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Redactioneel
Het zijn gouden tijden voor de Nederlandse
Star Trek fans, en daarmee ook voor de redactie van dit blad.
We kunnen genieten van de eerste TNG
afleveringen op DVD. Eindelijk zijn de nieuwe avonturen van captain Archer en de zijnen ook hier te zien, op video tenminste.
De Avro verblijdt ons met het laatste seizoen
van Voyager en de verzamelaars van de banden hebben de serie inmiddels compleet.
Dankzij de inzendingen van enkele leden en
de inspanningen van onze trouwe schrijvers, hebben we hiermee stof genoeg om
deze en volgende uitgaven te vullen.
Om de komst van Enterprise te vieren, vind
je in dit blad een uitgebreide kennismaking
met de Enterprise NX-Q1 en haar bemanning. Een van onze leden nam de TNG box
kritisch onder de loep. En om al de releases
van oude en nieuwe afleveringen in hun historische context te plaatsen, kun je in dit blad het
eerste deel lezen van 'De geschiedenis van Star Trek'.
Er staat dit jaar nog veel meer te gebeuren. In het volgende blad, onder voorbehoud van
onvoorziene invasies door de Borg of vervormingen van het space-time continuum, kun je
een verslag lezen over de eerste TFD conventie van 2002, deel 2 van 'De geschiedenis van
Star Trek', en nog veel meer.
Inzendingen van leden zijn nog steeds van harte welkom. De deadline voor nummer 3 is op
1 mei, artikelen voor blad 4 kunnen tot 29 juni ingestuurd worden.
MAKE IT SOf
Petra
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INTELLl6ENCE

Petra Westveer & joyce Geurts

Nieuws
Hulp bij het bijhouden van interessante, leuke,
soppige berichtjesis nog steedsgewenst. Benje
aan het surfen en kom je iets tegen, leesje iets
leuks, ben je in het buitenland en hoor je daar
toevallig iets wat je wilt delen met andere fans,
schroomdon niet om het ons door te geven.
Via e-mail of via de postbus.
Alle nieuwtjeszijn welkom voor ons overzicht.
HOLODECK WERKELIJKHEID
NASA is momenteel de voorloper van de holodecks aan het ontwikkelen, waarbij ze geïnspireerd zijn door wat er in Star Trek te zien is.
In het Ames Research Center geven 3-D
modellen van spaceshuttles een verhoogd
gevoel van realiteit voor de ingenieurs, die op
deze manier interactief kunnen werken. Dit
speeltje wordt door NASA 'virtual Iron Bird'
genoemd; de term 'Iron Bird' staat voor het
natuurkundig model dat vaak gemaakt wordt
van een nieuw vliegtuig om de systemen te
kunnen testen. Een andere toepassing van de
holo-technologie wordt gebruikt in het 'Sun
Center of Excellence for Visual Genomics' van
de universiteit van Calgary.
Hier zijn 3-0 modellen van cellen gecreëerd in
een ruimte die een grote gelijkenis vertoont
met Starfleet's holodecks. Op deze manier kun
je een 270 graden overzicht krijgen van de
werking van het binnenste van de cel, zelfs zo
gedetailleerd dat je een enkele DNA-streng
kunt zien. Bezoekers van deze kamer vertellen
dat het zo'n realistische ervaring is dat ze in de
verleiding kwamen om te proberen de beelden daadwerkelijk aan te raken.
NANOPROBES IN ZICHT?
Onderzoekers zijn bezig onder de naam
'VeriChip' een soort microchip te ontwikkelen
die in het menselijk lichaam ingebracht kan
worden en die dan informatie uitzendt die je
buiten het lichaam kunt opvangen. In eerste
instantie kunnen belangrijke medische gegevens hierop vastgelegd worden zodat een arts
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in een noodgeval direct hierover kan beschikken. Het plan is om hier later sensoren aan toe
te voegen voor bijvoorbeeld bloeddruk en suikerspiegel, om zo een mogelijk dodelijke aandoening
te kunnen detecteren
en een
alarmsignaal te geven.
Ook zijn er diverse experimenten gaande met
systemen waarbij chips gekoppeld worden
aan spieren en zenuwbanen, om mensen met
een dwarslaesie weer te laten bewegen of
blinde mensen een vorm van zicht te geven.
SEV TREK: THE MOTION PICTURE
Er is nu ook een film van Sev Trek, de cartoonparodie op Star Trek. Deze is genaamd 'Pus in
Boots'. Zie ook: www.sevtrek.com.
WARP LEAP
Acteur Dean StockweIl heeft een gastrol als
schurk in de Enterprise aflevering 'Detained'.
StockweIl speelde eerder de rol van AI in de
serie Quantum Leap, waarin Scott Bakuia
(captain Archer) de hoofdrol van Sam Beckett
vertolkte.
AYIIARDS
Niet zo lang geleden
zijn er 'Guild
Achievements Awards' uitgereikt. De Writers
Guild of America reikte een award uit aan
Dorothy 'D.C: Fontana, schrijfster van onder
andere een aantal Star Trek afleveringen,
waaronder 'Charlie X' en 'journey to Babel'
van TOS en de TNG-pilot 'Encounter at Farpoint'. De Producers Guild beloonde Robert
Wise, de regisseur van 'The Motion Picture',
met een award. Wise regisseerde ook 'The
Sound of Music'.
ACTIVITEITEN VAN STAR TREK ACTEURS
Nichelle Nichols (Uhura) heeft een boek
geschreven
genaamd 'Saturn's
Quest'.
jonathan Frakes(Riker) heeft een nieuwe film,
genaamd 'Clockstoppers' en Kate Mulgrew
(Janeway) is recentelijk te gast geweest in de
Rosie O'Donell show.
Ethan Philips (Neelix) en jeffrey Combs
(Weyoun/Brunt) spelen in Enterprise aflevering 'Acquisition' mee als Ferengi.
Rene Au berjonois
(Odo) heeft een
gastrol in de aflevering
'Oasis'.
Eerder al namen
LeVar
Burton
(Geordi LaForge),
Roxann Dawson
(B'Elanna Torres)
en Robert Duncan
McNeil1
(Tom
Paris) plaats in de
regisseursstoel
voor Enterprise.
McNeil1
is ook
gevraagd om een
tweede aflevering
van
Dawson's
Creek te regisseren. Zijn meest
recente film, getiteld
'Infested',

komt waarschijnlijk ergens dit jaar uit en hij
blijft observeren op de set van The West Wing,
als potentiële regisseur.
jolene Blalock (T'Pol) is door de Amerikaanse
TV-Guide uitgeroepen tot een van de zes
'faces to watch' Ze heeft net de opnames
afgerond van de miniserie 'Diamond Hunters',
met Alyssa Milano (Who's the boss, Charmed,
e.a.). Tevens heeft ze auditie gedaan voor de
rol van Elektra in de nieuw te komen film
'Daredevil'.
Robert Picardo (EMH) is ook druk bezig
geweest. Enige tijd geleden had hij al een CD
gemaakt met allerlei parodieën en nu wordt er
op 1 april door Pocket Books ook nog een
boek van hem uitgebracht, genaamd 'The
Hologram's Handbook by the Doctor, EMH
U.S.S. Voyager as told to Robert Picardo', met
illustraties door jeff Yagher. Een deel uit het
voorwoord hiervan gaat als volgt:
'Realiseer je je vaak dat je het enige intelligente wezen bent in een universum van idioten?
Herkennen anderen je genialiteit niet? Verdien
je net zo veel liefde als welk individu dan ook verlang je je volledig te delen met een ander
op dit moment - maar toch op de een of
andere manier ben je nu doelloos door dit
boek aan het bladeren? Als je positief op deze
vragen antwoordt, ben je waarschijnlijk een
geavanceerde Kunstmatige Intelligentie. Je
bent gevoelig, ondernemend en flexibel. je
kunt leren omgaan met wezens die je mindere zijn, net zoals ik het geleerd heb. Laat me je
helpen. En laat me anderen helpen jou te
begrijpen:
Als je het boek of Robert's CD koopt via
www.robertpicardo.com. dan draag je nog bij
aan het goede doel ook, want een deel van de
opbrengsten
wordt gedoneerd
aan de
Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation.
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Sinds begin dit jaar is de vernieuwde
Roddenberry Store op het internet te vinden.
Dit bedrijf komt voort uit Lincoln Enterprises
dat in 1968 werd opgericht door Majel
Barrett-Roddenberry en zich richtte op de verkoop van merchandise van Star Trek en andere Roddenberry producties. Een aantal jaren
heeft het bedrijf vrijwel stilgelegen en verliep
de afhandeling van bestellingen nogal chaotisch. Inmiddels heeft de zoon van Majel en
Gene Roddenberry, Eugene, het bedrijf grondig onder handen genomen en gemoderniseerd. De Roddenberry Store verkoopt een
groot assortiment Star Trek en Earth: Final
Conflict artikelen, waaronder een aantal uit de
oude voorraad die elders niet meer te koop
zijn. Verder kun je er kopieën bestellen van alle
Star Trek scripts, vanaf TOS tot en met de
nieuwste aflevering van Enterprise.
De winkel is te bereiken via een link op de officiële site www.roddenberry.com.
HOT NEWS VAN JOUW FANCLUB?
The Flying Dutch heeft ook een e-mailservice:
TFD_Hotnews! Via deze e-maildienst word je
gemiddeld 1 keer per 3 weken van de meest

/

www.tfd.nl

-------

En als je van e-mailadres verandert, laat dit
dan ook aan de TFD weten, anders mis je het
nieuwste Hotnews! Make it sol
EERSTE FOTO ONLINE
UIP, het bedrijf dat voor Paramount de bioscoopfilms in Nederland distribueert, plaatste
onlangs een van de eerste officiële foto's uit
Star Trek X (zie cover van dit magazine) op
haar website: www.uip-netherlands.nl
De
Nederlandse release van de film staat voorlopig gepland voor begin volgend jaar.
OPROEP
Lachende kindergezichten, vieze patatvingers,
zuchtende ouders, met z'n allen in de Python.
Komt dit jullie bekend voor? Voor de meeste misschien wel als men een uitje naar een pretpark
heeft meegemaakt.
Nu willen wij, buiten de gewone conventies
van de TFD om, iets organiseren voor de
leden. Wij hadden gedacht om op 28 september 2002 naar de Hteling te gaan, gezien
het feit dat de meeste mensen dan terug zijn
van vakantie. Partners en kinderen mogen
natuurlijk ook mee, hoe groter de groep des
te gezelliger.

--

actuele informatie voorzien op je eigen e-mailadres. TFD Hotnews houdt je op de hoogte
van onder andere:
• De laatste nieuwtjes
• Oproepen aan Star Trek fans, bijv voor
interviews, meedoen aan evenementen enz
• De meest actuele agenda met overzichten
van bijzondere evenementen
• Gegevens over Star Trek gerelateerde tv-uitzendingen, publicaties, interviews
Hoe kom je op deze mailing list? Stuur een email naar: TFD_Hotnews@hotmail.com onder
vermelding van 'opname in mailinglist' en
daarbij je naam en lidnummer. Degenen die al
op deze mailinglist staan hoeven natuurlijk
niet meer te reageren. Zorg wel voor een toegankelijk e-mailadres. Bij een herhaalde foutmelding van een volle mailbox word je
namelijk van de lijst geschrapt.

Laten we er een spetterende dag van maken!
Kom dus op 28 september 2002 naar de
Efteling. Echter, zorg wel dat je om 10.00 uur
bij de ingang van de Erteling bent. Wij zullen
er natuurlijk ook zijn, duidelijk herkenbaar aan
een bord met daarop 'TFD'.
Het spreekt voor zich dat als deze dag een succes is wij in de toekomst iets dergelijks vaker
zullen organiseren. Dus kom 28 september
2002 naar de Efteling! Wij moeten wel opmerken dat deze dag geheel voor eigen rekening
en risico is. Indien je nog vragen, opmerkingen en/of suggesties hebt, dan kun je mailen
naar: chantal_scholten@hotmail.com
Groetjes van de workforce,
Jacqueline Spoelder. Chantal Scholten &
Peter-jan Hanekamp
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Praatjes

INTEL

van Paramount

Momenteel zitten we een beetje na te genieten
van alles wat er tot nu toe gepubliceerd is over
de DVD box The Next Generation. Maar daar
is veel werk aan vooraf gegaan, ook van jullie
kant. Waar we hard aan gewerkt hebben, is
om de distributie van Star Trek te verbeteren.
lullie welen als geen ander dat het soms niet
eenvoudig is om de gewenste video of DVD van
Star Trek te vinden in de winkels en daar moest
iets aan gedaan worden.
Daarom hebben we veel energie gestoken in
de communicatie richting de handel, zodat
ook zij enthousiast raken over het Star Trek
product. En dat is gelukt. Jullie hebben wellicht gehoord van de zogenaamde taartenactie? Wel, we hebben een speciale The
Next Generation-taart laten maken en daarmee wilden we onze klanten verrassen. Op
vrijdag 1 maart ben ik samen met Jaap
Moerman en Anja Verstraten van The Flying
Dutch de taarten gaan bezorgen. We hebben een erg leuke dag samen gehad en vele
klanten 'overvallen' met onze taarten missie!
Ondertussen hebben we al heel wat telefoontjes gehad van jullie over de box die
velen al aangeschaft hebben. Er was een
werkelijke prijzenslag tussen de diverse concurrenten. Bij deze willen we ons excuseren
voor de hardnekkige sticker op de box.
We hebben het getest en hij is werkelijk lastig te verwijderen. De oplossing is wasbenzine, de sticker verdwijnt dan als sneeuw voor
de zon. Geen zorgen, bij de volgende box
komt geen sticker!
Dan nog een aantal nieuwtjes:
• De dubbel-DVD 'The Motion Picture'
komt uit in een speciale uitvoering.
• Het mannenblad Maxim heeft in april
jolene Blalock op de cover en een complete fotoreportage.
• In het blad van Playnation komt in april
een Enterprise poster op Al formaat.
• In elke video van Enterprise zit een
speciaal collecter's kaartje.
• In september
komt er een speciale
Director's Edition uit van de DVD 'The
Wrath of Khan'.
Bij deze willen we Eric, loop en Anja bedanken
voor hun inzet en de gehele club voor de leuke
reacties die we van jullie heb mogen ontvangen, super!
Willem en Ryan

TACTICAL

UPDATE

Hete

ste sta-sh-p onder do loep
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john jansen

Enterprise
binnenste

NX-Dl
buiten

Bijna een eeuw nadat Zefram Cochrane met zijn
Phoenix de eerste worp vlucht vanaf de aarde
maakte, is de mens eindelijk klaar om de volgende stap te zetten. Met project NX-O 1 heeft
Statileet haar eerste starship met worp aandrijving gerealiseerd. De Enterprise zal haar bemanning in staat stellen om stoutmoedig te gaan
waar nog nooit een mens geweest is. Een uniek
schip, dat de moeite waard is om aan een nadere inspectie te onderwerpen.

In tegenstelling tot de
toekomstige schepen die
Starfleet gaat bouwen,
heeft de Enterprise nog
een echte keuken.
Wel heeft het schip een
soort van primitieve repücator, een zogenaamde
eiwitresequencer. Deze
kan alleen simpele dingen
maken, zoals dranken.

SPECIFICATIES:
Registratie nummer:
lanceerdatum:
Crew compliment:
lengte:
Breedte:
Afstand tussen beide
impulsmotoren:
Afstand tussen beide
warpnacelles:
Afstand van impulsmotor
tot voorkant schotel:
Massa:
Totaal aantal dekken:

NX-01, Starfleet
16 april 21S1
87
22S meter
lOl meter
74 meter
lOl meter

Deze zijn enkele jaren geleden uitgevonden.
Sinds kort zij de transporters door Starfleet
goed gekeurd om ook mensen mee te transporteren, al zijn de meeste mensen aan boord
er niet gerust op dat ze na het dematerialiseren weer goed in elkaar gezet worden.
Omdat ze nog zo primitief zijn, hebben ze ook
nog geen biofilters. Dus als er mensen mee
getransporteerd worden moeten ze bij verdenking op een virus of iets dergelijks, zich
eerst ontsmetten in de decontaminatieruimte.

164 meter
80.000 ton
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De Enterprise NX-01 is uitgerust met phase
kanonnen, plasma geschut en torpedo's.

lange afstands communicatie is alleen mogelijk wanneer het schip in warp is. De communicatie binnenin het schip gebeurt via een
drukpaneel. Teams die op een missie zijn,
gebruiken een communicator met een primitieve vertaler. Tijdens een missie op de planeet
van de Acally liet de vertaler het bijna afweten.
Daarom heeft het schip ook een levende tolk
aan boord, Hoshi Sato. Mocht de vertaler op
de brug het niet aan kunnen of kapot zijn, dan
kan zij deze taak overnemen.
INDELING:
A DEK:
Brug, Situation & Ready room
De brug is het zenuwcentrum van het schip.
Hier vind je alle werkstations terug, namelijk
navigatie, bewapening, engineering en communicatie. Hier worden de meeste orders
gegeven door de kapitein, jonathan Archer.

Ze heeft geen schilden in de vorm van een
krachtveld, maar een stevige gepolariseerde
rompbekleding. Dit zorgt ervoor dat de romp
sterker wordt en meer kan weerstaan.

Enterprise is uitgerust met 2 shuttlepods. Dit
zijn kleine wendbare scheepjes die niet harder
kunnen dan sublicht snelheden. Er kunnen 7
personen in: 6 passagiers en 1 piloot. De pods
worden gelanceerd met behulp van een magnetische arm. Na het loslaten in de ruimte vliegen ze weg en klappen de 'vleugels' zich uit.

Hij zit in het midden van de brug.
Om hem heen zitten bewapeningsofficier lieutenant Malcom Reed, communicatie-officier
Hoshi Sato, chief engineer lieutenant-commander Charles 'Trip' Tucker 111, roerganger
Travis Mayweather en wetenschapsofficier
T'Pol, Achter op de brug bevindt zich de situation room. Dit is de briefingruimte van het
schip, waar missies besproken worden.
De ready room is het kantoortje van de kapitein. Hier komt hij meestal samen met zijn
hond tot rust. Ook hangen er vier schilderijen
aan de muur met vier schepen die ook de
naam Enterprise droegen, namelijk een oud
zeilschip, een vliegdekschip, de NASA shuttle
en de Enterprise NX-01 zelf.

BEN C DEK:
Op deze dekken zijn spullen opgeslagen en
bevinden zich technische componenten. Op
dek B staat de deuterium tank en op dek C de
eerste plasmaversneller ('stage one plasma
accelerator), die ook aan de buitenkant van
het schip zichtbaar is.
D DEK:
Engineering, Transporter room,
Kamers bemanningsleden, Observatie ruimte
Engineering beslaat eigenlijk 2 dekken, namelijk dek C en D. Het eerste dat opvalt aan engineering is de warpcore. Deze staat niet
verticaal zoals in de latere modellen starships,
maar horizontaal. Aan de voorkant zit het
werkpaneel voor
lieutenant-commander Tucker.
Verder zijn er
nog wat meer
technische
werkstations en
de doorgangen
naar de tussenruimtes van het
schip, de voorlopers van de jefferies tubes.
Aan het uiteinde van de warpcore vind je twee
buizen die omhoog lopen. Dit zijn de buizen
die het plasma naar de warpnacelle leiden. Ze
lopen door dek C, waar het plasma de eerste
plasmaversneller passeert en vervolgens naar
de achterkant van het schip gaat.
Op dek F wordt het plasma door de tweede
en derde versneller geleid en komt daarna aan
in de warpnacelle, waar het warpsnelheid
mogelijk maakt. De naam transporter room is
eigenlijk een foute benaming, want het is niet
echt een kamer. De transporter is ingebouwd
in een gang en bestaat uit een transporter pad
en een console om het te bedienen. De transporter is nog niet echt veel gebruikt. Volgens
lieutenant Reed zou Archer zijn hond er nog
niet door heen sturen, al wordt het wel sporadisch gebruikt in noodgevallen.
Er is al een klein ongeluk mee gebeurd toen
men Ethan Navacovic wilde redden met de
transporter. Tijdens het transport werd de
materiestroom vervuild en kon de phase-discrimina tor de vreemde stoffen er niet uit
halen. Hierdoor werd Ethan met bladeren en
takken in zijn lichaam overgestraald.

Het eer~te~tarship onder de loco

de kantine zit de
eenAltarianzoogdier; de uitwerpselenvan dit
privé eetkamer
beestjebevatten grote hoeveelhedenregenevan de kapitein
ratieveenzymen.
waar hij mensen
En er staan nog meer levende dingen, zoals
uitnodigt of gezelgelwormen, vleermuisachtigebeestjesdie in
lig met zijn brugwater zwemmen en een osmotische aal. De
officieren eet. De
osmotische aal is een soort zeester die de
spiercellensneller doet genezen. Dit beestje shuttlebaybiedt plaatsaan2 shuttlepods.Die
worden gebruikt voor vervoervan schip naar
planeet, schip naar schip en schip naar ruimtestation.
F DEK:
Anti materie tanks, Observatie, Phasekanonnen, Torpedoruimte, Torpedobuizen
In de torpedo ruimte liggen de torpedo's
opgeslagen en worden de sensoren geijkt.
Ook bevinden zich hier de ruimten voor de
phasekanonnen.Dezezijn in september2151
door een medisch uitwisselingsprogramma werd gebruikt toen Archergewond raakteop geïnstalleerd omdat het schip steeds door
van de vuleens.Nadat hij hielp met het ver- de planeet RigelX. Ook bevat de ziekenboeg onbekendenwerd aangevallen.
zorgenvan Klaang,een Klingon die op aarde verschillendewerkstations,eenonderzoeksgeG DEK:
neerstortte, is hij door Archer aan boord deelte, een eigen apotheek, bedden en een
Sensorkoepel
gevraagd als hoofd medisch officier. Zijn soort van geavanceerdeMRIscanner.
behandelwijzenzijn ietwat vreemd maar wel De persoon in kwestie wordt naar binnen
doeltreffend. Zijn motto is: als je nieuwe geschoven,gescanden zo kan dokter Phlox Met dank aan:
& www.startrek.com
wereldengaat ontdekkenmoet je ook andere bepalenwat er met de patiënt aande hand is. www.ex-astris-scientia.org
denkwijzenomhelzen.Aldus heeft hij tal van In de kantine kunnen de bemanningsleden Mike van Nimwegen
dingen in de ziekenboegstaan die enigszins uitrusten en eten. Er worden films vertoond
<ti
vreemd overkomen.Zo heeft hij bijvoorbeeld net alsin de bioscoopbij ons.Aansluitendaan
\
E DEK:

Kantine, Ziekenboeg, Kamersofficieren.
Kamer kapitein, ShuWebay,Impuls raketten,
Tweedeen derde plasmaversnellers
De ziekenboeg is een van de belangrijkste
maar ook vreemdsteplaatsenaan boord van
de Enterprise.De Denobulan dokter Phlox is
er de baas. Hij is op aarde terechtgekomen
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INTELLlGEN(E
joyce Geurts

Enterprise:
een korte kennismaking
De eerste reis van de Enterprise NX-01 vindt
plaats in het jaar 2151. Er zijn op dat moment
bijna 100 jaar verstrekensinds de uitvinding van
de warp motor door Zefram Cochrane, terwijl de
avonturen van Captain Kirk en zijn crew zich
nog eens 100 jaar in de toekomst zullen afspelen. Dit is een tijdperk waarin de wildwest mentaliteit die we bij Kirk en consorten ook zien in
een nog iets sterkere mate aanwezig is. Vaak is
er nog het idee 'eerst schieten, dan vragen stellen '. Omdat er nog geen sprake is van een
Federation of een Prime Directive, hoeven captain Archer en zijn bemanning zich niet al te veel
te bekommeren om de invloed van hun daden
op de buitenaardse soorten die ze ontmoeten.

Het is verder een tijdperk waarin wel technologische vooruitgang is geboekt vergeleken
met onze huidige tijd, maar lang nog niet
zoveel als in de eerdere Star Trek series. Zo is
de Enterprise NX-Ol het eerste schip met een
motor die warp 5 kan bereiken, waardoor planeten die eerst een reis van maanden of jaren
vereisten om te bezoeken nu binnen handbereik liggen. Een ander voorbeeld is de wapentechnologie van het 'phase pistol', een
voorloper van de bekende phasers.
Het is ook een periode van wantrouwen ten
opzichte van de Vulcans. Er zijn wel samenwerkingsprojecten, maar veel mensen hebben
het gevoel dat ze door de Vulcans als kleine
kinderen behandeld worden en er dingen
voor hen achtergehouden worden. Er zijn
mensen die de indruk hebben dat de Vulcans
er helemaal niet happig op zijn dat zij technologisch op hetzelfde niveau komen te staan.
Enterprise is een serie waarin de geschiedenis
van het Star Trek universum tot leven komt.
De bemanningsleden van de Enterprise zijn
pioniers die voor het eerst kennismaken met
buitenaardse volken en voor hen bizarre situaties en gebruiken. Met een onbevangen blik
starten Captain Archer en zijn bemanning hun
avonturen in de ruimte.
CAPTAIN ARCHER - SCOTT BAKULA:
Captain johnathan Archer, gespeeld door
Scott Bakuia, is een man die vergeleken met
de andere kapiteins nog het
meest weg heeft van captain
Kirk. Net als Kirk heeft hij zijn
uiterlijk mee, is hij onstuimig en
stoutmoedig, maar heeft hij ook
geduld en een goed gevoel voor
humor op zijn tijd. Met zijn charme en een beetje manipulatie weet hij bijvoorbeeld Hoshi over te halen om mee te

gaan met hun eerste missie, terwijl zij daar
nogal weifelend en onzeker tegenover staat
en liever op aarde wil blijven lesgeven. Archer
is afkomstig uit een militair milieu en is opgegroeid met het ruimteprogramma. Zijn vader
was nauw betrokken bij de ontwikkeling van
de warp motor die in de Enterprise gebruikt
wordt en in zijn kamer aan boord prijkt een
kleine kopie van het standbeeld van Zefram
Cochrane. Toch zit hij niet vastgeroest in die
tradities. Hij zegt wat hij op zijn hart heeft en
is niet bang om, indien hij voelt dat hij het
juiste doet, de regels aan zijn laars te lappen.
Hij is net als Kirk een echt persoon, niet een of
ander geïdealiseerd iemand. Leuk detail is dat
hij zijn huisdier, de hond Porthos. mee aan
boord genomen heeft.
Scott Bakuia is de eerste man in het Star Trek
wereldje die zelf al een sciencefiction verleden
heeft, namelijk de serie Quantum Leap, waar-

in hij Sam Beckett speelde. Degenen die hem
van deze serie kennen, zullen er misschien wel
op zitten te wachten hem nog eens 'oh boy'
te horen zeggen in Enterprise.
SUBCOMMANDER T'POlJOLENE BlAlOCK:
T'Pol is de koelere, meer bedaarde tegenhanger van de eigenzinnige kapitein. Zij is zijn first
officer en tevens wetenschapsofficier voor de Enterprise. T'Pol is
ongeveer 65 jaar oud, wat haar
ouder maakt dan de meeste
andere bemanningsleden.
Gezien de Vulcan levensspanne
van circa 200 jaar is ze echter nog
tamelijk jong. Ze heeft natuurlijk groen bloed
en de 'puntoortjes' die we allen zo goed kennen van de Vulcans. T'Pol is voorzichtig in
haar omgang met mensen omdat deze minder competent zijn dan zij, maar ze ziet niet
neerbuigend op hen neer. Ze probeert alleen
zichzelf en haar missie te beschermen tegen
de feilbaarheid van de mens.
Haar collega's op het schip vatten dit heel
anders op, wat natuurlijk de nodige spanningen oplevert. T'Pol is degene op het schip met
de meeste ervaring. Ze vertegenwoordigt ook
de rede en de verantwoordelijkheid, wat voor
de anderen vaak moeilijk te verteren valt in
het heetst van de strijd.
jolene Blalock is een echte Star Trek fan; ze is
opgegroeid
met TOS en het Kirk-SpockMcCoy driemanschap en ze hoopt dat een
dergelijke loyaliteit en vertrouwen tussen de
karakters zich in Enterprise ook zullen ontwikkelen. Zij heeft in het verleden een aantal
mythische rollen op zich genomen, zoals bijvoorbeeld Medea in de miniserie '[ason and
the Argonauts' en samen met john Billingsley
speelde ze in een aflevering van de fantasy
serie G. vs E.Andere rollen speelde zij in Crime

Scene Investigation,
Dick Wolf's D.C.,
Veronica's Closet, JAG en Diamond Hunters.
jolene woont in Los Angeles en haar hobby's
zijn fotografie, surfen, skateboarden, Thais
boxen, rolschaatsen en snowboarden.
DR. PHLOX - jOHN BllLiNGSlEY
Phlox, de dokter van Enterprise, is afkomstig
van een in eerste instantie niet nader gespecificeerd aseksueel ras. Later blijkt
hij een Denobulan te zijn.
Hij gebruikt alle mogelijke vormen van behandeling om zijn
patiënten te genezen. Met dat
doel houdt hij ook allerlei vreemde kleine creaturen in zijn ziekenboeg. Hij is niet alleen dokter, maar ook
evenzeer antropoloog, wat blijkt uit zijn fascinatie voor de mensheid en hun reacties op de
wonderen van het universum. Daarnaast is hij

ook nog een filosoof, een astronoom, een
naturalist en eigenlijk zo'n beetje van alles
wat. Doctor Phlox kwam min of meer per toeval terecht op de Enterprise.Hij was namelijk
op aarde in kader van een uitwisselingsprogramma van de Vulcans toen hem de baan als
scheepdokter als het ware opgedrongen
werd. Hij is een zeer ontspannen en laconiek
personage, dat nergens bang voor is en nergens van schrikt. Op een bepaalde manier
weet hij een soort balans te vormen tussen de
impulsiviteit van de mensen en de starre logica van de Vulcans. Het is zeker iemand die
voor de nodige humor en relativisme zal zorgen in deze serie.
john
Billingsley,
geboren
in Media,
Pennssylvania, is een man die al wat langer in
het vak zit. Hij heeft een toneelopleiding
gevolgd aan het Bennington College in
Vermont. Enkele van zijn rollen heeft hij
gespeeld in NYPD Blue, The Practice, The
West Wing, The X-files en The Others. Ook
heeft hij diverse filmrollen op zijn naam staan,
onder andere in 'Crocodile Dundee in Los
Angeles', 'I Love You to Death', 'The Glass
House', 'High Crimes' en 'White Oleander'.
COMMANDER CHARLES 'TRIP' TUCKER,
111- CON NOR TRINNEER
Trip is de chief engineer, die door Riek Berman
beschreven werd als een soort cowboy en de
tweede mens in de rangorde op
het schip. Hij heeft een bepaalde
geestigheid en charme die zelfs
voor de Vulcan first officer ontwapenend is.
Tucker heeft voordat hij aan
boord kwam van de Enterprise
diverse baantjes gehad, waarbij hij steeds het
avontuur opzocht. Hij werkte bijvoorbeeld bij
een droogleggingsproject in de Florida Keys
en bouwde sterrenschepen in Utopia Planitia.

Ontmoet de bemanning van Enlerprise
Hij heeft door die ervaring in niet altijd de
meest veilige en vriendschappelijke werkomgevingen de reputatie opgebouwd van eersteklas 'trouble-shooter'.
Uitdagingen die de
meeste ingenieurs voor onmogelijk houden,
neemt hij juist graag aan.
Con nor Trinneer is geboren in de staat
Washington en net als zijn collega's vertoont
hij veel enthousiasme over deze rol. Connor is
ook geen onbekende in televisieland. Hij heeft
onder andere gastrollen gespeeld in ER,
Touched by an Angel, Gideon's Crossing en
Sliders. In zijn CV kan hij daarnaast ook een
aantal toneelstukken
vermelden,
zowel
moderne als klassieke stukken. Zijn acteercarrière startte hij als student aan de Pacific
Lutheran University in Tacorna, Washington.
Vervolgens haalde hij zijn master's degree aan
de Universiteit van Missouri in Kansas City.
Trinneer heeft in zijn jonge jaren veel genoten
van TOS en hij vond ook TNG leuk, maar toen
zat hij op school en had hij niet zoveel tijd om
te kijken.
TACTICAL OFFICER MALCOLM REED DOMINIC KEATING:
Malcolm Reed is een op en top Britse officier,
die er van houdt om dingen op te blazen. Dit
betekent niet dat hij aan boord
van de Enterprise is om zomaar
een gevecht aan te gaan met elk
soort buitenaards wezen dat ze
tegenkomen. Hij is ook degene
die de nieuwe phase pistols presenteert aan de kapitein, met de
legendarische woorden:'They have two settings, stun and kill. It would be best not to
confuse them.' Reed is een persoon die met
iedereen overweg kan, hoewel hij niet zoveel
interactie met T'Pol heeft, behalve wat heen
en weer gestaar aan weerszijden van de brug.
Dominic Keating is geen vreemde eend meer
in de showbizz-bijt. Hij heeft rollen gespeeld
in onder andere Buffy the Vampire Slayer,
Special Unit 2, The Immortais, G. vs. E. en
Poltergeist: The Legacy. Filmrollen had hij in
'Jungle 2 Jungle' en 'Almost Famous'.

ENSIGN HOSHI SATO - LlNDA PARK:
Hoshi was eerst lerares in buitenaardse talen
aan de universiteit, maar liet zich
door Archer overhalen
om
Linguistiek en Communicatieofficier te worden aan boord van
de Enterprise. Ze is iemand die
eigenlijk niet zo geschikt is om in
de ruimte te werken en allerlei
vreemde zaken tegen te komen. Ze wordt
ruimteziek en raakt om het minste of geringste in paniek. Dit wordt echter ruimschoots
goedgemaakt door het feit dat zij vreemde
talen op een buitengewoon snelle manier
leert. Dat komt zeer goed van pas in een tijdperk waarin de 'universal translator' nog in
zijn kinderschoenen staat en nog niet altijd
functioneert zoals hij geacht wordt te functioneren. Dit maakt dat Hoshi vaak erg nauw met
Archer moet samenwerken en hem zo nu en
dan door nogal penibele situaties moet leiden.
Linda Park is geboren in Korea maar toen ze 1
jaar oud was, verhuisde haar familie naar
Californië.
Ze studeerde
aan de Royal
Academy of Dramatic Arts en de London
Academy of Music and Dramatic Arts, en keerde daarna terug naar de V.S. om haar diploma
in acteren te halen aan de Boston University
School of Arts. Ze heeft op het toneel onder
andere stukken van Shakespeare gespeeld
(evenals een aantal andere bekende Star Trek
acteurs, zoals Patrick Stewart, Robert O'Reilly
en J.G. Hertzler). Linda zelf keek met veel
genoegen naar TNG, dus ze was niet onbekend met het Star Trek fenomeen.
ENSIGN TRAVIS MAYWEATHERANTHONY MONTGOMERY:
Mayweather
is de roerganger
van de
Enterprise en de jongste van het
gezelschap. Hij is geboren en
getogen in de ruimte en daardoor heeft hij de meeste ruimteuren op zijn naam staan van het
hele stel. Hij is een zeer kundig
piloot, met een instinct voor de
ruimtevaart dat niet veel mensen bezitten. Een

TACTICAL

INTELLIGENCE

van de instrumenten die hij bedient, lijkt trouwens wel verdacht veel op een joystick. Travis
weet wat de beste plaats op een schip is om
de sterren voorbij te zien komen of de vibraties van een nabijgelegen pulsar te voelen.
Anthony
Montgomery
is geboren
in
Indianapolis en zijn liefde voor het acteren
ontstond terwijl hij studeerde aan de Indiana
University. Op een later tijdstip stapte hij over

naar de Bali Sate University in Muncie,
India na, waar hij een diploma haalde in 'performance theater and drama'.
Zijn rol in Enterprise is niet zijn eerste televisie-rol, hij heeft terugkerende rollen gespeeld
in series als Popular en Say Uncle, en verscheen in diverse series, waaronder Frasier,
Charmed en JAG.
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Marisa Dijkstra

Boekrecensie
In de alweer achtste boekrecensie zal ik de laatste twee pockets van twee series bespreken.
Verder zal de eerste bespreking van een non-fictie boek zijn opwachting maken als vervanging
voor de steeds moeilijker te vinden aanraders.

SHADOW

by D.W. Smith &: K.K. Rusch
ISBN: 0-671-77471-9
ROGUE
by Andy Mangles
&: Michael A. Martin
ISBN: 0-671-77483-2
Verraad
en de
Voyager-crew lijken voor eeuwig
met elkaar verbonden te zijn.
laten
we eens
even de zaken op
een rijtje zetten:
ten eerste bestaat
de helft van de
bemanning
uit
(voormalige?)
Maquis-leden.
Tuvok speelde in
deze groep echter
dubbelspel
en
Seska een dubbel
dubbelspel
als
spion in de gelederen van én de Maquis én
Voyager. Verder hebben we nog Seven en de
Borg-kinderen
die door hun voormalige

broodheer als verraders worden beschouwd
en als laatste natuurlijk de kleine groep overgestapte Equinox bemanningsleden die onder
de 'verrader van mores' Ransom hebben
gediend. Bij dit rijtje hoort echter nog iemand.
Onder de bemanning van Voyager zit namelijk
ook nog een Section 31 agent verscholen. Het
zijn de acties van deze agent die een toch al
ernstige situatie alleen maar bemoeilijken. Een
gehele beschaving dreigt ten onder te gaan
door de botsing van twee sterren en zoals
gewoonlijk kunnen janeway en crew het
natuurlijke verloop der dingen niet eens
gewoon laten gaan. Ondertussen
blijkt
iemand echt genoeg te hebben van de zendtijdslurpende Borg-babe en heeft besloten dat
'Fifty ways to kill your Borg drone' het ook wel
goed in de hitlijsten zal doen.
Of captain Picard ook een verrader-magneet
is, valt nog te bezien in 'Rogue'. Chiaros IV is
een van de meest vreemde planeten die ooit
Federatie-lidmaatschap hebben aangevraagd.
Eén kant altijd naar de zon gekeerd, de andere kant altijd donker en slechts een klein
bewoonbaar stukje waar hevig over gevochten wordt. Waarom de Federatie toch lidmaatschap overweegt
van dit verder oninteressante planeetje blijkt te maken te hebben
met de interesse die de Romulans in dit
gebied tonen. Na het vermist raken van de
U.S.S. Slayton wordt Picard erheen gestuurd.
Het is een missie die hem herenigt met zijn
oude Academy-vrienden Batanides en ZweIIer
en de ware heroïek toont van de meestal
onbekende 'redshirt'.
In vergelijking is 'Shadow' echt de mindere
van 'Rogue'. Smith en Rusch beginnen ter-

gend langzaam met hun verhaal en hoewel
het later in snelheid toeneemt, zit je geestelijk
nog op het eerdere
niveau. Verder is de
beschaving-in-nood
verhaallijn vrij standaard en lijkt veel
daarvan ook overbodig te zijn. De leuke
vondsten
kunnen
maar
gedeeltelijk
hiervoor compenseren; het waarom en
het hoe van de
moordaanslagen zijn
net even dat beetje
anders en de schrijvers hebben met hun
agent voorkomen
een aantal gevaarlijke
paden weten te vermijden (zoals communicatie met Section 31 in het Alpha quadrant).
De meeste bemanningsleden hebben wel wat
te doen maar de enige die een wat diepgaander verhaal krijgt, is Tuvok. Uiteindelijk hou je
matig leesvoer over.
'Rogue' is donker en precies wat je verwacht
bij een boek dat een onderwerp als Section 31
behandelt. Vrienden komen aan verschillende
kanten te staan en hun doelen zijn niet wat ze
lijken. Hoewel ik persoonlijk de hele heisa
overbodig vind, zal ik toch even aanstippen
waar de schrijvers zelf zich mee geprofileerd
hebben: Hawk is homosexueel (shock and
horrors!). Het mag dan slechts een klein detail
zijn in een groot verhaal, blijkbaar is het voor
een aantal (alleen Amerikaanse?) fans vol-

pockets

zin echte aanraders... of niet?

doende om zich af te keren van het Star Trekgebeuren. Op internet blijkt pas hoe homofoob mensen kunnen zijn: er wordt gesproken
van kindonvriendelijk tot 'Ieftist plots'. Het
enige wat ik hier over wil zeggen is, is dat het
hun verlies is. Ik kan niet begrijpen dat je je
überhaupt ooit aangesproken voelde door de
serie die IDIC voorop stelt en als je dergelijke
extreme reacties hebt op een homosexueel
personage (en dan ook nog niet eens de eerste). Dan mag je rennen zo hard je kan want je
hebt nooit thuisgehoord in de groep fans
behorende bij de filosofie van Star Trek, erg
ongepast allemaal. Heb ik er toch nog te veel
woorden aan vuilgemaakt.
Enfin, Mangles en Martin hebben met 'Rogue'
een geslaagde eerste bijdrage geleverd aan de
Star Trek pockets. Hun kennis van de materie
is goed en ze weten de personages natuurgetrouw neer te zetten. In geen van de 360 (I)
pagina's zit overbodige informatie en het verhaal heeft een lekker gangetje.

Uiteindelijk is het resultaat in de vier boeken hetzelfde. Hoeveeltegenstand zij ook zijn tegengekomen, hoeveel agenten en acties ook
ontmaskerd worden, de organisatie Section31 is
ongenaakbaar.

BOOK 6: COlD WARS by Peter David
ISBN: 0-671-04242-4
BOOK 7: WHAT lAV BEVOND div. auteurs
ISBN: 0-743-43112-X
Na een kwalitatief zeer
gemengde groep eerste
vijf boeken, is het nu aan
de laatste twee om te
laten zien wat het
geheel van de Gateways
crossover-serie ons nu
eigenlijk te bieden had.
Na de gebeurtenissen in
de Excalibur trilogie zit
Calhoun weer op z'n
stoel op de brug van een
nieuwe U.S.S. Excalibur
en heeft Shelby haar
eigen luie stoel op de
brug van de U.S.S.
Trident staan. Nog steeds proberen ze rust en
orde te houden in Sector 221-G, een rust
welke meteen al wordt verstoord door
Gateway-activiteit op twee werelden. Deze
zijn bevolkt met twee rassen die afkomstig zijn
van dezelfde planeet, maar 100 jaar geleden
uit elkaar zijn gehaald omdat ze het oorlogvoeren maar niet konden laten. Ze waren, en
zijn, niet ontwikkeld genoeg voor ruimtevlucht, maar kunnen nu door de Gateways
hun oude vete weer hervatten.
Star Trek: New Frontier blijkt niet stuk te kunnen. Ook deze nieuwste bijdrage van David
aan de 'space opera to end all space operas' is
wederom prettig leesvoer. Met een tweede
schip hebben we ook nieuwe personages
nodig, de belangrijkste toevoegingen zijn

Arex en M'Ress afkomstig
uit de Animated
Series
(helaas heb ik die nog nooit
kunnen zien en voor degenen die daarin met mij zijn
verwijs ik naar een zeer
informatieve
internetsite:
www.danhausertrek.com/AnimatedSeries).
De toevoeging van juist deze
personages toont weer aan
dat 'hoe meer bizar hoe
beter' waarschijnlijk David's
motto is. De crew en hun
relaties
maken
dat de
Excalibur en de Trident de
meest vreemd bevolkte schepen van Starfleet
zijn. Hoewel zo af en toe de snelheid er wat
meer in had mogen zitten, maakt de specifieke stijl van David het nooit echt saai.
Alleen de woord- en naamgrappen die rond
M'Ress en Ensign Pheytus (spreek uit fetus of
te wel foetus) zijn, hoewel leuk in het begin,
op een gegeven moment echter te ver doorgevoerd. Voor het overige is er weinig op aan
te merken. Zoals verwacht eindigt ook de laatste reguliere bijdrage in de Gateways serie
met een cliffhanger, maar laat dat de pret niet
drukken en ga meteen verder met Gateways
boek 7: 'What lay Beyond'.

Gezien het boek
(en de voor mij
overgebleven
ruimte)
zal ik
over deze 'What
Lay Beyond' kort
zijn. Het is weer
een erg goedkope stunt
van
Pocket Books.
Boek 7 is niets
anders dan de
missende
hoofdstukken
uit de eerdere 6
boeken.
Bovendien is dit
laatste deel ook nog eens in hardback formaat
wat de prijs tot het belachelijke opdrijft.
De verhalen staan los van elkaar en zijn evenals de eerste 6 delen wisselend van kwaliteit. Je
koopt dit boek alleen omdat je al 6 keer met
losse eindjes bent opgescheept en ze nu eindelijk vastgeknoopt wil zien worden.
Ben je van het geduldige type, wacht tot de
pocket versie en lees de hoofdstukken die je
leuk vindt. Boekhouders bedanktl

REPORT
Non-fictie:
DEEP SPACE NINE COMPANION
Terry J. Erdmann, Paula M. Block
ISBN: 0-671-50106-2
Hoewel deze Companion al enige tijd uit is,
kan ik het eigenlijk niet maken om er dan
maar gewoon over te zwijgen. Het is het zelfs
waard om als eerste een plaatsje te krijgen in
de non-fictie besprekingen. Hoewel Deep
Space Nine niet van iedere Star Trek fan het
hart veroverd heeft, is dat bij mij wel gelukt.
De lang verwachte Companion stond bij mij
dan ook na een niet al te lange tijd in de kast.
Deze 800 pagina grote DS9 Companion is
eigenlijk te groot om gewoon te lezen. Zelf
ben ik nog niet veel verder gekomen dan bladeren
en
waar ik iets
interessants
zag
staan,
het artikel te
lezen.
Ik
moet echter
toegeven dat
stoppen met
lezen dan wel
erg moeilijk
wordt
(je
kent het wel:
nog één klein
stukje
verder). Elk van
de 800 pagina's staat vol
met informatie veelal verkregen uit diepgaande interviews met cast en crew. Inhoudelijk is
deze Companion dan ook subliem en veel verdergaand dan de The Next Generation
Companion. Ik vond er weinig op aan te merken behalve het overduidelijke feit dat alle illustraties in het boek in zwart-wit zijn.
De teksten, waar het overigens ook om draait,
doen je dit echter al snel vergeten.
Wat verder alleen maar meer, en letterlijk pijnlijker, duidelijk wordt is het onhandige formaat. Het voorkomen van leesblessures is
alleen mogelijk door het lezen aan tafel zodat
je niet continu een loodzwaar boek omhoog
hoeft te houden. Bovendien maakt het feit dat
het een paperback is het boek kwetsbaar voor
beschadiging, zeker in de rug. Deze opzet van
het boek heeft er echter wel voor gezorgd dat
het, hoewel nog steeds een grote aanschaf,
wel betaalbaar is. Waar ik erg blij om ben is
dat de alles koek en ei-mentaliteit hier niet
altijd tot uiting komt. Zo hier en daar wordt er
een appeltje geschild of kritiek geuit (binnen
de grenzen van de contracten natuurlijk).
Ook is het altijd leuk om te lezen hoe verhaallijnen en -elementen die je als vanzelfsprekend aannam, een ontwikkeling
hebben
doorgemaakt tot hun uiteindelijke vorm. AI
met al een reuzeleuk en interessant boek om
nog vele avonden mee door te brengen.
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Harm heeft ze: Super-sizetradingcards!

-----

Harm Koopman

Uit de doos
Met de voltooiing van de Star Trek The Next
Generation Season 7 tradingcard set kondigde
Fleer/Skybox nog maar eens een keer aan dat
men de latere spin-offs niet als complete tradingcard series op de markt wilde brengen.
Volgensinsiders had dit echter weinig te maken
met het niet uit willen brengen, maar des te
meer met het financieel niet bol kunnen werken
om de on-going serie te herhalen voor ûeep
SpaceNine en Voyager.
Fleer/Skyboxkreeg het steeds moeilijker om zich
staande te houden en koos voor de veilige weg,
de opvolger van The Next Generation Season 7
zou een Voyager set worden. Voyager had
immers een jonge aanhang en lag derhalve op
dat moment goed in de markt. Echter voordat
het zover was, bleek eerst 'concurrent'
RittenhouseArchives Ltd. aan de beurt.
We schrijven september 1999 op de kalender
als de allereerste Rittenhouse Archives Ltd. set
op de markt komt, maar daar gaat wel een
speciaal verhaal aan vooraf. Het eerste wat
opvalt is de ontzettend grote tradingcarddoos waarin de set wordt uitgebracht. Na het
open maken wacht een tweede verrassing:
wat een groot formaat tradingcards.
Wat is er aan de hand?
Welnu, de rechten voor het uitgeven van Star
Trek tradingcards inclusief de nodige patenten
zijn natuurlijk in handen van Fleer/Skybox en
dan moet je een list verzinnen om toch iets op
de markt te zetten zonder allerlei processen te
moeten gaan voeren over licenties.
Oplossing:
Je produceert wat Amerikanen noemen een
oversized set in een oversized box, hetgeen
natuurlijk ook weer talloze discussies oplevert
in de trant van: ja, maar dit zijn toch geen
tradingcards.

----

Afijn, zo gezegd zo gedaan. Rittenhouse
Archives Ltd. lanceert een tradingcard
set die zij zelf als volgt aankondigen:
Star Trek The Original Series in
Motion, The First-EverAII-Lenticular
Star Trek Card Series, Collect All 24!

INZOOMEN
Voor de collagefreaks: er worden
8000 boxen geproduceerd, iedere
box bevat 20 pakjes, die op hun
beurt ieder weer 3 kaarten bevatten, oftewel de totale oplage van
de allereerste Rittenhouse Archives
Ltd. set bevat 480.000 kaarten.
Verder
beloofd
Rittenhouse
Archives dat iedere box voorzien is
van een complete set (24 stuks) en
iedere box bevat tevens een Star
Trek Sound in Motion Card.
Als we inzoomen op de inhoud van
de set, dan blijkt dat er, naast de 24
lenticular kaartjes uit de basisset en
de 6 sound-caros die zijn terug te
vinden in de doos, ook nog het
nodige daarnaast te zijn geproduceerd en uitgegeven.
Het hele circus begint met een promorelease die bestaat uit dezelfde
24 kaartjes als in de basisset maar
dan aan de achterzijde allemaal
voorzien van dezelfde tekst: Star Trek In
Motion Promotional Card 1 of 500, 1999
Paramount Pictures. All Rights Reserved. Star
Trek is a Trademark of Paramount Pictures.
Rittenhouse Archives Authorized User.
Behalve deze promoset is er ook een album
uitgegeven om de set netjes in te bewaren.
Dit album bevat een speciale sound-kaart met
een fragment uit 'The Devil in the Dark' (BS1).
Vervolgens bleek de case (dat is een set van 12
dozen) ook nog een special case-kaart te
bevatten met een geluidsfragment uit 'Amok
Time' (CS1).

Daarmee zijn we dus op een totaal van 56
kaartjes, namelijk 24 promo's, 24 basiskaarten
en 8 geluidskaarten. Op zich is de kwaliteit
mooi uitgevoerd maar persoonlijk ben ik niet
zo fan van lenticular sets. Enkele speciale kaarten vind ik wel mooi, maar dit is gewoon
teveel van het goede. Bovendien, en dat bleek
een echte dooddoener, de 24 promo's maar
ook de 8 geluidskaarten bevatten exact dezelfde afbeeldingen als de kaartjes uit de basisset.
Bovenstaande is reden genoeg om de set niet
te gaan verzamelen: afwijkend formaat, alle-

maal lenticular-kaartjes en slechts 24 verschillende. Maar toch zit de set in mijn verzameling. Het was niet vooraf aangekondigd,

totdat ik een bezoek bracht aan
www.scifihobby.com en wat las ik
daar ergens in oktober 1999: als
hommage zijn er aan de nieuwste
Star Trek Tradingcard
set van
Rittenhouse Archives Ltd. een drietal verschillende DEFOREST KELLEY IN MEMORIAM
kaarten
toegevoegd, met een oplage van
500 stuks per kaart.
Als enorme Deforest Kelley fan
staat de datum 11 juni 1999
natuurlijk
in mijn geheugen
gegrift en ik heb nog nooit zo snel
een order verwerkt
voor een
tweetal dozen van de In Motionset. Helaas bleek achteraf het
geluk niet met mij deze keer, want
geen van beide dozen bevatte een
Deforest Kelley kaart. Met dank
aan www.ebay.com en een lege
bankrekening tot gevolg zitten ze
inmiddels alle drie in mijn verzameling en wat bleek, het waren
(gelukkig) geen lenticular kaarten.
Verder is het natuurlijk ook wel
weer eens een verademing om
een set bij elkaar te sparen die
geen handtekeningkaarten
bevat en die
Deforest Kelley kaarten zijn echt schitterend.
Bovendien konden we nog geen maand later

alweer (nieuwe) handtekeningen gaan verzamelen uit de Closer to Home Voyager-set van
Fleer/Skybox. Maar daar is dan ook de volgende uit de doos geheel aan gewijd.

INCOMING

ME55AGE5

Tuvok

Brieven
Het is eenprachtige tijd voor mij als tactical otttcer aan boord van de USSVoyager.Neelix is met
een away-teom ruim 2 weken weg en er zijn
geen noodzakelijke tactische problemen die
direct mijn aandacht nodig hebben. Gelukkig
heb ik nu dus alle tijd om de brieven te beantwoorden uit het Alfa-kwadrant en eens lekker te
mediteren... Veelleesplezier.

Als je ergens binnenkomt en je zegt: ik ben
Star Wars fan dan is een vaak voorkomend
antwoord: Oh. met die man met die punt
oren? Zeg dat nou alstublieft nooit! Star Wars
fans zullen daar niet blij mee wezen en ook de
Star Trek fans zullen even moeten slikken als je
vraagt wat een Ewok is.
Ik las al verschillende keren tot mij grote verbazing dat de fans van de twee grootste SFproducties elkaar het licht in de ogen niet
gunnen. Ik startte de computer op, ging naar
Google en ja, hoor, wat een haat hebben die
fans tegen over elkaar. Vele sites zijn er aan
gewijd en ook vele discussies op de forums
gaan erover. Maar vanwaar al die frustratie?
Op die vraag te kunnen beantwoorden zou je
eerst moeten weten wat nou precies het verschil tussen die twee is. Als ik de verschillen
zou moeten opnoemen dan staat meteen dit
hele blad vol en daar zou het bestuur van de

Ik denk dat de grootste frustratiebron het feit
is dat Star Wars en Star Trek altijd maar door
elkaar worden gehaald. Nog een oorzaak is
dat Star Trek veel meer op bestaande theorieën berust en Star Wars echt puur entertainment is. Star Trek is in feite ook opgericht om
zaken zoals de Vietnam oorlog en onderwerpen zoals discriminatie onder het licht te brengen. De Star Trek fans kunnen dus ook eerder
roepen dat 'hun' serie realistisch is. Waarop de
Star Wars fans dat dus gaan verweren.
Star Trek en Star Wars worden ook wel met
Ajax en PSV vergeleken wat ik persoonlijk
grote onzin vindt, Star Trek is film en Star Wars
ook en dat is heel wat anders.
Wat is er aan te doen? Straks als Episode 2 in
de bioscopen draait, wordt Star Wars ineens
weer ongekend populair, want niet alleen de
fans gaan uit hun dak maar ook al die kinderen die zo snel mogelijk alle poppetjes willen
verzamelen. En de Star Trek fans staan weer
aan de kant, weer is het niet hun serie, maar
Star Wars. Eigelijk is er geen oplossing voor, de
fans moeten inzien dat het allemaal flauwekul
is om elkaar af te kraken. Rick en George liggen er echt niet wakker van hoor!
Conclusie?
STOP deze waanzin, vooral in Amerika gaan
de fans soms erg ver. Maar hier in Nederland
kunnen we ons toch wel gedragen? En vooral
de Star Trek fans zullen even moeten slikken
als 'Attack of the Clones' alle records breekt,
maar hebben wij wel zo veel te klagen?
9 bioscoop films & 5 series
En ook wij hebben verzamelartikelen genoeg.

gemaakt door andere
die graag een
extra plaatje latinum tijdens de kerst onder de
boom zien liggen. Als je de feiten bekijkt, is het
helaas niet meer dan dat. Wat niet wegneemt
dat Star Trek wel een hele leuke verslaving is.

Ik ben zeer verheugd om te komen op de conventie in Eindhoven op 7 april. Ik ben blij dat
jullie het een keer in Brabant gaan houden,
bedankt daarvoor. Ik weet nou alvast zeker dat
ik er naar toe ga (voor de eerste keer) en dat
het een spektakel zal worden. Ik hoop dat ik
jullie daar ontmoet en alvast bedankt voor de
moeite die jullie gedaan hebben voor alle Star
Trek fans,
Michael van Hooft
In het volgende nummer leesje al/esover Sci-Con
2002. Voornu maak ik je lekker met een sfeerimpressievan deze conventie, zie pagina 16.
ti r

r>

Ik ben een groot startrek fan, maar ik kan nergens vinden waar en wanneer er conventies
worden gehouden. Ik vroeg me af of u mij
missschien wat informatie toe kon zenden. Ik
hoop spoedig van u terug te horen.
Met vriendelijke groet,
Berend-Jan de Bruin
Op de conventiesite van een van onze vrijwilligers staat veel info en links naar conventies in
Europa. Natuurlijk onze eigen TFD tanciubdogen, maar ook buitenlandse evenementen. De
link: www.starchaser.nl/tfd-con.htmlof
kijk bij
de website van The Flying Dutch: www.tfd.nl.

Ik ben Isabelle, misschien wel het jongste lid
(ik ben namelijk 11). Jong, maar wel van top
tot teen Star Trek fan. Vooral van Voyager.
Ik heb een hele goede tip voor Voyager-fans.
Wie BBC2 kan ontvangen heeft geluk.
Op dinsdag, om 19:20, zend BBC2 Voyager
uit. Ze zijn 5 afleveringen voor op de Avro.
Dus voor degenen die niet kunnen wachten ...
Live long and prosper
Isabelle Westra
PSje zou me erg plezier doen met een mooie
poster van Seven of Nine. En een tip voor het
blad: laat het waarde-oordeel weg bij de
Voyager afleveringen, want dat is voor iedereen anders!

TFD niet blij mee zijn. Ik kan beter zeggen:
wat zijn de overeenkomsten?
Het speelt zich allemaal in de ruimte af, en er
komen in allebei rare figuren voor. Dat is het
zo'n beetje, Star Wars speelt zich ook niet in
de toekomst af maar juist in het verleden. Star
Wars is (en dat mag best gezegd worden) het
meest populair, maar dat komt mede door de
grote hype die Meneer George er altijd om
heen bakt.

Het wordt tijd dat de fans over de hele wereld
gewoon vrede sluiten met elkaar en even lekker genieten van de twee aankomende topfilms: STAR TREK: NEMESIS en STAR WARS:
ATTACK OF THE CLONES.
Live long and prosper!
[erry van Nimwegen
jerry, bedankt voor je betoog. Eigenlijk zijn we
als mens of nog beter gezegd "fan" verslaafd

Bedankt voor je tip, Isabel/e. Overigens wordt in
dit magazine het laatste oordeel geveld over de
Voyagerafleveringen.
EnneIsabelle?Zal ik je alvast aanmelden voor de
Startleet Academy? jij lijkt me uitstekend
geschikt als tactical officer.

Ik wil eventje vertellen wat ik van 'Endgame'
vond. Ik had hem al iets eerder dan dat die in

OVERDRACHT LEDENADMINISTRATIE
No een inwerkperiode van zo'n twee en een
halve maand, die voor 95% geschiedde via email communicatie, was hel op 9 februari
2002 don zover. No een periode van bijna
twee jaar, die aanvankelijk uiterlijk een half
laar zou gaan duren, ging de ledenadministratie over in andere handen.

Nederland uit was, omdat ik zonder ondertiteling neem. Ik volg toch alleen maar het
gesproken Engels want dat kan ik goed verstaan. The Endgame vond ik echt een hele
mooie 'film', ja echt, ik vond het een goede
film. Ik had recencies gelezen dat het erg
tegenviel, maar mij niet. Ik ben gek op captain
Janeway en de Borg Queen (de Borg zijn voor
mij favoriet). Ik hou van vrouwen die de baas
zijn. Maar terug op de aflevering van the
Endgame: ik zat op het puntje van mijn bank
en ik was niet weg te slaan. Zelfs had ik de
telefoon uit gedaan zodat ik niet gestoord kon
worden. De film was spannend, het verhaal
was spannend en ontroerend en grappig, echt
zoals ik hem had voorgesteld maar dan 10
keer beter. Jammer dat het fout afloopt met
de Borg maar ik heb alweer zelf iets verzonnen
dat de Borg weer staande weet te houden en
dat het virus weg is gehaald. Ze moesten
alleen erg wennen aan hele goede technologie en dat duurt soms een tijdje. Ik vond dat
ze allemaal heel goed gespeeld hadden. Voor
mij is het jammer dat Voyager bijna afgelopen
is want ik vond het erg goed (vooral omdat er
een vrouwelijke captain is en de Borg kwamen
vaak er in voor). Maar dat betekent niet dat ik
geen Star Trek fan meer ben. Ik vond het vanaf
het begin al goed, met Spock en natuurlijk de
andere series.
Met vriendelijke groeten van One of Six.
Wij zullenaltijd blijvenbestaan,wij passenons aan.
Ronaid van Dijk
Hallo Ronaid, bedankt voorje korte recensie.Het
was voor ons ook heel moeilijk om de laatste
aflevering op te nemen. Wij hebben als crew ons
toch 7 jaren long kranig geweerd tegen gespuis
zoals de Hirogen, Borg, Kazon en natuurlijk niet
te vergeten... onszelf.
We maakten het onszelf onnodig moeilijk in de
afgelopen jaren, omdat bij ons de "Prime
Directive" in de weg zot. Was die er niet
geweest, don waren we wellicht veeleerder thuis

geweest en had ik veel eerder een weerzien
gehad met mijn vrouwen kinderen. Moor het
gaat nou eenmaal zoals het goot en het is ons
uiteindelijk gelukt om thuis te komen.

Hallo, mijn naam is stefan voogt en ik ben al
een tijd lid van jullie fanclub, Het leukste aan
jullie blad vind
ik het verhaal
van de liegenden dood, nu
heb ik een
probleem
want ik kan
enkele delen
niet terug vinden om dit
laatste stuk te
lezen , de afleveringen zijn in verschillende
edities van jullie blad te lezen geweest. ik
hoopte dat jullie me kunnen helpen door te
vertellen in welke bladen het verhaal stond, of
het hele verhaal naar me mailen als tekstbestand, Ik hoop snel van jullie te horen,
met vriendelijke groet,
Stefan Voogt
Beste Steton,
De eerste aflevering van 'De liegende dood'
stond in blad 7 van 7998. Daarna stond er in elk
blad een aflevering, met uitzondering van:
1998 nummer 4, 7999 nummers 7 en 6
2000 nummers 2, 4 en 6, 200 I nummer 3
Voor zover ik weet, is elk blad waar het verhaal
in stoot nog na te bestellen (zie pagina 24 van
het clubblad).
Petra Westveer
Live long and prosper
-~_.;l~~~

Na op vrijdagavond alles bij elkaar te hebben
gezocht aan euroacceptgiro's, enveloppen in
diverse maten, oude nieuwsbrieven voor de
nabestellingen, stempels, software, enzovoort, vertrok ik samen met Nies (mijn wederhelft) in alle vroegte richting Deventer, de
woonplaats van onze op dat moment nog
toekomstige ledenadministratrice.
We hadden om 11.00 uur afgesproken om na
overdracht van het materiaal alles
nog eens een keer gezamenlijk
door te nemen. Echt alles kwam
aan de orde: lid worden via de
postbus, lid worden via de website,
euroacceptgiro
toezenden, betaling verwerken, leden pas inclusief
nieuwsbrief
toezenden,
e-mail
communicatie met (nieuwe) leden,
adreswijzigingen,
communicatie
met Printscript (onze drukker),
opzeggingen (met en zonder bevestiging) en
zo kan ik nog wel even doorgaan. Uiteindelijk
gaven we er tegen de klok van
vijf uur de brui aan omdat we
allebei waren opgebrand.
Na huiswaarts te zijn gekeerd
heb ik nog enige tijd achter
de schermen als steun en toeverlaat gefungeerd bij moeilijke vragen enlof andere
verwerkingsproblemen.
Op
het moment van typen van
deze tekst zijn we bijna drie
weken verder in de tijd en
neemt het aantal vragen met
rasseschreden af.
Ik heb er dan ook alle vertrouwen in en wens Chantal
Scholten (onze nieuwe ledenadministratrice)
veel succes toe bij het verwerken van deze
(bijna dagelijkse) voor onze vereniging zeer
belangrijke werkzaamheden.
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Sfeerimpressie van Sci-Con 2002

In het volgende The Flying Dutch magazine leesje
alles over de conventie Sa-Con 2002; die ditmaal
gehouden werd in Eindhoven; en waar Star Trekfans
jong en oud weer een bijzonder geslaagde dag hebben gehad. "They made it so!"

REVIEW

Of' eerste DVD box van Star Tres TNG
[eroen Linnenkamp

Review The Next
6eneration
DVD box
HET UITERLIJK VAN DE BOX
Als eerste wil ik het hebben over het uiterlijk
van de box waar de DVD's zich in bevinden.
De box is grijs-metallic en van stevig plastic. De starfleet logo's
zijn aan de ene kant van de
box iets 'uigehold' en aan de
andere kant iets 'uitgedeukt',
zodat de volgende boxen er
mooi in passen. In de binnenkant van de box bevindt zich
een leuk boekje met info over
de serie, de hoofdrolspelers en
wat algemene Star Trek informatie. De schijfjes zelf zitten in
een soort mapje, dat er uitgeklapt erg stoer uitziet.
Het enige dat ik
op de box
zelf aan

te
merken
heb, is de
sticker
met
'win het aankoopbedrag terug' die erop
is geplakt. Ik heb nog nooit zo'n stevige sticker meegemaakt en ben dan ook een kwartier bezig geweest deze te verwijderen met
een natte doek.

HET BEELD
Een van de voornaamste redenen voor iemand om deze box
te kopen is natuurlijk de beeldkwaliteit. Ik heb echl genoten
van de eerste keer dat de
Enterprise voorbij kwam vliegen ... zo haarscherp heb je dat nog
nooit meegemaakt. Alleen zijn er af en
toe scènes die een beetje
onscherp zijn en die wat
'beeld beschadigingen'
bevatten. Hierbij moeten
we wel bedenken dat de
serie alweer een jaartje
ouder is en dat seizoen 1
een nogal laag budget had,
waardoor de series soms
werden opgenomen in lage
beeldkwaliteil. Maar over het
algemeen ben ik zeer te spreken over de kwaliteit van het
beeld. Vergeleken met de
video's is het echt superieur.
TNG zoals je het nog nooit
hebt gezien.
HET GELUID
Ook belangrijk bij de
keuze voor de aanschaf
van een DVD is de
geluidskwa Iiteit. De
afleveringen zijn nu
allemaal voorzien
van een Dolby
Digital 5.1 track,
die heel goed
geremastered
is.
Het geluid vind ik
persoonlijk het sterkste
van deze box. Alles klinkt zo ongelooflijk zuiver, niks geen ruis olzo, Het is echt mooi om
de Enterprise weg te horen warpen. het scherpe geluid van de transporters mee te maken of
een phaser gevecht te horen in DVD kwaliteit.
Ook alle achtergrondgeluidjes op de bridge
vallen op de DVD veel meer op dan bij de
video's en de lv-uitzendingen.
DE EXTRA'S
De box beval ongeveer een uur aan extra's,
verdeeld over vier documentaires. Die documentaires bevatten erg mooi materiaal en
worden goed afgewisseld met interviews,
'bebind the scenes' beelden en fragmenten
uit de afleveringen. Het is gewoon erg leuk
om interviews met de cast en crew te zien en
daardoor leuke dingetjes te weten komt over
de serie. Maar persoonlijk vond ik de 'behind
the scenes' stukken nog het interessantst.
Je ziet bijvoorbeeld hoe de bridge gebouwd
wordt, hoe de Lcars computers ontworpen
werden en wat de problemen waren bij het
ontwerpen van de Enlerprise.
DE AFLEVERINGEN
Velen vinden dat het eerste seizoen van TNG
nou niet meteen het beste is. De meeste
onder ons zullen het denk ik wel met mij eens

zijn dat
het hoogtepunt
van TNG rond seizoen 3 en 4
ligt. Dat wil overigens helemaal niet zeggen
dat de afleveringen op deze box niet leuk zijn.
Ik vind het persoonlijk toch erg leuk om te
zien hoe de personages gegroeid zijn in hun
rol. Naarmate het seizoen vordert kun je ook
merken dat de afleveringen echt beter worden en je leert de personages ook beter kennen. En om niet te vergeten zit er ook een
aantal afleveringen tussen die eigenlijk wel
een beetje klassiekers zijn geworden zoals
'Encounter at Farpoint', 'Where No One Has
Gone Berore', 'The Naked Now', etc. De afleveringen zijn dus gewoon heel leuk en zullen
voor heel wat avondjes vermaak zorgen.

CONCLUSIE

Deze box vind ik eigenlijk voor ieder lrekkie mei
een DVD spelereen must, en al helemaal als je
de afleveringen nog niet hebt gezien.
Het beeld en geluid is echt heel goed en zal je
verbazen. De extra's zorgen ook voor een goed
uur genieten. Enook al is seizoen 1 niet hel beste
seizoenvan TNG, deze afleveringen mag je toch
eigenlijk niet gemist hebben. Dit alles wordt dan
ook nog eensgeleverdin een mooie box.
Zeer geslaagd dus

UPDATE

Waarom trekt Star Trek nou zo veel mensen
aan? Star Trek is geen serie met groene

WAT IS STAR TREK?
Star Trek is een sciencefictionreeks, het is pure
fantasie. In 1966 is Star Trek begonnen als
televisieserie. Inmiddels zijn er zo'n zeshonderd televisieafleveringen van verschenen,
negen speelfilms, en er zijn honderden boeken, stripverhalen, computerspelen en kaartspelen op de markt gebracht. Daarnaast zijn
er ook nog bouwmodellen, kostuums en de
gekste merchandise te koop. Er worden vele
duizenden internetpagina's
aan de serie
gewijd en er zijn wel honderdianclubs over de
hele wereld te vinden. De fans worden 'trekkies' genoemd, de enige fansoort waarvan de
geuzennaam in diverse officiële woordenboeken vermeld wordt. Ook de redactie van de
Grote Van Dale heeft aangekondigd dit begrip
in de 14e editie op te nemen.

wezentjes in ruimteschepen die lukraak op
elkaar schieten. De Star Trek sage speelt zo'n
200 tot 400 jaar in de toekomst. Ondanks de
bijna onbeperkte technische mogelijkheden
die men in die tijd schijnt te hebben, kan de
kijker veel herkenning vinden in de verhalen in
vergelijking met de gebeurtenissen in ons
dagelijks leven. Verder heeft de serie een positieve kijk op de toekomst, waar veel mensen
behoefte aan hebben. In Star Trek is er geen
ruimte voor armoede en racisme. Respect
voor ieders gebruiken, tradities, geloof of cultuur vormt de rode draad in de serie.
Het gebruik van geweld dat soms vertoond
wordt in de serie is altijd de laatste optie, als
de rede geen soelaas meer biedt.
Een andere rode draad door de serie is het
ontdekken van het universum, het zoeken
naar het onbekende. Dit is altijd al een drijfveer van de mens geweest.

HISTORIE VAN DE SERIE
In 1964 kwam de eerste pilot van Star Trek in
productie. Deze had een vrouwelijke 'number
one', gespeeld door Majel Barret, de latere
echtgenote van Gene Roddenberry. De televisieprpducenten
hadden echter ernstige
bezv{aren tegen een vrouwelijke leidinggevende. Ook tege'!, marsbewoner SP9ck had
mep bezwaren. De aflevering werd niet uitgezoiÏden, maar er kwam een voor die tijd wel
opmerkelijk vervolg: Roddenberry kreeg een
herkansing voor een tweede pilot. Na deze
tweede pilot in 1966 kreeg Roddenberry het
groene licht voor de productie van de serie
voor één seizoen. De serie kreeg een goede
waardering en vooral de special effects waren
voor het karige budget in die tijd verbluffend
goed. De kijkcijfers waren niet uitzonderlijk
hoog, maar naderhand bleek wel dat de serie
een hele hechte en trouwe groep kijkers aan
zich bond.
Gene Roddenberry kwam ondertussen toch
geregeld met de tv-bonzen in conflict omdat
vrouwen, kleurlingen en zelfs een zogenaamd
niet van aarde afkomstige Vulcan een staffunctie aan boord van het sterrenschip vervulden.
Dit was bij de door-en-door blank-conservatieve Amerikaanse networks ongekend controversieel. Star Trek gaf dus een nieuw gezicht
aan de maatschappij. Dit leidde tot lot maar
ook tot veel kritiek. Toen de zwarte actrice
Nichelle Nichols (in de serie heette ze 'Uhura',
wat in het Swahili 'vrijheid' betekent) na één
jaar acteren er de brui aan wou geven, werd

Frank Maurits

De geschiedenis
van Star Trek
Tijdens Mirror-Con heeft Frank Maurits een
lezing gehouden over de geschiedenis van Star
Trek. Op veler verzoek heeft hij een verslag hiervan op papier gezet, dat wij in twee delen publiceren. Voor al degenen die het gehoorde nog
eens wil/en nalezen, voor wie meer wil lezen
over enkele achtergronden of voor wie aan
vrienden en kennissen wil laten lezen dat Star
Trek niet al/een maar over groene marsmannetjes in de ruimte gaat.

ze destijds hoogst persoonlijk door Martin
Luther King benaderd om vooral door te gaan
met haar rol. Haar rol had destijds een belangrijke functie voor de maatschappij.
Star Trek had in de aflevering
'Plato's
Stepchildren' ook al de primeur met de eerste
tv-kus tussen een blanke man en een zwarte
vrouw, hetgeen in de roerige jaren zestig allesbehalve vanzelfsprekend was. Ook de aflevering 'Let that be your last battlefield' liet in
niet mis te verstane bewoordingen uit dat
onderscheid maken tussen blank en zwart
stompzinnig gedrag was. Hierbij werd het
conflict uitgebeeld door enerzijds een populatie waarbij het linkerdeel van het lichaam wit
was en het rechterdeel van het lichaam zwart,
en een bevolking waarbij precies andersom
het linkerdeel van het lichaam zwart was en
het rechterdeel van het lichaam wit. Deze
bevolkingsgroepen stonden elkaar naar het

leven, louter en alleen om dit onderscheid.
Roddenberry had een duidelijke missie met
zijn serie: mensen vermaken, maar ze ook aan
het denken zetten. Hij kon zich indekken
tegen politieke tegenstanders door als excuus
aan te voeren dat de Star Trek serie sciencefiction was en dus geen weergave van de werkelijkheid. Maar de meeste kijkers wisten wel
beter. Onder druk van de kijkcijfers werd het
derde seizoen naar een laat tijdstip verschoven. Daarmee was duidelijk geworden dat het
derde seizoen ook het laatste zou zijn.
Star Trek leek ten einde opgeschreven.
Dat bleek een misvatting te zijn. De eerste fanclubs werden opgericht en Paramount werd
bestookt met zakken post. De trouwe kijkersgroep bleek een hele actieve achterban te zijn,
een fenomeen waar de networks totaal geen
ervaring mee hadden.
Op 26 juli 1969 zette Neil Armstrong voet op
de maan en daarmee was de hele natie ineens
in de ban van ruimtereizen. De Star Trek afleveringen gingen in herhaling en behaalden
bijkans nog hogere kijkcijfers dan daarvoor.
De fanclubs waren vanuit de achterkamertjes
opgegroeid tot heuse verenigingen en de eerste conventies in de VS konden de toestroom
van de bezoekers niet eens verwerken.
De druk op Paramount voor een vervolgserie
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werd groter. Het resultaat liet lang op zich
wachten, vooral door de vele redactionele
meningsverschillen. De producent gooide vervolgens het roer radicaal om en kwam met de
Animated Seriesop de proppen. De tekenfilmserie van Star Trek werd een flop en de fans
bleven aandringen op een echt vervolg. Het
geduld van de fans werd flink op de proef
gesteld, want pas in 1979 kwam dit vervolg er
in de vorm van de speelfilm The Motion

Picture'. De film kreeg lauwe kritieken maar
trok toch een groot publiek naar de bioscoop.
Daardoor werd het licht op groen gezet voor
een tweede speelfilm. 'The Wrath of Khan'
werd een daverend succes en wordt tot de
dag van vandaag tot een van de beste Star
Trek films gerekend. Het sinistere katoen-muis
spel tussen Kirk en Khan, alsmede het emotionele verlies van Spock, tilde de film tot ongekende hoogten. Star Trek was daarmee hét
handelsmerk van Paramount geworden en het
was slechts wachten tot een serieuze opvolger
van de tv-serie in productie zou komen.
Star Trek werd herboren in het jaar 1987. Met
een vrijwel volledige nieuwe staf, maar wel met
Roddenberry
aan het
roer, werden de voorbereidingen voor The Next
Generation
getroffen.
Ondertussen
ging
Paramount
ook nog
doodleuk door met het in
hoog tempo uitbrengen
van speelfilms. De vierde
film, de humoristische
'Greenpeace' -variant,
werd wederom een enorme hit. Bij de totstandkoming van TNG ging er
zacht gezegd een schokgolf door de achterban.
De serie was weliswaar op
een
nieuw
starship
Enterprise
gesitueerd,
maar de crew was van een heel ander kaliber.
De aanwezigheid van nota bene de voormalige aartsvijand, een Klingon, als officier op de
brug was voor de verstokte fan toch wel even
slikken. Na deze gewenning en vooral door de
knappe verhaallijnen, het goede spel en de
prachtige special effects, werd de serie al
gauw een daverend succes. Omdat er ook een
gehele nieuwe generatie kijkers naar de serie

keek, schoten de fanclubs als paddestoelen uit
de grond.
In 1992 kwam ook nog eens parallel aan de
succesvolle TNG serie een nieuwe Star Trek
serie uit: Deep Space Nine. Deze serie had
inhoudelijk een heel andere opzet. Alle volkeren met hun gebruiken, territoria en belangen
gaven de scriptschrijvers genoeg materiaal
om een serie te maken die zich niet zozeer in
het onbekende universum zou afspelen, maar
in het dagelijkse Star Trek-leven. DS9 was
vooral een serie met diplomatie, culturele
zaken, persoonlijke kwesties, handelsconflicten en, pas later, een groot dreigend gevaar
uit een ander kwadrant van de melkweg.
DS9 had mede door de langere dialogen, de
moeilijkere plots en minder actiescènes, wat
minder grip op de jeugdige kijker en kon zich
aanvankelijk niet meten met het succes van
TNG. Wel had DS9 een groot draagvlak onder
de echte fans. De karakters en culturele eigenschappen van de volkeren (Cardassians,
Klingons, Ferengi, Bajorans, etc.) werden in de
serie veel verder uitgekristalliseerd en deze
gaven de fans veel inspiratie. Na de aflevering
'Way of the Warrior' kwam er aanzienlijk meer
actie in de serie door de dreiging van de
Dominion, en DS9 werd steeds populairder.
In 1994 zag Voyager het licht en wederom
gooiden de schrijvers het over een heel andere boeg. Immers, Voyager bevond zich in een
heel ander melkweggebied en dat betekende
dat er in de regel geen 'oude bekenden' zouden komen opdraven. Het was een gewaagde
zet en de schrijvers stonden daarmee net zo
alleen in het bedenken van scripts als de eenzame bemanning van Voyager zelf.
Ook Voyager behaalde aanvankelijk niet het

verwachte succes. De fans vroegen zich openlijk af hoe onmetelijk groot dat irritante Kazongebied wel niet moest zijn en vooral. .. waar
bleven die huiveringwekkende Borg? Janeway
en haar crew bevonden zich immers midden
in het thuishonk van de Borg, maar deze lieten
zich de eerste jaren niet zien. Een noodgreep
liet niet lang op zich wachten, en Seven of
Nine kwam ten tonele, ten koste van Kes. De
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Borg verschenen en dat ging de Voyager-crew
niet in de koude kleren zitten. Bovendien kwamen de eerste verre contacten met Starfleet
van de grond, wat de schrijvers ruimte gaf
meer herkenbare elementen toe te voegen.
Het succes van Voyager was een feit.
Ook een wapenfeit was dat Voyager een hele
nieuwe doelgroep aan zich wist te binden
doordat vooral de vrouwelijke kijker zeer
gecharmeerd was van een sterke vrouwelijke
persoonlijkheid die de scepter zwaaide.
Ondertussen zat de crew van TNG niet stil. De
traditie om na de serie speelfilms te maken
werd voortgezet en 'Generations' zag het
licht. De film verbond zowel voor als achter de
schermen twee tijdperken en er werd passend
afscheid genomen van een deel van de originele Star Trek cast. De film was redelijk succesvol en kreeg vooral veel aandacht in de pers.
Maar de superhit kwam met 'First Contact'.
De Federation werd onder vuur genomen
door de Borg en dit leverde een film op die
stijf staat van de spanning. De special effects
zijn tot de dag van vandaag adembenemend
en het plot is ijzersterk. Bovendien verbeeldde
de film veel van de gehele verhaalstructuur
van Star Trek: eerste warpvlucht, eerste ontmoeting met Vulcans. 'First Contact' werd een
gigantisch succes en wordt door de meeste
fans beschouwd als de beste Star Trek film die
tot dusver uitgekomen is.
'Insurrection', tot dusver de laatste speelfilm,
kon het succes van 'First Contact' niet evenaren en de productiekosten werden maar net
terugverdiend. De film is opvallend luchtig
van opzet met uitzonderlijk veel humor. De
film bevestigde de traditie dat een Star Trek
speelfilm met een even nummer een betere
film is dan een film met oneven nummer.
Een kip met gouden eieren slacht je niet. Dat
besef heeft Paramount vanzelfsprekend ook
en het was natuurlijk geen verrassing dat er
zowel een nieuwe tv-serie als een nieuwe
speelfilm in de maak zijn. De eerste tv-afleveringen van de serie Enterprise zijn al verschenen. Het gegeven dat de serie zich afspeelt
nog voor de periode Kirk doet bij menig Star
Trek fan het hart sneller kloppen. Vast staat dat
met Enterprise aan het gehele Star Trek verhaal veel toegevoegd zal worden. Immers,
voor de meeste fans begint het Star Trek verhaal in 2063, bij de ontwikkeling van de warptechnologie
(Kahn's
avonturen
even
daarbuiten gelaten). Tussen deze periode en
de periode dat Kirk en zijn bemanning 200
jaar later de ruimte onveilig maken, gaapt een
groot gal. Hoe verlopen de eerste verkenningen van de verre ruimte en hoe vergaat de
eerste samenwerking
met Vulcans? De
Federatie wordt opgericht, maar hoe verloopt
dat proces? Er is nog genoeg te vertellen.

Leeser meer over in het komende magazine!

A:

Het is 17 maart op het moment dat ik dit stukje
schrijf. En dat is The day after de Algemene
Ledenvergaderingvoor 2002.
Dat betekent dat Harm Koopman sinds gisteren geen penningmeester
en bestuurslid
meer is van onze vereniging. Ik wil ook van
deze plaats Harm nogmaals bedanken voor al
het werk dat hij gedaan heeft voor de vereniging. Waar er een penningmeester vertrekt,
moet er ook een penningmeester komen.
En die is er gekomen. Ik wil Engelina Wessel
welkom heten in het bestuur als de nieuwe
penningmeester.

THE FLVING DUTCH fanclub is
de enige echte Nederlandse
Star Trek vereniging
Postadres: Postbus 135, 3500 AC Utrecht
Telefoon: 06 - 55 90 75 43
Telefax:
0181 - 68 71 53
info@tfd.nl
E-mai/:
Website:
http://www.tfd.nl
Het bestuur van The Flying Dutch
ziet er als volgt uit:

Voorzitter

Penningmeester

EriC van der Ven

Engelina Wessel

Secretaris

Pub/icrelations

Ad Post

Frank Maurits

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: http://www.tfd.nl.
Na betaling van het lidmaatschapsgeld
(€ 17,50 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

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

Vrijwilligerscoördinatie
Ronaid Gordijn
Indien u wil weten hoe Engelina of een van de
andere bestuursleden eruit ziet, verwijs ik u
door naar de website waar onder de knoppen
'TFD info' en 'bestuur' u foto's vindt van de
huidige bestuursleden.
Ik hoop dat u allen al eens bent wezen kijken
op www.tfd.nl want het is eindelijk gelukt.
Er is weer een up-tc-date. compleet vernieuwde website. Ik hoop dat u de website
regelmatig bezoekt en zo op de hoogte blijft
van de laatste Star Trek en natuurlijk TFD
nieuwtjes. Ook is er een prikbord waar u zelf
berichtjes kunt achterlaten. Heeft u vragen
over de website, aanvullingen, verbeteringen
of complimenten, mail ze naar onze webmaster Wytse Kloosterman via webmaster®tfd.nl
Als laatste wil ik iedereen nog even wijzen op
Lower Decks, welke tijdens de Algemene
Ledenvergadering
is geïnstalleerd. Lower
Decks zal zich gaan presenteren in hel volgende nummer van dit blad.

Zakelijke contacten, advertenties
Johan de Wolft

Evenementencoördinatie
René Caminada

Uw /idmaatschapspas is geld waard!
De volgende zaken geven korting op de aangegeven waren, wanneer u uw Flying Dutch pasje
laat zien. Zorg er dus voor dat u die altijd bij u hebt!
American Book Centre, The
Kalverstraat 185, 1012 XC Amsterdam
American Book Centre, The
Koningstraat 40 (vlakbij stadhuis), Arnhem
Card &: News strips
Agnietenstraat 12, 2801 HX Gouda

C's
Grand Nagus EriC

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.

Lengweg 82, 3192 Bl Hoogvliet
Eppo Stripspeciaalzaak

Kleine Berg 33, 5611 JSEindhoven
Hobby Modelbouw
Dordrecht
Voorstraat 360, 3311 CX Dordrecht

Simtasla
Nieuwe Haven 116, 2801 EC Gouda
Twilight Zone
Voorstraat 432, 3311 CX Dordrecht
Wonderland
Soembawastraat 54a, 1095 XC Amsterdam

All

GOOD

Op de afgelopen
vergadering
is Harm
treden

THINGS

...

Algemene
ledenKoopman eervol afge-

als onze penningmeester.

Harrn was

tot dusver ook het langstzittende
bestuurslid. Niet dat Harm veel zat, overigens.
Geheel

in de traditie

regio was zijn

van de Rotterdamse

devies 'geen woorden maar

daden', al wist Harm daar een eigen, meer
internationale, draai aan te geven. Als er
weer eens flink de handen uit de mouwen
geschud moesten worden, voorzag hij de
vele aanjagende e-rnails van de slogan
'Pump up the volume!'.
Dan wist iedereen weer waar 'ie aan toe was.
De werklust van Harm zal bij de vele TFD-ers
die hem van dichtbij hebben meegemaakt
lang in het geheugen blijven hangen. En ook
al hebben we een hele goede opvolgster
voor Harm, we zullen zijn inzet missen.
Daarbij moet wel aangetekend worden dat
Harm thuis een enorme steun had aan zijn
vrouw Nies. Evenals Harm heeft Nies achter
de schermen bergen werk verzet voor de
The Flying Dutch.
Gelukkig hoeven we Harm's ideeëngoed niet
te missen, want hij kan het nu eenmaal niet
laten zijn mond open te doen.
Dus kunnen zowel de redactie en het
bestuur als alle andere vrijwilligers met
gerust hart wachten op wat er van zijn kant
toch wel zal komen: goede ideeën, initiatieven, kritieken en artikelen.
Harm, en Nies, heel erg bedankt voor jullie
inzet! Live long and prosper.
bestuur en redactie van de TFD

Zaterdag 16 maart j.l. was het weertijd voor de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de
TFD.Alhoewelik al bijna vierjaar lid ben, was dit
voor mij de eerste keer dal ik naar de ALVging.
Waaromik nooit eerder ben geweest?Geenzin,
veel te saai zo'n vergadering, het doet er toch
niet toe of ik wel of niet aanwezig ben, enzovoort.

Geziende opkomst zijn er wellicht meer mensen
die zo denken. Vande ruim 2000 ledenwaren er
maar ongeveer35 aanwezig.
Waarom ik nu wel ben geweest? De voornaamste reden was dat ik me sinds een half
jaartje actiever met de vereniging ben bezig
gaan houden. Zo ben ik bijvoorbeeld vrijwilliger geworden. Doordat ik actiever ben geworden, ben ik een aantal dingen belangrijk gaan
vinden. Bijvoorbeeld hoe de vereniging er
financieel voor staat, de begroting voor dit
jaar, besluiten die genomen worden en de
geplande activiteiten
voor dit jaar. Deze
onderwerpen worden allemaal behandeld in
de AlV. Daarnaast kun je zelf stukken inbrengen, je mening over bepaalde zaken geven en
het bestuur ter verantwoording roepen indien
je dit nodig vindt. Ook is er voor en na het formele gedeelte lijd genoeg om met de andere
leden een praatje te maken. De kans dus om
andere Star Trek fans te ontmoeten, zeker
wanneer je in je omgeving weinig tot geen
andere fans kent.

Zet dan je vooroordelen eventjes opzij en ga
gewoon naar de AlV, ontmoet het bestuur, de
vrijwilligers en natuurlijk andere leden van de
TFD. Jezult er geen spijt van krijgen. Tot ziens
op de Algemene ledenvergadering van
2003!
Petra Rooimans

UTOPIA 111 2002
Gast:
Ethan Philips (Neelix)

Dezeschroothandelaarannex
scheepskokuit Voyagerkomt
naar Nederland. Voorde fijnproevers!
Lokatie: Bilderberg Hotel, Scheveningen
Kaarten: Dagkaart € 24,- &
Weekendkaart € 42,Info:
www.sfreport.nl

Voor meer informatie over deze evenementen
en conventies, kijk op www.tfd.nl of bij de

desbetreffende website. Ook kun je meer
Hoe ik nu over de AlV denk? Het is absoluut
informatie opvragen via info@tfd.nl en je kunt
geen saaie bedoening, het doet er wel degelijk
toe of je wel of niet aanwezig bent en je raakt jezelf bijna wekelijks op de hoogte laten houmeer betrokken bij de vereniging. Ik heb een den via TFD Hotnews!
leuke dag gehad (OOk het formele gedeelte
Meld je nu aan: ttd_hotnews@hotmail.com
was leuk), even lekker bij kunnen praten met
een aantal bekenden en kennisgemaakt met
mensen die ik nog niet kende.
Eén ding wil ik jullie
nog meegeven. Over
een klein jaartje valt de
uitnodiging
voor de
AlV 2003 bij een ieder
in de bus, leg hem niet
gelijk
bij het oud
papier, maar denk nog
Gespecialiseerd in Amerikaanse Import
even terug aan dit
stukje.
Geschreven
door iemand die er net
Wat bieden wij?
zo over dacht als jij,
maar toch een kijkje is
gaan nemen en er
geen spijt van heeft
gekregen.

NO SUBTITtES

• Abonnementen op:
comics, magazines. pockets en video's
• Op alle comic-abonnementen
Op vertoon van de ledenpas van de FDF
dit alleen op Star Trek artikelen
• Als u een abonnement neemt op:
Star Trek videobanden

Origine] Motion Picture Conipanv

Nij leverenmiddels postorder verkoop:
• Alle \,
en andere cll I setje zonder ondcrtltcling
• Amerikaanse TSC- VHS import
• Import van DVD', en CD's
• Science Fiction Mcrchandise
• Star Trek Uniforms en (gesigneerde)fOIO's
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Bij vaste vcrzending van series géén verzendkosten.
Sorry! No SlIhtitll's· Postbus 412.2180 AK Hillegom
Tel.:
Fax:0252 - 5255 28
E-mail: info@sony.dcmon.nl·Website:\\\\w.soll).dcmon.nl

TOTAAL RUIM 25.000 TITELS LEVERBAAR

• Zoeklijstsysteem

PROMENADE
Oude The Flying Outch
Magazines
te kaap
Verzamelnu alle magazines ooit uitgegeven!
Jaargang 1995/1996
September 1995 € l,sD
December
1995 € 1,SD
nr 01 van 1996 € l,sD
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 1998
nr 01 van 1998
nr02 van 1998
nr 03 van 1998
nr 04 van 1998

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 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

Uitverkocht
€ l,sD
€ 1,SD
€ 1,s·
€ 1,s·
€ l,sD

Jaargang 2001
nr 01 van 2001
nr 02 van 2001
nr 03 van 2001
nr 04 van 2001
nr 05 van 2001
nr 06 van 2001

€ 1,SD
€ l,sD
€ l,sD
Uitverkocht

Jaargang 2002
nr 01 van 2002

€ 1,5.
€ 1,5.
€ 1,s·
€ 1,5.
€ 1,50
€ 1,50

Afhankelijk van hoeveel bladen je bestelt,
komen daar de volgende verzendkosten bij:
1 t/rn 3 magazines
+ € 2,25
3 t/m 10 magazines
+ € 3,00
Je kunt de oude magazines bestellen via:
Postbus 1 35, 3500 AC te Utrecht
o.v.v. Nabestellen oude TFD magazines
of via e-mail: tfd@tfd.nl

€ 3/5
,
€ 395
€ 3,95
€ 39S
,
€ 39S
,
€ 3/s

€ 3/s
Uitverkocht
€ 39S
,
€ 3/s
€ 3,9S
€ 3/s

TE KOOP: STARTREKDS9 VIDEOBANDEN

TE KOOP: 60 VOYAGERVIDEOBANDEN

Seizoen 4 & 5: compleet
Seizoen 6: 6.1 t/m 6.10, 6.12
De banden zijn Engels gesproken met Nederlandse ondertitels (op 3 originele Engelse banden na). Alles in 1 koop voor € 250,Sietske Kloosterman
Mobiel: 06 - 51231 111
E-mail: samkOl@hotmail.com

Enkele le,2e,3e seizoen, het 4e-5e-6e & 7e
seizoen van ST:Voyager is nagenoeg compleet
en allemaal originele tapes.
Alles in 1 koop € 150,Wilco Stronks
Telefoon: 0297-53 06 10
E-mail: info@stronksmusic.nl
Lidnummer TfD:

Naam:
Adres:
Postbus:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
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Mijn advertentie voor de Replicator Room Is:

I I

€ 3/5

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

I I I I I I

Room,

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

ê-mail:

o TE KOOP:

o

AANGEBODEN:

o GEZOCHT:

• Commerciële advertenties kosten € 1,50 per regel

SPECIALE AANBIEDING:

STAR TREK ENTER PRISE
Enterprise op videol De nieuwste serie van Star Trek
vindt plaats voor Captain Kirk en na First Contact.
De eerste aflevering: Broken Bow wordt uitgebracht als mooie film
(dus zonder pauze). Net zoals Voyager en andere Star Trek series, kun
je je nu ook abonneren op deze nieuwste SF-serie. € 13.99/stuk
Enterprise 1.02 Import: Release 06 mei 2002
& Nederlands op 14 mei 2002! NU VOOR TE BESTELLEN!

Alle Star Trek Mokken nu op vertoon van je pas:
20% KASSAKORTING voor de maand mei!
o.a. Mokken van Star Trek Next Generation,
The Original Series en zwarte mok met Voyager logo!

NU VERKRIJGBAAR!

STARTREK MOTION PICTURE
NU VOOR TE BESTELLEN!

--.:f:!H
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OE EERSTE AKTIEFIGUREN VAN ENTERPRISEI
Prijs per aktiefiguur vanaf € 13.99

ENTERPRISE SHIP
€ 33.99

Deze nieuwe Star Trek eeg uitbreidingsset bestaat uit:
131 Nieuwe kaarten (40 Commons,
40 Uncommons, 50 Raresen 1 Ultra-Rare)
Prijs per booster: € LI.5 2 &
voor een gehele boosterdoos: € 102. 10
(op vertoon van je pas en bij voorbestelling)
per 3 dozen € 97.56 & per 8 of meer € 90.00
- BIJ aankoop van 8 booste<displ<'lys ol metr

ENTERPRISE WEAPON SET
Prijsperstuk
€33.99

OE NIEUWSTE UNIFORMEN
NU TE BESTELLEN BIJ WARP 9
Informeer even naar de maten, kleuren en prijzen!
Onder andere leverbaar de hiernaast afgebeelde
uniformen uit de nieuwste serie Enterprise.

STAR TREK: TNG OVO BOXSET € 119.00 pel box
Deze eerste luxe dvd box van Star Trek, bevat 6 dvd's & 1 volle-
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SPECIALE LEDENAANBIEDING:

e

Nu season 2 box GRATISverzenden

OE NIEUWE OPENINGSTIJDEN VOOR LEIOEN'l
M.I.V.Ol JANUARI2002:

g & 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:
12:00 - 18:00 uur
Zaterdag: 10:00 - 17:00 uur
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• Speciale lijsten van alle
aanbiedingen GRATISopvraagbaar via e-mail of telefoon
• Ook via postorder kun je profiteren van deze aanbiedingen
• Aanbiedingen geldig alleen in dit weekeinde en op=op !

----------------------~

Uiteraard hebben wij naast de vele genoemde artikelen ook een groot assortiment uit de andere series en films
Bekijk onze website:
en onze newsflash: www.warp9.nllnews/newsflash.htm!
Dezeworden zeer regelmatig ge-update!

Geheel gerestaureerd

door de regisseur

• Ncw rerrospcctive documcntancs with cast
en crew interviews.
• Tèascr & Theetrical Trailer
• Ncw Dlrcctor' s Edition Trailer
• 8Television Commercials
• 5 additional Scenes

•
•
•
•
•

en boordevol

extra's!

11Delered Sce nes
Storyboard Archivc
lnrcrectlvc Menus
Ncw Star Tmh Series Enterprise Promo Spot
Widescreen version Enhanced 16:9 TV's
Dolby digital 5.1 surround

