeker overeenkomsten. Sterker nog, ik zag
het oorspronkelijk als een moderne versie van
StarTrek na het jaar 2000. Het zal moeilijk zijn
tegen Star Trek op te kunnen, maar ik hoop
dat we de kwaliteit die er bij Star Trek was
kunnen behouden. Maar ik ben niet bang
voor vergelijkingen.

Romulans en Hirogen
Er gaan geruchten dat de spion van het
Engelseblad SFXwoorden heeft opgevangen
dat de Romulans hun opwachting gaan
maken in het laatste seizoen van Voyager,

Volgens
StarTrek.com
doet het e-book
'Star Trek S.C.E.
Book One: The
Belly of the
Beast' door
Dean Wesley
Smith het vrij
aardig in de ver
koop sinds het
debuut in
augustus. Het
boek staat in de
top van de verkooplijsten op
BarnesandNoble.com (gespecialiseerd in e
books) en ook staat het boek in de top 100
van alle boekwinkels op Internet. Applaus
voor Dean Wesley Smith.
Er is nu ook een tweede boek verkrijgbaar:
'Fatal Error'. Het boek wordt verkocht door
Barnes &: Nobles en kost $5. Het is geschre
ven door Keith RA DeCandido.

samen met de
Hirogen. Deze
laatsten zullen
hoogstwaar
schijnlijk ook te
zien zijn in de
komende twee
deler 'Flesh And
Blood.'

Slecht nieuws voor Borgliefhebbers die een
eigen website willen publiceren, zowel de
domeinnamen UnimatrixZerO.com.
UnimatrixZerO.net als UnimatrixZero.net zijn
al geclaimd. En wel door Paramount itself.
Succes met het vinden van een nieuwe
.domeinnaam!

GalaxyOnline.com heeft een nieuwe sectie
aan hun website toegevoegd, de 'Galaxy of
Stars.' Dat melden ze in een persbericht. De
sectie geeft informatie over verschillende SF
sterren waaronder Tim Russ (Tuvok VOY),
Nichelle Nichols (Uhura TOS) en Walter
Koenig (Chekov TOS).
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[antineke Mulder

BDR6CDN i!DDO
lOKT. i!DOD VELDHOVEN

Zondag 1 oktober stroomde de Koningshof in
Veldhovenvol met ScienceFiction liefhebbers.AI
om halftwaalf kwamen de eerste bezoekersbij
de ingang aan. Na evenzoekenwas ook hel ter
rein van de conventie gevonden, want de
bewegwijzering liet een beetje te wensen over.
Hel thema vandaag was Borg en er liepen aok
genoegBorg rond. Als extra activiteit was er een
Assimi/atiespel,naast de gebruikelijke zaal met
handelaren en videovoorstellingen.

Vooriedereen
Marc Ghijssels,organisator: 'Er lopen vandaag
22 vrijwilligers rond en 5 mensen van het
bestuur. Erzijn dus zo'n 30 mensen die hier de
hele boel draaiende moeten houden. Tegen
halftwee waren er al 280 mensen binnen. Het
doel van de conventies is om een soort pro
modag te houden voor alle mensen die van
Science Fiction houden. De meeste aandacht
gaat natuurlijk uit naar Star Trek, omdat TFD
een Star Trek vereniging is. Maar het is
zeker niet zo dat de dag alleen bedoeld is
voor leden. Juist niet. Het is bedoeld om
iedereen kennis te laten maken met SF.Er
komen daarom ook meer niet-leden dan
leden op een conventie:
De vereniging heeft het druk met orqani
seren. Er moet altijd veel gedaan worden
voor alles op rolletjes loopt.

Overal in hel land
Marc: 'Er worden per jaar drie conventies
georganiseerd. Er is een vaste kern die
altijd komt en verder is het gewoon gezel.
lig. We kiezen de locaties op basis van
accommodatie. We proberen ze ook zo
veel mogelijk door het land te verspreiden.
We zijn al eens in Eindhoven geweest. Die
heeft toen heel goed gedraaid en de vorige
keer zaten we in Nieuwegein met TIm Russ.
Maar we zijn ook in Hoorn, Dordrecht en
Zwolle geweest. Dus steeds ergens anders.
De volgende conventie wordt waarschijnlijk
in Zeist gehouden.'
We worden even gestoord door een Borg die
vraagt om een stift. 'Dit is een vriendelijke

Borg: legt Marc uit. 'Willem 'vraagt' in plaats
van dat hij ons assimileert.
Borg is vandaag ons thema, dat proberen we
ook elke keer aan te passen. Er zijn massa's
thema's. Misschien doen we de volgende
keer wel een Ferengi-Con. De keer hiervoor
ging het over Q.We richten ons op populaire
karakters uit de series en daar gaan we wat
omheen doen. We kunnen alle kanten uit:

Nieuwste vertoningen
Zoals gewoonlijk waren er vandaag ook weer
verschillende videovoorstellingen. Het
Astrometrieslab, waar het videoscherm hing,
werd druk bezocht. Pim de Mol, fan en lid: 'Ik
sta nu te wachten op de nieuwe videoband
van Voyager, band 6.8. Die is in Nederland
nog niet verkrijgbaar. Paramount Nederland
heeft de band meegenomen en gaat hem nu
hier als primeur vertonen. Hij schijnt erg goed
te zijn, want dit is al de tweede voorstelling,
wegens groot succes eerder vandaag.'
Band 6.8 bevat de afleveringen 'Tsunkatse' en
'Collective', beide met grote rollen voor
Seven of Nine en dus heel toepasselijk op het
Borgcon thema van vandaag.

Gratis poster!
Ook in de Assimilation Plaza was het druk.
Vele handelaren uit alle hoeken van het land
waren naar Veldhoven gekomen om hun
waren te verhandelen. Paramount Nederland
had een eigen stand waar een enquête inge
vuld kon worden.
Als dank kregen de bezoekers een gratis pos
ter. De keuze bestond uit The Next
Generation, Voyager of The Four Captains. Als
bonus kreeg men bij de keuze voor The Four
Captains de poster van Voyager erbij. Als dat
geen assimilatie is...

Ook de tradingeards en STCCG kaarten vlo
gen als warme broodjes over de toonbank.
Onderlinge verkoop tussen leden vond plaats
in de Assimilation Plaza.Voor wie het niet erg
vond een beetje te duwen en te trekken voor
een plekje, was dit een waar Walhalla van
merchandizing.

Tegen kwart voor vijf was de prijsuitreiking
van het AssimilationspeL [eroen Heemskerk

heeft gewonnen. Samen met zijn neefje
Matthijs bemande hij het schip
Heemskerk, wat het tot de eerste prijs
bracht. [eroen: 'We hebben een dagkaart
gewonnen voor Utopia 2000, een grote
SF-beurs in Scheveningen. Het spel was
niet te moeilijk. Er zaten wel een paar pit
tige vragen tussen, maar het was verder
goed te doen. Ik had wel mazzel bij de
laatste opdracht. Daar moest je met dob
belstenen gooien. Ik gooide drie keer
hoog, toen een keer laag, maar de ander
gooide ook laag. Dat was onze redding:

In totaal waren er 500 punten te verdie
nen. De USSHeemskerk verloor er maar 25

en werd dus overtuigend winnaar. Om vijf
uur was het gedaan met de pret. Bussen vol
vertrokken naar station Eindhoven om vervol
gens de bezoekers per trein weer naar hun
thuisbasis te transporteren. Het was opnieuw
een geslaagde dag.
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Tuvok

BRIEVEN

Via het emergency subspacekanaal hebben we
een signaal ontvangen waaruit Harry Kim kan
opmaken dat er problemen zijn met de website
van The Flying Dutch. Deze site kan al enkele
maanden niet meer worden geupdate wegens
providerproblemen. Harry zal een poging doen
om de website weer operationeel te krijgen en
hem kennende zal dat binnenkort ongetwijfeld
lukken. Hou de site dus in de gaten.

Hallo allemaal,
Ik ben niet zo'n briefschrijver en zeker niet
naar tijdschriften c.q. verenigingsorganen
maar er zijn toch een paar dingen waar ik
even op wil reageren.

1) Ik surf regelmatig naar jullie site maar
bemerk dat die al vanaf 14 juli niet meer bij
gehouden is. Jammer, want ik maakte graag
gebruik van de Ready Room. Ik ben zelf niet
zo'n hele grote fan van chatten. Je weet
immers maar nooit wat voor Dominion-figu
ren je tegenkomt... Is degene die jullie site
onderhoudt op vakantie of zo? Of zijn de
computers geïnfecteerd door een of ander
buitenaards virus? Mensen, doe hier snel wat
aan want het is doodzonde om zoiets dood te
laten bloeden!

2) Wat die gast inzond bij de
Incoming Messages, dat
deugt niet. Je mag denken
wat je wilt, maar het is
typisch Nederlands om
alles en iedereen af te zei
ken. jammer.
Ik denk dat het wel wat
beter kan, ja, door ook
eens een keer per jaar in
het Noorden een conven
tie te houden. Dat er geen
interesse voor is, is flauwekul,
want vorig jaar bij die filmdag
zat de hele zaal vol en ik heb
een hele leuke dag gehad! Als
er meer conventies
Friesland of Groningen
zouden zijn (dan hoe
ven wij ook eens
niet zo'n
hels

eind te reizen) dan zou ik me meteen aan
melden als vrijwilliger. Maar wat heb je aan
een vrijwilliger die vanwege een laag inko
men - dus gebrek aan eigen vervoer - niet in
staat is om op conventies te assisteren. Er zijn
in leeuwarden best locaties waar goede con
venties gehouden kunnen worden. Informeer
eens! Wat ik al zei: wij moeten al zo vaak naar
de Randstad en andere zuidelijke delen van
het land reizen en het kost ons ook uren met
de treinreizen en handenvol geld om naar
Eindhoven, Veldhoven, Utrecht, Nieuwegein,
Rotterdam, Delft of een andere plaats in het
Zuiden des lands te komen en dan zijn we
nog niet eens binnen! (Het is voor ons Friezen
dus net zo ver om naar de Randstad te komen
als andersom!) Kan het zo zijn dat er wel
leden (leeftijd ca. 25 tot 40) in leeuwarden
wonen die geen internetaansluiting hebben
en daardoor mijn oproep hebben gemist?

3) Ik vind het jammer dat de opkomst voor de
conventie met Tim Russzo laag is geweest. Ik
moest echter kiezen. Zoals ik al zei, ik heb een
laag inkomen en twee hobby's die handenvol
geld kosten. Ik heb geen zin om mij ergens
voor in de schulden te steken dus moet ik kie
zen en de Apple-dag, die een maand daarna
op dezelfde locatie zou plaatsvinden, vond ik
op dat moment net iets belangrijker. Van
Oosterhout, die kennelijk net een chagrijnige
bui had, vergeet even dat Russdus wel even
de moeite neemt om deze tussenstap te
nemen en een handjevol fans ondanks een

tegenvallende opkomst een hele
leuke dag heeft bezorgd. (Hij
had dus ook gewoon kunnen
zeggen: Nee, dat kost mij
teveel geld, dat doe ik niet,
maar hij neemt die moeite
toevallig wel voor zijn
Nederlandse fans!) laat
hij daar eens bij naden
ken. laat je niet door
zo'n mopperkont dwars
zitten en ga door met
zulke dingen! Nogmaals,
ik vond het jammer dat ik
er niet bij kon zijn omdat
ik nou eenmaal tussen
twee evenementen moest

kiezen en voor mij is twee
maanden achter elkaar naar
Nieuwegein reizen financieel

niet haalbaar.

Ik wil wel de videoband bestellen, als die er
nog is. Om mijn schade in te halen.

4) Indien jullie een Star Trek spel bespreken,
kunnen jullie dan ook A.U.B. aandacht beste
den aan de Apple-compatibiliteit? De Apple is
allang niet alleen meer het domein van de
DTP/grafische wereld en is met de iMac en de
iBook bezig aan een grote inhaalrace onder
de gewone thuisgebruiker. Er komen dus
steeds meer Apple-aars bij, of jullie Windows
gebruikers dat nou leuk vinden of niet. Denk
er eens aan, want het overgrote deel van de
Star Trek games is ook voor de Apple
Macintosh uitgebracht!

5) Weet jij trouwens, Tuvok, of Q '[ohn de
lancie' als pseudoniem gebruikt. laatst zag ik
een film over een vliegtuigramp waar hij copi
loot was. Jeraadt nooit wat er in dat vliegtuig
voor logo stond? Q! En zo laat hij wel wat
meer van die handtekeningen achter ...

Wat je doet, of je je abonnement/lidmaat
schap opzegt of niet, dat interesseert de
andere lezers niet zo denk ik. Het overgrote
deel geniet van de artikelen in de bladen. Het
leuke, grote interview met jonathan Frakes
een paar nummers geleden. Het leuke verhaal
(ik ben er door tijdgebrek pas veel later aan
begonnen) 'De Liegende Dood'. Wanneer
gaat dat overigens weer verder? Er is voor mij
nog genoeg te lezen en ik kan haast niet
wachten op het volgende nummer.

Enige opbouwende kritiek kan geen kwaad.
Afzeiken, Van Oosterhout, is NOT DONE. Dat
doet alleen een P'taq! jammer van je rug,

hoor, maar moet je
daarom zo'n

botte toon

eerge
voel, ja?
Mochten

jullie het
nodig vin
den de
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Ik ben altijd wat lang van stof, daarom schrijf
ik ook liever geen brieven. Nou mensen, ga
zo door en als er wat is wat mij van het hart
moet dan reageer ik wel weer. Qapla!

M. Schenk, Leeuwarden

Watde site betreft zie de inleiding.
De lokatie voorde volgendeconventiestoot nog
niet vost, voor tips voor een lokatie kun je con
tact opnemenmet de conventie-organisatievia
depostbus van de tfd.
Ik heb inderdaad een hele leuke dog gehad,
want bij buitenlandse conventies worden de
acteursbij wijze van sprekenonder de voetgelo
pen door fans. Dit was in Nederlandeenwelko
me afwisseling.
Bijde eerstvolgendebesprekingvan eenspel zal
er ook vermeldworden of het bewuste spel ook
voordeApplegeschikt is.
o laat overalhandtekeningenachter, neembijv.
de[omes Bondreeks.Bedanktvoor je reactie.

Hoi,
Zojuist het nieuwste clubblad eens doorgele
zen en op twee details na ben ik weer zeer
tevreden.

Ten eerste: in het Star Trek games-overzicht
ontbreekt het spel "Star Trek: Armada".
Wellicht dat dit spel nog in een volgend num
mer kort kan worden behandeld?
Ten tweede: het TV SFoverzicht is inderdaad
geen succes. Voyager komt voortaan op zon
dag (ehh:maandag) op NL2, Babylon 5 wordt
niet meer uitgezonden, net zomin als Earth 2,
Earth: Final Conflict, Psi Factor, Sliders en
Tekwar. Outer Limits weet ik niet zeker meer
of dat nog wel klopt. TOS is naar dinsdag ver
plaatst, 3rd Rock from the Sun ook. Buffy is
opgeschoven naar donderdag, BBC:DS9 is
verschoven naar de woensdag, RLT5 heeft
Babylon 5 vervangen door DS9 zodat je nu 2x
in het weekend DS9 krijgt, ST:TNG draait
weer elke dag; Angel, Charmed, Futurama en
RosweIl zijn weer begonnen.
Daarnaast wordt Lois & Clark nu door
Veronica uitgezonden en de computergeani
meerde serie Starship Troopers op NetS en
dan nog wat andere dingen .... Ach ja, ik denk
dat het wel duidelijk is dat zo'n kijklijst in het
blad geen nut heeft. Beter is het op de websi
te een kijklijst te maken, die kan tenminste
up-tc-date worden gehouden. Maar voor de
rest complimenten voor een goed blad en
een goede fan 'vereniging'!

Brian Dickens

BedanktBrian, voor de update van het uitzend
schema van de televisiezenders. Star Trek
Armada zal ongetwijfeld in dit magazine nog
besprokenworden.
Binnenkort zal de websitevan TheFlyingDutch
weer online zijn en dan zal inderdaad weer een
"kijklijst" worden bijgehouden.

Beste Flying Duteh,
Ik ben bezig met research voor een korte
documentaire film over 25 jan 1995. Dit was
de dag dat de wereld het dichtst bij haar
einde was, dit door toedoen van een 'near
nuclear incident'. In de film die ik wil maken
wil ik een portret van deze dag maken. Wat
deden mensen rond die dag in januari, waar
hielden ze zich mee bezig. Tijdens de reserach
kwam ik er achter dat op 24 jan 1995 in
Amsterdam er een voorpremière was van de
Star Trek film Generations. Ik ben benieuwd
of er trekkies homevideo-opnames van dat
evenement hebben gemaakt. Of misschien in
hun dagboek hebben opgeschreven wat ze
van de film vonden. Hebben jullie suggesties
waar ik een oproep kan plaatsen om deze
mensen te vinden. Of misschien weten jullie
zelf iemand die bij die voorpremière was.
Het is niet de bedoeling dat de mensen ook in
de uiteindelijke film komen. Op het moment
ben ik bezig met het verzamelen van zoveel
mogelijk informatie voor mijn film. In een
later stadium wordt pas besloten wat er
gebruikt wordt. Ik hoop dat jullie me verder
kunnen helpen, bij voorbaat dank.

Prosper de Roos
Documentaire Filmmaker
JohannesVermeerstraat 39 B
1071 DL Amsterdam
Telefoon: 0204708268
Fax: 020 4708269
E-mail: prosperderoos@xs4all.nl

Ik ben benieuwd naar de reactiesvan personen
die evt. op dot evenemtent aanwezig zijn
geweest. Veel succes met de documentaire.
Overigensvindt er in de toekomst helaas wel
een "Nuclear Incident" plaats, moor kon ik van
wege de Prime Directive geen exacte datum
doorgeven.

BesteTuvok,
Vandaag zat het nieuwe magazine in de bus
en ben er gelijk ingedoken en zoals altijd is
het weer een mooi en interessante uitgave
geworden, ondanks wat mevrouw MA Piet
uit Leusden in je rubriek ook beweerde. In dit
nummer van TFD staat een bespreking van de
X-men, the Movie die eind september 2000
in première gaat. Nou mijn beste Tuvok, deze
film heb ik al een maand of 2 geleden gezien
in België (Gent - Decascoop) en ik moet zeg
gen dat het een geweldig spannende film is,
echt waard om te gaan bekijken en niet alleen
voor fans van Star Trek.
Het is een film vol spanning en goed geac
teerd, vooral van Patriek, captain Picard,
Stewart, en het doet me deugd dat er een
vervolg op komt. Het verheugt me ook dat
Voyager en DS9 weer met nieuwe afleverin
gen op het scherm komt. Afgelopen zondag
echter ben ik de eerste episode van het

nieuwe seizoen van Voyager bijna misgelo
pen. Ik had het niet zien staan in de tv gids,
maar tijdens het zappen kwam ik die zondag
avond op Ned 2 terecht, dus dat lijstje op blz
3 van de nieuwe TFD klopt ook al niet meer.
Tegenwoordig is DS9 op zaterdag bij RTL5en
Voyager op zondagavond op Ned 2. Her en
der hoor ik ook geruchten over hoe Voyager
zal eindigen en dat stemt me niet tot vreug
de. Ik hoor over de dood van Janeway, dat
Voyager veron
gelukt en zelfs
dat Voyager
nooit meer
thuiskomt.
Met deze ver
haallijnen ben
ik het absoluut
niet eens en
wil de produ
cers van
Voyager hier
over eens con
tacteren via
een e-rnailt]e
of zo, maar wie
is het precies wie ik moet hebben en hoe /
waar kan ik die contacteren?
Ik heb zelf een idee in mij hoofd, maar of ze
daar in Amerika op zitten te wachten? Maar je
weet nooit hè? By the way, wat doet Walter
Koenig (mr.Chekov) tegenwoordig? Die zie ik
in geen enkele film of tv serie meer acteren.

groetjes,
M. Maes, Terneuzen

Ik ben blij dot je onzeavonturenmet zoveeltoe
wijding volgt. Wat mr. Chekovbetreft, kijk even
bij het nieuws door vind je eenwebsite waar je
alles kunt lezenover dezeTOS-acteur.

Kampen Ui(t)dagen 17 augustus 2000,
Wij, 3 bemanningsleden van de U.S.S. STAR
CHASER, moesten die dag planeet Kampen
bezoeken, gridjunction 52°33° bij 6°5° bij
2000°17-08°. Starfleet Command had ons
deze richting opgestuurd. Tijdens de, door de
inheemse machthebbers, georganiseerde
evenementen moesten we kijken of we de
toegestroomde lokale bevolking konden
overtuigen van onze ideologie, Star Trek.
Geland op locatie traceerde we onze stand en
positioneerde wij ons zo goed mogelijk. AI
snel kregen we een stroom van geïnteresseer
de en deze werd naar gelang de dag vorder
de, groter. De evenementen ter vermaak van
ieder was een daverend succes en als snel
konden de bezoekers amper meer door de
smalle steegjes heen of weer bewegen.
Naast de gebruikelijke onregelmatigheden
betreft onderlinge communicatieve verwar
ringen hebben zich in de loop van de dag
zich een viertal nieuwe leden gevoegd bij het
groeiende ledental van onze vereniging en
hebben we velen geholpen van ons bestaan
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MESSAGES

op de hoogte te brengen. Eenaantal zou nog
ove-wegen of ze in de toekomst eveneens als
de eerder genoemde vier toe te treden.
Naast dat wij van de dag erg genoten hebben
we van een inheemse fotograaf een afdrukje
van onze verschijning gekregen. De gehele
dag scheen een wisselvallig zonnetje en we
dankten Starfleet Command dat we niet uit
gezonden waren naar Ferenginar.

Greetings from Marion, Patricia &. René

stomeet vraagt zich af hoede PrimeDirectivein
dit geval gehandhooft is. Sevengeeft overigens
aan dat het het besteisom personente overtui
gen via de beproefdeassimiJatietechniek.

Hoi,
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 jaar, om
eens mee te gaan stappen, dagje uit en naar
conventies te gaan.
Mijn hobby's zijn: Star Trek, skiën, muziek en
scouting. Schrijf me een briefje met je naam
en adres en je krijgt antwoord!!!

Live Long and prosper en houdoe
ChrystaI uit Tilburg
P/a Postbus 342 , 5500 AH Veldhoven

p.s. Tuvok, doe de groetjes aan iedereen die ik
ken in het Delta Kwadrant! Daar ben je zo
mee klaar.

Ik heb zojuist aan iedereen aan boord van
Voyagerde groeten gedaan. Ik werd door velen
vreemdaangekekenaangezien ik nooit de groe
ten doe. Het was een aangenaam tijdverdrijf.
Hebje nog meer tips?

Geboren:
B'Elanna, dochter van Willem en Ria Rossen
Kooien

31 augustus 2000-10-06

Beste redactie,
Hoi, ik ben [ohanneke. Ik ben sinds vorig jaar
lid van de FD en ik vind het een heel tof blad.
Ik zou daarom graag als vrijwilligster mee wil
len werken aan het blad. Ik hoop dat de leef-

tijd niet veel uitmaakt, want ik ben veertien
Alvast heel erg bedankt.

Groetjes van lohanneke V.d. Kruk
g.c.v.d.kruk@freeler.nl

Welkom aan boord, lonanneke. Bij Voyager
wordt de input van de jongste, Naomi Wildman,
enorm gewaardeerd. Vooraldoor Sevenof Nine.

Earth: Final Conflict
De Nederlandse emaillijst voor fans van
Earth: Final Conflict:
www.egroups.com/subscribe/EFC_NL

Livelong and prosper. En tot de volgende keer.__ (j
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StarTrek sitesop het wereldwijde web

Wytse Kloosterman

HOL

STAR TREK
OP HET INTERNET

Iedereenheeft vast wel eensop eenzoekmachi
ne (bijvoorbeeld tlse, AltaVista of Yahoo) Star
Trek ingetypt. Als je de zoekresultaten bekijkt,
zie je al snel dat er heel veelStar Trekwebsites
zijn. Alsje dan eenaantal aanklikt, zie je dat ze
soms erg verschillend zijn, maar ook erg op
elkaar kunnen lijken. Het is vaak ook een pro
bleem om te vinden wat je zoekt. Waar kun je
Star Trek filmpjes downloaden, waar vind je
mooie achtergronden? Zijn er ook geluidsbe
standen? Waar kun je Star Treknieuws krijgen
wat waar is en waar vind ik dan de roddels?

Als je dat wilt weten, hou dan deze rubriek in
de gaten. Hier probeer ik jullie wegwijs te
maken in de honderden, duizenden of mis
schien wel meer Star Trek websites. En dat is
niet alles. Om het jullie gemakkelijker te
maken zijn alle adressen terug te vinden op
de website: tfdsearch.homepage.com. Hier
vind je alle besproken websites, onder welk
clubblad ze verschenen zijn en onder rubrie
ken. Mail het adres van een interessante,
leuke, grappige, mooie of andere website aan
mij door, dan kan ik deze ook bespreken.

Officiëlewebsites
Officiëler dan www.startrek.comis er niet.
Deze zal bij iedereen wel bekend zijn maar
wat misschien niet bekend is, is dat deze web
site helemaal vernieuwd is.
De grootste verandering is waarschijnlijk dat
het adres van de website veranderd is. Nu
kom je gelijk de site binnen als je www.star
trek.com intikt. Vroeger kwam je dan op een

soort van doorverwijzing site. Wat
heeft www.startrek.com te bieden?
Het laatste officiële nieuws is er te vin
den over verschijningsdatums, nieu
we afleveringen, het laatste echte
nieuws over de nieuwe Star Trek serie
(Star Trek V) en de nieuwe film (Star
Trek X). Ook demo's van nieuwe com
puterspelen zijn hier te downloaden.
Een brief mailen naar de acteurs of
naar de mannen en vrouwen achter
Star Trek behoort ook tot de mogelijk
heden. Maar dit is nog niet alles.
Ook kun je plaatjes bekijken van de
nieuwste Voyager afleveringen en wil
je weten waar en wanneer je Star Trek
op TV kan zien ga dan naar 'viewings
tations'. Klik het land aan op de kaart
en je ziet het uitzendschema en ja:
Nederland staat er in. Ook zijn sinds
kort mooie Star Trek achtergronden te

vinden, één van elke serie en een aan- l' ~;J!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J
tal van Voyager. Ook op het gebied lIii
van chat kun je hier terecht. Gewoon
met andere fans maar soms ook met een
acteur of actrice. Kijk regelmatig onder
nieuws om te zien wanneer je kan chatten
met de sterren (dit is voor ons trouwens ook
onder de sterren want het is voor ons helaas
meestal 's nachts). Het is dus zeker de moeite
waard om regelmatig op www.startrek.com
te kijken.

Insurreclion en alles over de acteurs en de
maker van. Hoewel het dan niet de nieuwste
is, is deze zeer zeker de moeite van het bekij
ken waard.

Dit keer zijn er nog niet zo veel websites
besproken maar de volgende keer volgen er
uiteraard meer. En weet je zelf nog een web
site, mail me dan TFDSearch@Hotmail.com.
Op de site vind (tfdsearch.homepage.com) je
bovendien alle sites hier besproken terug en
vind je ook een lijst met Star Trek acteurs.

Ook een erg mooie maar niet zo nieuw meer
is insurrection.startrek.com, de officiële site
van Star Trek: Insurrection. Deze site is hele
maal gemaakt met flash. En dat betekent een
echte lCARS website compleet met lCARS
interface. Hier is dan ook alles over
Insurrection te vinden zoals afbeeldingen van

r---...., _--..) ~
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Harm Koopman

UIT DE ooas
Het zal nieuwe leden van onze vereniging niet
zijn ontgaan dat, sinds ik naast mijn werk
zaamheden als penningmeester ook de leden
administratie onder mijn hoede heb, er bij de
ontvangst van hun acceptgirokaart tevens een
prachtige tradingcard is bijgevoegd.
Deze kaarten zijn afkomstig uit mijn (dubbele)
privé collectie. Ie moet wat over hebben voor je
hobby, nietwaar?

In onze laatste nieuwsbrief hadden we een
special rondom tradingcards van Tim Russ.
Deze keer dus weer terug naar waar ik was
gebleven: hel tweede half jaar van 1996. Dit
tweede half jaar zorgde voor een 'big bang'
in trading card land, met seizoen vijf van The
Next Generation, de First Contact film, sei
zoen twee van Voyager en deel drie en levens
het laatste deel uit de 30 jarige 'Reflections of
the future' serie. Kortom voor elk wat wils.
Wie daar nog niet genoeg aan had kon nog
voort met uitbreidingen op het Decipher card
game zoals Q-Continuum of kon zich verga
pen aan Skybox's cardgame, gebaseerd op de
klassieke serie. Waarvan we nu zo'n vier jaar
na dato kunnen zeggen dat het wel een hele
dure misstap was van FleerlSkybox's die dui
delijk veel te laat op de markt kwam omdat
Decipher's cardgame op dat moment al ste
vig in het zadel zat.

De tradingcards
Over seizoen vijf van The Next Generation
valt niet zoveel bijzonders te vertellen. De
opbouw was zoals verwacht nagenoeg gelijk
aan die van de eerste vier seizoenen, mel dit

_----11 1-1_---Ir
Tradingcardsvan TNG en Voyager

keer als speciale karakters
Guinan en Ensign Ro
Laren. De set bestaat uit
108 kaartjes doorgenum
merd van nummer 421
komt men dus uit bij
528. Verder vinden we
ook een survey kaartje en
een advertentie kaart met
nummer E596.
Opvallend is de afwezig
heid van een promokaart
of sheet voor deze set.
Misschien een teken aan
de wand dat het toch
niet zo verschrikkelijk
goed gaat in tradingcard
land? Verder is als mar
kant detail nog te melden dat de doos van
seizoen vijf geen 36 maar 48 pakjes bevat,
waardoor het trekken van een hologramkaart
uit een doos natuurlijk een stuk eenvoudiger
werd (en de prijs dus ook een stukje lager dan
van de andere hologrammen, het is maar dat
u het weet!).

Het heeft er alle schijn van dat Skybox's
bewust niet al te veel extra's heeft gedaan
rondom het vijfde seizoen, dit alles in verband
met de release van 'First Contact'. Het aller
eerste dat opvalt, ook voor deze set geen pro
mokaart of sheet maar wel een verschrikkelijk
mooie doos. De doos is met prachtige afbeel
dingen uitgevoerd als een Borg-cube, die met
een klein beetje puzzelen is om te bouwen tot
een prachtige mobile. Zonder enige twijfel is
dit de mooiste tradingcard-box tot op de dag
van vandaag, die niet voor niets enkele
prijzen qua design wist binnen te halen in
vooraanstaande Amerikaanse tradingcard

magazines.
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Maar natuurlijk bleef
hel daar niet bij,
want ook de kaartjes
zelf zijn de moeite
waard. De 60 basis
kaartjes, uitgevoerd
in cinemaformaat,
schetsen een verras
send compleet
beeld van de film,
iets waar de makers
zonder meer trots
op mogen zijn,
zeker als we kijken
naar sommige sets
van eerdere films.

Naast de basisset is
er ook nog al het
een en ander aan
inserts te vinden,
allereerst een pro
motiekaart voor 'the
official Star Trek
Fanclub', maar ook
10 'Behind the sce-

nes' -kaartjes (1 :6), 12 'Techno-Cell Borg'
kaartjes (1 :8), 10 'Character' -kaartjes (1 :9), 6
'New U.S.S. Enterprise'-kaartjes (1 :12), 3
'Ships Blueprint Poster'-kaartjes (1 :36) en als
klap op de vuurpijl.. ..... 1 Autographed Brent
Spiner kaart (1 :3600). Daarmee is 'First
Contact' dus niet alleen de set met de
mooiste box maar tevens met de allereerste
officieel gesigneerde tradingcard!
Het moge duidelijk zijn dat een kaart die in
slechts 1 op de 3600 pakjes voorkomt nogal
aan de prijzige kant zal zijn. Zeer recent ging
er nog een kaartje van de hand op Ebay voor
ruim 550 Amerikaanse dollars ofwel bijna
1400 gulden op het moment van schrijven
van dit artikel. Kassa!

Enwat betalen tfd-Iezers en leden voor zoiets
moois? Helemaal niets, want ze vinden hem
gratis gescand terug in hun favoriete club
blad!

Nauwelijks bekomen van al het 'First Contact'
geweld (zowel in trading card land als in de
uiteindelijke film, die daardoor net niet mijn
favoriet is geworden) is het
alweer de beurt aan Star
Trek nieuwste telg,
Voyager (season two).

We schrijven inmid
dels november 1996
op de kalender als, de
van een hole-matrix
voorziene doos, van
Voyager - Season
Two op de
markt
wordt
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gebracht. Even lijkt het erop dat Fleer/Skybox
een herhaling van zetten uit gaat voeren,
want na seizoen twee komt drie enz.enz. en ja
dat deden ze ook al met The Next
Generation. Maar nee, onmiddellijk na relea
se van seizoen twee, maakt Fleer/Skybox
bekend de Voyager serie te beëindigen.

Boze tongen beweren al snel dat het bergaf
waarts gaat met de tradingeard verkopen en
dat Fleer/Skybox om die reden de serie tra
dingeards beëindigt. Andere speculanten
beroepen zich op het imago van de trading
card, z'n stukje karton kan toch niet op tegen
al het huidige cd-rem geweld?

Tot op heden is er geen vervolg op de
Voyager tradingcard-serie verschenen.
Grappig is wel, dat op het bijgevoegde pro
mokaartje van de serie, melding wordt
gemaakt van een deel 3 in de herfst van
1997. Blijkbaar zijn de beleidsmakers van
Fleer/Skybox dus pas overtuigd na de voor
verkoop toen het 'preview 1997' kaartje al
aan de dozen was toegevoegd.

Genoeg over marketing, de set pakt de draad
op bij nummer 91 en nummert zeer onge
woon inclusief alle specials door tot nummer
202. Ook dit is weer iets wat niet alle verza
melaars Fleer/Skybox in dank afneemt, want
nu moet je, wil je de serie qua nummering
compleet houden, ook alle moeilijker verkrijg
bare specials erbij zien te vergaren. In feite
houdt de basisset dus op bij nummer 190,

ELlE5

zijn nummer 191 t/m 193
3 'Xenobio' kaartjes
(1 :12), nummer 194 t/m
1963 '24th century tech
nology' kaartjes (1: 12),
nummer 197 t/m 199 3
'Strange new world'
kaartjes (1 :18) en tot slot
nummer 200 t/m 202 3
'Holodeek' kaartjes
(1 :48). Deze laatste heb
ben niets met hologram
men van doen, maar
tonen, als men ze in het
licht houdt, op de achter
grond het holodeck-grid.

Op het einde van 1996 is
er dan natuurlijk ook nog deel drie uit de
'Reflections of the future' serie, dat ingaat op
kosmische fenomenen en attributen van Star
Trek als serie in het algemeen. Wederom ver
pakt in de inmiddels bekende driehoekige
dozen van 'Reflections of the future'.
Allereerst meer over de goedmaker van
Fleer/Skybox. Zoals ik in de
vorige nieuwsbrief al schreef,
waren er nogal wat klachten op
de moeilijke verkrijgbaarheid
van de gold ship plaque cards
uit deel 1 van de serie. Welnu,
een ieder die van alle drie de
dozen een streepjescode
inzond naar Fleer/ Skybox,
kreeg een sheet retour met
daarop alle 9 gold plaque ship
cards (wel in een ander for
maat dan de standaard tra
dingeard, want ja, een schaar is
zo gevonden en de rest laat
zich raden). Bovendien werd
de sheet ook nog eens in twee
verschillende modellen geleverd: een met
genummerde cards en een met ongenum
merde cards.

normaal tradingeard formaat. Dan zijn er 9
'Foil-stamped Star Trek tribute' kaarten (1 :12)
die gezamenlijk een zogenaamde mural vor
men (als je de kaartjes op de juiste wijze neer
legt, ontstaat er een grote afbeelding).
Daarnaast vinden we nog 3 '3-0 Motion
Cosmie Phenomena' kaarten (1: 18), de
onvermijdelijke advertentiekaart (ditmaal met
nummer T396), de survey kaart en de
exchange kaart (1 :180). Deze laatste dit keer
inwisselbaar (t/m 28 februari 1997) voor een
nadere blik op Deep Space Nine's worm hole.
Skybox zelf zegt er dit over: 'Experienee the
awesome majesty of the Deep Space Nine
Wormhole with this skymotion care.'

U dacht dat u er was? Ho, ho, zo snel komt u
niet van mij af want we vinden verder in deze
doos nog 6 Star Trek classic game kaartjes
(1 :6) en 9 blueprint kaartjes die tezamen
wederom een mural vormen. Dit alles teza
men brengt het totale aantal verschillende
kaartjes in de 30 jarig bestaansserieop 363!

f)

Wat vinden we zoal in de hekkensluiter van
deze serie rondom het 30 jarig bestaan?
Allereerst natuurlijk de basisset die doornum
mert van 201 tot 300, waarbij sommigen van
u nummer 300 wel zeer bekend zal voorko
men. Dit is namelijk hetzelfde promotiefan
club kaartje als bij 'First Contact' maar dan op

N.B.
Als mijn werkzaamheden als penningmeester
en ledenadministrateur van onze vereniging
het toelaten, ziet u mij terug in de laatste
nieuwsbrief van dit jaar met een eerste ver
kenning rondom 1997. Maar lukt dat niet
dan ben ik zeker volgend jaar van de partij en
wens ik u fijne feestdagen en een knallend
2001. Wilt u er weer bij zijn, vergeet dan niet
uw acceptgiro kaart, die u in dit magazine
vindt, op de post te doen!
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Dirk vervolgt zqn verhaal

Dirk Bontes

oe LIEGENDE DDnD

The neverending story? Nee hoor, Dirk werkt
langzaam maar zeker naar een (happy) end.
Endon hebben we bijna een boek!

Ik verdween van schrik pardoes onder water
en kwam proestend weer boven. Hoe ik daar
na ook om me heen keek, Q zag ik echter niet
meer. Had ik hem echt gezien en gehoord? Ik
overtuigde mezelf ervan dat het inbeelding
moest zijn geweest. Hij had me vandaag zo
de stuipen op het lijf gejaagd dat ik onbewust
natuurlijk aan niks anders meer kon denken.
Natuurlijk was het Q niet geweest. Ik zwom
met krachtige slagen achter de anderen aan,
maar keek nu argwanend om me heen.
Enkeleminuten later klom ik als laatste op het
dobberende platform. Het water droop uit
mijn kleding, en langs mijn neus en via mijn
nek omlaag. Kai Winn perste het water uiL
haar blonde lokken en Miles en ik volgden
haar voorbeeld. Odo was als enige kurk
droog. 'Waar is majoor Kira?' vroeg Sisko. Het
trok onze aandacht. We lieten onze natte kle
ding voor wat het was en keken om ons heen,
maar majoor Kira zagen we niet. De wereld
bestond uit water, kristalhelder water. Erop
dreven de objecten die we al vanuit onze
gezonken roeiboot hadden gezien, erboven
dreven de wolken. Kleurige vogels doken
alleen of in groepen vanuit de lucht in zee en
anderen ontsnapten juist aan de omhelzing
van hel zilte water.
Boven water was Nerys niet te vinden, dus
Miles ging op de rand van ons eiland op zijn
buik liggen en stak zijn hoofd in het water.
Even later richtte hij zich weer op en wrong
zich andermaal de haren droog.
'Geen Nerys,' zei hij kortaf. 'Er zwemmen
alleen maar vissen en een soort pterodacty
len vliegt tussen ze door en vreet er af en toe
een op.'
Siskowreef zich over zijn kale schedel. 'Waar
kan ze zijn? Majoor Kiral' brulde hij.
'Allemaal!' beval Sisko. 'MAJOOR KIRAI'
Getrouw brulden we met hem mee; allemaal,
behalve KaiWinn.
'Kai Winn?'
Afwezig keek de hogepriesteres even naar
Slsko, maar richtte haar aandacht daarna
weer op de wereld die ons omgaf. 'Roepen
heeft geen zin,' zei ze toen zachtjes, zo zacht-

jes dat ik me afvroeg of ze
wel iets gezegd had en me
naar haar toeboog om haar
beter te kunnen verstaan.
Ze zwaaide wijds met haar
armen. 'Nerys is hier al. Ze
is overal rond ons. De zee
en de wolken zijn haar
lichaam en de pterodactyls
en vogels haar lagere en
hogere gedachten. Is het
niet verbluffend, fantas
tisch? Wat een symboliek!'
'Wat!' Ik was niet de 'enige
die verbaasd was.
'En wat zijn dat dan, en dit
vlot en die lekke roeiboot
en die wolken?' vroeg
Miles, als altijd geïnteres
seerd in de technische zaken. 'Dingen die aan
de oppervlakte van haar geest drijven. Wat
anders? Wat dit voor vlot is weet ik niet,' ant
woordde Winn hem.
Ze keek peinzend omhoog langs de boom
dikke houten cylinder die uit het midden van
het ronde eilandje oprees.
'Het lijkt me een Bajoraanse tempelrol,' merk
te Quark droog op. 'Hoe diep zou het ding in
het water steken?'
'Tientallen meters; dal was wat ik zoëven
zag,' antwoordde Miles. 'Een tempelrol! Hij is
zo gigantisch groot! Daarom herkende ik
hem niet voor wat hij was. Hij moet het meest
belangrijke object in haar geest zijn, maar
welke tempelrol is het?'
'Ik zie daarboven iets, maar ik kan het niet
goed uitmaken.' Siskowees naar de dansende
top van de greep van de tempelrol.
Kai Winn liep om de houten cilinder heen,
totdat ze naast Sisko stond. Ze tuurde langs
zijn arm naar boven. 'Maar ik wel. Het is, het
zijn .. .' Haar gezicht vertrok van afgrijzen en
ze werd lijkbleek. 'Het zijn de laatste profe
tieën van Birna. Het is de Liegende Dood. De
Profeten helpen onsl' Haar stem brak terwijl
ze het zei en grote tranen drupten uit haar
ogen over haar wangen naar beneden.
Vol onbegrip keken we allen naar de
Bajoraanse hogepriesteres. Waar had ze het
over? Hoe kon het product van iemands ver
beelding een ander zo van streek maken? Hel
was Quark die als eerste in actie kwam. Hij
pakte de hand van de huilende vrouwen
legde zijn andere hand warm op haar schou
der. 'De laatste profetieën van Birna? De

Liegende Dood? De plaag die zich
voordoet als een onbetekenende ziek
te? Bedoel je dat je denkt dat Birna's
rampvoorspellingen zich nu zullen vol
trekken?' mompelde hij.
'Zij denkt dat.' Winn zwaaide al snik
kend om zich heen, doelend op Nerys.
'En ze heeft gelijk. Ik kwam om dezelf
de reden hierheen, omdat dokter Obas
me afgelopen nacht daar na het
Birnafeest om verzocht, maar toen ik
hier aankwam was hij al dood, ver
moord.' Ze wees opeens naar mij. 'En

het is zijn schuld!' zei ze fel. Ik deinsde achter
uit, geschrokken van zoveel heftigheid.
KaiWinn kreeg met haar onterechte beschul
diging Odo's onverdeelde aandacht.
'U bedoelt dat dokter Bashir dokter Obas
Mamanys heeft vermoord?
Waarop baseert u dat?'
'Daar weet ik niets van. Ik bedoel dat dokter
Bashir schuldig zal zijn aan het uitsterven van
het Bajoraanse volk. We dachten dat dokter
Obas de schuldige zou zijn; daarom vroegen
we de Federatie hier hun beste arts le deta
cheren, als vangnet, maar nu is de dappere
Obas dood en is dokter Bashir de enig over
gebleven arts aan boord van Deep Space-9.
Hij moet verantwoordelijk zijn.'
Odo gromde. Hij leek teleurgesteld te zijn.
'Dat is louter speculatie. Van een delict dat
zich nog niet heeft voorgedaan kan niemand
beschuldigd worden. Me dunkt dal dokter
Bashir reden heelt om zich gegriefd te voe
len.' Ik deed mijn best zo gegriefd mogelijk te
kijken. 'Kai Winn, er is echt geen reden te ver
onderstellen dat de voorspellingen van die
Birna op het punt staan uit te komen. Dat
deze tempel rol hier ronddrijft hoeft immers
helemaal niet te betekenen dat Nerys denkt
dat Bajor een ramp zal overkomen. Nerys
heeft gisteren deelgenomen aan het
Birnafeest en ongetwijfeld is dat de reden dat
deze tempelrol zo prominent in haar geest
aanwezig is. Waarschijnlijk is dat het geval bij
iedereen die naar dat feest is geweest,' suste
ik haar.
Winn veegde een paar tranen weg en droog
de haar ogen. Haar kleur trok weer bij en ik
zag haar zienderogen massiever worden,
alsof haar broosheid van zo-even een vacuüm
was dat weerbaarheid, vastberadenheid, en
kracht aanzoog. 'Nerys had hoofdpijn. De
profetieën van Birna spreken van een
befaamd krijgster, die de verantwoordelijke
arts in zijn laatste, hopeloze strijd zal assiste
ren. Die krijgster leed aan ondragelijke hoofd
pijn, want ze was zelf getroffen door de
Liegende Dood. Zij kan alleen maar Nerys
zijn. Dat wisten we al toen we haar hier sta
tioneerden. '
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'Nou, zie je wel! Nerys zit een hele dag vast in
deze holozaalbuHer. Zij kan me niet assiste
ren. De profetieën van die Birna zijn hier dus
niet toepasselijk.'
Kai Winn zweeg, kennelijk met stomheid
geslagen door mijn slimme opmerking. Ze
keek me peinzend aan. Toen wendde ze zich
waardig tot commandant Sisko, mij en wat ik
gezegd had volkomen negerend.
'Gezondene, de Liegende Dood waart rond
op dit ruimtestation. De plaag verspreidt zich
mogelijk al via de ruimteschepen die de afge
lopen dagen van hier hebben afgemeerd. Ik
bid u: roep ze terug, verklaar een quarantai
ne.' Nu zat Sisko in het schip, want de enige
die een medische noodtoestand kon afkondi
gen was ik. Hij keek me vragend aan.
'Dokter?'
'Nee, er is geen reden voor een quarantaine,'
ontkende ik. Ik wilde me niet belachelijk
maken door zonder reden een quarantaine af
te kondigen, uitsluitend op grond van de
profetieën van een waanzinnige Bajoraanse
priester.
KaiWinn en commandant Siskozuchtten bei
den. 'Er komt geen quarantaine,' verklaarde
Siskoaan KaiWinn.
'Dan roep ik een bijzondere, solitaire medita
tiedag uit. Alle gelovigen zullen zich vandaag
afzonderen in hun eigen appartement en er
niet meer uitkomen.' Ze keek me triomfante
lijk aan. Toch een quarantaine. Het kwam in
ieder geval op hetzelfde neer. Nukkig keek ik
naar Sisko'sschoenen.
'En de schepen? Over twee uur komt de lijn
dienst bij Bajor aan.
Die kan toch wel teruggeroepen worden?'
fleemde de hogepriesteres.
'Odo?'
'Er zou een Romulaanse huurling aan boord
van de lijndienst kunnen zijn. Ik meen dat het
noodzakelijk is de lijndienst terug te roepen,

zodat de identiteit van de passagiers nog
maals kan worden vastgesteld,' vond Odo.
'De shuttle wordt teruggeroepen,' verklaarde
Siskoaan Kai Winn.
'Mooi!' reageerde ze opgelucht. 'En nu dok
ter Bashir. Ik wil dat hij hem vandaag assi
steert.' Ze wees naar de arme Quark.
'Maar mijn bar!' protesteerde Quark.
'Maar Quark is geen medicus! Hij heeft niet
eens een opleiding genoten, laat staan een
medische!' protesteerde ik.
De hogepriesteres keek me vlammend aan.
'Daarom juist!' diende ze me verschroeiend
van repliek, geen tegenspraak duldend. 'En
die bar van je zit morgen vol, Ferengi. Ik zal
dan de hele week elke avond in jouw bar
doorbrengen en waar ik ben, komen de
Bajoranen ook.'
'lulian, ik meen dat je vandaag wat extra hulp
bij het vaststellen van de ziektegeschiedenis
van je patiënten kunt gebruiken. Indien je
daarmee akkoord gaat, dan zal ik met Quark
een dagcontract als burgerexpert afsluiten.'
Sisko was duidelijk tegen me en op de hand
van die malle hogepriesteres. Natuurlijk
moest hij compromissen sluiten om een
goede verstandhouding met de Bajoraanse
geestelijken en politieke leiders te handhaven,
maar waarom moest dat ten koste van mij
gaan? Toen overwoog ik dat Kai Winn zich
zelf als assistente had kunnen opdringen.
Quark was veruit te verkiezen. 'Oh, goed,'
stemde ik dus na een paar tellen weifelen in,
'maar ik heb vandaag zelf ook al Garak als
burgerexpert ingehuurd. Nu heb ik er twee.'
'Ik verlang twee keer de netto dagopbrengst
van mijn bar op een goede dag en twintig
procent gevarentoe
slag. En dan heb ik nog
ruim vijftig mindere
clausules waarover ik
wil onderhandelen,'
bedong Quark bij Sisko.
'Je krijgt een standaard
sterrenvlootcontract
voor burgerexperts en
daarmee uit. Je loon zal
worden gecomplemen
teerd met de inkom
stenderving voor je
bedrijf. Portaal!' Aan de
andere kant van het
drijvende eilandje, een
halve meter van de
rand, verscheen het
portaal van de holo
zaal. Er had geen enke
le noodzaak bestaan
dat hele stuk naar de
tempelrol te zwem
men. We waren voor
niks drijfnat geworden.

Dirk vervolgt zijn verhaal

Soppend liep ik de
wachtkamer van mijn
praktijkruimte in. Er zat
geen mens meer. Het
verbaasde me zo dat ik
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bleef stilstaan. Waar was iedereen gebleven?
Had Garak iedereen zo snel behandeld? Toen
haalde ik mijn schouders op. Hij zou me dat
zo wel vertellen. Maar eerst moest ik droge
kleren aantrekken.
Toen ik binnenkwam, keek Garak op van de
tricorder die hij in zijn hand had. Achter hem
zag ik op een van mijn onderzoekstafels ruim
een dozijn van mijn reservetricorders. 'Ah,
[ulian.' groette hij me kil.
'Garak. Het duurde iets langer dan ik gedacht
had. Hoe heb ... r Mijn stem stierf weg toen ik
besefte hoe onvriendelijk Carak me aankeek.
Wat was er aan de hand? Waarom lagen al die
tricorders daar? Waren ze weer stuk?
Garaks ogen waren net zo kil als zijn stem. Hij
hief de tricorder. 'Dit dingetje is uiterst han
dig. Ik ben niet eens aan het plakken van die
ingescheurde nagels toegekomen, [ulian. De
eerste patiënt die ik onderzocht was Betyff
Nav. Hij vertelde me dat de aspirines die je
hem voor zijn hoofdpijn had gegeven niet
werkten. Ik onderzocht hem hiermee en ter
wijl ik dat deed, zei hij 'Wat ruikt dat lekker,'
en pakte dat zakje snoepgoed van je bureau.
Hij at wat van de inhoud en nog geen drie
minuten later zakte hij onderuit. Hij verkeerde
in een diepe slaap. Ik vond dat hoogst ver
dacht en heb die tricorders aangebroken en
aan de Bajoranen gegeven en hun gevraagd
zichzelf te onderzoeken. Ze hadden allemaal
een abnormaal verhoogde hoeveelheid corti
sol in hun bloed. Dat kan bij Bajoranen geen
kwaad, want ze worden er alleen maar vrolijk
van, maar ik wist dat dit molecuul bij mensen
net zoals bij Vulcans, Romulanen en
Cardassiersals stresshormoon functioneert. Ik
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concludeerde dat ze allemaal ernstig ziek
waren en heb toen je tricorder weer gebruikt
om te achterhalen waar ik stasiseenheden kon
vinden. Ze liggen nu allemaal in stasis in de
BS-49-3/b-overlevingscapsules in de G-ring
compartimenten 208, 214 en 220.'
Ik kon mijn oren niet geloven. 'Je hebt wat
gedaan? Mensen met ingescheurde nagels in
overlevingscapsules gelegd? Omdat ze een
beetje vrolijk waren? Dat is een erg extreme
medicatie, Garak. Vind je het zelf ook niet
overdreven? Enfin, laat me eerst een paar
droge kleren aantrekken; dan halen we ze er
daarna weer uit. Lieve help, wat zal comman
dant Siskohier wel niet van zeggen!' KaiWinn
zou het natuurlijk wel bevallen, bedacht ik.
Eenbetere quarantaine was niet denkbaar. En
een bijkomend voordeel was natuurlijk dat
mijn wachtkamer nu leeg was. Waarom had
ik daar zelf niet aan gedacht? Omdat het sop
de kool niet waard was, besloot ik. Het gemak
van een lege wachtkamer woog niet op tegen
de moeite die het zou kosten al die Bajoranen
uit hun stasiseenheden te bevrijden.
Ik liep neuriënd naar een kast en pakte daar
een schoon uniform uit en daarna liep ik naar
mijn bureau, waar ik het pakketje onderbroe
ken dat Garak voor me had meegenomen uit
de lade haalde. Daar zag ik naar uit, naar die
onderbroeken. Ik was benieuwd.
Op mijn bureau lag het zakje drop van Molly
O'Brien waarvan Nav had gegeten. Dat was
wel vreemd wat Garak daarvan vertelde.
Kadet Sireen was ook in een diepe slaap

gevallen nadat ze daarvan had gegeten. Zou
er een oorzakelijk verband zijn? Nee, ik had
kadet Sireen immers vanochtend ook al uit
een diepe slaap gewekt en toen had ze beslist
geen drop gegeten.
Bovendien had ik tal van gezonde Bajoranen
van deze Aardse lekkernij zien eten zonder
dat ze onmiddellijk in slaap vielen.
Ik keerde me naar het mortuarium, waar ik
me wilde omkleden, maar voor ik een stap
kon zetten, versperde Garak me de weg. Hij
keek zo mogelijk nog onvriendelijker dan
daarnet.
Het puntje van Garaks tong tikte bedacht-

zaam tegen zijn onderlip. Hij torende boven
me uit als een cobra boven een rat en gaf de
indruk net zo dodelijk te zijn. '[ulian, ik zweer
je dat indien ik Terok Nor moet verlaten wan
neer deze epidemie uit de hand loopt, ik jou
eerst zal doden. Jebent zo schuldig als iedere
andere verdachte die voor een Cardassische
rechtbank gedaagd wordt. Waar is het antise
rum?'
'Wat..? Wat..? Epidemie? Waar heb je het
over!' vroeg ik stomverbaasd.
'Over jullie geheime biologische wapen:
Grobnor Alsak, de geheime moordenaar,
zoals de Obsidiaanse Orde het noemt. Het is
los en jij wist het gisteren al.'
Garaks antwoord vertelde me niks. Hij stond
duidelijk te raaskallen. Waren Kai Winns
inbeeldingen besmettelijk? Het was allemaal
een gevolg van dat vervloekte Birnafeest,
besloot ik. Ik moest er zo snel mogelijk een
einde aan maken. Ik had natte kleren aan en
wilde me omkleden. Ik zette mijn vuisten in
mijn zijden. 'Wiens geheime biologische
wapen? Ik weet van niks!'
'Van jullie mensen natuurlijk.'
'Wij hebben geen biologische wapens,' ver
klaarde ik pertinent. 'Die zijn ruim honderd
jaar geleden allemaal vernietigd. We hebben
alleen nog biologische wapens om insecten
plagen en zo te bestrijden.'
'Daar denken de andere ruimtevarende volke
ren dan heel anders over. Waarom denk je dat
de meeste zo'n haast maken om lid te wor
den van jullie federatie en waarom anderen
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dat pertinent weigeren? En waarom denk je
dat de Obsidiaanse Orde al een paar jaar na
het eerste contact met jullie federatie besloot
een universitaire onderzoekszetel naar men
selijke ziekten te financieren?'
Met die Cardassische onderzoekszetel was ik
bekend. Maar dat die door de Obsidiaanse
Orde gefinancierd werd was nieuw voor me.
Daar zat de Cardassische Vereniging voor
Humanitaire Medische Zorg toch achter? Of
was dat een front voor de Obsidiaanse Orde?
Ik had het medisch-specialistische blad
'Menselijk Lijden' van de CVHMZ een hall jaar
geleden een overzichtsartikel betreffende de
infectie van menselijke weefsels door de
Bajoraanse bindweefselworm toegestuurd. Ik
wachtte nog steeds op een bevestiging van
acceptatie ...
'Eh, academische interesse?' waagde ik hel te
opperen.
'Nee! Vanwege Grobnor Alsak. De
Obsidiaanse Orde verzamelt bewijzen voor de
rechtszaak die ze aanhangig zullen maken
zodra jullie xenocide begaan. Zelfs nu ligt hier
in vrachtbaai acht een container met bewijs
materiaal op overslag via Ferengenor naar
Cardassia te wachten.'
'Wel, ik weet er niks van. Dat bewijs kan vast
niet veel soeps zijn.'
'De Obsidiaanse Orde heeft harde statistische
gegevens. Honderden jaren lang zijn er op de
Aarde in grote getalen mensen al op jonge
leeftijd gestorven, vaak terwijl ze nog geen
zestig of zeventig jaar oud waren. Die sterfte
frequentie daalde razendsnel gedurende het
midden van de eenentwintigste eeuw.
Waarom? Omdat er toen een geneesmiddel
werd uitgevonden tegen Grobnor Alsak. Het
heeft geen zin het te ontkennen, julian. De
cijfers zijn onomstotelijk.'
Ik snoof. 'Ha! Jevertelt me niets nieuws. Daar
is de afgelopen eeuwen lang en breed over
gediscussieerd in de medische vakbladen.
Mensen aten voor die tijd niet goed genoeg,
ze rookten en namen onvoldoende lichaams
beweging, Garak. Ze gingen dood aan wel
vaartsziekten. '
'Aan drieënvijftig verschillende welvaartziek
ten,' knikte Garak, 'die allemaal de kop opsta
ken na de Amerikaanse burgeroorlog van het
midden van de negentiende eeuw tussen de
Noorderlingen en de Zuiderlingen. Grobnor
Alsak was een biologisch wapen dat door de
Noorderlingen werd ontwikkeld om de eco
nomie en de militaire kracht van de
Zuiderlingen te breken. Het brak los, of werd
verspreid voordat ze de middelen hadden
ontwikkeld om het in de hand te houden en
trof niet alleen de Zuiderlingen, maar ook de
Noorderlingen en uiteindelijk de hele wereld
bevolking. De Amerikaanse president
Abraham Lincoln kwam achter de waarheid
en wilde bekend maken welk gevaar de
mensheid bedreigde, maar werd gedood
voor hij zijn ontdekking in de publiciteit kon
brengen. Het laboratorium waar Grobnor
Alsak werd ontwikkeld werd vernietigd en de
hele zaak werd in de doofpot gestopt. En

bijna een eeuw later kwam de Amerikaanse
president john Kennedy eveneens achter het
bestaan van Grobnor Alsak toen hij een
geheime commissie de moord op Abraham
Lincoln liet onderzoeken. Die hele commissie
en president Kennedy werden vervolgens om
het leven gebracht door de Amerikaanse
federale politie, door Edgar j. Hoover, die zijn
agent Lee Harvey Oswald als zondebok
gebruikte. De Obsidiaanse Orde kan die laat
ste moord bewijzen, julian.
En jij had het over die moord tijdens onze
lunch gisteren. Jij moet toen al geweten heb
ben dat Grobnor Alsak opnieuw was ont
snapt, hier op Terok Nor.'
'Allemaal pure speculatie,'viel ik Garak in de
rede. 'Ik weet niks van die Grobnor Alsak.
Zoiets heeft nooit bestaan. Als er ooit zo'n
ziekte was gecreëerd, dan moet dat met

een niet-bestaande modeziekte, net zoals het
chronisch vermoeidheidssyndroom dat
zeventig jaar later de nieuwe modeziekte was.
Hij beeldde zich dat allemaal in. Hij had last
van schuldgevoelens, omdat hij een buiten
echtelijke relatie had gehad. En hij had last
van zijn leeftijd, klaagde dat hij veel minder
makkelijk las dan in zijn jonge jaren, sloeg aan
het reizen en liet zich zelfs opnemen in een
kuuroord. Duizenden rijke lui deden hetzelfde
in die tijd. Daar is niets ongewoons aan. En hij
ging gewoon dood aan een beroerte, zoals
zoveel mensen in de twintigste eeuw. Slecht
eten en slechte leefgewoonten, zoals ik al zei.'
'Aan Grobnor Alsak,' herhaalde Garak hard
nekkig.
Ik grinnikte. Hij had geen been om op te
staan. Hij mocht dan een expert op het
gebied van de Bajoraanse fysiologie zijn, maar

moleculair biologische technieken zijn
gebeurd en daarover beschikten ze niet in de
negentiende eeuw. Die technologie werd pas
ruim honderd jaar later ontwikkeld.'
'De Obsidiaanse Orde heeft veertien technie
ken geïdentificeerd waarmee genetisch mate
riaal in de negentiende eeuw potentieel
gemanipuleerd had kunnen worden.'
'Nou en? De Romeinen hadden een compu
ter kunnen bouwen, maar ze hebben het
nooit gedaan. je zult met een beter onder
bouwd betoog moeten komen om mij te
overtuigen, Garak. Die ideeën van de
Obsidiaanse Orde zijn volkomen uit de lucht
gegrepen. Noem me een persoon die aan die
kunstmatige ziekte is dood gegaan.'
'George Ellery Hale! Een van jullie bekende
astronomen. Hij werd laat in zijn leven
besmet en leed aan vermoeidheid, lusteloos
heid en stress.'
'En daar dacht je aan toen Nav met een beet
je verhoogde hoeveelheid menselijk stress
hormoon in zijn bloed in slaap viel?' vroeg ik
sceptisch. De naam Hale zei me niets, dus ter
wijl ik sprak had ik mijn tricorder geactiveerd
en het medisch dossier van die Hale opge
zocht. 'Hij had zich gewoon over de kop
gewerkt,' zei ik triomfantelijk. 'Hij werd gedia
gnosticeerd met neurasthenia, maar dat is

van de menselijke medische geschiedenis had
hij duidelijk een gebrekkige notie. 'Bewijs,
Garak. Bewijs. Kom met bewijs. Die ziekte
heeft nooit bestaan en een antiserum is er dus
ook niet.
'Ik ben kletsnat. Kom, ga opzij en laat me
erlangs, zodat ik me kan omkleden,' vervolg
de ik redelijk. 'En gelukkig heb ik zonet ook
Quark als burgerexpert ingehuurd. Die zal zo
wel komen. Hij was ook kletsnat, maar zal zich
inmiddels wel in het nieuw gestoken hebben.
Hij heeft van Sisko een contract gekregen en
met zijn drieën zullen we die Bajoranen vrij
vlot uit hun stasiseenheden kunnen bevriJ
den. En kijk even naar kadet Sireen en die
Ruggonjer. Ik ben zo bij je.' Ik verdween in het
mortuarium, kordaat langs Garak lopend, die
me machteloos uit de weg ging.

Wordt vervolgd...
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CROSS-OVERS

Cross-overszijn afleveringen waarin karakters
meespelendie we al kennen uit een van de
andereStar Trekseriesóf die duidelijk verwijzen
naar een aflevering uit een van die andere
series.Tevenswijs ik jullie in eenpaar gevallen
op eenpaar leukenits of wetenswaardigheden.

TheNext Generation
De eerste cross-over die we zien, is al meteen
in de allereerste aflevering (de pilot)
'Encounter at Farpoint'. In deze aflevering
zien we DeForest Kelly (die we natuurlijk alle
maal kennen van zijn rol als Dr. Leonard
'Bones' McCoy uit TOS) terug in de rol van de
137-jarige Admiraal McCoy. Hij krijgt in deze
aflevering een rondleiding van Data over de
Enterprise-D. In de oude serie zijn we er al
achter gekomen dat McCoy niet zo dol is op
transporters. In TNG wil hij dan ook graag
met een shuttle vervoerd worden.
Dit is een van de weinige afleveringen waarin
de saucer separation te zien is. De andere
afleveringen zijn 'Arsenalof Freedom', 'Best
of Both Worlds' en natuurlijk de film
'Generations'.

De 3de aflevering van het eerste seizoen (of
de 2de aflevering als je de pilot als één afleve
ring ziet) is de aflevering TheNaked Now'. In
deze aflevering loopt de bemanning van de
Enterprise-D een geheimzinnige ziekte op die
verdacht veel lijkt op een ziekte die de
bemanning van de Enterprise uit TOS
oploopt in de aflevering 'The Naked TIme' (ja,
ook de titels tonen overeenkomst!). Na zoek
werk in de computer belanden ze bij oude
logboeken van de originele Enterprise, en
wordt het mogelijk om de behandeling voor
deze ziekte te vinden.
In deze aflevering beleven Data en Tasha een
romantisch onderonsje. Naar dit samenzijn
verwijst Data in de film 'First Contact' als de
Borg Queen aan hem vraagt hoe lang het

geleden is dat hij intiem met iemand is
geweest. Data antwoordt dan: 'Eight years,
seven rnonths, 16 days, 4 minutes, 22 .... .',

In aflevering 'Sarek' (3de seizoen) zien we
(hoe kan het ook anders) Sarek, de vader van
Mr. Spock, terug. Hij blijkt de ziekte Bendii
Syndroom te hebben waardoor Vulcans heel
emotioneel worden. Omdat er belangrijke
besprekingen op stapel staan, gaal hij een
mindmeld aan met Picard, waardoor Sarek
het rustige karakter van Picard krijgt en de
besprekingen gewoon doorgang kunnen vin
den. De vrouw van Sarek in deze aflevering,
Perrin, is niet de moeder van Speek, dat was
namelijk Amanda.

De volgende cross-over is in de dubbele afleve
ring 'Unification'. In deze aflevering zien we
zowel Sarek(die in deze aflevering overlijdt) als
Mr. Spock terug. Spock probeert om Vulcan en
Romulus met elkaar te herenigen. Picard en
Data (vermomd als Romulans) gaan op onder
zoek uit en brengen tevens Spock op de hoog
te van het overlijden van zijn vader. Omdat
Spock en Sareknooit goed contact met elkaar
hebben gehad, gaan Spock en Picard een
mindmeld aan. Hierin kan Spock de gedachten
van zijn vader (die in 'Sarek' op Picard zijn
overgegaan) aanvoelen, om zo tot een beter
begrip van zijn vaders handelingen te komen.
Leuk: in de tweede aflevering, als ze ontsnap
pen uit het kantoor van Sela, zien we in het
voorbijgaan een piramidevormig beeld op de
tafel staan (rechts voor). Let goed op de
weerspiegeling in dit beeld: we zien een
kauwgom kauwende man met een bril op
staan!

In de aflevering 'Relics' zien we Scotty terug.
Tijdens een ongeluk van zo'n 75 jaar geleden,
is hij in een transporter-lus blijven hangen.
Geordi weet hem eruit te krijgen. In Ten
Forward krijgt Scotty 'iets groens' van Data te
drinken (dit slaat terug op de aflevering 'By
Any Other Name' van TOS) en op het
Holodeck gaat hij terug naar de brug van de
Enterprise ('no bloody A, B, C or D').
Acteur james Doohan die de rol van Scotty
speelt, mist de middelvinger van zijn rechter
hand. Deze is er in de oorlog afgeschoten. Op
een gegeven moment zien we hem echter
een bedieningspaneel bedienen. Hij heeft
opeens 5 vingers aan zijn rechterhand (hier is
natuurlijk een stand-in gebruikt).

In 'Birthright I' legt de Enterprise aan bij Deep
Space Nine. julian Bashir komt aan boord om
Data te onderzoeken, die steeds dromen
heeft en Worf krijgt te horen dat zijn vader
nog zou leven.
Degene die aan Worf vertelt dat zijn vader
nog leeft, is dezelfde acteur als degene die
Zefram Cochrane speelt in de film 'First
Contact'. Tevens speelt hij de rol van Nayrok
in de aflevering 'The Hunted' van TNG en in
'Starship Down' van DS9 speelt hij de rol van
Hanok.

Leuke nit: als Bashir in de gang afscheid
neemt van Data en wegloopt, kijk dan eens
goed naar zijn schoenen: het zijn witte schoe
nen terwijl hij in de scène ervoor nog zwarte
schoenen aanheeft!

De film 'Generations' is natuurlijk één grote
crossover met acteurs van zowel TOS als
TNG. We zien Kirk, Scotty en Chekov terug.
Kirk komt door een ongeluk in de Nexus
terecht. Scotty en Chekov denken echter dat
hij dood is. Het grootste deel van de film gaat
over de belevenissen van de TNG beman
ning. Pasaan het einde van de film zien we
Kirk terug.
Ná deze film klopt een uitspraak uit de afleve
ring 'Relics' niet meer. Hierin zegt Scotty
namelijk dat hij wel wist dat Kirk hem uitein
delijk zou komen redden. Maar de gebeurte
nissen aan het begin van 'Generations' spelen
zich af v6órdat Scouy in de transporter-lus
vast komt te zitten. Scotty zou dus moeten
denken dat Kirk dood is, dus hoe kan deze
hem dan komen redden?
Het paard dat door Kirk bereden wordt in
deze film, is het eigen paard van acteur
William Shatner.

DeepSpaceNine
In de pilot-aflevering 'Emmisary' zien we
zowel Picard als Locutus terug. Verder spelen
de gebeurtenissen aan het begin van deze
aflevering zich af tijdens de slag bij Wolf 359,
die in de TNG afleveringen 'Best of Both
Worlds' beschreven worden.
Aan het begin van de aflevering dient Sisko
op een schip met een Vulcan kapitein. Deze
kapitein wordt gespeeld door j.G. Hertzier, uit
latere seizoenen beter bekend als Klingon
Generaal Martok.

Erg bekenden aan boord van Deep Space
Nine zijn natuurlijk Miles O'Brien, zijn vrouw
Keiko en hun dochtertje Molly. O'Brien ken
nen we al uit de eerste 5 seizoenen van TNG.

Verder zien we in de aflevering 'Past Prologue'
de Klingon zusters Lursa en B'Etor die we al
kennen uit de TNG afleveringen 'Redemption
I en 11' en 'Firstborn' en natuurlijk uit de film
'Generations' (die zich afspeelt ná deze DS9
aflevering).
De actrice die de rol van B'Etor speelt, speelde
ook een rol in Voyager aflevering 'Random
Thoughts'.

In 'Q-Less' keert niet alleen Q terug (dit is
overigens de enige DS9 aflevering waarin
hij te zien is), maar ook zien we Vash, die we
al eerder zagen in de afleveringen 'Captain's
Holiday' en 'Q-Pid' van TNG (3e en 4e sei
zoen) , waarin zij de 'love interest' van
Picard is.
Q en Sisko komen op een gegeven moment
in een twee gevecht terecht, waarin Sisko Q
een flinke rechtse geeft. Q antwoordt hierop
met 'Picard never hit me'.
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LwaxanaTroi, de moeder van DeannaTroi,
komt ook het ruimtestationaf en toe met een
bezoekjevereren,waarbijzehet Odo flink las
tig maaktmet haaravances.De afleveringen
waarin zij te zien is, zijn: 'The Forsaken',
'Fascination'en 'The Muse' waarin Odo en
Lwaxanatrouwen. Dit om te voorkomendat
de echtgenoot waarmeezij op dat moment
getrouwd is, hun kind van haar afneemt na
de geboorte.
Deacteurdie in dezelaatstgenoemdeafleve
ring de rol van haar echtgenoot speelt, is
MichaelAnsara,beter bekendalsde Klingon
Kang uit de afleveringen 'Day of the
Dove'(I'OS)en 'BloodOath'(DS9).

In de aflevering 'Blood Oath' komen de
KlingonsKor, Kang en Koloth terug. Deze
kondenwe veeleerderal zien in deTOSafle
veringen'Day of the Dove', 'Errandof Mercy'
en 'The Trouble with Tribbles'. In 'Blood
Oath' nemenzesamenmet Daxdeelaaneen
wraakactieop de Albino, die hun zoonsver
moord heeft. In een aantal volgende DS9
afleveringenzien we Kor nog een paar keer
terug.
Ook al zien deze Klingons er in DS9 totaal

andersuit, het zijn wel dezelfdekaraktersen
ze worden ook door dezelfde acteurs
gespeeldals in TOS.

'Crossover', 'Through the Looking Glass',
'Shattered Mirror', 'Resurrection' en 'The
Emperor'sNew Cloak' zijn allemaalafleverin
gen die terugslaan op de TOS aflevering
'Mirror Mirror'. Hierin komen Kirk, Scotty,
Uhura en Spock in een 'spiegel universum'
terecht waar zij zichzelf tegenkomen,alleen
in een heel andere gedaante. Dit komt het
beste naar voren in de DS9 aflevering
'Crossover' waarin de 'spiegel' Kira naar
Spock en Kirk verwijst. In 'Through The
Looking Glass' zien we ook Tuvok, die we
natuurlijkallemaalkennenuit Voyager.

CommanderWilliamRikerzienwe terug in de
aflevering'Defiant'. Tenminste,datwil hij ons
laten denken. Het blijkt namelijk Thomas
Rikerte zijn, die in deTNGaflevering'Second
Chances'van TNG naar voren komt en een
duplicaat van Rikerblijkt te zijn (ontstaanna
een transporterongeluk). In dezeDS9afleve
ring heeft hij niet veelgoedsin de zin. Hij gij
zelt Kira en gaat er met de Defiant vandoor

om zich bij de Maquisaante sluiten.

Vanaf het vierde seizoen ('Way of the
Warrior')zienwe eenoude bekendevanTNG
terugkomen:Worf komt namelijkaan boord
van DS9.
Kurn (broer van Worf) en Gowron zijn de
twee Klingons die we uit TNG kennen (zie
o.a. 'Reunion', 'Sins of the Father',
'Redemption'). In DS9zienwe Kurnéénmaal
terug, namelijk in de aflevering 'Sons of
Mogh'. Hierin heeft hij het moeilijk met het
feit dat Worf zijn goede naamkwijt is. Hij wil
dat Worf hem vermoordt. Uiteindelijkwordt
hij door middel van een operatiechirurgisch
veranderd,zijn geheugenwordt gewisten hij
krijgt een andere naam. Gowron komt in
diverseafleveringenterug, vooral in de afle
veringendie overde oorlog metdeDominion
gaan.
Deacteur die Kurnspeelt,ziewe alsHirogen
Hunter in de Voyageraflevering'Hunters' en
zonder make-upalsde oude lakeSiskoin de
aflevering'TheVisitor' (het meisjedat hem in
deze aflevering bezoekt, is de dochter van
Andrew Robinson,die Garak speelt). In de
aflevering 'BaddaBing, Baddabang' (laatste
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seizoen) zien we Robert O'Reilly (die Gowron
speelt) zonder make-up in de telruimte als
Ezri Dax een drankje brengt en degene die er
hoort te zitten er niet is.

'Trials and Tribble-ations' is in mijn ogen de
leukste crossover die er is. In deze aflevering
komt de bemanning van de Defiant buiten
hun wil om met behulp van de Orb van de
tijd terecht in de tijd van Kirk. De bemanning
van de Defiant moet een aanslag op Kirk zien
te voorkomen en daarmee een verandering in
de tijdlijn.

Door middel van dezelfde techniek die in de
film 'Forrest Gump' werd gebruikt, zien we
scènes waarin zowel de cast van TOS als van
DS9 te zien is. Voor deze aflevering zijn scènes
gebruikt uit TOS afleveringen 'The Trouble
with Tribbles' en 'Mirror Mirror' (voor de
scène waarin Siskomet Kirk praat).

Voyager
Meteen al in de pilot 'Caretaker' zien
we Quark terug. Hij probeert door
middel van een list Harry Kim waar
deloze stenen te verkopen. Gelukkig
wordt deze 'gered' door Tom Paris.
De verhaallijn over de Maquis komt
ook naar voren in TNG afleveringen
'Preemprive Strike' (op de
Nederlandse videobanden vreemd
genoeg getiteld 'The Good Fight')
en in DS9 afleveringen 'The Maquis I
+ 11'.
In 'Projections' zien we Reginald
Barclay uit TNG terug. In deze afle
vering wil men de Holodoc laten

denken dat hij de echte dokter
Zimmerman is en dat hij in een holodeck fan
tasie is komen vast te zitten.

Zowel in 'Death Wish' als in 'Q and the Grey'
komt Q opnieuw 'mensje pesten'. In 'Death
Wish' zien we ook William Riker even terug.
De vrouwelijke Q kennen we beter als
K'Ehleyr uit de TNG afleveringen 'The
Emmisary' en 'Réunion'. Zij is de moeder van
Alexander (zoon van Worf). Tevens speelt zij
de rol van dokter Selar in de aflevering 'The
Schizoid Man' (ook TNG). Deze dokter hoor
je regelmatig opgeroepen worden via het
communicatiesysteem van de Enterprise 0,
maar zien doen we haar verder niet meer.

'False Prophets' is de aflevering waarin de
bemanning van Voyager een tweetal Ferengis
tegenkomt, die de bevolking van de planeet
waarop ze zitten wil laten denken dat ze
goden zijn. Deze aflevering verwijst naar 'The

REPLICATOR ROOM

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

Gevraagd:
Box 2 van TOSmet Nederlandse ondertiteling.
Danny van Oorschot
Omhoeken 5c, 5301 BD Zaltbommel
Telefoon: 0418-541404

Te koop wegens ruimtegebrek:
Star Trek: Deep Space Nine seizoenen 4 t/m
7 op video. Met uitzondering van enkele
banden is alles met nederlandse ondertite
ling. Prijs: fl. 125,- per seizoen of fl. 450,
voor de complete serie.
E. Lankamp
Waalstraat 144-), 1079 EEAmsterdam
Telefoon: 020 - 442 12 94
Mobiel: 06 - 27 63 59 41

Te Koop:
Model Starship Voyager NCC-74656
Volledig in elkaar gezet van een bouwpakket
(wegens beëindigen hobby). Nu voor fl. 50,
M. de Koning
Telefoon: 0184 - 42 25 34

Price' (derde seizoen TNG) waarin een aantal
volkeren aan het onderhandelen is over de
rechten op een wormhole waarvan men
denkt dat het stabiel is. Dat dit niet zo is
ondervinden 2 Ferengis, die door het voorval
in het Delta Quadrant stranden. De rollen van
deze 2 heerschappen worden in Voyager
door andere acteurs gespeeld dan in TNG.

'Flashback' was de aflevering om het 30-jarig
bestaan van StarTrek te vieren (net zoals 'Trials
and Tribble-ations' dit vierde bij DS9). Hierin
zien we natuurlijk een aantal TOS karakters
terug: Sulu, )anice Randen Dimitri Valtane. De
verhaallijn slaat terug op de film 'The
Undiscovered Country', de zesde Star Trek
film en de laatste met de volledige 'oude' cast.

'Timeless' is de 100e Voyager aflevering.
Hierin komt Geordi La Forge terug, ditmaal in
de hoedanigheid van kapitein van het schip
dat Chakotay en Harry Kim probeert te
onderscheppen.

Verder komen er binnenkort twee afleverin
gen 'Pathfinder' en 'Life Line' waarin zowel
Deanna Troi als Reginald Barclay meedoen en
waarin Barclay via een holodeck simulatie wil
proberen te achterhalen hoe Voyager het
beste zo snel mogelijk thuis gebracht kan
worden.

Uiteraard zijn er nog wel meer situaties en
verhaallijnen, die terugwijzen naar een van de
andere series,maar dit waren de meest in het
oog lopende.

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 ti. 2,50 per regel
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o.P.s. Hier leesje a over jouw vereniging

!itar Trek Fanclub

Vande voorzitter,

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het
1 oktober 23:45. Ik ben net thuis gekomen en
ben gelijk begonnen met schrijven. Moe,
maar zeer tevreden met de Borq-con die onze
vereniging vandaag heeft gehouden.
Er zijn vandaag in Veldhoven bijna 400 men
sen tijdelijk geassimileerd geweest. Er was
genoeg te doen om toch weer op een leuke
manier te genieten van Star Trek. Zo werd de
video Voyager 6.8 gedraaid. Deze is nog niet
te koop in Nederland, maar werd ons door
Paramount vandaag ter beschikking gesteld.
En natuurlijk was er de assimilatiegame, die
door veel bezoekers met veel enthousiasme
gespeeld werd. Ik wil iedereen die rneeqehol
pen heeft om deze dag tot zo'n succes te
maken hartelijk bedanken en hoop dat we het
met z'n allen op de volgende conventie weer
net zo leuk hebben.

Met ingang van de volgende conventie zullen
de prijzen aangepast worden. De prijs voor
leden van onze vereniging zal met f 2,50 ver
laagd worden tot t 7,50 per persoon, gezins
kaarten voor leden komen dan op f 15,-. De
prijs voor niet leden wordt f 17,50 per per
soon, terwijl voor een gezinskaart f 35,
betaald zal moeten worden. Op deze manier
wil het bestuur het lidmaatschap van onze
vereniging nog interessanter maken.

EriC van der Ven

HE FLYINIi DUTCH fanclub is de énige
echte Nederlandse Star Trek vereniging

Postadres:
[elefoon:
Fax:
Website:

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

bestuur ziet er als volgt uit
Eric van der Ven
Harm Koopman
Ad Post
Ronaid Gordijn

Johan de Wolft
Frank Maurits
RenéCaminada

Ook kunt u zich aanmelden:
via Internet: tfd@tfd.nl
en via de website: www.tfd.nl.

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
Na aanmelding via de website of via de post,
kan het circa 2 à 3 weken duren voordat je
bericht ontvangt overje aanmelding.

Verhuizen?
Dan zeker een verhuiskaartje naar het post
busadres of e-mailadres van The Flying
Dutch. Het komt nog te vaak voor dat we bla
den retour krijgen omdat men vergeten is ons
een adreswijziging te sturen. En dat is jam
mer, want u mist dan ons verenigingsblad
met alle informatie over Star Trek.

Korting met uw lidmaatschapspas
De volgende zaken geven korting op de
aangegeven waren, wanneer u uw The Flying
Dutch lidmaatschapspas laat zien.
Zorg er dus voor dat u die altijd bij u hebt!

American Book Centre, The
Kalverstraat 185, 1012 XC Amsterdam

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

Cs
Lengweg 82, 3192 BL Hoogvliet

Card & News strips
Agnietenstraat 12, 2801 HX Gouda

De Kier, Boekhandel
Nieuwe Rijn 45,2312 JGLeiden

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33, 5611 JSEindhoven

Gamekeeper, The
Hartenstraat 14, 1016 CB Amsterdam

Hobby Modelbouw Dordrecht
Voorstraat 360, 3311 CX Dordrecht

SImtasla
Nieuwe Haven 116, 2801 ECGouda

Toyrific
Heemraadstraat 3, 3131 VG Vlaardingen

Twilight Zone
Voorstraat 432, 3311 CX Dordrecht

Wonderland
Soembawastraat 54a, 1095 XC Amsterdam

OUDE MAGAZINES TE KOOP

Verzamel nu alle uitgaven die door
The Flying Dutch zijn uitgegeven

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

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

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

nr 01 van 1999 fl. 79Sr

nr 02 van 1999 fl. 7 os,
nr 03 van 1999 fl. 7 oS,
nr 04 van 1999 tI. 7·',
nr 05 van 1999 ti. 7 ?S,
nr 06 van 1999 fl. 79S,

nr 01 van 2000 fl. 79S,
nr 02 van 2000 fl. 79Sr

nr 03 van 2000 ti. 79S,
nr 04 van 2000 tI. 7·',

Afhankelijk van hoeveel bladen je bestelt,
komen daar de volgende verzendkosten bij:
1 tfm 3 magazines + fl. 5,·
3 t/m 10 magazines + fl. 7,50
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Elkedag open vanaf 10.00 tot 17.00
Info: http://www.hccdagen.nl

Open vanaf 10:00 - 18:00 uur.
Voorechte speneues'treoks'

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

Peter Hamilton,
jaap Boekestein,
Christopher Priest

hUp://homepage.eircom.net/ -goudriaan/
contreaty/Treaty-nl-programme-boekestein.html
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Rijksuniversiteit Leiden
Tijd: 20:00 uur
Een lezing over de geschiedenis van StarTrek.
Spreker is onze eigen Frank Maurits.
Dit op verzoek, en in samenwerking met, de
vakgroep Geschiedenis van de RUL.

Voyager the return
Blackpool, Engeland
Georganiseerd door Wolf events
Gasten: Ethan Phillips (Neelix)

Kate Mulgrew (Katheryn janeway)
Robert Duncan McNeili (Tom Paris)

info: www.wolfevents.co.uk

Voormeer informatie en nieuwe conventiedata
en evenementen,kijk op www.tfd.nl.HCC-dagen, computerbeurs

jaarbeurs, Utrecht
Ducosim (Spellenbeurs).
jaarbeurs, Utrecht

Wat bieden wij?

• Abonnementen op:
comics, magazines. pockets en video's

15.000 W COLLECTOR'S
ITEMS. O.A.:FILMPOSTERS,
SOUNDTRACKS,HAND
TEKENINGEN VAN ROCK
EN FILMSTERREN, STAR
TREK, STARWARS, JAMES
BOND
UNIEKE HERMAN BROOD
EXPO "TDE EARLY
YEARS"

• ZIE BIJGESLOTEN
KORTINGSBON IN DIT
BLAD

alle comic-abonnementen
rtoon van de ledenpas van de
~ en op Star Trek

• A)s u.. n ab ent
Star Trfi, videobanden

Zoeklijstsysteem

INFORMAl'IE:0229 213891www.mmmarc.com

l AMa.cY 828

Wij leveren middel po lorde .. verkooR,;..
• Alle en dere 1\ zonder ondertiteling
o Amerikaanse'Nl'SC-VHS impon
• Import van DVD's en CD's
• Science 8ction Merchandise
• Star Trek Uniforms en (gesigneerde) foto's

Bij vaste verzending van series géén verzendkosten.
SnIT\ ~ ()Suhtitk, 0 Postbus412,2180 AK Hillegom

Tel.: Fax: 0252 - 52 55 28
E-mail: info@sorry.demon.nlo Website: www.sorry.demon.nl

TOTAAL RUIM 25.000TITELS LEVERBAAR
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