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Redactioneel
De heetste zomer van deze eeuw? Nou, ja misschien was het niet zo heel warm, maar het
ging er bij Risa-Con 2001 toch wel heet aan toe, Vooral de Afterparty van RisaConwas een
enorm succes!Volgend jaar weer? Wie weet. We houden je natuurlijk op de hoogte en tot
die tijd verwennen we je met een vers magazine boordevol Deep Space Nine, Cardassians,
Dr. [ulian Bashir, het laatste nieuws en ook de Liegende Dood is weer terug!
Veel leesplezier.

Nog een prettige zomer!

jeffrey

E-mail: lucie.blom@tip.nl

Let op!
Voor het komende magazine is de
datum voor het inleveren van kopij
opgeschoven,
De datum is nu als volgt:
Nummer 6 - 1 oktober



I NTELLIGENCE

jantineke Mulder

Nieuws

Star Trek: Voyager is gestopt, Enterprise moet
nog beginnen, moor toch is er genoeg gebeurd
in Star Trekland.
Hier volgt het belangrijkste nieuws.

Award
Whoopi Goldberg (Guinan TNG) zal opnieuw
een prijs aan haar omvangrijke prijzenkast
kunnen toevoegen. Ze is namelijk genomi
neerd voor de Mark Twain Prize for Humor.
Deze prijs wordt dit jaar voor de vierde keer
ter beschikking gesteld door het john F.
Kennedy Center for the Performing Arts in
Washington D.e. en is een eerbetoon aan 'de
grappigste verhalen die ons eraan blijven her
inneren dat we menselijk zijn.'

Deze award is niet de eerste die Goldberg ont
vangt van de beroemde Amerikaanse auteur
die onder andere 'Tom Sawyer' schreef en
'The adventures of Huckleberry Finn'. TNG-kij
kers zullen zich wellicht herinneren dat
Goldberg enige tijd heeft doorgebracht met
de auteur (of in ieder geval een goede look
alike in de persoon van )erry Hardin) in de afle
vering 'Time's Arrow' waar Guinan's
personage een belangrijke rol speelde in de
plot. 'Onze goede Mr Twain heeft het goed
gezegd toen hij zei: Humor is de natuurlijkste
kant van de waarheid,' zei Goldberg.
'Ik voel me zeer vereerd dat ik op de lijst sta
naast Carl Reiner, jonathan Winters en Richard
Pryor die een van de beste waarheidverteilers
van onze tijd zijn.' De prijs wordt 15 oktober
2001 uitgereikt in het Kennedy Centre. De prijs
bestaat onder andere uit een bronzen buste
van Mark Twain, gemaakt door Karl Gerhardt.

Overleden
George F. Slavin, medeschrijver van de TOS
aflevering 'The Mark of Gideon', is 19 april
overleden. Hij was 85 jaar oud. Slavin begon in
1947 met het schrijven van filmscripts waaron
der 'I Married a Communist' en 'Mystery
Submarine'. In de jaren '50 specialiseerde hij
zich in Westerns en ging naar de TV waar hij
afleveringen schreef voor 'Maverick' en
'Bonanza'. Toen hij zich eenmaal thuis voelde
bij de televisie werkte hij mee aan 'Happy
Days', 'The Flying Nun' en 'Charlie's Angels'.
Slavin laat een vrouwen twee zonen na.

Ook Anne Haney is op 26 mei overleden.
Zij werd 67 jaar. Haney speelde twee keer
in Star Trek. Haar eerste rol was die van
Rishon Uxbridge in de TNG aflevering
'The Survi-vors' en de tweede was judge
Renora in 'Dax' van DS9. Haney speelde
ook in verschillende films waaronder
'Mrs. Doubtfire,' 'Liar, Liar.' en 'The
American President.' Ook was ze te zien
in de tv-series 'Dynasty,' 'Cheers,' 'Hili
Street Blues,' 'LA Law,' 'Ally McBeal' en
'Providenee.'
Een derde in memoriam is voor Harry
Townes, die op 23 mei overleed. Hem
kennen we beter als Reger uit de Tosafle
vering 'The Return of the Archons.'
Townes werd 86 jaar.

[eri Ryan
Star Trek: Voyager ster jeri Ryan (Seven of
Nine) rolt van de ene wekelijkse serie in
de andere. Ze is nog maar net gestopt
met Voyager, maar in juli begint ze met
de opnames van de high-school serie
'Boston Public' (in Nederland ook uitge
zonden). Ironisch genoeg begint Ryan
haar carrière bij Fox aan het begin van het
tweede seizoen. Zowel bij Voyager (seizoen 4)
als haar eerste project 'Dark Skies' (halverwege
seizoen 1) begon ze niet aan het begin van de
serie.
Als ze daar weer in de schoolbanken schuift,
neemt ze wel de Saturn Award mee. Die heeft
ze 12 juni gewonnen in de categorie Best
Supporting Actress on Television. Het is voor
Ryan de eerste keer dat ze de prijs daadwerke
lijk gewonnen heeft. Ze werd namelijk al drie
keer eerder genomineerd.

Niet gewonnen
Ook Kate Mulgrew was genomineerd. Zij
dong mee naar de prijs voor Best Actress on
television, maar moest 'Dark Angel' voor zich
dulden. Treurig was Mulgrew hier niet om,
want in 1998 was ze al eens met die Award
naar huis gegaan. Star Trek:Voyager zelf zag
de prijs voor beste serie aan zich voorbij gaan
door 'Buffy, the Vampire Slayer.'

Nicole deBoer
Ook Nicole deBoer (Ezri Dax DS9) heeft een
nieuwe baan. Ze is aangenomen voor de serie
'Stephen King's The Dead Zone'. deBoer is
daar niet alleen. De show wordt geprodu
ceerd door Michael Piller en zijn broer Shawn.
Piller kennen we als executive producer van

TNG, DS9 en VOY. De nieuwe serie gaat over
een jonge man met sterke fysische machten
die de loop van de geschiedenis kunnen ver
anderen. De serie is gebaseerd op het goedlo
pende boek van Stephen King.

Het goede doel
Een van de grootste outdoor filmvertoningen
van Europa zal dit jaar geld gaan inzamelen
voor een goed doel, door het vertonen van
enkele Star Trek films. In Hyde Park in Londen
worden op 6 juli 'Star Trek IV: The Voyage
Home,' met een speciale introductie door
regisseur Leonard Nimoy (Spock TOS) en
'Star Trek: First Contact,' vertoond. Dit alles
vanwege de 25ste verjaardag van The Prince's
Trust en de 35ste verjaardag van Star Trek. 'We
zijn erg blij dat we The Prince's Trust Film in
the Park kunnen toevoegen aan onze activitei
tenkalender,' zei Tom Shebbeare, een van de
organisatoren van Prince's Trust en we hopen
dat dit het grootste filmspektakel van het jaar
gaat worden. Het is belangrijk dat mensen
zich herinneren dat de opbrengst van dit eve
nement een groot verschil zal uitmaken voor
de jonge mensen die we ermee helpen.'

Kijkcijfers
De laatste aflevering van de zevenjarige reis
van Voyager heeft UPN de hoogste kijkcijfers

opgeleverd in bijna
vier jaar. Ruim 8,8 mil
joen mensen keken
naar 'Endgame.' Het
vorige record staat
voor 'Scorpion, deel
11', in 1997. 'Endgame'
versloeg zelfs het kij
kers-aantal bij ABC en
CBS, de twee grootste
zenders in Amerika.
Dat belooft wat voor
Nederland!



Emmy
De Emmy nominaties komen er weer aan.
Paramount wil echter niet dat de geschiedenis
een schip vergeet dat de naam Voyager
droeg. In het exemplaar van Daily Variety van
6 juni werden de stemmers eraan herinnerd
dat ze ook op Star Trek Voyager kunnen stem
men. In de twee grootste magazines, Variety
en The Hollywood Reporter, stonden pagina
grote advertenties. Hoewel Voyager al ver
schillende Emmy's heeft gewonnen voor
make-up en special effects, hebben ze nooit
de prijs gekregen voor beste serie.

Wil Wheaton
Wil Wheaton, ook bekend als het jonge genie
Wesley Crusher uit TNG, staat deze zomer op
het podium als bekend persoon tijdens de
SecondAnnuaUmprovathon in het LosAngeles
Theatre Sports. Dit tweedaagse evenement
vindt plaats in het noorden van Hollywood en
bestaat uit 30 uur nonstop improvisatietheater.

Star Trek @ home
Een ijverige Britse 'Star Trek'-fan heeft een klei
ne 24.000 gulden uitgegeven om zijn appar
tement om te toveren tot een replica van het
bekende ruimteschip Starship Enterprise. Tony
Alleyne werkte lange tijd aan de futuristische
verbouwing van zijn kleine woning, en het
resultaat mag er wezen. Het appartement
heeft nu een heuse commandobrug en ramen
die lijken op de welbekende patrijspoorten uit
de Enterprise. Het 'pièce de résistance' van de
nieuwe inrichting is echter een drie-dimensio
neel plafond met een 'oneindige' spiegel. "Je
kunt er nogal duizelig van worden", aldus
Alleyne. "Maar het lijkt net alsof je in de ruim
te aan het staren bent".

Alleyne gebruikte vele tijdschriften en infor
matie van NASA om het design precies goed
te krijgen. "Wat me echt fascineert aan Star
Trek is de artistieke en technologische kant
van het verhaal", legt de voormalige dj uit.

Lucie Blom

'Enterprise . {ET]

STARTREKTERUGNMR DE OORSPRONG

Gaat Star Trek StarWars achterna? Na deel 4,5
en zes, kregen we het eerste deel te zien. Star
Trek gaat met de nieuwste serie hetzelfde doen!
In ieder geval hebben de schrijvers Rick Berman
en Brannon Braga beloofd, dat ze zich absoluut
zullen houden aan de Star Trek grondgedachte
van Gene Roddenberry.

De serie speelt zich af in de 22ste eeuw, zo'n
150 jaar voor 'The Original Serie (TOS)'.
'Enterprise' laat de eerste mensen zien, die de
ruimte gaan onderzoeken. Onder leiding van
Kapitein Jonathan Archer, gespeeld door Scott
Bakuia, gaat de bemanning het heelal in.
Scott Bakuia speelde eerder in de serie
'Quantum Leap'. Als de serie begint, zit de
bemanning nog niet echt op de lijn van Gene
Roddenberry's ideeën met betrekking tot
onderlinge vriendschap en verdraagzaam

heid. Dat maakt de
serie dan ook wat
levendiger, vermoe
den we.

Brannon Braga is
van mening dat in
Deep Space 9 en
Voyager er toch wat
van de echte Star
Trek spirit is verd
wenen. Het werd
dus tijd om terug te

gaan naar de basisgedachte. De kracht van
'Enterprise' zal liggen in het feit dat het schip
op zijn reizen, voor het eerst nieuwe volkeren
ontmoet, terwijl de 'Star Trek-fan' al weet
hoe dat zich in de loop der eeuwen gaat ont
wikkelen. Een van de schrijvers is Stephen
Beek,die eerder al schreef voor de serie 'Seven
Days'. Roxann Dawson zal de 7de aflevering
regisseren! Het nieuwe enterprise starship
NX-Ol, zal kleiner zijn dan de latere versies.
Van Warpdrive is nog geen
sprake. Het schip heeft wat
weg van de Akira
class schepen, die in
First Contact werden
gebruikt (NCC-63549).

De nieuwe uniformen worden beschreven als
navy blue jumpsuits, waaronder een zwart
t-shirt wordt gedragen. De uniformen lijken
veel op de huidige NASA uniformen.
Naast Scott Bakuia als captain, vormen Linda
Park (Hoshi Sato,
communications offi
eer), Connor Trinneer
(Charles Tucker 111,
engineer), Jolene
Blalock (Vulcan T'Pol,
first officer), [ohn
Billingsley (Dr. Phlox,
medical officer),
Dominic Keating
(Malcolm Reed, wea
pons man) en
Anthony Mont
gomery (Travis May
weather, navigator)
de vaste bemanning.
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Hoe vinden gasten het huis eigenlijk? "Mijn
moeder vindt het niet echt gezellig", aldus
Alleyne. "Maar ik zet gewoon een kopje thee
als iemand op bezoek komt".

Nieuwste releases
Releaseschema Rental DVD
17 Juli Star Trek IV
16 Oktober Star Trek 111
27 November Star Trek 11

Releaseschema Sell Thru DVD
20 Februari Star Trek VI
13 Maart Star Trek V
17 Juli Star Trek IV
16 Oktober Star Trek 111
13 November Star Trek 11

Bovenstaande data zijn onder voorbehoud

Scott Bakuia en zijn medespelers hebben
adviezen gekregen van Jonathan Frakes(Riker)
en Brent Spiner (Data), met name over de
ingewikkelde terminologieën.

Op 14 juni werd de eerste aflevering afgeslo
ten met 'Broken Bow'. De eerste ontmoeting
van de mensheid met Klingons, die er uit zul
len zien als in 'The motion Picture' en niet
zoals in de TOS. Op 26 september zal UPN de
pilot van 2 uur uit gaan zenden. Wij zullen
nog even moeten wachten. Maar video, Satl
of TV: iedere Star trek fan is natuurlijk blij dat
Star Trek nog lang niet is afgelopen.

Overigens zal deze nieuwe serie niet vooraf
gaan met de letters ST. Dus geen 'Star Trek:
Enterprise', maar simpel en alleen:
'Enterprise' (ET).
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Tuvok

Brieven

Hallo, Iedereenin het Alfa kwadrant
Demeningenzijn erg verdeelddit keer,de vorm
geving van het vorigemagazine isniet bij ieder
een in de smaakgevallen en ook proef ik uit de
brieven dat er uit vanuit de leden ontevreden
heid is overde recentheidvan het magazine.
We proberen er vanuit het Delta kwadrant er
alles aan te doen (want bij de AVROzijn we
helaasnog lang niet thuis...) om het magazine
zo diversen interessantmogelijk te maken.
Deeerstestap isdoor velemensennu gezet; een
reactiegeven,maar dat is vrij gemakkelijk.
Bedenkechterdat er diversepersonenbehoorlijk
wat uurtjes in stekenom dit magazine mogelijk
te maken voorjullie, de leden,maar dit magazi
ne is nog altijd voor de leden en vooral d66r de
leden. Dus stuur eenseen brief, schrijf een ver
haal over je favoriete karakter, anders dreigt
Sevenof Nine op dit magazine "de Omegapor
ticie" los te laten. En daar is zelfs Janeway het
niet meeeens,want dat zou ze de Hirogennog
niet toewensen.Veelleesplezier

Naar aanleiding van de melding 'Koopjes' op
pagina 3 van Nieuwsbrief 3: niet alleen Boek
handel De Siegte (met een 'g', want zo 'slecht'
is die boekhandel niet!) zijn regelmatig STAR
TREKboeken voor weinig te koop. Ook een
interessant adres is The English Bookshop op
de Kalverstraat in Amsterdam (bijna helemaal
aan het begin bij de Munttoren) heeft een aar
dig en vooral zeer voordelig aanbod van STAR
TREKboeken (ook gesproken boeken op CD).
Het is ramsj, maar van goede kwaliteit.

Hendrik Jan Brakels

Bedanktvoorje tip, Hendrik

Hoe is het met jouw ogen gesteld? Kon jij die
pagina's 2 en 3 in magazine 3 wel lezen? Of
heb jij daar speciale brillen voor?

Een bezorgd lid

Bedanktvoorje bezorgdheid,bezorgd lid.
Men heeft mij via subspace op de hoogte
gebrachtvandit fenomeenen ik had na veleuren
vanmeditatiegeenbril meernodig om de tekst te
kunnenlezen.Persoonlijk(maar eigenlijkhebben
Vuleonsgeenpersoonlijkemening) vind ik het wel
passenin deuitstraling van het magazine.

Ik ben nou ongeveer 2 maanden lid van dit
blad. Het is supercool maar willen jullie wat
meer aandacht besteden aan Star Trek model
bouw. Wat zijn goede pakketten en zo.

schram_paul@hotmail.com

Kapitein [onewav voelt zich zeer vereerden zo
ook Picarden Siskooverhet feit dat er bouwmo-

dellen bestaan van hun schepen. Vooral Deep
SpaceNine iseenaanrader, volgensSiska. Maar
hier heb ik tochmijn twijfelsover... Ik zou de USS
Voyagerkiezen.

D n1

Hierbij wilde ik mijn abonnement opzeggen.
Hoewel ik weet dat jullie een vrijwilligers orga
nisatie zijn, moet er toch meer mogelijk zijn
om het allemaal wat onderhoudender te
maken. Maak eens contact met Paramount
om die geweldige schematics van al die ver
schillende schepen te verkrijgen die ze leveren
aan de buitenlandse Startrek magazines. Kan
je meteen weer voor tig bladen twee of drie
pagina's vullen.
Verder komt het eigenlijk elke uitgave weer op
hetzelfde neer wat jullie drukken. Na twee
perioden lidmaatschap had ik meer verbete
ring verwacht. Weinig schokkends en meestal
nogal overduidelijke uitspraken. Zo heb ik
allang info over de complete bemanning van
de nieuwe serie. Inclusief achtergrond van de
karakters. Simpelweg www.trektoday.com of

zo bezoeken. Kunnen jullie daar niet vragen
om de info te mogen gebruiken of zo? Of
www.ditl.org voor ladingen info over schepen
van alle klassen en rassen. Medunkt dat een
vermeldinkje of een belofte tot wat reclame bij
deze webmaster best wel wat toestemming
tot gebruik kan opleveren.

Er zijn zoveel mogelijkheden ...
Sorry, maar ik zeg op. Misschien dat ik later
nog eens kijk of het al wat wordt.

Regards,
Ronaid Berghout

Neelix is zojuist met ernstigehartklachten opge
nomen in de ziekenboeg! Dit had de arme
Talaxiaannooit aan zien komen, als moraaloffi
cier heeft hij de taak gekregen om het moraal
hoog te houden onder de ledenen in dit geval is
Neelix heel erg geschrokkenvan jouw brief. De
dokter weet niet of Neelix er nog wel bovenop
komt, maar hij heeft wel voor hetere vuren
gestaanduswedenkenwel dat ie het redt. Maar
laat onzegestippelde vriend voortaan niet meer
zo schrikken,Ronaid.

Hierbij schrijf ik u een e-mailtje voor een sug
gestie. Een lange tijd ben ik lid geweest van
uw fanclub, maar heb het jaren geleden moe
ten opgeven wegens geldgebrek. Toch ben ik
een grote Star Trek-fan en bezoek uw clubda
gen nog steeds. Ik vroeg me af of het mogelijk
was om eigen materiaal te plaatsen in uw
magazine, gewoon voor de leden die het
lezen. Ik heb tijden geleden een keer een
comic/strip gemaakt over de TOS-crew met
kerst. Het is een comedy-strip en ik vroeg mij
af of jullie interesse hadden om deze te plaat
sen in jullie magazine, aangezien jullie dat
vroeger ook wel eens deden met andere club
leden, die korte verhalen schreven en strips
plaatsten. Als u wilt, kan ik een copie naar u



sturen en kunt u zelf beslissenof u het
wil plaatsen. Copyright aan mij is wel
gewenst.
Bij voorbaat dank voor uw aandacht,

Wendy van Veeren.
w_veeren@hotmail.com

Stuur maar op, Wendy.Wezijn heel benieuwd.
Uiteraard kunnen we geen plaatsing garande
ren, maar we zijn heel nieuwsgierig.

.. sh v "") 111

Hier een briefje om aan iedereen in het Delta
kwadrant te laten lezen! (kun je weer eens
werken aan je sociale vaardigheden). Helaas
heb ik je de vorige keer niets kunnen sturen
door een storing in een plasma leiding op
mijn shutteltje!! Dat krijg je als moderne doe
het-zelfster!!!Als je tijd hebt, vraag dan of
Harry ff kan mailen want er zit geloof ik wel
meer fout!!!Bij deze wil ik ook heel graag de
groeten doen aan:
Barcaly, Switch, Deanna en Teach en verder
iedereen die ik ben vergeten!!En veel sterkte
met de gerechten van Neelix!!!

Oyori, Lt.Chrystal

Na'shayaChrystal,
Heb je de shuttle inmiddels ol laten repareren?
Eenplasma leiding... Kom eens langs, dan kan
B'elannaof Harry er eensnaar kijken. Ik merkuit
je brief dat je Harry prefereert boven een echte
Klingon vrouw vol temperament. Ik zal de groe
ten doen aan iedereenaan boord en ook eens
aan dedokter als ik vooronderzoekaan de beurt

ben. Hij ismaar eenhologram, maar hij stelt het
zeker op prijs om de groeten te mogen ontvan
gen van een lieutenant.

RestE' redacti('I~':f fJ.

Ik wilde dit al een tijdje doen alleen kwam het
er nooit van, maar ik wil het nu toch even
kwijt. Er zijn ongetwijfeld leden die heel graag
willen weten wat er in de aankomende seizoe
nen van StarTrek Voyager en straks (SPOILER!)
de nieuwe serie gaat gebeuren. Dat is hun
goed recht. Alleen zijn er ook mensen (zoals
ik) die juist verrast willen worden en zo weinig
mogelijk van de verhaallijn af willen weten.

Nu is het probleem dat in het blad niet goed
wordt aangegeven wanneer en of een stukje
spoilers (ik neem aan dat iedereen weet waar
ik het over heb)bevat. Ik zou graag willen dat
er in het vervolg even wordt meegedeeld of
een stukje spoilers bevat, zodat iemand die
graag verrast word niet onverwacht de ont
knoping van een of andere aflevering/serie
enzovoorts leest.
Alvast bedankt,
Live long and prosper.

Vienna, Android, Dekker.
princess_leia15@hotmail.com

De spoilervan Star Trek:Voyageris in het vorige
nummer duidelijk aangegeven door rode tekst
vóór de spoiler,is dit je niet opgevallen?
Ik hoop dat je nog niet weet hoeonsgrote avon
tuur in het Delta quadrant afloopt, want het is
b/ïzonderspannend engevaarlijk in de laatste 2
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afleveringen. Weet je al waar de nieuwste
Voyagerfilm overgaat?

Gisteren was ik op het internet aan het zoeken
naar info over ...... Daarbij kwam ik een site
tegen die zo vulgair is dat er wel actie tegen
ondernomen moet worden. Deze site heeft
foto's van verscheidene sterren bewerkt waar
door het lijkt alsof ze naakt geposeerd heb
ben. Hierbij zat ook tot mijn afgrijnzen een
foto van .....
De site geeft al aan dat de foto's nep zijn en
dat dit niet serieus genomen moet worden.
Hoe kan ik dit niet serieus nemen! De privacy
van al deze vrouwen wordt geschonden! Ik
neem aan dat jullie het met me eens zijn wan
neer ik zeg dat dit niet door de beugel kan!
Helaas vermeldde deze site niet een e-mail
adres waar ik de makers van deze foto's even
goed de waarheid kon vertellen! Ik had
gehoopt dat jij toevallig een (e-mail)adres
hebt waar een van de Star Trek actrices die
door deze site getroffen is op de hoogte kan
stellen van het bestaan van deze site.
Misschien kan die dan wat doen aan deze
mensonterende praktijken!
Met vriendelijke groet,

Ferry
ferry_rudolph@planet.nl

Helaas,Ferry,ziekegeestenheb je overalen nee,
ik heb geene-mail adressen.Wiewel?

Van mijn vriendin heb ik gehoord dat je graag
post ontvangt!!! Ik ben nu verplicht om ook
maar wat te schrijven ..Hoi! Wanneer komen
jullie thuis? Dan zet ik de koffie alvast klaar.
Of heb je liever thee, of melk, of sinaasappel
sap, of appelsap, of chocolademelk, of cola, of
sinasplat water, minder plat water, geen
water? Weet je wat, ik ga ondertussen even op
vakantie, en als ik terug ben, dan hoor ..sorry..
lees ik het wel.
Salute, goodbye, auf wiederschnitzel,
houdoe!

Bischco

Bedankt voor je leuke bericht, Bischco.Eenkop
koffie gaat er altijd in, versneem ik aan?
Het donkere spul van de replicator is niet altijd
evenlekkeren ergaat toch niets bovenversekof
fie tijdens een late of vooral vroegedienst. Maar
hou je het wel zolang vers?Het kan nog wel
evenduren voordat we thuis zijn, namelijk. Veel
plezier tiiäens je vakantie en hoop je ooit in
levende lijve te mogen ontmoeten met een vers
kopje koffie. Dat zou lekkerzijn.

Livelong and prosper
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Ericvan der Ven

Vrijwilliger zijn bij
de The Flying Dutch

Op de afgelopen jaarvergadering heb ik beloofd
om een stukje te schrijven over het vrijwilliger
zijn bij onze vereniging. Hier is het dan.

Wat houdt het in
om vrijwilliger te
zijn van The
Flying Dutch?
Als je vrijwilliger
bent, zet je je in
voor de vereniging.

Dat kan op vele manieren. Zoals de meeste
leden weten, werken de vrijwilligers altijd op
de conventies mee om alle bezoekers een fijne
dag te bezorgen. Ook kom je wel eens vrijwil
ligers tegen als je een Sf- of verzamelaarsbeurs
bezoekt. Vrijwilligers worden meestal ingezet
als de pers (tv, radio, tijdschriften en kranten)
mensen zoekt die over Star Trek willen praten.
Wat niet veel leden weten is, dat zes keer per

jaar een aantal vrijwilligers op een zaterdag
bijeenkomen om ons magazine verzendklaar
te maken.
Verder zijn er vrijwilligers actief in het bestuur
en natuurlijk bij het maken van dit magazine.

Wat wordt er van een vrijwilliger
verwacht?
Er wordt niet van je verwacht dat je je voor
iedere activiteit opgeeft. Wat wel van je ver
wacht wordt is dat je regelmatig aan een
activiteit meedoet. En regelmatig kan best
een of twee keer per jaar zijn. Zo hebben we
vrijwilligers in Limburg wonen, die zich
alleen opgeven als er iets in hun buurt geor
ganiseerd wordt.

Er zijn ook vrijwilligers die zich alleen voor
één bepaalde activiteit opgeven, bijv. alleen
conventies of alleen beurzen. En zelfs dan
hoef je je niet voor alle conventies of beurzen
op te geven.
Sommige leden denken dat je alleen maar vrij
williger kan zijn als je een Star Trek uniform
hebt, maar dat is zeker niet waar. Ook vrijwilli
gers zonder uniform zijn welkom.

Wat doet The Flying Dutch
voor zijn vrijwilligers?
Erworden regelmatig cursusweekenden voor
de vrijwilligers gehouden. 1 en 2 december is
er bijvoorbeeld een. Dit weekend is speciaal
gericht op de startende vrijwilliger.
Daarnaast worden speciale activiteiten geor
ganiseerd. Zo hebben we al eens een Starfleet
bal gehad. Dit is een weekend waarin het de
bedoeling is om plezier te hebben!
AI twee keer is er een andere hobbydag
geweest. Hierin komen de vrijwilligers bij
elkaar en laten we elkaar onze niet Star Trek
hobby's zien.
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Binnen de vrijwilligers groep hebben we onze
eigen moraal officier en die organiseert regel
matig een uitje. Zo zijn de vrijwilligers al eens
een dagje op stap geweest naar Amsterdam,
gaan we in september een aantal dagjes weg
en wordt er in het najaar ook een vrijwilligers
weekend georganiseerd. AI deze activiteiten
zijn geheel op vrijwillige basis.

Vaakgaan groepjes vrijwilligers samen naar bui
tenlandse conventies. In het vorige magazine
heeft u een stukje kunnen lezen over de groep
die naar Bonn is geweest. Afgelopen weekend
is er een groep naar Blackpool geweest. Ook
hier geldt weer, iedereen die meewil kan, maar
er is geen enkele verplichting.

.': ... '.+ . ': .. '. . . . .. ' + .' . ". .
. '. U'S, S ': .~..,. '. + ..
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Voor de vrijwilligers is er een aparte website:
www.starchaser.nl.

Vrijwilliger worden?
Warm gelopen om vrijwilliger te worden?
Geef je op bij Ronaid Gordijn, onze vrijwilli
gerscoördinator. Dit kan op een conventie, via
de postbus of via info@tfd.nl

Grand Nagus EriC

~ 1 ij~ltli®~~iel~i,[.]@1("" y

Met dank aan:
Jaap Moerman voor het beschikbaar stellen van
fotomateriaal van o.a. Blad inpakken cursus
weekend en diverseweekenden.

MET DANK AAN:

Wil jij ook jouw teke
ning of digitaal kunst
werk 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.

Sevenof Nine >
TomLokhorst



Harm Koopman

Uit de doos

'There are always olternatives'

Deze zin moeten ze bij Fleer/Skyboxin gedach
ten hebbengehad, want na 58 handtekeningen
van acteurs uit de originele serie, verdeeld over
twee schitterende compleet uitverkochte sets, 20
handtekeningen van alle prominenten en min
der prominenten uit Star TrekVoyager,werd het
zoeken naar alternatieven toch wel wat moeilijk.
Of niet, want de nieuwe Star Trek film moest
eind 1998 toch weer de nodige mogelijkheden
opleveren.

Allereerst was het natuurlijk
weer leuk dat er een wides
creen formaat tradingcard set
op de markt werd gebracht.
Dal bood op zich toch al iets
extra's, waardoor deze set
net iets meer stijl heeft dan
de gewone tradingcards.

En dan de inhoud. Nog
even en er zitten meer spe

cials in een doos dan basiskaartjes. Voor
dozenkopers is dat misschien aardig, want
het levert natuurlijk meer verschillende
kaartjes op, maar voor verzamelaars en com
pletisten is het weer een extra aanslag op de
portemonnee. Aan de andere kant is het
natuurlijk ook wel weer een uitdaging om
zo'n enorme set compleet te krijgen. Toch
gaat dat in dit geval alleen maar lukken met
een budget van circa 4000 gulden en daar
naast heel veel geluk, want behalve de 72
basiskaartjesvinden we:

9 wardrobe kaarten (in' op de 4 pakjes), 9
scematics kaarten (in eveneens 1 op de 4
pakjes), 9 okudagram kaarten (in , op de 6
pakjes), 9 relationships kaarten (in' op de 8
pakjes), 19 handtekening kaarten (in' op de
36 pakjes, ofwel' per doos) en 7 gold kaarten
(in 1 op de 20 dozen!; of voor de rekenaars
onder ons, 1 op de 720 pakjes). Let wel: van
deze laatste isdit water op de.dozen staat ver
meid, achteraf werd het echter gewij7igd in 1
op de 360 pakjes. Of dit helemaal klopt is ech
ter de vraag. Erwerden 25.000 dozen gepro
duceerd en er zijn van alle 7 gold kaartjes 400
van ieder, dus dan hebben we toch 28.000
dozen nodig?
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Onmiddellijk na
het op de markt
komen van de
set barstten de
discussies los.
De eerste verhit
te discussie ont
stond rondom
de vraag of er
nu nog een tra
dingcard set
ging komen
met handteke-

Harrn pakt Uil-------
ningen van de acteurs uit Star Trek The Next
Generation. Op zich een heel terechte vraag
want van de meeste topacteurs zit in deze set
ook hun handtekening en ja, hoeveel keer wil
je een handtekening van dezelfde acteur
alleen omdat het kaartje er anders uit ziet?
Uiteraard is deze discussie inmiddels verleden
tijd en weten we dat er zelfs niet 1 set maar
liefst 2 sets zijn uitgebracht met handtekenin
gen van de Star Trek The Next Generation
acteurs.

Een tweede discussie die op gang kwam, was
de vraag of we zaten te wachten op een dozijn

handtekeningen van
acteurs die toevallig
in de film figureren.
Want laten we eerlijk
zijn: wie kent op dit
moment Stephanie
Niznik, Breon
Gorman of john
Hostetter nog, laat
staan dat we weten
welke rol zij in de
film vervulden (ach
tereenvolgens was
dat: Ensign Perim,
Lt. Curtis en Bolian
Officer). Zoals altijd
zijn er voor- en
tegenstanders, feit
blijft dat het in deze

kaartset er wel wat te veel zijn ten opzichte van
de (minimale) rol die zij vervulden in de film.

Witte doek
Het kan zelfs nog gekker want Skybox ontving
zoals altijd de. afbeeldingen natuurlijk enige
maanden voor de film in première ging en
probeer de Librarian (handtekening van Lee
Arnone-Briggs (Al 5» maar eens terug te vin
den in de film. Haar scènewerd er volledig uit
geknipt! Hetzelfde lot was er overigens ook
voor het promokaartje, waarop Picard Anij
kust; ook die.scène haalde het witte doek niet.
Natuorlijk ontstond er ook een discussie over
het invoegen van een kaartje in 1 op de
'zoveel' dozen. Prijzen van 300 gulden per
kaartje zijn dan meer regel dan uitzondering.
Completisten moeten dan wel erg diep in de
buidel tasten, maar bofkonten blijven er altijd.
Mijn vrouw kocht bij een stripwinkel in
Rotterdam 5 pakjes Insurrection kaartjes en
trok daar, alsof
het de gewoon
ste zaak van de
wereld was, de
gouden jean-Luc
Picard kaart uit!

Naast alle
genoemde
bezwaren is de
inhoud van de
set ten opzich
te van de film
verrassend
compleet.
Toch bleek na
verkoop nog
een andere
vervelende
adder onder het gras te zitten. Van de handte
keningkaart van jean Luc Picard was namelijk
een redemption-versie ingesloten die nog
moest worden toegezonden aan Skybox in
ruil voor een echte. Reden zou zijn dat Picard
op het moment van handtekeningen zetten
niel beschikbaar was en Skybox gezien de
releasedatum van de film de uitlevering van
de set niet op wilde houden. Economisch
gezien is natuurlijk het beste moment om de
kaartjes uit te brengen kort voor de releasede
turn, maar voor de liefhebber een behoorlijk
domper als je geen handtekening maar een
redemptionkaart in je pakje of doos vindt.

Fout gespeld
Patriek Stewart was overigens niet de enige.
Ook de kaart van Levar Burton werd vervan-
gen door een
redemptionkaart,
maar wel om een
hele andere reden.
Zijn naam bleek
namelijk fout
gespeld op het
kaartje. Er stond LeVARBURTON in plaats van
LEVARBURTON en dus besloot Skybox, om
ook hier de deadline niet te missen, tot een
redemptionkaart. Dus voor de echte verzame
laars zijn er twee extra kaartjes te bemachti
gen en daarmee staat de teller op 137
verschillende Insurrection kaartjes.

De volgende keer duikelen we alweer over de
volgende jaargrens heen en belanden we in
1999 met daarin allereerst TOS deel lil, maar
ook met Deep Space Nine en het langver
wachte seizoen 7 van The Next Generation +
nieuwkomer Rittenhouse Archives.
Genoeg reden om reikhalzerid uit te zien naar
een nieuw 'The Flying Dutch' magazine!



Wytse Kloosterman

Internetsites

Dit keer kijken we op websites die ons een blik
gunnen achter de schermen van Star Trek.

Eenerg goede website
is Federation Starship
Databank
(members.tripod.com
/thefsd/menu.html).
Op deze site kom je
alles te weten over het
ontwerpen van bij
voorbeeld Deep Space
Nine, Voyager, de
Deltaflyer, de
Enterprise enz. De ont
werpen (onder het
blokje 'concept art')
zijn toch het meest
interessant op deze
site. Hier vind je com
mentaar van de ont
werpers en de
ontwerpschetsen ont
breken hierbij natuur
lijk ook niet. Hierbij
kwam ik dan ook een
aantal afbeeldingen
tegen die ik nog niet
had gezien zoals die
van de nog relatief
nieuwe Deltaflyer. Ook
de echte modelsche
pen komen hier aan
bod. Compleet met foto's van de modelsche-

pen. Hierdoor zie je hoe gedetail
leerd de modellen zijn. En vaak ook
hoe groot ze zijn.
Dit alles maakt de Federation
Starship Datalink wat mij betreft tot
een van de best en interessantste
Star Trek website van internet!
Zeker het bekijken waard.

STELLAR I:ARTOGRAPHY
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Ook een leuke website is sector 0-0-
1 (www.geocities.com/ncc2364/).
sector 001 is de sector waar de
aarde zich in bevindt. Hierdoor is er
dan ook erg veel Starfleet op deze site te vin
den en dan vooral het uiterlijk van Star Trek.
Deze site lijkt hierdoor wel een kleine Star Trek
encyclopedie. Zo zijn er dedication plaques te
vinden. Maar ook logo's en diagrammen.
Envraag je je af hoe die uniformen er nou ook
alweer uitzagen, dan kun je ook op deze web
site terech t.

Een website die toch nog niet zo erg veel
informatie heeft, maar er
wel goed uitziet is de
Quantumthreshold
(www.avalonsector.com/
quantumthreshold/).
Met name het steeds ver
anderende uiterlijk is aan
trekkelijk. Je komt nog
wel wat vaak 'under con
struction' tegen, maar dit
is een goed begin. Ook
hier zijn wat leuke plaat
jes te vinden die ik nog
niet eerder ben tegenge
komen. Ook op deze site
vind je veel informatie

over het uiterlijk van Star Trek. Enhier worden
sommige Star trek begrippen uitgelegd. Zoals
de quantum torpedo en de quantumdrive.

Enterprise
Dan volgen hier nog enkele Enterprise links.
Enterprise is uiteraard de nieuwste Star Trek
serie.
Toen ik dit schreef (half juni) was er op de sites
nog weinig informatie te vinden. Maar dit is
waarschijnlijk wel anders als jullie dit lezen.
Enkele Enterprise sites: www.enterpriseuk.tv/.
www.enterprisebrasil.cjb.net/, www.stenterp
rise.com en http://us.imdb.com/Title?
0244365. En houdt natuurlijk voor Enterprise
ook de officiële site in de gaten (www.star
trek.com).

Ik heb weinig geluk met de adressen van mijn
website en zodoende is het weer eens veran
derd. Hier weer een nieuw adres: www.wytse
kloosterman.flappie.nl

Weet je zelf nog een leuke website, mail me
dan via TFDSearch@Hotmail.com. De site is
weer geüpdate wytsekloosterman.flappie.nl .
Zo is er nu een nieuws pagina te vinden met
het laatste nieuws. Ben je nog naar een
bepaalde site op zoek dan hoor ik dit graag
van je via e-mail.



Marisa Dijkstra

Boekrecensie

Eigenlijk stond voor deze keer Strange New
Worlds op de rol, maar ik had wat moeite om
deel 4 te krijgen dus die houden jullie nog
tegoed van me. Toch was er ook deze keer
weer genoeg nieuw boekenvoer om uit te kie
zen. Voor al degenen die hun kennis willen
testen, test ik straks een tweetal Triviaboeken
en zullen we zien hoe 'definitive' ze in werke
lijkheid zijn. Nu eerst echter twee boeken van
Oeep Space Nine.

STARTREK: OEEP SPACE NINE AVATAR
By S.O. Perry

Book One of Two
ISBN0-7434-0050-X
Book Two of Two
ISBN0-7434-0051-8

ging gewoon op oude voet verder in
Generations. Maar wat moet je wanneer een
serie eindigt met een strijd der strijden waarna
vervolgens de helft van de bemanning of ver
trekt, of in een vuurput duikt? Dan huur je een
goede auteur in!
Na haar bijdrage van Audrid en [oran in The
Lives of Oax, heeft S.O. Perry zich nu ook
mogen storten op een volledige roman, zelfs
twee achter elkaar. Hierbij had zij de moeilijke
taak om een basis te leggen voor hoe men de
serie in de boeken voortzet, een taak die zij bij
zonder goed heeft volbracht.

Boek een begint met wat er allemaal in de 50
voorgaande jaren is gebeurd, oplopend tot de
climax van 'What You Leave Behind'. Na het
lezen hiervan ben je helemaal klaar om in
Avatar te duiken en Avatar duikt er zelf ook
meteen goed in. Het begint helemaal in OSN
stijl met een eeuwenoude profetie. Er vindt
een moord met daaropvolgende zelfmoord

plaats op het station. Niet lang
daarna worden ze aangevallen
door de [ern'Hadar die het sta
tion tot op de rand van de tota
le vernietiging weet te brengen
(en het daar niet bij willen
laten), met als mogelijk gevolg
dat de hele oorlog weer
opnieuw begint. Als laatste
komt daar nog vedek Yevir
Linjaren aan boord met niet
geheel zuivere bedoelingen. En
dit zijn nog maar de grote pro
blemen. Verder zijn er nog de
relatieproblemen van Bashir en
Oax, de problemen die Kassidy
heeft met haar nieuwe rol in de
Bajoraanse maatschappij en de

burden of command van Kira. De nieuwe
leden van de bemanning zijn ook niet zonder
last. Kapt-Itz. Vaughn torst het resultaat van
80 jaar Starfleet-dienst met zich mee, Thirishar
ch'Thane, een Andorian, zit met alles wat van
uit zijn maatschappij van hem verwacht wordt
en als laatste Ro.Aan haar problemen begin ik
al helemaal niet. Kortom, er gebeurt genoeg.
En mocht het toch nog niet genoeg zijn, ook

'Avatar (de (m.); g.mv) [1926-1950 < Oud-Ind.
Avatarah (afdaling, afstamming)] 1. (eig ..
Hindoeïsme)afdaling, d.i. vleeswording van een
godheid, m.n. van Visjnoe.'

Toen The Next Generation voor de laatste keer
ten tonele mocht verschijnen in 'All Good
Things .. .' was dit voor de serie boeken een
weinig traumatische ervaring. De bemanning

voor de bemanning van de Enterprise (E) is er
nog een rol weggelegd. Meer dan een opzet
je tot het hele verhaal zal ik hier niet geven,
meer zal ik niet verklappen, hoewel er ten alle
tijde nog genoeg over zou blijven om te ver
rassen en te onderhouden.

Perry geeft er blijk van goed in de stof te zit
ten. Avatar zit vol verwijzingen naar eerdere
gebeurtenissen in de verschillende series (ook
gebeurtenissen in de papieren wereld, zie bij
voorbeeld de herkomst van enkele van de
nieuwe bemanningsleden). Wie kent
Crewman Tarses nog en wat zou er toch zijn
gebeurd met de man die door Sisko naar huis
werd gestuurd in 'Rapture'? Het zijn dit soort
links die een verhaal toch weer net wat meer
geven. Bovendien brengt zij het verhaal met
een reuzenvaart en verveelt het nergens. De
personages worden goed neergezet, en voor
al Kira wordt qua aandacht goed bedeeld (een
enkele keer tot op het fanatieke af). Voor de
actieliefhebbers is er voldoende te vinden en
ook zij die van Profeten, bezielden en mystiek
niet genoeg kunnen krijgen, zullen zich hier
thuis voelen.
S.O. Perry laat het niet bij Avatar, in de komen
de Section 31- serie zal zij wederom een bij
drage leveren, hopelijk van hetzelfde kaliber
als dit werk.

THE DEFINITIVE STARTREK TRIVIA BOOK
ByJil! Sherwin

Volume 1
ISBN 0-671-04182-7
Volume 2
ISBN 0-7434-1281-8

1 Match the following runabouts with the
episodes in which they were destroyed.*
A U.S.S.Gander
B U.S.S.Ganges
C U.S.S.Mekong
o U.S.S.Orinoco
E U.S.S.Shenandoah
F U.S.S.Yangtzee Kiang
G U.S.S.Yukon



'Armageddon Game'
11 'Battle lines'
111'By Inferno's light'
IV 'The Die Is Cast'
V 'Our Man Bashir'
VI 'Penumbra'
VII 'Valiant'

Star Trek ons heeft opgeleverd. Niet iedereen
weet deze vragen echter leuk genoeg te
maken zodat twee boeken vol (meer dan vier
duizend vragen) nog steeds boeiend blijven.
De vragen lopen uiteen van gewoon makkelijk
tot meteen naar de antwoordenlijst bladeren.
Erzijn meerkeuzevragen, open vragen en aan
elkaar-koppel-vragen. De onderverdeling in
de verschillende thema's geeft niet alleen het
idee dat je nog ergens met de vragen heen
gaat. Ze maakt ook dat je de dingen die je niet
interesseert, of waar je geen kaasvan gegeten
hebt, gewoon over kan slaan. Fotovragen die
in deel een nog maar één enkele keer voorko
men, zien we gelukkig vaker terugkomen in
deel twee. Het is juist die minder tekstuele
vorm van een vraag stellen (en dan niet alleen
met foto's) die dit soort boeken meer de moei
te waard maakt en helaas is dat toch te weinig
uitgebuit. Bij het doorwerken van deze boe
ken wordt duidelijk hoeveel informatie er
eigenlijk over je heen wordt uitgestort als je

een beetje regelmatig Star Trek
volgt. Ook wordt duidelijk dat
er nog eens een keer zoveel
vragen gesteld kunnen wor
den, 'definitive' zijn dit soort
boeken dan ook nooit, hoewel
Jill Sherwin al een heel eind
komt.
Waarschijnlijk zal het dan ook
niet bij deel twee blijven. Tot
het echter zo ver is, houden
deze twee boeken je nog wel
even zoet.

2 What youngster aboard the Enterprise
had an 'Imaginary Friend'?

3 What is Spock's blood type?

4 What caused an exact duplicate of
Voyager to be made in 'Deadlock'?

5 Kolems are
A Tavnian prayer beads
B A Numirian energy souree
C Romulan units of measurement

for power flow
D Extra-warm leggings Morn had

Garak sew for him

Geen moeite gehad met de bovenstaande
vragen? Dan weet je dat je teveel Star Trek
kijkt. Envoor wie door deze vragen enkel maar
lekker isgemaakt, wees niet bevreesd, er staan
er nog veel meer (en gelukkig ook veel minder
moeilijke voor ons mindere goden) in twee
door Pocket Books uitgegeven trivia boeken.
Iedere gek kan natuurlijk vragen bedenken
over de honderden uren televisie die 35 jaar

*Antwoorden op de vragen:
1 A-VI, 8-1, C-/V, D-V, E-VII, F-II, G-III
2 Clora Sutter;
3 T-negative
4 A spatie! scission
5 C:Romulanunits of measurement

for power flow

AANRADER

Hoewel DweIlers in the Crucible (Star Trek:
TOS #25) niet
meer gedrukt
wordt, mag zij
onder geen
beding ontbre
ken in het lijstje
van aanraders.
Ik geef toe dat
ik niet zo'n
lezer ben van
TOS pockets en
wanneer ik dan
ook aan eentje
begin moet er
wel iets meer
zijn dan dat ze
op de plank bij
de boekhande-
laar staat.
Ik heb DweIlers ooit gekregen bij een tijd
schrift en dat is ook de enige reden dat ik er
aan begonnen ben. De reden dat ik dit boek
ook zo geslaagd vond, was dat ze eigenlijk
weinig met de originele serie van doen had.
De bemanning van de Enterprise heeft wel
een rol in het geheel, maar deze is slechts van
ondergeschikt belang. Ze vertelt het verhaal
van twee vrouwen, een mens en een Vulcan,
die in hun tegenslag een hechte vriendschap
smeden. Op mooie en soms wrede wijze
wordt hun ontvoering van vukan, latere gijze
ling en hun manier om daar individueel én
samen het hoofd aan te bieden beschreven.
Bijna direct leef je helemaal met ze mee, iets
wat gedurende het vrij lange verhaal niet
afneemt. Een verhaal overigens dat wat meer
volwassen elementen niet schuwt en van
begin tot eind boeit. Eenmeesterlijke verhaal.



Yvesvan Gennip

Episode guide

DEEPSPACENINE - SEIZOENEEN

In de wereld van Star Trek, die inmiddels vier
seriesennegen filmsgraal is (met eenvijfdeserie
en tiende film verwacht binnen eenjaar) is Deep
SpaceNine lol nu toe de meest complexe. Vele
verhaallijnen en regelmatig terugkerendekarak
tersmakendezeserievoormij tot eengroot suc
ces,maar kunnen bij andere kijkers, die niet de
hele seriehebben gevolgd, tot grote verwarring
leiden. Nu DS9 dagelijks herhaald wordt door
Veronicaen de BBCeindelijk aan het zevendeen
laatste seizoenis begonnen, lijkt het mij de juis
te tijd om iets overDS9 te schrijven voor TFD.
Ik zal de serieper seizoenbeschrijven.

Ik zal niet zozeer een beschrijving per afleve
ring geven, maar een beschrijving van de ver
haallijnen en karakterontwikkelingen waaraan
de serie zijn succes te danken heeft. Aan het
begin van elk seizoen zal ik wel een lijst met de
afleveringen geven, vergezeld van een starda
te (tussen haakjes) voor zover gemeld in de
aflevering. De nummering in de episode gui
des is een eigen nummering om de volgorde
van uitzenden weer te geven (het zijn dus
geen officiële productienummers).
Bij verwijzingen naar andere Star Trek afleve
ringen of films zal ik de volgende afkortingen
gebruiken: TOS (The Original Series), TNG
(The Next Generation), DS9 (Deep Space
Nine), VOY (Voyager), STI t/m STVI (de films
Star Trek I t/m VI), ST: GEN (de film
Generations), ST:FC (de film First Contact) en
ST:IN (de film Insurrection).

Thrse a-e the vovaqes .

DEEP SPACE NINE, JAAR 1 Stardate:
001 Emissary,part I 46379.1
002 Emissary, part 11 46379.1
003 A Man Alone 46421.5
004 PastPrologue n.v.t.
005 Babel 46423.7
006 Captive Persuit n.v.l.
007 Q-Less 46531.2
008 Dax 46910.1
009 The Passenger n.v.l.
010 Move Along Home n.v.t.
011 The Nagus n.v.t.
012 Vortex n.v.t.
013 Battle Lines n.v.t.
014 The Story teller 46729.1
015 Progress 46844.3
016 If Wishes Were Horses n.v.t.
017 The Forsaken 46925.1
018 Dramatis Personae 46922.3
019 Duet n.v.l.
020 In the Hands of the Prophets n.v.t.

Bajor en de Federatie
De serie begint met de komst van
Commander Benjamin Sisko en zijn zoon [ake
op het ruimtestation Deep Space Nine
(Emissary). Dit station, van Cardassiaanse
makelij en voorheen Terok Nor genaamd,
werd door de Cardassianen gebruikt voor de
verwerking van mijnbouwproducten door
Bajoraanse slaven. Nu de Cardassianen zich
van Bajor hebben teruggetrokken verlaten ze
ook het station. Omdat de voorlopige rege
ring op Bajor de zaken die de nieuw verwor
ven vrijheid voor Bajor met zich meebrengen
niel alleen aankan, vragen ze de Federatie om
hulp. Bij het samen besturen met Bajor neemt
de Federatie zijn intrek in DS9. Sisko krijgt de
opdracht om Bajor klaar te stomen om toe te
treden tot de Federatie. De voornaamste per
sonen op het station zijn Majoor Kira Nerys,
de Bajoraanse verbindingsofficier en voorma
lig verzetsstrijder tijdens de Cardassiaanse
bezetting, de Trill [adzia Daz, dokter Iulian
Bashir, Chief Engineer Miles O'Brien met
vrouw Keiko en dochter Molly (bekend van
TNG), de changeling Odo die als lid van de
Bajoraanse militia veiligheidsofficier is op het
station en de Ferengi barman Quark met zijn
broer Rom en diens zoon Nog. Nog en [ake
raken als leeftijdsgenoten al snel bevriend.

Sisko blijkt helemaal geen zin te hebben in de
hem opgedragen missie. Zijn humeur wordt
er al helemaal niet beter op als de Enterprise
met Captain [ean-Luc Picard (TNG) DS9 aan
doel. Sisko houdt Picard namelijk verant
woordelijk voor de dood van zijn vrouw, die
stierf in het gevecht bij Wolf 359 (TNG, The
Best of Both Worlds, parts I & 11).Bij deze aan
val van de Borg, maakten deze laatste name
lijk gebruik van de kennis van de
geassimileerde Picard.







Theseare the voyages... FINAL FRONTIER

Op het oment dat Sisko aan het twijfelen is
of hij wel moet doorgaan met deze opdracht,
wordt het wormgat ontdekt.
De Bajoranen beschouwen deze directe door
gang tot het Gamma Kwadrant (een ander
deel van 'onze' melkweg, de Federatie
bevindt zich vooral in het Alpha Kwadrant,
hoewel ook gedeeltelijk in het Beta Kwadrant)
als de Hemelse Tempel van hun Goden, de
Profeten. Op aandringen van de geestelijke
leider van de Bajoranen, Kai Opaka, gaat Sisko
het wormgat in, waar hij contact krijgt met de
wormgat wezens/profeten. Dit zijn wezens die
de tijd niet lineair ervaren, zoals wij.
Door deze ervaringen wordt Sisko door de
Bajoranen beschouwd als de Emissary, de
afgevaardigde van de Profeten.

een welkome aanwezigheid.
Inmiddels wordt het ook onrustig in het
Bajoraanse religieuze leven. Kai Opaka strandt
op een planeet in het Gamma Kwadrant
(Battle Lines). Hier strijden twee partijen een
eindeloze strijd, want binnen de atmosfeer
van de planeet kan niemand sterven aan de
opgelopen verwondingen. Iemand die echter
eenmaal op deze planeet 'tot leven is gewekt'
kan deze planeet niet meer verlaten zonder te
sterven. Dit is ook het geval met Kai Opaka en
zij blijft op de planeet achter om de strijdende
partijen te helpen zich met elkaar te verzoe
nen. Door het wegvallen van Opaka als Kai
komt er een machtsvacuüm. De meest logi
sche opvolger van Opaka lijkt de geestelijke
Vedek Bareil, maar de onbetrouwbare Vedek
Winn heeft ook haar zinnen op deze positie
gezet (In the Hands of the Prophets).
Ze roept de Bajoranen op het station op, te
protesteren tegen de goddeloze (wetenschap
pelijke) verhalen over het wormgat/de hemel
se tempel die door Keiko O'Brien op de
stationsschool aan de kinderen worden ver
teld. Dit blijkt onderdeel van een plot te zijn
om Bareil uit te weg te ruimen, hoewel hier
geen bewijzen van naar buiten gebracht kun
nen worden. Bareil overleeft, maar de strijd om
de positie van Kai blijft vooralsnog onbeslist.

De eerste volken uit het Gamma Kwadrant
laten ook niet lang op zich wachten. In
Captive Persuit maken we kennis met een volk
dat zogenaamde intelligente Toskskweekt om
er vervolgens voor eigen plezier op te jagen.
In Move Along Home komen de Wadi door
het wormgat naar het station. Quark denkt ze
met een spelletje te kunnen afzetten, maar
brengt daardoor een aantal bemanningsleden
in gevaar.

Oude bekenden ...
Behalve Picard (Emissary) en natuurlijk O'Brien
en familie die we nog uit TNG kennen, komen
er in dit seizoen nog wat andere oude beken
den langs.
In Past Prologue komen we de Klingon zusters
Lursa en B'Tor Duras tegen, die na de mislukte
Klingon burgeroorlog (TNG, Redemption,
parts I & 11)aan geld voor een nieuw leger
proberen te komen door explosieven aan de
Kohn-Ma beweging te verkopen.
In Q-Less zijn Q (verscheidene TNG afleverin
gen, waaronder Encounter at Farpoint, parts I
& 11en All Good Things ..., parts I & 11)en Vash
(TNG, Captain's Holiday en Qpid) van de par
tij. Quark zet een veiling op van spullen die
Vash uit het Gamma Kwadrant heeft meege
nomen na haar omzwervingen met Q, maar
een van de spullen blijkt een gevaar voor het
station.

Bajor, een gekwelde wereld
Zowel op planetaire schaal als in het persoon
lijke leven van de Bajoranen heeft de
Cardassiaanse bezetting zijn sporen nagela
ten. Zo blijkt het heel lastig te zijn voor de
Bajoranen om de hulp van de Federatie te
aanvaarden, omdat ze niet graag hun her
overde vrijheden willen opgeven.
Voor sommigen is de aanwezigheid van de
Federatie gewoon een soort nieuwe bezetting
(hoewel er geen Federatie personeel op Bajor
zelf aanwezig is). De Kohn-Ma beweging pro
beert zelfs het wormgat te vernietigen om zo
het belang van Bajor voor de Federatie te
doen afnemen (Past Prologue). Ook Kira heeft
in het begin moeite met haar nieuwe collega's
en haar loyaliteit wordt danig op de proef
gesteld (Past Prologue en Progress), maar uit
eindelijk beschouwt ze de Federatie toch als

Cardassianen, Ferengi's en andere volken
Ook de Cardassianen spelen een prominente
rol in DS9. In Emissary maken we kennis met
Gul Dukat, de voormalige commandant van
Terok Nor. Hij was zeer tegen het terugtrekken
van de Cardassianen van Bajor en hoopt nog
altijd eens terug te keren op zijn Terok Nor.

Een andere Cardassian
die we tegenkomen is
Elim Garak. Persoonlijke
vijand van Dukat en ver
bannen van Cardassia,
woont hij tegenwoordig
op DS9 en werkt daar als
kleermaker. Hij raakt
bevriend met Bashir en
hoewel deze laatste ver
moedt dat de mysterieu
ze Garak een spion is,
houdt deze vol dat het
slechts 'plain, simple
Garak' is (Past Prologue).

... en nieuwe helden
Enhoe is het de nog niet hierboven besproken
leden van de vaste cast intussen vergaan?
)adzia Dax, de Tri11,blijkt al verscheidene
levens achter de rug te hebben. De meest
aansprekende hiervan is Curzon Dax, oude
vriend van Sisko, rokkenjager en beroemd
diplomaat (Dax).

Odo blijft vooralsnog onwetend over zijn
afkomst, omdat 'hoop op opheldering die hij
in Vortex koesterde op een dood spoor geba
seerd bleek.

De familie O'Brien heeft zich op het station
gevestigd. Keiko vult haar tijd op het station
door de aanwezige kinderen les te geven.
Over Sisko, Kira en Quark staat in het voor
gaande al genoeg vermeld.

De kaarten zijn geschud, de bemanning is op
zijn plaats en geïntroduceerd en de eerste
voorzichtige stapjes naar een zevenjarig tapijt
werk van ineengestrengelde verhaallijnen zijn
gezet. Hopelijk kom ik binnenkort toe aan een
beschrijving van DS9's tweede seizoen.
Voor nu bedankt en veel Star Trek plezier met
de overdosis aan herhalingen die tegenwoor
dig op tv voorbij komen,

Via Quark en zijn familie
komen we in aanraking
met de Ferengi cultuur.
Aan het hoofd van de
Ferengi Alliance staat de
Grand Nagus. Wanneer
de huidige Nagus Zek
sterft, wordt Quark tot
zijn grote verbazing tot
zijn opvolger benoemd
(The Nagus). AI snel blijkt
echter dat de Nagus nog
leeft en dat het slechts
een test was om te kijken
of Zeks zoon Krax klaar
was om ooit zijn vader op
te volgen.

'Plain Simpie' Yvesvan Gennip
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Tom lokhorst

De Cardassians

Cardassianswaren te zien in enkele 'The Next
Generation' en 'Voyager'-afleveringen (al dan
niet holografisch). Het best bekend zijn ze uiter
aard door 'Star Trek:Deep SpaceNine' waar zij,
vooral in de afleveringen tijdens de Dominion
oorlog, een zeer prominente rol spelen. In dit
artikel zal ik proberen de ietwat mysterieuze
sfeerdie volgens sommigen rond de Cardassians
hangt, wat op te helderen.

Lang geleden waren de Cardassians
een vredig en spiritueel volk. Ze
maakten fantastische gebouwen
die qua architectuur tot de
knapste van het hele
Kwadrant werden gere
kend, maar de planeet
zelf bezat niet veel
grondstoffen. In de
loop der jaren stierven
velen de hongerdood of
aan ernstige ziektes. Er leek
geen einde aan het lijden te
komen. De militairen (later
bekend als de 'Central Command')
waren niet tevreden over de gang van
zaken op de planeet en namen de
macht over. Ze dachten dat de enige
manier van overleven het uitbreiden
en annexeren van andere planeten
en werelden was. Ze begonnen met
het bouwen van oorlogsschepen die
andere planeten afstroopten, de inwo
ners berovend van hun grondstoffen,
territorium en technologie. De
Cardassian Union (CU) werd sterker en
sterke. Bij elke planeet die ze veroverden,
werd hun macht groter. In het jaar 2318 wer
den de Cardassians op Bajor als gasten ont
vangen. Ze wisten de vredige Bajorans ervan
te overtuigen dat zij alleen kwamen om hun
Bajoraanse buren te helpen en te ondersteu
nen. Toen zij het vertrouwen van de Bajorans
gewonnen hadden, veroverden ze de planeet.
De verovering van Bajor leidde tot 50 jaar van
onderdrukking van het Bajoraanse ras en kost
te 10 miljoen Bajorans het leven.
In 2347 probeerde de Cardassianshun territo
rium uit te breiden tot in Federatie grondge
bied. De oorlog die toen begon duurde meer
dan 20 jaar. Rond 2367 was de CU heel sterk

geworden, maar niet sterk genoeg om
Starfleet te verslaan. Na onderhandelingen
werd er een vredesverdrag gesloten.
Sommige mensen van Starfleet dachten dat
de Cardassians dit verdrag alleen maar had
den gesloten opdat de Cardassiaanse strijd
krachten zich later konden
hergroeperen en herbewapenen. In
augustus 2370 sloten de Cardassians en
de Federatie een definitief vredesver
drag. Dit verdrag bepaalde o.a. dat de
Federatie en de CU enkele planeten aan
de grens zouden ruilen, zodat er een

strook ontstond die tot geen van
beide partijen behoorde.

Die strook werd de gede
militariseerde zone
(DMZ) genoemd.
Enkele ontevreden
burgers van de Federatie
wilden niet uit hun
thuiswereld worden
verplaatst. Zij stapten

uit de Federatie en
vormden een rebelgroep

die zich de 'Maquis' noemde.
Zij probeerden door middel van

meestal militaire aanvallen, de CU te
verzwakken. Op Cardassia Prime, de
thuiswereld van de Cardassians, was de
Cardassiaa nse In Iich ti ngsdienst
(Obsidian Order) langzaam maar zeker
steeds sterker aan het worden.
Zij waren bezig met het bouwen van
een oorlogsvloot (ook al was het de
Obsidian Order strict verboden om
sterrenschepen te hebben). In 2371
ging een grote vloot van gecloakte
schepen door het worm hole naar het

Gamma Kwadrant. Deze schepen waren een
gezamenlijke vloot van de Obsidian Order en
hun Romulaanse collega's de Tal'Shiar.

Zij wilden de Dominion omverwerpen door
de thuiswereld van de Founders aan te vallen
en zo alle 'bazen' van de Domion in een keer
te vernietigen. Deze aanval liep uit op een
mislukking en de volledige Cardassian/
Romulan vloot werd vernietigd. Het verlies
van de Obsidian Order gaf nieuwde hoop aan
de 'Cardassiaanse Ondergrondse Beweging'.
Deze beweging schoof de Central Command
aan de kant en richtte een nieuwe
(burger)regering op: de Detapa Council. Een

half jaar later geloofde de Klingoneese
Hoge Raad dat de Detapa Council was
geïnfiltreerd door de Dominion.
Een Klingon vloot werd gelanceerd,
onder leiding door Generaal Martok,
voor een grootschalige aanval op de
CU. Deze invasie werd uiteindelijk afge
blazen, toch waren de gevolgen
behoorlijk ernstig. Een aantal van de
buitenste kolonies werden veroverd
door de Klingons, het grootste gedeelte
van de vloot werd vernietigd en de eco
nomie was op een dieptepunt.
In 2372 verklaarden de Klingons de oor
log aan de Federatie. later bleek dat dit

door toedoen van een Dominion-infiltrant
had kunnen gebeuren. Toen de Klingon
Federatie oorlog was afgelopen en beide
machten zich weer aan het herstellen waren,
bereikte Starfleet het nieuws dat er aan de
andere kant van het worm hole een giganti-

sche vloot van [ern' Hadar-schepen klaar lag
om het Alfa Kwadrant binnen te vallen. Toen
de Domion schepen echter door het worm ho
Ie kwamen vielen zij niet het station Deep
Space Nine of de planeet Bajor aan, maar gin
gen zij naar Cardassia toe. Gul Dukat bracht
licht in de duisternis door te vertellen dat de
Cardassians zich een week daarvoor bij de
Dominion hadden aangesloten. Hij herstelde
de Central Command weer en riep zichzelf uit
tot leider van de Cardassian Union.
De nieuwe Cardassian/Domion alliantie viel
Deep Space Nine aan en wist het station te
veroveren. Echter, voordat Starfleet het sta
tion verliet, legden ze mijnen in het wormho
le zodat de [ern'Hadar uit het Gamma
Kwadrant niet meer door het wormhole kon
den. Na enkele maanden lukte het Starfleet

om DS9 weer terug te veroveren.
Een jaar later sloten de Dominion een verdrag
met de Breen. De Romulans braken hun non
agressiepact (wat zij met de Dominion had
den gesloten) en sloten zich aan bij de
Federatie en de Klingons. Uiteindelijk kwam
het tot een gevecht tussen de Cardassians/
Dominion/Breen en de Federatie/Klingons/
Romulans. De slag werd door de Cardassians
verloren. Het leek erop dat de Cardassiaanse
droom om de heerser van het Alfa Kwadrant
te worden, voorgoed is verdwenen.
De Cardassians keerden weer terug naar het
punt waar ze jaren geleden ook waren, name
lijk dat mensen sterven aan de hongerdood of
aan ernstige ziektes...
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PersDnal file

Naam: Dr. ju/ian 5ubatoi Bashir
Geboren: 2347
Rank: Hoofd medische dienst

op Deep 5pace 9

Richard en Amsa Bashir werden in 2341 ver
blijd met een zoon die ze julian noemde.
julian had een redelijk normale jeugd totdat
hij naar school moest waar bleek dat hij moei
lijk mee kon komen. Zijn ouders waren zo
teleurgesteld dat ze julian op 6 jarige leeftijd
mee namen naar Adigeon Prime om hem

genetisch te 'verbeteren'. Zijn hand-oog coör
dinatie zijn geheugen en nog een aantal men
tale eigenschappen werden verbeterd. Nadat
hij hier zich bewust van werd voelde hij zich
onnatuurlijk en gaf hij zijn ouders daar de
schuld van. Ondanks dat hij dit zijn hele leven
heeft proberen te verbergen werd in 2373
door dr. Lewis Zimmerman ontdekt, dat julian
genetisch verbeterd is toen hij voor een nieu
we versie van de EMH zijn lichaam wilde
gebruiken als afbeelding van een doktor. Zijn
vader ging de gevang- enis in om zo [ulian's
carrière te redden. Het genetisch verbeteren
van mensen is verboden in de Federatie,
omdat deze mensen een voorsprong zouden
hebben op degene die niet 'verbeterd' zou
den zijn. Khan was hier ook het resultaat van
en veroorzaakte zo de Eugenetica oorlog.

Teddybeer
Zijn wens om arts te worden is ontstaan toen
hij in 2352 met zijn vader vast zat op Inervia II
tijdens een ionenstorm. Zij zagen toen
iemand sterven aan een ziekte die eenvoudig
genezen had kunnen worden. Toen julian 5
jaar was voerde hij zelfs al een operatie op zijn
teddybeer, Kukala, uit.
Tijdens zijn studietijd op de Academy was hij
aanvoerder van het racquetball team. Hij stu
deerde uiteindelijk af als tweede van zijn klas,
dit doordat hij een preganglionische vezel
met een postganglionische zenuw door elkaar
haalde. Hij mocht als tweede van de klas kie
zen waar hij gestationeerd zou worden en
koos dus voor Deep Space 9.

Vele gevaren
Deze keus was voor hem niet zo
heel moeilijk. julian is avontuur
lijk aangelegd en wilde het onbe
kende onderzoeken. Op de
nieuwe post aan de rand van het
bekende, zou hij de komende 7
jaar gaan doorbrengen.
Deze drang naar het avontuurlij
ke zag je ook in zijn holopro
gramma's. Samen met Miles
O'Brien ging hij keer op keer de
'Battle of Britain', de slag om de
Alomo aan. Ook als geheim
agent voor de Britse geheime
dienst ging hij de gevaren niet

uit deweg.
Gevaren in
Quark's
holosuites was niet het
enige avontuur dat hij
opzocht. In de liefde
had hij dan misschien
wel iets minder succes
maar voor het overige
was hij zeker niet zon
der succes.
Aan het begin van zijn
dienst op DS9 was hij
verliefd op jadzia Dax
maar zij voelde niks
voor hem. Later kreeg
hij wel een relatie met
de volgende gastvrouw
van de Dax symbiont,

Ezri. Hij had ook een kortstondige relatie met
Leeta maar die relatie werd op Risa door het
Bajoraanse scheidingsritueel verbroken.

Stempel
Als arts heeft julian al menig zieke genezen.
Zo heeft hij geprobeerd om de jem'Hadar te
genezen van hun verslaving aan Ketracel
white. Hij heeft soms met gevaar voor eigen
leven zijn patiënten proberen te genezen.
In 2371 werd julian's werk genomineerd voor
de Carrington prijs, zijn onderzoek naar bio
moleculair replicatie was baanbrekend. Helaas
heeft hij de prijs niet gewonnen. Maar volgens
mij is dit maar een kwestie van tijd. In de toe
komst zal julian zeker zijn stempel op de medi
sche kennis drukken.

.END TRANSMISSION



Dirk Bontes

De liegende daad

Kai Winn kwam tien minuten later het mortuari
um inlopen. Ze had het medisch dagboek van
Obas Mamanys onder haar arm. Ik had zojuist
vastgesteld dat Hirav Ol/yf aan een hartaanval
was overleden en Quark had eenmerkwaardige
afwijking aan de zweetklieren van Obas
Mamanys geconstateerd: ze hadden drie keer de
voor een Boioraon normale omvang.

Het was de eerste aanwijzing die we hadden
dat dokter Obas in Fysiologisch opzicht niet
voldeed aan de normen voor een normale
Bajoraan. Maar voldeed hij misschien wel aan
de fysiologische normen voor een dode
Bajoraan? Ik zocht het op. Volgens mijn trieer
der namen de zweetklieren van een Bajoraan
gedurende de eerste uren na diens dood tot
dertig procent in omvang toe, waarna ze
gedurende de volgende dagen tot tweeënze
ventig procent van hun oorspronkelijke
omvang krompen. De zweetklieren van Obas
Mamanys vertoonden echter een toename in
omvang van tweehonderd procent.
Ik stond nog over de opgezette zweetklieren

van Obas Mamanys te peinzen toen zich de
deuren van het mortuarium openden en Kai
Winn binnen kwam lopen. Ze had een in leer
gebonden boek onder haar arm, dat ze moei
teloos met zich mee torste, ofschoon ik het
gewicht, gezien het gigantische formaat, op
ongeveer tien kilo schatte. Het was oud.
Even keek de hogepriesteres zorgelijk naar

de twee lijken op de onderzoekstafels; ze hui
verde. Toen vestigde ze haar blik onmiddellijk
op mij. 'Ik heb Obas' medisch dagboek hier,
Julian. Jewilde dat ik zijn aantekeningen van
de afgelopen dag vertaal?'
'Graag, Kai Winn. Leg het boek hier maar

neer.' Ik wees haar een plaats aan vanwaar ze
de twee lijken niet zou zien.
De hogepriesteres legde het boek neer en

sloeg het open. Snel bladerde ze naar de laatst
beschreven bladzijde. Ik zag hoe het hand
schrift zich wijzigde terwijl ze grote pakketten
dunne bladzijden omsloeg. 'Dokter Obas was
een afstammeling van twaalf generaties art
sen; niet allemaal in directe lijn. Dit is het
derde deel van hun medische dagboeken.'
Er ging me een licht op. 'Dokter Obas was

verwant aan de Mypinns? Dat wist ik niet.'
'Hier heb ik het. Gisteren: geen patiënten, de

stationspopulatie is gezond. Dokter Obas'
Fysiologische conditie is normaal. Vandaag,
tien minuten na middernacht: 'Een anderling
klopte even na middernacht aan mijn deur.
Het was een Ruggonjer en zijn naam luidde
Bart-Bart Van Ruggon. Hij had zweterige han
den. Hij bekende me dat hij zich het voor
gaande uur tijdens het Birnafeest in de tempel
zat had gegeten aan befbladeren en vroeg me
om een preventief middel om de beruchte
Ruggonjer constipatie te voorkomen.
Gelukkig had ik naropfolzuur in mijn apo
theek, een antitoxine dat aan het befgif bindt.
Hij dronk het in mijn bijzijn op en zou nu van
de constipatie gevrijwaard moeten zijn.'

'Vijftig minuten na middernacht: 'Het was
gisteren een lange dag en zo-even sloeg de
vermoeidheid toe. Zoals altijd, mat ik mijn
fysiologische conditie voordal ik naar bed zou
gaan. De meetwaarden wijken af van wat voor
mij normaal is. Mijn vilamine A-, B6-, 0- en E
niveaus zijn iets lager dan gewoonlijk.
Beduidend lager in het bloed zijn de niveaus
van twee suikermoleculen: mannose en het
daaraan biochemisch verwante arabinose. Ik
voel me niet ziek, maar toch moet er iets niet
in orde zijn. Ik voel me wel hongerig. Ik zal
drie repen geconcentreerd voedsel eten om
de tekorten aan te vullen.'
'Zeventig minuten na middernacht: 'Het

heeft waarschijnlijk niets te betekenen, maar
toch maak ik me zorgen. Mijn gezondheids
toestand is altijd goed en stabiel geweest.
Misschien zijn dit de tekenen waarop ik heb
gewacht. Ik heb een kwartier geleden contact
opgenomen met de Kai en haar gevraagd
naar DS-9 te komen. Wellicht was dat voorba
rig, maar de afgelopen avond was er een
Birnafeest en vanzelfsprekend ben ik nu nog
alerter dan anders. Als ik het mis heb, zal ze
alleen maar opgelucht zijn.
'De repen smaakten me heerlijk. Ik heb nog

steeds honger en neem er nog drie voor ik te
bed ga.'
'Hij heeft nog meer geschreven over de

Ruggonjer en over het Birnafeest en over de
afwijkende meetwaarden van het onderzoek
dat hij op zichzelf uitvoerde, maar dit was de
essentie,' voegde Kai Winn aan haar vertaling
toe. Ze keek me afwachtend aan.
Ik wist genoeg. De notities van Obas

Mamanys verontrustten me in hoge mate.
'Quark, zou je de scans zelf willen voltooien?
Ik moet naar Bart-Bart Van Ruggon. KaiWinn,
komt u met me mee? EnQuark, meet de man
nose- en arabinoseniveau's van beiden. En
scan de zweetklieren van Hirav.' Ik was al door
de deur toen een nieuwe gedachte in mij
opkwam en botste frontaal tegen de hoge
priesteres op toen ik me omdraaide en weer
naar binnenstormde. 'En, Quark, meet alsje
blieft ook het alfa-ketoglutaraat in hun cellen.'
Ik luisterde niet naar zijn antwoord, maar liep
naar de ziekenzaal, een tweede botsing met
de hogepriesteres ternauwernood ontwij
kend. 'Sorry,' mompelde ik in het voorbijgaan.
Ik sloeg geen acht op de patiënten die zich
om Garak hadden verzameld, want ik was met
mijn gedachten bij het verhaal van Obas
Mamanys.

Bart-Bart Van Ruggon was een sukkel. Had hij
me vanochtend verteld dat hij de afgelopen
nacht al bij Obas was geweest en daar een
antitoxine had ingenomen, dan zou ik niet zo
klakkeloos hebben aangenomen dat hij de
Ruggonjer constipatie had. Als het befgif niet
de oorzaak van zijn constipatie was, dan
moest er een andere oorzaak zijn en dat kon
best. ernstig zijn. En dat was het ook. Toen ik
bij zijn bed kwam en de diverse metingen die
de bewakingssensoren hadden gemaakt
bekeek, viel me meteen op dat zijn hartslag
gedurende de afgelopen uren een fractie snel
ler was geworden. Het stelde niet veel voor,

maar toch. Een nieuwe meting stelde de aan
wezigheid vast van kleine hoeveelheden bloed
in zijn darmen; de snellere hartslag compen
seerde het bloedverlies. Het bloed was afkom
stig van tientallen wondjes of zweertjes. Net
zoals ik al vermoedde. Als ik niet door Obas'
op mijn nalatigheid attent was gemaakt, dan
zou de Ruggonjer nog aanzienlijk meer bloed
hebben verloren eer ik mijn vergissing zou
hebben bemerkt. Mijn eerste prioriteit was de
bloedingen te stoppen en daarna de oorzaak
van de wondjes vast te stellen. Ik diende hem
een kleine hoeveelheid chemicaliën toe die de
bloedstolling bij een Ruggonjer bevorderen;
de rest zou zijn lichaam zelf dienen te doen.
'Is heL ernstig met hem? Dat is toch de

Ruggonjer waar dokter Obas het over had?'
vroeg Kai Winn bezorgd.
'Ja, dat is hem. Hij heeft wondjes aan zijn

darm en die veroorzaken zijn constipatie. Hoe
ernstig het is valt nog te bezien. Voorlopig heb
ik de situatie onder controle, denk ik.'
Terloops pakte ik de hand van de Ruggonjer
en bemerkte toen hoe bezweet deze was. Ik
bracht mijn hand naar mijn neus en rook
eraan. Het was zwak, maar scherp: de geur
van ammonia; ik had geen tricorder nodig om
me dat te bevestigen. Anders dan Bajoranen
hebben de Ruggonjers een urine die identiek
is aan de menselijke. Ermoest ook iets mis zijn
met die urinezuurcyclus van hem, want daar
kwam die ammonia natuurlijk vandaan. En
alfa-ketoqlutaraat speelt een hoofdrol in die
cyclus, bedacht ik me grimmig. Ik bespeelde
het keuzemenu van de medische bewakings
apparatuur van het bed. Het resultaat van
mijn nieuwe meting verscheen onmiddellijk
op het scherm en was eenduidig.
'[ulian?' onderbrak Quark me.
'Ja, Quark?'
'Ik ben klaar met de scans. Wil je de resulta

ten zien?' Hij wachtte niet op mijn antwoord.
'Hirav heeft ook opgezette zweetklieren. En
mannose en arabinose hebben ze nauwelijks
in hun bloed. En het alfa-ketoglutaraat? Dat is
lager dan normaal voor een dode Bajoraan.'
Dat laatste verwonderde me in het geheel

niet. Bart-Bart Van Ruggon had een alfa
ketoglutaraatconcentratie in sommige darm
cellen die bijna vijftien procent lager was dan
normaal. Hij moest ontzettend moe zijn. Wat
was hier aan de hand?
'Dank je, Quark. Goed gedaan,' complimen

teerde ik hem. De afwijkende waarden maak
ten me nieuwsgierig. Zou Garak...?
Ik pakte mijn tricorder en bekeek de soorten

scansdie Garak vanochtend op mijn patiënten
had uitgevoerd. Mannose- en arabinoseme
tingen ontbraken echter, evenals metingen
van de alfa-ketoglutaraatconcentratie. Ik con
troleer dat soort moleculen zelf ook nooit, dus
waarom zou Garak dat wel doen? Bij de mees
te organismen speelt om onnaspeurbare
reden glucose de sleutelrol in het metabolis
me en dat is in de praktijk dus het enige sui
kermolecuul waarvan de aanwezigheid en het
niveau standaard bij de diagnose wordt vast
gesteld. Hetzelfde geldt voor alfa-ketoqluta
raat en ammonia en tal van andere
moleculen: indien ze niet toonaangevend zijn



Leessnel verder, want het wordt spannendl

voor een biochemisch proces, of indien het
makkelijker is metingen aan een ander mole
cuul in datzelfde proces te verrichten, maken
ze geen deel uit van de normale scans. Alleen
bij zeer grondige scans, zoals Obas Mamanys
op zichzelf had uitgevoerd, worden sommige
van dergelijke moleculen meegenomen en
ook Obas had het alfa-ketoglutaraatgehalte
genegeerd.
Terloops viel mijn oog op een van de metin

gen aan het menselijke stresshormoon cortisol
waarvan Garak reeds melding had gemaakt.
Snel bekeek ik daarop de statistiek van dezelf
de metingen bij de andere Bajoraanse patiën
ten. Ze waren schrikbarend hoog. Ik had daar
eerder tegenover Garak geringschattend over
gedaan. Nu echter begon ik zacht te fluiten,
hetgeen Quark en KaiWinn verrast moet heb
ben doen opkijken, want Ferengi en
Bajoranen kunnen niet op de menselijke
manier fluiten. Dergelijke hoge concentraties
cortisol zouden in een mens de vruchtbaar
heid en het afweersysteem grote schade toe
brengen. Op de Academie had ik me als
student verdiept in de schade die nog hogere
concentraties cortisol dan deze Bajoranen in
hun bloed hadden bij mensen teweegbrengt,
zoals dat honderden jaren geleden bij vrou
wen voorkwam die een zware bevalling door
maakten en daarna uitgeput in slaap vielen
zonder zich emotioneel af te hebben kunnen
reageren, of zoals het die ene bioloog over
kwam die ernstig werd toegetakeld door een
beer en door hem voor dood werd achterge
laten. Hij werd pas twee dagen later gevon
den en werd toen naar het ziekenhuis
overgestraald waar ik als eerstejaars enkele
dagen onder leiding van professor Moens op
excursie was. Bij dergelijke superconcentraties
cortisol sterven de honderdduizenden den
drieten van de neuronen in de hippocampus
af, resulterend in een maximale depressie,
voortplantingscellen en antivirale afweersys
teemcellen worden geïnactiveerd, resulterend
in onvruchtbaarheid en extreme vatbaarheid
voor virale aandoeningen, kankers en zelfs
tandbederf, en spieren verliezen het vermo
gen te reageren op de commando's van de
motorneuronen, wat een bijna verlammende
krachteloosheid tot gevolg heeft. De arme
bioloog was er slecht aan toe geweest. Mijn
Bajoraanse patiënten en ik mochten ons
gelukkig prijzen dat hun weefsels niet op die
manier op de aanwezigheid van cortisol
reageren. Eender effecten bij niet depressieve
mensen van cortisol is dat het de bijnieren sti
muleert tot de productie van nog veel grotere
hoeveelheden van zijn antagonist, het hor
moon norepinephrine, dat eertijds adrenaline
werd genoemd, wat de schadelijke effecten
van cortisol geheel of tenminste gedeeltelijk
teniet doel. Bij constant hoge doses cortisol,
zoals bij mijn patiënten, zou bij mensen de
constant hoge productie van norepinephrine
echter zelf schadelijke effecten op de fysieke
gezondheid hebben, met name voor het hart
en de bloedvaten, want de krachtige stimu
lans van de hartslag veroorzaakt een perma
nente hoge bloeddruk, de essentieële
hypertensie. En ook de geestelijke en sociale

gezondheid zouden eronder te lijden hebben,
want de mate van zowel agressie als roeke
loosheid is een functie van de hoeveelheid
norepinephrine in de bloedbaan. AI deze
effecten bleven mijn Bajoraanse patiënten
vanwege hun hierin afwijkende buitenaardse
biochemie echter bespaard. Zou Garak er mijn
aandacht niet op gevestigd hebben, dan zou
de abnormaal hoge concentratie cortisol in
hun bloed me bij de afwezigheid van ernstige
symptomen evenwel mogelijk nooit zijn opge
vallen.
Ik keek van mijn tricorder naar de verdoofde

Ruggonjer. Het was nogal verdacht dat hij net
zoals de Bajoraanse doden een verlaagd alfa
ketoglutaraatgehalte in zijn cellen had. Kon
het zijn dat hij dezelfde tekorten en overma
ten had als zij? Nogmaals bediende ik het
menu van zijn bewakingsapparatuur. De
Ruggonjer had evenwel geen tekorten. De
reden daarvan was dat zijn lichaam de beno
digde hoeveelheden suikers en vitaminen in
minieme hoeveelheden continue zelf aan
maakte, leerde ik. De beide hormonen bleken
geen enkele rol in zijn biochemie te hebben.
Er viel dus niets te zeggen over enige andere
overeenkomst met de Bajoranen. Toen
bedacht ik me echter dat net zoals cortisol bij
mensen de productie van norepinephrine sti
muleert, de productie van cortisol zelf ook
door de aanwezigheid van een eenvoudig
hormoon wordt geregeld. Een snelle zoek
tocht leerde me dat dit simpele molecuul bij
zowel mensen als Bajoranen identiek is. Ik
zocht ernaar in het lichaam van de Ruggonjer
en trof het in absoluut kleine, maar relatief
grote hoeveelheden aan. Erwas dus toch nog
een overeenkomst tussen de Ruggonjer en de
dode Bajoranen. Maar wat was het verband?
Ik werd gestoord in mijn gedachteloop. Er

klonk een doffe bons vanuit mijn praktijkruim
te, die gevolgd werd door gealarmeerde kre
ten. '[ulian!' riep Garak geschrokken uit. Ik liet
de Ruggonjer liggen waar hij lag en haaste me
de ziekenzaal uit naar mijn praktijkruimte, op
de voet gevolgd door Quark en Kai Winn.
Daar lag een Bajoraan met uitgespreide armen
en benen met zijn rug op de grond, met
Garak met een tricorder over hem heen gebo
gen. Hij was dood of bewusteloos. De andere
Bajoraanse patiënten stonden in een kring om
hen heen, op zo groot mogelijke afstand van
het slachtoffer.
'Wat scheelt hem?' vroeg ik kortaf. Toen ik

bij hem neerknielde, merkte ik op dat het een
van de Bajoranen moest zijn die zich met een
ingescheurde vingernagel had gemeld, maar
besteedde daar verder geen aandacht aan; dit
was veel ernstiger dan een ingescheurde
nagel.
'Er is een kransslagader van een van zijn hart

kamers gescheurd. Hij heeft een hartaanval
gehad. De hartkamer is echter nog voor ruim
negentig procent functioneel.'
'Dat kunnen we genezen. Hij viel; heeft hij

een hersenschudding?'
'Neen; toen hij viel ging Balys ook tegen de

grond en hij viel boven op Balys.'
Ik gromde een okay, pakte de tricorder van

Garak aan en wierp een blik op de meetwaar-

den en ging toen aan de slag, me totaal onbe
wust van de mensen om me heen. Elkesecon
de telt in deze gevallen. Iemand reikte me de
instrumenten waarom ik vroeg aan en binnen
korte tijd had ik de Bajoraan gestabiliseerd, de
scheur in de kransslagader gedicht en het
beschadigde deel van zijn hart met de celre
generator gestimuleerd tot celdeling.
'Mag ik een tricorder?' vroeg ik, toen ik klaar

was. Het was KaiWinn die hem me aanreikte.
Kennelijk had ze me al die tijd geassisteerd.
'Mooi. Hij kan vervoerd worden,' conclu

deerde ik. 'Quark? 0, je hebt de antizwaarte
krachtsslede al gehaald.' Gezamenlijk legden
we de Bajoraan met zijn vieren op de slede.
Voordat ik de slede met de Bajoraan naar de

ziekenzaal duwde, verzocht ik Garak zijn dia
gnostische scans uit te breiden. 'Het is ons
opgevallen dat sommige patiënten een
gebrek aan de suikers mannose en arabinose
en een verlaagde concentratie alfa-ketogluta
raat in hun cellen hebben,' vertelde ik hem.
'Zou je de patiënten ook daarop willen scan
nen? Dan brengen wij deze patiënt naar de
ziekenzaal.'
'Ik weet er al van, Julian. Quark vroeg me

erop te letten toen hij daarnet langskwam. We
zouden er juist aan beginnen toen dit gebeur
de. Je zult de eerste resultaten binnen vijf
minuten kunnen verwachten.'
'Goed dat de anderen op afstand zijn geble

ven en ons wat ruimte gaven,' vond ik, toen
we de patiënt van de slede op een intensive
care-bed legden.
'Ze zijn bang dat het besmettelijk is,' meen

de de hogepriesteres. 'Is het de Liegende
Dood?'
'Ik weet nog niet wat de oorzaak van het

scheuren van die kransslagader is geweest. In
ieder geval heeft hij hetzelfde gebrek aan
bepaalde vitaminen, suikers en alfa-ketogluta
raat dat we ook al opgemerkt hadden bij Obas
Mamanys en Hirav Ollyf. Hoe heet deze man
eigenlijk? Ik ken hem niet.'
'Het is Nymab, een plasmatechnicus,' ant

woordde Kai Winn me. 'Hij is pas onlangs hier
op DS-9 komen werken.'
Ik keek naar haar op. 'Als u vermoedt dat

Nymab besmet is met de ziekte die u vreest,
dan bent u erg moedig.'
Kai Winn keek me rustig aan. 'We weten uit

de profetieën van Birna dat sommige
Bajoranen resistent zijn tegen de liegende
Dood en ik weet dat ik niet op deze leeftijd zal
sterven, dus moet ik resistent zijn. Erducht mij
geen gevaar, )ulian,' verklaarde ze, 'maar als
het inderdaad de Liegende Dood is, dan ben
jij onze enige hoop - en volgens de profetieën
van Birna zul je falen.' Ze zuchtte, hopeloos,
maar vastberaden.
'Deze Nymab was een van de genodigden

op het Birnafeest gisterenavond,' merkte
Quark op.
De hogepriesteres draaide haar hoofd en

keek nu Quark aan. 'Dat klopt,' beaamde ze.
'Oorspronkelijk zou Nymab op Bajor aan het
feest deelnemen. Toen hij de gelegenheid
kreeg op OS·9 te werken heb ik hem een aan
bevelingsbrief meegegeven voor de
Bimacommissie van de tempel hier.



tees snel verder, want het wordt soanncno------~;;;o
Hoe wist jij dat?'
'Ik heb de catering van het feest verzorgd. Ik

heb de lijst met genodigden gezien; sommige
deelnemers volgden heel specifieke dieëten.'
Hij fronste meer dan anders, want er scheen
hem iets in te vallen. '[ulian, die andere
Bajoranen die daar bij Garak zijn, die behoor
den ook tot de genodigden van het
Birnafeest. Dat kan geen toeval zijn. Zou er
een verband zijn?'
Die opmerking gaf me te denken. Een prak

tijkruimte vol Bajoranen met onschuldige
kwaaltjes, die allemaal naar het Birnafeest
waren geweest? Zou er iets kwalijks in het
eten hebben gezeten? Toen pasvroeg ik me af
of al de andere Bajoranen die vandaag mijn

praktijkruimte hadden bezocht hetzelfde of
iets anders gemeen konden hebben. Ik pakte
mijn tricorder. Eerstcheckte ik de wachtlijst. Er
bleken alweer een handvol Bajoraanse patiën
ten in mijn wachtkamer te zitten. Hield het
nooit op? 'En deze mensen, waren zij ook
genodigden op het Birnafeest?' vroeg ik,
Quark de trieerder aanreikend.
De Ferengi wierp een blik op de lijst die de

tricorder hem toonde en gaf me hem toen
terug. 'jawel. Alle vijf: gaf hij bevestigend op
mijn vraag ten antwoord.
Ik manipuleerde de tricorder en toverde de

lijst met patiënten tevoorschijn die ik en voor
al Garak deze ochtend al op het spreekuur
hadden gehad. 'En zij?'
'Zij ook,' verklaarde Quark, me de tricorder na

de lijst bekeken te hebben wederom overhan
digend. Hij moest gelijk hebben, besefte ik. Dat
juist deze Bajoranen zich bij me melden kon
geen toeval zijn. Er moest ergens een verband
zijn. 'Ik zou willen weten wie er allemaal precies
op dat feest waren, wat ze hebben gegeten en
of degenen die zich nog niet ziek hebben
gemeld ook echt in orde zijn,' besloot ik.
'Dat kan ik nagaan: stelde Quark voor en hij

hield zijn hand uit. Ik gaf hem de tricorder. 'En
vraag een ieder die zich nog niet ziek heeft
gemeld hierheen te komen voor een onder
zoek: voegde ik hem toe.

Even was het rustig. Ik liep naar het bed van
kadet Sireen, die er nog rustig lag te slapen.
Haar meetwaarden waren stabiel. Net zoals bij
de Ruggonjer merkte ik op dat ze licht zweet-

te. Ik rook aan haar hand. Geen ammonia
lucht, maar dat had ik ook niet verwacht. Toen
gaf ik de meetapparatuur nieuwe instructies.
Ze had een hoge dosis van het Bajoraanse
slaaphormoon in haar bloed, maar dat had ik
verwacht. Ook zij had echter vrijwel geen
mannose en arabinose in haar bloed en weef
sels. Het alfa-ketoglutaraat in haar cellen lag
zelfs op een nog lager niveau dan dat van de
twee dode Bajoranen. Ik verkreeg toegang tot
de meest recente metingen die Garak en zijn
patiënten op elkaar uitvoerden. Ook die
Bajoranen vertoonden dezelfde gebrekaan
doening. Wat was er aan de hand? Moest ik
de tekorten in hun dieet aanvullen?
Maar dat had Obas Mamanys gedaan en hij
was nu dood. Wacht even, dat had toch niets
met elkaar te maken? Hij was toch vermoord
geworden? Ik aarzelde. Ho, ik ben iets op het
spoor. Ik herkende de tekenen. Obas
Mamanys had twee ingescheurde vingerna
gels. Nymab had ook een ingescheurde vin
gernagel. Was er een verband? Obas had vele
inwendige bloedingen, Nymab had een
gescheurde kransslagader. Obas was dood,
Nymab had dood kunnen zijn. Volgens Quark
duidden de ingescheurde nagels op een pro
bleem met het collageen, maar de Bajoranen
hadden geen vitamine C-tekorten, dus het
moest iets anders zijn. Of toch niet?
Ze hadden een tekort aan alfa-ketoglutaraat
en dat speelt een cruciale rol in de productie
van volwaardig collageen. Geen alfa-ketoglu
taraat, dan ook geen hydroxylering van de
prolines en Iysines. Resultaat: scheurende
nagels en bloedvaten. De Bajoranen hadden
geluk dat alleen hun nagels en het epitheel
van hun bloedvaten hun inelasLiciteit aan het
collageen ontlenen. Anders dan de levensvor
men van talloze andere werelden wordt de
inelasticiteit van hun andere weefsels door een
geheel ander macromolecuul bepaald.
'Odo.' Ik had mijn communicator geacti

veerd.
'Dokter Bashir?'
'Het ziet er naar uit dat dokter Obas

Mamanys aan een gebreksziekte is gestorven.
De wanden van zijn bloedvaten waren ver
zwakt en toen hij zich in zijn doucheruimte
voorover boog om een stukje zeep dat uit zijn
handen was gevallen op te rapen, werd het
bloed in die bloedvaten door de samenper
sing en het hoogteverschil zo onder druk
gezet dat de bloedvaten massaal scheurden.
Hij overleed onmiddellijk. Het was geen
moord.'
'Dus het was een ziekte? De Liegende

Dood?'
'Daar kan ik nog geen uitspraak over doen.

Ik heb nog geen idee wat de gebreksziekte
veroorzaakt. '
'Dank u, dokter Bashir. Ik wacht uw autop

sierapport en overlijdensverklaring af.' Odo
verbrak het contact.
'Dokter Obas stierf aan de Liegende Dood?'

vroeg Kai Winn. 'Ik dacht dat je eerst beweer
de dat hij vermoord werd.'
'Ik weet nog niet waaraan Obas stierf. Enook

een arts kan zich vergissen: verdedigde ik me.
'Maar alleen een goede arts kan zijn vergis-

sing inzien en die toegeven,' merkte ze goed
keurend op. 'Maar toch zul je falen; Birna
heeft dat voorspeld.'
Ik gaf daar geen antwoord op. Ik was een

goede arts en die Birna was een malloot
geweest van wie ik me niets aantrok. Als ik
haar moest geloven, dan zou ik bij voorbaat
kansloos zijn en daar paste ik voor.
De Bajoranen leden aan een gebreksziekte.

Ze waren dus wel degelijk ziek en stelden zich
niet aan toen ze met hun schijnbaar onbenul
lige kwaaltjes naar mijn spreekuur kwamen.
Het drong plotseling tot me door dat ik
majoor Kira Nerys met een aspirientje had
afgescheept, terwijl ze potentieel ernstig ziek
was. Ze zou woedend zijn zodra ze zou horen
wat er echt aan de hand was. Iedereen zou
woedend zijn. Ik was bepaald laks geweest. Er
stond me op zijn minst een medische tucht
zaak te wachten. Twee zelfs: die van haar en
die waarmee Keiko O'Brien me gedreigd had
indien ik haar dochtertje niet voor bedtijd zou
genezen. Ik zuchtte. Die laatste tuchtzaak kon
ik nu echter voorkomen. Sinds ik haar klacht
had ontvangen, had ik onbewust tussen alle
andere kwesties door zitten piekeren over de
manier waarop ik Molly van haar koortslip zou
kunnen genezen en ik dacht daar nu uit te
zijn. Het was tijd om door het stof te kruipen.
'Keiko O'Brien.'
'julian? Ik sta in de klas.'
'Keiko, ik heb je klacht ontvangen en gele

zen en ik begrijp heel goed dat je erg boos
bent. Ik was vanochtend nogal van slag en er
kwam zoveel op me af dat ik even geen kans
zag iets aan de ziekte van Molly te doen, wat
nog helemaal niet zo eenvoudig is. Ik heb daar
erge spijt van en wil het graag goed maken. Ik
heb er nu over nagedacht en als je met Molly
bij me langs kunt komen, dan verwacht ik dat
ik haar zal kunnen genezen.'
'Ze is heel erg ziek, weet je.'
'ja, dat weet ik: suste ik.
'Ik had haar bijna zelf kunnen genezen, weet

je? Ik heb de klas tnf laten maken.'
Ik rilde. 'Dat hoef je nu niet te gebruiken.

Mijn behandelmethode is veel geavanceerder
en efficiënter.'
'We komen er aan,' mokte ze.
'Mooi. En Keiko? Heeft Molly de afgelopen

tijd iets ouds in handen gehad? lets van de
Aarde, of een van haar koloniën? lets dat haar
heeft kunnen besmetten?'
'Beer.' Ze hoefde daar kennelijk niet over na

te denken.
'Beer?'
'Haar antieke teddybeer. Eigenlijk was het

mijn antieke teddybeer, maar zij eigende hem
zich toe zodra we hem uitpakten. We kochten
hem op een veiling op de Alfa
Centaurikolonie. De transportkosten waren
hoger dan de koopprijs.'
'Neem Beer dan ook mee, alsjeblieft.'
'Goed, Julian, Tot straks, dan.'

wordt vervolgd-=~~-(D





Van de voorzitter,

Hallo allemaal,
Als u dit leest, ben ik op vakantie in Engeland.
Het afgelopen weekend was ik op de Voyager
conventie in Blackpool, Engeland en nu zit ik
voor een week op een longboat. Ik hoop dat u
in een volgend magazine kunt lezen hoe het
afgelopen weekend geweest is. Ik kijk er in
ieder geval nu al reikhalzend naar uil. Dit stuk
je moest namelijk 15 juni bij de redactie zijn
en ik ben al een paar dagen te laat.

Het betekent ook dat ik dus niet weet hoe
RisaCon 2001 is afgelopen. Maar ik hoop dat
alle inzet van onze vrijwilligers beloond is met
een grote opkomst en dat iedereen met het
rustgevende Risagevoel na afloop van de
afterparty is vertrokken.

Na een tip van onze oud voorzitster bleek dat
het binnen The Flying Dutch alleen mogelijk is
om een commissie in te stellen tijdens de
Algemene Ledenvergadering. Dit betekent
dal de commissie Lower Decks zal moeten
worden doorgeschoven naar de volgende
ledenvergadering. Ik bied alle leden en in het
bijzonder zij, die aanwezig waren tijdens de
afgelopen ledenvergadering, mijn veront
schuldiging aan voor het feit dat ik dit niet
goed heb uitgezocht.

THE FLVING DUTCH fanclub is
de enige echte Nederlandse
Star Trek vereniging

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

Postbus 135, 3500 AC Utrecht
06-55907543
020 - 640 26 94
tfd@tfd.nl
http:www.tfd.nl

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

Wel kunt u een stuk lezen over het vrijwilliger
zijn in dit magazine. Dit stuk is geschreven
naar aanleiding van vragen op de laatste
ledenvergadering. Ik wens iedereen een rust- Voorzitter
gevende vakantie toe en dat het Risagevoel EriC van der Ven
maar lang mag duren, ook na thuiskomst.

Penningmeester
Harm Koopman

Secretaris
Grand Nagus EriC Ad Post

Pub/ic relations
Frank Maurits

Vrijwilligerscoördinatie
Ronaid Gordijn

Zakelijke contacten, advertenties
Johan de Wolft

Evenementencoördinatie
RenéCaminada

Uw lIdmaatschapsposis geld 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
Koningstraat 40 (vlakbij stadhuis), Arnhem
Card 6i News strips
Agnietenstraat 12, 2801 HX Gouda
C's
Lengweg 82,3192 BL Hoogvliet
Eppo StripspecIaalzaak
Kleine Berg 33, 5611 JSEindhoven

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 e-mail: 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 verenigingsmagaziner' Korting bij bijeenkomsten
van de vereniging

,., Via onze website actuele informatie
http://www.tfd.nl

Dan zeker een verhuiskaartje naar The Flying
Dutch. Het komt nog te vaak voor dat we bla
den 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.

Beëindigen van het lidmaatschap van The
Flying Dutch kan alleen aan het einde van hel
verenigingsjaar. Het opzeggen dient schrifte
lijk te gebeuren via de postbus en minimaal
twee maanden voor het verstrijken van het
lopende verenigingsjaar.

Hobby Modelbouw Dordrecht
Voorstraat 360, 3311 ex Dordrecht
SImtasla
Nieuwe Haven 116, 2801 Ee Gouda
Toyrlflc
Heemraadstraat 3, 3131 VG Vlaardingen
Twlllght Zone
Voorstraat 432, 3311 ex Dordrecht
Wonderland
Soembawastraat 54a, 1095 XC Amsterdam
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Supernova Retribution
RadissonEdwardian, Heatrow Engeland
Tickets via www.supernova-conventions.com
Speciale Gasten:
Harry Kim (Garrett Wang)
Seven of Nine (Jery Ryan)
B'ElannaTorres (Roxann Dawson)
Gowron (Robert O'Reilly)
Martok (J.G.Hertzler).
E-mail: mail@supernova-conventions.com

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

1'1EFR INFORM.ATlP

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 wilt2" (;r ." OKTOBER 20.:.0...:..1__ --,

Utopia" 2001
Bilderberg Hotel, Scheveningen

., '2 ~.d I\lOVi:MBER 2001

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

Spellenspektakel 2001
Beursgebouw Eindhoven

Gespecialiseerd in

Wat bieden wij?

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

OSUBTITLES
Original Motion Piefure Company

ij leveren middels postorder- verkoop:
• Alle )[,11 I ,do eniindere §:1 'I sCrle. zonder ondertiteling
• Amerikaans N-XS'C- VHS import
• Import van DVD'$ en CD's
• Sciencei;ktion Merchandise
• Star Trek Uniforms en (gesigneerde) foto's

AaJtcdilt.9: Bij vaste verzending van series géén
Som'! No Subtitlcs·Postbus 412.2180 AK Hillegom

Tel.: I I Fax: 0252 - 525528
E-mail: info@sony.demon.nl • Website: www.sony.demon.nl

I TOTAAL RUIM 25.000 TITELS LEVERBAAR
-~-- - -~~



PROMENADE

Oude The Flying Dutch
Magazines te kaap

jaargang 1995/1996
September 1995 fl. 5,-
December 1995 fl. 5,-
nr 01 van 1996 fl. 5,-

jaargang 1997
nr 01 van 1997 Uitverkocht
nr 02 van 1997 fl. 5,-
nr 03 van 1997 n. 5,-
nr 04 van 1997 fl. 5,-
nr 05 van 1997 fl. 5,-
nr 06 van 1997 fl. 5,-

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

Jaargang 1999 Afhankelijk van hoeveel bladen je bestelt,
nr 01 van 1999 n. 7," komen daar de volgende verzendkosten bij:
nr 02 van 1999 n. 7" 1 t/m 3 magazines + fl. 5,-,
nr 03 van 1999 n. 795 3 t/m 10 magazines + fl. 7,so,
nr04 van 1999 fl. 79S Jekunt de oude magazines bestellen via:,
nr 05 van 1999 fl. 7/5 Postbus 135, 3500 AC te Utrecht
nr 06 van 1999 Il. 79S o.v.v. Nabestellen oude TFD magazines,

of via e-mail: tfd@tfd.nl
Jaargang 2000
nr 01 van 2000 tI. 79S Verzamel nu alle uitgaven die door,
nr 02 van 2000 tI. 79S, The Flying Outch zijn uitgegeven!nr 03 van 2000 fI. 7,'s
nr 04 van 2000 fl. 7,9S
nr 05 van 2000 fl. 7,'s
nr 06 van 2000 fl. 795,

jaargang 2001
nr 01 van 2001 fl. 7,95
nr 02 van 2001 Uitverkocht
nr 03 van 2001 n. 7/'

Heb jij ook spullen of materialen die je wilt rui
len, 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

The Flying Dutch neemt geen enkele verant
woording voor de inhoud van de advertenties
die geplaatst worden in deze replicator room.
Advertenties die illegaal kopiëren aanbieden
worden geweigerd.
• Commerciële advertenties kosten 11.2,50 per regel

Benjij op zoek naar bijv. zeldzame trading
eardszoals hiernaast afgebeeld,plaats dan

nu een oproep in de ReplicatorRoom!

LidnummerTFD:



Vestiging Den Haag gaat wegens gezinsuitbreiding sluiten m.i.v. 02 september 2001

lAATSTE DAG: ZATERDAG 01 SEPTEMBER AllES 50% KORTING OP HET GEHElE ASSORTIMENT
1.1I1~1.):l3t1!tê8ltl;"l4311.,!tê8ll!1IIê1I"'II..'Iêt,'I.JI:a~I

OPVERTOONVAN JETFD-PASSLECHTS:11.100.00

Vestiging Leiden, Internet, Abonnementen en Postorder gaan gewoon door!
VRAGEN'? Mail naar: info@warp9.nl of bel: 071 51L167 66 / 070 360 5L1 12

STAR TREK CCG UITBREIDINGSSET THE BORG,
DÉ OPVOLGER VAN STAR TREK VDYAGER
Nu al te bestellen:
1 boosterdisplay 11.225.00
3 of meer boosterdisplay's 11.215.0 D
(in een keer af te nemen)
8 of meer boosterdisplay's 11.200.00
(in een keer af te nemen)
DEZEPRIJZENZIJNALLEENGELDIGIN DEVOORBESTELLING!

STAR TREK SECTION 31
Nu op voorraad. Je kunt kiezen uit:
A Section 31: The Original Series
B Section 31: Next Generation
C Section 31: Deep Space Nine
o Section 31: Voyager
Section31: VOY & TNG binnenkort verkrijgbaar. TOSen DS9 reeds verkrijgbaar.

11.22.95 / stuk

BEZOEK ONZE WEBSITE: ;
I - www.warp9.nl -

CLASSIC MONOPOLY 11.119.95

STAR TREK KALENDERS I 11.34.95
AANBIEDING: alleen op vertoon van je TFD-Iedenpas 3 kalenders voor 11.100.00
Jekunt kiezen uit:
E Star Trek The Original Series
F Star Trek Next Generation
G Star Trek Deep Space Nine
H Star Trek Voyager
I Stardate Scheurkalender
J Star Trek Ships of The Une
NU AL VERKRIJGBAARI

NIEUWE ZENDING PLAKATEN IS BINNENI
Verkrijgbaar vanaf 1139.95
Informeer naar meerdere keuzes. bijvoorbeeld de Borg Queen
en 7 of 9 ...misschien gaat je voorkeur uit naar de 4 Captains ...
Deze marmer-look plakaten zijn van hoge kwaliteit en een sieraad voor aan je muur.

Uiteraard hebbenwij naast de vele genoemdeartikelen ook een groot assortiment uit de andere seriesen films!
Bekijk onzewebsite en onze newsflash! Dezeworden zeer regelmatig ge-update!

Deze maand Gratis verzenden óf als extra bestelling

SPECIAAL VOOR 1FO-LEOEN
CLASSICMONOPOLY: FL 99.95

" ~..- -,' ., ',I - n,· ,I I '.,': info@warp9.nl :,~ " 'Cl - II~ , •. '. ~I t!, I,:" !"'W ~:, t, t,:"1 r: I, -,': t -,lil. =:--. . •

Erkunnen aan genoemde artikelen en prijzen geen reentenontleend worden en Warp9 is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in release data of prijzen



Bilderberg Europa Hotel, Zwolsestraat 2,

JrYl80
. gen

@1tff18U1fil

zkaarten we Te bestêlléi]
doer geld over te maken op gili0.: 891062'3 t.n.v. Stiebting Ut0.pi~ te
Amsterdam, en email naar: utopia@cluh.tig.nl af bel: O~O-(5S18236.

!5.... _FonCf!nfo:www.sfreport.nl @klik op het Utopia logo)
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