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Redactioneel
Vakantie! Een keer per jaar gaat Nederland massaal op vakantie. Weliswaar zijn er ook nog
andere vakanties, maar die duren vaak korter. Op het moment dat je dit blad in handen krijgt,
is het voor de meeste van ons inderdaad vakantie.
En ga vooral naar Zeeland, want daar zal Risacon worden gehouden: de 2de conventie van dit jaar. Je leest er alles over in
dit nummer, dat uiteraard nog veel
meer leuke verhalen bevat.
De redactie wenst je in ieder geval
een hele fijne vakantie toe!
Lucie Blom
E-mail: lucie.blom@tip.nl

Let op!
Voor de komende magazines is de datum
voor het inleveren van kopij opgeschoven.
De data zijn nu als volgt:
Nummer 5 - 15 augustus
Nummer 6 - 1 oktober

5TARFLEET

INTELLIGENCE

[antinekeMulder

e~ I1
StarTrek:V' ~ger isafgelopen!Wann~erje di(
magazine 0 tvangt is de vierde serie van de
succesvolleStar Trek franchise ten einde en
zijn de laatste2 afleveringenaan het.Amerileu~pt'atn
kaaq~ubliek vertoont. Het za,Wlogwel een
Volgens het persbericht' dat
tijdje dw-en voordat de allerl~tste ~erin~
.startrek.comvan ParamQ~nt
gen vanV0yagerbij onstelie"n zijn.
ontving, ga
cott.Bakula (be~end
De Avro ~eft Voyage['lD~weer in het nataar
va.rrtJl~çofdrol
in Qu~ntuml- __
op TV gepland en de uitgifte van de definitief
laatste Voyager!lap) de rolVancaptainspeleniC!de
videobandzal ook
Q1euwste "Star Trek erie ~ie de ii~el
nog wel enige tijd
'Enterprlse meekrijgt.
. Tot die tijd
zullen we in
Bakuiaheeftzijn eersteonderhandelingenmet
Nederland dus
pafi0Y.Q.t al achter de rug. De nieuwe capnog everj geduld
tain- aàt'~~n
Archer heten. Hi~i en
oete 'iëSben,
fysi pe soon eFl..f'vresêJljl(!
nieuw~'èrig met
een terke persoonlijkhifèi)j.Hoewel hij een
maar op
kun je alvastwel
de trailer van de laatste afleveringen downgroot plichtsgevoelheeft, IS hij eenbeetjeeen
loaden. Deze trailer van de laatste afleverin- Deep Space Nlne Horlzons
overloper en niet bang de regelsaan de pasStemnu mee via www.maximumdefiant.com senof te negerenalshij denkt dat dit beter is.
H t'ein

.,fI )OPl ) Ca
rden en hebbe om
Paris~',
nna
Torres}~trndochter gekregendie
Miral heet en
inmiddels 5ffi'e{ is ge~o
dërt In het slot
krijg-en we te
má'Rênmet (hoe kanhet ook arrderSTOe
Borg,
maarook met de Krrn~S en uiteraardook de
Borg Queen. Het ilrerlaatste verhaal is als
=Volgt:YrfA9eJ:..Komt
th is na een lange tijd in
het De a uadrantte h bben,vertoefd,Seven
is dood en Chakotay,n een korte liefdesvertWUdi~~met Sev~n,is ntroostbaar, 23 jaar
latw~, anew~cfmiraa en heeft ze nog altijd
spijt da ze inmiddels2 eer dierbarevrienden
hee v rIoren. fe wee dat de Klingons een
tijdmach Ijle (temperal evice) in hun bezit
hebben ,n :A~miraalI neway gaa mEi:-"9
machinele~g;in de tijd om de oude lan~vfw
te behoeden voor
de fouten die zij
later m ak~ om
de USS Vo.~age
nieteerderthulste
kr.ij!:l~n. Samen
gaan ze de strijd
aan met de Borg
Queen.om Sevenen Chakotayte,behoeden
1/001' een tragediedie iedereentreft... en om
VO)Cê).~f'1Z0
slj]elmogelijk naar se<?to~Ol te
krijgen,thuis!
.
Op dezepaginatref je ookop de achtergrond
de foto's aan die gemaaktzijn van de trailer
van .::Eo~ame". En nu is het wachte
de
eersteStarTrek:Voyagerfilm!

om dlrste
fiI~
c;HmmpaceN~1nmoqelijk te aken! Of ga dl,~~\!rnaar:
.Icarscom. t/ds9horlZOns.Door jouw ste uit te
bren ,kan paramoBnt "onder dr
worden g et om een film te makenvan 9.
Nu de geruchten\f1r~~s sterker worden dat
StarTrek:X Nemesl!{delaatsteNext Generation film wordt, staanVoyageren DeepSpace
Nine te dringen om de vaandel over te
nemen. o~ovenstaande sites kun je ni~
all~n je stem uitbrel'lgenen zo je steun betUigen aan een nieuwe Deep Space Nine film,
maar kun je ook alleslezenover het mogelijke
script en vele andere dingen, deze sites zijn
zekerde moeitewaard.

'Natuurlijk ben ik dO~ het genre~k bepal
jaren fan van StarTr Ik ben oo.l9ontzett'end
blij om weer te g n wèrke~ met Kerry
uggage en Gar Hart (d~ -Producers,
r
zoals ik ook deed bij Qu~ntum Leapin
1 8,' aldus Bakula.q,nder zijn nieuwe contract met Paramount Network Televisionzal
Bakuia,samen met zijn partner Tom Spiroff,
projeoten blijven ontwikMen die series,
Milms, uitstapjes en spedäîe evenementen
zullen bevatten.

l

'We konden haast niet blijer zijn,' zei co-ereator en uitvot~ind producent Riek Berman.
'Scott belichaaffit de charme en intelligentie
_,.waar"{erol naarvraagt.'
~ De tal~tvolle acteur,die ook e rol sp eld"
in de gscarwinnende (ilm 'American Beauty',
heeft ~an.9s de opnjrnes afgerond vafllde
film 'Life As A House' van de New Line
Cinema, die geregisseerden geptod~~rd
werd door Academy Award winnaarlrwin
Winkier.
Bakuiais het bekendstgewo~n door zijn vijfjaar dur-enderol in de innovatieve ram.aserie
Quantum Leap waarvoor n~een Golden
Globe ontving, drie GoldenGlobe nominaties
en vier Emmy Nominaties. Meer nieuwsover
de castvan 'Enterprise'volgt over twee-maanden in het nieuwe magazine.

Star Trek: X is
-lgeKel'l~I..-b)e 'tilmi:QaaNwaèlr~Chlir:l1ijk-Nemesis
heten en zal pasj(l het najaar van 2002 verschij~en in AIT}€ril<aen dus zal het nop enige
tijd dur~r voordat we weer kunnen genieten
van de avontu~n van Picard, Data en Riker.
De geruchten over de mellwste film zijn nog
steeds hetzelfde: Romulans en een slechte
schurk zoals Khan uit Star Trek 11. Maar zal

Artistieke Nlmoy
Hoewel Leonard Nimoy
het meestbekendisvoor
zijn rol van Spock(TOS),
gaan zijn talenren veel
verder dan alleen acteren. In de Bay Area in
Data uif elk~r gehaald worden? En "2ullen San Francisco was
Rikeren Troitrouwen in Alaska?We houdenje onlangs een expositie te
de hoo~v
van dezenie w rubriek
zien van zijn artistieketalenten. De expositie
ia de e-mail (zie:verderopin $ze rubriek).
lheette SIGHT UNSEENen vertoonde foto's
van Nimoy en zijn vriend Nick Czap. Nimoy
heeft ooit fotografie gestudeerd~deze foto's
komen uit verschillende perioden van zijn
leven. Veel Star T?l~ fans zijn uren bezig
geweestde vingerP.2;ltiesvan de welbekende
Vulcarfgroette perfectloneren,milar ht'rorigi.
neell<bmt niet"uit een script. 'Ik zag ~et ooit
bij een dienst in een sYllagogetoen ik (1og
klein was: zei Nirn..0y_tègen
de SanFrancisco
ChronicIe.'Het betekendezoveelals'zegende
gemeente'.'

Hot News van jo w fanclub?
The FlyingDûfchneef sinasbegin dit 1àa"r
eën
Koopjes
extra ledenservicè:
de emai service
Bij boekenhandE!,b'de Slechte' zijn vaak TFD_Hotnews!Via een maildienst word je
Niet meer bij ons
StarTrekboeken te v~en voor weinig geld. d n gemiddeld lx per 2 wel«!~variof~emeest
[ohn A. Alonzo, director of photography bij Meestalzijn het wat oudere boeken, maar ze actueleinformatievoerzientqeJjeeig'~nernail.
StarTrek:Generations,isdinsdag 13 maart op zijn zekerde moeite waard.
adres.Dezeinformatie behelstvooral:
66-jarige leeftijQoverleden.Hij leed aan kan• oproepen aan Star Trek!qns, bi~00 beeld
ker.Alonzo mátikte meer dan 60 films en TV
voor interviews,meedoenitcinevenem nten,
series sinds de jaren '60. Hij begon i"---"
':.-:<e·%"·"··>}:cé'tc.
~
~
ollywood7als acteur in 'The MagRifi
erJdderd
• al m ~t ~ëtuele agenda mèl"loverz t1tetl'
Seven',\rn~arkreegbeter betaaldalsre~isse.
2 jan~arl heeft atrick tewart van H.M. over bijzonäer~evenementen.
Alonzo laat een vrouw een dochter en een koningin ElizabethIJ de 'Order of the British • gegev~rsover StarTrekger lateerde~tzenschoonzoonna.
Empire' ontvSTlgenvoor zijjp vers!isnstenals dingen, lS!Jblicaties,
interviews,etc.
acteur. Deze Engelseridderorde is ongeveer
Op .2;anuarij.l. is de a&eur RayWalstonover- het equivalentvan ~ NederlandseWdder in Ho~kom je op deze'!hlailinglist?
leden. Voor de meesteStarTrekfan~was hij de orde van Oranje assauoude stijl (en stelt StI!lur een e-maf
veruit het bekendstom zijn magistraletrolvan dus eigenlijk niefl20 veel voor), maar toch....
deoudereopperpotBO<iltl:iby,
de immer kwieke
honderdpltlsser.die op' de StartleetAcademy
de planten (en oot menig ?Jficieren kadet)
verzorgde.

!

RayWalstonwas echter wijd en zijd bekend
om vele andere dingen en voornamelijk om
zijn hoofdrol (ijl Martian) in de sci-fi/sitcom
klassieker'Mrovorite Martian'. En uiteraar&~
zijn dit maar~t}j!.èhoogtepunten uit zijn tel
vislecartière tlle in 1949 begon en pas~~'1;'1
ophield.

alleen kreeg hij vragen over DS9, maar ook
over zijn Ierseachtergrond en de problemen
die in dat land spelen.

StarchaserAway Team •

Fed Con IX
Op 6, 7 en 8 april dit jaar werd de negende
FedCon conventie gehouden in het Maritiem
Hotel in Bonn. De gasten waren dit keer LeVar
Burton (Geordi LaForge), Colm Meaney (Mi/es
O'Brien), Alexander Siddig (Julion Bashir),
Jennifer Lien (Kes), Manu Intiraymi (Icheb, de
oudste van de Borg kinderen in Voyager),
Claudia Christien (Susan lvanova in Babylon 5),
Richard Biggs (Dr. Stephen FrankIin in B5),
Marjorie Monaghan (Number One in B5 en
Freyain 'Heroesand Demons' van Voyager), Von

Meaneyen AlexanderSiddig hierbij niet aanwezig. De Duitse StarTrekcreditcardwerd tijdensdezepersconferentiegeïntroduceerd.

Flores (RonaId Saruiaval in 'Earth: Final
Conflict'), Robert Leeshock (Liam Kincaid in
'Earth: Final Conflict'), Ted Raimi (Joxer in
'Xena'), Stewart Moss (uit TOSafleveringen 'The
Naked Time' en 'By Any Other Name') en
Alexandra Tidings (Aphrodite uit 'Xena').
Nicole de Boer (Ezri Dax) had helaas 2 dagen
van tevoren afgezegd omdat zij de vrouwelijke
hoofdrol gaat spelen in de nieuwe Stephen King
serie 'Dead Zone'. Welhad ze gesigneerde foto's
opgestuurd, zodat iedereen voor DM 5,= toch
een handtekening van haar kon bemachtigen.
Marc B. Lee was weer de Ceremoniemeesteren
Star Trek Expert Richard Arnold was ook weer
van de partij.

Een tweetal bemanningsledenhad toegang
gekregen tot de persconferentie, waar de
gelegenheidwasom foto's,film en geluidsopnames
te
maken en
vragen te
stellen aan
de aanwezige acteurs.
Jammer
genoeg
waren Colm

Zeventien namen
Alexander Siddig (julian Bashirin DS9) heet
eigenlijk Siddig EI Fadil (zoals in de eerste 3
seizoenenin de titelrol is te zien) en heeft zijn
naam veranderdomdat de naam nogal moeilijk te onthouden was en hij het vervelend
vond om steedsvoorgesteldte worden als'Dit
is ...eh...'. Sidheeft eigenlijk 17 namen(die hij
overigensniet allemaal in de juiste volgorde
weet te onthouden), waarvaner 8 op zijn paspoort staan. Hij had er duidelijk veel plezierin
om op het podium te staan.Hij straaldevoortdurend, vertelde grappige verhalen, maar
stond geen moment stil, wat het makenvan

De eerste acteurs van wie wij de 'Q and A'
(vraagen antwoord sessie)bezochten,waren
Von Floresen Robert Leeshock.Zij spelende
rol van RonaidSandovalen LiamKincaidin de
serie'Earth: FinalConflict', die ook door Gene
Roddenberry is geschreven. Von en Robert
zijn prima mensen. Zijn het in de serie twee
totaal verschillende persoonlijkhedendie als
het ware gedwongen worden om samen te
werken terwijl ze ieder aan een andere kant
staan, op het toneel zijn het dikke vrienden
die een volmaakte eenheid vormen en goed
op elkaar ingespeeld zijn. Ze vermaken de
toeschouwersmet hun capriolen maar weten
tegelijkertijd serieus op de vragen uit het
publiek te reageren.
IDle

LeVarBurton (Geordi LaForge)is iemandvoor
wie Star Trek heel veel betekent. Niet alleen foto's nogal bemoeilijkte. Tijdens de opevanwege de achterliggende filosofie van ningsceremonie belde hij Nana Visitor (zij
'Infinite Diversity in Infinite Combinations' speelt de rol van Majoor Kira Nerys en is zijn
(IDIC), maar ook omdat hij gewoon enorm echtgenoteen moedervan zijn 4-jarige zoonveel plezierheeft in het spelenvan de rol van tje Django)op, zodat wij haarmet de helezaal
Geordi en het regisserenvan diverse afleve- gedag konden zeggen. Helaaswerd er niet
ringen. Op vragen over de 10e film en de Se opgenomen, waarna wij met ons allen de
serie kon hij alleen maar antwoorden dat hij volce-rnail hebben 'ingeschreeuwd'. Dat hij
deze conventie bezocht was in mijn ogen
niks kon/mocht vertellen en dat we
extra bijzonder, omdat zijn zoontje
gewoon rustig moesten afwachten.
Busterdie zondag 9 jaarwerd.
Als hij de gelegenheid zou krijgen, zou hij wel afleveringen
Manu Intiraymi (die Icheb speelt,
van de nieuwe serie gaan
de oudstevan de Borg kinderenin
regisseren.Hij vond het regisVoyager)is pas22 en dit waszijn
serenvan zijn collega'sin TNG
3e conventie. Hij is zeer intellimoeilijker dan het regisseren
gent, durft voor zijn gevoelensuit
van DS9of Voyager,omdat hij
te komen, vindt alles interessant
de acteurs van TNG beter
en het kan hem niet schelen
kende en goede vrienden met
hoe hij eruit ziet. Zo kwam
hen was. Daarom vond hij het af en
toe moeilijk om ze te vertellen hoe ze het
moestendoen.
Voor Colm Meaney (Miles O'Brien in
zowel TNG als DS9) was dit de
eersteEuropeseconventie. Hij
doet sowie so niet veelconventies, dus het publiek
was zeervereerd. Hij weet
leuk te vertellen. Niet
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na hij aan iemand een zakdoek vroeg en zijn neus
begon te snuiten. Hij vertelde vervolgens een aantal
grappige verhalen, zong en
danste over het toneel.
Tijdens de handtekeningsessie maakte hij zelfs even tijd
vrij om met ons Away Team
op de foto te gaan.

hij tijdens zijn praatje op toneel in een spijkerbroek met scheuren op de knieën, waardoor
zijn halve benen zichtbaar werden, had hij de
plastic badslippers van het hotel aan en zijn
broek werd opgehouden door de badstof
riem van de badjas van het hotel.
Een jongen uit het publiek die negatief sprak
over de jeugdherberg waar hij sliep, werd
'terechtgewezen' door Manu, die vertelde
dat die jongen de positieve kanten van die
ervaring moest proberen te bewaren en dit
moest zien als een kans om nieuwe dingen te
ervaren en te doen.
Op de vraag wat zijn favoriete aflevering was,
antwoordde Manu dat hij dat wel wilde vertellen, maar dat hij zeker wist dat hij zou gaan
huilen. 'Imperfection', de tweede aflevering

Hart bij acteren
jennifer
Lien (Kes) was
eigenlijk wat zielig. Zoals al
uit het interview bleek dat
Frank Maurits en Kirsten
Bloemsma met haar hebben
gehouden in oktober 1999
(blad nummer 6 uit december 1999), is zij uitermate
verlegen en weet zij zich op
het toneel eigenlijk geen raad. Af en toe leek
het alsof zij ieder moment in tranen uit kon
barsten. In het begin van haar praatje waren
haar antwoorden dan ook zo kort als maar
kon, alleen 'ja' en 'nee'.

conventie, dat je keuzes moet maken en bij
ons waren die keuzes voornamelijk de Star
Trek acteurs. Verder hebben we uiteraard de
handelaren bezocht, de Art Show bewonderd
en heel veel in rijen gewacht om een handtekening te bemachtigen.
In 2002 wordt FedCon X gehouden van 10
t/m 12 mei. Voor meer informatie kun je kijken op www.fedcon.de. Als je vóór 31 augustus 2001 kaarten koopt, dan kost het DM
215,==, daarna kost het DM 230,==.

Weeser dus snel bij!!1

* = Het Starchaser Away Team' bestond uit:
René Caminada, Patricia Konneman, joyce
Geurts, Marion Bergen, jacqueline Spoelder,
Maarten Boots, Walter Braveboer, Chantal de
jong, Peter-jan Hanekamp, Tanja van Ierland
en Kirsten Bloemsma.

~ $}j1:tim'®I~"i(·'@1()
Kijk ook op pagina 6 voor een exclusieve
sfeerimpressievan Fed Con lXI
Na een tijdje werd ze wat vrijer.
Ze maakte zelfs een aantal grapjes en haar
antwoorden werden iets langer waarbij ze
ook uit zichzelf dingen vertelde in
plaats van alleen maar antwoord op
de vraag te geven. Zo vertelde ze
ons dat haar hart niet echt bij acteren lag maar dat ze eigenlijk niet
goed wist wat ze wel wilde. je kon
duidelijk merken dat ze opgelucht
was toen ze eindelijk het podium
kon verlaten.

van het 7e seizoen, was voor hem een zeer
belangrijke aflevering geweest, omdat het
hem emotioneel heel veel had gedaan.
Het was (in zijn woorden) een aflevering over
vriendschap, liefde en opoffering. Terwijl hij
dit vertelde begon hij inderdaad te huilen, wat
hem een bemoedigend
applaus van het
publiek opleverde, dat zeer met hem meeleefde en onder de indruk was dat hij zijn gevoelens met hen wilde delen. Om ons vervolgens
te bedanken voor onze steun, maakte hij een
omhelzend gebaar naar het publiek toe, waar-

Over de praatjes van de
andere acteurs kunnen we
je helaas niet veel
vertellen,
omdat wij
deze niet
allemaal
hebben
bezocht.
Er is zo
veel te
doen
op
zo'n

Met dank aan Patricia Konneman voor
het beschikbaar stellen van het
fotomateriaal.

HOLODEI:K

Welcome to Risa/ All that is outs, is yours
Het leven van een Starileet officier is vermoeiend.
AI dat ontdekken van nieuwe levensvormen en
verkennen van vreemde nieuwe werelden, gaat
bepaald niet vanzelf En dan hebben we het nog
niet eens over conflicten met de Borg, of het op
diplomatieke wijze dwarsbomen van doortrapte
plannen van de Romulons.
Begrijpelijk dat zelfs de meest trouwe Starfleet
officier wel eens aan vakantie toe is. Dan is het
tijd voor een bezoekje aan Risa.
Stel je eens voor: je ligt met een tropische
cocktail aan het strand. De zon schijnt warm
in de helderblauwe lucht. Je luistert naar het
ruisen van de zee en maakt in gedachten plannen voor een fantastische feestavond terwijl je
van het uitzicht geniet (en daarmee bedoel ik
niet noodzakelijk het mooie landschap).
Wie zou zijn vakantie nu niet op Risa willen
doorbrengen? Helaas voor ons is deze plezierplaneet vele lichtjaren van ons vandaan, ver
buiten ons bereik.

Risa-Con 2001
Datum:
Tijd:

Zaterdag 21 juli
12:00 - 17:00 uur

Afterparty

20:00 - 23:00 uur

Plaats:
Adres:

Arsenaal Theater
Arsenaalplein 7
4381 BL Vlissingen

Toegangsprijzen:

(inclusiefentreeafterparty)
Leden
Volwassenen vanaf 16 jaar ti 7,50
Kinderen 6 tot 16 jaar
ti 2,50
Niet leden
Volwassenen vanaf 16 jaar f117,50
Kinderen 6 tot 16 jaar
ti 7,50
Kinderen tot en met 5 jaar Gratis
*Op vertoon van 1 lidmaatschapspas,kan voor
maximaal 4 personen een entreekaart met

ledenkorting aangeschaft worden, waarvan
maximaal 2 volwassenen.

Maar er is een alternatief, veel dichter bij huis!
Als je toe bent aan een dagje vakantie In Risa
stijl, kom dan op zaterdag 21 juli naar Risa-con
in Vlissingen.
Ook al lijkt het buiten op een extra natte dag
op Ferenginar, binnen in het knusse Arsenaal
Theater womt een tropische..s.f.e_ergegarandeerd.
Zoals het hoort in een vakantieparadijs, kun je
er voor kiezen om alleen maar wat te relaxen,
lekker video's kijken en te winkelen bij de
handelaren. Maar voor degenen die op
zoek zijn naar actie en plezier, is er
natuurlijk
voorzien in voldoende
entertainment. Zo zal er een pittige Star trek quiz zijn waar je jouw
Star Trek kennis kunt testen en
mooie prijzen
kunt winnen.
Bovendien zijn er op Risa-con drie
exemplaren van de Tox Uthat verstopt. In het spel 'Looking for Tox
Uthat in all the wrong pi aces'
dagen de medewerkers je uit deze
aan de hand van verborgen aanwifztngen op te sporen voor de
dag voorbi~is.

Tussende activiteiten door kun
je in de bar
g_enieten van
een
lekker
drankje en allerlei interessante
nieuwe mensen
ontmoeten. En wat zou Risa zijn zonder een
swingend feest om de dag af te sluiten? Nadat
je hebt genoten in één van de leuke restaurants of terrasjes aan de boulevard, kun je je
uitleven in Star Trek stijl op de Risa-con
afterparty. Tijdens het feest is er een minikostuumwedstrijd, waarbij het puur gaat
om de eer en de lol om je kostuum met
eventueel bijbehorende
act aan het
publiek te laten zien, en in de gunst te
komen bij de juryleden. Laat je wegstralen naar het mooiste vakantieparadijs van
de United Federation of Planets: Risa!

'Believeme captain, it's a paradise! Warm tropical breezes,exotic roods, nothing to do but sit
around all day and enjoy the quiet. And then,
the women ... ' (Wil/iam Riker over Risa in
(Captain's Holiday')

Wytse Kloosterman

Star

Trek op het Internet

Dit keer eens geen Star Treksites maar nuttige
adressen en programma's voor op je computer.
Een goede virusscanner is heel erg belangrijk.
Vooral als je regelmatig op het internet surft,
kan je computer makkelijk 'ziek' worden.
Maar ook andere soorten virussen zoals een
Trojaans paard kunnen in je computer komen,
zodat anderen in je pc kunnen rondsnuffelen.
Een goede en tevens gratis virusscanner is
InoculatelT Personal Edition te vinden op
www.antivirus.cai.com.

Met deze virusscanner ben je, zodra je je pc
opstart, beschermt tegen virussen. Bovendien
is er dagelijks een nieuwe update zodat nieuwe virussen gelijk opgespoord kunnen worden.
Maar er zijn meer gevaren cdieje pc kunnen
bedreigen. Men kan via internet je pc binnen
komen. Dit kan dus met Trojaanse paarden
maar ook zonder dat, kan er in je computer
ingebroken worden. Een bescherming hiertegen is Zonealarm www.zonelabs.com.

Dit programma controleert je inkomende
data. Je kunt zelf aangeven welke programma's altijd toegang tot internet krijgen, welke

geen toegang krijgen en ook kun je de ene
keer wel en de andere keer de programma's
geen toegang geven. En vertrouw je het niet,
dan druk je op de knop zodat er geen inkomend en uitkomende date meer mogelijk is.
Met dit programma zul je merken dat er toch
veel in je computer gesnuffeld wordt!

len. Internetgebruikers gebruiken allemaal een
computer en als er aan deze computer niet
gewerkt wordt en ze staan toch aan, dan kan
er net zo goed even een programmaatje draaien. Hierdoor ontstond de screensaver 'SETI at
home'. Via de site setiathome.ssl.berkeley.edu
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kun je een programma en een stukje data
downloaden. Daarmee kun je dan de screensaver installeren. Nu kun je zelf, thuis, op zoek
naar aliens! Maar alvast een waarschuwing:
als je iets vindt, waarschuw niet zelf de pers.
De kans dat je wat vindt, is natuurlijk enorm
klein., En alsJ'e.al wat vindt, is de kans groot
dat dit dan ewoon een aardse satelliet is.
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Ook voor de Mac zijn er diverse virusscanners
te downloaden van Internet. Geen van alle
zijn ze helaas gratis. maar moc~t je tot aanschaf overgaan dan ben je wel goed beveiligd
tegen allerlei gespuis dat je mac probeert te
infecteren. Virussen op je mac zijn wel een
stuk zeldzamer dan het meer "virus"gevoelige
Windows maar toch kan het zeker geen kwaad
om je harde schijf regelmatig te checken met
deze viruskillers. Surf voor meer info eens naar
www.symantec.com voor Norton Amtivirus of
naar www.drsolornon.cora voor Virex.
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Om wat van de ruimtevaart van vandaag te
zien, is het de moeite waard om eens op de
website van de NASA te kijken www.nasa.gov.
Hier alles over de NASA met veel foto's en een
enorme hoeveelheid informatie. Ook kun je
tijdens missies dagelijks op de hoogte worden
gehouden van het laatste nieuws. Hiervoor
moet je een e-mail sturen naar majordomo
@Iistserv.er.jsc.nasa.govmet in de body van je
e-mail, <;lusniet als onderwerp, de tekst subscribe hsfnews. Als er weer een nieuwe missie
van start gaat word je nu volledig op de hoogte gehouden. Bij problemen met de programma's of het krijgen van de NASA nieuwsbrief
kun je me al~jél mailen.

heA'

w.ontotlll

I want to believe
In Star Trek komen veel 'aliens' voor. En hoewel deze in het Star trek universum normaal
zijn, hebben we ze nu nog niet gevonden. Er
wordt al een hele tijd gezocht met verschillende radioscopen (telescopen maar dan bekijken ze geluid). Een bekend project is het SETI
(Search for Extraterrestiallntelligence ofwel de
zoektocht naar buitenaardse intelligentie). Er
was bij SETI echter een probleem: ze ontvingen meer data dan ze konden verwerken.
Daarom besloten ze het internet in te schake-

Star Trek screensaver
Op de website van www.mewho.comis
een
mooie Star Trek screensaver te downloaden

waarbij het net lijkt alsof je beeldscherm een
Lcars interface heeft gekregen. Het heelal is er
te aanschouwen alsmede de Enterprise E
doorsnede en vele andere vernuftigheden.
De screensaver is er voor zowel Windows 95
t/rn 2000 als Mac tlm systeem 9. Het neemt
weinig ruimte in beslag en oogt heel erg cool
op je beeldscherm.
Weet je zelf nog een leuke website, mail me
dan via TFDSearch@Hotmail.com.
De site is weer geüpdate www.startrekspecial
event.com . Ook zijn er nu weer mijn eigen
nieuwe wallpapers te vinden.
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INTELLl6ENCE
Ieroen van Kleef

Schepen in Star Trek:
De 6a/axy Klasse
Iedereendie een keer TNG heeft gekeken weet
hoe dezeklasseeruit ziet. Het is namelijk deklasse van de Enterprise-O.Onder het commando
vonJeanLucPicord,heeft dit schip, wat·de derde
uit zijn klasse is, bewezen dat het een schip is
dat voor alle taken te gebruiken is.
Dit type schipwas ontworpen om de verouderde
Oberth en Ambassador klasse te vervangen en
dat is duidelijk goed gelukt.
In 2343 begon de ontwerpfase van de Galaxy
klasse en in 2356 kwam de USS Galaxy het
scheepsdok uit. De Galaxy was het prototype
en heeft zoveel mogelijk problemen van/dez.e
scheepsklasseaan het licht gebracht. In 2358
kwam vervolgens de USS Enterprise uit het
scheepsdok. Eerstwerd er met-een aantal testcrews gewerkt om alle kinderzJpktes,Luit het
schip te halen en _tetesten of alfes werJ'te.
Op 4 Oktober 2363 werd de Enterprise-D
officieel in gebruik genomen.
Omdat Starfleet in de tijd voor het ontwerpen
van de Galaxy klasse grote doorbraken in
warp- en wapentechniek heeft gedaan, was
men er al snel van overtuigd dat er een nieuw
scheepstype "gemaakt moest worden om al
deze nieuwe ontwikkelinsen optimaal uit.te
buiten. Daarom kregerl de designers van
Starfleet de opdracht om ee~hip
te maken
dat al deze nieuwe dingen kon gebruiken en
voor een gr06t aantal taken geschikt zou zijn.
Sommige engineers van Starfleet zetten hun
vraagtekens bij het relatief grote design van
de Galaxy. Zij wilden liever een wat kleiner,
efficiënter schip. Maar het overgrote deel van
hen dacht dat dit de manier was om zoveel
mogelijk missies met een schip uit te voeren.

~Ia)(y

klasse

Het schip heeft 42 dekken die om de
vitale systemen heen zijn gebouwd.
De Galaxy klasse is in staat om een
kruissnelheid te halen van warp 9.2
en kan tot 12 uur lang op warp 9.6
reizen. De impulsmotoren zijn in staat
om een snelheid te produceren van
warp 0.92.
Omdat het schip gemaakt is voor verschillende doeleinden is het uitgerust
met een nieuw schild en een volledige
batterij type X phasers en photon torpedo launchers. Het heeft een isolinear
based computer systeem en nieuwe
sensor apparatuur, waar 5tarfleet bijzonder trots op was.
Het schip kan een aantal van 5.000
mensen voor korte tijd huisvesten" waardoor
het ook mogelijk is om seminars te houden en
onderhandelingen op het schip te voeren.
Toen de Enterprise het dok verliet, was slechts
35 procent van het schip nog vrij. De rest was
opgevuld met computèr systemen en andere
geavanceerde apparatuur.
Het schip is vooral bedoeld voor verkenninqsmissies. Het probleem dat de meeste verkenningsschepen hadden, is dat ze klein, dus
kwetsbaar zijn, en dat er soms voor een mIssie
niet alle apparatuur aan boord is.
Met de nieuwe ontwikkelingen in warp en
impuls drives is het gelukt om alles zo uit te
balanceren dat het mogelijk is om standaardjaren zonder Starbase te werken. De klasse is
ontworpen om een leeftijd van rond de 100
jaar te hebben en moet om de 20 jaar een
rondje upgrades en vervangingen hebben.
Kleine upgrades gebeuren met intervallen tussen 1 en 5 jaar. Daardoor kan het schip een
behoorlijk eind uit de buurt van een Starbase
komen om te verkennen. Behalve verkenning
is de taak van de Galaxy klasse ook het verdedigen van de Federation en is daar zeer goed
voor uitgerust. Een grote hoeveelheid hightech wapens is geïnstalleerd op het schip.
Ook hebben de schepen nieuwe
design shuttles aan boord.

Een nieuwe techniek is het splitsen van de
twee scheepshelften. Ondanks dat het door
Captain Picard niet zo veel is gebruikt, is het
vooral een voordeel als je oorlog voert; je kunt
je schip dan opsplitsen in twee aparte schepen, die los van elkaar kunnen vechten.
Het schip is ontworpen om organisch te ogen,
dus ronde vormen. Het schip moest ook het
oog wat bieden omdat het wel representatief
moest zijn voor de Federation. Het moest 'sierlijk' door de ruimte vliegen, alsof het een dier
was. Starfleet voorziet dat na verloop van de
jaren het schip pas optimaal gaat presteren
omdat dan de crew gewend is aan de nieuwe
systemen.
Uiteindelijk
heeft men de Galaxy klasse
gemaakt tot een tanker, cruiser, goederentransport, opzichter, ontdekkingsschip. Een
hele mond vol dus, wat eigenlijk betekent dat
het schip praktisch overal voor te gebruiken is.

Volgendekeer: De Intrepid klasse(voyoger)

REPORT

Iets voor jou?
Jaap Moerman

5tarchaser
In vorige magazines is er regelmatig sprake
geweest van de vrijwilligers van de U.S.S.
Starchaser,maar wat is dat nu precies?
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In tegenstelling tot wat je zou kunnen denken
is de U.S.S.Starchaser geen aparte vereniging,
maar een enthousiaste groep vrijwilligers van
onze fanclub.
Om in de sfeer van onze hobby te blijven is er
een role-playing-game
om de vrijwilligers
organisatie gebouwd. Dit maakt het leuk om
dingen te doen in de gedachte van de Star
Trek hobby. Wat mee speelde is dat in de UK
bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van
schepen als aanduiding van verschillende
afdelingen van een vereniging daar.
Leden die zich opgeven als HD vrijwilliger
monsteren automatisch aan boord van de
U.S.S. Starchaser in de rang van cadet. Ze
kunnen (als ze dat willen) promotie maken en
zo opklimmen in rang. Hiervoor zijn een aantal regels vastgelegd in het scheepsbeleid.
Buiten de normaal voorkomende rangen heeft
de U.S.S. Starchaser een eigen Moral Officer,
Transporter Chief, Communications Officer,
Chief Operatiens en een echte Chief Medica!.
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Zowel op de website als in de nieuwsbrief
kijken of er nog iets te doen is "aan boord".
kunnen de bemanningsleden zien wat er alleAlle bemanningsleden (vrijwilligers) worden
maal aan boord gebeurt. Zo kunnen ze bijop de hoogte gehouden via een speciale
voorbeeld meedoen aan een Shore Leave die
nieuwsbrief die ze met het TFD magazine
door de Moral Officer regelmatig georganiregelmatig ontvangen.
seerd wordt of lezen wat andere bemanningsleden beleefd hebben in de Mission reports.
Tevens kunnen ze Transporter Credits verdienen door het z.g. Shuttle Poolen.
En wat dacht je van een eigen subspace channel waar men door middel van internet telefoon met elkaar kan praten over de laatste
Away Missions?
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I hereby report In)' transporter credits, Sir.
...........
...........
----------Vooruaam indiener:

Duly C,,11

De U.S.S. Starchaser werkt onder het toeziend
oog van de vereniging The Flying Dutch en
verzorgt de Away Teams naar o.a. Beurzen,
Conventies en Promotionele activiteiten door
haar goed getrainde bemanningsleden daarvoor in te zetten. De bemanningsleden kunnen altijd rekenen op ondersteuning van de
stafofficieren en andere bemanningsleden.
Mocht een bemanningslid iets te kort komen
dan zorgen de officieren voor een gedegen
opleiding aan boord van de U.S.S. Starchaser.
De kapitein van het trotse schip de U.S.S.
Starchaser.

Achtemaam

indiener:
Rang:

Activiteit :

I Kadet
IAndere

:::::J
Hobbieda9 /11 februari Rotterdam

Niet vermelde

activiteit :
T••
Forword

U.S.S. Starchaser slmitle gegevens
Ik ben meegereden met iemand.

r. Ja r: Nee, ik was shuttle piloot

Kijk voor meer informatie op de website van de
Starchaser vrijwilligers: www.starchaser.nl
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SUb~pd(eantwoorden door Tuvok
punten). Dat blijft zo gedurende de eerste 13
rapporten. Maar in het 14e avontuur ben jij
ineens ook eerste luiternant en in de '37ers'
(aflevering 16 of zo) is Tom ineens tweede luiternant (een blanke en een zwarte punt).

Tuvok

Brieven
Mijn oproep van de laatste keer is toch zeker niet
tevergeefs geweest. Een behoorlijk aantal brieven zijn mijn kant opgekomen en wederom heb
ik iedereen zoveel mogelijk proberen te helpen
zoals een Vulcan dat betaamd en wens ik aan u
al/en heel veel leesplezier.
I 11

k

Gegroet vanuit het Alfa quadrant. Net als vele
trekkies met mij, geniet ik elke keer weer van
het TFD blad. Jammer dat het blad de laatste
tijd wat dunner is, misschien zou je een Vulcan
telepathie techniek kunnen gebruiken om de
schrijversgeest van de leden te activeren? Ik
vind het ook jammer dat Quark's drankjes
column een tijdje geleden verdwenen is.
Wat is er mee gebeurd ...zat Brunt van de FCA
weer achter hem aan? Misschien kan Neelix
het overnemen en af en toe een recept met
ons delen. Als hij voor de recepten zorgt, zorgen wij er weer voor dal hel op de juiste
manier wordt klaar gemaakt. Is dat niet vervelend, al dat gekruide eten van Neelix terwijl
Vulcans niet zo van gekruid eten houden?
Ik hoop dat er ook voor de niet-ccg spelers
(zoals ikzelf) de komende tijd wat meer te
lezen zal zijn in het blad. Jammer dat de grote
posters verdwenen zijn, misschien een idee
om een of twee keer per jaar een hele grote
poster (A2 of A3 formaat ofzo) als aparte bijlage bij het blad te doen? Nou, we zullen het
wel zien. Zeg maar tegen de hele crew dat we
er hier alles aan doen om jullie thuis te krijgen.
Ik verwacht Voyager over een paar maanden
terug te zien in het Alfa quadrant.
Dat mag ook wel gezien het feil dat een groot
deel van de crew in juli een bijeenkomst in
Blackpool dient te bezoeken, waaronder de
captain en jijzelf (en helaas voor jou ook
Neelix). Dus in maximum warp richting
Aarde. Peace and Long Life!
Chantal de Paus
Hallo Chantal,
Bedankt voor je brief en inderdaad het eten van
Neelix is aan de pittige kant, maar dankzij meditatie weet ik de aanslag op mijn vutcon maag te
overleven. Wat de poster betreft, let op de magazines 05 & 06 van dit jaar! De serie is in Amerika
al afgelopen voordat dit magazine verschijnt en
daarna heb ik als mijn alter-ego Tim Russ veel
tijd over en zal ik diverse bijeenkomsten bezoeken en vereren met mijn aanwezigheid.

nu met het 2e jaar bezig
en hopen nog lang van
de tfd lid te mogen blijven. Misschien is het wel
leuk om de plaatjes te
plaatsen in uw blad. We
zouden dat op prijS stellen. Zelf ben ik 34 jaar,
mijn vrouw 32 jaar en
we hebben 2 kids van 8
en 6 jaar oud en die
beginnen ook al een
beetje trek kies te worden. Met vriendelijke
groet,
Martin en Anita Bar uit
Apeldoorn and live long
and prosper....
Zoals jullie zien, Martin
en Anita zijn jullie plaatjes van de huiskamer
geplaatst in deze rubriek. Welkom aan boord
voor een "lifelong mission ".

Laat ik beginnen te zeggen dat ik niet wil 'zeuren' (want dan krijg ik daar weer commentaar
op en daar ook weer commentaar op enz.
enz.) Ik heb slechts wat goed bedoeld advies.
Ik vind het blad fantastisch, maar soms erger
ik me toch (lichtelijk, niet heel erg hoor) aan
de tikfouten of in de namen van de ST-afleveringen (bv. 'Star Trek' wordt veranderd in 'startrek' of 'Deanna Troi' in 'Diana Troy').
Zoals ik al zei; niet heel ernstig, maar het leest
toch wat makkelijker zonder die fouten.
Verder is het een fantastisch blad, so Live long
and Prosper!!!
Groeten,Tom Lokhorst
Tom, ten eerste bedankt voor je prachtige col/age van Tom Paris (zie verderop in de brievenrubriek) en we zul/en je advies ter harte nemen en
ons buigen over de onregelmatigheden in ons
magazine.

H
Hier even een paar plaatjes van onze huiskamer. Zoals je ziet zijn we aardig op dreef met
het inrichten in startrekstijl. Wij zijn dan ook
echte trekkies. We volgen alle series zover dat
lukt! Enwe waren nog steeds van plan om iets
te sturen naar jullie dus bij deze. Ga vooral zo
door met jullie blad, superll Dat menen we
echt. Trouwens de nieuwe komt net binnen.
We zaten er met smart op le wachten. Wij zijn

Kun je mij eens uitleggen hoe het 'degradatiebeleid' van captain [aneway in elkaar zit? Ik zal
je uitleggen waarom ik me daarover verbaas.
In het eerste rapport over jullie avonturen,
'Caretaker', ben jij luiternant-commandant (2
blanke en een zwarte punt) en wordt Tom
Paris bevorderd tot eerste luitenant (2 blanke

Nu smokkel jij in de laatste aflevering waarin jij
L-C bent weliswaar een soort van verplaatsingsapparaat aan boord, waardoor jij de
woede van Janeway op de hals haalt, maar ze
kaffert je alleen maar uit. Tom is in die tijd nog
niet echt lastig, dus ik zie geen reden om hem
te degraderen. Hoe zit dat?
Wat hebben wij gemist?
Het is geen vergissing, want in het verhaal
waarin Kes even terugkomt ('Fury'?), ben jij, in
de flashbacks die zich drie maanden na het
begin van jullie avontuur afspelen, ook luiternant-commandant, wat correct is.
Gaarne enige uitleg.
Tenslotte. Als je de captain weer eens spreekt,
vraag haar dan of zij wel eens van 'anciënniteitpromoties' heeft gehoord. Een derde luitenant wordt na een paar jaar, als hij niet stout is
geweest, automatisch tweede luitenant. En
volgens mij zijn zowel Harry Kim als Samantha
Wildman (plus nog -tig anderen) daar na zes
jaar allang aan toe.
Of telt dat niet binnen Starfleet?
Ik zie je antwoord graag tegemoet.
Met vriendelijke groeten, Alex
Wat het beleid van Janeway betreft, daar kan ik
heel kort over zijn. Er is geen beleid. Captain
Janeway heeft al/e jaren in het Delta Quadrant
puur op gevoel en emotie het commando geleid,
iets wat totaal tegen mijn principes is (heb ik ze
eigenlijk wel?) en er zijn inderdaad beslissingen
genomen die niet helemaal door de beugel kunnen, maar wat wil je als de Borg, Hirogen en
andere vijanden je schip iedere minuut onder
vuur willen nemen? Zou jij daarom ook niet
enigzins je prioriteiten verleggen naar andere
zaken dan promotie?

Onlangs kreeg ik jullie brief binnen met
betrekking tot mijn lidmaatschap. Laat mij
allereerst even zeggen dat het me spijt dat ik
zo lang niet gereageerd heb. Het is niet zo dat
ik opzettelijk niets van me liet horen, maar ik
ben onlangs verhuisd en was gewoon domweg vergeten te reageren.

INCOMIN6

Subspaceantwoorden door Tuvok
Het is de afgelopen tijd ook erg hectisch
geweest op school met tentamens.
Maar goed, ik wou jullie hierbij laten weten
dat ik hierbij mijn lidmaatschap opzeg. Ik ben
dit jaar namelijk klaar met school en vertrek in
september voor een jaar naar Australië.
En aangezien ik thuis de enige Star Trek fan
ben, is het een beetje onzinnig om nog lid te
blijven. Ik ben lid geworden in de tijd dal het
met de Flying Dutch niet zo goed ging, maar
ik heb het clubblad steeds beter zien worden
en ook van de conventies (ik ben er op drie
geweest) kon ik erg genieten. Ik wil jullie veel
succes wensen met de fanclub en haar verdere ontwikkeling. Ik vind het in ieder geval erg
goed gaan.
Het beste, Rogier Kleine
Bedankt voor je steun en succes in je verdere
leven en zeer veel plezier gewenst in Australië.
Live long and prosper.

Ik heet Basvan loon. Ik heet eigenlijk Captain
Commmander Fourteen of Nine, een Borg.
Maar ik ben weer bij Starfleet Commando
Ik ben een erge fan van Star Trek Voyager. Ik
ben helemaal gek van Seven of Nine en de
leuke grapjes van Tom Paris. Ik wil ook graag
in Voyager spelen. Kan dat? Of moet ik eerst
een screentest doen? Ik vind het jammer dal
Voyager gaat stoppen na het laatste, 7de seizoen. Ik wil ook nog even zeggen dat de
Borgafleveringen gaaf zijn.
Die assimilatie en de pakken van Borg.
Ik heb ook nog een paar vraagjes:
1. Zijn er ook pakken van de Borgs?
2. Wat is leri Ryans'swebsite?
En hoe kom ik aan haar handtekening?
3. Is er speelgoed van Voyager.
Ik bedoel een schip met soundgeluiden, pha-

ser, warp enzovoort?
4. Tuvok ik vind het gaaf dat jij in Voyager
speelt en wil je de groeten doen aan [aneway,
Chakotay, nou ja aan allemaal?
P.S.Ik heb een pak van Star Trek Voyager:
rood met 5 pins, 4 gouden en 1 zwarte.
Doei, de groeten van Basvan loon uit
Meppel basvanloon84@hotmail,com
Diverse vragen zijn al in eerdere magazines aan
bod gekomen, maar voor de volledigheid volgen
bij deze nogmaals veelgevraagde antwoorden:
1. Ia, er zijn ook pakken van de Borg, maar je
kan ze ook zelf maken uiteraard.
2. Zie het vorige magazine van The Flying Dutch
en kijk eens op www.google.com en vul bij het
"searcn" veld leri Ryan in. Ook hier kom je de
officiële site van Seven of Nine tegen.
3. iozeker. diverse zijn er te koop bij de handelaren vermeld in dit magazine.
4. Zal ik zeker doen en je krijgt de groeten terug
van Naomi, Neelix en iedereen aan boord van
Voyager.
c:n
Eerst wil ik even zeggen dat jullie een buitengewoon goed blad hebben. Ten tweede heb
ik een paar vraagjes. In jullie vorige blad hadden jullie het over de boeken van Star Trek
DS9: Millennium.
Zijn die boeken in het
Engels of Nederlands geschreven en kan ik die
boeken bij jullie kopen?
Dat was het dan weer.
Groeten van Richards Toepoei
Helaas kun je de boeken niet bij ons verkrijgen,
maar bij de meeste uitgebreide boekhandels zijn
de boekjes wel te koop of in ieder geval te bestellen. De pockets zijn voor zover bekend voorlopig

Tom Paris collage >
Tom Lokhorst

< Space Battles
Niels lieveort
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 jpgbestand en het bestand
mag niet groter zijn dan 2
mb. Evt. wordt er contact
met je opgenomen door de
vormgever van dit magazine.
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alleen in het Engels te verkrijgen. How's your
English, Richard?

Sinds kort ben ik lid van de TFD. Ik ben een fan
van Voyager en van Seven. Ook van de
Borgkinderen. Kunt u misschien iets meer vertellen over hen en hoe ze heten.
Is er een afbeelding van alle vier?
Met vriendelijke groeten,
Mariene van Rijswijk, Amsterdam
Neem eens een kijkje verderop in dit magazine
voor een mini-postertje van de Borgkinderen.

Van Anja Boerma kregen we een verslag van
Ferengi-con. Helaas zullen we hel niet plaatsen, maar we hadden geen adres van haar.
Vandaar dat we het hier even melden.
Beste Anja,
Enorm bedankt voor je inzet en inzending van
het verslag over Ferengi-Con 2001. Mogen we je
ditmaal ook verwelkomen bij Risa-Con 2001 in
Vlissingen? Ook dan is jouw verslag van harte
welkom bij de redactie van dit magazine. Helaas
is inzending van een stukje geen garantie voor
een plaatsje in dit magazine.
Dit was het weer en iedereen enorm bedankt
voor de inzendingen en live long and prosper.
Inmiddels ben ik thuis of niet? De serie in
Amerika is dan al afgelopen en is Voyager dan
eindelijk thuisgekomen?
De toekomst zal het Ieren...

Harm Koopman

Ik besloot er al mee in mijn laatste uit de doos,
maar na 58 handtekeningen van acteurs uit de
originele serie, verdeeld over twee schitterende
compleet uitverkochte sets, werd het toch wel
dringend tijd voor een verandering van spijs op
het tradingcard menu.
Na een zeer rustige zomer die de echte freaks
natuurlijk gebruikten om zoveel mogelijk van
de toch redelijk schaarse handtekeningen te
pakken te krijgen, schrijven we september
1998 als Fleer/Skybox op de proppen komt
met een vervolg op de in 1997 ingezette profiles-serie. Was het toen Deep Space Nine die
de spits afbeet, nu is het de beurt aan Voyager.
Als echte verzamelaar begin je dan natuurlijk
eerst met vergelijken van de overeenkomsten
tussen de Deep Space Nine profiles en die van
Voyager. Welnu, overeenkomsten zijn er zeker
voor wat betreft de opzet en de lay-out van
beide sets, maar daar houdt het dan ook wel
mee op. Zo vonden we in de Deep Space Nine
profiles 81 kaartjes aangevuld met subsets van
Quarks
Bar, The
Tribbles en Latinum
Cards, alsmede 3
handtekeningen.
Voyager's basisset
telt 90 kaartjes, aangevuld met eveneens
drie subsets maar wel
met totaal andere
onderwerpen, Make
Up, Ships en favoriet
Seven of Nine. Had
Deep Space Nine
slechts 3 handtekeningen, Voyager's
profiles telt er 20!!

Pikant detail
Maar er zijn behalve bovenstaande verschillen
nog een paar markante details. Voyager
Profiles kende een promo-kaartje dat ongekend populair werd door op de achterzijde
een replica te plaatsen van het handtekeningen kaartje van [erl Ryan.
Daarnaast had de set op aandringen van

diverse Amerikaanse handelaren weer een
eigen collectoralbum, iets wat de Deep Space
Nine profiles set tot op de dag van vandaag
moet ontberen.
Tevens hield men het concept van de 'handtekeningenprijsvraag' kaartjes, ingezet met de
succesvolle originele serie voorgangers, in ere.
Iedereen die 'Star Trek Voyager' bij elkaar wist
te krijgen kreeg opnieuw de complete serie
handtekeningen
th uisgestuurd. Het
zeldzaamste kaartje
dit keer was de letter
Y, die ook weer als
void retour werd
gezonden (zie voor
nadere uitleg het
vorige fanclubmagazine).

Vele verschillen
Naast al deze verschillen kende de
Voyager's Profiles
ook nog een speciale
toevoeging
waarover straks meer,
maar nu eerst wat voer voor de aantallen freaks in tradingcard land. De totale oplage
wordt nergens exact vermeld maar lag vermoedelijk in de orde van grootte van 24.000
dozen. In een doos kon men 36 pakjes vinden
die ieder weer 9 kaartjes bevatte.
En die 9 kaartjes konden weer bestaan uit
MakeUp kaartjes (1 op de 4 pakjes), Alien
Technology kaartjes (1 op de 6 pakjes), Seven
of Nine kaartjes (1 op de 8 pakjes, met uitzondering van kaartje 7 van 9, een zogenaamde
mirror kaart die in 1 op de 144 pakjes te vinden was), handtekening kaartjes (1 op de 36
pakjes) en een speciale captain kaart (1 op de
720 pakjes). Genoeg getallen, nu een blik op
de inhoud van de set.

Niet compleet
Een aantal zaken heb ik natuurlijk al verklapt,
maar de basisset is hoofdzakelijk opgezet
rondom de 10 hoofdacteurs van Voyager, die
ieder hun eigen subset hebben van 9 kaartjes.
Het zal duidelijk zijn dat er een grote partij
incomplete subsets is van Seven of Nine.

Voyager tradinqcards met pikante detal S
Veel sets werden dan ook aangeboden zonder
kaartje nummer 7 (van 9) dat in slechts 1 op
de 4 dozen aanwezig was. In tegenstelling tot
de tos-handtekeningen
series hebben de
meeste acteurs een nagenoeg gelijk aantal
kaarten gesigneerd dat varieert tussen de 800

Wees gewaarschuwd!
Zoals eerder genoemd, bevond er zich in de
Voyager Profiles nog een speciale toevoeging,
een zogenaamde captainkaart met een oplage
van 1200 exemplaren, die allemaal handgenummerd waren toegevoegd aan de dozen.
Zelf ben ik bijvoorbeeld in het bezit van nummer 723 van 1200. De captainkaart werd
opgenomen in een zogenaamde crossoversubset. Skybox gaF aan dat toekomstige sets,
kaartjes van de andere captains zouden gaan
bevatten, maar wel allemaal in een handgenummerde oplage van 1200 stuks. Wees echter gewaarschuwd. De eerste printrun werd
ook als gift of als promotie-item uitgegeven

en 1000; markant detail is dat Kate Mulgrew
samen met Michael McKaen de meeste exemplaren heeft gesigneerd.
Veel handtekeningen
Een ander opvallend detail was de rapportage
van een zogenaamde super collage (voor de
leken onder ons, dat is de wijze waarop de verschillende kaartjes zijn verdeeld over een doos)
met maar liefst 36 handtekeningen in een
doos, helaas niet in Nederland geïmporteerd.

door Fleer/Skybox en zijn niet genummerd.
De kaartjes zijn veelal herkenbaar doordat ze
veel te donker zijn afgedrukt, de juiste kaartjes

(uit de diverse dozen) zijn veel mooier van
kleur en bevatten ook veel meer kleuren!
Totale verrassing
Tot slot bleek er ongewild nog een zeer speciaal kaartje in de serie te zitten. Handtekening
A17 van Michael McKean als The Clown verscheen namelijk ook als misdruk. Op alle
kaartjes van de handtekeningenset waren de
namen voorzien van een goudopdruk, die van
The Clown is er dus zowel met als zonder die
opdruk, waarmee de totale set op 151 kaartjes
uitkwam.
Aan het eind van 1998 was het vervolgens de
beurt aan het grote witte doek ... ofwel de tradingcards van Insurrection, wederom volgepakt met allerlei specials. Maar daarover meer
in de volgende 'uit de doos'!

Mariska Dijkstra

Boekrecensie
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Opnieuw een trilogie (helaas is er op het
moment weinig anders aan fictie te krijgen) en
een uitstapje naar "îhe Mirror Universe'.
Bovendienweer een aanrader uit hetgeen eerder
is uitgegeven.
Star Trek: New Frontier:
by Peter David
Book 9
Book 10
Book 11

Excalibur

Requiem
ISBN: 0-671-04238-6
Renaissance
ISBN: 0-671-04239-4
Restoration
ISBN: 0-671-04243-2

In juli 1997 begon Pocket Books met het uitgeven van een geheel nieuwe serie boeken
geschreven door Peter David, Star Trek: New
Frontier. Na een set van 4 dunne boekjes is
deze serie uitgegroeid tot een volwaardige, zij
het alleen een papieren, incarnatie van Star
Trek. Bij deze serie boeken is het soapgehalte
vrij hoog, Onbeantwoorde liefde, stille liefde
en onmogelijke liefde tussen alle seksen en
alles wat daartussenin zit, komen aan bod.
Maar denk niet dat dit alles is wat David te bieden heeft. Dit alles is slechts het, hoewel vrij
drukke, behang voor een verhaal dat met
redelijke snelheid verteld wordt en, omdat zij
niet met tevoren al breed uitgemeten hoofdpersonen werkt, ook voldoende karakterontheeft. Een lijn die hier verder wordt

Dark Allies (ST:NF #8) eindigde met de vernietiging van de Excalibur, inclusief de kapitein.
Na een dergelijke ingrijpende gebeurtenis is er
voor de bemanning een min of meer verplichte afkoelingsperiode. Deze trilogie volgt de
bemanning in deze periode. Elk deel kiest een
aantal personen uit om te volgen, waardoor je
niet meteen het spoor geheel bijster raakt.
Requiem is ten eerste gericht op Soleta die, na
een verontrustend bericht van haar Romulaanse vader te hebben ontvangen, hem
opzoekt en uiteindelijk in het hart van het
Romulaanse rijk terechtkomt.
Het tweede hoofdverhaal is die van Zak
Kebron en McHenry. Zij hebben blijkbaar
geen behoeft aan afkoeling en zijn naar een
niet-ruimtevarende
planeet gestuurd om
onderzoek te doen naar misdragingen van
studenten van een nabijgelegen universiteit.

Ze komen echter tot de conclusie dat er nog
wel meer aan de hand is. Ondertussen blijkt
Kalinda een band te hebben behouden met
'The Quiet Place', wat haar en Si Cwan op
zoektocht stuurt naar een oude mentor.
Renaissancevolgt de vakantie van Robin Lefier
en haar eeuwig jonge moeder naar Risa,waar
ze een oude bekende ontmoeten. Burgoyne
en Selar zijn ondertussen verwikkeld in een
hevige voogdijstrijd over Xyon, die haar daadwerkelijke beslechting vindt op de normale
aardse manier: met de vuist. De trilogie wordt
beëindigd met de verhalen van Shelby en
Calhoun. Shelby is eindelijk kapitein van haar
eigen schip en leert dat er meer is n alleen
regels en richtlijnen.

Calhoun die, verrassing, verrassing, nog niet
dood blijkt te zijn maar wel verwikkeld raakt in
een gevecht op leven en dood op de planeet
waar hij is gestrand.
Genoeg te lezen dus. Maar is er naast kwantiteit ook kwaliteit? Over het geheel wel, maar
er zijn altijd verschillen. De voogdijstrijd om
Xyon is het minste verhaal, hoewel het op zich
niet slecht is, is het wel enigszins langdradig.
Restoration heeft duidelijk de beste papieren
met de verhalen van Calhoun en Shelby. Beide
worden met voldoende vaart verteld en geven
genoeg ontwikkelingen om ons het hele boek
door zoet te houden. Ook is de strijd die
Soleta met haar afkomst en dus eigenlijk zichzelf heeft, een notabel verhaal met een verrassende uitkomst. De X-fileaanse zoektocht van
Kebron en McHenry. is humoristisch en werpt
een nieuwe blik op onze stille stuurman. Robin
en Morgan Lefler tonen opnieuw aan dat een
vakantie van Starfleet-personeel op Risa altijd
gedoemd is te mislukken.
Na een veelbelovende start in Requiem valt de
trilogie een beetje tegen in Renaissance. Het
hoogtepunt van Renaissance,op de tocht van
Robin door de grotten na, is om heel eerlijk te
zijn het einde. Selar en Burgoyne weten eindelijk wat ze willen en de ware aard van Rafe
en Nik wordt duidelijk. Restoration maakt echter weer veel goed, niet alleen de twee verhaallijnen, maar ook het afmaken van hetgeen
aan het eind van Renaissance is achtergebleven, maakt haar tot het hoogtepunt van de
trilogie. Er blijkt dus een les te trekken zijn uit
Excalibur en Dark Matters (zie de vorige
recensies): wanneer je iets in de vorm van een
trilogie giet, kun je niet alleen meer verdienen,
maar je kunt ook zwakke punten in de trilogie
compenseren met de rest van de pagina's.
Nog een laatste opmerking. Restoration is
momenteel alleen als hardback verkrijgbaar.
Hoewel dit mooi in je boekenkast staat, is het
ook wat prijzig (meer dan fl. 60,-).
De paperback zal in Nederland verkrijgbaar
zijn vanaf november 2001 .

RE
Star Trek: Dark Passions
by Susan Wright
Book One
Book Two

Dark Passions
ISBN: 0-671 -78785-3
Dark Passions
ISBN: 0-671 -78786- 1

The spiegelwereld is al sinds 'Mirror, Mirror'
een intrigerende plaats om als Star Trek fan
heen te gaan. Voor acteurs is het de mogelijkheid om de acteerspiertjes eens te oefenen en
voor schrijvers is het de plaats om zich te ontdoen van het keurslijf dat 'de Star Trek Wereld'
heet. Als er iets is wat Susan Wright in Dark
Passionsheeft gedaan dan is het dat wel.
Wrighl heeft zich laten inspireren door de
spiegelwereld zoals in Deep Space Nine. De
Alliantie van Cardassia, Bajor en Qo'noS is er
een van intriges en continue machtsstrijd.
Annika Hansen is agent Seven of Corps Nine
van de Obsidian Order. Haar door Tain opgedragen taak is het vertrouwen te krijgen van
Kira, de Intendant van Bajor en sinds kort
Overseer van de Alliantie, om zo invloed uit te
oefenen op haar beslissingen. Kira is met haar
verkiezing tot Overseer de machtigste persoon in de Alliantie geworden (op Regent
Worf na). Door haar onbestendige en egocentrische handelswijze weet zij zich ook al snel
tot de meest gehate persoon in de Alliantie te
maken. Wat volgt is een strijd tussen een aan-

tal van de belangrijkste vrouwen in de spiegelwereld: Kai Winn; Deanna Troi, de Intendant
van Betazed en Imzadi van de Regent;
B'Elanna, Intendant van Sol en natuurlijk Kira
Nerys zelf. In deze strijd heeft Seven al haar
vaardigheden nodig om in leven te blijven en
haar taak te volbrengen.
Het normale Star Trek wereldje
is nergens te bekennen. De
spiegelwereld is er een van corruptie, intriges, samenzweringen en moord; voor epische en
heroïsche gevechten is men
hier aan het verkeerde eind.
Wright heeft zich duidelijk eens
lekker laten gaan en dit leverde
een 10 keer beter verhaal op
dan haar eerdere duo-roman:
Badlands. Ze heeft de vrouwen
van de drie Star Trek spin-offs
op een goede en nog redelijk
logisch aandoende
manier
welen te plaatsen in een bijna
zwart-wilte wereld. Ook de wat
mindere goden uit de Star Trek wereld hebben een plaats gekregen en het is leuk om te
zien hoe Wright ze allemaal een rol heeft
weten te geven (zoals bijvoorbeeld Ghemor
en Natima lang).
Hoewel je niet kunt spreken van een standaard verhaaltje, valt het met de donkere passies (naar Nederlandse begrippen) nog wel
mee. Jammer is het dat de kaft van het tweede boek nogal misleidend is. Wie een geheel
nieuwe fase in hel verhaal verwacht, waarin
ook Janeway en Crusher een prominente rol
spelen, komt bedrogen uit. Pas aan het einde
weten zij zich een plaats in deze wereld te veroveren en dan is ook meteen het verhaal afgelopen. Kortom, een gemiste kans.
Dat betekent overigens niet dat Dark Passions
in zijn geheel een gemiste kans is. Wat Wright
namelijk wèl aan het papier heeft toevertrouwd is een vermakelijk én smakelijk verhaal.
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Na al deze sterke vrouwen kan
ik niet anders
dan deze maand
~;.--::.
!
te kiezen voor
Mosaic uit de
Voyager serie.
Hierin heeft Jeri
Taylor een boek'1
je open gedaan L_'_
•
over
Kathryn
__- ...~
........
Janeway voor
het begin van
haar reis door
de Delta Quadrant. De strijd tussen de
bemanning van Voyager en de Kazon dient als
kapstok voor de vele belangrijke en vormende
episoden uit het leven van Janeway. Hoewel
het geheel voor sommigen misschien aandoet
al een hap snap selectie verhalen uit het leven
van ... , denk ik dat deze opzet juist recht doet
aan vorming van het mozaïek waar de titel
aan refereert. Zo kunnen wij lezen van de eerste grote liefde, haar tijd op Starfleet Academy
en haar eerste bevel, maar ook hoe een onmogelijke keuze bijna haar leven verwoestte.
Het beeld dat hier van [aneway geschetst
wordt, is er duidelijk een van de eerste paar
seizoenen: zachtaardig, maar ook sterk, zoals
door Taylor bij de ontwikkeling van de serie
werd beoogd. Een beeld dat al spoedig na het
verlaten van Taylor veranderde, met als hoogtepunt (of dieptepunt) de bijna-gekte uit
Equinox. Een verhaal als vanouds.
Mosaic is echt een must voor liefhebbers van
een ontroerend en intrigerend verhaal.
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It's all about the money, or nol?
------------------------------------

Alex Duurvoort

No Money?

No Way!

In Star Trek wordt ons voorgehouden, dat de
Federatie een soort paradijs is. Geen racisme,
geen misdaad, geen armoede, geen geld zelfs.
Geen racisme, misdaad en armoede, dot kon ik
me nog wel voorstellen, moor geen geld?
Zou dat kunnen?
laten we eens kijken hoe geld is ontstaan. In
het verleden leefden de mensen in groepjes
van enkele tientallen personen. In feite in een
groot gezin, waarin iedereen zijn taak had. Als
er een nieuwe hut gebouwd moest worden,
deed dat men samen. De ene keer bouwde
Jan mee aan de hut van Piet en de andere keer
maakte Piet een kano voor Jan.
Dat was een soort burgerplicht. Men deed
naar beste kunnen voor elkaar wat nodig was
en de sociale controle zorgde ervoor, dat men
zich niet aan zijn verplichtingen onttrok. Geld
was niet nodig. Dat veranderde toen de groepen zo groot werden, dat er meerdere gezinsgroepen per stam of dorp ontstonden én men
zich begon te specialiseren. Er kwamen mensen die gingen vissen en alleen maar dat
deden. Anderen verbouwden graan of groenten. Weer anderen produceerden helemaal
niets, maar waren nuttig als genezer of amusementsverzorger. Denk aan het Gallische
dorpje, dat wij allemaal zo goed kennen.
Als soort tussenschakel zocht en vond men
een ruilmiddel, dat gebruikt kon worden om
'verplichtingen mee vast te leggen'.
Jan bouwde bijvoorbeeld wel mee aan de hut
van Piet, maar hij had liever geen kano, maar
een koe. Iets wat Piet niet kon leveren.
Daarom gaf Piet hem ruilmiddel, die Jan inleverde bij Klaas, de boer. Deze leverde een koe
en kocht later voor de ruilmiddelen een kano

bij Piet. En de cirkel was rond.
Deze ruilmiddelen waren zaken als stukken
metaal of schelpen. Ze moesten niet bederfelijk, algemeen aanvaardbaar en bij voorkeur in
kleine coupures beschikbaar zijn. Tot en met
de twintigste eeuw gebruikte men zilver en
goud. De waarde van het geld hing af van de
hoeveelheid edelmetaal in iedere munt.
Tegenwoordig geldt dat niet meer. Vraag,
aanbod en de overheid bepalen wat het geld
waard is.

Een paar honderd jaar geleden hadden veel
handelaren geen zin meer om met hun goud
te slepen. Het goud werd ergens in bewaring
geven en men gaf elkaar de desbetreffende
reçu's. Wie wilde, kon het goud gaan ophalen.
Dat gebeurde steeds minder en zo ontstonden de bankbiljetten. Hierop staat in sommige
landen nog steeds iets van 'goed voor zoveel
in goud'. Ook bankbiljetten zijn soms te lastig
en nu werken we met bankafschriften en pinpasjes. Maar wat er ook verandert, we leggen
nog steeds onze verplichtingen tegenover de
maatschappij vast en ruilen die nog steeds
tegen goederen en diensten.
In de Federatie is er geen geld. Zou het?
Heeft iedereen dan recht op hetzelfde? Zou
Picard evenveel verdienen als een gewoon
bemanningslid? Ik geloof er geen woord van.

Met dank aan:
Gul Dukat >
Rebeccatûcker

< First Contact Collage
Martin van de Hoef

Leesop pagina 15 alles over
hoe jij ook jouw collage
naar de The Flying Dutch
kunt sturen en wellicht
terug ziet in dit magazine!

loon naar werken is iets wat altijd zal blijven
gelden. Mensen blijven mensen, ook in de
24e eeuw. Een verdeling naar behoefte dan?
Riker is groter dan Picard, maar krijgt hij daarom meer te eten? Maar hij mag wel even vaak
als iedereen een holosuite huren. Dat heeft
niets te maken met fysieke behoefte. Maar als
Riker besluit minder te gaan eten en vaker
naar de holesuite te gaan? Of als hij zijn
schuiftrompet moet laten repareren?
Hoe wordt dat bijgehouden? Eensoort puntensysteem in de computer? Een maaltijd: twee
punten. Een verjaardagstaart: drie punten.
Een borrel in Ten Forward: één punt. Nou zie
je daar nooit iemand betalen, dat is waar,
maar ik denk niet dat men onbeperkt gratis
mag drinken. Er zal dus wel een verplichtingenadministratie zijn. Maar is dat dan niet
gewoon een stelsel van bankrekeningen? Een
samenleving mét geld lijkt mij makkelijker te
besturen dan een zónder.
Geen contant geld, akkoord, want dat is te
repliceren. Maar wel giraal geld. Nee, dan
vind ik de Ferengi met hun 'duimafdruk op de
padd en het geld is overgemaakt' en hun latinum heel wat realistischer dan de geldloze
Federatiemaatschappij.
Op de Voyager is het gebruik van 'geld' heel
subtiel weer teruggekomen. Daar wordt driftig gehandeld in replicatorrations en zelfs fracties daarvan. Harry en Tom ruilen vaak genoeg
en gokken zelfs met hun rantsoenen. En reken
maar dat Tom alles precies bijhoudt!
Star Trek is natuur/ijk een fantasiewereld, maar
een fantasiewereld-zonder-geld
kan niet
bestaan en hoort daarom thuis in het rijk der
fabelenl

IEND TRANSMISSION

Van de voorzitter
Zoals u al hebt kunnen lezen is de conventiegroep bezig de laatste loodjes te leggen voor
Rlsa-con 2001, de eerstvolgende conventie
van de The Flying Dutch.
Ik hoop weer velen van u te kunnen verwelkomen in Vlissingen op 21 juli. Het belooft weer
een gezellige conventie te worden.
Verder wil ik alle leden bedanken die aanwezig
waren op de jaarvergadering van maart. We
kunnen als bestuur namelijk niet zonder input
van de leden. Er is op deze vergadering een
aantal goede suggesties gedaan, waar we als
bestuur verder mee kunnen. De door mij
beloofde stukjes over de vrijwilligers en Lower
Decks, zult u echter nog niet in dit nummer
vinden. Ik zal zorgen dat ze op tijd bij de
redactie worden ingeleverd om met het volgende magazine mee te kunnen.
Het bestuur is nog steeds op zoek naar een
nieuwe penningmeester, dus mocht u iemand
weten .....
Lucie Blom heeft aangegeven aan het einde
van het jaar (of zoveel eerder als er een opvolger is gevonden) te willen stoppen als hoofdredactrice van ons magazine. Het bestuur
vindt het jammer dat Lucie de redactie gaat
verlaten, maar respecteert haar beslissing en ik
wil dan ook nu al Lucie bedanken voor al het
werk dat zij in samenwerking met de rest van
de redactie gedaan heeft voor onze vereniging en in het bijzonder voor ons magazine.
U begrijpt, het bestuur is op zoek naar een
nieuwe hoofdredacteur m/v. Mocht u iemand
weten, of zelf interesse hebben, neem dan
contact op met het bestuur. Informatie over de
werkzaamheden kunt u aan Lucie zelf vragen.
Ik wens iedereen, ook namens de rest van het
bestuur een geweldige vakantie toe en hopelijk tot de 21ste juli in Vlissingen.
Grand Negus EriC
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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:

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)
I) 6 maal ons verenigingsmagazine
I) Korting bij bijeenkomsten
van de vereniging
" Via onze website actuele informatie
http://www.tfd.nl
VFDI-III17I=N?

Voorzitter

Penningmeester

EriC van der Ven

Harm Koopman

Secretaris

Pub/ic relations

Ad Post

Frank Maurits

Vrijwilligerscoördinatie
Ronaid Gordijn

Zakelijke contacten, advertenties
Johan de Wolff

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

Beëindigen van het lidmaatschap van The
Flying 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.

fvenementencoördinatie
René Caminada

Uw lIdmaatschapspasIsgeld waardl
De volgende zaken geven korting op de
aangegeven waren, wanneer u uw Flying
Dutch pasje 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
Koninqstraat 40 (vlakbij stadhuis), Arnhem

Card & News strips
Agnietenstraat 12, 2801 HX Gouda
C's
lengweg 82,3192 Bl Hoogvliet
De Kier, Boekhandel
Nieuwe Rijn 45, 2312 JG Leiden
Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33, 5611 JSEindhoven
Gamekeeper, The
Hartenstraat 14, 1016 CB Amsterdam

Hobby Modelbouw
Dordrecht
Voorstraat 360, 3311 CX Dordrecht
Simtasia
Nieuwe Haven 116, 2801 EC Gouda
Toyrific
Heemraadstraat 3, 3131 VG Vlaardingen
Twlllght Zone
Voorstraat 432, 3311 ex Dordrecht
Wonderland
Soembawastraat 54a, 1095 xe Amsterdam

THE FlYING DUTCH ZOEKT:

Hoofdredacteur m/v voor het clubmagazine
Lucie Blom, onze huidige hoofdredactrice,
heeft aangegeven aan het eind van het jaar te
stoppen met haar werkzaamheden voor het
clubblad en nu zoeken we dus iemand die
deze taak wil overnemen. Wel geldt dat enige
ervaring met dit soort werkzaamheden een
pré is. Verder dient te worden opgemerkt dat
het een pro deo job is
Penningmeesterm/v
Omdat onze huidige penningmeester heeft
aangegeven volgend jaar te willen stoppen
met het penningmeesterschap
van onze
vereniging zoeken we met spoed iemand die
deze taak op zich wil nemen. Enige kennis van
de materie is vereist.

Webmastervoor onze website m/v
Zoals iedereen heeft kunnen merken, wordt de
website de laatste tijd alleen maar bijgehouden. Wij zijn op zoek naar iemand met genoeg
computer/internetkennis om de website onder
handen te nemen en te onderhouden.
Mocht je interesse hebben in een van de
bovenstaande functies en meer informatie willen, neem dan contact op met het bestuur via
de postbus of via info@tfd.nl
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Ull 2001
Utopia 112001
Bilderberg Hotel, Scheveningen

in Vlissingen
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"1l)VJ:fVlBER 2001

NEXUS Resurrection
Fontanehaus Berlin D;
Tickets via www.nexuscon.de
Speciale Gasten:
Alice Krieg (Borg Queen)
Odo & Peter Williams (Apophis uit StarGate)

Voyager, the Return
Hotel Blackpool, Engeland
Speciale gasten:
Kate Mulgrew (Kathryn [aneway)
Ethan Phillips (Neelix)
Robert Duncan McNeil1 (Tom Paris)
Kaarten kun je bestellen op:
www.wolfevents.co.uk
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Spellenspektakel
2001
Beursgebouw Eindhoven

6 c. 7 (WTOBER 20..:;0..:.1 _
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Supernova Retribution
Radisson Edwardian, Heatrow Engeland
Tickets via www.supernova-conventions.com
Speciale Gasten:
Harry Kim (Garrett Wang)
Seven of Nine (Jery Ryan)
B'Elanna Torres (Roxann Dawson)
Gowron (Robert O'Reilly)
Martok (J.G.Hertzler).
E-mail: mail@supernova-conventions.com

e

12 MEI 2002

Fed Con X (10)
Bonn Duitsland
Tickets via www.fedcon.de

Voor meer informatie over deze evenementen
en conventies, kijk op www.tfd.nl of bij de
desbetreffende website. Ook kun je meer
informatie opvragen via tfd@tfd.nl.

Vermeldduidelijk over welk evenement
je meer informatie wilt

Grand Nagus EriC

NO SUBTITtES
Strips & Science Fiction
1-----....;.Wat bieden wij?
• Abonnementen op:
comics. magazines. pockets en video's

Original Motion Picture Company

ij leveren middels postorder verkoop:
• Alle x
enandere ~f hserie. zonder ondertiteling
• Amerikaanse NTSC- VHS import
• Import van DVD's en CD's
• Sciencefiction Merchandise
• Star Trek Uniforms en tgesigneerde) foto's
Aa.ntied~ff9. Bij vaste verzending van series géén verzendkosten.
Sorry' No Suhtitlr<;· Postbus 412,2180 AK Hillegom
Tel.:
Fax: 0252 - 52 5528
E-mail: info@sol1)'.demon.nl • Website: www.sorry.demon.nl

TOTAAL RUIM 25.000 TITELS LEVERBAAR
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U WILT OOK ADVERTEREN IN DIT MAGAZINE?
de juiste doelgroep voor uw producten aanspreken?
...en tegen een fikse korting?
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Voor gegevens zie pagina 22
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Dude The Flying Dutch
Magazines te koop
Jaargang 1995/1996
September 1995 tI. 5,December
1995 tI. 5,nr Ol van 1996 fl, 5,-

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

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

Uitverkocht
fl. 5,tI. 5,ti. 5,tI. 5,ti. 5,-

Jaargang 2000
nr 01 van 2000
nr 02 van 2000
nr 03 van 2000
nr04 van 2000
nr 05 van 2000
nr 06 van 2000

Jaargang 1998
nr Ol van 1998
nr 02 van 1998
nr 03 van 1998
nr 04 van 1998

tI. 6,tI. 6,tI. 6,Uitverkocht

GEVRAAGD:
Star Trek Micro-Machinesets
om over te
kopen, The Next Generation, Deep Space
Nine en Star Trek: Voyager.
Dave Erkens
Teletoon: 0174 - 630048
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Jaargang 2001
nr Ol van 2001
nr 02 van 2001

tI.
tI.
tI.
tI.
tI.
tI.

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/'
Jekunt 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

7,9S
7,9S
7,9S
7,9S
7,9S
7,9S

ti. 7r9S
ti. 7,
9S
ti. 7,9S
11. 7,'s

11.

Verzamel nu alle uitgaven die door
The Flying Dutch zijn uitgegeven!

r»

tI. 7,9S

tI. 7/s
U itverkoch

t

TE KOOP:
Veel Star Trek Posters, boeken, strips, flippo's,
Micromachines (nog in verpakking), Klingon
communicator, T-shirts nog veel en veel meer.
Mail me voor een lijst!
Yvette
E-mail: galactica@planet.nl

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 735, 3500 AC Utrecht

STAR TREK CCG IS UIT!

Nieuw assortiment foto's:
Niet gesigneerd
en gesigneerd vanaf

Naast de boosters en starters hebben wij
uiteraard ook vele losse kaarten te koop!

11.15.00
11.50.00

KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR MEER
FOTO'S EN PRIJZEN!

STAR TREK: VOYAGER CAST POSTER 11.35.00
Mooie poster van de gehele cast uit het 7de seizoen
vanaf nu verkrijgbaar bij Warp 9

STAR TREK: VOYAGER CAPUCCINO MOK

11.~5.00

leuke zwarte drinkmok
(ook te gebruiken als soepmok)
met het Voyager logo in gouden letters erop geprint

STAR TREK: VOYAGER LOGO CAP

11.~5.00

Leuke zwarte cap voor de zomer!
Het Voyager logo is erop gedrukt als metalen plaatje.

STAR TREK: VOYAGER CAST MOK

11.35.00
STAR TREK: VOYAGER CAST MOK WIT

Mooie zwarte mok met de gehele cast van Voyager.
In zwart/wit bedrukt.
VERWACHT JULI 2001

Mooie witte mok met de gehele cast
in raampjes erop gedrukt in kleur.
NU Al VERKRIJGBAAR!

STARTREK: VOYAGER SHIP MOK 11.29.95
Mooie zwarte mok met het Voyager schip in kleur.
Bedrukt op de voorzijde

STAR TREK: VOYAGER COFFEE 11.19.95 /stuk
Lekkere koffie met een afbeelding van Star
Trek
en uiteraard een speciale smaak.....

STAR TREK VOYAGER CAST SHIRT

11.59.95

Dit mooie zwarte shirt met de gehele cast van 1J0yager
op de voorzijde geprint in kleur.
Verkrijgbaar in de maten L en XL

STAR 'TREK:VOYAGER COFFE~UK
OPVERTOONVANIETfO·PAS: FL. \7.50 /
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www.walp9.nl_- _ _'

Uiteraard hebben wij naast de vele genoemde artikelen ook een groot assortiment uit de andere series en films!
Bekijk onze website
Meldje aanvoor onzemailinglist op
I
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en onze newsfJash! Dezeworden zeer regelmatig ge-update!
en wordt automatischop de hoogte gehoudenvan alle nieuwtjes!
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Nu te Koop!

