11.249.95
11. 109.95
r..rllriinh"r:· U.S.S.Enterprise 1701,U.S.S.Enterprise
U.S.S.Voyager, Defiant (uit DS9)

11.139.95
BRACELET WATCH
Heren opgelet: mooi luxe dames horloge met
het Star Trek command logo in de wijzerplaat...
Goeie tip voor onder de Kerstboom ...

11.325.00

STAR TREK CLASSIC MONOPOLY
11.125.00

VOYAGER PAPERBACKS
Dark Matters is de nieuwe Voyager trilogy .
• Book 1 (#19): Cloack and Dagger;
• Book 2 (#20): Ghost Dance en Book 3 (#21): Shadow of Heaven.

11.21.95

Verwacht in het begin van 2001 ! Nu al voor
te bestellen ...
Te spelen met de al eerder verschenen Next
Generation uitvoering 11.119.95
De Classic uitvoering wordt geleverd met
certificaat met daarop een handtekening van William Shatner !

ICK STEWART CHRISTMAS CAROL
11.69.95
11.39.95

december verkrijbaar op DvD (regio 2)
vanaf

STAR TREK CO-HOUDER
TREK TRIBBLE VIDEOBOX

11.49.95

leuke box bevat de volgende afleveringen:
Troublewith Tribbles (uit de 10.5.) en The Trials and Tribble-Actions
(uit 059). De box wordt geleverd met GRATISTRIBBlE!

DE FEESThiIAANDDECEMBER 10% KORTING!)

~IW~~

STAR TREK VOYAGER 6.10
11.29.95
De nieuwste video van Voyager 6.10 komt uit op
4 december 2000. Met de volgende aIleveringen: Child's Play en Good Shepperd.

11.B9.95 per stuk
verkrijgbaar mooie klokken voor aan je muur.
zijn: Borg klok of 7 019 klok.

11.45.00

Wat is er nu leuker dan een cd-houder in de vorm van een Enterprise ol Shuttle?
Niets toch .... Deze cd-houders kunnen 10 cd's I cd-roms I dvd's bergen.

Nieuwsbrief

december 2000, een uitgave

.... 1It!911·
liii(ii'=F~'-"'"

van de Nederlandse

Star Trek F,...a_n_c_l....;u;,;;;b~

Star Trek vereniging

_

TH

COLOFON
The Flying Dutch
Nieuwsbrief
4de jaargang nr. 6

INHOUD

IJ Nieuws

lil Achter de schermen
De mannen achter StarTrek

Redactie:
Lucie Blom Calis, Dirk Bontes,
)effrey Epping, )antineke Mulder

Poster Riker en Romulans
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World Wide websites
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NewAge

Religie en geloof verwerkt in StarTrek

Tuvok leest en beantwoordt

Replicator Room
Medewerkers aan dit nummer:
Kirsten Bloemsma, René Caminada,
)ames T. Fazar, Wytze Kloosterman,
Patricia Konneman, Harm Koopman,
Chantal de Paus,Tuvok, Harrn-lan Wieringa
Dank aan: Dennis Walgaard (startrek.nl)
Tekeningen: B. Nijssen

Interview JG Hertzier
Klingon Generaal Martok ondervraagd
en een kort verslag van de Utopiaconventie

:
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Videoreport
Voyager videobanden 6.7 & 6.8
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Tradingcards van DS9 en TNG

I

Poster Kazon Fighter

!IJ Strips van Neelix

I Hier leesje alles over jouw vereniging

Vormgeving:
)effrey Epping

REDACTIONEEL
Druk:
Printscript, Amsterdam (zie advertentie)
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
dé Nederlandse Star Trek vereniging
"THE FLYING DUTCH"
Postadres:
Postbus 135,
3500 AC Utrecht
Lidmaatschap: fl. 40,- per jaar
Telefoon:
06 - 55 90 75 43
Fax:
040 - 254 83 81
tfd@tfd.nl
E-mail:
Website:
http://www.tfd.nl
Gironummer:
3237505 t.n.v.
The Flying Dutch, Pernis
De redactie is via bovenstaand adres te
bereiken of per e-mail: lucie.blom@tip.nl
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder de schriftelijke toestemming van de redactie. Alle teksten blijven
eigendom van de auteur.
De redactie gaat ervan uit dat de ingezonden kopij afkomstig is van de inzender, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld.
De
aansprakelijkheid voor het auteursrecht van
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.

De redactie kijkt met trots terug. Met een zeer kleine redactie hebben we het toch maar
weer voor elkaar gekregen: 6 nummers in één jaar is voor een vrijwillige hoofdredacteur en
vormgever, die in het dagelijks leven voor dit soort werkzaamheden worden betaald, een
flink karwei. Maar we doen het met veel plezier!
Mijn oproep in het vorige nummer heeft al wat reacties en kopij opgeleverd.
Ga zo door en stuur een e-mail aan:lucie.blom@tip.nl.
Ook als u de redactie denkt te kunnen versterken.
De redactie wenst u fijne feestdagen
en een goed begin van 2001.
Voorzichtig met vuurwerk!
Lucie Blom
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INTELLIGENCE

jantineke Mulder

NIEUWS
Deze keer een heleboel nieuws over theaterstukken en goede doelen. De afgelopen maanden
heeft vrijwel elke Star Trek acteur wel iets
gedaan in het theater of voor het goede doel.
Hoewel er op Star Trek gebied dus weinig nieuws
te melden is, hebben de acteurs zeker niet stil
gezeten. Ook namens de nieuwsredactie fijne
Kerstdagen en een goed Nieuwjaar toegewenst.

Een groot deel van de Star Trekcast heeft
meegedaan aan het Galaxy Bali 2000 op 14
oktober. Het evenement werd gehouden om
geld in te zamelen voor de Down Syndrome
Association of Los Angeles.
De hele Voyagercast was aanwezig, met uitzondering van Kate Mulgrew
(Captain
janeway) en [eri Ryan (Seven).
Van The Next Generation waren jonathan
Frakes(Riker), Marina Sirtis (Troi) en Michael
Dorn (Worf) aanwezig.
Bij het Galaxy Bali was ook een miniconventie
waarbij onder andere een Q&A gehouden
werd en een handtekeningensessie. 's Avonds
was er een cocktailparty, een diner en een
show. Tijdens de show gaven een aantal
Voyager acteurs een cabaretvoorstelling en
trad de broer van Robert Beltran (Chakotay)
op met zijn band.
Veiling
Star Trek verzamelobjecten - en vooral die
met een handtekening - zijn een geliefd
onderwerp voor fans.
jeri Ryan veilt nu zeer dure items voor het
goede doel. Op haar officiële site kun je bieden op allerlei artikelen die met haarzelf en
met Star Trek te maken hebben. Met uitzondering van de bezorgkosten gaat de volledige
opbrengst van de veilingen naar het St. jude
Children's Research Hospital en de American
Cancer Society. Onder de items zijn trading
cards met handtekeningen, cue cards van
Ryans optreden in 'The Tonight Show', schilderijen van Seven of Nine, posters van Seven
of Nine en van Ryan in andere projecten,
Voyager castfoto's en een gesigneerd exemplaar van Tim Russ' (Tuvok) CD.
Bieders kunnen hun bod kwijt via de site of
via email. Mocht er een gelijk bod zijn, dan
wint diegene die het eerste bood. jeri Ryans
site is te vinden op www.jerilynn.com.

.... 1 ...1__
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Het laatste nieuws vind je hier
Toneelvoorstellingen
Ook Patriek Stewart (Captain Picard TNG)
heeft zich bezig gehouden met het goede
doel. In Santa Barbara heeft hij zijn ene-man
show 'Uneasy Lies the Head' opgevoerd in
het Lobero Theater. Kaarten kostten /100,tot 1250,- per stuk, wat ten goede kwam aan
de Shakespeare School en de Lobero Theater
Foundation. 'Uneasy Lies the Head' is een collectie van speeches en verhalen uit rollen die
Steward over de jaren gespeeld heeft.
Dit varieert dus van koningen tot keizers en
van kapiteins tot feestbazen. Daarnaast vertelde hij ook anekdotes over de rollen die hij
gespeeld heeft. De voorstelling was nagenoeg uitverkocht.
De acteurs die de rollen van de leiders van de
Dominion
vertegenwoordigden
hebben
onlangs in Venice, Californië samen opgetreden. Casey Biggs (Damar), jeffrey Combs
(Weyoun) en Marc Alaimo (Ou kat) voerden
een aantal scènes, sonnetten en monologen
op onder de titel 'What Shakespeare Leaves
Behind'. Biggs is ooit begonnen in het
theater. Hij vertelde het publiek: 'Ik zeg vaak,
je moet iets van Shakespeare begrijpen om
chocola te maken van het leven in de ruimte.'
Op een leeg toneel speelden de drie stukken
uit, onder andere, 'Hamiet' en 'Othello'.
Biggs voerde een stuk op uit 'Henry V' dat
begint met de regel 'Once More To The
Breach' wat ook de titel is van een aflevering
van Deep Space Nine.
In de traditie van mannen die vrouwen spelen,
trad Combs op als julia tegenover Biggs als

Romeo. Hierop reageerde Alaimo door een
monoloog te houden tegen de knuffelhond
uit 'Two Gentlemen of Verona'.
De opbrengst van de avond ging naar twee
goede doelen, de City of Hope, voor kankeronderzoek en Penny Lane, dat hulp biedt aan
mishandelde en verlaten kinderen.
Muziek en theater
Terwijl fans van Deep Space Nine een glimp
van haar zangkwaliteiten opvingen in Vic
Fontaine's lounge, kunnen theaterbezoekers
in Connecticut genieten van Nana Visitors
(Kira) zangkunsten in de nieuwe musical
'Golden Boy'. De musical is gebaseerd op het
toneelstuk van Clifford Odet en is in november in première gegaan in het Long Wharf
Theater in New Haven, Connecticut. Het stuk
speelt in 1937 en vertelt het verhaal van joe
'Golden Boy' Bonaparte, een bokser uit
Harlem, New Vork.
Visitor speelt de rol van Lorna Moon, de
vriendin van joe's manager, die een relatie
krijgt met de jonge bokser. Afgelopen jaar
heeft Nana Visitor door de VS getoerd met
het stuk 'Chicago' in de rol van Roxie.
Rene Auberjonois (Odo DS9) is in het theater
te zien en wel in Burbank, Californië. Hij
speelt in het stuk 'Ancestral Voices' van A.R.
Gurney. Medespelers van Auberjonois zijn
Mariette Hartley (een liefde van Spock in 'All
Our Yesterdays') en Robert Foxwort (Ad mi ral
Leyton in de DS9 afleveringen 'Homefront' en
'Paradise Lost.') 'Ancestral Voices' gaat over
een familie die door de scheiding van de
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'X-Files: Fight the Future.'
begint in februari 2001.

grootouders uit elkaar gerukt is. Het verhaal
wordt verteld door de ogen van de kleinzoon.
De personages herleven de jaren zowel van
hun scheiding als het doorlopende leven in
de rest van de wereld. De Los Angeles Time
Preview sprak zeer lovend over de Star Trek
acteurs en zei: 'Auberjonois is heel sterk in zijn
rol van grootvader.'
Leonard Nimoy
Tweeëntwintig jaar nadat hij is afgestudeerd
aan de Antioch University heeft Leonard
Nimoy (Spock TOS) eindelijk de onderscheiding 'Doctorate of Human Letters'ontvangen.
In een besloten ceremonie kreeg Nimoy de
onderscheiding
uit handen van Barbara
Gellman-Danley. Gellman-Danley dingt mee
naar het presidentsschap van de Antioch
campus in Ohio. De ceremonie is op video
opgenomen en is te zien op:
www.mcgregor.edu/nimoy/vnropen.html.
In de toespraak werd Nimoy aangehaald als
iemand die hart heeft voor sociale rechtvaardigheid en een gelijke samenleving omdat hij
opkomt voor mensen die lijden onder de
Holocaust. Ook sprak Gellman-Danley lovend
over de boodschap die Nimoy tot uiting
bracht in 'Star Trek IV: The Voyage Home' die
door hem werd geschreven en geregisseerd.
De volledige
toespraak
vind je op
www.mcgregor.edu/nimoy/indexres.html.
Verder werd er in de toespraak nog melding
gemaakt van de Vulcan begroeting (je weet
wel, met die vingers) die voortkomt uit
Nimoy's joodse achtergrond.
Nimoy gelooft dat er een speciale groet
moet zijn bij de Vulcans, zodat hij een
beweging nam die hij als jongen zag in een
orthodox joodse ceremonie, waarin de
Hebreeuwse priesters Kohanim aanriepen
om de gemeente te zegenen en daarbij de
hand uitstaken in een V-vorm. 'Hij wist dat
Vulcan een vreedzaam volk is en een bepaald
symbool nodig had om elkaar te groeten:
zegt Gellman-Danley op Startrek.com. 'Het is
een bijzonder samensmelting van zijn eigen
cultuur met die van de Vulcans.'

INTELLl6ENCE
Het opnemen

Dan nog een klein berichtje
van Dark
Horizons.com. De film 'Wes Craven Presents
Dracula 2000' waarin jeri Ryan de rol speelt
van een journaliste die een vampier wordt, zal
niet in de bioscoop verschijnen. De film zal
direct op video en DVD uitgebracht worden
en rond 18 december in de winkels liggen.

Filmnieuws
Tim Russlaat zijn regietalent zien als onafhankelijk filmmaker op het internet. Op het internet draaien nu vijf afleveringen van zijn korte
films 'Fahrenheit 452: The Art Police'. Elke
aflevering duurt 5 minuten en zijn door Russ
geschreven, geproduceerd en geregisseerd.
Naast Russ werken ook Garett Wang (Kim
VOY), Ethan Philips (Neelix VOV) en Robert
Beltran (Chakotay VOY) mee. De films zijn te
vinden op de site van GalaxyOnline.com.
Niet direct Star Trek, maar toch in de buurt, is
de nieuwe film van Rob Bowman. Bowman
werkte als regisseur aan The Next Generation.
Hij regisseerde van deze serie de aflevering
'Where No One Has Gone Before.' Too Short
A Season,' 'The Battle: 'Datalore: en 'Heart
of Glory.' 'Reign of Fire' vertelt het verhaal
van een wereld waar vuurspuwende draken
de planeet regeren en McConaughty, een
Amerikaanse drakenslachter de drakenkoningin moet vermoorden. Rob Bowman is het
meest bekend geworden
door de film

Dr. Lawrence Krauss houdt op 5 december
een lezing op de Illinois Mathemetics and
Science Academy. Krauss schreef het boek
The Physics of Star Trek'. Dr. Krauss belooft
een warp speed reis door het Star Trek universum dat hij als opstap gebruikt om een beeld
te schetsen van de fascinerende wereld van
de moderne natuurkunde. Tijdens de lezing
zal Dr. Krauss ook aandacht schenken aan zijn
eigen Top Tien van natuurkundige bloopers
in de afleveringen van Star Trek.
Van het spel Star Trek:
binnenkort ook een Ma,Cln'lm;n
Het succesvolle spel, waarin
pen aan boord van Va1~a(lel"
stemmen van de
behoorlijk stevige .,i... n~;;án
Een Apple computer
Imac of G3) is een
spel soepel te laten (Jrëll~I,t!(l.r',:,~
Voor meer informatie:
www.activision.com & WY'IW.,ëö,Jyr.,~OIl1
De prijS van het spel
ook een demo is~n~o~g~~~!;.Q~~~

Alien Voices, het multimediabedrijf
van
Leonard Nimoy en john DeLancie (Q) meldt
dat het vervolg op 'Spock Vs Q: Armageddon
Tonight,' 'Speek Vs Q: Did I SayThat?' af is en
rond december uitgegeven wordt door
Simon & Schuster.
Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag
van Isaac Stern is er door het Los Angeles
Philharmonic een Gala Opening Concert
gegeven. Leonard Nimoy trad op als gastheer. Isaac Stern is een bekend violist, leraar
en activist. Hij zorgde er in de jaren '50 onder
andere voor dat Carnegie Hall gespaard bleef
van de sloophamer. Het Philharmonic speelde
onder andere stukken van Saint-Saëns,
Brahms en Mozart. Met dit optreden debuteerde Nimoy als spreker voor een orkest en
begon het LA Philharmonic aan haar nieuwe
muzikale seizoen.
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THE SCENES

Star Trek is vrijwel iedere dag te zien op de
Nederlandse Televisie.The original Series,The
Next Generation, DeepSpoceNine, en Voyager
komen bij talloze fans en liefhebbersde huiskamer onveilig maken. Maar kennenjullie ook de
mensen achter de schermen die deze series
gerecreëerdhebben?Wiezijn die mensendie de
verhalen schrijven, het drama en de emotie
opwekken, en Star Trekal 4 decennia lang zo
populair maken.
Gene Roddenberry
Wie kent hem niet? De
schepper van STAR
TREK. Zijn visie bracht
het STARTREK universum tot leven. Hij was
degene die de regels
en principes opstelde
en een formule creëerde die leidde tot 4 1V
series, e~ tekenfilmserie en 9 (binnenkort
10) STAR TREK langspeelfilms. Gene zelf
schreef 'Star Trek, de
originele
serie' en
schreef als co-auteur
mee aan 'Encounter at
Farpoint ", de eerste
aflevering
van The
Next Generation. Toen
ST: TNG gelanceerd
werd, werd hij executive producer van deze
serie. Maar bovenal
gaf Roddenberry ons zijn
beeld van een veelbelovende toekomst. Een
beeld dat velen onder ons met hem delen.
'The Great Bird',
zoals hij in Amerika I
../-.~
ook
wel
eens
genoemd
wordt,
'~
maakte nog net de
geboorte van Star
Trek: Deep Space 9
mee voor zijn dood
in oktober
1991.
Hierna werd de fakkel overgenomen door
Riek Berman en Michael Piller.
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Riek Berman
In 1991, na de dood
van Roddenberry,
nam Berman de teugels over van Star
Trek. Riek Berman,
winnaar
van de
Amerikaanse Emmy
award is co-creator en producent van de
Paramount Network TV serie Star Trek
Voyager. Voorheen had hij zich ook al bezig
gehouden met TNG en DS9. Hij produceerde

en schreef mee aan de langspeelfilms:
'StarTrek: Generations', 'First Contact' en
'Insurrection'. Onder zijn leiding werd TNG
een van de meest genomineerde series aller
tijden op de Amerikaanse Televisie.
TNG werd in totaal 55 keer genomineerd en
won de prestigieuze Emmy Award (de 1V
variant van de oscars) maar liefst 16 keer.

Mlehael Plller
Michael
Piller is
medeproducent van
Star Trek Voyager en
Deep Space. Hij was
ook de producent
van
TNG
sinds
1989. Piller schreef
onder andere de DS 9 pilot 'Emissary', gebaseerd op een kort verhaal dat hij samen met
Riek Berman schreef. Hij schreef ook de tweedelige TNG aflevering 'Best of both worlds',
waar bij Picard liet assimileren door de Borg.
Met piller en Berman aan het roer kende Star
Trekflooit eerder geziene hoogtepunten zoals
de eerder genoemde Emmy award. Ook DS9
w,d een van de meest bekeken series op de
Amerikaanse 1V zenders.
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Ira Steven Behr
Behr kwam bij Star
I
Trek terecht tijdens
het 3e seizoen van
• ..
,..
I
The Next Generation
.' " 1'- r:
•
:
",' ..., ,.'
"
II als mede producent
•
naast Michael Piller.
Aan het einde van
dat zelfde seizoen zocht hij zijn heil elders als
scriptschrijver. Drie langspeelfilms die hij tijdens deze periode schreef, zijn inmiddels in
productie gegaan.
In 1993 kwam hij terug om mee te helpen
aan het maken van de pilot van DS9 en in seizoen 3 kwam deze serie onder zijn leiding. Ira
Steven Behr speelde een grote rol in het
bedenken van het populaire buitenaardse ras
de Ferengi's. Hij schreef onder andere de
'Rules of aquisition' een humoristische compilatie van regels waar de Ferengi cultuur op
gebaseerd zou zijn. Hij schreef ook mee aan
een pocketbook uitgave: 'The legends of the
Ferengi' een collectie van korte verhalen over
het ontstaan van deze 'Rules of aquisition'.
We moeten hem ook bedanken voor de slechteriken aan de andere kant van het 'wormhole' in Deep Space Nine. 'We moeten eens een
keer wat echte 'Bad Guys' hebben in de serie',
zei hij ooit tegen zijn teamgenoten. 'En niet
één maar zelfs drie'.
Deze conversatie leidde tot het ontstaan van
het Dominion: een driedelige samenleving
bestaand uit de Founders, de gedaantewIsselende heersers van het Gamma kwadrant, de
Vorta, de eeuwig gekloonde vertegenwoordigers van deze founders en hun cenaoeiozea
soldaten de [ern'Hadar.
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Dan Curry
Elke special effect
scène voor zowel
DS9 als Voyager
werd
en wordt
gemaakt door een
lid van het DS9
effect team onder leiding van Dan Curry. Zijn medewerkers Gary
Hutzel en Glen Neufeld namen om beurten al
het FX werk waar, tijdens het 4e seizoen van
DS9. Hutzel en Neufeld maakten onder andere de spectaculaire afleveringen: 'Way of the
warrior' en 'Shattered Mirror '. Curry zelf had
de supervisie tijdens de episodes 'Starship
down,' 'lndiscretion,' en 'Hippocratic oath'.
Voor twee andere delen met een hoog special
effect gehalte gaf hij de leiding over aan
David Takemura die 'the Visitor ' en 'Rejoined'
realiseerde, maar Curry's stempel stond duidelijk op het eindproduct.

RonaId D, Moare
Na zijn studies aan
de
universiteit
kwam Ron Moore in
Los Angeles terecht
waar hij carrière
wilde
maken als
schrijver. Hij verkocht
zijn eerste script genaamd 'The Bonding' aan
Star Trek TNG en werd niet lang daarna in
1989 aangenomen als vaste schrijver. Hij
schreef of schreef mee aan maar liefst 27 afleveringen waaronder de serie finale 'All Good
Thing'. Moore schreef ook mee aan de
Paramount film 'Generations' in 1994 en
'First Contact' twee jaar later. Deze film was
de meest populaire van de Star Trek films tot
nu toe en bracht wereldwijd zomaar even
meer dan 145 Miljoen US Dollar in het laatje.
Moore werkte ook mee aan twee interactieve
CD-games 'Star Trek Klingon' en 'Star Trek
Borg' (mijn persoonlijke favoriet).

Herman
Zimmerman
AI meer dan 10 jaar
(voor
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Het produktieteam ach
gebruikte om in documentstijl de geschiedenis van Star Trek te vertellen. Een deel van
deze tour, onder de noemer 'European
Science Tour' was onder andere in Nederland
in de Rotterdamse Kunsthal te bewonderen.
Ook de Star Trek 'Experience ' in Las Vegas
komt gedeeltelijk uit de hoed van deze man.

Michael Okuda
Michael Okuda is de
grafisch ontwerper
voor
Star
Trek
Voyager. Hij zorgt
onder andere voor
de controlepanelen,
de plattegrond van
het schip, computeranimatie
en zelfs de
meeste geschreven buitenaardse talen (denk
maar wat er allemaal aan boord van zo'n Borg
Cube te zien is) en wat nog meer zij.
Okuda werkte 7 jaar lang mee aan 'The Next
Generation' en 'Deep space Nine' waar hij tot

3 maal toe genomineerd werd voor een
Emmy voor de beste visuele effecten. Andere
dingen op zijn conto zijn bijvoorbeeld nog 6
Star Trek films, de superheldenfilm 'The Flash'
en een, jammer genoeg nooit vertoonde,
Amerikaanse versie van 'Red Dwarf'.
Hij schreef ook mee aan het The Next
Generation Technical Manual boek en CD.
Samen met Denise Okuda en Debbie Mirek
stond hij ook in voor de 'Star Trek Encyclopedia' en Chronology'. Michael vertelde ooit
eens tijdens een interview dat hij de allereerste grafisch kunstenaar in de ruimte zou willen worden.
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Ingezonden brieven objectief bekeken door Tuvok
Tuvok

BRIEVEN
Het einde nadert, nog een aantal dagen en dan
Nieuwjaar! Helaas kan ik niet in de feestvreugde
meedelen, aangezien dit gevoel mij helemaal
vreemd is. Wij zullen dit feest in besloten kring
op Voyager vieren, waarbij Tom Paris vanaf de
Delta Flyervuurwerk af laat schieten of we gaan
met z'n allen naar Fair Haven voor een ouderwets Iers Oud en Nieuw. Veelleesplezieren live
long and prospet. ook in 2007.
Overigens is tijdens subspace calculaties van
tertiaire gasreuzen ontdekt dat de uitzendschema's van Star Trekprogramma's voorlopig nog
niet op de website komen te staan.
Sevenof Nine biedt haar excusesaan voor deze
onfortuinlijke imperfectie.

Ik ben nog niet zo lang lid (shame on me)
maar wel al zo ongeveer sinds mijn 15de
bezig met Star Trek (ben momenteel 36 jaar).
1 oktober ben ik afgereisd naar Veldhoven op
zoek naar BORGCON 2000, onder andere om
het een en ander te assimileren.
Het zou de tweede keer worden dat ik een
TFD-conventie zou bezoeken (eerder al een
paar jaar geleden in Eindhoven) en ik was
razend benieuwd. Ik moet zeggen, het viel
niet tegen. Ik kwam wat later, zo rond 14.30
uur, en de stemming zat er lekker in.
Eerst maar eens het filmprogramma bekijken.
Drukte van belang voor de zaal maar toch
binnen weten te komen en een fraaie aflevering kunnen bewonderen. Daarna vond ik het
hoog tijd om wat te assimileren en ik trok
naar de zaal waar diverse spullen te koop werden aangeboden. Verdorie, weer een te kleine
portemonnee mee genomen (of is misschien
mijn assimilatiedrift te groot) want ik wilde
veel meer kopen dan uiteindelijk geschiedde.
Greepje: een Sarek actiefiguurtje
en de
Phoenix uit First Contact. Volgende keer koop
ik zeker een grotere
(in inches uitgedrukte) pop van
\ Spock of Kirk

(blijven toch wel mijn favorieten). Maar voor
nu nog even wat praten, rond kijken en het
was al weer voorbij voor ik het wist.
Een geslaagd middagje met één maar: de
filmzalen zaten net als een aantal jaren geleden snel vol. Dringen dus voor de deur en
hopen dat je er in kon. En dat lukte niet elke
keer. Uit veiligheidsoverwegingen, dat weet ik
wel, maar toch jammer. Ook jammer dat niet
nog meer TFD-Ieden kwamen, dan was het
nog gezelliger geweest. Maar misschien net
iets te ver weg (maar blijf vooral naar het zuiden komen, ik woon in Eindhoven en dit was
lekker dicht bij).
Verder moet ik zeggen dat de sfeer gezellig
was, ontspannen en dat deed het sombere
druilerige weer buiten snel vergeten. Ga vooral door met het organiseren van dit soort dingen. Zoals gezegd, ik ben nog geen jaar lid
maar ik ga zeker meer van dit soort cons
bezoeken. Helaas kon ik niet naar de conventie met Tim Russtoe, verplichtingen elders die
niet af te zeggen waren. Maar volgende keer
ben ik er weer bij.
Groeten en ga zo door
Eric van den Berk (not yet assimilated)
Eindhoven
Bedankt voor je bezoek aan één van
de conventies van The Flying Dutch
in 2000. Uiteraard ben je volgende
jaar weer van harte welkom.

Trek op internet.
Hiervan is ook

een internetpagina en deze is te vinden op
tfdsearch.homepage.com.
Kijk er eens op.
Hier zijn niet alleen de besproken webpagina's te vinden, maar ook de site's van de
acteurs en actrices en andere Star Trek website's. Heb je zelf een interessante website
gezien? Mail deze dan door op het adres op
de pagina. Laat weten wat je van de site vindt!
Groeten,
Wytse Kloosterman
Bestaat www.tuvok.com ook? Helaas bezit de
computer van Voyagergeen "browser" om deze
site te kunnen bezoeken. Ook Harry kan aan
deze incompatibiliteit niets veranderen.

Ik ben al een tijdje geen lid meer, maar evengoed hoop ik dat u een aantal vragen zou willen beantwoorden.
Ik wil namelijk alle verjaarsdata van acteurs en

Ingezonden
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verschijningsdata
van series/films in een
agenda of kalender bijschrijven, maar mijn
lijst is niet volledig en bevat een aantal fouten. Bij deze brief stuur ik u deze, en ook
andere data die ik tot nu toe heb gevonden.
Ik heb geen beschikking over internet, dus
kunnen jullie me helpen?
Weet u of: [Knip] [Knip: 4 pagina's verder]
Ik hoop echt dat u mijn vragen zou willen
beantwoorden. Ik hoop echt dat u de data na
zou kunnen gaan. Met vriendelijke groet
lolan tru

Wievan de lezersheeft de data tot zijn beschikking? Voyagerwerkt met stardates en laat zich
moeilijk vertalen naar het door u gebruikte systeem van 365 dagen in eenjaar.
1..1
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Ik wil hierbij even Nederland 2 bedanken dat
ze Voyager naar de maandag verschoven
hebben. Ik volg ook altijd Deep Space 9 op
RTL5, maar dat liep bijna tegelijk met
Voyager. Dan moest ik altijd 1 van de 2 missen. Ik denk niet dat ik de enigste fan ben die
hier wel blij mee is.
Verder ben ik (ondanks
kritiek van anderen)
altijd nog blij dat
/'
het
HD
magazine
weer in
de bus
valt. Het
ziet
er
altijd goed
uit en staan
er altijd wel
interessante
stukjes
in.
Verder hoop ik
dat de Voyager
nog wel weer
terug op aarde
komt.
Dat zou wel weer
tot leuke verhaallijnen kunnen lopen. Naar
wat ik heb gelezen
zou dat ergens
in het zevende seizoen
gebeuren.

We zullen wel zien. Ga zo door en keep up the
good work!
Groetjes,

The assimilation Game!!! Alleen jammer dat
sommige vragen heeeel makkelijk waren en
dat ik over de andere zowat mijn hersenen
brak!

Frank Staats, Beilen

Ook ik hoop thuis te komen in het zevendeseizoen. De aarde is voor mij irrelevant, maar
graag wil ik terug naar Vulcannaar mijn gezin.
We zullen zien waar de schrijvers mee op de
proppen komen.
RnDr. CO'"

Leuk dat jullie iedere keer weer zoveel werk
van een conventie maken!! Het was een hele
mooie locatie hiervoor. Jammer dat er altijd
maar een klein aantal mensen in Star Trek stijl
komen. Ik heb me geen seconde verveeld. En
toen ik naar huis reed stond zelfs mijn autootje er nog!!

.,nno

Daar ging ik dan op een druilerige zondag ochtend, op weg naar Veldhoven!
Ha, ik had het in een keer gevonden.
M'n Kadetje geparkeerd op parkeerplaats Q (was dat wel veilig?) en door
de miezerige regen naar binnen
gerend.
Bij binnenkomst werd ik meteen ongevraagd door een Ensign gescanned! Of
ik wel helemaal Human was! Tegen
deze lui zou je een klacht moeten
indienen. Geintje! Meteen naar de
filmzaal om te kijken naar Best of
Both worlds (had ik pas 4 maal
gezien) maar hij blijft sterk.
En zo als de meeste vrouwen
daarna even naar de pl.. 0
sorry, de blo-extraction
chamber! Ik schrok
me te pletter, er
werd
iemand
geassimileerd.
Zoals de meeste
in deze maatschappij deed
ik of ik dat niet
zag! Je schijnt
het maar even
te voelen!!
Mijn complimenten over
het leuke spel:

Aan alle trekkies de groetjes en speciaal aan
Sander (heb je het station gevonden?)
Live long and prosper (en krijg geen kramp in
je vingers),
Christel van Wezel

Ook wij worden op Voyagergeconfronteerd met
lastige en minder lastige vraagstukken. De 80rg
en Species8472 zijn zeer lastige vraagstukken
en de problemen van Neelix altijd eenstuk minder Iaslig. De bio-extraction chamber is bij ons
altijd heel goed verstopt op het schip. Ik heb 'm
tol op heden nog niet kunnen localiserenen het
vereisI heel veelmeditatie om het nog steedsop
te kunnen houden.
Livelong and prosper

Wilje reagerenop eenvan dezebrievenen staat
er géén nummer boven? Schrijf dan naar de
redactie. Staal er wel een nummer boven?
Schrijf dan hel nummer van de brief in de linkerbovenhoek van een envelop en schrijf ook de
naam van die persoon op de envelop.Stop hierin je brief en frankeer hem voldoende. Stop nu
deze envelop met je brief In een andere envelop
waarop je het adres van The Flying Dutch
noteert (zie pagina 22). Vergeetook niet deze
envelop te frankeren. Enveloppen zonder voldoendepostzegelsworden niet doorgestuurd!
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Inlerview met een Klingon Generaal

REPORT
Kirsten Bloemsma, Patricia Konneman
René Caminada

INTERVIEW
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J.6.

en

HERTZLER

Op 28 en 29 oktober werd er in het Bilderberg
Hotel in Scheveningende allereerste Utopia conventie gehouden. Gasten waren J.G. Hertzier
(General Martok), Richard Biggs (Or. Stephen
FrankIin in 'Babylon 5'), Claire Stansfield (Alti in
'Xena') en Marjorie Monaghan (Number One in
'Babylon 5' en Freya in de aflevering 'Heroes
And Demons' van 'Voyager').
Natuurlijk waren er weer diverse handelaren
en andere fanclubs aanwezig en er werden
heel veel bijzondere video's vertoond, zoals
kijkjes achter de schermen, bloopers, nog
nooit eerder uitgezonden afleveringen en de
documentaire 'Trekkies' van Denise Crosby.
Ook hielden de acteurs praatjes waarbij je vragen kon stellen, werden er toto-sboots
gehouden waarbij je met de acteurs op de
foto kon (het was het drukste bij J.G.
Hertzier!), was er een workshop alien food
waarbij diverse vreemd uitziende hapjes werden gemaakt en een workshop alien make-up
waarbij je jezelf kon laten opmaken. Ook was
er een veiling en een loterij en voor de weekend ticket-houders was er zaterdag een feestavond met kostuumwedstrijd. Hierbij werd
een hele scène uit 'The Phantom Menace'
opgevoerd: het gevecht tussen de twee ledl's
en Darth Maul aan het einde van de film). Dit
ging er zeer realistisch aan toe, aangezien de
spelersleden waren van een Ninja sportschool.

Stoel door de zaal
J.G. (john Garman) Hertzier wist iedere keer
weer het publiek geboeid te houden en lachsalvo's uit te lokken door zijn expressieve
manier van vertellen. Zo gooide hij tijdens
zijn eerste praatje een stoel door de zaal toen
hij vertelde hoe het er tijdens de audities voor
Martok aan toe ging. Toentertijd heeft hij met
die actie de nagel van zijn duim losgescheurd
en 'besmeurde iedereen met bloed'.
Een echte Klingon dus!. Hij kende toen nog
helemaal geen Klingon, dus hij heeft daarom
tijdens zijn auditie de hem voorgelegde tekst
in rap Latijn opgezegd, wat wel iets van het
Klingon weg heeft. Ondanks dat het nooit zijn
lievelings taal was, kent hij het erg goed.
Misschien komt dit doordat zijn moeder lerares Frans en Latijns was. Tijdens de alien food
workshop kreeg hij de kans om 'bloodwine'
te drinken en diverse 'Klingon gerechten'
zoals gagh te eten. Deze hapjes zagen er dan
wel niet zo smakelijk uit, maar waren zeer
goed naar binnen te werken!!!
Interview
Op zondag konden wij J.G. Hertzier interviewen. Na onszelf te hebben voorgesteld overhandigden wij hem 2 van onze clubbladen:
één waarin het interview met Robert O'Reilley
(Gowron) stond, met het verzoek deze aan
hem te overhandigen en het nummer met
Galaxy Quest op de voorkant. We praatten
eerst even over The Flying Dutch, vroegen of
hij iets wilde drinken (wat hij afsloeg) en
begonnen toen met ons interview.

'Hebben jullie geen cassetterecorder om dit
gesprek op te nemen?', was de eerste vraag
die [ohn ons stelde. Nee, wij doen alles nog
op de ouderwetse manier: met de hand!
Meteen ging het gesprek over op de
Nederlandse taal, wat hij een moeilijk taal
vond in verband met de klanken die erin
voorkomen.
Zijn voorouders komen uit
Groningen,
wat hij op een typische
Amerikaanse manier uitsprak, dus wij hebben
even voorgedaan hoe het moet. En dat terwijl
de Klingon taal ook volzit met moeilijke klanken, zoals de g.
J.G. vertelde dat hij veel Shakespeare had
gedaan, ook in zijn jonge jaren en meteen
begon hij een stuk te citeren, waarvan wij vermoeden dat het King Lear was, maar wij
weten dit helaas niet zeker.
'Zowel Shakespeareals de Klingons doen alles
nogal overdreven. Het is een beetje dezelfde
stijl, dus de overgang van toneel naar Deep
Space Nine was niet zo moeilijk. De opmerking in 'Star Trek The Undiscovered Country'
die gemaakt werd door Chang dat je Klingon
pas kent als je hem in het oorspronkelijke
Klingon gelezen hebt, heeft een sprankje
waarheid. Shakespeare is namelijk 11 jaar
'zoek' geweest vóórdat hij in Londen opdook
en begon met schrijven. Misschien is hij in die
11 jaar wel ontvoerd geweest door de
Klingons en heeft hij daar allerlei ervaringen
opgedaan. Maar hij heeft ze waarschijnlijk zö
verveeld met zijn verhalen, dat ze hem uiteindelijk maar weer op de aarde teruggebracht
hebben. Hahaha!!!' J.G. is een echte grappenmaker en kan ook ons nu weer gemakkelijk
vermaken met zijn verhalen.
'De gevechten die ik als Martok heb moeten
doen, vond ik hartstikke leuk. Ik houd van
zwaarden, in Shakespeare en Zorro (hierin
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speelde hij 3 jaar lang de slechte Alcalde, die
het Zorro, gespeeld door Duncan Regehr die
we ook uit Star Trek kennen, moeilijk maakte,
red.) heb ik ook veel zwaardgevechten
gehouden. Helaas gaat de leeftijd me nu parten spelen, dus kom ik er niet zo vaak meer
aan toe, wat ik erg jammer vind.'
'Martok is een van mijn favoriete rollen,
samen met die in lorro. Bij Deep Space Nine
waren er veel meer mensen aanwezig en was
er meer geld voor het produceren van de
show. lelfs iets zo simpel als een laserblast
kost al gauw 1000 dollar. Ook lag de kwaliteit
hoger. Er wordt daar met 3 camera's gefilmd
op 35 mm film. De
effecten waren ook
belangrijk,
evenals
de
modellen
die
gebouwd
moesten
worden.
Bij
Zorro werden
de opnames
op 1 camera
van
16
gemaakt.
Spanje,

waar deze opnames gemaakt werden, heb ik
een geweldige tijd gehad. Ik heb toen een
tijdje in Madrid gewoond, lekkere temperatuur! Ik vind het trouwens verschrikkelijk om
mezelf terug te zien. Niet in de rol van
Martok, want dan zie ik mezelf niet. Ik zie er
daar natuurlijk anders uit: ik ben dan een, een
chagrijnige oude man.
'Met het idee dat ik in Westerns wilde meespelen heb ik ooit paard leren rijden. De enige
rol die ik toen kreeg was voor een zeer groot
opgezette show, met 200 trompettisten, 50
drummers van een nabij gelegen Highschool
drumband en een compleet orkest met alles
erop en eraan. Een tiental mensen zou als
engelen verkleed aan touwen over het orkest
vliegen, twee tijgers zouden op een podium
lopen en ik zou daar op dat paard langs moeten over een soort catwalk. Maar het paard
had nog nooit oog in oog met tijgers gestaan
en ik heb toen veel moeite moeten doen om
het dier in toom te houden. Ik kwam binnen
toen de opnames begonnen en alles ging
goed tot het paard die tijgers zag. Ik zat wankelend in het zadel en moest er afspringen
om het paard in toom te houden, omdat ik
bang was dat het anders zijn benen zou breken.'
'Tijdens de opnames van 'Tsunkatse'
van Voyager (waarin hij de
Hirogen speelde die tegen
Seven moest vechten, red.)
heb ik eigenlijk alleen met
jeri Ryan gewerkt, wat erg
leuk was. Ikzelf vind de
sfeer op de set van DS9
toch gezelliger dan op
de set van Voyager. Bij
DS9 is het meer een
Vreemd
genoeg waren de
figuranten allemaal
mensen die ik al
van Deep Space
Nine kende, waarin zij ook figureerden. De aflevering
'Tsunkatse'
zou
eerst
eigenlijk
'Arena'
gaan heten,
maar er was al een TOS aflevering die ook zo heet, waarin Kirk
tegen de Gorn vecht. Deze twee
afleveringen lijken ook qua verhaal
wel wat op elkaar, maar ik vecht liever met jeri!'. Opnieuw grinnikt j.G.
en wij lachen naar hartelust met
hem mee.
'Er is een groot verschil in de
Europese en de Amerikaanse conventies. In Europa is alles veel
zakelijker
en kleiner
opgezet, waardoor je
veel meer contact met
de fans kunt hebben,
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wat ik erg leuk vind. In Europa gaan de mensen minder vaak verkleed, waardoor je ze
beter leert kennen, net zoals zij mij zonder
make-up en kostuum beter leren kennen. Ik
wil de mens achter de fan ontdekken net
zoals ik jullie de acteur achter de make-up willen ontdekken'.
j.G. gooit het opeens over een andere boeg
en zegt dan: 'It's unbelievable the women in
Holland are so beautiful.', (Ongelooflijk! De
Nederlandse vrouwen zijn erg knap, red.)
waarna hij gewoon weer verder gaat met zijn
verhaal.
'In Europa zijn de vraag en antwoord sessies
ook heel belangrijk, terwijl dat in Amerika wat
minder is. Daar heb je veel meer dealers en
speciale gebeurtenissen zoals kostuumwedstrijden en voordrachten en dergelijke. Wat ik
hier gisteren erg leuk vond was het zwaardgevecht van de scène uit 'The Phantom
Menace'. Dat was heel erg goed gedaan en
weer eens wat anders. In Alaska ken ik een
vrouw, die tijdens conventies als Klingon verkleed gaat. lij is eigenlijk striptease danseres.
lij heeft een keer een Klingon striptease
gedaan wat ook heel apart was, erg sexy. Een
beetje 'Orion Slave Girl'-achtig.
Gene
Roddenberry had een erg sexy kijk op het
leven, vandaar dat de vrouwen in de originele serie erg schaars gekleed gingen'. j.G. lacht
en gaat verder. 'Er was alleen bedekt wat echt
bedekt moest zijn, maar voor de rest zag je
alles. Toen de vrouwenbeweging op kwam
zetten werd dit als seksistisch ervaren en zag
je het helaas niet zo vaak meer.'
'De reden dat ik Star Trek goed vind ligt in het
feit dat ik de verhalen erg goed vind en dat er
een visie achter zit.' john gaapt en rekt zich
uit. 'Ik heb geen last van jetlag, hoor! Ik heb
gisteren tot laat in de bar gezeten. je kunt dus
wel zeggen dat ik last heb van een bar lag! Ik
was mijn leren jas ook nog vergeten. Die had
ik beneden laten liggen maar gelukkig lag hij
er nog. Ik had hem namelijk net gekocht. In
Nederland zijn de leren jassen erg goedkoop,
in
Amerika
betaal je er wel
het driedubbele voor!
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Mijn vorige leren jas viel echt uit elkaar van
ellende, die had ik ook een paar keer uitgeleend om gedragen te worden op toneel in
een stuk.'
'Ik krijg veel fanmail en ik beantwoord eigenlijk alles. Bij Zorro ben ik daar helaas niel aan
toegekomen. Eén brief heb ik nooit beantwoord, die was in het Klingon geschreven dus
daar begreep ik niks van. Die persoon had dus
pech, ik heb de brief toen doorgestuurd aan
mijn fanclub'.
Zijn persoonlijke. assistente kwam binnen en
vroeg of we wat wilden drinken. [ohn had
inmiddels wel trek gekregen in koffie, met
'slagroom'. Maar dit was een grapje, hij wilde
alleen even laten weten dat hij een klein beetje Nederlands sprak. (Het klonk echter als
'slakroom', is dit een Klingon gerecht? red.)
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zoals in de politiek, dan
zou ik snel ongeduldig
worden, maar daar is nu
geen sprake van.
Ik ben in een Air Force
familie opgegroeid. Mijn
vader was altijd veel van
huis, dus eigenlijk weet ik
zelf ook niet beter.
Ondanks dat ik dus uit
een luchtvaart
familie
afkomstig ben, heb ik
een hekel aan vliegen.
Het kost veel tijd en de
lucht in zo'n vliegtuig is
niet erg gezond.
Je
ademt tenslotte de uitgeademde lucht van anderen in, als er een zit te
hoesten krijg jij alle bacillen binnen. Als ik ziek
word of mijn stem verlies, verlies ik mijn broodwinning. Ik reis liever per
trein, zo zie je tenminste ook nog eens wat. AI
dit reizen voor mijn werk doe ik trouwens niet
alleen voor het geld. Ik hou ervan om andere
plaatsen te zien en mensen te ontmoeten.
Volgend weekend heb ik een conventie in
Bremen en in de tussenliggende week zit ik
ook in Duitsland waar ik binnenkort een film
ga maken. Een kwart van de film zal in Los
Angeles opgenomen worden en driekwart in
Duitsland. Ik kan helaas nog niet vertellen
waar de film over zal gaan, want dan geef ik
de clou weg: J.G. doet erg geheimzinnig en
denkt er eventjes over na of hij iets zou zeggen. 'Verder ga ik daar vrienden bezoeken. Ik
ga dus met diverse mensen in gesprek om te
bespreken hoe we dat gaan doen.'
'Ik heb nu zo'n 6 á 7 screenplays in de maak.
Ik schrijf namelijk eigenlijk nog veel liever dan

dat ik acteer en nu DS9 afgelopen is heb ik
ook veel meer tijd om te schrijven. Vaak heb ik
het gevoel dat acteren minder creatief is dan
schrijven. Je doet toch dingen die anderen
geschreven en geregisseerd hebben en je
hebt dus minder inspraak. Ik heb zelf ook
geregisseerd, maar dat is toch iets dat ze
beter aan Andy (Andrew 'Garak' Robinson,
red.) over kunnen laten. Hij is daar heel
gedreven in. Als je filmmaker bent moet je
altijd mensen proberen over te halen om
jouw stukken te regisseren of te produceren.
Als je een boek schrijft doe je dat gewoon en
hoef je er niet zo achteraan te leuren om het
te verkopen.'
Helaas voor ons, maar [ohn moest nog meer
interviews doen, onder andere voor de videoband die gemaakt wordt voor deze conventie. Nog even snel een paar foto's maken en
toen namen we afscheid.
Wij kunnen terugkijken op een geslaagde
conventie, die op sommige punten wat rommelig was, maar waar je als fan je hart op
hebt kunnen halen doordat de acteurs zich zo
toegankelijk opstelden. Wij kijken nu al uit
naar Utopia 2001!!l
Tot slot willen wij melden dat J.G. Hertzier het
tijdens één van zijn Q and A (vraag en antwoord sessies)eventjes heel moeilijk had toen
hij het over zijn moeder had, omdat zij op dat
moment erg ziek was. Zijn moeder is naar zeggen overleden tijdens de conventie te Bremen
een week later. Wij leven met hem mee.
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Zaterdag 28 oktober standen we al vroeg op. En
niet zomaar; mijn broer Theo en ik gingen naar
Scheveningen waar de eerste jaarlijkse Utopia
conventie gehouden zou worden. Iets waar we
allebei al een hele tijd naar uitkeken. Bepakt en
bezakt en uitgedost in onze Voyager uniforms
gingen we bijtijds op pad.
Het weer was niet erg lekker, maar dat kon de
pret niet drukken! Na wat geharrewar over een
trein die kapot ging, zijn we toch nog in Den
Hoog aangekomen waarvandaan we de trom
zouden nemen. Dat was gelukkig maar een kort
ritje! Het hotel was gauw gevonden, dus het
avontuur kon beginnen.
Na eerst een blik op het programma te hebben geworpen (en tot de conclusie te zijn
gekomen dat jG nog lang niet aan de beurt
was) zijn we de beurs gaan bezoeken. Die was
een beetje klein, maar groot genoeg om even
lekker rond te neuzen. Na een poosje hadden
we de beurs wel weer gezien. De timing was
erg goed, want op dat moment zou de Q & A
met Richard Biggs en Marjorie Monaghan
(Babylon 5) beginnen. Nu zijn we niet van die
enorme B5 fans, maar we zijn er toch naar
toegegaan. Het was best wel leuk en we hebben ook best gelachen. Vooral Marjorie was
erg grappig. Toen haar verteld werd dat er
een storm zou komen, was ze meteen helemaal blij omdat ze dat in Californië niet hebben. De sessiewas vrij snel weer voorbij dus
hebben we weer wat rond lopen hangen.
Even kaartjes gekocht voor de fotosessie met
j.G. Hertzier later op de dag en een enquête
van Paramount ingevuld wat een mooie poster opleverde.
Inmiddels hadden we aardig onze handen
vol, dus hebben we eerst alles op de kamer
gebracht nadat we even hadden ingecheckt.
Het is maar goed dat ik even later terug naar
de conventie wilde, want mijn broer had het
programma verkeerd gelezen waardoor we
bijna te laat waren om op de foto te gaan met
JG. Gelukkig wilde hij voor ons nog wel even
blijven wat
tuurlijk enorm aardig was!

"'

EPORT

Nadat hij even een kort gesprekje
had met Maud van 'ft wat anders',
waren we aan de beurt voor een
foto. jG vroeg van alles, over onze
naam bijvoorbeeld. Hij weet heel
veel en is een rasechte charmeur! Ik
ben daarna ook nog even door
Maud ondervraagd en dat is zondag
nog op televisie geweest.
Even later was er in de Q&A zaal een
veiling. Die werd gepresenteerd
door Richard Biggs en j.G. Hertzier
assisteerde hem daarbij: wat een
show maakte die ervan! We hebben
echt blauw gelegen van het lachen!
Er werd lekker veel geld opgehaald
en dat ging naar Stichting AAP, dus
niemand keek op een tientje meer of
minder. Het absolute hoogtepunt
was een plaquette die j.G. Hetzier
had gedoneerd. Een uniek item dat
aan het einde van elk DS9 seizoen
uitgedeeld werd aan de acteurs die
in dat seizoen hadden meegespeeld.
De plaquette liet een schematische
tekening van de Defiant zien en was
echt verschrikkelijk mooi. Het was
een nek-aan-nek
race tussen
Nederland en Engeland, maar uiteindelijk ging dit prachtige item naar Engeland
voor maar liefst 1050 gulden! De gelukkige
eigenaar kreeg een daverend applaus wat
zeker verdiend was!
De Q&A sessievan j.G. Hertzier stond als volgend punt op het programma en was heel
druk bezocht. Er werden niet veel vragen
gesteld, mede omdat JG zelf hele verhalen
vertelde. Toen hij over zijn moeder vertelde
werd hij even heel erg stil (en duidelijk verdrietig) omdat ze ziek was. J.G.'semoties werden door iedereen gerespecteerd en even
was het doodstil in de overvolle zaal. Een zeer
aangrijpend moment. Even later had j.G.
weer iedereen aan het lachen en deze sessie
liep dan ook behoorlijk uit!
Ook de handtekeningen sessie liep uit of liever gezegd, begon een uur te laat. Maar dat
vond niemand echt erg. Ik zeker niet, want ik
zat in de eerste groep die naar binnen
t.
"t-

Ik kwam naar buiten met twee gesigneerde
foto's waar ik erg blij mee ben! Eentje van
Martok en een met foto's van alle rollen die
j.G. Hertzier in Star Trek heeft gespeeld (vijf
stuks maar liefst) plus een publiciteitsfoto.
Allebei gepersonaliseerd.
Na deze sessie
waren mijn broer en ik allebei erg moe en
hebben we de conventie verlaten. Ondanks
dat we een weekendpas hadden, zijn we zondag al weer bijtijds naar huis gegaan. Maar
niet voordat we Leontien van Moorsel tegen
waren gekomen, wat we best wel leuk vonden. We zijn allebei bekaf thuis gekomen,
maar het weekend was helemaal te gek! Als er
volgend jaar weer een (of meer) Star Trek
acteur naar Utopia komt, zijn we zeker weer
van de partij!
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Tradingeards onder de loep

(REll[S
Harm Koopman

UIT DE DDDS
De kalenderstaat op 75 oktober 2000. De Borg
Con te Veldhovenzit nog in mijn benen. Wat
waren daar veel tradingcards deze keer en wat
hing er een geweldige sfeer. Bedankt oude rotten als Lex Rijsdijk maar ook nieuwkomers als
Jean Vondeninden voor het prachtige tradingcard aanbod!
In de vorige nieuwsbrief ging ik met mijn
bespreking over de jaargrens van 1996 naar
1997. Fleer/Skybox beloofde nogal wat
ondanks een toch duidelijk neergaande spiraal. Zo zou het volgens eigen zeggen in
1997 komen met allereerst seizoen 6 van The
Next Generation en in de lente zou een set
rondom Deep Space Nine volgen. Voor de
zomer stond dan de originele serie op de
planning tezamen met seizoen 7 van The
Next Generation. In de herfst waren er dan
nog plannen voor seizoen 3 van Voyager,
maar die laatste heb ik al in de vorige nieuwsbrief naar het rijk der fabelen verwezen.
Uiteindelijk, zo kunnen we nu achteraf vaststellen, bleef het bij drie sets. Allereerst seizoen 6 van The Next Generation, gevolgd
door Deep Space Nine Profiles en tot slot de
blockbuster , deel 1 van de Original Series
met meer dan twee dozijn handtekeningen!

Scotty, Alexander en Lore
Maart 1997 kwam het zesde seizoen van The
Next Generation op de markt. Natuurlijk lijkt
deze 'ongoing' serie weer veel op z'n voorganger. Men keert weer terug naar 36 pakjes
in een doos die deze keer geen vierkant maar
een rechthoekig formaat heeft. De basisset
gaat verder bij nummer 529 en sluit daarmee
natuurlijk naadloos aan op seizoen vijf.

SERIES

Met nummer 636 als laatste
wederom
dus 108 kaartjes.
Daarnaast de inmiddels vertrouwde drie Klingon-specials: 3
karakterkaartjes die meerwaarde
gaven aan het zesde seizoen.
Ditmaal waren Scotty, Alexander
en Lore van de partij.
Toch meldt Skybox een aanzienlijk hogere verkoop van deze set
dan van seizoen vijf, maar ja ik
had natuurlijk nog niet verteld
dat de hologrammen dit keer
inzoomen op Q en Miles O'Brien.
Skybox zelf verklaart de hogere
verkoop
ook deels door de
immense populariteit van Q.

Voor de echte verzamelaar
Bovendien blijkt de set, of liever
gezegd de doos, nog een extra
verrassing in petto te hebben.
Aan iedere doos is namelijk nog
een Skymotion kaartje toegevoegd, Timescape met als nummer SM2. De echte verzamelaar
spitst de oren, SM2? Misdruk? Of
is er ook nog een SM1?
En ja hoor, er blijkt dus inderdaad
ook nog een SM1 (Amanda
Rogers die op een wel zeer speciale manier Q ontmoet) te zijn.
Hoe kon men deze kaart dan verkrijgen, als hij
niet in de doos was opgenomen? Welnu, handelaren die een complete case (dat is meestal
een set van 12 of 24 dozen) kochten, kregen
er een (ja, slechts 1) Skymotion Amanda
Rogers kaart bij. Het zal duidelijk zijn dat deze
kaart dus een stuk moeilijker te verkrijgen is
dan zijn SM2 broertje. Voor een SM2 betaal je
momenteel z'n 35 gulden, voor een SM1
moet je daar toch minstens een factor drie op
loslaten, ofwel circa 100 gulden.

KIl106HAPH
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lets waar ik in al mijn 'Uit de dozen' nog nooit
bij stil heb gestaan is het feit dat de kaartproducent ook voor heel veel, zeker de meer
recente, sets een collectors album uitgeeft.
Hierin kan men natuurlijk prachtig de set
kaarten opbergen en bovendien geeft het een
zekere toegevoegde waarde aan een trading
card verzameling. Zo is er bijvoorbeeld van
iedere set uit de seizoenscollectie van The
Next Generation een album, met steeds het
tng-Iogo en een andere kleur album;

SERIES
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Tradingcards onder
Maar niet alleen van de tng-sets zijn er
albums, ook Voyager, Deep Space Nine en de
serie rondom het dertig jarig bestaan van de
originele serie hebben ieder hun eigen
album. Juni 1997 verscheen, na een periode
van bijna 3 jaar, weer een set rondom Deep
Space Nine, Profiles is de naam.
Met een nieuw concept probeerde Skybox
het over een ander boeg te gooien en zich
staande te houden in tradingcard land. De
basisset bestaat dit keer uit 81 kaartjes, die op
zich zijn verdeeld over de negen hoofdrolspelers die ieder 9 kaartjes voor hun rekening
nemen. Achtereenvolgend
vinden we de
'highlights' van Sisko, Worf, Kira, Dax, Odo,
Bashir, O'Brien, Quark en [ake.

loep

Heel leuk is ook de toegevoegde latinum profile subset in exact dezelfde volgorde (1 :12
pakjes). Daarnaast is er nog een subset van 9
kaartjes over de bestseller 'trails & tribbleations' (1 :6 pakjes) en een subset van 9 kaartjes die inzoomen op de favoriete ferengi van
iedereen, Quark (1:3 pakjes).
AI met al een hele mooie set met niet zo
absurd veel speciale kaartjes maar de klapper
op de vuurpijl zijn natuurlijk toch de drie nog
niet genoemde gesigneerde kaarten in deze
set. In iedere 1 op de 216 pakjes zit namelijk
een gesigneerde
kaart van Odo (Rene
Auberjonois), Dax (Terry Farrell) of Quark
(Armin Shimerman). Maar 1 op de 216 pakjes
laat zich ook lezen als 1 op de 6 dozen en dan
heb je nog maar 1 handtekening. Dat wordt
dus 1 op de 18 dozen om ze alle drie te vinden en dan moet je ook nog eens heel veel
geluk hebben.

"'
De kaartjes doen momenteel 300 gulden per
stuk en dat is natuurlijk lang niet voor iedere
verzamelaar weggelegd. Bovendien, als we
nu terug kijken, wordt deze set beschouwd
als de aftrap voor een ware handtekeningenrage in tradingcard land. Op het moment van
samenstellen van deze tekst zijn er inmiddels
meer dan 225 (I) handtekening-tradingcards
in omloop gebracht.
Even leek het erop dat de malaise ook zou
toeslaan voor Fleer/Skybox en zagen we
diverse tradingcard-fabrikanten failliet gaan.
Eerst zou het augustus 1997 worden, toen
werd het oktober 1997 maar uiteindelijk werd
het december 1997 toen deel 1 van de start
van de original series handtekeningenrage
begon. Een nieuw begin gloort in tradingcard
land, meer daar over in nummer 1 van 2001 .
Rest mij u een goed en verzamelend 2001 toe
te wensen, en ja, wilt u er bij blijven, vergeet
dan die acceptgiro niet, die bij het vorige
nummer werd meegezonden.
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Wytse Kloosterman

STAR TREK SITES
Goedepositieve reactie en opbouwende kritiek
was het antwoord op de rubriek en de website.
Bedanktvoor dit alles! Ik ben de laatste tijd weer
druk aan het zoekengeweestnaar mooie websites en heb ook weer leuke sites van jullie binnen
gekregen.Hier zijn ze dan weer:
Prepare to be assimilated! Op www.theborgcollective.com. Een site opgebouwd in een
typisch Borg terminal. Grafisch zeer fraai. Op
deze site alles van de Borg: Heel veel informatie, Borg plaatjes, Borg sounds, en wil je chatten met mede Borgs? Het kan allemaal op
deze "futile" website.
Wil je liever niet geassimileerd worden dan
zijn www.lcarscom.net
en www.lcars.net
goede sites. Op deze sites vind je alles over de

Starfleet interface Lcars.
Wil je zelf een Lcars
panel maken (of wil je
er een kopen die al
gemaakt is) dan moet je
zeker op deze site kijken. Welke kleuren je
moet gebruiken en een
cursus met hoe Lcars
opgebouwd moet worden is op deze site te
vinden. Bovendien zijn
er diverse tips over problemen
die zij zelf
ondervonden.
Vind je dit onzin dan is
deze site ondanks dat
ook nog eens leuk om
naar te kijken.
De
Starfleet schepen rollen
over je scherm in de
Lcars stijl.

r Trek fansites van het

wide web

Hou je van wat stevigers dan is deze Klingon
webpagina: members.nbci.com/_XMCM/
ktesh/ echt wat voor jou. Hier leer je alles over
Klingons. Over hun wapens en manier van
doen, maar ook over hun pagina opmaak op
het internet. En er zijn bovendien de beste
recepten van de melkweg.
Fans van Deep Space Nine en dan vooral de
fans van de Defiant kunnen kijken op
www.maximumdefiant.com.
Een site die er
erg goed uit ziet. Hier veel informatie over de
Defiant crew, informatie over de Defiant zelf,
en zeer goede wallpapers.
Ook zijn hier Defiant sounds en filmpjes te
downloaden. Er is een pagina met de mensen
achter Star Trek en de Defiant en informatie
over special effects. Ook komt het ontwerpen
van de Defiant aan bod compleet met originele schetsen.

Van de Defiant naar een nog kleiner schip.
Het kostte mij heel veel moeite om een site te
vinden over de Deltaflyer.
De Deltaflyer is al vanaf het begin mijn favoriet. Op www.geocities.com/the_delta_flyer/
vond ik eindelijk wat ik zocht. Veel informatie
over de Deltaflyer. Ook zijn hier doorsneden
te vinden van de Detaflyer en filmpjes van de
Deltaflyer in actie. Jammer genoeg is deze site
niet erg vriendelijk opgebouwd en ziet de site
er nog niet tip top uit. Maar voor fans van de
Deltaflyer is dit toch een aanrader.

gens mij niet te vinden. De
promo's komen rechtstreeks
bij UPN vandaan en zo zijn de
nieuwste afleveringen al op
de site te vinden.
Bovendien is de site ook nog
eens in het Nederlands te
zien. Hier vind je de jaarpromo's en de interviews van
www.StarTrek.com en de verschillende thema promo's.
Zoek je promo's van Voyager,
dan is dit de site.

Ook was ik al een tijd op zoek naar een site
met Voyager promo's. Een beter site dan
www.voyager-mediacenter.comis er dan volWeet je zelf nog een website, mail me dan via
het e-mailadres:TFDSearch@Hotmail.com.
De site is weer helemaal geüpdate (tfdsearch.
homepage.com) en de lijst met acteurs en
mensen achter de schermen is weer uitgebreid. Ben je bovendien nog naar een bepaalde site opzoek (of weet je nog een goede
Deltaflyer site), dan hoor ik dit graag van je.
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Alex Duurvoort

STAR TREK. THE NEW AIiE
In de zestiger jaren begon het tijdperk van de
Waterman en dat hebben we geweten.
Flower Power, hippies, de Beat/es bij Mareshi
Yogi, Hairl Verder werden nieuwe windrichtingen verkend. Noord, zuid, oost en west waren al
gedaan, maar men ging ook naar Boven
(maanreizen,
300.000 km omhoog) en
Beneden (Marianentrog
onderzoek door
JacquesPiÇ&ard,geen familie dus!). Tien kilometer omlaag. En tenslotte ging men naar Binnen,
de zevende windstreek.
Dit nieuwe verkennen kwam ook op de TV.
[ames I<irk verkende met zijn Enterprise het
heelal, dat je met een beetje goede wil als
metafoor kunt zien voor de menselijke geest.
Bewustwording, verdraagzaamheid, de Missie
tegenover de rest van het universum: ze kwamen allemaal ten tonele. De confrontaties
met onze donkere zijden, gesymboliseerd
door kwaaie jongens als de Klingons en de
Romulans. Het onderdrukken van de emoties
ten gunste van de ratio. De Vulcans. Zelfs het
paranormale kwam te voorschijn.
Telepathie
Spock was telepatisch, maar daar werd maar
beperkt gebruik van gemaakt. In de gelijknamige aflevering ontmoette [im een Empaat,
iemand die door meevoelen kwalen en verwondingen kon genezen. Ten koste van zichzelf. Wat wij tegenwoordig healen noemen,
kwam ook voor. Hiervoor zijn verschillende
technieken. Bij meerdere tast men met de
handen iemands energieveld af om uit te zoeken wat hem mankeert. Vervolgens wordt
genezend energie ingestraald. Dokter McCoy
deed met zijn trieerder en andere instrumenten niets anders!
Het spirituele tintje in Star Trek TOS werd op
ongeveer het zelfde niveau gehandhaafd in
de films en in de Next Generation. De dames
Troy waren empathisch en telepathisch, maar
daar bleef het meestal bij. De grote verandering kwam, toen Deep Space Nine van start
ging. Toen kwam er niet alleen ruimte voor
spiritualiteit en paranormaliteit, ook de mystiek, het onverklaarbare in het heelal, kwam
duidelijk te voorschijn.
Reïncarnatie
Benjamin Sisko, de commandant van Deep
Space Nine, was niet
zo maar iemand. Hij
was (zo blijkt in het
zevende seizoen,
aflevering 'Shadows
and Symbols') door
de Profeten willens
en wetens geschapen om te dienen
als hun Gezant. Dit
is gekoppeld aan het
mystieke gegeven,

dat wij niet zo maar zijn ontstaan, maar het
gevolg van de keuze van een geest, een ziel,
die een lichaam laa t ontstaan om daar
gebruik van te maken. En als hij met het ene
lichaam klaar is, zoekt hij een volgend.
Ook dit gegeven komt voor in DS9. [adzia
draagt de Dax-symbiont in zich, die al een
zevental eerdere levens heeft meegemaakt.
De lessen uit al die levens komen haar (en
haar 'opvolgster' Ezri) vaak goed van pas. Het
principe van reïncarnatie.
Visioenen
Spiritualiteit blijft deel uitmaken van de serie.
Ben Sisko krijgt in 'Far beyond the stars'
visioenen waarin hij in de vijftiger jaren van
de 20e eeuw op aarde woont. Hij is een schrijver, die per se het verhaal van DS9 wil schrijven, tegen de instructies van zijn chef in. Hij
zet door en slaagt, want wie zijn droom wil
waarmaken, moet lijden en risico's nemen.
Een wijze les.
Alhoewel Ben gewoon Starfleetcaptain wil
blijven, is hem dat niet toegestaan. Na een
felle strijd tussen de Profeten (onstoffelijke
wezens die in het wormhole wonen en Bajor
helpen) en de Pah'wraiths (idem, maar vijanden van de Profeten en Bajor) wordt Ben
opgenomen tussen de Profeten. Hij 'vaart ten
hemel'. De Pah'wraiths, de duivels, blijven
opgesloten in de hel. Op Bajor vindt de
Apocalyps voorlopig niet plaats. Misschien in
een volgende serie.
'Leiding, bestemming en geloof'
Het principe van 'leiding' en 'bestemming'
komt ook voor in TNG. In deze serie kwam na
het begin van DS9 meer mystiek voor. We
hadden natuurlijk altijd al Q, die de zaken in
de gaten hield, maar ook Wesley Crusher
ontkomt niet aan zijn letsbestem-

ming. In 'lourney's end' bezoekt hij, door de
gebeurtenissen op de Academie behoorlijk
gefrustreerd geraakt, de Enterprise. Hij steunt
een groep oorspronkelijke Amerikanen, die
hun planeet moeten ontruimen. Tijdens een
sjamanistische trancetrip ziet hij zijn vader,
die hem zegt, dat hij niet aan zijn lotsbestemming kan ontkomen. Aldus geschiedt.
De TravelIer verschijnt en neemt hem mee,
het universum is. Tot verdriet van zijn moeder
en vrienden en tot vreugde van veel Star Trek
fans!
Het thema 'geloof' komt duidelijk naar voren
in de TNG aflevering 'Rightful Heir'. De
Klingonheld Kahless verschijnt na 1500 jaar
om opnieuw zijn volk te leiden. Als blijkt, dat
hij een kloon is en dus nep, zijn er toch
Klingons die in hem de ware leider willen
zien. Ofwel: iemand kan besluiten te geloven
in grote flauwekul, die
voor hem dan de
Grote
Waarheid
wordt.
De derde
serie,
waarin
bewustwording
een duidelijke rol
speelt, is natuurlijk
Star Trek Voyager.
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Regelmatig duikt een moreel of ethisch
thema op. Vooral omdat janeway het Prime
Directive strikt aanhangt. Iets wat haar in de
twee afleveringen van 'Equinox' in conflict
brengt met een collega-captain.
Paranormaal
Het paranormale komt voor in Kes. Zij blijkt al
snel aparte dingen te kunnen. Onder leiding
van Tuvok ontwikkelt zij onder meer telekinetische vaardigheden. Vaardigheden die griezelige proporties krijgen als zij 'bijgeschoold'
wordt door een rasgenoot. Op een gegeven
moment is de ontwikkeling niet meer te houden. Haar krachten tasten de structuur van de
Voyager aan en zij wordt in een shuttle van
boord gestuurd. In de ruimte verandert zij in
een soort lichtwezen en brengt zij bij wijze
van afscheidsgeschenk de Voyager 10.000
lichtjaar dichter bij huis.
Ook zij kan niet aan haar lotsbestemming
ontkomen.
Verder is het paranormale
beperkt. Tuvok pleegt een paar mindmelts,
maar de telepathische Betazoid die op een
gegeven moment aan boord blijkt te zijn, is
technicus. janeway gebruikt hem nooit zoals
Picard Troi, om te kijken of de personen die ze
ontmoeten het wel goed menen. Maar ach,

dat maakt eigenlijk
te makkelijk. Troi
ging nog net.
En ...
Kes'
opvolger,
Seven of Nine, krijgt
bij tijd en wijze van
janeway heel wat
wijsheden te slikken
inzake
moraal,
ethiek en identiteit.
Toch wordt dit laatste maar beperkt uitgewerkt. Personen als Tuvok en Neelix, die al
jaren tussen (voor hun) buitenaardse wezens
zitten, hebben daar maar weinig last mee.
Racisme bestaat niet aan boord en iedereen is
goede vrienden met iedereen.
In 'Nothing Human' krijgt de dokter een
ethisch conflict uit te vechten. Torres is
besprongen door een insectachtig wezen. De
dokter krijgt het niet los en roept de hulp in
van een holografische collega.
Een Cardassian die vivisectie heeft gepleegd
op de Bajorans. Met de resultaten van moreel
verwerpelijke onderzoeken krijgen ze het
insekt inderdaad los. Maar mag je eigenlijk

,....---,

gebruik maken van gegevens die op die
manier verzameld zijn? De conclusie is (politiek correct als altijd) 'nee', maar de dokter
doet het toch. Tja, soms moet je wel.
De meest mystieke aflevering van alle series is
de VOY-aflevering 'Sacred Ground'. Kes raakt
in coma door een schok die ze kreeg, toen ze
een heiligdom wilde betreden. De bewoners
van de desbetreffende wereld kunnen niet
helpen, maar na veel vijven en zessen mag
janeway contact opnemen met de geesten
die bij het heiligdom horen. Na een serie
beproevingen,
die niets oplevert, komt
janeway tot de conclusie, dat zij nooit zal
WETEN wat zij moet doen en al haar pogin-
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gen de geesten te vinden, niets opleveren.
Iets wat voor onze wetenschappelijk
geschoolde captain heel moeilijk te verteren
is. Ze moet geloven en vertrouwen op ... ja,
wat?
Zij neemt tenslotte Kesin haar armen en gaat,
ondanks de protesten van haar bemanning,
met Kes het heiligdom in. Dat zou voor beiden dodelijk moeten zijn, maar dat is het

natuurlijk niet. Kes komt weer bij en niemand
snapt waarom. later heeft de dokter een
schitterende verklaring over beschermende
lagen, die zich tijdens janeway's beproevingen op haar huid gevormd hebben. Maar
janeway loopt weg met een blik in haar ogen
van 'je kunt me wat. Er zijn dingen die niet te
verklaren zijn en ik heb dat begrepen.'

Ook in de ruimte zijn er meer dingen tussen
hemel en aarde dan wij kunnen verklaren en
ontkomen wij niet aan het idee, dat alles zal
gaan zoals het moet gaan. Zou Gene
Roddenberry dat begrepen hebben?
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Veil hier je eigen spullen

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 Ffying Dutch o. v.v. Repficator Room, Postbus 135, 3500 AC Utrecht
Te ruil aangeboden:
STVoyager videoband nummer 5.8
(af I. Dark Frontier) voor een andere Voyager
koopvideo. De aangeboden videoband is in
zeer goede staat
George Suurmeijer
e-mail: georgesuurm@hotmail.com
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Mijn advertentie vaar de Replicalor Room is,
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The Ffying Dutch neemt geen enkele verantwoording voor de inhoud van de advertenties
die geplaatst worden in deze replica tor room.
Advertenties die illegaal kopiëren aanbieden
worden geweigerd.
• Commerciële advertenties kosten fl. 2,50 per regel
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lees hier alles over de enige echte Star Trek vereniging

O.P.5.

Vande voorzitter,
Ik wil dit stukje beginnen met het bedanken
van alle vrijwilligers die dit jaar actief hebben
meegeholpen bij een van de vele activiteiten.
De vereniging kan niet draaien zonder al deze
leden, die vaak veel tijd besteden aan onze
vereniging. Ik ga geen namen en activiteiten
noemen om er zeker van te zijn dat ik nlemand vergeel. Ik hoop dat we volgend jaar
weer een beroep op jullie mogen doen.
Als alles goed gaat hopen we eind februari de
eerste TFD-conventie van 2001 te houden,
deze zal in het teken staan van de Ferengi's.
Ik raad u allen dan ook aan om vast te begin.
nen met het sparen van Gold pressed
latinum. Voor de maand maart staat volgend
jaar de jaarvergadering gepland.
Bij dit blad heeft u de notulen van onze laatste jaarvergadering ontvangen. De officiële
uitnodiging en agenda zult u vinden bij het
eerste nummer van volgend jaar. Hierbij zult
ook uw nieuwe ledenpas ontvangen, mits de
betaling op tijd bij de penningmeester is aangekomen. En ik heb het ontwerp voor de
nieuwe ledenpas gezien en die nieuwe ledenpas wordt zeer mooi.
Ik wil graag de redactie feliciteren met de vermelding van beste clubblad in het blad
Computer Idee. Het enige advies wat deze
mensen onze redactie konden geven was, "ga
zo door". En daar kan ik het alleen maar helemaal eens zijn.
Ik wil u allen een SFantastisch 2001 toewensen en hoop velen van u op de onze conventies, de jaarvergadering
of een andere
verenigingsactiviteit te mogen begroeten.
EriC

THE FLYIN6 OUT[H fanclub is de énige
echte 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:
Eric van der Ven
Penningmeester:
Harm Koopman
Ad Post
Ronaid Gordijn
Johan de Wolft
Frank Maurlts
René camlnada

Hoe word ik lid?
Lid worden kan door een briefje te schrijven
aan de secretaris van The Flying Dutch,
Postbus 135, 3500 AC Utrecht.
U ontvangt dan een acceptgiro.
Ook kunt u zich aanmelden:
via Internet: tfd@tfd.nl
en via de website: http://www.tfd.nl
Na betaling van het lidmaatschapsgeld
(tl. 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 postbusadres of e-mailadres van The Flying
Dutch. Het komt nog te vaak voor dat we bladen retour krijgen omdat men vergeten is ons
een adreswijziging te sturen. En dat is jammer, want u mist dan ons verenigingsblad
met alle informatie over Star Trek.
Korting met uw lîdmaatschapspas
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

Hobby Modelbouw Dordrecht
Voorstraat 360, 3311 CX Dordrecht
Simtasia
Nieuwe Haven 116, 2801 EC Gouda
Toyrific
Heemraadstraat 3, 3131 VG Vlaardingen
Twilight Zone
Voorstraat 432, 3311 CX Dordrecht
Wonderland
Soembawastraat54a, 1095 XC Amsterdam

OUDE MAGAZINES

TE KOOP

Verzamel nu alle uitgaven die door
The Flying Dutch zijn uitgegeven
September
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1995
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fl.
fl.
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nr 04
nr 05
nr 06

van
van
van
van
van
van
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1997
1997
1997
1997
1997

UITVERKOCHT
fl. 5,fl. 5,fl. 5,fl. 5,·
fl. 5,-
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1998
1998
1998
1998

fl. 6,fl. 6,fl. 6,UITVERKOCHT

nr 01
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1999
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1999

tI.
tI.
tI.
fl.
tI.
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nr 01
nr 02
nr03
nr 04
nr05
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van
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van

2000
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fI.
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tI.
fI.
fl.

7"r
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5,·
5,5,-

7°.
I
7r •

ti. 7,'~
I

7"I

Cs
Lengweg 82, 3192 BL Hoogvliet
Card Ex News strips
Agnietenstraat 12, 2801 HX Gouda
De Kier, Boekhandel
Nieuwe Rijn 45, 2312 JG Leiden
Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33, 5611 JSEindhoven
Gamekeeper, The
Hartenstraat 14, 1016

eB Amsterdam

7,.,
7",

7t>
,

Afhankelijk van hoeveel bladen Je bestelt,
komen daar de volgende verzendkosten bij:
1 t/m 3 magazines + ft.
3 t/m 10 magazines
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U WILT OOK ADVERTEREN IN DIT MAGAZINE?
de juiste doelgroep voor uw producten aanspreken?
...en tegen een fikse korting?

Neem dan contact op met de advertentiewerving
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Voor gegevens zie pagina 22
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NO
SUBTITtES
Origlnal Motion Picture

COIII""I1.\'
vcrkOOA;_
• Alle
1
crrandere (\('1 J I ""nL zonder ondertireling
• Amerikaanse N-TSC-VHS import
• Import van OVO' en CD's
• Science Fiction Merchandise
• Star Trek Uniforms en (ge~igneerde) foto's
AMticdcH9,' Bij vaste verzending van series géén verzendkosten.
Nlj leveren middel. postorder

WARP 9 bied ter overname aan:
ons filiaal te Den Haag
voor informatie kunt u zich richten tot:
Fred en/of Ingrid
Telefoon: 06- 28 76 02 LJ2
of: 070 - 360 5LJ 12

S(llT~! 'lo Suhlitles • Postbus 412,21 ROAK Hillegom

Tel.:
1~IX:0252 - 52 55 28
E-mail: info@sol1")'.demon.nl • Wcb~ilC: www.sorry.dcmon.nl

TOTAAL RUIM 25.000 TITELS LEVERBAAR

~1JRnURRI

Wonderland
Strips & Science Fiction

.......~ .......

Gespecialiseerd in
Wat bieden wij?
• Abonnementen op:
comics, magazines, pockets en video's
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TEN FORWARO

StripS van Voyager
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STAR TREK KALENDERS VOOR 2001
11.29.95 per stuk
De volgende kalenders voor het komende jaar
zijn nog verkrijgbaar:
• Classic
• Next Generation
• Voyager
• DeepSpace9
• Stardate scheurkalender.

fl. L.l9.95 per stuk
Nu verkrijgbaar hele mooie luxe prints in kleur.
Verkrijgbaar zijn:
• Testaments of Fire
• DS9 crew
• Next Generation Crew
• Classic crew
• New Borg City
• I am Borg
• The Next Generation Tribute

CINEMA 2000 TRADING
CARD SET
Deze nieuwe set verzamel kaarten
presenteerd geheel nieuwe momenten uit de Star Trek film-historie.
Met nog meer mooie kaarten dan
voorheen. Vanaf nu voor te bestellen
en leverbaar in december 2000 I
januari 2001.

STARTREK MINIPRINTS

VOYAGER CREW SHIRT

11.55.00

Mooi nieuw shirt van de gehele crew van het
Starship Voyager.
In kleur afgebeeld in het welbekende logo.
Verkrijgbaar in de maten L & XL

7 OF 9 MUISMAT

11.lIS.00

De laatste muismatten met op de voorgrond 7 of 9 !

STARTREK OS9 COMPANION

11.89.95

Deze episode-by-episode gids leidt je door alle episodes van
DS9. Een must voor de echte fan die zich niet los kan weken
van deze hitserie met Benjamin Sisko als kapitein.
Het boek bevat 800 pagina's en is softbordered.
Geschreven door Erdmann & Block

STARTREK CCG
Nu verkrijgbaar:
Reflections
11.15.00 per booster
Enhanched Premiere
11.L.l9.95 per stuk
Vanaf kerst ook verkrijgbaar Mirror - Mirror!
REFLECTIONS IN OE MAAND DECEMBER
SLECHTS FL. 12.S0 PER BOOSTER!

ZEER HOGE KORTING
BIJ VOORBESTELLINGI
BEL NUIIII

