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Verenigingsnieuws

Knip los en vouwen maar!

Poster ST:VoyagerBoard Game"
Maak, plak. lijm dit deel aan deel 1 vast!

Ex Agenda

, Replicator Room Ex Nabestellen
Plaatshier jouw oproep

Redactioneel
Wat een feest!
Niet alleen is het deze maand pure verwennerij van de Sint en Kerstmis, maar ook jouw
Star Trek vereniging doet daar nog eens een
flink schepje bovenop! Deel 2 van het
Voyager bordspel inclusief de veelgevraagde handleiding, maar ook een cd-rem" !I!
met een exclusief kijkje achter de schermen
van The Flying Dutch van de afgelopen
jaren. Waar we als vereniging zijn geweest,
wat we he~b~{1 gedaan}~
mogelijk
gemaa~t'..n~"oen v~~dt!eden.tlît~
lees in
dit d~'9j'J~\(.~rzicht. ~
Helaa neme'Clwe met"tlit feestelijke.èlecembern mme" ook afscheid' van Lucie Blom,
onze hoofdredacteur,' haar ~~te
eigen
geredigeerde woorden voor äit magazine
vind je op pagina 2 i de bri venrubriek.

!ft '

Jeffrey
E-mail: TFD_redactie®hotmail.com

"", de bijgevoegde cd-rem is uitsluitend geschikt voor cd-spelersmet schuiflades! Dus niet voor
iMacs met sleuf.Let hierop, je cä-romspeierkan onherstelbaar beschadigdraken!

INCOMING

MESSAGES

Tuvok

~ Ho,

Brieven
Het doet mij enorm veeldeugd om in dit laatste
nummer van dit jaar zo positief te mogen reageren op nog positieverereactiesvan diverseleden
van deze vereniging. Veelleesplezieren tot volgend jaar en wellicht komen we dan eindelijk
thuis in het Alfa-kwadrant... wie weet?

Mijn naam is Veronique van Emden en ik ben,
net als iedereen die lid is van dit blad, een
groot star trek fan. Toen ik erachter kwam dat
er een Nederlandse fanclub bestond aarzelde
ik niet en werd lid. Tot op de dag van vandaag
heb ik daar geen spijt van. Ik verheug mij iedere keer weer op de nieuwe Flying Dutch fanclubblad. Wat ik zo jammer vind en daarom
schrijf ik deze brief, is dat er veel mensen niet
tevreden zijn en dit in een brief naar jullie sturen zodat het lijkt alsof er van alles mis is met
het blad. Nou, daar ben ik het dus totaal niet
mee eens en dat wilde ik jullie graag laten
weten. Ik vind het een topblad en lees alles wat
erin staat. Ik bewaar de bladen netjes in een
map zodat ik er altijd met plezier weer in kan
lezen als ik daar zin in heb. Jullie blad is niet
voor niets uitgeroepen tot beste fanclubblad
van Nederland! Ik hoop dat jullie nog lang door
zullen gaan met het maken van dit blad en dat
ik dus gewoon lekker lang lid kan blijven.
Met vriendelijke groeten,
Veronique

Veronique,bedankt voor je reactie. Het is een
hart onder de riem voor alle vrijwilligers en
medewerkersdie dit magazine mogelijk maken
voor alle leden van TheFlying Dutch.

Ik ben vergeleken met andere leden van TFD
een oude vent van 40 jaar, maar toch in hart
en nier een STARTREK fan. Ik ben ook nog
eens een echte Belg, die het niet laten kan om
alle informatie van STARTREKte verzamelen.
Daarom ben ik al ongeveer 2 jaar lid van jullie
club. Ik vind jullie blad ongelooflijk goed, nog
veel beter dan de Belgische clubbladen,met
uitzondering het laatste nummer dat ik ontvangen heb op 15 oktober 2001 namelijk
nummer 05 van september 2001.
Nu wil ik jullie vragen of het niet mogelijk is
jullie clubblad wat vroeger toe te sturen, het
gebeurt soms dat sommige evenementen al
voorbij zijn voordat ik jullie blad krijg. In het
zelfde nummer staat er ook een blad in spiegelschrift!!! namelijk blz 5 (of is het de bedoeling??? Nog in hetzelfde nummer zou er een
VOYAGER BOARD GAME in zitten, bij mijn
namelijk naar een half BOARD GAME of is dat
ook de bedoeling.
Nu nog wat vraagjes; bij jullie in Nederland
zijn er verschillende winkels die korting geven
met een geldige lidkaart, ik kan mijn lidkaart
in België dus niet gebruiken of zijn er toch
winkels bij ons die ze wel aanvaarden, zo ja
waar en welke. Zou het ook niet mogelijk zijn
om een lijst te krijgen met de Belgische leden
van jullie club zodat we misschien samen eens
een conventie of een evenement kunnen gaan
bezoeken. Voor de rest wil ik nog zeggen DOE
ZO VOORT en vergeet de Belgen eens niet, er
zijn meer TREKKERSin Belgie dan je denkt.
De oude belg, [ourquin Dominique

Hallo, fourquin. In dit magazine zit het tweede
deel van het Star Trek: Voyager Board game.
Ook vindt je in dit magazine de handleiding om

dit spel te kunnen spelen. De spiegelschriftpagina is speciaalgemaakt voor Mirter-Con om de
lezers alvast voor te bereiden op een ditmaal
omgekeerdeconventie. Benjij er ook?
R
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Het zijn misschien rare vragen maar er is mij
kennelijk iets ontgaan ook al ben ik een groot
fan van Star Trek. Wat is nl. de laatste in
Nederland uitgezonden aflevering van Star
Trek TNG? Waarom is de serie gestopt en is er
ook informatie wat de bemanning nu doet?

AFSCHEID

financieel erg moeilijk. Langzaam maar zeker toch wat leden in de pen geklommen om ons
kwamen we er bovenop en het eindresultaat,
te vertellen dat we het eigenlijk best goed
Het zit er op. Na 27 nummers,is dit het de laatste tot nu toe, ligt voor u.
doen. Natuurlijk kunnen we niet iedereen
(nummer28), waaraan ik als hoofdredacteur en Dé kroon op ons werk was natuurlijk de ver- tevreden stellen, maar we hebben steeds
eindredacteurmijn medewerkingverleen.Afscheid kiezing van het beste Nederlandse clubblad
geprobeerd zoveel mogelijk variatie aan te
doet een beetjepijn, maar ik moet eerlijkzeggen qoor het blàd Computell~ee. En dat wM miet /prengen.
dat die pijn wel meevalt.Als ik de tijd zou rekenen alleen te d~nken aan mijn wer~ ma/r vooral
die het mij die 28 nummers heeft..gekosten"dat ook aan de vormgeving van Jeffrey Epping.
Hoe nu vo/-der? Het vervolgverhaal is met deze
zou omrekenennaar de normale tarieven die~ilï" Werd de vormgeving rh èê'rste instantie ook aflevering bijna tot een einde gekomen. We
door Ronaid Meerman gedaan, nadat Jeffrey zoeken nog steeds naar iemand die het
voor dit soort werk krijg, dan zO~J!r:,p.:ereniging acuut failliet zijn. Dusdat d~ ~ maar niet.
de nieuwe huisstijl voor de HD had ontÇ.,or- nieuws kan verzorgen en niet te verqeten een
pen, nam hij o01d~m9$!ng
over.
nieuwe hoofd/eindredacteur. Wat dat laatste
Het eerste nummer was een geko[:lieerd
betreft is er gelukkig al iemand die zeer geïnblaadje! Maaromdat de leden op datm.Qment
En natuurlijk was (en is) de belangrijkste
teresseerd is en daar ook geschikt voor zal zijn.
al ruim een jaar geen Nieuwsbrief meer fîatt~ iohoudelijke bron, de bijdrage van leden.
WeJJ.o.udeflu nog even in spanning.
den ontvangen, werd ie met open armen ontKopif'kwam en komt regelmatig binnen. Toctr-:"Jlë9a vanaf 2002 rustig afwachten wanneer de
vangen. Direct daarna
kunnen we niet alles PI~á~
Als teksten te TFD bij mij op de mat valt. Ik lees dan een vers
kwam Ronaid Meerman
veel redigeerwerk inhield "l!; ~n werden ze blaa; wat nu uiteraard nooit het geval was.
met het voorstel om het
niet geplaatst. Schrijven
nu eenmaal een Ik wens u veel leesplezier in de toekomstige
blad in zijn drukkerij te, vak. Vergelijk het maar niet het maken van
afleveringen en natuurlijk meteen een goed
gaan drukken en
een film.
ep.vredig 2002.
den we het 2de nl;lm
Lucie Blom
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niemand vertellenwiejij bent hoor!

INCOMIN6 ME55A6E5
Alvast bedankt voor het beantwoorden van
mijn vragen.
Groeten van Anja Reuvers

De laatste aflevering heette "All good things..."
Kijk eens op www.startrek.com voor de laatste
info over TNG crew, want volgendjaar november komt de nieuwste en waarschijnlijk laatste
film van TNGcrew uit!

Bedankt voor het aanbod om een heetgebakerde Klingon te sturen om mijn plasmaleidingen te reparen, maar nee, dat wordt niks!!
Een groot gedeelte van mijn shore-Ieave heb
ik op een Vulkaan doorgebracht in Italië,
Pozzuoli, en ik dacht dat je daar maar eens
heen moet gaan als je terug bent!!
Tijdens mijn shore-Ieave ben ik gepromoted

tot Lt.Commander!! Goed hé, mede dankzij
mijn maatjes van Section5. Doe de groeten
aan Tom Paris!! En vanhier ook nog een de
groeten aan: [ohnny, Switch, Teach, Barclay,
CrAzyWhiTe, Zerathul, Crass en iedereen die
ik niet heb genoemd maar wel ken!
Het was me weer een waargenoegen!! En veel
sterkte met de voorstellingen van The Doctor!!
Lt.Commander Chrystal
from The Battle Bridge

GegroetCommanderChrystal,
Het is altijd plezierig om een verslagvan een Lt.
Commander te lezen. Gefeliciteerdmet je promotie, maar pas op section S. Daar heb ik nog
een aantal verontrustende verslagen van in de
database van Voyager.Wilje ze lezen?
Ho

n

Ik wilde graag reageren op het commentaar
van sommige lezers. Zij vinden dat het nieuws
altijd oud is enz., waardoor jullie nu weinig
nieuws afdrukken en dat vind ik jammer. Die
mensen hebben waarschijnlijk meer tijd en
surfen wat af, maar veel mensen hebben die
tijd niet en zijn o.a. lid van de fanclub om op
de hoogte te blijven. Daarom vraag ik jullie
om toch door te blijven gaan met het nieuws.
Ik vind het geweldig, evenals de rest van het
blad! Qu'apla!
Bart de Bruin

Helaas, in dit magazine tijdelijk geen nieuws.
Vanaf volgendjaar zal er weereen verserubriek
gevuld worden met het heetste nieuws van het

Star Trek front. Hou het eerste magazine van
volgendjaar scherp in de gaten.

Met betrekking tot Stat Trek computerspellen
(genoemd in september 2000 nummer): kunnen jullie niet wat codes geven om bepaalde
levels makkelijker te kunnen door lopen b.v.
zit ik nu van bij Elite Force bij de Hunter
(Hirogen) hoe is deze te verslaan. Generations
is ook niet gemakkelijk, daarentegen is Deep
space 9 The Fallen, Hidden Evil, Star Trek
Armada en Birth of the Federation goed te
spelen. Over het clubblad wil ik dit zeggen:
De rubriek liegende dood en de constant
terug kerende collecte kaartjes vind ik niet
interessant. Daarentegen zijn zelfgemaakte
tekeningen en de rubrieken on screen of de
personal file wel leesbaar. Wat ik mis zijn de
'nits' of missers die in de serie en films te zien
zijn. Hoe zit de stardate eigenlijk in elkaar. Is
dit te vertalen naar dagen in een jaar (b.v. 15
juni 1996)? Wat weten jullie over de nieuwe
serie Andromeda die geschreven zou zijn door
Gene Roddenberry? Komt die nieuwe serie
binnenkort op t.v. ? Ondanks de lichte kritiek
vind ik het blad altijd weer interessant om te
lezen. Ook gezien de moeite die daarvoor
wordt gedaan waarvoor mijn dank.
Met vriendelijke groet
Mark Bijsterveld

Hallo, Mark
Ik voelme vereerdom te mogen lezendat er een
game bestaat met de crew van Voyager in de
hoofdrol. Wellichtben ik de oplossingin het spel
bij de hunter. Zoek eensbij www.google.comen
dan onder Elite Force.Daar krijg je ongetwijfeld
alle info te zien en kun je direct lezen hoe je de
hunter kunt verslaan. OverAndromeda is helaas
nog niet bekend of dezeserieop de Nederlandse
televisiete zien is.

Allereerst mijn complimenten voor het bladl
Het ziet er goed uit en is altijd leuk om te
lezen. Het houd je een beetje op de hoogte
van het Star Trek wereldje. Ik kijk iedere keer
vol spanning naar het volgende magazine uit.
Ik ben niet echt een schrijver dus ik zal het kort
houden. Ik ben al een poos op zoek naar het
Star Trek lettertype dat gebruikt wordt voor
o.a. de aftiteling en de logo's van DS9 en
Voyager.,maar ik zou niet weten waar en hoe
ik moet zoeken en ik hoop dan ook dat jullie
mij verder kunnen helpen.
Ik ben verder een grote fan Iadzia Dax uit DS9
en ik zou het dan ook heel erg leuk vinden als
er eens een poster met een vrolijke/mooie
Terry Farrell in het TFD magazine kwam.
Misschien een foto uit 'Playing God' of de
crossover-episode (mirro-mirror-aflevering)
waarin zij met kort haar te zien was.
Qua'pla!
Paul Hindriks shadowman@startrekmail.com

De vele sites die Wytse bezoekt in zijn rubriek
"on screen" zijn er diversedie het lettertype van

Star Trekter download aanbieden. Stuur anders
even een e-mail met je verzoek aan Wytse, die
kan je vast wel helpen.

Zou u misschien eens iets over CCG kaarten
kunnen schrijven? Groetjes
Rick Drent

Op dit moment kan ik je alleen maar adviseren
om het vorige clubblad te lezenen wellicht komt

de CCG rubriek terug in toekomstigemagazines.

In nummer 3 van dit jaar schreven jullie een
alleraardigst stukje over de nieuwste Star Trek
serie 'Enterprise'. Daarin stond o.a. dat er van
een warpdrive geen sprake is. Nu heb ik
onlangs zelf de eerste aflevering gezien en
daarin reist de USS Enterprise wel degelijk met
Warp 5! Hoe komen jullie trouwens aan het
idee over de 'onstabiele warpdive' en die
onzin over 'alleen een impluls engine toe te
passen'? Ik ben benieuwd hoe jullie je hieruit
praten! Groeten,
Bram 'the traveller'van der Horn

Vanwege een crash van de database van
Voyager is er per ongeluk foutieve informatie
ontstaan en heeft de computer van Voyagerverschillendegegevensgewisseldmet diversedata-

te? De 'Enterprise' vloog immers al 200 jaar
vóór de USSVoyager!
Hendrik Jan Brakels
Beste Hendrik, lees het voorgaande stukje even
door, dat verklaart het een en ander.

bases. Ook de gelpacks zijn beschadigd geraakt
en hebben we tegen de Borg onze datacore
kwijtgeraakt

die gegevens over het ontstaan

de federatie

heeft verwisseld.

van

Met verbazing lees ik in je pagina's vaak boze
brieven. Het blad is niet goed en het bestuur
deugt niet en aan een Vulcan als Tuvok heb je
al helemaal niks. Nou, ik ben het daar allemaal
niet mee eens en ben altijd erg blij als het blad
weer op de mat valt voor zo'n klein bedrag per
maand. Naar cons ga ik nooit. net zoals jij
want ik serve ook op een starship, de USS
Littrell en ben daar first officer. Af en toe vervang ik mijn captain want die peert hem soms
wel naar zo'n con. Geruchten doen dat
Blackburn zich zelfs heeft laten verleiden om
dj te spelen onder het pseudoniem 'Marty'
toen we in de buurt van Risa kwamen.

Klinkt dit aanne-

melijk genoeg, Bram? Ik kan namelijk niet liegen
en heb voor het vorige magazine
Neelix

om de antwoorden te geven. Helaas is
onze Talaxiaanse vriend in de fout gegaan met
het opzoeken van de juiste data. Mijn excuses.

gevraagd

Ene Marcel merkt terecht op dat in het stukje
over de nieuwe serie 'Enterprise' (TFD-magazine nr. 4) foutief vermeld staat dat er geen
warpdrive beschikbaar zou zijn. Tuvok's antwoord in nr. 5 over de instabiliteit
van
Cochrane's uitvinding en het daaruit voortvloeiende gebruik van impulse is achterhaald
door bekend geworden gegevens en gezien
het tijdsverloop
tussen 'Fi rst
Contact' en 'Enterprise' ook 'illogical'. De serie speelt zo'n 90 jaar na
'First Contact'. In een kleine eeuw
kan er veel gebeuren op gebied van
technische evolutie. Kijk maar naar
onze eigen 20ste eeuw! Het zou
wel vreemd zijn als in het Star Trek
universum men in 90 jaar niet in
staat was geweest om de instabiele
Warp 1 van Cochrane te stabiliseren en te verbeteren.
Enterprise NX-Ol heeft aan het
begin van de serie dan ook, hoewel
sinds kort, toch al Warp 4.5
('Neptune and back in 6 rninutes',
aldus Cpt. Archer). De Vulcans,
sinds 'First Contact' aanwezig op
Aarde, zijn lang terughoudend
geweest in het delen van kennis op
Warp-gebied, omdat ze de mensheid nog niet ontwikkeld genoeg
vonden om het te gebruiken voor
ruimtereizen,
maar konden de
technische ontwikkeling toch niet
tegenhouden. Vandaar.
Toch vreemd dat Tuvok de geschiedenis van zijn eigen voorgangers
niet goed kent! Of is Voyager's
databank hier niet goed ge-upda-

Ik ben al jaren grote fan en na TNG vind ik
Voyager mijn favoriete serie. Maar Enterprise
belooft ook heel wat leuks te worden want
een vriend van mij in Amerika zond mij een
band daarvan op. Ze waren daar net begonnen met uitzenden dus ik heb de primeur ook
al gezien. Alleen jammer dat er maar 2 vrouwen meespelen ... hoe kan dat toch? Hebben
ze dan niks begrepen van Voyager waar er
bijna evenwicht is met 3 reuze sterke vrouwen
tegenover de 4 a 5 mannen? Jij mag dan wel
geen emoties voelen, maar je ziet het verschil
man/vrouw toch ook wel? Wat vind jij hier
dan van? Maar goed, waarom schrijf ik? Toch
nog kritiek, maar je kan het beter lezen als
compliment. Mijn lievelingsrubriek was altijd

verreweg (na jouw rubriek natuurlijk) de
beginpagina vol nieuwtjes. En daar houden
jullie nu mee op!
Het kan allemaal best maanden oud zijn, dat
'nieuws', maar het was altijd een prachtig
overzicht dat ik als eerste verslond. Het kan
ook allemaal wel verspreid op Internet staan
maar de meerwaarde van het blad is juist dat
je een compilatie netjes op een rij zet en ook
voor niet-Internetters was het een uitkomst. Je
kan misschien wel heel simpel hier en daar
wat kopiëren van Internet of mailing list en zo
de pagina's blijven vullen. Ik hoop dus spoedig de Intelligence rubriek terug te zien!
Zinqua Youxx
youxx@wish.nl
Bedankt voor je complimenten en met deze positieve brief wil ik graag deze jaargang van The
Flying Dutch magazines afsluiten. Het was mij
een waar genoegen om iedereen van advies en
tips te voorzien en hoop dit ook volgend jaar
voor alle leden te kunnen doen.
Tot binnenkort en alvast prettige feestdagen.
Vayager zal ongetwijfeld een aantal Phaton
torpedoes afschieten tijdens Oud en nieuw om
een fantastisch nieuw jaar in te luiden...
Tot volgend jaar en live long and prosper.
Tuvok
PS: Lucie, bedankt voor het niet prijsgeven van
mijn identiteit.

MET DANK AAN:

< Damar
RebeccaLucker

UniMatrix >
John van Gaal

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

Dominion>
Tim Medenbach

Linksonder:

Rechtsonder:

Worf
Richard Toepoei

80rg Voyager
lohn van Gaal

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

Patricia van der Lubbe &. PetraWestveer

Max 6rodénchik
Rom in levende lijve
In oktober was op de Nederlandsesciencefiction
conventie Utopia 11,Max Grodénchik te gast.
TheFlyingDutch had eengesprekmet de acteur
die de rol van Romspeeldein DeepSpaceNine.

Tijdenshet voorstellen deed Max erg zijn best
om onze namen op de Hollandse manier uit te

spreken. Maar hoe zit dat eigenlijk met zijn
naam? Volgensberichten op internet isje naam
eigenlijkMichael.
Dat klopt, ik heb mijn naam in 1985 veranderd in Max. Ik heb toevallig net van mijn
vader gehoord hoe dat gegaan is met mijn
naam. Ik zou vernoemd worden naar mijn
opa, die Max heet. Maar voor mijn moeder
wasMax de naamvan eenoude man met een
hoed op en dat vond ze maar niks.Dusmoest
het maar iets worden dat begon met een

en zevond Michaelwel een leuke
naam.Zelfvond ik Michaeleigenlijk nooit zo leuk, of Mike of
Mickey zoals ik thuis genoemd
werd. Op een gegeven moment
had ik een baantje als barkeeper,
wel grappig trouwens als je
bedenkt dat ik later als Romin de
bar van Quark zou werken. Maar
goed, in die bar werkten wel zes
Michaels, dus iedere keer als
iemand riep 'Hé Michael, breng
eensen biertje', wist niemandwie
ze nou bedoelden. Duszei ik dat
ze me maar Max moesten noemen. Laterheb ik mijn naam officieel laten veranderenin Max en
zo sta ik ook ingeschrevenbij het
acteursgilde. Er zijn trouwens
mensen die beweren dat op de
titelrol van de eersteStarTrekafleveringwaarin ik een Ferengi speelde,(TNG Captain's
Holiday, red.) de naam Michael Grodénchik
vermeld staat, maar dat kan niet kloppen
omdat ik toen mijn naamal veranderdhad.
Mijn achternaamkomt uit Rusland.Mijn familie is ergensrond 1900 naar Amerikavertrokken en daar wonen ze nu allemaal.Ik ben op
dit moment trouwens bezig Russischte leren,
maardat is echt een hele moeilijke taal. Erzitten ontzettend veel vervoegingen in, dus ik
heb het nog niet echt onder de knie.

men, maar heb de rol uiteindelijk niet gekregen. Als troostprijs hebben ze me toen de rol
van Rom gegeven. De mensenvan StarTrek
hebben me altijd heel goed behandeld en
daar ben ik ze dankbaarvoor.
In de eerste aflevering had Rom nog geen
naam, hij stond vermeld als 'FerengiPit Boss'.
Er zat een scènein", waarbij de cameraover
Quark'sbar gleed in eenoverzichtvan de hele
set. Ik stond ergensbij de Dabo tafel iets te
roepen als 'Kom erbij, plaats uw weddenschappen!'. Eigenlijkhad ik gehoopt op een
mooie close-up, iets waar mijn moeder trots
Voordatje de rol van Romin DS9 speelde,heb je op zou kunnen zijn. Maar de camera gleed
in twee afleveringenvan TheNext Generational voorbij en ik probeerde nog mee te draaien
een Ferengi gespeeld. Had dat er iets mee te zodat ik in beeld zou blijven, en dat was het
maken dat je de rol in DS9 kreegaangeboden? dan. Weetje, zo'n set kost eenhele hoop geld
In The Next Generation had ik de Ferengi om te bouwen en de produceris dan ookvastSovakgespeeldin Captaln'sHoliday,en daar- beslotendat die set hoe dan ook gebruikt zal
na had ik een rol als Ferengiin de aflevering gaan worden. Een grote regisseur als
Spielbergkanhet zichveroorlovenom eenset
The PerfectMate.
te laten bouwen en als die dan niet goed is,
het hele spul af te breken en opnieuw te
Dat was die aflevering met Famkelansen.
Ach ja, Famke!Ze heeft me trouwens geleerd beginnen.Dat isook wat hem zo goed maakt.
hoe je 'hoe gaat het met jou' moet zeggen. Maar goed, bij een tv serie is dat een ander
Op de set van die aflevering zei Michael verhaal.De set van Quark'sbar was trouwens
Westmore, het hoofd van de make-up afde- schitterenden had veel gekost.
ling, tegen me dat hij had gehoord dat er een Dus die moest en zou in beeld komen. Ik
nieuweseriekwam met eenvasterol voor een geloof dat de tweede aflevering degenewas
Ferengi.Dat zoudus de rol van Quarkworden waarin Rom bij naam genoemd werd en
werd als de broer van Quark.
Deep Space Nine, maar toen waren er
dat Rom een terugkerend
ik nog geen namenbe_~t
die tip
zijn. In die aflevering had ik
agent bellen en ik mocht auditie
de rol. Ik ben t.
teruggekoRosalind Chao, die Keiko
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Rom uil DS9 op visite in Nederland

O'Brien speelde. Het ging erover dat ze een
school wilde openen en ik moest haar vertellen dat ik niet wilde dat mijn zoon Nog daarheen ging. Dat ging een beetje van 'Ferengi
sturen hun kinderen niet naar school. We
gooien ze in het diepe en zien wel hoe ze het
doen op de markt, hoe goed hun zakeninstinct is'. Ik had die scène gerepeteerd met
Rosalind, terwijl zij aan een tafel in de bar zat
en ik naast haar stond. Toen kwam de regisseur en die vertelde dat ik het z6 moest doen
(Max staat op en herhaalt zijn woorden nog
eens terwijl hij van de ene stoel naar de ander
loopt). Hij liet me door de halve set lopen,
zodat die dus optimaal gebruikt werd en goed
in beeld kwam.

In tegenstelling tot Quark, die in de laatste aflevering nog net zo was als toen de serie begon,
heeft Rom een hele ontwikkeling doorgemaakt.
Vanhet 'domme broertje' tot Grand Nagus.
Hoe zeg je trouwens 'Grand Nagus' in het
Nederlands? Grote Nagus? Je moet die G er
echt duidelijk uitkrijgen. Ja, het is heel opvallend dat ze die laatste scène voor Quark met
opzet herschreven hebben zodat duidelijk zou
worden dat hij uiteindelijk geen spat veranderd was in al die jaren. Maar we hebben het
over Rom. Ik was natuurlijk heel blij met die
veranderingen in het personage. Maar als

acteur ben je nooit helemaal tevreden over
hoe je een rol gespeeld hebt. Het is een voortdurend leerproces. Er zijn wel een paar dingen
waarvan ik denk dat ik ze goed heb gedaan.
Zo was er die aflevering waarin Nog voor het
eerst terugkomt
naar het station in zijn
Starfleet uniform. Rom staat hem op te wachten en zegt steeds heel opgewonden 'hij komt
eraan, hij komt eraan'. En als het dan zover is,
nog een keer heel droog 'hij komt eraan'.
Ik vond alle fysieke dingen ook heel leuk om te
doen. Waar ik niet zo tevreden over ben, is dat
stuk toen Rom in de gevangenis zat en Leeta
hem kwam bezoeken. Dat had ik veel beter
kunnen aanpakken. Maar het is televisie en er
is gewoon niet zoveel tijd om te filmen. Het
ligt een beetje aan de akte. Het eerste en laatste gedeelte van de aflevering is het belangrijkste, dus daar wordt extra veel tijd voor
uitgetrokken. De stukken tussendoor moeten
vaak veel sneller. Als ik echt
vroeg om een nieuwe opname dan kreeg ik die vaak ook
wel, maar je hebt natuurlijk
toch een beperking. Acteren is
best een zwaar vak. Je moet je
voortdurend concentreren op
je rol, luisteren naar de aanwijzingen en ervoor zorgen dat
je doet wat er van je verwacht
wordt. Zoals een groot acteur
eens zei over het werk, je blijft
steeds weer dezelfde fout
maken totdat je het zat wordt
en die fout niet meer maakt.

gedaan. Ik kreeg de rol en zo is mijn acteercarrière begonnen. Later op de universiteit
bleef ik audities doen en rollen krijgenen dan
ben je acteur. Eigenlijk gaat het altijd zo:
zolang je rollen krijgt ben je acteur, zo simpel
is het.

Je bent een graag geziene gast op conventies.
Wat is voor jou de reden om dat werk te doen?
Het geld dat ik ermee verdien gaat naar goede
doelen, dat zijn er diverse. Op dit moment
steun ik de organisatie die slachtoffers helpt
van de aanslagen op 11 september.
EN het is leuk om te doen. Op Amerikaanse
conventies is de grote trend op dit moment
het opvoeren van shows. Samen met Moogie,
Leeta en Nog doe ik een show met de naam
Ferengi
Family
Hour en met Armin
Shimmerman (Quark) doe ik de Brotherly
Love Tour. Het Ferengi Family Hour gaat over

Er zijn Star Trekacteurs die ook
regisseren of schrijven, zou jij
zoiets ook willen doen?
Ik zou heel graag eens regisseren. Bij Star Trek
krijgen de best betaalde acteurs, de hoofdrolspelers, de eerste kans om te gaan regisseren.
Dat is simpelweg een punt van onderhande,,ling als ze hun contract moeten verlengen. Er
wordt dan gezegd: je krijgt een salarisver~ging van niet meer dan zoveel, maar je mag
wel een aflevering regisseren. Voor het regisseren krijg je veel meer betaald. Als vaste bijrolspeler heb je normaal gesproken dus
weinig kans, tenzij het gaat om mensen die
hun sporen als regisseur al verdiend hebben.
Ik zou heel graag eeljl boek willen schrijven oveie avonturen
van Rom en Quar , met de titel
'My brother's b rkeep'. t::d:aar
het komt er nebit van om er
echt voor te gaan zitten en het
te schrijven.
Ik ben begonnen als schrijver.
Tenminste, ik v~
déjt ik een
schrijver was. Ik schreef liedjes
voor toneelstukken op de middelbare school, nieuwe teksten
op bekende deuntt'
en later
ook scènes. Op een keer
schreef ik een lied waarvan ik
vond dat ik het alleen zelf kon
uitvoeren, omdat ik het voor
mezelf had gesclilreven. Dus
toen heb ik
ar auditie

het feit dat we verdwaald zijn in Disneyland en
ons verbazen over allerlei menselijke gewoontes. Er zitten ook ~edje In die shows; in die
met Armin zing~ nij en dat I echt heel erg,
maar hij had h(et beloofd du ik heb hem
eraan ge_houde . Andere acteurs doen ook
dergelijk~shows. Zo hebben de Cardassians,
Marc Alaimo, Casey Biggs en hoe heet hij ook
alweer, ik noem hem altijd maar Brunt (Jeffrey
Combs, red.) e1 act waarin ze bijna één uur
Shakespeare doen. Dat is echt heel goed en
heel v~rmakelijk, terwijl ik eigenlijk helemaal
niet zo van Shakespeare houd.
Verder vind ik het heel leuk om te reizen. De
verschillen tussen conventies zit vaak vooral in
dJ orgahi~tie. Fans zijn eigenlijk overal hetzelfde. Wat me wel opvalt is pat de mensen
hier in Nederland heel goed Engels spreken,
terwijl dat in sommige andere landen niet het
geval is. Daar denken ze ~at ze Engels spreken, maar daar lijkt het echt niet op!

Max, hartelijk dank voor dit gesprek.
You're weleernel

Het interview werd afgenomen door Patricia
van der Lubbe,geschrevendoor Petra Westveer
Foto'szijn gemaaRtdoor iovce Geurts
en Hendrik lan Brakels

Alex Duurvoort

Personeel

gevraagd?

In ST TNG maakten we kennis met een heel interessant verschijnsel:het holodeck en de door de
projectorengegenereerdepersonages.Ik zal u een
uitleg besparen.Die heeft u al lang eensgehad.
Wat mij wel interesseert, is de kwaliteit van de
holopersonages. Ik denk bijvoorbeeld aan de
holografische Moriarty (gespeeld door Daniël
Davies, butler Niles uit the Nanny, maar dat
terzijde) die door een verkeerde formulering
van Data snugger genoeg werd om de hele
crew van de Enterprise klem te zetten. En dan
natuurlijk onze goede oude Voyager dokter,
die ieder seizoen blijk geeft van vermogen
zich te ontwikkelen.
Alhoewel ik snap, dat problemen nodig zijn
om een spannend verhaal te creëren, verwonder ik me wel eens over het feit, dat de
Voyager geen intensiever gebruik maakt van
holografische figuren. Als je een dorp als Fair
Haven kunt vervaardigen, moet het toch een
fluitje van een cent zijn om de dokter een
holografische assistente te geven. Dan kan
Tom Paris, de beste roerganger nota bene,
zich gewoon bij zijn echte beroep houden:
het schip besturen. En waarom wordt er geen
duplicaten van de dokter gemaakt om op te
treden als tijdens de zoveelste knokpartij de
gewonden de ziekenboeg binnenstromen?
Maar ach, laat ik het nitpicken maar aan de
experts overlaten.

Zin hebben in zwaar werk
Het is misschien wel interessant om eens te kijken, wat voor effect de holoprojectoren op
een samenleving kunnen hebben. Het zal u
zonder twijfel bekend zijn, dat weinig mensen
zin hebben in het doen van zwaar, vuil en
slecht betaald werk. Wel, dat werk kun je laten
doen door holopersonages!
Stel u voor. De vuilniswagen rijdt door de
straat. Aan het stuur zit een echt mens die
optreedt bij echte problemen. Naast de
wagen lopen holomensen, die de met een blij
gezicht de vuilniszakken verzamelen en tevens

de stoep vegen. Het
gevaarlijke
werk
in
fabrieken
wordt
ook
gedaan door holomensen, onder de supervisie
van gewone mensen,
want holomensen die
echt slim zijn,
zijn
natuurlijk duur in de productie.
En daar wringt 'm de
schoen. Het lijkt een
heerlijk luilekkerland. AI
het onaangename werk
wordt
gedaan
door
holomensen
en de
gewone mensen kunnen, na een vermoeiende tweedaagse
werkweek, het ervan nemen. Jawel, maar wie
betaalt dat allemaal?
Onze economie draait op de stroom geld die
door de maatschappij loopt. Verdienen, uitgeven, verdienen, uitgeven. Daardoor wordt
alles betaald.

Teveel holomensen
Als er te veel holomensen komen, raken er zo
veel mensen zonder werk, dat de holomensen
onbetaalbaar worden. Ik bedoel maar, ze
moeten ontworpen en gebouwd worden en
de projectoren vreten natuurlijk energie. En
ook antimaterie zal gedolven moeten worden.
Ergens. Ik denk dat holomensen verschrikkelijk
duur zijn. Energie, projectoren, supervisie. Het
zou best wel eens kunnen tegenvallen.
Zodoende kunnen mensen in veel gevallen
goedkoper kunnen zijn.
In de praktijk zal het aantal holografische
werknemers beperkt blijven tot werkplekken
waar de gemiddelde mens niet wil werken.
Vuil, ongezond en zwaar werk. Zoals mijnwerker, vuilnisman, maar ook sommige beroepen
in de bouw. De holomensen zullen in ieder
geval het beroep dat men op de WAO doet,
verminderen.
Maar de vakbonden zullen
waakzaam moeten zijn, want veel werkgevers
hebben liever een hol oslaaf die 24 uur per dag
werkt dan een mens die bij tijd en wijle een
sigaretje wenst
op te steken en
een kopje koffie
nuttigt.
Toch denk ik dat
de holomensen in
de privé-sector
graag
geziene
personeelsleden
zullen zijn, die
best wat mogen
kosten. Zeker bij
alleenstaanden,
die in de toekomst misschien
een meerderheid
gaan
vormen.
Wat zullen die

een plezier hebben van een holobediende.
Deze komt uit één projector met verschillende
mogelijkheden. In de morgen genereert hij
een werkster, die het huis schoon maakt. In de
middag een monteur die, in samenspraak met
een database ergens ver weg, de wasmachine
repareert.
Eventuele onderdelen
zullen
bezorgd moeten worden, maar in geval van
nood kunnen holografische onderdelen een
tijdje dienst doen. Tot de stroom uitvalt.
's Avonds kookt en serveert een butler het
eten en de klap op de vuurpijl komt bij het
slapen gaan. Dan verschijnt er een fraai
gevormd personage (m/v) in de slaapkamer
dat met een zwoele blik en een verleidelijke
stem zegt: 'Please state the nature of the
sexual emergencyl'
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Het einde nabi]... leesverder
~------------------Dirk Bontes

De liegende

daad

(helaas, het echte einde zal
pas begin volgend jaar volgen)
Ze verdwenen. Ik was daarna een paar
minuten druk met het programmeren van de
sensorbeugel. Een resolutie van een vijftigste
micrometer was voldoende om individuele
virusdeeltjes met de gecombineerde microgolfstralingpulsen te raken. Ik activeerde de
sensorbeugel. Vrij snel schoof hij over het
lichaam van de Ruggonjer, de virusdeeltjes en
de geïnfecteerde cellen detecterend en vernietigend. Twintig passages zouden voldoende moeten zijn; elf minuten.
'Commandant Sisko?'
Sisko antwoordde
me onmiddellijk.
'[ulianl Is het een epidemie? Is het de
Liegende Dood? Odo zegt dat Obas Mamanys
is gestorven aan een gebreksziekte.'
'Dat klopt. Het gaat om een onbekend
virus dat ik het Mamanysvirus noem, ter ere
van dokter Mamanys. Het is uiterst besmettelijk en bedreigt uitsluitend Bajoranen. We kunnen het niet detecteren en ik kan het nog niet
bestrijden. Er zijn echter wel beheersingsmaatregelen die we kunnen nemen. Ik zou
daarom de gehele stationspopulatie via alle
communicatiekanalen willen toespreken. En ik
zou willen dat alle schepen die DS-9 de afgelopen drie dagen hebben verlaten worden
teruggeroepen. Geen enkel schip mag aanmeren of afmeren. Vanaf nu geldt een volledige quarantaine.'
'Dat
komt
voor
elkaar,
[ulian.
Chefingenieur O'Brien schakelt je door. Nu!'
Ik realiseerde me dat de onzichtbare
camera's in mijn praktijkruimte nu hun signaal
naar een ieder die daarin geïnteresseerd was
zouden doorsturen. Ik keek recht in een van
deze camera's. 'Hier spreekt dokter Julian
Bashir. Aan alle ingezetenen en bezoekers van
05-9: Met onmiddellijke ingang geldt voor dit
station een volledige quarantaine. Een ieder
dient zich in de eigen verblijven terug te trekken. Er woedt onder de Bajoraanse populatie
een in potentie dodelijk virus van onbekende
herkomst dat door aanraking wordt overgedragen. Het virus veroorzaakt tal van symptomen, waaronder hoofdpijn, gewrichtspijn,
een slechte adem, spontane blauwe plekken
en inscheurende nagels. Bajoranen die deze of
ernstiger symptomen bij zichzelf waarnemen
dienen hun klachten te melden bij de medische dienst. Het virus kan nog niet bestreden
worden en heeft inmiddels reeds drie dodelijke slachtoffers onder de Bajoranen gemaakt:
Obas Mamanys stierf er als eerste aan en naar
hem wordt het virus daarom provisorisch vernoemd, verder stierven Hirav Ollyf en
Dananav Hiryp.
'Het virus wordt gestimuleerd door een
grote verscheidenheid
aan moleculen.
Bajoranen dienen zich daarom te beperken tot
een dieet van water, zout en het sap van de
Briath. We hebben de indruk dat dit dieet de
ontwikkeling van de diverse ziekten sterk
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remt. Iedere Bajoraan die de afgelopen dag
iets anders heeft gegeten dient een braakmiddel in te nemen. Een of meer tabletten van het
braakmiddel Emeticon zal naar elk Bajoraans
appartement worden getransporteerd.
'De meest dodelijke effecten van het virus
zijn op scheurbuik gelijkende symptomen, als
gevolg van een tekortschietende hydroxyleringsreactie. Bij normale scheurbuik zou dit
een symptoom zijn van een vitamine-C tekort.
Bij de Bajoranen veroorzaakt het virus echter
juist een tekort aan de complementaire reactant: alfa-ketoglutaraat. De Bajoraanse scheurbuik is dus in feite complementaire
scheurbuik. Aanvulling van het tekort aan alfaketoglutaraat zou de activiteit van het virus stimuleren en mag dus absoluut niet gebeuren.
Om de reactie toch de goede kant uit te dwingen, zal elke Bajoraan via de transporter zuivere voedingssupplementtabletten
van 500
milligram vitamine-C verstrekt worden. Deze
tabletten dient men in overmaat in te nemen:
minstens een per uur.
'Gedurende de quarantaine zullen de
ruimten en appartementen aan boord van DS9 stuk voor stuk gesteriliseerd worden, zoals
vastgelegd in het quarantaineprotocol. Een
ieder zal gedurende de sterilisatie van het
eigen appartement tijdelijk naar een reeds
gesteriliseerde andere locatie worden getransporteerd.
'U zult op de hoogte gehouden worden
van nieuwe ontwikkelingen. Einde bericht.'
Na mijn afkondiging van de quarantaine,
regelde ik in overleg met de commandocentrale dat aan alle Bajoranen de toegezegde
tablet Emeticon en voldoende tabletten vitamine-C verstrekt zou worden. Sommige
Bajoranen beschikten over replica tors en ik
vroeg Sisko daarom in overleg met de eigenaars de programmering van deze apparaten
aan te passen, zodat ze tijdelijk alleen de
geadviseerde voedingsmiddelen leverden. Het
was toen al bij twaalven en we hadden nog
steeds niet gepauzeerd. Ik liep de praktijkruimte in, waar Garak met enkele Bajoranen
bezig was. 'Ik heb honger en dorst. Waar zijn
de anderen?'
'Kai Winn is nog steeds met hen in de toiletten.'
'Oh. Ik zal een lunch in de wachtkamer
klaarzetten: er zal een dozijn halve liters
Briathsap klaar staan en een container met
water en een kom met tabletten vitamine-C.
Iedereen die trek heeft kan daar terecht. Kan
iemand me helpen? Mana Kefyz?' Zij was
degene met de groene vlekjes op haar huid.
De vlekjes intrigeerden me.
Ik repliceerde de lunch met behulp van de
replica tor in de ziekenzaal en zette de bekers
Briath en de kom vitamine-C op twee dienbladen. Natuurlijk hoefde ik me niet aan het dieet
van de Bajoranen te houden, maar ik had
besloten eendrachtig te zijn. Kefyz bracht het
voedsel naar de wachtkamer. Even later kwam
ze de container met water ophalen.
Terwijl ik voor de lunch zorgde, had ik de
behandeling van de Ruggonjer in de gaten
gehouden. Quark kwam binnen met Keiko en

Molly op sleeptouw. Keiko had Beer vast, nu
ontdaan van zijn beschermende folie.
'Dag Julian. We zijn terug,' meldde Keiko.
'Kun je nu Molly behandelen?'
'Nog een half minuutje, Keiko. Eerst moet
het apparaat met de Ruggonjer klaar zijn.
'Quark, er staat een lunch van Briathsap in
de wachtkamer. Indien je iets anders voor je
lunch wilt, moet je het me zeggen.'
'Ik heb liever sneurre, maar dit keer zal ik
genoegen nemen met het Bajoraanse menu.'
Quark verdween naar de praktijkruimte.
'Keiko, Molly, willen jullie ook?'
De sensorbeugel van het bed van de
Ruggonjer gaf een piepje en kwam tot stilstand. 'Jawel, maar eerst genees je Molly!'
beval Keiko.
Ik was al bij het bed. Volgens de laatste
scan was er geen herpesvirus meer in het
lichaam van Bart-Bart Van Ruggon aanwezig.
'Natuurlijk!' zei ik tegen Keiko. Ik trok de
Ruggonjer onder de sensorbeugel vandaan,
tilde hem op en legde hem op een vrij bed. Hij
was een stuk lichter dan kadet Sireen was
geweest en het bed stond ook dichterbij, dus
het ging me vrij makkelijk af. Ik activeerde de
sensorbeugel van zijn nieuwe bed. 'Klaar.
Molly, als jij nu hier komt liggen, dan kan het
apparaat je genezen.'
Toen het kind op het bed lag, waarschuwde ik haar: 'Waar de geïnfecteerde cellen vernietigd worden, zul je het misschien warm
voelen worden en het kan een beetje pijn
doen. Je zult straks een paar gaten in je huid
hebben en er zal weefselschade zijn opgetreden waar de cellen gedood zijn. Als het apparaat met je klaar is, zal ik je daarom
onmiddellijk
met een weefselregenerator
behandelen. Twee minuten later zul je dan
weer helemaal gezond zijn: Ik liet de sensorbeugel zijn werk doen.
Ik had nu echt erge honger. Ik had echter
nog meer te doen voordat ik zelf kon gaan
eten. 'Keiko, zou je me even willen helpen?
Bart-Bart Van Ruggon heeft namelijk ook - en
aanzienlijke - weefselschade door zijn behandeling opgelopen.' Ik pakte twee weefselgenerators en gaf Keiko er een. Samen
behandelden we de Ruggonjer, totdat de sensorbeugel van zijn bed aangaf dat hij in optimale conditie verkeerde.
'Had hij dezelfde ziekte als Molly?' vroeg
Keiko.
'Ja, kennelijk heeft hij op een of andere
manier het virus van haar opgelopen. Het is
met zijn voedsel, of via zijn bloedsomloop,
ook in zijn darmen terechtgekomen, waar het
bloedingen en constipatieveroorzakende
zweertjes veroorzaakte.'
'En de Bajoranen?'
'Die hebben het Mamanysvirus,' verklaarde ik beslist. 'Dat is uiterst dodelijk voor hen.
Ik weet nog niet hoe het te behandelen. Ik kan
het virus zelfs niet bij hen detecteren. Jammer,
dat je je klas niet het met tnf overeenkomstige
Bajoraanse immunogene eiwit hebt laten vervaardigen. Het is een primitieve therapie,
maar iets zou beter zijn dan niets.'
'Maar ik heb de klas wel Bajoraanse tnt
laten maken! Het is alleen nog niet klaar. Ik

De qrootste momenten van Star Trek
Harm Koopman

In dit aantal is dan nog geen rekening gehouden met misdrukken, kleurvariaties en andere
onvolkomenheden.

Onze PR-fqnktionarjs, FrankMaurits, is al gJriJi'!Je
tijd
met verwoede pogingen om het woord
trekkies op te laten nemen in de dlkl<e \.tonOale.
MisschIen treed ik binnenkort wel in zijn voetsporen om het woord completist aan de dikke
toe te voegen, middels onze vorige Nieuwsbrief
heeft de redactie het idee in ieder geval flink aangewakkerd.

Dat a~ntal zal nog fors toenemen want de
populariteit van deze kaartjes is ongekend.
Toch is hier en tiaar in trading card land al de
roep te horen in de trant van 'hoeveel gesigneerde kaarten wil de verzamelaar van een en
dezelfde acteur in zijn collectie hebben' or'ja
maar, die heeft toch al in een vorige serie
gesigneerd?'

=«

In de lente van 1999 kwam na twee jaar stilte
en slechts"3 handtekeningkaarten tot op dat
moment, voor Deep Space Nine acteurs de
beurt ~an een gloednieuwe set rondom de 99
allerbeste momenten uil Deep Space I"Jfne.
Fleer/Skybox gaf aan deze zogenaamde. '~h~
greatest' set, de titel mee van Star Trek Deep
Space Nine Memories From The Future
Trading Cards.
Specials
Behalve de basisset van de 99 allerbeste
momenten uit Deep Space Nine vonden we
weer de nodige speciale sets die aan de serie
zijn toegevoegd.
Wat te denken van 9
Greatest Alien Raceskaartjes (in 1 op de 4 pakjes), 9 Greatest Legends kaartjes (in 1 op de 6
pakjes), 9 Greatest Space Batties kaartjes (in 1
op de 12 pakjes). Naast al deze specials is er
de derde Captains Card (1 op de 720 pakjes)
ditmaal van hoe kan hel ook anders Captain
Sisko.

Want laten we eerlijk zijn, in iedere verzamelaar, maar zeker die van trading cards schuilt
ergens het genoegen om te roepen: 0, die
serie, maar die heb ik helemaal compleet!. Iets
dat helaas bijna geen enkele trading card verzamelaar meer kan roepen sinds de komst van
de vele schaarse en daardoor dure handtekeningkaartjes.
Met de in de laatste Nieuwsbrief besproken
seizoen drie van de originele serie staat de
handtekening kaartjes-teller in totaal op 128.

Omruilen
Natuurlijk zijn we er dan nog niet, want de set
werd verder gevuld met 1 handtekening kaartje per doos (ofwel 1 op de 36 pakjes).
Klaarblijkelijk werd de serie van de pers
getrokken alvorens de inkt was opgedroogd.
Althans dat vinden sommige verzamelaars. Zij
doelen hier dan op het toevoegen van maar
liefst een viertal redemption-kaartjes in plaats
van de originele handtekening.
De redemption kaartjes van Chase Masterson,
Nicole deBoer, Avery Books en Rick Berman
konden worden ingezonden aan Fleer/Skybox
tot uiterlijk 31 december 1999 om het kaartje

om te laten ruilen voor het originele
keningkaartje. De completist moest wel weer
vier kaartjes extra zien te bemachtigen, nog
afgezien van de teleurstelling om een redemptien káartje uit een pakje te halen in plaats van
het 9~signeerde kaartje. VergeElt het maar,
wan completeren is echt een onmogelijke
opgavel Riek Berman had vooraf toegezegd
500 kaarten te signeren. Dit zijn er uiteindelijk
minder geworden.
Hoeveel minder wil
Fleer/Skybox niet prijsgeven. Met deze informatie in het achterhoofd is het Rick Berman
kaartje, zowel de redemption als de daadwerkelijk gesigneerde kaart, het duurste Star Trek
kaartje tot op dat moment en heeft het daarmee de gesigneerde Brent Spiner kaart uit
First Contact van de eerste plaats verdreven.
Prijzen zijn puur speculatief maar 400 á 500
Euro is niets bijzonders!
Handtekeninggeweld
Behalve al het handtekeninggeweld vinden
we ook nog een zeer speciaal kaartje in deze
set, dat eigenlijk misschien wel het leukste
kaartje in de hele set is: de Ballot-kaart. Het
kaartje of eigenlijk een uitvouwbaar foldertje
was toegevoegd aan 1 op de 4 pakjes en bood
tradingcardverzamelaars de mogelijkheid om
middels stemming de negen aller-allerbeste
momenten uit Deep Space Nine te kiezen.
Inzendingen moesten uiterlijk 1 juli 1999 worden toegezonden aan DS9 Official Ballot te
Mt. Laurel (USA).
De negen momenten die het meest werden
aangekruist in de ingezonden ballot-kaartjes
werden in een oplage van 999 sets van goudgelamineerde kaartjes te koop aangeboden
via directe verkoop door Skybox. Een bestelling was tegelijk met het inzenden van het ballot-kaartje te realiseren door 29.99 us-dollar
middels creditcard
over te maken aan
Fleer/Skybox - DS9 Golden Moments. Ware
het niet dat er op het ballot-kaartje stond vermeid: Offer good only in U.S. Void where prohibited.
Wat was ik blij met al mijn
Amerikaanse connecties!
Behalve alle hierboven beschreven kaartjes
was er ook nog een special promokaartje voor

...
__
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momenten van Star Trek

deze se e met als opdruk DS9.04.28.99 grea5éstmoments, de officiële datum van uitgifte
(in Amerika).
Wie het allemaal nog niet genoeg vond, kon
natuurlijk nog op zoek naar een aantal handtekeningvariaties. Zo is er een van Dr. [utlan
Bashir (Alexander Siddig) naast de gebruikelijke blauwe versie ook een zwarte handtekening in omloop. Chase Masterson spant
echter dit keer de kroon. Behalve een redemption kaart, de gebruikelijke blauwe handtekening is er een versie in het zilver en het goud.
Alle variaties meegeteld bestaat de set dus uit
166 kaartjes.

Tot zover Oeep Space Nine Memories From
The Future. In de volgende Nieuwsbrief is het
dan eindelijk na een periode van drie jaar de
beurt aan seizoen zeven van de Next
Generation en indien de ruimte het toelaat de
eerste kaartset van Rittenhouse Archives Ltd.
Ik wil deze keer, naar aanleidihg van een aanzienlijk aantal ontvangen e-mailberichten,
besluiten met een opsomming welke kaartset
in welke Flying Outch nieuwsbrief staat en vergeel de unieke aanbieding (na de opsommin.9) niet voor als je echt geïnteresseerd bent
in tradingcards!

Voor nabestelling kijk achter in deze
nieuwsbrief:
Nr. 05 van 1997 - Algemene tradingcard informatie
Nr. 06 van 1997 - leaf set 1967 incl.
Reprints
Nr. Ol van 1998 - ASlBC set 1969 /
Roddenberry sets t/m 1975
Nr. 02 van 1998 - Topps set 1976
Nr. 03 van 1998 PlCC set TWOK &
Monty '82 / FTCCTSFS'84
Nr. 04 van 1998 - Impel 25th anniversary set 1991 (uitverkocht)
Nr. 01 van 1999 - Impel TNG set &
Personality Comics 1992

Nr. 02 van 1999 - Behind the scenes TNG,
Master Serie I & OSN Premiere 1993
Nr. 03 van 1999 - Skybox OS9 - The Emissary
set '93.
Nr. 04 van 1999 - TNG Season 1, Master Serie
II & The making of TNG 1994
Nr. 05 van 1999 - Skybox The Cinema
Collection & Generations '94
Nr. 06 van 1999 - Skybox TNG Season 2 &
Voyager Season 1 Series 1, 1995
Nr. 02 van 2000 - Skybox TNG Season 3 &
voyaçer Season 1 Series 2, 1995
Nr. 03 van 2000 - Skybox 30th anntversary
set 'Phase ooe: 1995, 1'NG Season 4,1996.
Nr.
04 van
2000
- Tim
Russ trading
card special
Nr.
05 van
2000 - TNG
Season
5,
Voyager Season
2, 30th anniversary set 'Phase
Two & Three'
1996.
Nr.
06 van
2000 - TNG

season

6

St

DSN Profiles
1997
Nr.
01
2001
the

series - season one 1997
Nr. 02 van 2001 - Skybox the original seriesseason two 1998 (uitverkocht)
Nr. 03 van 2001 - Skybox Voyager Profiles
1998
Nr. 04 van 2001 - Skybox Insurrection 1998
Nr. 05 van 2001 - Skybox the original series season three 1999
Nr. 06 van 2001 - Skybox OSN Memories
From The Future, 1999
In Januari 2002 komt de laatste nieuw bijgewerkte versie uit van de Card Colledtive cdrom (uitgegeven door K12MEnterprises Inc. te
johosen City), een product boordevol zeer
~edetailleerde Star Trek TradingCard informatie.
Uiteraard ga ik een aantal van deze cd's bestellen. De prijs bedraagt 20 us-dollar excl. verzendkosten, interesse?
E-mail: hkoopman62@chello.nl ot schrijf een
briefkaartje naar onze postbus
(uiterste inzenddatum 25 januan 2002).

Het einde nabij... vervolg van pagina 15
heb alle kinderen natuurlijk hun eigen soortspecifieke tnf laten maken
Ze had me verrast. 'Maar dat is fantastisch! Wanneer is het klaar?'
'Morgen misschien. Het is niet makkelijk,
weet je?'
'Morgen? Kan het niet sneller?'
'Het zou misschien vanavond tegen acht
uur klaar kunnen zijn, maar dan zouden de
kinderen tot na schooltijd moeten doorwerken. Dat mag niet.'
'Ik zal Sisko om dispensatie vragen. Vraag
jij alsjeblieft of de kinderen en hun ouders
ermee willen instemmen dat ze doorwerken
totdat hun project af is. Misschien zal ik zelf
iets kunnen doen met hun tussentijdse resultaten.'
Keiko stemde met mijn plan in en Sisko verleende direct de door mij gewenste dispensatie. Terwijl Keiko contact zocht met haar klas
en de ouders van haar pupillen, maakte ik van
de gelegenheid gebruik om eindelijk de beker
Briathsap die ik had achtergehouden, naar
binnen te werken. Ik dronk nog een paar slokken water( na). Even sloot ik mijn ogen en liet
ik mijn kin op mijn borst zakken. Toen zuchtte
ik, haalde diep adem en keek weer wakker om
me heen. Ik had een station vol zieke
Bajoranen en elke minuut werden het er meer.
Ik nam de data die Quark bij elkaar had
gebracht er nog eens bij en liet de tricorder
een prognose maken, ervan uitgaande dat het
begin van het Birnafeest de oorsprongstijd
van de epidemie was. De prognose was niet
goed. De epidemie ontwikkelde zich inderdaad exponentieel, afgaande op de intervals
waarmee zich al de hele ochtend in toenemende mate patiënten hadden gemeld.
Voordat de dag eindigde, zou ik vele honderden zieke patiënten hebben en mogelijk tientallen doden. Misschien zou er paniek
uitbreken en zouden Bajoranen het station
trachten te ontvluchten, de ziekte verder verspreidend. Bajoor zou besmet kunnen raken
en ontvolkt kunnen worden. Ze zouden denken dat het de Liegende Dood was, de ziekte
die door hun krankzinnige profeet was voorspeld, en ze zouden ongetwijfeld ook afweten
van het gerucht over de Grobnor Alsak. Ze
zouden kunnen concluderen dat de mensheid
hen opzettelijk had geïnfecteerd, en de overlevenden zouden terugslaan. Ze zouden mij
de schuld geven. Als het zover kwam, zou ik
misschien nog kunnen ontsnappen in een
schip, of in een overlevingscapsule ...
'Commandant Sisko?'
'Ja, [ulian?'
'Blokkeer alsjeblieft de lanceerinrichtingen
van de overlevingscapsules.'
'Ja, Julian.'
Samen met Keiko behandelde ik Molly met
onze weefselregeneratoren en om helemaal
zeker te zijn dat ook Keiko virusvrij was, scande ik haar. Toen liet ik hen via de materietransporter naar hun klas overstralen.
Ik gebruikte opnieuw mijn tricorder, maar
dit keer tevergeefs.

Ik repliceerde een capsule met vitamine-C
in fysiologische oplossing voor mijn hypodermische sproeier en pastte het toe op kadet
Sireen. Ik liet haar daarna alleen en liep naar
de wachtkamer, waar ik mijn andere patiënten
aantrof aan hun lunch. Ze verkeerden in een
bedrukte stemming.
De paar minuten waarin ik mijn Briathsap
had gedronken, benutte ik om een nieuwe
manier van aanpak te bedenken. De herpesvirussen hadden tienduizenden jaren huisgehouden onder de menselijke bevolking op

Aarde. In al die tijd moesten er middelen zijn
ontdekt die in mindere of meerdere mate
tegen de virussen in deze familie werkzaam
waren: kruiden misschien. Mijn tricorder had
me nul op het rekest gegeven. Dergelijke kruiden bestonden niet. Wel was er tegen het
einde van de twintigste eeuw acyclovir uitgevonden, een middel dat de mannosereceptor
van het virus blokkeerde, maar juist dat medicijn was dodelijk voor het Bajoraanse metabolisme. Ik zou iets anders moeten zien te vinden
dat net zo werkzaam was.
'Garak? Kom even mee.' Ik liep de deur uit
en de gang op, buiten het bereik van de spiedende camera's.
'Garak, het Mamanysvirus is mogelijk in
werkelijkheid een variant van Grobnor Alsak.'
'Grobnor Alsak! Dus ik had toch gelijk!'
'Hm, misschien.'
'Heb je een antiserum?'
'Nee, zoals ik je al vertelde is er geen antiserum. Grobnor Alsak bestaat immers officieel
niet. Je hoeft je echter geen zorgen te maken
dat je besmet zult raken, want deze variant
schijnt alleen Bajoranen te bedreigen.'
'Dat is reden genoeg om me zorgen te
maken, want zij verlenen me asiel. Zonder
hun bescherming zal ik in handen van mijn
eigen volk vallen.'
'Daar hoef je je ook geen zorgen over te
maken. DS-9 is nu onderworpen aan het quar-

antaineprotocol. Wanneer de epidemie niet
beheerst kan worden, zal commandant Sisko
de zelfvernietigingsprocedure van het station
activeren.'
'Je bedoelt dat we allemaal zullen sterven
als jij de epidemie niet kunt stoppen!'
'Ja, dat bedoel ik.'
'Volstaat een gewone sterilisatie van het
station niet?'
'Niet als we de epidemie niet kunnen
beteugelen. Dan nemen we geen enkel risico.'
'Dan stel ik voor dat we alle zieke
Bajoranen vragen onmiddellijk zelfmoord te
plegen.'
'Dat zal niet helpen. Volgens mijn prognose is de ziekte al wijd verbreid. Nee, het enige
wat zou kunnen helpen, is het ontwikkelen of
het vinden van een nieuw geneesmiddel.
Keiko werkt met haar klas aan een middel dat
mogelijk zal helpen, maar dat zal ze pas vanavond klaar hebben en dan kan het al te laat
zijn. Tot die tijd moeten we proberen de activiteit van het virus op alle mogelijke manieren
te remmen.'
'Er zijn nog stasis-capsules,'
'Dat klopt, maar niet genoeg. De meeste
overlevingscapsules hebben geen stasis-capaciteit. We zullen een medicijn moeten zien te
vinden. Je had het eerder vandaag over een
container met bewijsmateriaal
voor het
bestaan van Grobnor Alsak dat de Cardassiërs
in hun genocideproces tegen de mensheid
willen gebruiken. Kunnen we daarbij komen?
Misschien bevat hij aanwijzingen hoe de ziekte genezen kan worden.'
'Jewilt het bewijsmateriaal verduisteren!'
'Ik wil de Bajoranen genezen. Als het station zichzelf vernietigt, zal het bewijsmateriaal
immers ook niet meer bestaan.'
'Ah! Dus daarom is de Grobnor Alsak los:
zodat het bewijsmateriaal tegelijk met het station vernietigd kan worden! Maar goed,
Julian, als ik op deze manier kan voorkomen
dat ik word verdampt, zal ik je helpen. Ik kan
aan het ladingsmanifest komen. Je moet dan
zelf maar beslissen of er iets bij zit waar je
behoefte aan hebt. Maar hoe je er ooit aan
kunt komen, zou ik niet weten. De container is
beschermd als diplomatieke post. Als hij door
onbevoegden wordt geopend, zal dat een rel
geven en waarschijnlijk oorlogshandelingen
tot gevolg hebben.'
De deur van de wachtkamer ging open en
Quark stapte de gang op. 'Ik hoorde dat. Dan
moeten we voorkomen dat de Cardassiërs
zich ervan bewust worden dat er iets uit de
container is ontvreemd: zei hij.
Garak hield me zijn tricorder voor. 'Het
ladingsmanifest.'
Het manifest bevatte ruim twintigduizend
items op diverse mediums.
'Alleen materiaal dat van voor het midden
van de eenentwintigste eeuw is, alsjeblieft.'
Het manifest werd nauwelijks korter.
'Goed, beperk het dan tot materiaal waarin
kruiden worden genoemd.'

wordt vervolgd...

REPORT
Marisa Dijkstra

Boekrecensie
Deze keer zal ik een begin maken met twee
seriesdie ik de volgende keer hoop af te maken:
Star Trek: Gateways en Section 37.
Section 31
Cloak By S. D. Perry
ISBN: 0-671-77471-9
Abyss By David Weddie & jeffrey Lang
ISBN: 0-671-77483-2

Incident koerst de Enterprise rustig richting
een wetenschapscongres.
Deze bollenrit
wordt echter verstoord wanneer er aan boord
van de Sphinx een vreemd ongeluk plaatsvindt. Tijdens het onderzoek hierna komen er
steeds meer vreemde zaken aan het licht die
op de een of andere manier met-elkaar in verband staan. Dit alles leidt tot de conclusie dat
er op een verborgen ruimtestation illegale
experimenten worden verricht met het 0molecuul.
Om heel eerlijk te zijn lees ik niet zo vaak uit
de TOS-pocketboeken serie en heb ik wat dat
betreft wat weinig vergelijkingsmateriaal,
maar op zich is het een
matig verhaal. Het heeft
een interessante premisse, begint flinK op
tempo el) de vragen
blijven zicl'( opstapelFn.
M
uitwerking is
geheel geslaagdl, Ik
b~ginnen met he~ Bvernaai: fv1cCoydie ontdekt dat ,hij dodelijk ziek 1
is. Perry heeft deze veraallijn gebaseerd op
the World Is Hollew
Have Touched the
Sky en wordt op een
redelijke manier uitgewerkt. Cloa'k .~~echter
niet de plaats om haar
uit te werken. Naast het feit dat het weinig origineel is, is ze zo uit haar plaats, dat de vertelling niet tot haar recht komt en eigenlijk alleen
maar afleidt van het werkelijke verhaal. Verder
is er nog het punt van de karikaturale portréttering van de tegenstanders en het plotsklaps
op de proppen komen met de volledige verklaring van alle mysteries door Spock. Aan de
andere kant is het zo dat Perry geprobeerd
heeft elementen uit meerdere series te verweven en een link te leggen met verhalen zoals
gezien in de tv-serie en daar is ze, met uitzondering van het B-verhaal, wel redelijk in
geslaagd. We worden echter met betrekking
tot 31 niets wijzer in het met moeite 200 pagina's tellende boekje.

de

But I also think that there are those who eventually eome to believe tnot it's not as simple as all
thot, that there are complexities to be eonsidered beyond blaek and white, right and wrong.
Peoplewho start to see that purity of purpose is
just on il/usion. A cloak, really ... 0 moralistie
diguise that con end up jeopardizing the very
ideals they seekto uphold.
Het is geen wonder dat Star Trek: Deep Space
Nine de enige ST serie is die de ruimte had
voor de geboorte van het idee van een organisatie als Section 31. Haar steeds grimmiger
karakter, waar in zwart wit niet meer de dominante kleuren zijn, maar alles in grijstonen
wordt uiteengezet (met als mooiste voorbeeld
In the Pale Moonlight) is de ideale voedingsbodem voor een organisatie met als motto:
het doel heiligt de middelen. Niks geen ideale
wereld, hoezo geen conflict meer; de werkelijkheid ziet er heel anders uit. Toch is het
bestaan van een dergelijke organisatie juist
iets wat haar noodzaak vindt in een morele
wereld. Des te minder happig beschaafde
overheden zijn op het verrichten van immorele daden, des te meer behoefte er is aan personen die wel bereid zijn dit in het geniep te
doen (het is immers niet voor niets dat veilighelds- en intelligentiediensten
iets van de
moderne tijd zijn).
Maar genoeg hierover, laat ik beginnen en wel
met Cloak, waarin Kirk voor de eerste keer in
aanraking komt met de organisatie die wij
later leren kennen als 31. Een paar maanden
na de gebeurtenissen
in The Enterprise

Abyss
Abyss biedt ons een heel
ander verhaal. Vlak na de
gebeurtenissen
van
Avatar wordt morele
hoogvlieger Bashir weer
benaderd
door
31.
Aangezien ook hij het
belang van de hem
voorgestelde
missie
inziet, ging hij met Dax,
Taran'atar en Ro Laren
naar een planeet in de
Badlands. Zij moeten dr.
Ethan Locken een halt
zien toe te roepen, die
zich als een nieuwe Khan
Noonien Sing opwerpt
om de massa te regeren.

Bij de planeet aangekomen, scheiden de
wegen van Dax/Bashir en Taran'atar/Ro zich;
terwijl Bashir bij Locken vertrouwen tracht op
te wekken (of is het andersom!), zit Ro opgescheept met een min of meer inheemse
levensvorm, die natuurlijk klein, harig en erg
zachtaardig iS-.Oneertussen is men op DSN
bezig de stekker weer in '~et stopcontact te
steken.
.:t.
D~ verhaallijn van Avatar wordt goed en consequentvoortgezet. De hints dat er meer achter de nieuwe eerste officier zit (evenals een
kleine onthullinq), de excommunicatie van
Kira, de inventieve technicus die Rom gewordè~ is en Taran'atar die zijn best doet te leren
varl zijn nieuwe vreemde omgeving, allen krijgen lÎun\ voo~tzetting. Waar jake zich momenteel ophoudt gaat men verder niet op in. Dit is
dan 'Ook waarschjjnlijk iets voor een volgend
deel, i~ de"nieuwè soap: As the Station Turns.
Het Ilieye wf?lIige 'wezentje heb ik voorlopig
III
ti.
vaak ge~oeglgezlen ~nStar~TrekPockets, hoewel ze hier e~,"t~...,eralîltw00\den rol vervullen.
De kloddertj~fl humor-hler en daar mogen van
mij iets talr;jir,r zijn, evenals dat natuurlijk de
~iscussie ~vef ~eneti~che manipylatie van menelijke gen-eti iets uitgebreider hadlgemogen.
Tenslotte is ~~t einde van Abyss geheel in 31stijl, wat natuurlijk het;be!ël(1wijkste is.
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Wat ik,' mis ·-is een echtl&discussie over de
goede/en kwade kanten van een organisatie
die b~reid is voor de morelen de kastanjes uit
het vuur-te halen. Het blijft gewoon bij het uitgangspunt dat wij goed zijn en zij slecht. Het
is wef zo dat een overheidsorganisatie zich
moet houden aan de eisen van legitimiteit en
v~;'antw~oréling en dat dit ook het enige
goede is: Maar de realist in mij weet dat een
staat zich in een dergelijke (en huidige) wereld
niet staande kan houden zonder organisaties
als Section 31, en dat die dan ook niet uit te
roeien zijn. Ik heb al eerder dit soort geluiden
van gebrek aan diepgang laten horen en heb
ook erkend dat deze pockets daar niet de
ideale plaats voor zijn, maar ja, als je me laat
proeven, wil ik meer.
Kort gezegd; eenmaal gemiste kans met Cloak
en prettig te lezen verhaal genaamd Abyss.
Star Trek Challenger:
Gateways Book 2: Chainmail
By Diane Carey
ISBN: 0-7434-1855-7
Wat lees ik daar, Challenger?
Heb ik iets gemist, had Berman
nog tijd over of zo? Nee,
Challenger is een concept voortgesproten uit het brein van
Diane Carey, volledig gevuld
met originele personages. Het is
begonnen in de Challenger pocket van de New Earth-serie en is
gesitueerd tijdens ST: TOS. We
leerden daarin een nieuwe commandant kennen, Nick Keiler,
die zich midden tussen strijdende werelden Belle Terre moet

zien te verdedigen met een LEGO-schip en
een bijeengeraapt zooitje dat zich bemanning
noemt. In Chainmail wordt hij geconfronteerd
met een mysterieus schip vol doden en daarachter een mysterieus schip vol levenden,
gekomen uit een mysterieuze Poort (een
Iconian Gateway). Bovendien is er nog het
probleem van een enorme cultuurshock die
zijn bemanning en het fragiele pact tussen
hem en de Blood Many uiteen dreigt te slaan.
De personages aan boord van de Challenger
zijn likeable en verfrissend, want nieuw. Het
geheel doet een beetje denken aan een combinatie van vroege-Voyager met de New
Frontier boeken. Bij het lezen is het beginthema echter verwarrend. Het hele nieuwe schip
is het probleem niet, evenals de interactie tussen de personages, het probleem zit hem in
de wereld voorbij de Poort. De wereld daar is
namelijk helemaal van metaal, met als enige
andere levende soort enorme vliegende
wezens. Je wordt gewoon in die wereld
gedumpt en dat maakt het begrip van wat
zich daar afspeelt vrij klein. Als sf-fan ben je
gewend aan vreemde zaken, maar dit slaat
echt alles. Bovendien helpt aan deze zijde van
de Poort de terminologie met betrekking tot
de sector waar ze in verkeren, bepaald niet in
het begrip van de Kauld, Blood en hun werelden. Na enige tijd wen je eraan en voel je aan
wat de schrijfster je wil vertellen, maar dat is
pas na een heel stuk vol vraagtekens. Tevens is
er een teleurstellend eind, nou ja, eind,
opstapje naar het volgende deel, waar we die
dan ook mogen vinden. Erg stimuleren doet

Wytse Kloosterman

Dn screen
Een site waar ik de laatste tijd vaak bezoek is
de site van Trek Today (www.trektoday.com).
De naam zegt het al: Star Trek vandaag.
Op deze site is dan ook het laatste nieuws te
vinden. Maar ook erg sterke geruchten zijn
hier te vinden. Zo werd hier het Enterprise
thema, het begin van de Federatie al uitvoerig
besproken nog voordat het bekend was.
Maar bij deze site gaat het toch vooral om het
laatste nieuws. En bij dit nieuws horen dan
ook de links naar interviews op andere sites,
nieuws over nieuwe filmpjes en links naar
andere sites met nieuws.
Ook leuk op deze site is een link naar de Trek
BBS(www.trekbbs.com). Dit is een soort prikbord waarop je berichten kunt achterlaten.
Hier kun je dus discussiëren met Star Trek fans
over de hele wereld over zeer verschillende
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Pocket Books niet met deze zet, hoewel het
een opening is naar een verhaal met potentieel. In zijn algemeenheid kan ik dit zeggen;
leuk idee, maar langzaam en matig uitgewerkt.

Dit is nu al de tweede gemiste kans in één recensie, gelukkig kan ik nu iets gaan aanraden.
AANRADER
Survivors
ST:TNG # 3,
Jean Lorrah) is
het
eerste
Star Trek boek
dat ik ooit
gelezen heb
en vertelt het
verhaal van
Tasha Var, een
soort ribbelloze Klingon
met een grote
emotionele
bagage, van
haar vroege
jaren op het
helse Turkana
IV, tot aan
haar dood op Vagra 11. Toen The Next
Generation nog door de KRO werd uitgezonden duurde mijn Star Trek ervaring welgeteld
22 afleveringen, namelijk tot en met Skin of
Evil. Een van de weinige echte sterke vrouwe-

Star Trek onderwerpen. Zo kun je discussiëren
over de nieuwe. Star Trek serie en of deze nu
wel of niet echt Star Trek is. Over de nieuwste
afleveringen wordt uitvoerig gesproken en
ook zie je bepaalde uitspraken van geïnterviewde acteurs of actrices als discussie punt.
Jemoet je voor deze site wel eerst aanmelden.
Dit gebeurt trouwens zeer snel. Je kunt zelf
opgeven wat voor 'handtekening' je gebruikt
aan de onderkant van je boodschap. De 'quotes' uit Star Trek worden hier heel veel voor
gebruikt.
Deze site gebruikt ook een soort rangensysteem. Hoe meer boodschappen je op de site
neerzet, hoe hoger je in rang komt. Beginners
zijn hierdoor dan ook kadet. Als je meer dan 5
boodschappen
hebt geplaatst, wordt je
ensign. Als je meer dan 25 boodschappen
hebt geplaatst, wordt luitenant enzovoort.
Een bijzondere site is de site van Mr. Video
(vidiot.com/Enterprise/). Deze site is bijzonder
omdat hier Star Trek promofilmpjes te downloaden zijn nog voordat ze op televisie zijn!
Zo was de openingteaser van Enterprise al te
vinden voordat Enterprise op televisie te zien
was. De site is geen bijzonder mooie site maar
dat is dan ook niet nodig. Dit is echt een site
die je snel even bekijkt om te kijken of er nog
een nieuw filmpje te vinden is. Ook het downloaden gaat snel (tenminste bij mij met een
analoog modem). De filmpjes zijn op een
Amerikaanse (NA) en op een Europese (EU)

lijke personages van die tijd werd bruut weggeschreven en de lol was er voor mij meteen
af. Ik heb jaren later de show nog maar een
kans gegeven en heb hierdoor weer heel wat
lol teruggevonden, maar Var is voor mij nog
altijd een van de beste personages in de
geschiedenis van Trek. Op Treva moeten Var
en Data informatie verzamelen over de situatie en zich staande zien te houden temidden
van een gewelddadige revolutie. Daar aangekomen ontmoet Var Darryl Adin, een voormalige geliefde. Deze ontmoeting roept een
aantal pijnlijke herinneringen op die de toch al
zware taak nog verder bemoeilijken. Survivors
is een evenwichtige vertelling met de gewone
los-met-z'n-tweeën-een-enorm-conflict-op
verhaallijn als basis en daarnaast wat meer
diepgang in Yar's verleden en emotionele
bagage en de interactie tussen Data en Var. De
eerste druk van Survivors kwamt uit in 1989.
Dit zorgde ervoor dat er een aantal continuityfouten in voorkomen (maar ja, wie klaagt nog
na het uit het niets presenteren van een nieuwe eerste Enterprise). De datering geeft wel
echt de lekkere goede oude sfeer van TNG
weer, wat weer als pluspunt gezien kan worden.
(NB! Survivors is een van de weinige Star Trek
pockets die in het NEDERLANDS is vertaald,
welke vertaling nog wel eens bij de uitverkoop
van de V&D is te vinden.)

server geplaatst. Hierdoor gaat het downloaden dan ook sneller. Verder is hier ook informatie te vinden over de filmpjes en de series.
Degene van wie deze site is werkt denk ik voor
UPN of Paramount. Hierdoor heeft hij de filmpjes al zo snel op zijn site en weet hij ook de
totale productie nummers en meer van dergelijke dingen. Eenandere leuke site die ik tegenkwam
was de site
van
trekmania
(www.trekmania.net). Heel erg veel informatie, filmpjes, fonts, icoontjes en nog veel, veel
meer is op deze site te vinden. De moeite
waard om eens te gaan kijken.
Weet je zelf nog een leuke website, mail me
dan via TFDSearch@Hotmail.com. De site is
weer geüpdate www.wytsekloosterman.flappie.nl, Ben je nog naar een bepaalde site op
zoek dan hoor ik dat graag van je via e-mail.

" · " · {0

Van de voorzitter
Hallo allemaal,
het laatste stukje van dit jaar. De onderwerpen
voor dit stukje waren dit keer niet moeilijk te
bedenken.
Allereerst wil ik beginnen met een zeer
gemeend DANK JEWEL naar lucie Blom voor
al haar werk. Dit is namelijk het laatste magazine waar lucie als hoofdredacteur aan mee
werkt. Verder is ze ook nog een aantal jaren
voorzitster van onze vereniging geweest in
een tijd dat de vereniging grote problemen
had. Het bestuur, maar vooral ook de vereniging wensen je alle plezier in je andere bezigheden. Ik wens de redactie en de nieuwe
hoofdredacteur veel succes toe en hoop dat
het magazine net zo goed blijft als het
momenteel is. Verder wil ik van deze plaats
AllE vrijwilligers bedanken voor het vele werk
dat ze ook dit jaar weer voor de vereniging
gedaan hebben. Ik wil een persoon in het bijzonder bedanken en dat is Petra Westveer.
Petra heeft de afgelopen 2 jaar zitting gehad
in de conventiewerkgroep en was dus mede
verantwoordelijk voor de georganiseerde conventies. Petra is 11 november na Mirror con
gestopt bij de conventiewerkgroep,
maar
heeft gelukkig besloten om vrijwilligster te
blijven. Petra ik wil je bedanken voor 6 grandioze conventies. Ik kijk nu al weer uit waarmee de nieuwe conventiegroep
ons gaat
verrassen in 2002.
Het bestuur heeft besloten om de notulen van
de afgelopen jaarvergadering niet automatisch aan alle leden te zenden. U kunt ze echter per e-mail ontvangen als een e-mailtje
stuurt naar info@tfd.nl onder vermelding van
notulen jaarvergadering 2001, uw naam en
lidnummer. Verder kunt u bellen naar de TFD
hotline 06-55907543
of een briefje sturen
naar The Flying Dutch, postbus 135, 3500 AC
Utrecht. Ook bij de laatste twee manieren:
notulen jaarvergadering 2001, uw naam en
lidnummer vermelden.

Een jaar waarin iedereen uitgaat van het positieve en niet het negatieve als uitgangspunt
van zijn of haar acties kiest.

Grand Nagus EriC lid worden kan door een briefje te schrijven
THE FLVING DUTeH fanclub is
de enige echte Nederlandse
Star Trek vereniging
Postadres: Postbus 135, 3500 AC Utrecht
Telefoon: 06 - 55 90 75 43

Telefax:
E-mail:
Website:

020 - 640 26 94
info@tfd.nl
http:www.tfd.nl

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

\/FJlIoi 1171=11.17

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

Voorzitter

Penningmeester

EriC van der Ven

Harm Koopman

Secretaris

Publicrelations

Ad Post

Frank Maurits

Vrijwilligerscoördinatie
Ronaid Gordijn

Verder wil ik erop wijzen dat het belangrijk is
om de bij dit magazine bijgevoegde acceptgiro
voor eind januari te betalen, tenminste als u
alle bladen van 2002 wilt ontvangen. Dit jaar
zijn er zeker een paar honderd leden geweest
die magazine 2 niet gekregen hebben omdat
deze toen namelijk al uitverkocht was.
We laten er altijd ongeveer 100 meer drukken
dan er leden zijn op dat moment. En wie nog
niet betaald heeft wordt niet als lid gezien.
Dus alleen die leden die op tijd de contributie
overmaken krijgen het eerste magazine.
Hoewel er altijd alsnog veel leden betalen na
een betalingsherinnering kan dit wel betekenen dat deze leden dan te laat betalen om
magazine 2 alsnog te kunnen ontvangen
omdat het dan al is uitverkocht.
Ik wens alle leden een 2002 toe in wat ik de
Star Trek sfeer noem; namelijk een jaar waar
vrede voorop staat en men een ander waardeert voor wat hij of zij is.

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
U 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

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.

Zakelijke contacten, advertenties
Johan de Wolft

Evenementencoördinatie
René Caminada

Uwlidmaatschapspas is 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!
Amerlcan Book Centre, The
Kalverstraat 185, 1012 XC Amsterdam
Amerlcan Book Centre, The
Koningstraat 40 (vlakbij stadhuis), Arnhem
Card & 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
Simtasia
Nieuwe Haven 116, 2801 EC Gouda
Twilight Zone
Voorstraat 432, 3311 CX Dordrecht
Wonderland
Soembawastraat 54a, 1095 XC Amsterdam

STARDATES

"0.. ~O ~l 31

ALGEMENE VERZAMELBEURS
Sporthal Mheenpark, Apeldoorn
van 10.00 tot 16.00 uur

!""laart 2002

STARFURY DEFIANT
Londen, Engeland
INFO:
www.starfury.co.uk

ARC BEURS, RAl AMSTERDAM
De beurs voor cd,s, lp's, video,s, games etc.
INFO:
www.mmmarc.com
<>

0 ~

n

UTOPIA 2002
Bilderberg hotel Scheveningen
INFO:
www.sfreport.nl
www.starlall.net/utopia

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 info@tfd.nl.

FEBRUARI 2002

STARFLEET BALL
Bournemouth, Engeland

NO SUBTITtES

Original. Motion Picture Company

FED CON X (10)
Hotel Maritim in Bonn,
Duitsland

GASTEN: Marina Sirtis (Deanna Troi in TNG)
Manu Intiryami (Icheb in Voyager)
Virginia Hey (Zhaan in Farscape)
Jan Chappell (Cally in Blake 7)
Sally Knyvette (lenna in Blake 7)
INFO:
http://www.starlleet-ball.com

GASTEN:
Dirk Benedict
(Starbuck) en o.a.
Nicole de Boer (Ezri
Dax)
INFO:
http://wwwJedcon.de

Wonderland
Strips & Science Fiction
Gespecialiseerd in
Wat bieden wij?
• Abonnementen op:
comics. magazines. pockets en video's

ij leveren middels postorder-verkoop,
• Alle Star rrek en andere 1· ï serrei zonder ondertiteling
• Amerikaans N~SC- VHS import
• Import van DVD' en CD's

~:

• Science Eiction Merchandise
• Star Trek Uniforms en (gesigneerde) foto's
Bij vaste verzending van series géén verzendkosten.

Sorry! No Subritles • Postbus412, 2180 AK Hillegom
Tel.: I
" Fax: 0252·5255 28
E-mail: info@sony.demon.nl • Website: wwwsony.demon.nl

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

ZATERDAG26

JANUARI

ROMENADE
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

Oude The Flying Dutch
Magazines te koop
Jaargang 1995/1996
September 1995 tI. 5,December
1995 tI. 5,nr 01 van 1996 fI. 5,Jaargang 1997
nr 01 van 1997
nr 02 van 1997
nr 03 van 1997
nr 04 van 1997
nr 05 van 1997
nr 06 van 1997

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

UITVERKOCHT

tI. 5,fl. 5,tI. 5,fI. 5,fI. 5,-

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

Jaargang 2001
nr 01 van 2001
nr 02 van 2001
nr 03 van 2001
nr 04 van 2001
nr 05 van 2001

fl. 6,-

fI. 6,fI. 6,UITVERKOCHT

TE KOOP:
Clearing out Cargo-Boy!
Ongeveer 330 Star Trek boeken,
5 L.P.'sen 1 CD
Cora Pronk
Telefoon:
070 - 352 29 06

rI. 7/'
n. 79>
,
n. 79>
,
fI. 79>
,
tI. 7,"
tI. 79>
,

Afhankelijk van hoeveel bladen je bestelt,
komen daar de volgende verzendkosten bij:
1 t/m 3 magazines + fl. 5,3 t/m 10 magazines + fl. 7, so
Je kunt de oude magazines bestellen via:
Postbus 135, 3500 AC te Utrecht
o.v.v. Nabestellen oude TFD magazines
of via e-mail: lfd@tfd.nl

fl. 79'
,

n.

79'
r

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

fl. 79'
,

tI. 7/'
tI. 7,9'
n. 79'
r
fl. 7/'
UITVERKOCHT
fl. 7,9'
fl. 79'
,

tI. 7/'

GEZOCHT:
Ik zoek de USSDefiant van Micro Machines en
ik zoek de Enterprise A van de CCG cardgame.
Over de prijs kunnen we wel even praten, toch?
E-mail:
e.drent®home.nl
Telefoon:
050 - 542 3446

Heb jij ook spullen of materialen die je wilt ruilen, verkopen of ben je ergens naar op zoek?
Dan is de Replicator Room precies wat je
zoekt! In deze rubriek kun je namelijk gratis·
adverteren! Vul de bon hieronder volledig in
en stuur 'm op naar:
The Flying Dutch o. v.v. Replicator
Postbus 135, 3500 AC Utrecht

r-------------------------------------------------------------------j
lidnummer TFD: I

Naam

I

1

I

1 I:
I

Adres:

Woonpl~Jts:
T~lefoonnummer:

1 1

I

I

1 1 11

Mlln advertentie YOOf de RephcJIOrRoom is:

1

1

Room,

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

E·mall:

o TE KOOP:

o

AANGEBODEN:

o GEZOCHT:
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• Commerciéle advertenties kosten

n. 2,50

per regel

STAR TREK THE MOTION PICTURE OP DVD
Verkrijgbaar vanaf maartJaprii 2002

STAR TREK THE MAGAZINE
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.

Nu voorbestellen is al mogelijk. Ook verkrijgbaar
• Star Trek 111: The Search for Spoek
• Star Trek 11: The Wrath of Khan

STARTREK NEW FRONTIER # 12: BEING HUMAN
fl. 21.95
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 KALENDERS
'I

'BEZOEK -ÖNZ(WEBSITE:
• www.warp9.nl •

j

---

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

fl. 35.00 /stuk

Nu verkrijgbaar:
• Ships of the line
• Classic
• Next Generation
• Deep Space Nine
• Voyager

'I

ti. 22.95 Istuk

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 CELEBRATIONS PAPERBACK
Bereid je voor op ieder feestje (ooit) gegeven in de Starfleet Federation ...
DIT BOEKISJOUW GIDS I

NU AL VOOR TE BESTELLEN
STAR TREK PUZZLES:
STAR TREK GENESIS WAVE BOOK 2

ti. tl9.95

/stuk

Verkrijgbaar vanaf december 2001: 7 of 9 en mooie puzzles van de Star Trek Schepen....

n 22.95

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

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

DE NIEUWE OPENINGSTIJDENVOOR LEIDEN.
M.I.V. Ol DECEMBER 2001 :

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

Zondag & Maandag: Gesloten
Vrijdag:
12:00 -18:00 uur
Dinsdag:
12:00' 18:00 uur
Zaterdag: 10:00 - 17:00 uur
Woensdag:
12:00' 18:00uur
Donderdag:
12:00·18:00 uur
Koopavond:
19:00·21 :00 uur
In verband met de gezinsuitbreiding, is het verstandig om vantevoren
een belletje te geven of er wijzigingen zijn in de openingstijden. Zo voorkom je dat je onnodig reist enfof voor een gesloten deur komt te staan.

Uiteraard hebben wij naast de vele genoemde artikelen ook een groot assortiment uit de andere series en films
Bekijk onze website:
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en onze newsflash: www.warp9.nl/news/newsflash.htm!

Deze worden zeer regelmatig ge-update!
Inf 0@ warp 9.n'I .' "
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Er kunnen aan genoemde artikelen en prijzen geen rechten ontleend worden en Warp 9 Is niet verantwoordelijk voor wïzi In en In release data of ri zen
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