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eigendom van de auteur.
De redactie gaat ervan uit dat de ingezonden kopij afkomstig is van de inzender,
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De aansprakelijkheid voor het auteursrecht
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kopij niet te plaatsen, noch terug te sturen.
Copyright 1997 by
Paramount Pictures.
Star Trek is registered
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related marks are
trademarks of
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Redactioneel
De redactie kreeg flink wat mailtjes over het plotseling stoppen van Voyager op de
Nederlandse televisie. Ook wij waren onaangenaam verrast. Toch kan een redactie én het
bestuur van deze vereniging daar weinig aan doen. We zullen tot september moeten wachten op het vervolg en hopelijk goede afloop van de Borg-ellende!
Langzaam maar zeker komt er wat meer kopij onze
richting uit. Voor alle zekerheid, mail alles
naar mijn eigen e-mail adres, want het
wil nog steeds niet goed lukken met
het adres voor de redactie.
Veel leesplezier
Lucie Blom
E-mail: lucie.blom@tip.nl

jantineke Mulder

NIEUWS

FerengiCon is al weer even achter de rug, maar
net zoals wij niet stil hebben gezeten, hebben
ook de acteur~weer genoegurrgesp~okt.
Seizoen 7 van Voyager wordt na geschore(', de
7Oe film wordt geschreven en over Serie jV
wordt nog steeds nagedacht. Hier volgt een
overzicht van het belangrijkste nieuws 0! 'de
wereld van Star Trek.

1

Normand, Charlotte Parker, Gloria Montemeyer en Viviane Normand werden genomineerd voor 'Best Innovative Hair Styling Television (For a Single Episode of a Regular
S~riés - Sitcom, Drama or Daytime)' voor de
a97,vering 'Tsunkatse'.
0p; 17 maart wordt de uitslag bekend
gemaakt in Los AngeJés. Vorig jaar ging
Voyager ,llaar huis mét twee a0trds, beide
voor hairstyling.

,/

Voyager Billboards
Het-mysterieuze
billboard op de Wilshire
Seizoen 7 bij AVRO
I
\'
Bou~evard in Los Angeles is geen mysterie
Het is nog niet zeker, maar uirl:5ëtrouwb-are \ meer, U,~N heeft eindelijk bekend gemaakt
bronnen is vernomen dat de AVRO van plan is wat eronder zit. Het bord heeft lange tijd verom binnenkort het 7e en laatste seizoen van
borgen ~ezeten onder een zwart laken en
Voyager aan te kopen. Goed nieuws, maar nu all~en het ,logo van Star Trek: Voyager en een
blijkt dat er pas in 2002 plaat~ i~ binnen de ~~\eel van het schip waren zichtbaar net als de
programmering van de omroep.
11 "\{oordèf1(Wordt
binnenkort onthuld.' De linMisschien heeft het zJp'" OITI rTóg maar weer
kérkant van hen bord toont het schip met phaeens brieven te gaap stuJer:n1aardeiAVRO met I s~~ffhot~n, in het mid~en staat de crew en
de vraag of he~alsfeplieft eerder kah?
aa~ de echterkant het 109R voor het zevende
J seiz'oen.1 V,oor de-onthu)ling beloofde Bob
Frasier m~j{s Trekkies .
r
r
Boukrig , ~an de atgelihg,~aketing van UPN
Amerik~e
Sear'"Trel<'-1answerden b'ègin
iets heel~~'l]zonders. 'We wiläen iets heel spefebruari flink geplaagd door een zuster~rociaals" df)~~n v;~or het laatste seiJPen vam
ductie van Pararnount. In de opening~sc~ne {(JVoy~ger. Öns dèellwas het ontweJ~~n van een
van e~n aflevering Ivan Frasier bezochtlldè
billboar~:~m t~s~~iiden met de bor~en langs
bekend~psycholoog een science fiction conSunset BÇlJlevjlrä/áldus Boukrigbt.
ventie w~\ hij èchte fans ontmoette waalonDe pla~«6aakt ge~ruik
speciale effecten
der enkele 1re'k~ies in uniform. In deze
met lal~fPétitige effèc~e~Idi~ ontworpen zijn
aflevering, getiCe~ 'The Show Must Go On',
C~pLjgh,t, een b~Jdrijf uit Florida dat
bezoekt Frasier(Kelsey Grammar) etn conven- I g~specia)iseerd is in be~ithting, Hun werk is
tie omdat hij op zoek is naar een stripboek
o/?)< te l,zien 19P áEY'Columbia School of
voor zijn zoontje. Hij ontmoet er enkele '-9lrchit~qtl!J!ein Venetië.
Klingons, vuleens en meerdere buitenaardse l'Jlet
heel spannend om met UPN aan zo'n
wezens. Overigens is Frasier geen onbekende ~groqts pr~ect te werken,' zegt directeur joel
in de Star Trek wereld. Grammer speelde ooit
Wyliln val') CooLight. 'Het is een logische stap
een gastrol in Star Trek: The Next Generation' I voor ons lDedrijf en het zegt veel over UPN dat
als Captain Morgan Bateson in 'Cause And
ze met fÖlke nieuwe technologie willen werEffect'. Omdat hij dus in Star Trek heeft ~ ken. Hei/gaat een groots spektakel worden.'
gespeeld, wordt hij vaak' genoemd
op
www.startrek.com wanneer hij weer eens een Gastoptredens
prijS gewonnen heeft.
Leonard Nimoy (Spock TOS) is teruggekomen
naar de Paramount studio's om te
werken met een andere oude
Nominaties Make-Up en Haar
Terwijl Star Trek traditiegetrouw altijd wordt
bekende uit Star Trek: Terry
gepasseerd bij het nomineren van acteurs,
Farrell Uadzia Dax, DS9) in
schrijvers en regisseurs, is er één gebied
een aflevering
van de
waarin wel vaak raak wordt geschoten: Haar
comedy 'Becker.' Nimoy's
gastoptreden in Becker is
en Make-up. De nominaties voor de Second
in meerdere opzichten
Annual Hollywood Make-up and hair Stylist
nostalgisch. De set waar
Huild Awards zijn begin februari bekend
Becker opgenomen
gemaakt en opnieuw stond Star Trek:
Voyager op de lijst. In de catergorie 'Best
wordt, is dezelfde
Period Makeup - Television - (For a Single
waar jaren
geleden
Episode of a Regular Series - Siteom, Drama or
Daytime),' onving de aflevering 'Fair Haven'
nominaties voor make-up artiesten Michael
Westmore, Ellis Burman, Suzanne DiazWestmore, Tina Hoffman, james Rohland,
Scott Wheeler and Natalie Wood.
Michael Westmore is ook genomineerd
(met Earl Ellis & Mary Kay Morse) voor
'Best Special Makeup
Effects Television - (Mini-Series or Motion
Picture Made for Television' voor zijn
werk in de film 'Gepetto'.
Voyager
Hair
Stylists
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de sets van TOS stonden, En Nimoy keert
terug om met Ted Danson te spelen, met wie
hij eerder de film 'Th ree Men and a Baby'
maakte. In deze aflevering van Becker speelt
Nimoy de rol van Professor Emmett Fowler, de
mentor van Becker op Harvard.
Hij is in de stad voor het signeren van boeken
en als Becker en Reggie (Farrell) hem willen
ontmoeten, vertelt de dokter hoe Fowler hem
zijn protégee maakte. Echter, als ze bij Fowler
komen, weet deze niet meer wat voor impact
hij had op Beeker.Het is nog niet bekend wanneer de aflevering uitgezonden gaat worden.
Overname'
Decipher Inc. heeft de aandelen gekocht van
FANtastic Media, die eigenaar is van de
Official Star Trek fan Club en uitgever van het
blad Star Trek Communicator. Decipher heeft
ook de volledige staf overgenomen.
'FANtastic Media is de beste en meest prestigieuze fanClub in de wereld,' zegt Warren
Holland van Decipher. 'We zijn heel blij met
Dan Madsen (voorzitter
van Fantastic Media) en
zijn team. Ons eerste
doel is om Star Trek
fans een nieuw en
verbeterde fanclub te
geven met goede service en een fijn lidmaatschap. Decipher
meldde ook dat ze een
langdurige
samenwerking met Viacom
Consumer
Products heeft

te vergroten. Bij de aandelen behoren de
online winkel, die geëxploiteerd wordt op
startrek.com, het Star Trek Communicator
magazine, het hele lidmaatschapbestand en
de staf die de club creëerde en 20 jaar lang
runde. 'We zijn erg blij met de overname,'
zegt Madsen, 'zoals iedereen in dit wereldje
weet, ontwikkelt
Decipher
haar eigen
gemeenschap door het uitgeven van het
Customizable Card Game (CCG). Onze twee
bedrijven, nu dus één, zullen zeker een beter
product gaan brengen. FANtastic Media zal
blijven werken vanuit haar eigen hoofdkwartier in Aurora, Colorado en alle 40 medewerkers blijven in dienst.
Oscarnominatie
voor Logan
Bij het bekend maken van de nominaties voor
de Academy Awards (Oscars) is geen enkele
Star Trek film in de prijzen gevallen. Maar de
schrijver van de nieuwste film, [ohn Logan,
kreeg wel een nominatie.
Logan kreeg zijn allereerste Oscarnominatie
voor de screenplay van de film 'Gladiator' met
in de hoofdrol RusselI Crowe. 'Gladiator'
sleepte nog meer nominaties in de wacht, 12
in totaal, waaronder
Beste Film, Beste
Regisseuren Beste Acteur.
De uitreiking van de 73e editie van de
Academy Award is 25 maart 2001.
l'rn a doctor, not a travelagent
Robert Picardo (Doe VOY) heeft onlangs voor
reisleider gespeeld toen een internationale
groep studenten de set van Voyager bezocht.
De studenten hadden de kans gewonnen,
door foto's te maken van Mars. De activiteiten
duurden een week. De negen studenten
waren tussen de 10 en 15 jaar en kwamen uit
verschillende landen. Ze hielpen met het programmeren van de Mars Orbital Camera aan
boord van de Mars Global Surveyor Spacecraft. Het was de eerste keer dat kinderen mee
mochten helpen aan een active missie. 'Ik was

er trots op dat ik de gastheer was voor de eerste groep mensen die een commando naar
een ruimteschip stuurde tijdens een echte
missie,' zei Picardo op startrek.corn.
'Het feit dat er negen kinderen vanuit de hele
wereld waren, maakte me nog trotser.
Deze ongelooflijke, jonge kinderen representeerden de echte toekomst van de ruimte. Om
ze zo door de gangen van ons denkbeeldige
ruimteschip te zien dwalen en te zien blozen
bij de enthousiaste felicitaties van 'captain'
Kate Mulgrew (Janeway VOY) was een onvergetelijke ervaring.
NASA's Mars Global Surveyor draait momenteel in een baan rond Mars en maakt daarvan
foto's. De studenten hebben ook geholpen
met het uikiezen van een mogelijke landingsplaats voor een mogelijke missie om stukken
steen van de planeet naar Aarde te laten sturen. Meer informatie over het Rec Rover project en de foto's van de kinderen is te vinden
via startrek.com.
To boldly go ...
Robert Duncan McNeili (Paris VOY) gaat zijn
kansen uitproberen in de filmwereld. Eerder
regisseerde hij al enkele afleveringen van
Voyager, maar nu heeft hij een kort film
geschreven en geregisseerd. De film heet
'9mm of Love' en is opgenomen in het programma van het HBO Comedy Arts Festival in
Aspen, Colorado. Eerder werd de film al goed
ontvangen op het Slamdace Film Festival.
De 10-minuten durende comedy gaat over
een wanhopige man die 'hitman of love'
inhuurt om de vrouw van zijn keus voor hem
te winnen. Maar in plaats van een pijl-enboog komt Cupido met een 9mm geweer met
'liefdeskogels' en de vrouw die hij volgt denkt
dat ze vermoord gaat worden. De film werd in
de Paramount Sudio's opgenomen in slechts
één weekend. Een van de acteurs in de film is
een goede vriend van McNeill, Ethan Philips
(Neelix VOY). De vrouwelijke hoofdrol wordt
vertolkt door Liz Vassey.Ook geen onbekende
bij Star Trek want zij speelde ooit de rol van
Kristin in 'Conundrum'
uit The Next
Generation. Volgens McNeili zal de film binnenkort ook op het Amerikaanse Sci-Fi
Channel te zien zijn. Maar eerst gaat hij nog

wat festivals af in de hoop een aantal prijzen in
de wacht te slepen.
On Stage
Hoewel hij nu nog in Minneapolis schittert in
'Who's Afraid of Virginia Woolf' zal Patrick
Stewart (Picard TNG) later dit jaar de oceaan
oversteken naar West Yorkshire om daar de
hoofdrol te gaan spelen in 'johnson Over
jordan' van j.B. Priestly. In dit stuk kijkt
Stewarts personage terug op zijn leven. Het
stuk wordt geregiseerd door lude Kelly die
eerder de regie deed van Othello
in
Washington. Ook hierin speelde Stewart een
rol. Het stuk zal voor Steward een gevoel van
thuiskomen geven, want hij is geboren in
Mirwield, een dorp niet ver van Yorkshire.
Love and Marriage
'All they need is a sunset to ride off into.'
William Shatner (Kirk TOS) is getrouwd met
paardentrainster Elizabeth Martin.
'Elizabeth en ik hadden zoveel gemeen voor
we elkaar ontmoetten,' verklaarde Shatner,
'dat we in dit huwelijk hopen nog veel te
delen in de jaren die komen gaan.'
Shatner heeft lang deel uitgemaakt van de
paardenwereld van Los Angeles. Hij sponsorde
jarenlang de Hollywood Charity Horse Show.
Over twee maanden is er hopelijk meer
bekend over het huwelijk in de 11e editie van
het Hollywood Charity Horse Show. In ieder
geval feliciteren wij Shatner en Martin met
hun huwelijk en wensen wij hen alle goeds.

PRIJSVRAAG
Je kan nog steeds insturen voor de Star Trek:
Voyager prijsvraag en win met jouw antwoord
een prachtig Star Trek pakket!!!

Hoe loopt het zevende en tevenslaatste seizoen
van Voyageraf?
Stuur jouw antwoord per post (zie pagina 22)
of per e-mail naartfd@tfd.nl. Succes!
Zie ook het eerste magazine van 2001.

Tip: Het loopt niet goed af met Janeway.

EeK
jonathan Frakesvinden en er
zijn linksnaaranderejonathan
Frakessites.Ook iser te vinden
waarin en in wat voor rol hij
op tv of in de film te zien was.

WytseKloosterman
STAR TREK
op het Internet
Dit keergaan we eenskijken naar de officiëlesite
van de Star Trekacteur en actrices.
Je hebt eigenlijk twee verschillende soorten
websites:de officiëlesitesvan de acteurs/actrices
en officiële sites van de fanclub van de
acteurs/actrices.

Desitevan Majel Roddenberry
(http://www.roddenberry.com).
Majel zet het werk van haar
man voort (Gene Roddenberry) en op deze site is dan
ook voornamelijkinformatie te
vinden over haar helaasoverleden man. Veel Informatie
over de oude seriesvan haar
man, waaronder Star Trek en
de nieuwe series. Deze zijn
vaakdoor Genebedachten nu
brengt Majel ze uit.
De site van Robert Beltran
(http://www.robertbeltran.com
)
met ook hier weer de bekende
rubrieken en wat extra's zoals foto's van zijn
make-upsessiesin StarTrek.

Een erg grappige site is die van Whoopi
Goldberg (http://www.whoopi.com)
Leuke grappige Whoopi animaties.
Verder is hier het laatste nieuws over
Whoopi te vinden en zijn er de meestal
standaardzakenzoals:biografie, foto's,
filmpjes en wanneer ze waar en wanneerte zien wasen is. Ook zit hier een
soort Whoopi winkel waar je spulletje
kunt kopen.

~if\Wj~'Y
W&ome to my CyberWorW

De twee nieuwstesitesin het StarTrekuniversum zijn de sites van Chase Masterson
(http://www.chasemasterson.com) en
de site van Roxann Dawson
(http://www.roxanndawson.net)
op
deze site is dan ook nog niet erg veel
informatie te vinden en een beetje aan
de kalekant, maar het begin isgoed.
Hoe kun je een hologram nu beter
bekijken dan digitaal? Robert Picardo's
site (http://www.robertpicardo.com) is
dan ook een goede informatiebron van
de acteur.Zo zijn hierweer de rubrieken
foto's, biografie en fanclub te vinden,
maar ook de wat minder gebruikte
interviewsen conventiesrapporten.

Een goed voorbeeld van een fanclub
website is de site van de 'jonathan
Frakes Appreciation
Society'
(http://www.geocities.com/Area51/
Chamber/2880/jfas.htm). Een groot
verschilmet de sitevan de acteur/actrice is dat deze site vaak helemaal
gemaaktwordt door de fanclub zelf en
dat de acteur/actriceer zelf weinig aan
doet. Op dezesite kun je plaatjesvan

Eensite die vooral zelf door de acteur
samengesteldwordt is de site van TIm
Russ (http://timrusswebpage.com).
Hierisniet alleenveelinformatievanTIm
zelf te vinden, ook de fans kunnen hier hun
woordje en foto's kwijt.
Ook zijn cd's zijn hier te koop.
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En dan zijn er nog de sites
van jeri Lynn Ryan,
(http://www.jerilynn.com)
met veel nieuws, feiten en
vooral veel, heel veel foto's
van deze beeldschoneBorg
uit StarTrek:Voyager.

De site van Nana Visitor (http://www.nanavision.com) is misschien wel de meest complete
site. Hier is haar biografie te vinden, plaatjes
en nieuwe projecten.
Zo is hier ook Star Trek nieuws te vinden en
wanneer ze (meestal samen met Alexander
Siddig) op een conventie te vinden is.

De site van de fanclub-van de 'Ieading
Klingon' Chancellor Martok alias J. G.
Hertzier (http://www.martok.org)
is de
acteursite met de meeste Star Trek
'look'. Zo is hier een Deep Space Nine
Episode Guide te vinden. En uiteraard
kun je via deze site lid worden van de
fanclub van J. G.
Reden genoeg dus om de acteur en
actrices eens virtueel te bezoeken. Een complete lijst van website's van acteurs en actrices
kun je vinden op mijn website www.startrekspecialevent.com

Roxann Dawson
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Weet je zelf nog een leuke site, mail me die
dan door (TFDSearch@Hotmail.com). De site
(www.startrekspecialevent.com) is weer helemaal geüpdate de lijst met acteurs en mensen
achter de schermen is weer uitgebreid. Ook is
er nu een download pagina te vinden met
wallpapers. Ook is er een pagina te vinden
met informatie over conventies. Ben je bovendien nog naar een bepaalde site opzoek, of
weet je nog andere data van conventies mail
dit dan aan mij door.
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Tak. our Voyagor POLLSI THEENDIS NEARI T.II us "'ow you t""nk th .. show wiltend.
untll t"'e end of the s ... on? If not, w"'o wlllyou vote off of the ship?

YOYAGERSURVIVOR! Wi

The January IFebrua,y 2001 cha,ity auctlon re sult. have bean posted. As Tlm promlsed, wa wlllba postin9 afford
reat 91ft ideas on our AUCTIONSpa9ê frern time to time.
Thanks a9aln to the participant..
I

II

TJ~1RUSS INTERVIEW WITH
STARTREK:
THE~1ACAZINE

I

Clickh"..., to read "". mo.t recent Interview In this Jan. 2001 is.ue[

Q 8< A FROMTHEFANS:
Tim Ruu answers questlons from fans at t...
is STARTREK.COM
link. Would you IIka
.eason? er, is seven enoug"'? W"'y doesn't t"'e cre.. wear .eat belt. In a ....uttle?
Tim "ddress ..s questions lik. thls and mor ••
Clickh"...,.

CALAXYBALL2000 PHOTOS,
Click here for some 9reat p"'otos of t"'e Galaxy Bali 2000. sponso,ad by Robert Beltran, and Includln9 mambe,.
Jonat"'an Frak.s, and Mlchaol Dorn. Courtesy of w"w.thewrltac"'oic•. net.

of t....

M1Jm RUS!] • HOIHEII5

PRODUCTJONSTILLS:
Clickhere for Voyagar production stills that are available for all to see, and thls 9rouP indudas one of Tim Ruu workin
Burton.
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Star Trek: Voyager Oark Matters
Christie Golden
Book One:
Book Two:
Book Three:

Cloak and Dagger
ISBN: 0671035827
Ghost Dance
ISBN: 0671035835
Shadow of Heaven
ISBN: 0671053843

Alweer een trilogie? Ja, maar dat is ook het
enige wat er op het moment geboden wordt
en er voorlopig nog zal uitkomen. Toch hoeft
het niet meteen het eind van de wereld te zijn.
Ook hier ligt weer een goed verteerbare trilogie. Ze is in geen enkel opzicht vergelijkbaar
met de in de vorige aflevering gerecenseerde
Millenniumserie, jammer genoeg qua diepgang ook niet, maar dat moeten we ook niet
te vaak hebben bij dit soort boeken.
Na lang wachten was daar eindelijk weer een
nieuw origineel verhaal van Voyager. In deze
Dark Matters-serie draait alles om de (nu nog)

puur fictieve substantie van donkere materie,
gecombineerd
met Romulaanse intriges,
meerdere nieuwe rassen en een mysterieus
wezen. Na terugkomst in de Alpha Quadrant
wordt Telek R'Mor door de Tal Shiar geronseld
om te werken aan wormgat technologie om
zo opnieuw in contact te komen met Voyager
en met behulp van haar toekomstige technologie de Federatie te overwinnen.
Wat men echter niet weet is dat met deze
technologie en een nieuwe doak, beide door
de schimmige Liau geleverd, een doos van
Pandora is geopend. Levensgevaarlijke gemuteerde donkere materie wordt het universum
ingeslingerd.

Wanneer Voyager de Romulanen van zich af
heeft weten te schudden, staat er een nieuwe
uitdaging te wachten: hoe nu van deze rotzooi af te komen.
Gelukkig hebben ze een onbekende technologie (That Damned Bali') ontvangen van een
goede soortgenoot van Liau. Ze moeten er
echter ook eerst mee leren omgaan (ook jammer voor de vaart van het verhaal). Wanneer
dit eenmaal is gelukt, blijkt er meer op het spel
te staan dan alleen afval opruimen.
Namelijk niets minder dan het lot van het universum (ach, tegenwoordig doen schrijvers
niet voor minder). Intussen zitten Tom Parisen
Chakotay (wat IS eigenlijk zijn voornaam?!)
vast op een planeet waar, hoe kan het ook
anders, twee delen van de bevolking recht
tegenover elkaar staan wat levenswijze
betreft. Het is aan Chakotay om duidelijk te
maken wat een groot gevaar de donkere
materie oplevert. Dit subplot stamt niet uit
een van de meest originele ideeën, maar weet
nog redelijk te onderhouden. Het is echter het
verhaal aan de Romulaanse zijde dat het
meest interessant is. De figuur van [ekri Kaleh
(de kleine dolk) is een interessant nieuw personage dat zich staande moet weten te hou-

den in de wereld van de Romulaanse politiek.
Uiteindelijk blijkt dit plot, zich grotendeels
afspelend in de Alpha Quadrant, ook zijn
weerslag te hebben in de Delta Quadrant.
Hoewel er in deze trilogie wel sprake is van
enige technobabbel, gaat dit meestal niet verder dan de meest elementaire en voor het ver-

Over het geheel bezien gaat deel één goed
van start en weet Golden ook goed de vaart er
in te houden. Van de drie delen is deel twee
duidelijk de minste. Op Voyager zelf is er
eigenlijk weinig vooruitgang en voor zover
daar wel sprake van is, is ze vrij voorspelbaar.
Het is na deze redelijke aanslag op je geduld
voornamelijk het Romulaanse subplot dat je
doet blijven lezen en verlangen naar deel drie.
Dit laatste deel maakt het daarentegen dan
ook wel weer enigszins goed, zodat je bij
elkaar een goed onderhoudend varhaal krijgt.
Niet het beste Voyager-verhaal, maar ook
zeker niet de minste.

Dit keer is het de beurt aan

Speette uit de Star Trek:
TOS serie, geschreven door
William Shatner. AI eerder
heeft Shatner zich over zijn
alter ego gebogen.
Een
manco bij deze boeken is
echter de glorificatie van
Kirk. Niet erg als dit ook
precies is waar je interesse
ligt, maar voor de rest werkt
het wat op de zenuwen.
Spectre (pikt het verhaal op
waar The Ashes of Eden
bleef) houdt de verheerlijking van Kirk redelijk
binnen de perken, maar of dit te danken is aan
Shatner zelf of de inspanningen van schrijversechtpaar Reeves-Stevensblijft de vraag.
Wat wel duidelijk is, is dat je met Spectre een
uiterst genietbare page turner in je handen
hebt, waarbij de laatste bladzijden te snel
opdoemen. De schrijvers weten drie incarnaties van Star Trek over twee dimensies bij elkaar
te binden en hier een intrigerend verhaal van te
maken, dat spannend blijft tot de laatste bladzijde, waar de haast verplichte cliffhanger een
nieuw (en zeer goed te negeren) hoofdstuk
inluidt. Kortom; een absolute aanrader.
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TACTICAL
Ieroen van Kleef

DE B'REL KLASSE
Bird of Prey
Dit artikel gaat net als de vorige over een van de
schepen uit Star Trek en, ik moet zeggen, dat dit
er een is die mij al een hele tijd intrigeert. De
Klingons staan bekend om hun moed en eergevoel. Dit is zeker ook terug te vinden in hun cultuur, hun taal en in hun schepen.
De Bird of Prey is in héél veel verschillende
klassen uitgegeven en dit is de (volgens mijn
bronnen althans) meest gebruikte soort.
Andere soorten zijn de K'Vort klasse en de D12 klasse. Ook is er de beroemde "Bird of
prey" die schieten terwijl zij 'gecloacked' bleef
(zie: star trek VI: the undiscovered country).
Zelfs binnen deze klasse, nogmaals de B'Rel,
zijn er ook nog eens vele verschillende uitgaven. Wat vooral gedurende de tijd veranderd
is, is de lengte van de schepen. De eerste en
meest succesvolle versie van dit schip was
ongeveer 110 meter lang. Deze versies waren
te zien in ST6 en in 'The Way of the Warrior'
uit de Deep Space Nine serie. Ook was er een
versie van 137 meter Lang.
Een voorbeeld hiervan is de Rotarran (bekend
van de laatste seizoenen van DS9). Dit schip
was dus een andere versie dan de hierboven
genoemde. Maar alleen in lengte en breedte.
Voor het overige was er praktisch niets veranderd. De laatste versie, en dus ook de nieuwste, is de 158 meter versie. Dat is dus de meest
moderne versie van dit beroemde schip en de
nu officiële verst, Deze komt voor in de aflevering 'The Way of \re Warrior' , samen met de
versie.

Dan nu het schip zelf. Zoals gezegd zijn veel
van de eigenschappen van de Klingon cultuur
terug te vinden in de schepen die zij bouwen.
Het zal duidelijk zijn dat dit een relatief klein
schip is en dus ook snel en wendbaar.
De schepen van de Klingons hebben over het
algemeen de eigenschap, op het moment van
uitbrengen van een nieuw schip, veel goede
nieuwe technologieën aan boord te hebben.
Zo ook dit schip. Het beschikt over 2 goede
impulse drives en een goede warp drive die
ongeveer warp 9.7 aankan. Ook de wapensystemen zijn zeer goed, maar ze zijn op dit schip
niet bepaald rijkelijk aangebracht:
"
"

Een Photon torpedo inrichting
Twee Disruptor cannons

Het schip heeft cloack en door alle dingen die
je kan zien aan de 'Bird of prey', zie je dat het
een verkenner is. Op zijn hoogst kan er een
kleine escorttaak aan worden toegewezen,
maar deze schepen zijn geen zware kruisers.
Het is een goede aanvulling voor een vloot
maar niet al te goed voor grote slagen en dergelijke. Dit schip komt het best tot zijn recht in
verkenningswerk. Er zijn ongeveer 20 stuks
van deze klasse gebouwd.
De arbeidsintensiviteit op zo'n schip is hoog.
Er kunnen ongeveer 13 man mee aan boord.
Dan heb ik het natuurlijk over de flightcrew. Er
kunnen, als dat nodig is, ook nog troepen aan
boord. Weliswaar kunnen er niet veel in dit
schip, maar het is beter dan niets.
De schepen worden
het h""trt·"'.,·....,....
de I(lingons, hèt
Sinds'" dè groots
Klingons zich aaa~'1

INTELLIGENCE

dat ze ook meteen de schepen op de belangrijkste plek in het Klingonrijk hebben.
Over de naar mijn mening meest beroemde
'Bird-of-prey', die van general Chang, u weet
wel die gecloacked kan schieten, wil ik nog
even iets kwijt. Het is natuurlijk een prototype,
maar bedenkt u eens hoe dit de machtsevenwicht kan beïnvloeden als de Klingons nu eens
besluiten om deze technologie in hun schepen te zetten. Wat een verschil zou dat gaan
maken, niet? Ik raad iedereen aan om 'The
Undiscovered Country" te gaan bekijken.
Ik vind het de beste film tot nu toe. Deze 'Bird
of prey', werd natuurlijk wel kapot geschoten,
boven kamp Kithomer door de Enterprise-A
en de Excelsior, maar toch, die technologie
zou een doorbraak kunnen worden voor het
bouwen van deze schepen.
Volgende keer zal ik rapporteren over de
Galaxy klasse en sinds ik nu al wat voer heb
gelezen over dit schip, weet ik al dat het een
heel interessant verhaal zal worden.
Live long and prosper!
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BRIEVEN
Ditmaal in deze interactieve brievenrubriek
slechts één toegezonden exemplaar, waar ik als
Vulcan natuurlijk al heel snel mee klaar was. De
tijd die ik over had, heb ik natuurlijk heel nuttig
gebruikt voor meditatie en Security-trainingen.
Ook Neelix heb ik wederom vermanend toe moeten spreken, aangezien de maaltijd die hij mij
laatst voorschotelde niet geheel dood bleek te
zijn. Nu ben ik niet vies van Klingon maaltijden,
maar dit was wel heel onsmakelijk. Uiteraard
bleef ik rustig en heb ik Neelix met deze culinaire
misser om de oren geslagen! Veelplezier met het
lezen van deze ene brief die mij toegezonden is
en uiteraard verwacht ik voor de volgende keer
2x zoveel post. Ook de trots van een Vulcan kan
gekrenkt worden en dit is voor mij toch wel een
kleine tegenvaller.

The Flying Dutch magazine viel gisteren op de
mat, en ik was weer onder de indruk. Het blad
wordt steeds maar beter, ga zo door! Eindelijk
boekrecensies, dat was eigenlijk iets wat eraan
ontbrak. Ook het interview met Willem was
erg leuk om weer eens te lezen, maar ook om
hem weer eens te zien.
Het artikel over de kaarten was weer smullen.
Ik word er altijd zo hebberig van als ik dat zo
lees en vooral zie. Maar ook een klein beetje
gefrustreerd.
Ik zie wat ik allemaal niet
heb ....Gna, Gna, Gna, Gelukkig stond een van
de mooiste ST vrouwen ook op die pagina
Yeoman janice Rand. Als ik die ooit nog eens
zou vinden op een mooie poster of zoiets
mmmm Daar is zelfs Seven of Nine
.
(vul dat zelf maar in).
Groeten
Ruud
BesteRuud,
Bedankt voorje brief.
Ik ben blij om te zien
dat je geniet van
wederom een nieuw
magazine van The
Flying Dutch. Van
dit nummer zul je
ongetwijfeld nog
meer "smullen"
aangezien

ik in de databanken van Voyager ben
gekropen en deze foto van Yeoman
[anice Rand op heb weten te duiken.
Daar doe ik je vast veelplezier mee. Ook
met dit nummer wens ik je vanaf het
Delta-quadrant veel plezier en hoop dan
ook snel weer een brief van je te mogen
ontvangen. En dan hoop ik dat het niet de
enige brief is die ik ontvang.
Live long and prosper en tot de volgende
brievenrubriek via subspace...

Pastel Seven of Nine:
jantineke Mulder
Aquarel Enterprises:
N.R.M. van Dungen

Beide tekeningen in dit magazine zijn beschikbaar gesteld door enthousiaste leden van The
Flying Dutch en wil jij ook jouw tekening of
digitaal kunstwerk terugzien in dit magazine,
stuur dan je kunstwerk naar de postbus of mail
het door via tfd@tfd.nl onder vermelding van:
Kunstwerk Magazine·.
• Via e-mail je tekening/kunstwerk opslaan als
jpg-bestand en het bestand mag niet groter zijn
dan 2 mb. Evt. wordt er contact met je opgenomen door de vormgever van dit magazine.

Toch, voordat we in de set bespreking duiken die veel trekken van zijn
voorganger vertoont, even aandacht
aan een gerucht dat zo omstreeks het
uitbrengen
van seizoen twee de
ronde deed. Volgens insiders werkte
Steve Charendoff namelijk aan het
opstarten van een eigen trading card
productie bedrijf en dat zou wel eens
de doodsteek kunnen zijn voor de
verdere
productieplannen
van
Fleer/Skybox.

Harm Koopman

UIT DE DDDS

Na de explosie van handtekeningen tradingcards uit the original series- seasonone (december 1997) moest toch ook Fleer/Skybox een
stapje terug doen in de nog steeds neergaande
markt. Ondanks het feit dat seasonone in enkele dagen compleet was uitverkocht kwam die
voorzichtigheid ook naar voren toen Fleer/
Skybox aangaf dat de productieplannen voor
1998 slechts 4 sets bevatten»
1r
~ )
Fleer/Skybox beloofde voor 1998 al/e~
het 11 Uiteraara islrlie'tD~erucht van destijds
vervolg op season -one, gevolgd door seizoen inrri1dels ontzenuwd en weten we
zeven van the next generation en zegd~toe, te dat Steve Charen-doff de man is achkomen met voyager profiles als verrp,lg op de ter Rittenhouse Archives. Hierover
meer in Jen toekomstige 'uit de
deep space nine profiles en natuurli/~ obk mef
een set rondom de nieuwe Star Trek film.
doos'.
Terugkijkend naar 1998 weten we dat zelfs dit
productieschema door Fleer/Skybox wederom niet werd waar.9tmaakt en hebben we
tevergeefs moeten(w~chten op het zevende
seizoen van ,the n~t generation, een set die
nota bene al in 192.?was beloofd!
t')

,
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Gelukkig was Steve ~'arendoff er nog en was
in mei 1998 deel twee van the originaf serie,
aan de beurt. ..... met daarin onder /ndere de
allereerste gesigneerde trading card van
Deforest Kelley, beter bekend als Dr. McCoy.
Zoals enkele van jullie ongetwijfeld zullen
weten mijn favoriete Star Trek acteur!

Terug naar de set rondom het tweede
seizoen !:!!eJ behalve de genbemde
aa7t~lIen, de volgende overeenkomsten met
zijn voorganger deelt:
~ 81 basiskaartjes
~ 52 karakterlog-kaartjes
,., 5~ behind the scenes-kaartjes
~ 26 profiles-kaartjes
" 26-gold plaque k-aartjes
~ 32. handtekeningkaartjesl

De totale oplage was, gezien de stormloop op
season one, in een grotere oplage gemaakt:

van 16.000 dozen naar 22.000 dozen en ook
nu bleek weer, dat enkele acteurs in een veel
kleinere oplage dan andere hadden gesigneerd, waaronder bijvoorbeeld mijn idool.
Evenals bij season one is er het opmerkelijke
detail bij de gesigneerde kaarten dat elke
afbeelding op het gesigneerde kaartje een
afbeelding betreft van 30 jaar geleden, dit
keer met uitzondering van schrijfster Dorothy
Fontana, die is afgebeeld zoals zij er heden ten
dage uitziet.

-_- -- ___,
verder opnieuw
een zeer gelimiteerde kaart ditmaal voorzien
van de letter V met een kans
om hem te vinden van 1 op
de 14.400 pakjes - kon weer
een bepaalde
tekst worden
gemaakt waarna alle gesigneerde kaarten
van dit tweede seizoen, na inzending van de V
kaart aan Skybox, retour kwamen richting
brievenbus.
Iemand die het voor elkaar kreeg om 'Live
Long and Prosper' bij elkaar te krijgen, won
een complete set met handtekening kaartjes.
Bovendien werd de ingezonden V kaart geretourneerd met de tekst 'void' door het kaartje
heen gedrukt.
Behalve deze grote hoeveelheid kaartjes werd
ook deze keer een promokaartje in omloop
gebracht. Maar Fleer/Skybox bleek ook nog
een extra bonus in petto te hebben: 7 verschillende Mirror, Mirror kaartjes gelimiteerd
tot 200 stuks per kaartje, die moesten bijdragen aan de ultieme verzamelwoede.

Ofschoon het schitterende kaartjes zijn, zijn ze
ook nagenoeg onvindbaar en ook nog onbetaalbaar. 500 tot 1500 gulden per kaartje is
geen uitzondering. Let op: alle 200 kaartjes
per akteur zijn genummerd als nummer 1 van
200 en daarmee dus niet van een unieke nummering voorzien!.

- --

-
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Ook bij de handtekeningen kaartjes vinden we
veel doublures. Opnieuw zijn William Shatner,
Nichelle Nichols, George Takei, lames Doohan
en Majel Barrett van de partij. Maar zoals aangegeven is nu ook Deforest Kelley aanwezig
en vinden we bijvoorbeeld Walter Koenig in
de set. Een ander opvallend detail is het door
Miss Martel gesigneerde kaartje. Het is er
namelijk in twee verschillende uitvoeringen:
gesigneerd als Tasha en als Arlene Martel.
Volgens Steve Charendoff signeerde William
Marshall een aantal exemplaren als Dr.
Daystrom, maar er is niet bevestigd dat deze
ook daadwerkelijk in de productie terecht zijn
gekomen.

Ook deze keer zijrt er met betrekking tot de
handtekeningen
nogal wat variaties in
omloop. Zo is er bijvoorbeeld een in blauwen
zwart gesigneerde larnes Doohan.
Opnieuw bleek, ondanks de grotere oplage,
de set binnen enkele weken compleet uitverkocht te zijn en dat is toch iets wat we op het
conto mogen schrijven van Steve Charendoff.
Nooit eerder in de Star Trek trading card
geschiedenis was een tweede deel van eenzelfde serie zo snel (uit)verkocht.

Met twee 'uit de dozen', compleet gewijd aan
the original series wordt het nu tijd voor wat
anders en dat vond Fleer/Skybox ook. In onze
volgende nieuwsbrief ruim baan voor Voyager
Profiles, uitgegeven in september 1998.

LODECK

Dr

Dirk Bontes

DE LIEGENDE
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'Scheurbuik? Dan moeten de tricordermetingen die ik door de patiënten zelf heb laten
uitvoeren een vitamine C tekort laten zien:
besloot Garak. Hij pakte zijn tricorder en voerde enkele bewerkingen uit. Ik pakte mijn
eigen tricorder. Vijf patiënten in de wachtkamer. Spontane blauwe plekken, pijnlijke
gewrichten, hoofdpijn, groene vlekken op de
huid, ingescheurde vingernagel. Ik zuchtte
gelaten. Die groene vlekken klonken tenminste interessant. De onderhuidse vetlaag van
Bajoranen is groen. Groene Bajoranen zijn
albino's waarvan de pigmentcellen geen melanine produceren, zodat de kleur van hun
• onderhuidse vetlaag door de huid heen
schijnt. Een probleem met de pigmentcellen
dan? Of gewoon schimmel? Ik fronste.
Schimmel kon grote problemen geven. Indien
het echter aan de pigmentcellen lag, dan was
het een vorm van Malksilbus, de generieke,
moderne naam voor dat soort aandoeningen.
Ik herinnerde me dat er tot ongeveer het midden van de eenentwintigste eeuw op de Aarde
een Malksilbus voorkwam waarbij het afweersysteem de pigmentcellen vernietigde.
Vitiligo, noemde men dat toen. Waarom het
plotseling verdween was onbekend en er
werd sporadisch nog steeds over gespeculeerd. De favoriete hypothese was dat het
afweersysteem via een langzame reactie cellen
vernietigde die door een onbekend virus geïnfecteerd waren en dat het virus om een of
andere reden in het midden van die eenentwintigste eeuw uitstierf.
Ik zapte door naar de eenheid waarop
kadet Sireen lag. Grote tekorten ten aanzien
van haar vitaminen A-, B6-, D- en E-gehalten,

maar geen vitamine C tekort. Net zoals bij
Obas Mamanys. Dat was frappant... Bart-Bart
Van Ruggon. Idem. Maar hij had een befbladvergiftiging!
'Geen vitamine C tekorten. Vijftien patiënten en geen een had er een vitamine C tekort,'
concludeerde Garak.
'Dan kan het geen scheurbuik zijn: stelde
Quark teleurgesteld vast. 'Julian?'
Ik moest aan de Kittwellers denken. Ze
rookten als vulkanen. Zij hadden beslist wel
een vitamine C tekort. Scheurbuik? De symptomen waren een stinkende adem en barstende bloedvaten. Onvoldoende gehydroxileerde
prolines en Iysines zouden in verzwakte collageenmoleculen resulteren.
De bloedvaten zouden hun stevigheid verliezen en zwakke plekken gaan vertonen waarin
zich vetten en bacterieën zouden ophopen,
een cascade van biochemische en biologische
complicaties veroorzakend, die op hun beurt
tot een verstopping van de bloedvaten zou
leiden. In alle organen zou dat medische problemen veroorzaken, met name in het hart,
waar de kransslagaderen dat orgaan van zuurstof en energie voorzien. Uiteindelijk zou of
een van de verstopte kransslagaderen zo weinig vers bloed doorlaten dat het bevoorrade
gedeelte van de hartspier zou afsterven, of
een van de al dan niet verstopte kransslagaderen zou kunnen barsten, ongetwijfeld voorafgegaan door een aneurisme, een uitbolling
van het verzwakte bloedvat. Het zou het
onmiddellijk afsterven van het door die kransslagader bevoorrade gedeelte van de hartspier
ten gevolge hebben.
'Ik weet waarom die KittweIIer een hartaanval kreeg!' riep ik uit, opgetogen over mijn
ontdekking en daardoor vergetend waar ik
was. Dit moest ik in mijn medisch dagboek
noteren.
'Kittweller? Welke Kittweller?' vroeg Quark
verbaasd.
'Wat is een Kittweller?' voegde Garak
daaraan toe.
Ik keerde terug tot de realiteit. 'Een bewoner van de asteroïde Kittwell 29. Ze hebben
een nijpend gebrek aan vitamine C en dat veroorzaakt een collageenziekte, waardoor ze te
lijden hebben van hartaanvallen en ongetwijfeld ook van beroertes: antwoordde ik hen.
'Grobnor Alsak!' siste Garak. 'Het is een
collageenziekte. '
'De collageenziekte van de Kittwellers is
een gebreksziekte, niet een ziekte die door
een biologisch wapen wordt veroorzaakt,'
wees ik hem koel terecht.
'Maar het verklaart de sterfte op relatief
jonge leeftijd op de Aarde door hartaanvallen
en beroertes!'
'Als dat het gevolg van scheurbuik was
geweest, dan zou dat probleem binnen de
korste keren zijn opgelost en verholpen.
Scheurbuik kwam alleen voor op schepen en
in kale streken waar men een eenzijdig dieet
at. Op het vaste land kwam scheurbuik niet
voor. Dus dat kan de verklaring niet zijn,
Garak.'
Het was tijd om aan het werk te gaan.
'Genoeg gepraat. We gaan aan de slag. Garak,

maak een volledige diagnostische scan van de
patiënten in de wachtkamer voor je ze behandelt. Als je twijfelt aan een diagnose of een
medicatie, roep me er dan bij. Quark, je kunt
Garak assisteren of mij assisteren. Ik zal in het
mortuarium een autopsie op het lijk van Obas
Mamanys uitvoeren; dat zal ruim een half uur
in beslag nemen.'
'Ik zal jou assisteren, [ulian, want dat is wat
Kai Winn en commandant Sisko van me verlangden: besloot Quark. Ik zuchtte bijna,
maar het was misschien wel beter zo, want zo
kon ik een oogje op hem houden.
'Goed. Garak?'
Hij maakte een sardonische buiging. 'Een
volledige scan. Met Cardassische zorgvuldigheid. Niets zal me ontgaan, [ulian.'
Daar was ik zeker van. 'Kom, Quark.'
Terwijl Garak zich naar de wachtkamer begaf,
liep ik samen met Quark naar het mortuarium.
'Heren en dames, goedemorgen. Ik ben
uw arts vandaag. [ulian Bashir heeft me voor
een dag als medisch expert ingehuurd. Als u
binnenkomt, dan .. .' hoorde ik Garak nog zeggen voor de deur zich achter Quark sloot. Hij
hield zich keurig aan de regel dat een arts
geen onderzoek mag uitvoeren en geen
behandeling mag toepassen zonder de aanwezigheid van getuigen. Het was natuurlijk
niet strikt noodzakelijk, want alles wat in mijn
behandelruimte - in alle medische behandelruimtes - gebeurt wordt door volautomatische registratieapparatuur
vastgelegd. Het
was een maatregel die eeuwen geleden werd
ingevoerd ter bescherming van de patiënt
tegen achteloosheid, nonchalance en onwelvoeglijke taal van de arts. Erwerd door patiëntenverenigingen al voor geijverd nadat bleek
dat Harold Shipman, een gestoorde Engelse
arts, in de twintigste eeuw honderden van zijn
patiënten al dan niet in zijn praktijkruimte had
vermoord, maar het duurde nog tot ver in de
eenentwintigste eeuw voor de eerste camera's
in de medische praktijken verschenen.
De plotseling verbeterende kwaliteit van de
medische zorg, en de verandering in het
gedrag van de betreffende artsen was zo
opvallend, dat patiënten binnen de kortste
keren weigerden artsen te bezoeken die niet

onder dergelijk toezicht van de patiëntenverenigingen stonden. Incidenteel wordt het
materiaal gebruikt voor documentaires, voor
instructie en voor doktersseries. Ik sloeg evenwel nauwelijks acht op de vrijwel onzichtbare
registratieapparatuur, omdat ik er niets van te
vrezen had. Ik was tenslotte de een na beste
arts van mijn klas. Ik grijnsde.
Obas Mamanys lag nog steeds waar kadet
Sireen en ik hem neergelegd hadden. 'Ik heb
vanochtend al een standaard diagnostisch
programma met mijn tricorder afgewerkt,
globulinebepalingen,
molecuul- en ceiconcentraties in het bloed, in de cellen zelf en in
de interstitieële ruimten, celschade en trauma
aan de diverse organen en dergelijke.
Deze vervolgautopsie dient ertoe de aanwezige gebreken en afwijkingen nog verder te specificeren,' legde ik uit aan Quark. 'Denk jij dat
je de tricorder de diagnostische programma's
B en C kunt laten uitvoeren? Dat zijn metingen aan de huid en aan de spieren en pezen.
Dan doe ik nog een aantal scans van de
inwendige organen.'
Voordat ik zelf aan mijn deel van de autopsie begon, werkte ik echter mijn medisch dagboek bij, voordat ik het vergat. Ik nam een
korte notitie op over de Kittweller met de hartaanval, mijn problemen met kadet Sireen, de
dood van Obas Mamanys, en de stroom van
Bajoraanse patiënten die me deze ochtend,
terwijl ik het al zo druk had, met gewoonlijk
onbenullige symptomen lastig vielen. Toen ik
klaar was, dacht ik nog even na voor ik het
dagboek afsloot. Had ik nog iets gemist?
Mijn medisch dagboek ... Ik bleef hangen aan
die gedachte. Wat was ermee? Toen schoot
het me te binnen, een nieuw idee dat mijn
brein verlichtte zoals bliksemflitsen de eeuwige nacht verlichten
van de planeet
Fflafoyzaproum - hetgeen in een van de
inheemse talen Weerlicht betekent. Hoe zat
het met het medisch dagboek van Obas
Mamanys?
Ik activeerde mijn communicator. 'Odo?'
'Dokter Bashir! Ik wilde net contact met u
opnemen.'
'O? Gaat het om Obas Mamanys of om
majoor Kira?'
'Om geen van beiden. Matroos [acca
Thibault wilde haar vriend Hirav Ollyf gezelschap houden tijdens de solitaire gebedsdag
die Kai Winn een kwartier geleden heeft afge-

kondigd en trof hem zojuist dood aan in zijn
appartement. Er zijn geen zichtbare tekenen
van trauma, maar zijn gewrichten en sommige andere delen van zijn lichaam zijn dik. Hij
had een halfleeg flesje dumbaron op tafel
staan. We vermoeden daarom dat het om een
medisch probleem gaat.'
'Hirav! Ik heb hem nog geen twee uur
geleden op mijn spreekuur gehad. Hij mankeerde niets ernstigs: wat pijnlijke gewrichten,
iets wat met wat rust binnen de kortste keren
over zou zijn. Ik had hem al een pijnstillend
middel toegediend, dus wat moest hij met
dumbaron? Dat is extreem krachtig!'
'Misschien omdat hij nog steeds pijn had?
Wilt u een autopsie op zijn lichaam doen, dokter, en een overlijdensverklaring opstellen?'
'Ja natuurlijk,' antwoordde ik, nog steeds
verbijsterd. 'Kun je zijn lijk naar het mortuarium laten overstralen? We zijn toch net bezig
met Obas Mamanys. Tafel drie.' Tafel drie. Het
was de derde dode die ik vandaag zou zien.
Wat was dit voor dag, vroeg ik me af.
'Komt voor elkaar, dokter.' Odo verbrak de
verbinding. Quark en ik keken toe hoe op tafel
drie een lichaam materialiseerde.
'Nog één,' stelde Quark vast. 'Dat zijn er al
twee. Het regent doden vandaag.' Ik ben
absoluut niet bijgelovig, maar wat hij daar zei
maakte een onheilspellende indruk op me. Ik
wilde dat hij het niet had gezegd. 'Het is puur
toeval. Hoe gaat het met je scans?'
'Die zijn voor dertig procent klaar.'
'Mooi. Als je klaar bent, voer dan alsjeblieft
dezelfde scans uit op het lijk van Hirav.' Ik
wilde zelf al aan mijn eigen scans gaan beginnen, toen me te binnen schoot dat Odo geen
contact met mij had opgenomen, maar ik met
hem. Ik activeerde
mijn communicator
opnieuw. 'Odo?'
'Ja, dokter Bashir? Weet u de doodsoorzaak nu al?'
'Die zal ik zodadelijk vaststellen. Ik wilde je
zoëven alom een andere reden spreken. Het
betreft dokter Obas Mamanys. Kun je me vertellen of hij een medisch dagboek bijhield?'

r Een medisch
dagboek? Jawel, dokter
Bashir. Er is een medisch dagboek, maar het is
in het Bajoraans.'
'Dat geeft niet. De computer vertaalt het
wel. Kun je me de bestanden toesturen?'
'Nee, dokter Bashir. Dagboeken zijn privé.
Voordat ik het kan overdragen dient u toestemming te hebben van minimaal zijn familie, of anders van de bevoegde Bajoraanse
autoriteiten, en majoor Kira is vandaag onbereikbaar, zoals u weet. En bovendien bestaat
het dagboek niet uit een computerbestand.
Het is een ouderwetse band, een bundel van
doorschijnende bladen die van een dierenhuid zijn gemaakt. Ze zijn beschreven met
inkt.'
Ik kreunde. Obas Mamanys was kennelijk
van mening geweest dat computerbestanden
onbetrouwbaar zijn, of anders was hij een
romantische nostalgist geweest. Het dagboek
zou ingescand moeten worden, maar het was
de vraag of de computer het handschrift zou
kunnen ontcijferen.
En ik kende geen
Bajoraans. Maar Odo wel!
'Kun je me tenminste vertellen of er vandaag of gisteren nog een annotatie in is
gemaakt?'
'Een moment, dan pak ik het even ... Ja, er
is gisterennacht nog in geschreven. Twee
pagina's zelfs.'
'Wordt er een patiënt in genoemd?'

'Hrn.]a.'
'Wie dan?'
'Dat kan ik helaas niet vertellen zonder
toestemming van de familie of de bevoegde
autoriteiten, dokter Bashir.'
'Wie zijn dat? Wacht. Ik weet het al. Ik
neem zo weer contact met je op, Odo.' Ik verbrak het contact en vroeg nu een ander contact aan. 'Kai Winn.'

wordt vervolgd...
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Jantineke Mulder

FEREN6/-CON zaal
in Zwolle
Verrast door een fikse sneeuwbui opende De
Bolder in Zwolle zondag 25 februari om 73.00
uur haar deuren voor de eerste The Flying
Dutch Conventie van 2007. Ondanks het slechte
weer waren er toch weer veel mensen naar
Zwolle gekomen om elkaar daar te ontmoeten,
hun verzameling uit te breiden en een moord
op te lossen.

Binnengekomen was het even zoeken naar
alle activiteiten, maar de plattegrond in het
boekje maakte al snel veel duidelijk. Zoals
gebruikelijk was er weer een hal ingericht voor
de handelaren met de bekende kramen van
Warp 9 en Sorry! No Subtitles. Verder waren er
weer veel boeken te koop en ook de spelkaarten van Decipher deden het goed.
Videovoorstelling
De dag was bestempeld als Ferengi Con en
traditiegetrouw
kondigde het programmaboekje een viertal afleveringen aan waarin de

Ferengi een hoofdrol spelen. Maar was de
organisatie van tevoren niet wist, was dat
Paramount de nieuwste aflevering
van
Voyager had meegebracht, het langverwachte
tweede deel van Unimatrix Zero.
En dus vervielen de Ferengi afleveringen en
werd eerst tweemaal het eerste deel van
Unimatrix Zero uitgezonden voor hen die
deze nog niet gezien hadden of hem nog een
keer wilden zien.
Blijkbaar waren dat genoeg mensen want volgens Marion Bergen van de USS Starchaser:
"Zit de zaal ieder keer nog steeds vol."
Des te drukker was het bij het vertonen van
het tweede deel. Een aantal mensen was
in de zaal blijven zitten, maar er konden
nog genoeg liefhebbers bij.
En wat een opluchting toen het allemaal toch weer
goed bleek af te
lopen. Navraag bij
Marion
Bergen
leverde op dat de
AVRO wel van plan
is het 7e seizoen
aan te kopen en uit
te zenden, maar dat
er pas in 2002
plaats is in de programmering.
(zie ook pagina 2)

REPORT
was op de zoveelste minnares van
haar man? Was het de Romulan
KruII, opgevoed door de Ferengi en
die informatie
uitdeelde zonder
daarvoor latinum te vragen? Of was
de moordenaar
de gevaarlijke
Klingon K'lanna die met haar scherpe
Bath'let bijna Krull om zeep hielp?
Met hulp van de vrijgemaakte Borg
One of Eleven gingen de bezoekers
op onderzoek uit.
Pittige vragen werden gesteld en
alleen een heel kleine aanwijzing
leidde tot de werkelijke dader: het
Dabomeisje Arsul Arik, minnares van
de Captain. Zij had de Captain vergiftigd met vlekkend gif uit het laboratorium van Ata.
Slechts 1 bezoeker had het juiste antwoord en ging naar huis met een
vrije toegangskaart voor Utopia 11
2001 in Scheveningen.

Moordspel
Om twee uur repte iedereen die niet in de
videozaal
zat, zich naar de Tower of
Commerce waar een aantal leden van de
vrijwilligersorganisatie
USS Starchaser een
moordspel gingen opvoeren. Ze hadden een
toneelstuk ingestudeerd en aan het publiek
was het de taak erachter te komen wie nu
eigenlijk Captain Blackburn had vermoord.
Was het zijn eigen vrouw [adrel Ata die jaloers

Nadat iedereen zijn tassen volgeladen
had met nieuwe aankopen, sloot De
Bolder na 5 uur vermaakt weer haar
deuren en rest slechts de gedachte
aan weer een geslaagde conventie
van The Flying Dutch.

Alle foto's op deze Ferenqi-Conpagina
zijn beschikbaargesteld door:
J. Moerman (© copyright 2001)
M. Ghijssels(© copyright 2001)
Onze dank hiervoor.

Voorzitter EriCvan der Venproost
op een wederomsuccesvolleconventie
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Hallo Star Trek fans
Als ik dit stukje schrijf hebben we net Ferengicon achter ons. Ik moet zeggen dat de thuisblijvers ongelijk hebben gehad, vooral als die
ook nog Voyager fan zijn. Dankzij de medewerking van Paramount konden we namelijk
de video van Unimatrix Zero part 11vertonen.
Er is goed gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, want de videozaal zat drie keer helemaal vol. Ik wil dan ook hier namens al deze
fans Paramount erg bedanken voor de medewerking. Verder kon men genieten van een
echt levend cluedo in Star Trek stijl, was er een
wedstrijd in Star Trek CCG, waren er weer
diverse handelaren, was het mogelijk een
bezoekje te brengen aan stands van Utopia,
NCSF,de Federation, SF-report, natuurlijk The
Flying Dutch zelf en Amnesty International.
Deze laatste organisatie was aanwezig omdat
we een loterij voor hen organiseerden.
Ook de mensen van de HCC Games
Workgroup Zwolle trokken veel bekijks met
hun computers. Hier kon je een aantal Star
Trek games spelen in multiplayermode.
Ik wil vanaf deze plaats iedereen bedanken die
deze dag tot het succes gemaakt heeft die het
in mijn ogen geworden is.Misschien heeft u
op 16 maart bij BNN de uitzending gezien
met Martijn Maatman, een van onze vrijwilligers. Deze uitzending was voor een groot
gedeelte opgenomen tijdens Ferengi-con.

dan contact opnemen met het bestuur.
Ik hoop veel van u te ontmoeten op de twee
nog komende conventies, welke in juli en in
het najaar gehouden worden.
Grand Nagus EriC
THE FLVING DUTCH fanclub is
de enige echte Nederlandse
Star Trek vereniging

Postadres:
Telefoon:
Telefax:
E-mail:
Website:

Postbus 135, 3500 AC Utrecht
06 - 55 90 75 43
020 - 640 26 94
tfd@tfd.nl
http:www.tfd.nl

Het bestuur van The Flying Dutch ziet er als
volgt uit:

Voorzitter
EriC van der Ven

Penningmeester
Harm Koopman

Ik hoop dat u net zo van de nieuwe leden pas
genoten heeft als ik. Jeffrey, bedankt voor
weer een geweldig ontwerp. We hebben op
het moment dat u dit leest ook inmiddels de
algemene jaarvergadering met na afloop de
ledentafels in Nieuwesein gehad. Ik hoop dat
ook hier veel leden aélnwezig waren.

Vrijwilligerscoördinatie
Ronaid Gordijn

Ad Post

Zakelijke contacten,

ocvenemies

Johan de Wolft

Uw lIdmaatschapsposIs geld waardl

Card & News strips
Agnietenstraat 12, 2801 HX Gouda

Amerlcan Book Centre,
he
Kalverstraat 185, 1012 XC Amsterdam
Amerlcan Book Centre, The
Koningstraat 40 (vlakbij stadhuis), Arnhem

Dan zeker een verhuiskaartje naar The Flying
Dutch. Het komt nog te vaak voor dat we bladen retour krijgen omdat men vergeten is ons
een adreswijziging te sturen. Endat is jammer,
want u mist dan ons verenigingsblad met alle
informatie over Star Trek.

Secretaris

Ik wil hier opnieuw aandacht vragen voor een
toekomstig probleem. Het bestuur zoekt nog
steeds naar een opvolger voor onze penningmeester. Harm heeft aangegeven volgend jaar
te willen stoppen met dit belangrijke en zware
werk. Mocht u iemand weten ond~ onze
leden die dit zou kunnen, laat deze persoon

De volbende zaken geven korting op de
aangegeven waren, wanneer u uw Flying
Dutch paSjelaat zien.
Zorg er dus voor dat u die altijd bij u hebt!

lid worden kan door een briefje te schrijven
aan de secretaris van de TFD, Postbus 135,
3500 AC UTRECHT.
U ontvangt dan een acceptgiro. Ook kunt u
zich aanmelden via Internet: tfd@tfd.nl en via
de Website: www.tfd.nl.
Na betaling van het lidmaatschapsgeld
(f 40,- per jaar) ontvangt u:
Een lidmaatschapspasje waarmee u
korting krijgt bij een aantal winkels
die STARTREKspullen verkopen
(Zie pagina 22 onderaan)
6 maal ons verenigingsmagazine
" Korting bij bijeenkomsten
van de vereniging
" Via onze website actuele informatie
http://www.tfd.nl

Public relations
Frank Maurits

Beëindigen van het lidmaatschap van The
Flyin.9 Dutch kan alleen aan het einde van het
verenigingsjaar. Het opzeggen dient schriftelijk te gebeuren via de postbus en minimaal
twee maanden voor het verstrijken van het
lopende verenigingsjaar.

Evenementencoördinatie
René Caminada

e's
Lengweg 82,3192 Bl Hoogvliet
De Kier, Boekhandel
Nieuwe Rïn 45, 2312.JG leiden
Eppo StripspeCiaalzaak
Kleine Berg '33 5611 IS Eindhoven
Gamekeeper, The
Hart<ms(rà'at14, 1016 CB Amsterdam
j

Hobby Modelbouw Dordrecht
Voorstraat 360, 3311 CX Dordrecht
Simtasla
Nieuwe Haven 116, 2801 EC Gouda
Toyriflc
Heemraadstraat 3,3131 VG Vlaardingen
Twilight Zone
yoorstraat 432, 3311 ex Dordrecht
Wonderland
Soembawastraat 54a, 1095 XC Amsterdam

STARDATES

o APR

L 2001

"

Space Day 2001
Space Expo
Kepieriaan 3, 2201 AZ Noordwijk
Telefoon: 071-3646446.
Thema: Kuifje in de ruimte.
Toegangsprijzen zijn fI.15,- voor volwassenen
en fl.l 0,- voor kinderen tot 12 jaar.
Open van 10.00 tot 17.00 uur.

OKTOBER 2001

I\.1EI2001

Starcon. Tilburg
Q

MFI

7=0-"0--'-'

_

Utopia 11 2001
Bilderberg Hotel, Scheveningen
(Zie advertentie binnenzijde cover)

Platen en CD beurs
jaap Edenhal, Amsterdam
Spellenspektakel
200'
Beursgebouw Eindhoven
Ducosim lente conventie
10:00 tot 18:00 uur jaarbeurs Utrecht

)
12e Internationale
Film- [;( Videobeurs
Heerlen. Het wordt gehouden in het Corio
Center (winkelcentrum!)
tegenover het NS
station in Heerlen.
Open van 10.00 tot 16.30 uur

Voor meer informatie over deze evenementen
=..20"-,0<-,',--_--,, en conventies, kijk op www.tfd.nl of bij de
desbetreffende website. Ook kun je meer
Xena/Hercules conventie
informatie opvragen via tfd@tfd.nl.
Doeklands. Londen Panathenae 2001
Vermeld duidelijk over welk evenement
je meer informatie wilt

Warp9 Open Dag: Den Haag (zie flyer)

Voyager, the Return
Hotel Blackpool, Engeland

=

') c. 71.. '7 1<r

')0

~

e

Speciale gasten:
Kate Mulgrew
(Kathryn janeway),
Ethan Phillips (Neelix)
en Robert Duncan
McNeili (Tom Paris).
Kaarten kun je
bestellen op:
www.wolfevents.co.uk

Odessy 2001, Heathrow Airport, Londen

Unification van The Federation
Leerdam
Movie Reunion
Camera bioscoop, Groningen

NO SUBTITtES

Original Motion Picture Company

~9'

ij leveren middels postor-der verko.Q.p.;_
• Alle Star Irck en~ndcre .$pf-Pt~crie. zonder ondertiteling
• Amerikaanse NTSC-VHS import
• Import van DVD' en CD's
• Science Fiction Merchandise
• Star Trek Uniforms en (gesigneerde) foto's
Bij vaste verzending van series géén verzendkosten.
Sorry! No Suhtitlcs· Postbus 412. 2J80AK Hillegom
Tel.:
I Fax: 0252 - 52 55 28
E-mail: info@sony.demon.nl • Website: www.sony.demon.nl

, TOTAAL RUIM 25.000 TITELS LEVERBAAR

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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Strips & Science Fiction

Wat bieden wij?
• Abonnementen op:
comics. magazines. pockets en video's

PRDMENADE
OUDE MAGAZINES
TE KOOP
Jaargang 1995/1996
September
1995
December
1995
nr 01
van
1996

tI.
tI.
tI.

Jaargang 1997
nr 01
van
nr 02
van
nr 03
van
nr 04
van
nr 05
van
nr 06
van

1997
1997
1997
1997
1997
1997

UITVERKOCHT
tI. 5,tI. 5,tI. 5,tI. 5,tI. 5,-

Jaargang 1998
nr 01
van
nr 02
van
nr 03
van
nr 04
van

1998
1998
1998
1998

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

5,5,5,-

TE KOOP:
StarTrek spel: Starfleet Academy
5 cd-rorns vol spanning en vliegen met de
constitution class-starshipsl
Alleen geschikt voor Mac
(iMac ot G4 aanbevolen)
Voor slechts tI. 45,- excl. verzendkosten
Jeffrey Epping
E-mail: jepping@planet.nl

_

------- - - ---- - - __ __._... - - - - - .......... .........................
'

Naam:

Jaargang 1999
nr 01
van
nr 02
van
nr 03
van
nr 04
van
nr 05
van
nr 06
van

1999
1999
1999
1999
1999
1999

tI.
fl.
tI.
fl.
fl.
tI.

7,"5
7,"5
7,"5
7,"5
7,"5
7,"5

Jaargang 2000
nr 01
van
nr 02
van
nr 03
van
nr 04
van
nr 05
van
nr 06
van

2000
2000
2000
2000
2000
2000

tI.
tI.
tI.
tI.
fl.
fl.

7,"s
7,9S
7,"s
7,"5
7,9S
7,9S

Jaargang 2001
nr 01
van

2001

fl.

795
,

Afhankelijk van hoeveel bladen je bestelt,
komen daar de volgende verzendkosten bij:
1 t/m 3 magazines + tI. 5,3 t/m 10 magazines + tI. 7,50
Je kunt de oude magazines bestellen via:
Postbus 135, 3500 AC te Utrecht
o.v.v. Nabestellen oude TFD magazines
of via e-mail: tfd@tfd.nl
In het eerste magazine van dit jaar is
per ongeluk het verkeerdemagazine aangeduid
als uitverkocht, onze excuseshiervoor

Verzamelnu alle uitgaven die door
The Flying Dutch zijn uitgegeven!

TE KOOP WEGENS NIEUWE HOBBY:
ST Voyager Videobanden 44 stuks
3.7 tot en met 6.10.
Prijs f 22,75 per stuk
als alles tegelijk wordt gekocht.
M.Bouwkamp
Telefoon: 050 - 501 22 03

_-- - _ .. -- --
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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

_

-- ....,---- _--._ - __ .......
__.

Udnummer TFD:

Adres:

_

Postbus:

_

Woonplaats:
_______

Telefoonnummer:

E·mail:

__

_

_

Mijn advertentie voor de Replicator Room is,
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THE DEFINITIVE STAR TREK TRIVIA BOOK, VOLUME
Het tweede deel van deze bestseller wordt verwacht in april 2001
en is nu al voor te bestellen

11
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STARTREK CLASSIC MONOPOLY
FL. 125.00

~-

SEVEN OF NINE VIDEOBOX 11

Deze versie is te spelen met het al eerder verschenen Next Generation
monopoly. De Classic uitvoering wordt geleverd met certificaat,
persoonlijk gesigneerd door William Shatner !
BEGIN MEI VERKRIJGBAAR!!!

FL.99.95

Deze tweede box van de meeste sexy borg aller tijden
wordt verwacht in de zomer van 2001 !
De engelse (niet ondertitelde versie) is inmiddels verkrijgbaar!

NU AL VOOR TE BESTELLEN I
DE UITBREIDINGSSET VAN DIT JAAR KOMT ERAAN I

NU AL VOOR TE BESTELLEN f
DVD's van Star Trek:Voyager!
4 afleveringen op 1 dvd voor slechts FL. 1I9.95
met nederlandse ondertiteling !Netseol,e:WARP
Goedkoper pan de videobanden 1'-,--l"'il

Vanaf mei 2001 verkrijgbaar Star TrekVoyager CCG
Voorbestellingsprijs voor TFD·leden
(op vertoon van de pas, of vermelding van lidnummer) :
Bij afname van 1 boosterdisplay:
FL. 225.00
Bij afname van 3 of meer boosterdisplay's:
FL. 210.00
Bii afname van-grootte-aantallen:
---BEU

9 - O,lIh(e Selfl Store

J

NIEUW
DEEP SPACE NINE 3.5 / 3.6
Nu al verkijgbaar !

1.2

de flyer een GRATIS presentje!

