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Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder de schriftelijke toestemming van de redactie. Alle teksten blijven
eigendom van de auteur.
De redactie gaat ervan uit dat de ingezonden kopij afkomstig is van de inzender,
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De aansprakelijkheid voor het auteursrecht
van ingezonden kopij ligt dus bij de inzender. De redactie behoudt zich het recht,
zonder opgaaf van redenen, ingezonden
kopij niet te plaatsen, noch terug te sturen.

Redactioneel
Wat hebben Risa-Con, Mirror-Con
en de liegende dood gemeen?
Ze staan allemaal in dit magazine!
Lees over de nieuwste, meest verrassende en laatste conventie van
dit jaar Mirror-Con, herleef het
vakantiegevoel van Risa-Con en
maak een uitstapje naar de final
frontier (nou, ja het is maar tot
Deep Space Nine) met Dr. Bashir.
In dit magazine vind je ook het
eerste deel van de Star Trek:
Voyager Board Game.
Deel 2 volgt begin december, dus
nog even geduld en dan kun je
lange winteravonden
dobbelen
om de crew van Voyager eindelijk
thuis te krijgen!

Enter when ready!
jeffrey
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Het nieuws is deze keer overgenomen van de
;nailing/ist, die door Frank Maurits wordt ver1Z0rgd.Omdàt er veelkritiek is op het door ons
gepubliceerdenieuws, vragen we ons af of het
nog zin heeft 'oud' nieur's te plaatsen. Tussen
het schrijven enehet bijlu in de bus vallen zit
vaak 2 maanden! Op Internet is I1normveel te ~
vinden (www.startrek.com, www.tfd.nl en vele
anderesites)en daar vi~dt u dan ook de meest
recenteinformatie.

....

Voyager Seizoen 7
Helaas, helaas, ~een goed bericht. De eerste I.I_C;:::
aflevering van seizoen 7 (Unimatrix Zero,
part 11) zal de AVRO pas op 28 januari 2002
kunnen uitzenden. l2.leaflevering zal voorafgegaan worden ~gor de laatste aflevering
van seizoen 6, Unimatrix Zero part 1, die op
21 januari vertoond wordt. Reden hiervan is
dat op het publieke net, ondanks druk vanuit
de AVRO, dit najaar geen ruimte meer was
voor een wekelijkse uitzending, 26 weken
achter elkaar.Wel goed nieuws is dat de
AVRO op dit moment in het prijzengevecht
is gesprongen om JEnterprise', de nieuwste
Star Trek serie, op te kopen. Maar er zijn
meerdere kapers op de kust. De AVRO verzekerde ons in ieder geval äat deze nieuwe
serie op de Nederlandse televisie komt, want
'wij kopen deze serie sowieso, als we de kans
krijgen!', aldus de AVRO. Wie SAT1 kan ontvangen is in het voordeel (als je je niets aantrekt van de Duitse stemmen).
Begin
september was men daar al bij de 11 de aflevering (Koopviae07.6).

'*..~

Geen sciencefiction
meer, maar nu al
beschikbare technologie. Werden fasersdoor
sceptici altijd als typische Star Trek-ponsens
afgesc::hiIGierd,tegijlwoordig
zijn straalwa
pens beschikbaar die een vergelijkbaar effect
hebben. Deze wapens zijn niet gebaseerd op
de voor de hand liggende lasertechnologie,
maar zijn gebaseerd op techniek die ook in
de magnetronoyens wordt toegepast. Door
bundeling en intensivering van de mag-netronstrallr zij straalwapen ontwikkeld
die mensen over ".<teruime afstand kunnen
verdoven. Weer een stukje Star Trek lechnief'
di~ in onze huidige maatschappij werkelijkheid is geworden. Je kunt je wel afvragen of
we met deze techniek blij moeten zijn ...
(bron: de Volkskrant, 08-08-2001)
Herman Brood
heeft dat nou met Star Trek te. maken?
Kijk even op www'Derm~nbrood.nl en je ziet
een linkje!

Wat

Enterprise
Ben je toch aan het surfen, ga dan naar:
www.angelfire.com/trek/startrekenterprise/
index.html

NetS is bezig met de 3de serie (augustus).
Voorlopig wordt er uitgegaan van S series in
totaal. De website is: www.efc.com
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Mirror-con

2001

ZONDAG 11 NOVEMBER
12:00 - 17:00 UUR
LOKATIE:
't Veerhuis
Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein
TOEGANGSPRIJZEN:
LEDEN:·
Volwassenen vanaf 16 jaar
fl
Kinderen 6 tot 16 jaar
fl
Kinderen tot en met 5 jaar gratis

7,50
2,50

NIET-LEDEN:
Volwassenen vanaf 16 jaar
fl17,50
Kinderen 6 tot 16 jaar
fl 7,50
Kinderen tot en met 5 jaar gratis
• Op vertoon van 1 lidmaatschapspas, kan voor
maximaal 4 personen een entreekaart met
ledenkorling aangeschaft worden, waarvan
maximaal 2 volwassenen.

ROUTEBESCHRIJVING:
Openbaar vervoer
Vanaf Utrecht CS neem je de sneltram naar
Nieuwegein Zuid. Schuin tegenover de eindhalte vind je 't Veerhuis. De sneltram vertrekt
ieder kwartier vanaf Utrecht CS en de reis
duurt ongeveer dertig minuten. Elke 20 minuten vertrekt er ook een bus naar Nieuwegein
Zuid (lijn 116), die er ongeveer net zolang
over doet. Voor meer informatie www.ns.nl en
www.9292ov.nl
. OV reisinformatie 09009292 (circa 75 ct/min).
Auto
't Veerhuis beschikt over een eigen parkeerterrein waar je vrij kunt parkeren, zolang de voorraad strekt. 't Veerhuis staat aangegeven in
het Stratenboek
en bevindt
zich in
Nieuwegein Zuid, nabij de Lekboulevard.
Vanuit Amsterdam (A2) &
Rotterdam/Den Haag (A12):
Volg bij verkeersplein Oudenrijn (Utrecht) de
A2 richting 's Hertogenbosch. Na 4 km neem
je de afrit Nieuwegein Zuid (afrit 10), ruim
voor de Lekbrug bij Vianen. Aan het einde van
de afrit ga je linksaf en na circa 900 meter, bij
het derde stoplicht, sla je rechtsaf.

Neem vervolgens de eerste weg rechts.
Halverwege deze weg vind je de hoofdingang
van 't Veerhuis.
Vanuit 's Hertogenbosch (A2) en Breda:
Richting Amsterdam/Utrecht-West
aanhouden (A2). Direct over de lekbrug bij Vianen
neem je de afrit Nieuwegein Zuid (afrit 10).
Bij de stoplichten aan het einde van de afrit sla
je linksaf. Na circa 500 meter, bij het tweede
stoplicht, sla je rechtsaf. Neem vervolgens de
eerste weg rechts. Halverwege deze weg vind
je de hoofdingang van 't Veerhuis.
Vanuit Arnhem/Amersfoort (A12):
Neem voor Utrecht de richting Utrecht/
Nieuwegein. Daarna neem je de eerstvolgende afslag Nieuwegein (industrieterrein).
Volg deze weg tot je Nieuwegein Zuid aangegeven ziet staan. De weg vervolgen tot afslag
Lekboulevard. Na de afslag ligt 't Veerhuis aan
de rechterkant.
Tot ziens bij MirrorCon
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SHORE

LEAVE
de beste manier is om iets te verbergen. Een
erg vermakelijk spel, ook voor de vrijwilligers
van de conventie die de spelers voorbij zagen
komen en af en toe zeer creatieve variaties op
de juiste antwoorden te horen kregen, of
bestookt werden met vragen in de hoop een
extra aanwijzing te vinden. Uiteindelijk was
het een groepje van vier bezoekers dat alle
drie Tox Uthat wist te vinden. Als beloning
voor hun prestatie mochten zij aan het einde
van de dag een mooie Star Trek print als aandenken mee naar huis nemen.

Petra Westveer

Risa-can

2DDI

Zaterdag 27 juli was het weer in Vlissingennauwelijks tropisch te noemen. Oe bezoekersen vrijwilligers van Risa-con moesten een koude wind
en stortregens trotseren op weg naar het
Arsenaal Theater. Gelukkig was er binnen weinig
te merken van het barre weer en werd het een
stuk gemakkelijkerje voor te stellen dat je op een
exotische vakantieplaneet rondliep. Oe eerste
bezoekers wachtte een vriendelijk onthaal door
de 'toatitators' bij de ingang: een bloemenkrans
en een gratis Horg'ahn sticker voor hen die op
zoek waren naar jamaharon. Welkom op Risa!
Terwijl de zaal volstroomde, begon de temperatuur binnen ook tropische waarden aan te
nemen. Het eerste doel van vele aanwezigen
was zoals altijd een bezoekje aan de handelaren. Er was weer een royale hoeveelheid Star
Trek en andere SF merchandise voorhanden
en met wat snuffelen kon men er interessante
koopjes tegenkomen. Het duurde niet lang
voordat je gelukkige bezitters met hun aankopen onder de arm zag rondlopen en groepjes

mensen die elkaar trots hun nieuwste aanwinst lieten zien. De markt had deze keer een
internationaal tintje: er was een stand van een
handelaar in Star Trek kostuums uit Engeland.
Intussen startte in de videozaal het programma met afleveringen van TOS en TNG die pasten in het Risa-thema. Op het laatste moment
werd de rest van de programmering gewijzigd
omdat Willem Goverde van Paramount een
band had meegebracht met daarop de allernieuwste video van Voyager. Dankzij hem konden de bezoekers die middag genieten van
een aflevering die op dat moment zelfs nog
niet op koopvideo verschenen was. Er werd
besloten dezelfde aflevering twee keer te vertonen, zodat zoveel mogelijk mensen de kans
kregen hem te zien. Beide keren was de zaal
tot de laatste stoel bezet.
Speurtocht naar Tox Uthat
Er was ook gedacht aan mensen die graag
actief bezig willen zijn op een fanclubdag.
Voor de liefhebbers van computergames was
er weer een delegatie van de lokale HCC
games werkgroep present met een aantal
PC's, waarop men onder andere Star Trek
Away Team kan spelen. Er was ook een soort
speurtocht opgezet, waarbij het de bedoeling
was aan de hand van verborgen aanwijzingen
de drie Tox Uthat op te sporen, die zich ergens
in het pand bevonden. Veel bezoekers gingen
enthousiast op zoek, waarbij maar weer eens
blijkt dat soms iets midden in het zicht leggen,

Star Trek Quiz
Om twee uur was het tijd
voor de grote Star
Trek quiz op het podium. Voor de eerste
ronde mocht iedereen
die mee wilde doen
het podium opkomen. Er werd hier
en daar wat geaarzeld, maar na wat
aansporing stonden
er even later naar
schatting een twintigtal
deelnemers klaar voor de
start. Het idee was simpel. Het podium werd
verdeeld in twee vakken.
Elke vraag kan beantwoord
worden met ja of nee, en
degenen die in het verkeerde
vak waren gaan staan, vielen
af. AI snel kwam er een vraag die voor velen
het einde van de quiz betekende: de vraag of
Chakotay een admiraal is. Het antwoord had
'ja' moeten zijn, want in Deep Space Nine
komt een admiraal Chakotay voor, niet te verwarren met commander
Chakotay
uit
Voyager. Een test voor de echte kenner die het
hoofd koel kon houden. De drie personen die
overbleven, gingen door voor de finale. Eén
van de finalisten was een nog erg jonge Star
Trek deskundige. Omdat er in die ronde vragen van een videoscherm gelezen moesten
worden, vroeg de quizmaster of er iemand uit
het publiek de jongen kon komen helpen.
Uiteindelijk bood een bestuurslid van de TFD
zijn hulp aan, wat door
de quizmaster werd
toegestaan omdat het
bestuur de vragen niet
vooraf gezien had.

5HORE
Warner Bros Movie World en de ander een jaar
gratis lidmaatschap van de The Flying Dutch.

Zeer professioneel
Toen begon de finale. TFD lid Remi de Caes
had met zijn collega's van Midiologie
voor deze dag een zeer professionele
quiz opgezet. De deelnemers werden voorzien van drukknoppen met
licht en Star Trek geluiden en de vragen en beeldfragmenten kwamen in
een fraaie computermontage voorbij
op het videoscherm. De finalisten
waren aan elkaar gewaagd en de vragen waren af en toe erg pittig.
Uiteindelijk was het de jongste deelnemer die met de eer ging strijken en
een mooie prijs in de wacht sleepte:
een reischeque ter waarde van f 425
door een sponsor ter beschikking
gesteld. De overige finalisten gingen
niet met lege handen naar huis. De tweede
prijswinnaar kreeg twee toegangskaarten voor

Afterparty
Voor wie er echt niet genoeg van kon krijgen,
was er die avond nog een afterparty in Risastijl. Zodra om 17.00 uur de laatste bezoekers
de zaal verlaten hadden, gingen de vrijwilligers hard aan het werk om alles op te ruimen
en geschikt te maken voor het feest. Na een
welverdiende maaltijd in het restaurant van
het theater, mengden de meeste van hen zich
onder de bezoekers om de fanclubdag op pas-

sende wijze af te sluiten. Het was niet echt
druk te noemen, maar er waren voldoende
feestgangers aanwezig voor een gezellige en
vrolijke sfeer. Na enige aarzeling werden de
eerste stappen op de dansvloer gezet onder
begeleiding van DJ Marty waarna het feest
goed op gang kwam. Halverwege de avond
werden de gecostumeerde aanwezigen door
facilitator Marc aangemoedigd het podium
op te komen voor de Mister en Miss Risaverkiezing. Het publiek stemde uiteindelijk voor
een stoere Klingon en een ondeugende dame
met een 'plaagstokje'. De limbo-boog was erg
populair en na een tijdje kwam het zelfs tot
een polonaise op de klanken van 'Hot, hot,
hot' en enthousiast
meedoen met de
Kabouter Plop dans. De lol van dit soort feestmuziek werd afgewisseld door een gevarieerd
programma aan dansmuziek. Zelfs een aanwezige Vulcan kon worden verleid tot een
dansje. Aan alle goede dingen komt echter
een einde, dus ook aan Risa-con. Kort na elf
uur gingen de laatste bezoekers naar huis en
maakten de vrijwilligers van de party crew
aanstalten om op te ruimen. Na een laatste
inspectieronde verlieten ook de leden van de
conventiegroep
rond middernacht
het
theater. Het regende niet meer.

lEAVE

Marisa Dijkstra

Boekrecensie

fictie bij Pocket Books uitgegeven te krijgen
wist Smith uit een paar duizend manuscripten
een gevarieerde en interessante collectie verhalen te vissen. De meeste zijn geschreven in
standaard proza. Het is alleen het laatste verhaal van Craig Patton in de vorm van logboekaantekeningen die een afwijkende vorm
hebben. Toen hij uitkwam was ST:SNW een
verademing om te lezen; lekkere korte verhalen, elke keer weer iets heel anders.

Zoals de vorige keer beloofd zal deze keer
StrangeNew WorldsIV aan de beurt komen en
wel tezamenmet eenterugblik op de eerdereuitgaven van dit succesverhaal.
Helaaszijn de zomeruitgaven van PocketBooks
in Nederland nog niet aangekomen, dus zal het
hierbij blijven. Wel komt zoals gewoonlijk een
aanrader aan bod met deze keer Deep Space Gewoon leuke verhalen! Helaas was Deep
Nine: Armageddon Sky.
Space Nine een beetje onderbedeeld met twee
STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS
ISBN: 0 671 014463
Volume I
ISBN: 0 671 026925
Volume 11
ISBN: 0671 03652 1
Volume 111
ISBN: 0 7434 1131 5
Volume IV

(NB De ISBN-nummersverwijzen naar de trede
paperback uitgaven, 1-111 is ook in mass market
paperback uitgegeven)

Het schrijven van begrijpelijke en onderhoudende fictie is een kunst. Ik zal me er niet aan
wagen, maar er zijn meer dan genoeg Star
Trek fans die de pen ter hand nemen en er
met wisselend succes wat van proberen te
maken. Wanneer je op internet op zoek gaat
naar door fans geschreven Star Trek-fictie,
raak je al snel het spoor bijster vanwege de
immense omvang. In deze grote hoop is van
alles te vinden; je kan het zo gek nog niet
bedenken of iemand heeft zijn of haar fantasie
erop losgelaten, met als resultaat soms hele
grappige of fantasievolle verhalen en soms bijzonder beschamende werkjes.
Het Strange New Worlds-project staat tussen
de grote massa fanfictie op het internet en de
'professionele' (hoewel die titel geen garantie
voor kwaliteit geeft) schrijvers. Redacteuren
Srnith, Ordover en Block wieden het meeste
onkruid er wel voor je uit, maar helaas daarmee ook de inventieve verhalen die niet in het
keurslijf van Trek-fictie passen. Laten we eens
bekijken wat er dan overblijft.
Beste uit de serie
De eerste is tot op de dag van vandaag nog de
beste uit de serie. Na een lange strijd om fan-

verhalen, maar wie klaagt er over kwantiteit als
je twee van dit soort vertellingen hebt?
Meer van hetzelfde
Deel twee was meer van hetzelfde. Er waren
zelfs een aantal auteurs die voor een tweede
keer hun verhaal gepubliceerd zagen, een
trend die in de latere twee delen voortgezet
werd. Dayton Ward is zelfs drie keer langs

geweest. Denk echter niet dat Deep Space
Nine een betere behandeling krijgt. Niet
alleen blijft het bij twee verhalen, de bemanning van onze ruimte-tol is nergens te bekennen. Op zich niets op aan te merken, noch
negatief, noch positief.
Terug naar de goede oude tijd
Deel drie begint goed met 'If I Lose Thee .. .'
van Hoyt en Lickiss en zakt daarna tot mijn
grote verrassing niet in! The Next Generation
krijgt de meeste ruimte, maar heeft het met
verhalen als 'Whatever You Do, Don't Read
This Story', 'A Private Victory' en The Fourth
Toast' ook wel verdiend. Dit keer krijgt Deep
Space Nine wat meer pagina's, waarbij de
kwaliteit niet ten onder gaat aan de kwantiteit. Kortom een terugkeer naar de goede
oude tijd van Volume I.
Over het algemeen kan gezegd worden dat
de collectieve fantasie van de Star Trek fans
nog heel wat interessants voortbrengt. Wel is
een minstens redelijke kennis van de tv-series
en films soms onmisbaar. Veel verhalen haken
hierop in en voor een goed begrip van het
relaas kan die kennis handig zijn.

Behoorlijke teleurstelling
En toen kwam afgelopen
mei (juli in
Nederland) Volume IV uit. Ik weet dat ik in
mijn recensies tot nu toe redelijk mild, tot wild
enthousiast ben geweest. En dat verdienden
die boeken toen ook. Nu kan ik echter de
negatieve woorden niet tegenhouden. Ik had
heel eerlijk het gevoel Volume IV uit te moeten
lezen. Het kan zijn dat iemand een andere
mening is toegedaan, maar de hele set 'experimentele'
prozavormen
vermoeiden mij
alleen maar. 'Captain Proton and the Orb of
Bajor heb ik zelfs min of meer overgeslagen.
Tot overmaat van ramp stond er even verderop nog een Proton-verhaal, ik heb niets tegen
de arme man, maar twee verhalen is tot echt
een beetje teveel van het goede. 'Countdown'
is het zoveelste 'denkende machine-verhaal',
en 'Shadows in the Dark' verloor me zo'n
beetje halverwege. Waar 'Return' zijn plaatsing aan te danken heeft weet ik ook niet; zou
het neerkomen op weinig woorden kosten

weinig? Daarentegen
stonden 'Missed',
'Seeing Forever' en 'Flight 19' met kop en
schouders boven de rest uit.
Zij konden echter de door de rest opgewekte
verveling niet overwinnen. Ook is het DSN'tje
pesten weer opgestart, Twee verhalen is de
magere opbrengst uit de vele ingestuurde
manuscripten en aan de classificering van een
van de twee kan nog getwijfeld worden ook.
AI met al een behoorlijke teleurstelling, ik ga
maar weer terug naar internet fanfictie,
hopende op een betere oogst voor Volume V
volgend voorjaar.

AANRADER
In de wereld van Star Trek
hebben de Klingons zich
altijd mogen verheugen op
een grote mate van belangstelling. In een tijd van
Koude Oorlog geïntroduceerd als 23e eeuwse
Sovjets, maar meer met de
trekken van een feodaal
Japan, bleken zij zeer populair als vijand en later als bondgenoot.
Wat maakt nu juist deze vriend-geworden-vijand zo aantrekkelijk? Duidelijk is wel dat de
stijl van de Klingons er een is van militaire
aard. Er is sprake van een strak georganiseerde
samenleving, een cultuur waarin eer allesbepalend is en het aangehouden eerconcept
voor de moderne westerse wereld, nou ja,
wereldvreemd is.
En deze Klingon eer is het waar het om draait
in de Day of Honor-serie. Armageddon Sky
van schrijverscollectief L. A. Graf ('Let's All Get
Rich And Famous') is de tweede in deze serie
en vertelt zijn verhaal op een onderhoudende
wijze. De bemanning van de Defiant raakt verzeild in een conflict dat op en om een door
meteorieten geteisterde wereld moet worden
uitgevochten (niet geheel verrassend) eindigend in stereo ritueel vechten. De meeste
personages krijgen voldoende te doen, al
doen ze dat op hun standaard wijze en er zit
voldoende vaart in het verhaal. Helaas zitten
er wel wat voorspelbare elementen in, maar
dat drukt de pret van het lezen niet.
Een redelijk simpel, maar nooit saai verhaal.
Ideaal om even lekker weg te lezen.

de verschillende Star Trek fonts. En uiteraard
.zijn hier ook Klingon en gewone Star Trek
plaatjes te vinden.
On screen
Ook officiële Star Trek wallpapers zijn te vinPlaatjes, plaatjes, plaatjes. Plaatjes van Star Trek den op internet. Ga maar eens naar de officiële Star Trek site (www.startrek.com)
daar gaat het deze keer voornamelijk om. Ik heb
thuis al een cd vol staan met van het internet
Hier vind je hele mooie wallpapers in verschillende beeldformaten.
geplukte plaatjes. Er is dus genoeg te vinden.
Wytse Kloosterman

Een heel er goed internet
adres voor Star Trek plaatjes
is www.stinsv.com. Een site
met een duidelijke opbouw.
Je kunt kiezen tussen de versie met beeld en tekst en
alleen tekst. Zo is er dan ook
aan de surfers met een tragere verbinding gedacht. In de
site is de opbouw duidelijk en
doordacht
zodat je nooit
jezelf de vraag stelt: "Waar zit
ik nu eigenlijk".
Hier staan ongeveer alle castfoto's op. En zijn een bijzonder groot aantal plaatjes van
afleveringen te vinden. Ook
zijn hier geluiden te vinden
zoals bijvoorbeeld het United Federation of
Planets Volkslied en wat thema's te vinden
voor op je computer. Ben je op zoek naar een
bepaald plaatje uit een aflevering, of zoek je
een cast foto voor je website, dan kun je deze
site onmogelijk links laten liggen.
Op de sites www.xs4all.nlj-dassel en desktopstarships.com /st.html staan mooie wallpapers. En hoewel de sites zelf er misschien niet
helemaal tip top uitzien, de wallpapers zijn
zeker de moeite van het bekijken waar. Dus wil
je je computer weer eens opfrissen met een
nieuwe achtergrond, kijk dan eens op een van
deze sites.
www.klingondnlds.koolhost.comis
een mooie
Klingon site. De site heeft een echt Klingon
uiterlijk en je wordt dus ook aangesproken als
echte "warriors". Maar er is ook nog genoeg
"niet-klingon" op de site te vinden.
Zoals geluidsfiles van de Star Trek thema's en

Voor wallpapers kun je natuurlijk ook op mijn
eigen site terecht. Op mijn site staan mijn
eigen gemaakte wallpapers zoals bijvoorbeeld
wallpapers van de nieuwe Star Trek serie
Enterprise. Volg voor de wallpapers de knop
"downloads".
Ik wil een volgende keer websites van leden
gaan bespreken. Wil je je website in deze
rubriek terugzien, mail je website adres en
naam dan aan mij door. En wie weet vind je
dan je eigen site in het TFD-blad!
Weet je zelf nog een leuke website, mail me
dan via TFDSearch@Hotmail.com. De site is
weer geüpdate: wytsekloosterman.flappie.nl.
Ben je nog naar een bepaalde site opzoek dan
hoor ik dat ook graag van je via de e-mail.

In hel volgende maqazine de finale!

---------------------Dirk Bontes

De liegende

dood

Het zou op zijn minst vijf of tien minuten duren
voordat Keiko zich met Molly en Beerbij me kon
melden. Ik kon me met al die drukte niet veroorloven om niets te doen. Ik stelde mezelf drie doelen, die ik wilde bereiken voordat zij zouden
arriveren.
Als eerste gebruikte ik mijn tricorder om
me op de hoogte te stellen van de laatste door
Garak en zijn patiënten uitgevoerde metingen. Het betrof slechts een handvol patiënten.
Allen hadden een verlaagd alfa-ketoglutaraatgehalte, en twee van hen hadden ook vrijwel
geen mannose- en arabinosemoleculen in hun
bloed. De andere drie hadden daarentegen
extreem hoge niveaus van deze suikers in hun
bloed. Er kwam een akelig vermoeden bij me
op. Ik liep onmiddellijk naar de praktijkruimte
met Garak en zijn patiënten, op mijn hielen
gevolgd door Kai Winn. 'Wie van jullie heeft
onlangs zoetigheid gegeten?' vroeg ik de
Bajoranen. Drie staken hun hand op, precies
degenen van wie ik het verwacht had. Ze
moesten een tekort aan suikers hebben
gehad, waardoor ze trek in zoetigheid hadden
gekregen. Dat was natuurlijk de reden dat ik al
die Bajoranen de hele ochtend had zien snoepen: ze probeerden onbewust metabolische
tekorten aan te vullen. Obas Mamanys had
hetzelfde gedaan en was er aan gestorven.
Ik opende de deur van mijn wachtkamer
en keek naar binnen: er zaten zes Bajoranen.
Twee van de zes zaten te eten. Kya Balinn nam
juist een hap van de notige,
groene
Baratmavrucht en Nibiff Deras zat van een pak
siroopkoekjes te eten. Ik wenkte ze. 'Kom erin,
mensen. Balinn, Deras, stop alsjeblieft met
eten.'
Ik pakte
hen
de zak met
Baratmavruchten en het pak met siroopkoekjes af.
In de praktijkruimte zette ik de zoetigheid
naast het zakje drop op mijn bureau.
'Garak, willen jullie ook deze patiënten
scannen?' Ik wachtte niet op antwoord, maar
haastte me terug naar de ziekenzaal. Kai Winn
volgde me.
De moleculaire tekorten die we in de zieke
Bajoranen en in Bart-Bart Van Ruggon waarnamen, moesten veroorzaakt worden doordat
een ziektekiem voor zijn metabolisme juist op
deze moleculen was aangewezen en roofbouw op het geïnfecteerde
gastlichaam
pleegde om die moleculen te bemachtigen.
Door die tekorten aan te vullen, werd het
parasiterende organisme juist gestimuleerd
tot verdere groei en woekering, met funeste
gevolgen voor het gastlichaam.
Ik zou het liever niet toegeven, maar misschien hadden Garak en Kai Winn toch een
heel klein beetje gelijk toen ze beweerden dat
de Bajoranen op 05-9 te lijden hadden van
een epidemie.
Afgezien van Molly O'Brien, die aan een
totaal onschuldige virusinfectie leed, was BartBart Van Ruggon de enige zieke niet-Bajoraan
aan boord van 05-9. Bovendien was hij de

enige die in contact was geweest met dokter
Obas Mamanys voordat deze stierf. Daarom
koesterde ik het vermoeden dat hij de bron
van de infectie was. Indien ik een ziekteverwekker bij hem aantrof en die ook bij de
Bajoranen kon aantonen, had ik de zaak
beklonken. Er zou dan een gegronde reden
zijn om aan te nemen dat de Bajoranen het
slachtoffer van een besmettelijke ziekte waren.
'julian?' Quark keek op van zijn tricorder
toen ik de ziekenzaal binnenkwam.
'Quark, ben je klaar?'
Hij gaf me de tricorder. 'Dit is de lijst met
gasten van het Birnafeest. Degenen die met
rood gemarkeerd zijn, hebben zich vanochtend hier als patiënt gemeld - ik heb Nerys er
ook bij opgenomen. De zeven overigen heb ik
verzocht om zich alsnog hier te melden. Een
van hen bevindt zich op de lijndienst naar
Bajor; hij is de enige van wie ik nog geen
bevestiging heb gehad.'
Hirav Ollyf had met grote letters DOOD
achter zijn naam staan. Ik bladerde door naar
de volgende pagina. Daarop stonden vier
Bajoranen die niet naar het Birnafeest waren
geweest, maar toch ziek waren geworden.
Quark had vastgesteld dat minstens twee van
hen, waaronder Obas Mamanys, contact hadden gehad met personen die wel naar het
feest waren geweest. Achter de naam van
Obas Mamanys stond eveneens vermeld dat
hij dood was.
Van allen op de twee lijsten, behalve van
de Bajoraan die het station had verlaten, was
bekend wat en hoeveel ze sinds de vorige
avond hadden gegeten en gedronken. Quark
had hierop al een voorlopige analyse losgelaten. Veel van het, na het Birnafeest, gegeten
voedsel bleek grote hoeveelheden van de
moleculen te bevatten waarvan we al geconstateerd hadden dat die in te lage concentraties in de weefsels van de Bajoranen
voorkwamen, of van metabolische voorlopers
van die moleculen. Het verbaasde me dat een
andere grote gemeenschappelijke deler van
de etenswaren een grote diversiteit aan kleuren smaakstoffen waren. Zoals bijvoorbeeld
chinolinegeel, totdat ik me realiseerde dat vrijwel al deze moleculen de vlakke benzeenring
met elkaar gemeen hadden. Benzeenringen
komen vooral voor in hormonen die in staat
zijn tussen de vetzuren van de celmembraan
door te dringen. Deze kleur- en smaakstoffen
vormden dus de grondstof van waaruit het
lichaam van de Bajoranen het menselijke stresshormoon cortisol aanmaakten, besefte ik
onmiddellijk. Ongetwijfeld behoorden ze tot
de moleculen waarvan de aanwezigheid de
activiteit van de ziektekiem opstartte.
Een opmerkelijke uitzondering tussen de
smaakstoffen was het benzeenringloze aminozuur glutamaat. In het menselijk lichaam
speelt glutamaat een rol in het aminozuurmetabolisme en wordt daarbij omgezet in
alfa-ketoglutaraat, dat op zijn beurt door een
andere reactie weer wordt gerecycleerd tot
glutamaat. Bij Bajoranen speelt glutamaat een
zelfde rol, hoewel het eindresultaat van die
cyclus van reacties geen urea oplevert, maar
een supergeammonieerde koolstofketen. Wat

het ook voor ziektekiem was, het greep venijnig diep in de metabolische processen van de
Bajoranen in. Een tekort aan alfa-ketoglutaraat
zou automatisch een behoefte aan glutamaat
oproepen en een teveel aan glutamaat zou leiden tot een overproductie van het alfa-ketoglutaraat dat de ziektekiem uit het gastlichaam
wegnam om in zijn eigen metabolische
behoeften te voorzien. Minstens net zo erg
was dat het aminozuurmetabolisme waarin
glutamaat zo'n belangrijke rol speelt, ook de bij vrijwel alle niet-bacterieële cellen voorkomende - energieproducerende citroenzuurcyclus aanstuurt. De stukjes van de legpuzzel
waarmee ik geconfronteerd werd, begonnen
eindelijk op hun plaats te vallen: hier had ik de
oorzaak van de extreme vermoeidheid van
kadet Sireen en Betyff Nav gevonden: hun
citroenzuurcyclus werd gesaboteerd en de
vermoeidheid die daarvan het gevolg was
lokte de productie van het Bajoraanse slaaphormoon uit.
Wat me minstens zo interessant leek als
datgene wat de zieke Bajoranen gemeen hadden, was wat de bij het Birnafeest aanwezige
Bajoranen die zich niet ziek gemeld hadden,
gemeen hadden. Het waren er zes. Een van
hen had onmiddellijk na het Birnafeest darmklachten gekregen en had de hele nacht en
ochtend overgegeven. Een tweede was na het
Birnafeest aan een religieuze vastenperiode
van tien dagen begonnen en had uitsluitend
water gedronken. De andere vier maakten
deel uit van een dieetgroep die al een maand
op het gezouten, vetloze sap van de Briath, de
Bajoraanse yoghurtboom, leefden; zij hadden
geen van de andere op het Birnafeest aanwezige gerechten genuttigd. De gezondheid van
deze zes Bajoranen werd klaarblijkelijk veroorzaakt omdat zij de metabolische tekorten die
door de ziektekiem werden veroorzaakt, niet
of nauwelijks aanvulden.
'Hm. Interessant. Goed werk, Quark,'
complimenteerde ik hem. Ik gaf hem de tricorder vrijwel onmiddellijk terug. Een paar
seconden waren voor mij genoeg geweest om
zijn resultaten te bekijken en te evalueren.
In de ziekenzaal bevond zich een medische replica tor. Enkele passen brachten me bij
het bedieningspaneel. Mijn vingers vlogen
over de toetsen. 'Kai Winn?'
'ja, julian?'
De replica tor produceerde een beker met
roze en groen gestreepte tabletjes. Ik pakte de
beker. 'Vooruitlopend op mijn uiteindelijke
diagnose en medicatie, zou ik graag zien dat
elke patiënt onmiddellijk een van deze tabletten slikt. Wilt u ze administreren?'
'Jawel, julian. Maar wat is het eigenlijk?
Wat doet zo'n tablet?'
'Het is Emeticon, een gewoon Bajoraans
braakmiddel.'
'Ol Dus..?'
'Denkt u ze te kunnen bijstaan, als ze gaan
braken? Er staan een stel grote bakken onder
in kast twaalf. Ze kunnen natuurlijk ook in de
wasruimte en toiletten terecht.' Kai Winn
pakte de beker met tabletten grimmig van me
aan en liep terug naar de Bajoranen. Moed
kon haar niet worden ontzegd.

In hel volgende magazine de finale!
De bloedingen in de darmen van Bart-Bart
Van Ruggon waren gestopt. Ik zou zeker in die
wonden sporen van de ziekteverwekker aantreffen, maar ik verwachtte die ook èn makkelijker aan te tonen in de huid, de eerste
verdedigingslinie van elk lichaam tegen aanvallen van micro-organismen. Ik wist precies
waar ik moest zoeken: in zijn zweetklieren. En
daar huisde de ziektekiem inderdaad: het was
een virus, mijn tricorder detecteerde het zodra
ik het meetprogramma activeerde. Ik liet de
tricorder de nucleotiden-volgorde
van het
virus bepalen en liet er meteen een identificatieprogramma op los. Het resultaat deed mijn
ogen bijkans uit hun kassen vallen van verbazing. Het was het menselijke herpes simplexvirus waarvan ik verwachtte dat het Molly
O'Brien geïnfecteerd had. Het was gemodificeerd, hetgeen ongetwijfeld een aanpassing
was van het virus aan de vreemde biochemie
van de Ruggonjer. Ik snakte naar adem en
maakte daarbij dermate ongewone geluiden
dat Quark me indringend aankeek.
'Ik was verrast. Bart-Bart Van Ruggon heeft
honderdduizenden virusdeeltjes in de secretiecellen van zijn zweetklieren zitten. Ze stromen letterlijk met zijn zweet naar buiten de
huid op. Hij is een wandelende besmettinghaard geweest. Het kan zijn dat dit virus de
oorzaak is van alle ziektesymptomen van de
Bajoranen. Ik sluit dal tenminste niet uit, ook
al is het onwaarschijnlijk dat zo'n virus de
soortbarrière doorbreekt. Gelukkig kunnen we
de geïnfecteerde cellen vrij makkelijk vernietigen.'
Ik beschikte nu over de volledige genetische code van het virus. Het was de sleutel tot
de geneeswijze die ik voor Molly O'Brien had
bedacht. Het werkingsprincipe is heel eenvoudig, hoewel de techniek zelden wordt toegepast. Elke soort onderscheidt zich van alle
andere door de soort nucleotiden van zijn
genetische code en door hun uiterst specifieke
onderlinge ratio. De aanwezigheid van een
infecterend micro-organisme in de cel - veelal
viraal van aard - wijzigt de ratio der nucleotiden in die cel, waardoor zo'n geïnfecteerde
cel zich onderscheidt van zijn gezonde verwanten. Met de huidige technologie is een
dergelijk onderscheid makkelijk vast te stellen
en zijn de geïdentificeerde cellen ook makkelijk te vernietigen door hun celinhoud te oververhitten. Het is natuurlijk wat ingewikkelder,
omdat cellen zelf ook hun nucleotidenratio
wijzigen wanneer ze differentiëren en zich
specialiseren en omdat niet alleen de genen
uit nucleotiden
zijn opgebouwd,
maar
gewoonlijk ook de boodschapperkopieën
ervan en bij vele soorten vaak ook wel andere
moleculen, maar dat zijn bekende variabelen,
waarmee rekening gehouden kan worden. In
het geval van de Ruggojer zou de genezing
relatief eenvoudig zijn, omdat zijn eigen
nucleotidenratio drastisch verschilde van die
van het virus: zijn geïnfecteerde cellen sprongen eruit.
Ik had al bedacht wat ik nodig zou hebben
om Molly O'Brien te genezen. 'Quark, zou jij
een dozijn draaibare microgolfpuls-Iasers uit
die kast daar willen pakken?' vroeg ik hem.

'Bevestig ze aan de sensorbeugel van zijn bed
en calibreer ze dan.' Ik riep via het bedieningspaneel van de sensorbeugel het calibratieprogramma op, zodat Quark het meteen ter
beschikking zou hebben.
'Dr. Bashir!' Het was commandant Sisko
die me via mijn communicator lastig viel.
'Ik ben bezig, commandant.' Ik raakte de
entertoets aan en het calibratieprogramma
verscheen.
'Dananav Hiryp is zojuist gestorven aan
boord van het lijnschip dat we hebben teruggeroepen.'
'Zijn ze binnen transporterbereik?'
'Dat zal nog ruim drie uur duren.'
'Transporteer hem naar tafel vier in mijn
mortuarium zodra het schip binnen transporterbereik komt.'
'Tafel vier? [ulian, wat is er aan de hand?
Bajoranen vallen vandaag bij bosjes. Hiryp is
de derde all'
'Er waart misschien een besmettelijke ziekte door het station. Over vijf minuten kan ik u
misschien meer vertellen. Ik zal nog contact
met u opnemen.' Ik liep naar het bed waar
kadet Sireen op lag.
'Een ziekte! Dus toch. Kai Winn had gelijk.
Is het de Liegende Dood?'
'Commandant!' Op mijn uitroep werd de
verbinding abrupt verbroken. Goed zo.
Ik wist waarnaar ik moest zoeken: naar een
afwijking in de nucleotidenratio van kadet
Sireen. Maar ik vond niets.
Het leek er op dat mijn theorie in duigen
lag. Toen bedacht ik dat ik in de douchecel
van Obas Mamanys een spoor van vreemd,
mogelijk aards DNA had aangetroHen. Ik
zocht ernaar bij kadet Sireen, maar trof het nu
niet aan; mogelijk was het ruis geweest wat ik
in Mamanys' douchecel had aangetroffen. De
genetische code van het virus dan. De eigen
genetische code van kadet Sireen bleek echter
brokstukken te bevatten die bijna identiek
waren aan die van het herpesvirus. Bijna identiek? Een ingeving deed me de nucleotidenratio van Bajoranen met die van het herpesvirus
vergelijken. Er was geen verschil. Zover een
tricorder de soortspecificiteit van een organisme aan zijn nucleotidenratio kon vaststellen,
behoorden Bajoranen en dit herpesvirus tot
dezelfde soort. De zieke Bajoranen moesten
erdoor geïnfecteerd zijn, dat kon niet anders.
Het genezingsproces dat ik voor Molly O'Brien
en Bart-Bart Van Ruggon had gecreëerd zou
bij hen echter niets uithalen.
'Julian? We zijn er.'
Het was Keiko O'Brien. Ik toverde een lach
op mijn gezicht. 'Dag Keiko. Dag Molly. Ga
even op dit bed zitten, meisje.' Keiko tilde
haar op het vrije bed. Molly keek geïnteresseerd naar de bezigheden van Quark. Ze had
een ouderwetse, in een doorzichtige folie verpakte teddybeer in haar linkerarm. 'Dat is de
Ruggonjer. Gaat hij dood?' vroeg ze geïnteresseerd.
'Nee, nee. Quark is bezig het apparaat te
bouwen dat hem zal genezen. Het zal zo klaar
zijn.' Ik hield de tricorder bij de blaasjes bij
Molly's mondhoek. Herpesvirus, precies zoals
ik dacht. De nucleotidenratio van het mense-

HOLODE[K
lijk lichaam verschilde niet zoveel van die van
het virus als dat bij de Ruggonjer het geval
was, maar dat zou geen probleem vormen.
'Nu Beer nog even. Het zal hem geen pijn
doen,' suste ik haar.
'Natuurlijk niet, Julian! Beer is een pop. Hij
leeft niet, hoor.'
Ik grimaste. Kinderen kunnen onnozel zijn,
maar dom zijn ze niet.
De tricorder vond een grote hoeveelheid
virusdeeltjes aan en in de linkerachterpoot van
de teddybeer, merendeels waren ze gedenatureerd en onwerkzaam, maar enkelen konden misschien nog actief zijn. Ze moesten er
de eeuwen hebben doorstaan. Ik bespeelde
de tricorder en vroeg Molly's medische gegevens op. Waarom had haar vaccin niet
gewerkt?
'Ik weet nu wat je mankeert, Molly. Het is
een onschuldig herpesvirusje. Je hebt het van
Beer gekregen, want die heeft er ook wat van
op een van zijn poten. Hm, er is een fout
gemaakt bij het productieproces van het dnamultivaccin dat je onder andere tegen dit
virus zou moeten beschermen. De hele partij
is ondeugdelijk geweest, maar werd doorgelaten omdat het risico dat er iemand door juist
dit virus besmet zou worden nul geacht werd.
Het is namelijk al eeuwen uitgestorven.'
'Wat kun je er aan doen?' vroeg Keiko
grimmig. Zoals ik haar kende, zou ze nu al
met de gedachte spelen een klacht in te dienen tegen de producenten van het foute multivaccin.
'Molly kan ik zonder probleem genezen.
Het is Beer die het probleem vormt. Molly, het
zou het makkelijkste zijn de pop geheel te vernietigen.'
'Wat zijn de alternatieven?' vroeg Keiko.
'Een bestraling met ultraviolet licht of met
harde straling. Dat zou de pop de minste
schade berokkenen. Of ik zou de betreffende
poot kunnen amputeren. Of we zouden de
pop een wisselbad kunnen geven met zeep en
alcohol en hem daarna drogen.'
'Molly, wat vindt jij er van?'
'Ik kies voor bestraling.'
'We kiezen voor bestraling,' herhaalde
Keiko.
'Dan wordt het bestraling.'
Quark onderbrak ons. '[ulian, de microgolflasers zijn gekalibreerd en gecorreleerd
met de sensors. Ze zijn op twee meter afstand
tot op een vijftigste micrometer nauwkeurig.'
'Mooi zo. Quark, zou jij met Keiko en
Molly en de teddybeer naar laboratorium
twee willen gaan? Daar bevindt zich een
bestralingseenheid in de spinwaardse muur.
Geef de teddybeer een ultravioletbad en bestraal hem daarna nog tien seconden met de
neutronenbundel. Kom dan terug.'

wordt vervolgd...
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Brieven
Iedereenheeft recht op een eigen mening en dat
recht wordt door iedereen op eigen wijze toegepast. Vulcans ondervinden geen hinder van de
noodzaak op een eigen mening en kunnen zo
objectief mogelijk op een situatie reageren. Ook
dit keer liggen de meningen over bijv. het magazine ver uit elkaar en is het zeer lastig om een
passende reactie te geven. Ik denk dat dit me
redelijk gelukt is... veel leesplezier.

Ik ben stokoud voor een tfd-lid (38 jaar) en ik
ben wat je noemt een slapend lid. Ik lees het
verenigingsblad altijd met plezier, ook al
omdat er altijd zoveel mooie foto's instaan.
Ik vind het knap dat jullie daar toch elke keer
weer zoveel van weten te bemachtigen.
Het verslag van de Star Trek conventie bij de
Oosterburen vond ik erg leuk om te lezen
(mooie foto's trouwens, de kwaliteit was misschien geen 100%, maar liever een iets minder
professionelefoto dan helemaal geen foto).
Naar aanleiding van de laatste 3 nummers van
2001, die ik achter elkaar uit heb gelezen op
vakantie in Rhodos omdat ik de afgelopen
paar maanden daarvoor geen tijd had, heb ik
een paar vragen (en opmerkingen):
• Willen jullie alsjeblieft bij wetenswaardigheden over acteurs er altijd duidelijk bijzetten
wie dat in de series ook alweer zijn, want ik
onthoud geen acteurnamen. Ik weet alleen
dat Patriek Stewart Captain Picard is, maar
verder ken ik niemand van zijn echte naam.
(Het staat er heel vaak bij hoor, maar voordat
jullie gaan denken dat het niet meer nodig is...)
• Verder stel ik het zeer op prijs dat jullie zo
duidelijk hebben aangegeven dat er een spoiler volgde in blad nr. 3, want ik wil inderdaad
nog niet weten hoe Voyager afloopt.
• Jullie schrijven geregeld over het nieuwe seizoen van Voyager en dat wacht ik dan ook
maar in spanning af (lammer dat het daarna
afgelopen is). Maar ik hoor of zie al tijden niets
meer van The Next Generation. Is dat ook
afgelopen? Verder heb ik met veel plezier, op
het laatst op RTL5, Deep Space Nine gevolgd,
maar de laatste aflevering daarvan zag eruit of
Deep Space Nine ook afgelopen is. Weten jullie of er nog een
vervolg komt?
• Als je verschillende afleveringen van het blad
achter elkaar uitleest, dan leest
"het feuilleton"
De
liegende
dood wel iets
makkelijker,
omdat je dan
niet zo diep in je
geheugen hoeft
te graven hoe
het ook alweer

genoeg stond in nr. 3 geen aflevering. Was er
geen plaats of had de schrijver nog geen nieuwe aflevering geschreven? Als de schrijver een
tfd-lid is zou ik hem willen vragen om een
beetje door te schrijven. Ik vind het een leuk
en spannend verhaal en ik wil graag verder
lezen. Als de schrijver een professionele schrijver is en het verhaal is in boekvorm verschenen, dan wil ik graag weten hoe ik eraan kan
komen.
• In nr. 3 hadden jullie het over internet en
bescherming tegen inbraak met de naam
ZoneAlarm. Ik ben ook lid van de HCC (een
landelijke computerclub) en in het blaadje van
een van de gebruikersgroepen daarvan stond
een artikel over ZoneAlarm. Ook zij prezen het
aan. Zij vermelden echter wel dat na installatie
zo'n Firewallprogramma vaak niet goed werkt
omdat de instellingen niet goed zijn.
Het artikel beschrijft precies hoe je ZoneAlarm
moet installeren en hoe je de instellingen
goed zet. Als iemand geïnteresseerd is in deze
gebruiksaanwijzing wil ik hem best toemailen.
Stuur mij maar een mailtje. (Als ik heel veel
mailtjes krijg stuur ik het artikel wel naar de
redactie met het verzoek het in het volgende
nummer te plaatsen.)
Live long en prosper,
Ineke Bourguignon-Slis
E-mail: inekebou@ision.nl/hardob@zonnet.nl
(van mijn net zo stokoude man Hardo die geen
lid is, maar wel graag het blad meeieest.)
De liegende dood is bijna ten einde, The Next
Generation is als serie na zeven seizoenen
gestopt, maar volgend jaar komt er een nieuwe
film uit. Of Deep Space Nine verder gaat op het
witte doek is nog niet bekend. Tot die tijd kun je
je vermaken met de avonturen van de USS
Voyagerdie wellicht ook op het witte doek zullen
verschijnen, wie weet. De toekomst zal het leren.

Ik heb al een tijd geleden naar de slot uitzending van DS9 gekeken en het vond het echt
bagger slecht. Er werd heel goed naar toe
geleefd maar dat einde was echt te snel afgemaakt. Voorbeeld de scène in de firecaves was
nog geen minuut lang en zo'n man als Dukat
gaat na al die seizoenen zomaar dood!
Er kwam in dertien seconden of zo een
wapenstilstand. Ik vond het echt heel slecht
zoals Odo vertrok van DeepSpaceNine.
En nu even wat heel anders. Weten jullie al
wat van de nieuwe serie? Mij lijkt het wel leuk
maar iets te commercieel. En ik vind het schip
wel mooi maar te modern uitzien voor die tijd.
Hij moest meer Kirk-achtig zijn. De decors zijn
daarentegen prachtig.
P.SZijn jullie ook met een stand aanwezig op
Utopia II 2001?
Veel groeten en live long and prosper.
Captain Paul Schram
De laatste aflevering van StarTrek: Voyager
belooft een stuk spannender te zijn dan Deep
Space Nine. Ik kan in ieder geval niet wachten
tot het zover is.

THE MIXT NEXJ GENERATION?
Eerst wil ik laten weten dat julie blad er mooi
uitziet. Alleen vind ik dat het blad een beetje
dun is. Tip: informatie geven over bekend
schepen, bijvoorbeeld Alice of Neelix's shuttle.
Verder had ik nog een paar vragen:
• Jeziet nooit iemand zijn post verlaten om
naar het toilet te gaan (ze zijn er wel, maar
waar?) hebben ze daar speciale regels voor?
• In welke tijd speelt de serie Enterprise zich
af? Hoe zien de pakken eruit? Met welke
Enterprise reizen ze? De 1701?
In Voyager gebruiken ze 2 phaser rifles.
Wat is het verschil tussen die 2 soorten? En
welke gebruiken ze wanneer?
Hoe wordt bepaald welke kleur pak
iemand krijgt?
Hebben de Star Trek winkels achterin het
blad ook websites. Hoe kom ik aan hun internetadressen?
P.S.Ik ben fan van [adzia en EzriDax. Misschien
kunt u een plaatje van beide plaatsen?
Groeten,
Rick van Basten
Toilet? Waarom? Een episode duurt slechts 50
minuten en in die tijd kunnen veelcrewleden hun
behoefte echt wel ophouden. Ezri is te bewonderen op pagina 4 en 5. De serie Enterprisebegint
ruim voor de eerste reizen van de Enterprise
1701 met Kirk en Spock. Als hoofd beveiliging
kan en mag ik geen antwoord op de verschillende phaser-rifles die bestaan op Voyager.Of zou
het iets te maken hebben met de Borg en de
Hirogen? ...ik heb eigenlijk al te veelgezegd.
1-1 'Ic\

Net het blad ontvangen, en voor een stelletje
vrijwilligers vind ik het er altijd goed uitzien,
mijn complimenten. Bij de rubriek 'incoming
messages' staan altijd wel leuke inzendingen
ed, maar wat ik nou las als reactie op een zeer
terecht commentaar van een van de leden
vond ik toch wel zo belachelijk het betreft het
stukje Reden. Met alle respect kun je daar als
reactie niet een wat meer onderbouwt stukje

INCOMING
onderzetten, nee wat doen jullie door'zeiken'
over de hartklachten van Neelix, je kunt bijvoorbeeld er neer zetten dat bij het drukken
van dit blad er nog niet zoveel bekend was
over de nieuwe serie of iets dergelijks. Ik hoor
altijd dat wij fans van Star Trek wat meer serieus willen worden genomen, (wij willen trekkers ipv trekkies genoemd worden is bijv. maar
1 van de vaak gehoorde zinnen) maar als ik
dan jullie reactie lees, dan zinkt me de moed
in de schoenen, we hoeven niet te verwachten
dat de 'buitenwereld' ons serieuzer neemt met
zulke 'kinderlijke' reacties van jullie kant. Het
spijt me echt hoor maar dit is werkelijk ver
beneden peil van jullie kant, geef toch
gewoon antwoord in de stijl van Tuvok maar
haal zijn 'ras' niet zo door het slijk.
Mvgrt
Diane Gijsbertse
Bij deze dan alsnog een reactie op de brief aangezien Neelix er goed bovenop gekomen is.
De informatie die wij ontvangen is verzameld
voor en door vnjwilligers, hiervan is het magazine afhankelijk; de inzet en tijd die vrijwilligers
vrijmaken en besteden om het magazine van
meer nieuws te voorzien. Iedereen kan hier
zijn/haar steentje aan bijdragen, jij ook!

• Ten eerste vind ik de plaatjes in het blad
nogal lelijk, sorry, maar kunnen jullie niet
gewoon wat mooiere plaatjes plaatsen, die
ook bij het onderwerp passen. Op internet zijn
tig startrek site's waarvan je plaatjes kan halen.
• Ten tweede de lay-out van het blad. Het
wordt allemaal een beetje te. Persoonlijk vond
ik het niet zo erg om af en toe een pagina in
het zwart-wit te zien.
• Ten derde zijn de posters in jullie blad niet
mooi. Zoals ik ook al bij punt een het internet
als optie voor plaatjes had genoemd, geld hier
hetzelfde. Als je op internet een site bezoekt
kan je vaak op het plaatje klikken, en krijg je de
maximale uitvergroting, gebruik het internet!
• Ten vierde; ik heb nu al drie keer een brief
aan de Flying Dutch gestuurd, maar geen van

de brieven is geplaatst. Ook heb ik zelf een
stukje test geschreven voor het blad, maar
dan krijg ik één dag voordat het blad verschijnt een mailtje, met daarin de tekst dat jullie geen zin hebben om het over te tikken, en
of ik het wil mailen! Als jullie nog niet eens de
moeite willen nemen om drie alinea's tekst
over te tikken, vind je het dan vreemd dat
mensen geen bijdragen aan het blad sturen.
Mensen zonder internet die niet de mogelijkheid hebben om te mailen kunnen dus al helemaal geen bijdragen sturen! Ik weet dat het
blad en de vereniging door vrijwilligers wordt
gemaakt, maar je mag er dat toch ook wel een
beetje meer aandacht aan besteden !!!
(Beste Nick, in een tijd van computers en e-mail is
het toch niet zo moeilijk om een tekst per e-mail
of op diskette per post te sturen? Niemand heeft
daar tot nu toe problemen mee gehad ... (Ib)
• Ten vijfde vind ik bijvoorbeeld de voorkant
van het blad niet mooi. Het eerste blad dat ik
kreeg toen ik me pas had aangemeld was
nummer 2, 1999. Gewoon het hoofd van
Riker, en een foto in de hoek. Of nummer 2,
2000, gewoon Trol, en een foto van Tim Russ
in de hoek, nummer 4, 2000, een Borg, en een
foto in de hoek. Jullie zijn met de belachelijke
voorkanten begonnen bij nummer 1, 2001. Is
er een nieuwe vormgever of zo gekomen, die
alles ff in de soep wou laten lopen, en de hele
lay-out van het blad nu even verpest heeft ?!
Dit is mijn mening over het blad, iets meer aandacht aan de vormgeving, en jullie mentaliteit
die is in punt 4 benoemd heb, en allesgaat weer
terug zoals het was, ik hoop dat jullie deze brief
wel zullen plaatsen, zo ja, geef dan a.u.b. niet als
antwoord; ...dit blad wordt gemaakt door de
bijdragen van leden... want mijn stuk werd ook
niet geplaatst omdat jullie de moeite niet wilden
nemen om 3 alinea's tekst over te typen.
Nick Ottens
Nick, bedankt voor je reactie. Een wijs spreekwoord zei eens: over smaak valt te twisten. Die
spreuk gaat in dit geval zeer zeker op, de reacties
op het magazine zijn zeer uiteenlopend de laatste tijd. Om een antwoord te geven op al je vragen zou wat al te veel ruimte kosten, dus hou ik

MESSAGES

het kort: Internet is een prachtig medium om
bijv. Star Trek illustraties vandaan te halen en te
lezen wat er bijv. een uur geleden in Amerika is
gebeurd. Helaas is Internet erg traag en zijn alle
illustraties die beschikbaar zijn over bijv. Star
Trek gecomprimeerd om tot een sneller downloadresultaat te komen. De resolutie van een dergelijke illustratie op internet is 72dpi. Dit lijkt
acceptabel en dat is het ook voor beeldscherm
en Internet.
In de drukkerijwereld ligt echter dat anders. Daar
wordt gewerkt met een minimale resolutie van
200dpi en maximaal ongeveer 300dpi. Dit betekent dat er minimaal 2,5 x zo veel "informatie"
nodig is om een goed drukresultaat te behalen.
Dit is met Internetbeeldmateriaal echter zelden
het geval, helaas. Veel beeldmateriaal
op
Internet is gewoonweg niet bruikbaar.

Ik heb zelf een fictief sterreschip opgericht, de
USS Socrates. Dit schip is een galaxy klasse
sterreschip. Op mijn site, http://www.geocities.com/ottens2001 vind je meer informatie,
en kan je je ook aansluiten.
live long and prosper
(lid 4215)
Zodra ik terug ben in het Alfa Kwadrant en nog
een schip zoek om op te dienen, dan zal ik jouw
schip in gedachten houden.

Ik wou even wat weten betreft de laatste uitgave van het magazine van de TFD. In het artikei over de nieuwste startrek serie die speelt af
in de 22ste eeuw waar de mens het heelal
gaat verkennen. Dat kan natuurlijk maar er
staat zonder warpdrive in de 22ste eeuw.
Nu heb ik de film First Contact gezien en daar
maakte Zefram Cochrane al zijn eerste warpvlucht in 2063 dus al in de 21ste eeuw wat
leidde tot het contact met de Vulcans. Dus
waarom hebben ze in de 22ste eeuw dan
opeens geen warpdrive meer?? Ik hoop dat
jullie dat mij even kunnen uitleggen.
Groeten, Marcel

MET DANK AAN:

< Picard & Sisko
Bas van Ombergen
Wil jij ook jouw
tekening of digitaal
kunstwerk terugzien
in dit magazine,
stuur dan je kunstwerk naar de postbus of mail het door
via tfd@tfd.nl onder
vermelding
van:
Kunstwerk
Magazine*.

• Via e-mail je tekening/ kunstwerk opslaan als jpg·bestand en het bestand mag niet groter lijn dan 2 mb.

De warpdrive van Zefram Cochrane bleek na de
eerste ruimtereis te onstabiel en het kostte teveel
energie om op redelijk grote schaal schepen te
produceren in het begin van het ontstaan van de
federatie. Ze hebben er bewust voor gekozen om
alleen een impulsengine toe te passen en je zult
zien dat later in de serie "Enterprise" de warpdrive alsnog toegepast gaat worden. Voor zover de
Voyager Databank daar duidelijk over is, tenminste.
Mocht je ook een reactie willen geven of gewoon
naar mij, Tuvok, wil/en schrijven, dan kun je dit
doen door een briefje te sturen naar de postbus
of via de e-mail. Beide adressen zijn terug te vinden in dit magazine.
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Harm Koopman

Uit de doos
Met de Insurrection kaartset. uitgebracht in het
najaar van 7998, nog vers in het geheugen is
het in februari 1999 de beurt aan het laatste seizoen van de originele serie. Maar het meest
opzienbarende nieuws in tradingcard land vond
eigenlijk al plaats voordat het laatste seizoen bij
de handelaren in de schappen ligt.
Ofschoon er natuurlijk al
lange tijd geruchten de
ronde
deden,
werd
namelijk in januari van
1999 door Fleer/ Skybox
officieel bekend gemaakt
dat
Steven
M.
Charendoff, de geestelijke
vader van de schitterende
uitgevoerde seizoensets
van de originele serie,
Fleer/Skybox
vaarwel
heeft gezegd.
Veel comic- en tradingcard magazines besteedde er aandacht aan en
enkelen waagden zelfs te
zeggen dat dit het begin
van het einde is voor de
Star Trek lijn
zoals
Fleer/Skybox die vele jaren
(sedert 1993 - na de overname van Impel)
heeft gevoerd. Andere critici dachten dat het
allemaal zo'n vaart niet zou lopen. Maar
inmiddels weten we dat Cinema 2000, uitgegeven in het najaar van 2000, de laatste Star
Trek set is geweest voor Fleer/Skybox en dat
de rechten sedert begin van dit jaar in handen
zijn van Rittenhouse Archives Ltd.
Rittenhouse wie? Juist, de in de lente van' 999
opgezette nieuwe firma door niemand minder
dan Steven M. Charendoff en daarmee is het
kringetje dus weer rond. Neem bij gelegenheid eens even de tijd en dool een poosje rond
over hun, naar mijn oordeel, schitterende
website op www.scifihobby.com.
Maar uiteraard, voordat het zo ver is om de
series van Rittenhouse Archives te gaan
bespreken, nu eerst terug naar Fleer/Skybox
met seizoen 3 maar daarna ook nog sets rond-

om Deep Space Nine, The Next
Generation
en de al eerder
genoemde Cinema set.
Ik herinner mij de release van seizoen drie als de dag van gisteren
om diverse redenen. Allereerst
weten natuurlijk velen van jullie
dat mijn voorkeur nog steeds uitgaat naar de originele serie en dus
is het niet verwonderlijk dat ik het
liefst kaartsets zie omtrent die
serie. Ook op
het moment
van dit schrijven is de preorder
open
voor een set
rondom
het
35-jarig
bestaan met
daarin weer
enkele spectaculaire
toezeggingen.
Waar halen de
breinen achte r
Ritte nhouse Archives
zulke ideeën
vandaan?
Maar behalve
mijn voorkeur
voor de originele serie, had seizoen
drie een ander gesigneerd kaartje
van mijn inmiddels overleden idool
Deforest Kelley. Het allereerste
gesigneerde tradingkaartje
van
Leonard Nimoy zat in box drie. Als
klap op de vuurpijl zat in het derde
seizoen van de originele serie, een
gesigneerde
kaart van Diana
Muldaur, mijn favoriete dokter uit
The Next Generation die zoals
waarschijnlijk bij jullie wel bekend
is twee gastrollen heeft gehad.
AI met al een set om van te watertanden, waarbij uiteraard opgemerkt mag
worden dat verzamelaars er natuurlijk vanuit
gingen dat de set van diezelfde uitzonderlijke
kwaliteit zou zijn als zijn beide voorgangers.
De inhoud van de 23.000 geproduceerde
boxen liep uiteraard door in het in seizoen een

en twee gestarte patroon. Naast een identieke
promo kaart zoals die ook aan seizoen twee
voorafging, bevatte de set 75 basiskaartjes
inclusief 3 checklisten. Gevolgd door 48 karakterkaartjes, 48 behind-the-scenes kaartjes,
24 profile kaartjes, 24 commemorative gold
plaque kaartjes, 27 autographed
kaartjes en de beloofde crossover captainskaart, ditmaal van Captain Kirk natuurlijk.
Insturen?
Naast al dit moois was er opnieuw de autographed challenge set, waarin ditmaal de
tekst 'Space The Final Frontier bij elkaar
moest worden verzameld. De schaarse letter
was ditmaal de letter c, met een afbeelding
van Kirk. Lukte het om deze zin bij elkaar te
krijgen dan leverde dit, evenals bij de vorige
seizoenen, de complete set gesigneerde kaarten op er van uitgaande dat je natuurlijk
bereid was om de tekst in te sturen aan
Fleer/Skybox!

TEN

FORWARD

Alexander Bloemen

Star

Trek CCG

'In the Cards'
Ookgenoegvan al het onrecht in Star Trek?Vind
je het ook zo irritant dat de Federatiealtijd als
winnaar uit destrijd komt? Denkje dat de andere rassen ook wel een keer mogen winnen?
Moeten de Romulans nu eindelijk eens de
Neutral Zone innemen? Had de Dominion Deep
SpaceNine moeten opblazen?
Hadden de Vidiansde crew van Voyagergeheel
moeten ontdoen van organen? Zijn de Borg een
interessanteprooi voor de Hirogen? Moeten de
Ferengi Qro'nos opkopen? Dit kan allemaal
gebeuren tijdens een potje Star TrekeCG. Deze
rubriek is bedoeld om de oneindige mogelijkheden in het Star Trekuniversum te besprekenen
het spel bij meerderemensenbekend te maken.
Card Game
Star Trek CCG begon in november 1993 toen
Magie: The Gathering een enorm succes
werd. Het idee werd snel verkocht aan
Decipher lnc., dat al een goede relatie met
Paramount had onder andere door het VCR
bordspel. Het spel kwam uiteindelijk
in
november 1994 uit.
Het heette toen echter nog Star Trek: The
Next Generation Customizable Card Game.
De complete set bestond toen uit 363 kaarten
en het spel had drie affiliations. Een jaar later
kwam de Alternate Universe uitbreiding erbij
en nog een jaar later Q Continuum.
Hierna werd het stil aan het Star Trek front ...

De First Contact film heeft uiteindelijk het spel weer op gang
gebracht. In 1997, een jaar na
het uitkomen van de film, kwam
de First Contact uitbreiding uit
en de eerste nieuwe affiliatie
sinds 1994. De Borg kwamen de
Federatie, Klingons en Romulans
gezelschap houden. Een half jaar
later kwamen ook de eerste kaarten uit, die niet uit TNG of de
TNG films kwamen. Deep Space
Nine
bracht,
naast extra
Federatie personeel, ook twee
nieuw affiliaties: Bajorans en
Cardassians.
Deze set bevatte het principe
van verschillende kwadranten.
Dit werd later in 1998 verder uitgebreid met de komst van de
Dominion. Weer een half jaar
later kwam de achtste affiliatie
erbij: de Ferengi. Met 'The Trouble with
Tribbles' en de 'Mirror Mirror' set werd ook
TOS in het spel betrokken. De enige Star Trek
serie die tot dan toe bijna ongemoeid was
gelaten, Voyager, kwam eerder dit jaar uit.
Dit grote aantal uitbreidingen is natuurlijk
wel leuk voor mensen die het spel al langere tijd spelen, maar voor de beginner is het
een grote afknapper. Mensen zijn bang dat
ze door de grote aantallen kaarten nooit
echt aan spelen toe komen en ook de kosten kunnen een probleem zijn. 'Het kost
teveel'. of 'Ik krijg het toch nooit meer compleet', zijn veelgehoorde excuses om niet
met spelen te beginnen.

Voldoende variatie
De Voyager set geeft hier een oplossing voor;
hoewel de set natuurlijk goed past bij de
andere sets is Voyager ook prima te spelen als
'stand alone'. Dit betekent dat er maar 201
verschillende kaarten verzameld hoeven te
worden om de set compleet te krijgen.
De Voyager set bestaat natuurlijk uit niet zo
veel rassen als het complete spel, maar de drie
grootste rassen uit de set, Federatie, Kazon en
Vidian, geven genoeg variatie. De onlangs uitgekomen set The Borg zorgt voor nog meer
variatie. Deze set versterkt de bestaande rassen en voegt twee nieuwe rassen toe aan het
Voyager Only milieu: de Borg en de Hirogen.
Het voorgaande klinkt allemaal erg ingewikkeld, maar het spel is makkelijk te leren. Het
doel is het halen van 100 punten. Dit gebeurt
voornamelijk met het oplossen van missies.
Dit kan een wetenschappelijke expeditie zijn
of het kan een meer militair karakter hebben.
De missies worden uitgebeeld door bepaalde
kaarten. De meeste missies kunnen maar door
enkele affiliaties gedaan worden; de Federatie
zal eerder een wetenschappelijke missie doen
en de Klingons eerder een militaire, alles in de
sfeer van Star Trek. Het moeilijke van het
oplossen van de missies zijn de dilemma's.
Deze stellen het onbekende van het heelal
voor. De dilemma kaarten die je tegenkomt,
zijn dan ook bijna altijd van de tegenstander.
De interactie met de tegenstander vindt plaats
met personeel en schepen. De Kazon kunnen
bijvoorbeeld schepen rammen en proberen te
stelen. De Vidians kunnen personeel van vitale
en minder vitale organen ontdoen, vaak met
fatale gevolgen. Op deze manier heeft iedere
affiliatie een eigen trucje. Er is nog veel te
schrijven over Star Trek CCG maar de beste
manier om het te leren is door het te spelen.
Kom op een conventie eens langs voor een
demonstratiepotje of ga eens langs bij winkels
waar het spel wordt verkocht.
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Nieuwste releases van Voyaqer

ON SCREEN

Van de voorzitter,
Zoals ik in mijn vorige stukje schreef, ben ik
naar de Star Trek conventie in Blackpool
geweest. Ik heb me prima vermaakt op deze
grote conventie. Er waren ruim 3000 fans op
afgekomen. AI deze fans konden genieten van
acteurs die een praatje hielden op het podium,
videovertoningen, handelaren, party's en van
het onderling contact. Een extraatje was de
onaangekondigde komst van Patriek Stewart.
Maar u heeft daar vast al alles over gelezen.
21 juli hebben we onze eigen conventie
gehad. En ik wil de organisatie en alle andere
die mijn RISA vakantie in Vlissingen tot een
zo'n groot feest gemaakt hebben, van harte
bedanken. Ik kijk nu alweer uit naar het najaar
waar op 'de elfde van de elfde' door onze vereniging een Mirror mirror conventie wordt
georganiseerd. Kom eens kijken! Deze keer
wordt het gehouden in het midden van het
land. Het is absoluut de moeite waard.
Inmiddels is ook de winnaar bekend van de
Paramount Voyager wedstrijd, die begin dit
jaar in ons blad stond. De prijsuitreiking was
gepland tijdens de RISA con in Vlissingen,
maar de prijswinnares was toen op vakantie.
We zullen in samenspraak met Paramount en
de prijswinnares een nieuwe afspraak maken
en een verslagje hiervan kunt u hopelijk in het
laatste magazine van dit jaar terug zien.
Mocht u nog een kandidaat voor het penningmeester- en hoofdredacteurschap weten,
geef het door aan het bestuur want we zijn
nog steeds op zoek en in het geval van de
hoofdredacteur beginnen we ons nu toch wel
onbehaaglijk te voelen. Over enkele weken is
de deadline voor het 1ste nummer van het
nieuwe jaar. En daar is op dit moment (eind
augustus) nog niemand voor.

THE FLVING DUTCH fanclub is
de enige echte Nederlandse
Star Trek vereniging
Postadres:
Telefoon:
Telefax:
E-mail:
Website:

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

Het bestuur van The Flying Dutch
ziet er als volgt uit
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Voorzitter
EriC van der Ven

Penningmeester
Harm Koopman

Secretaris
Ad Post

Pubtic relations
Frank Maurits

Vrijwilligerscoördinatie
Ronaid Gordijn

Grand Nagus EriC
(Het verslag van Blackpool hebben we helaas
niet kunnen plaatsen, vanwege te laat ontvangen fotomateriaal. Red.)

Uw /ldmaatschapspasIs 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!

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 verenigingsmagazine
" Korting bij bijeenkomsten
van de vereniging
" Via onze website actuele informatie
http://www.tfd.nl

Zakelijke contacten, advertenties
Johan de Wolff

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

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

Evenementencoördinatie
René Caminada

Amerlcan Book Centre, The
Kalverstraat 185, 1012 XC Amsterdam
American Book Centre, The
Koningstraat 40 (vlakbij stadhuis), Arnhem
Card lil News strips
Agnietenstraat 12, 2801 HX Gouda

C's
Lengweg 82,3192 BL Hoogvliet
Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33, 5611 JSEindhoven

Hobby Modelbouw
Dordrecht
Voorstraat 360, 3311 CX Dordrecht
Slmtasia
Nieuwe Haven 116, 2801 EC Gouda
Toyrific
Heemraadstraat 3, 3131 VG Vlaardingen
Twilight Zone
Voorstraat 432, 3311 CX Dordrecht
Wonderland
Soembawastraat 54a, 1095 XC Amsterdam
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SUPERNOVA RETRIBUTION
Radisson Edwardian, Heatrow Engeland
Tickets via www.supernova-conventions.com
Speciale Gasten:
Harry Kim (Garrett Wang)
Seven of Nine (Jery Ryan)
B'Elanna Torres (Roxann Dawson)
Gowron (Robert O'Reilly)
Martok (J.G.Hertzler).
E-mail: mail@supernova-conventions.com
2

& 14 OKTOBER 2001

F.A.C.T.S.
Belgische Science Fiction Beurs
Gent, België
Info: www.facts-convention.com

, ~ El

1

r'lI(TOBER 2001

COLLECTIBILLIA
Sci-Fiverzamelaarsbeurs
Verschillende acteurs
Sandown Park, Esher, bij Londen, Engeland
Info: www.memorabilia.co.uk

& ')1 0KTOBER 2001

UTOPIA II 2001
Gasten:
Max Grodénchik uit Deep Space Nine
Ted Raimi uit Xena: Warrior Princess
Julie Caitlin Brown uit Babylon 5
Bilderberg Hotel, Scheveningen

NOVEMBER 2001

1;;-

2

MEMORABILIA
Grote science fiction- en filmbeurs
Verschillende acteurs
NEC, Birmingham, Engeland
Info: www.memorabilia.co.uk
q 2001

COLLECTOR'S RENDEZ-VOUS
Franse verzamelaarsbeurs
Salie Wagram, Parijs, Frankrijk
Gasten: Paul Blake (Greedo)
Ken Colley (Captain Piett)
Garrack Hagon (Biggs Darklighter)
Michonne Bamiage (Aura Sing)
Ted Raimi (loxer uit Xena)
Mark Ralston (Drake)
Jenette Goldstein (Vasquez)
Richard Heard (Supreme Commander uit V)

NEXUS RESURRECTION
Fontanehaus Berlijn Duitsland
Tickets via www.nexuscon.de
Speciale Gasten:
Alice Krieg (Borg Queen)
Odo & Peter Williams (Apophis uit StarGate)
Rene Auberjonois (Odo uit DS9)
Garrick Hagon (Biggs Darklighter)

Wand
rland
Strips & Sciençe Fiction

SPELLENSPEKTAKEL 2001
Beursgebouw Eindhoven
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MIRROR CON 2001
De laatste Star Trek conventie van de The
Flying Dutch van 2001 !
Veerhuis, Nieuwegein

Leeser alles over op pagina 4

VERZAMELAARSBEURS
Speelgoed, boeken, postzegels, antiek en
natuurlijk SF materialen. Altijd al op zoek
geweest naar die speciale uitgave, dan ben je
hier aan het goede adres!
Jaarbeurs, Utrecht
H

:I

M

75 NOVEMBER 2001

HCC DAGEN
Grote computerbeurs
Jaarbeurs, Utrecht

The Flying Dutch is aanwezig met een stand.

FED CON X (10)
Hotel Maritim in Bonn, Duitsland
Tickets via www.fedcon.de

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

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

Vermeldduidelijk over welk evenement
je meer informatie wilt
• Als u een abonnement neemt op:
Star Trek videobanden

NO SUBTITtES

Original Motion Picture Company

ij leveren middels postorder verkoop:
• Alle SIM 1', k en andere S"Cf T i serie. zonder ondcrtitel~lg

• Amerikaans 'IlSC-YHS import
• Import van OYO'S en CD's
• Science Fiction Merchandise
• Star Trek Uniforms en (gesigneerde) foto's
AaJ~:
Bij vaste verzending van series géén verzendkosten.
SorQ! No Subfitles • Postbus 412, 2180 AK Hillegom
Tel.:
' •• Fax: 0252 - 52 55 28
E-mail: info@sorry.demon.nl • Website: www.sony.demon.nl

TOTAAL
RUIM
25.000
TITELS
LEVERBAAR;
.
-- ~-~
~

Dude The Flying Dutch
Magazines
te koop
jaargang 1995/1996
September 1995 fl. 5,December
1995 fl. 5,nr 01 van 1996 Il, 5,-

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

jaargang 1997
nr Ol van 1997
nr 02 van 1997
nr 03 van 1997
nr 04 van 1997
nr 05 van 1997
nr 06 van 1997

jaargang 2000
nr Ol van 2000
nr 02 van 2000
nr 03 van 2000
nr 04 van 2000
nr 05 van 2000
nr 06 van 2000

jaargang 1998
nr 01 van 1998
nr 02 van 1998
nr 03 van 1998
nr04 van 1998

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

jaargang 2001
nr 01 van 2001
nr 02 van 2001
nr 03 van 2001
nr 04 van 2001

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

TE KOOP:
Starfleet Academy, TNG 34, TNG 35
Gezocht: TNG afleveringen: Best of both
worlds en All good things (slotaneveringen).
E-mail: nickottens@minister.com

tI.
fI.
fI.
tI.
fI.
tI.

Afhankelijk van hoeveel bladen je bestelt,
komen daar de volgende verzendkosten bij:
1 t/m 3 magazines + fl. 5,3 t/rn 10 magazines + tI. 7,'"
je kunt de oude magazines bestellen via:
Postbus 135, 3500 AC te Utrecht
o.v.v. Nabestellen oude TFD magazines
of via e-mail: tfd@tfd.nl

79$
,
79$
r
7,9$
7/'
7/'
79$
,

n. 7/$

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

fI. 7·$
,
tI. 7/$
tI. 79'
,
n. 79'
,
fl. 79'
,

tI. 7/'
UITVERKOCHT
tI. 7,9'
fl. 7,·'

TE KOOP:
Posters, boeken, magazines, strips en veel,
heel veel losse items. Mail me voor een lijst.
Yvette E-mail: galactica@planet.nl
TE KOOP:
StarTrek: CCG ± 3.000 kaarten waaronder o.a.
1 & 2 anthology en 182 rare!
Alles in 1 koop: fl. 500,Ria E-mail: struik.1@hccnet.nl
Lidnummer TFD. I

Na.>m:

I I I I I

Adre,:
Postbus:
Woonplaats:
Telefoonnummer:

o TE KOOP:
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The Flying Dutch o. v.v. Replicator
Postbus 735, 3500 AC Utrecht

Room,

The Flying Dutch neemt geen enkele verantwoording voor de inhoud van de advertenties
die geplaatst worden in deze replicator room.
Advertenties die illegaal kopiëren aanbieden
worden geweigerd.

I I I I , I I I I I I E·mail:

Mijn advertentie voor de Rrpllc"tor Room Is:

LLU

Heb jij ook spullen of materialen die je wilt ruilen, verkopen of ben je ergens naar op zoek?
Dan is de Replicator Room precies wat je
zoekt! In deze rubriek kun je namelijk gratis*
adverteren! Vul de bon hieronder volledig in
en stuur 'm op naar:

~_I_~_~
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GEZOCHT:
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• Commerciële

acvertenües kosten

ti. 2,50 per regel

STAR TREK NEW FRONTIER # 12: BEING HUMAN
11.21.95

STAR TREK: THE BORG EXPANSIE SET
Releasedatum: 19 september 2001
131 kaarten, met onder andere nieuwe Borg Personnel & Schepen,
nieuwe Hirogen, nieuwe Vidiians, Kazon, Federation en meer....
Nu ook Deltra Quadrant misions, new dilemma's, objectives en nog
meer kaarten om je Voyager deck tot een succes te maken.
• Verkrijgbaar boosters (11 kaarten) 11.9.95
• Boosterdisplay vanaf tI. 210.00 (voorbestelling vanaf ll. 200.00)

At last, the answer to the secret that Star Trek fans
have been waiting for ...
Dit deel is geschreven na de miniserie Gateways ...

STAR TREK THE MAGAZINE

GATEWAYS PAPERBACK SERIE
Deze serie bestaat
• Gateways book
• Gateways book
• Gateways book
• Gateways book
• Gateways book
• Gateways book
• Gateways book

11.22.95 /stuk

uit de volgende delen:
1: One Small Step
2: Chainmail
3: Doors into Chaos
4: Demons of Air and Darkness
5: No Man's Land
6: Cold Wars (New Frontier)
7: What Lay Beyond

STAR TREK KALENDERS

STAR TREK CELEBRATIONS PAPERBACK
Bereid je voor op ieder feestje (ooit) gegeven in de Starfleet Federation ...
DIT BOEKIS JOUW GIDS!

STAR TREK GENESIS WAVE BOOK 2

11.35.00

Nu ook verkrijgbaar bij Warp 9 : The Magazine ...
Een dik magazine vol met informatie over de acteurs,
de schepen, technische achtergronden en vele. vele
foto's en interviews. Voor de liefhebber van Star Trek
Fact Files en Star Trek Monthly is dit magazine een zeer
mooi blad! Je kunt jezelf ook abonneren hierop.
informeer even naar de mogelijkheden.

11.35.00 /stuk

Nu verkrijgbaar:
• Stardate (scheurkalender)
• Ships of ths Line
• Classic
• Next Generation
• Deep Space Nine
• Voyager

11.22.95

Who has unleashed an awesome threat against
the entire Alpha Quadrant? ..
Leeshet allemaal in het tweede deel van deze (mini) serie.
Book 1 is uiteraard ook nog verkrijgbaar ....

STAR TREK THE MOTION PIGURE OP DVD ti. 6L1.95
Vanaf 11 december 2001 verkrijgbaar op regio 2 DVD
deze allereerste Star Trek film ....
Bestel deze nu alvast voor en je kunt hem onder de kerstboom leggen....
• Star Trek 111: The Search for Spock 16 oktober 2001
• Star Trek 11: TheWrath of Khan
13 november 2001

NIEUW AKTIEFIGUUR VAN CAPTAIN KIRK & GENE ROOOENBERRYI
Vanwege het 35 jarig bestaan van Star Trek nu een speciale set: Captain Kirk al zittend in
de Captaln's Chair en Roddenberry heeft zijn hand op de schouder van Kirk,
beide aktie-figuren zullen 6" hoog zijn en het setje is voorzien van leuke diorama.
Deze set (met voor het eerst een aktiefiguur van Roddenberry!) zal gelimiteerd en
genummerd uitgegeven worden tot een totaal van wereldwijd 35.000 stuks..

WIL JE DEZE DUS AAN JE VERZAMELING TOEVOEGEN.
BESTEL HEM NU ALVAST VOOR!

DE NIEUWE OPENINGSTIJDEN VOOR LEIDEN.
M.I.V. Ol SEPTEMBER 2001 :
Zondag & Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Koopavond:

Gesloten
12:00 - 18:00 uur
12:00 - 18:00 uur
12:00 - 18:00 uur
19:00 - 21:00 uur

Vrijdag:
Zaterdag:

12:00 - 18:00 uur
10:00 - 17:00 uur

Uiteraard hebben wij naast de vele genoemde artikelen ook een groot assortiment uit de andere series en films!
Bekijk onze website: gM~11llJ1ill en onze newsflash:
Dezeworden zeer regelmatig ge-update!
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