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Boldly going forward ...
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Nemesis update
26 juni zijn zowel de trailer als de officiële web
sitewww.nemesis.startrek.com
in première gegaan. Beidezien
er heelgoed uit, dit belooft wat.
Envoor wie het nog niet weet,
of wie na een aantal berichten
die steeds ietsanders noemden
in de war geraakt is:de release
datum in de VSis13 december.
Bovendien is er daar inmiddels
een poster in de bioscoop ver
schenen: een donkere, myste
rieuze poster, met daarop de
titel 'Nemesis' en de leus 'A
Generations Final [ourney
begins'. Dit roept in elk geval
de nodige nieuwsgierigheid op,
maar helaas moeten we die
bedwingen totdat de film ook
daadwerkelijk uitkomt.

Supporting Actor in aTV series.Deze ging naar
Michael Rosenbaum voor zijn rol in SmallviIIe.
De serie Enterprise zelf was ook genomineerd,
maar ook hier was er een andere winnaar. Niet
deze serie,maar Buffy werd uitgeroepen tot Best
Network TV series.
Als laatste werd ook 'Star Trek: The Motion
Picture, The Director's Edition' gepasseerd ten

gunste van Disney's
'Snowwhite and the Seven
Dwarfs' in de categorie Best
DVD ClassicFilm Releases.

Erwas een gerucht dat Ashley [udd een cameo
rol zou spelen alsRobin Lefier,Wesley'svrouw in
Nemesis.Dit blijkt niet waar te zijn.

Het boek van 'Nemesis' zal geschreven worden
door J.M. Dillard, die tevens de boekversiesvan
'Generations', 'First Contact' en 'Insurrection'
geschreven heeft. Dit boek wordt in Amerika in
december verwacht en in Europa dus waar
schijnlijk enkele maanden later.

In oktober/november dit jaar worden de eerste
action figures van de nieuwe film verwacht.

Awards
Er zijn recentelijk een aantal awards uitgereikt,
waar diversegoede en minder goede bekenden
bij in de prijzen gevallen zijn.
Zo zijn er bijvoorbeeld de Saturn awards, die
betrekking hebben op de genres televisieen film.
Hiervanheeft Jolene 81alock(T'Pol) er maar liefst
2 in ontvangst mogen nemen. De eerste voor
Best Supporting Actress in a TV series, hiermee
eindigend voor Annabeth Gish uit The X-files en
Alysson Hannigan (Willow) en Michelle
Trachtenberg (Dawn) uit Buffy, The Vampire
Slayer. In deze categorie is het al het tweede
achtereenvolgende jaar dat een StarTrekactrice
won, vorig jaar wasdlt leri Ryan (Sevenof Nine).
De tweede award die zij won was een van de
twee de Facesof the Future awards. De andere
ging naar larnesMarsters (Spike uit Buffy). Voor
deze award werd gestemd door de lezers van
Cinescope magazine, de sponsor van het hele
gebeuren. Aan deze stemming hadden meer
dan 20.000 lezersdeelgenomen.
Er waren ook nominaties voor Scott Bakuia
(Archer) alsBestActor in aTVseries,echter deze
award ging naarBenBrowder van Farscape.Ook
Connor Trlnneer (Trip) zag een award aan zijn
neus voorbij gaan, namelijk die voor Best

Dan zijn er elk jaar de
Emmy's, een soort 'Oscars
voor de TV'. Hier heeft LeVar
Burton er twee van gewon
nen voor zijn werk aan de
educatieve serie 'Reading
Rainbow'. De eerste voor
BestPerformerin a Children's
seriesen de tweede voor de
Best Children's series. Dit
waren dezelfde twee cate
gorieën waarin hij verleden
jaar gewonnen heeft.

Erwasook nog een award voor William Shatner.
Op het Californische filmfestival Temacula Valley
International, een film en muziek festival, kreeg
hij namelijk de 2002 Lifetime Achievement
award.

Tenslotte nog deTony-awards,die uitgereikt wor
den voor stukkendie op Broadway gespeeldwor
den. Hier heeft Whoopi Goldberg de
Tony-award voor co-producer van de Best
Musical gekregen voor de musical 'Thoroughly
Modern Millie'. Frank LangelIa (minister [aro
Essauit DS9) heeft de Tony gewonnen voor Best
FeaturedActor in a Play,voor het stuk 'Fortune's
Fooi'.

Over musicals gesproken: René Auberjonois
(Odo) gaat spelen in een musical die voor vol
gend seizoen gepland is. Dit is 'Dance of the
Vampires', een stuk dat gebaseerd is op een film
uit 1967, genaamd 'The fearlessvampire hun
ters'. René is geen onbekende op Broadway, hij
heeft al in meerdere producties daar gespeeld en
zelfs al ooit een Tony gewonnen. Dit was voor
'Coco', uit 1969.

Zomerstops en nu ...
Anthony Montgomery (TravisMayweather) wist
zich wel bezig te houden: Via de Stop the Abuse
against FamiliesFoundation (STAAF)heeft hij een
aantal lezingen op scholengehouden. Hij speelde
ook in het Hollywood Knights celebrity basketbalI
team. Dit is een team bestaande uit een aantal
sterren bekend van Tv, films of muziek. Ze spe
len dan tegen een aantal schoolteams, met het
doel geld in te zamelenvoor de school. Daarnaast
was hij op 15 juni de gastheer van de KidsSafe
Day 2002. Deze vond plaats in Hawthorne,
Californië. Het doel hiervan was om kinderen en
hun ouders lessente geven over veiligheid voor
de kinderen. Dit gebeurde in samenwerking met
de politie. Er konden zelfs vingerafdrukken en

foto's genomen worden om deze in dossiersop
te slaan.Bovendien heeft hij familie en vrienden
bezocht in Indianapolis en daar zelfs nog tijd
gevonden om in de locale media te verschijnen.

[ohn Billingsley (Dr. Phlox) benutte de tijd om
met zijn boekenclub aan een tweede boek te
beginnen. Het eerste was al uit. Hun tweede
boek, voor de liefhebbers, is 'The amazing adven
tures of Kavalier and Clay', geschreven door
Micheal Chabon. Billingsley heeft ook een deel
van de vrije tijd besteed aan het spelen van een
rol in Stargate SG-1. De aflevering waarin hij
speelt zal waarschijnlijk in augustus uitgezonden
worden op het Amerikaanse Sci Fi Channel.
Misschien ook ooit nog eensin ons land, alseen
van de omroepen besluit Stargate nog eens op
te pakken.

linda Park (Hoshi) produceerde en acteerde in
een korte film, genaamd 'My Prince, My Angel'.
Ze is van plan deze film het komende jaar in te
zenden naar een aantal filmfestivals. Daarnaastis
ze een theatergroep begonnen, LAUnderground
Asylum. Momenteel acteert ze in en produceert
ze het stuk 'Snowing at Delphi'.

Dominic Keating heeft zijn thuisland Engeland
bezocht, met daarbij een kleine 'afwijking' van
zijn reis naar Duitsland, waar hij te gast was op
Fedcon,zie ook het artikel hierover. Hieroverver
telde hij nog dat hij de fanserg enthousiastvond.
In zijn eigen woorden heeft hij gezegd:'lt was
incredible, like being in NSYNC'.

Jeri Ryan had ook eenzomerstop. maar dan van
Boston Public. Zij speelde een rol in een film
genaamd 'Dawn with Love'. Dezefilm isbedoeld
als hommage aan de vroegere komedies met
Rock Hudson en Doris Day. Andere acteurs in
deze film waren Renee Zellweger en Ewan
McGregor.

Overig acteur-nieuws
Terry Farrel (Jadzia Dax) is ontslagen bij de
komedie Becker,waarin zij vier seizoenen mee
speelde. De reden daarvoor isdat ze een nieuwe
creatieve richting willen inslaan.

Chase Masterson (Leeta) gaat in een televisie
film spelen, voor het AmerikaanseSciFiChannel,
Dezefilm, getiteld 'Devil'sPass',zal daar in augus
tus of september uitgezonden worden. Het is
een eerste van vijf lowbudget televisiefilms, die
geproduceerd gaan worden in Canada. Hij gaat
over een ontsnapte veroordeelde, gespeeld door
Bruce Campbell. Deze strandt samen met een
mensenvermoordend buitenaardswezen op een
vliegveld. Bruce's personage moet dan samen
werken met Chase'spersonage, een piloot, om
de wereld te redden van het boosaardigewezen.

In het vorig magazine werd al gesproken over de
film 'King of Texas', waarin Patrick Stewart de
hoofdrol vertolkt en tevens co-executive produ
cer is. In deze film zullen ook Colm Meaney
(O'Brien) en RichardLineback (Romasin de TNG
aflevering 'Symbiosis' en Selin Peersin de DS9-
aflevering 'Dax') gaan spelen.



De contributie voor lidmaatschap van
de TFD gaat per 2003 naar € 20,-.

Deze prijsaanpassing is in de Algemene
Ledenvergadering van 16 maart 2002

goedgekeurd. De reden is dat de TFD bij
aanvang van het jaar 2002 op diverse fron
ten met kostenstijgingen geconfronteerd
werd. Helaasmoeten we die gestegen kos
ten doorberekenen in de bijdrage voor je

lidmaatschap.

Verdrietignieuwsomtrent twee goede bekenden,
die elk een ouder verloren.
George (Sulu) Takei's moeder is 25 mei jongst
leden,op 89 jarige leeftijd, overleden ten gevolge
van een langdurige ziekte. Fumiko Emily Takei
was, samen met haar familie, tijdens de tweede
wereldoorlog geïnterneerd in een kamp in de V.S.
Dit iseen onderwerp wat nog steedsgevoelig ligt
voor George Takei en hij vraagt hiervoor dan
ook regelmatig aandacht op conventies en der
gelijke.
john de Lancie sr., de vader van de [ohn de
Lande die wij kennen alsQ, is 17 mei jongstle
den overleden aande gevolgen van leukemie. Hij
is 80 jaar oud geworden.
Onze condoleances voor beiden.

Ook iets vrolijks: Wil Wheaton vierde op 29 juli
zijn dertigste verjaardag. Nog gefeliciteerd!

DeniseCrosby wil graag een tweede deel maken
van haar documentaire Trekkies', maar dan toe
gespitst op de Europesefans.

[ohn de lande zal in een aflevering van
Andromeda een al eerder gespeelde rol in die
zelfde serieweer oppakken.

William Shatner heeft een nieuw boek geschre
ven, wederom in samenwerking met judith en
Garfield Reeves-Stevens.Dit boek speelt zich af
op Bajor,waar Kirk en Picardbeiden op een wel
verdiende vakantie zijn, nadat de oorlog met het
Dominion voorbij is.Aldaarvoegen zezichbij een
groep wetenschappers. Vervolgensrakenzedaar
geïsoleerden iser ook nog een moordenaar. Kirk
wordt dan in de armen gelokt van een verleide
lijke doch dodelijke buitenaardse (het zal weer
eensniet). Na een duik ongeluk raakt Picardver
mist en er isbovendien een stervend kind in een
van de buitenwereld afgesloten kamp. Kirk moet
dan zijn verleden doorzoeken om een van zijn
vroegste avonturen te herleven. Hij moet een
persoonlijkereismaken,die loopt vanaf het begin
van zijn carrièrealsjonge Starfleet officier tot het
zijn van een legende. Dezereisonthult een com
pleet onverwachte dreiging voor het bestaan
van alle leven in het universum.

Na Jolene Blalock zal nu ook jeri Ryan in de
Maxim te zien zijn.

Jonathan Frakes isde gastheer van een nieuwe
serie die sinds kort in de VS op de buis is,
genaamd Beyond Belief: Fact or Fiction. Het

Voor de release van de DVD box The Next
Generation seizoen2 wilden we onze zakelijke
klanten weer eensverrassen.Dit keer niet met
een taart, maar met een lekker flesje
Klingonwijn. We lieten leuke Klingon-etiketten

maken en twee weken voor de releaseheb
ben we alle wijnflessen laten bezorgen. En
vervolgens hoorden we helemaal niets.
Vaakbellen zewel van 'Goh, wat leuk'. Toen

Overig nieuws hebben we zelf de wijn maar eens gepro-
The Dead Zone, waaraanzowel Nicole deBoer beerd en toen begrepen we het wel: het
als Michael Pilier meewerken, is een groot was niet om te drinken! Ach ja, we zijn
succesin de VS. De pilot-aflevering kreeg een ook niet van die wijnkenners. We hebben
zeer hoge waardering, een record voor een ", ...w."!':':'!. van jullie fanclub echter wel een lekker
debuterende serie zelfs. Er keken bovendien flesje Klingonwijn gekregen, nog
6,4 miljoen mensen naar. Ook bij de serie bedankt daarvoor.
betrokken zijn David Ogden Stiers (Dr. Timcin
in de TNG aflevering 'Half a Life' en bekend uit
o.a. MASH) en Eric StilIweIl die ook veel voor
StarTrekgeschreven heeft, onder andere de afle
vering 'Symbiosis' van TNG, de laatsteaflevering
die Denise Crosby opnam, hoewel niet de laat
stewaarin ze te zien was.Oplettende kijkerskun
nen Denisezien zwaaien bij de laatstopname die
er in deze aflevering van haar is gemaakt.

draait hier om verhalen die onder de noemer
mysterieus, bizar of naar het lijkt onverklaarbaar,
vallen. Het iseen mix van daadwerkelijke gebeur
tenissenen verhalen door schrijversbedacht. De
kijkers moeten dan zien te ontdekken wat er
waar is of niet. Aan het einde van de aflevering
onthult jonathan dan de waarheid en een even
tuele verklaring, als die tenminste bestaat.

Robert Duncan McNeili gaat weer twee afleve
ringen van Dawsons Creek regisseren. Het
gaat om twee vervolgafleveringen in augus
tus en september.

NASA nieuws
Wanneer er een shuttle de ruimte ingaat,
wordt er altijd een muziekstuk uitgekozen
dat alswake-up call gebruikt wordt.Voor de
bemanning van de Endeavor is dit de titels
ong van Enterprise geworden, 'Faith of the
Heart'. Dit is wel toepasselijk, want in de titel
montage van Enterprise isde constructie van het
International SpaceStation te zien.

Release data
Huur- en koopvideo:
13 augustus Enterprise 1.05
10 september Enterprise 1.06
8 oktober Enterprise 1.07
12 november Enterprise 1.08
13 december Enterprise 1.09
N.B. deze data zijn onder voorbehoud van wij
zigingen.

Ter erevan het 20 jarig jubileum van The Wrath
of Kahn' werd deze film op 8 augustus vertoond
als start van het 3e jaarlijks Festival of Fantasy,
Horror and SF,in Hollywood, bij het Egyptisch
Theater op Hollywood Boulevard.

Het tweede seizoen van Enterprise zal op 18
september van start gaan in de VS,met de afle
vering Shockwave, deel 2. In Groot-Brittannië
wordt Enterprise nu uitgezonden op Channel 4,
sinds 17 juli.

Op www.vir-con.netis nu een preview te bekij
ken van de eerste virtuele conventie ooit. Zie
ook het vorige magazine hierover.

, JEND TRANSMISSION

Praatjes van Paramount

Het is eindelijk zover, de Nederlandse
Paramount website is in de lucht! Heb je de site
nog niet bekeken surf dan snel naar
www.paramount.nl en laat je verrassen.Doe
gelijk even mee aan de prijsvraag van
Enterprise en maak kans op zo'n fantastische
Casio Futurist horloge.

Ondertussen zitten
wij en jullie natuur
lijk ook niet stil. In
het najaar zullen
jullie met de
Enterprise video's
kunnen sparen
voor een mooie
verzamelaarsbox
voor alle 13 delen.

De box ziet er erg mooi uit. Daarnaast zullen
we met de DVD boxen van The Next
Generation nog een leuke actie doen, maar
daarover leesje de volgende keer meer.

Als deze column verschijnt, is jullie fanclub
dag alweer geweest. Vanaf deze plek wensen
we jullie alsnog een hele gezellige dag toe!

Groetjes,
Ryanen Willem

Noot van de redactie:
'HetdrinkenvanKlingonBioodwlnekan schade
veroorzakenaan hart, luchtwegen, maag en
darmstelsel, bottenstelsel. hersenfuncties,
zenuwstelsel,smaakpapillen, keel·en neusnet
ten, ledematen,huid, lever-ennierfuncties,ion
gen, haargroei, hoornvlies, witte en rode
bloedlichaampjes, darmflora en voortplan
tingsorganen.'
[source: PederotionHealth Department, com
missionedEarth, 2293.]



Kirsten Bloemsma

Fed Con X

Van 10 tot en met 12 mei 2002 werd de tiende
Fed Con gehouden. De gasten: Avery Brooks
(Sisko),Nico/e de Boer(Ezri Dax), Robert Be/tron
(Chakotay), RobertDuncon McNeill (Tom Paris),
Garrett Wang (Harry Kim), Wa/ter Koenig
(Chekov), Dominic Keating (Ma/co/m Reed in
Enterprise), BarBara Luna (Mar/ena Moreau in
'Mirror tvîitrot', TOS), judson Scott (Joachim in
'The Wrath of Khan', Sobi in 'Symbiosis', TNGen
Romu/an Commander Rekar in 'Message in a
Bottle', Voyager),Monu Intiraymi (Jeheb),Caro/yn
Seymour (Mrs. Temp/eton in Voyager,Romu/an
Commander Toreth in 'Faceof the Enemy', TNG,
Mirasta Ya/e in 'Fitst Contact' en Taris in
'Contaqion', TNG), Dirk Benedict (Starbuck in
Battiestot Galaetica en Face in The A-team),
Richard Hatch (Apollo in Batt/estar Ga/actica),
Herb jefferson (Boomer in Battiestat Ga/actica),
Peter Williams (Apophis in Stargate), Richard
Biggs (Stephen Frank/in in Baby/on 5) en Erin
Gray (Wi/ma Deering in BuckRogers). Donderdag 9 mei waren we al vertrokken naar

Bonn. Vrijdagochtend vroeg (8.30 uur) stonden
wij al in de rij om onze toegangskaarten op te
halen, waarna wij in de volgende rij zijn gaan
staan om kaarten voor Fed Con 11 te kopen.
Op die manier waren we zeker van goede,
want laaggenummerde, kaarten voor volgend
jaar. Rond 12 uur konden wij eindelijk de con
ventie betreden. Daar hebben wij onszelf voor
zien van foto's voor de handtekeningsessie,
evenals van toegangskaarten voor het cabaret
op zaterdagavond, door Robert Duncan
McNeill, Garrett Wang en Walter Koenig.
Daarna was het uiteraard tijd om te gaan kijken
en luisteren naar de aanwezige acteurs.

Avery Brooks is een geweldige man met een
enorme uitstraling, die leuk weet te vertellen en
zo goed mogelijk antwoord op alle (in slecht
Engels gestelde) vragen probeert te geven. De

enige Star Trek acteur waar hij nog regelmatig
contact mee heeft, is Cirroc Lofton (jake), die
een vriend is van zijn zoon en dus regelmatig
bij hem thuis komt. Om hem tijdens DS9 te
zien opgroeien van een jongetje tot een jonge
man die een kop boven hem uitsteekt, vond hij
erg leuk. Tijdens een andere conventie had een
vrouw hem om een omhelzing gevraagd
omdat het haar verjaardag was. Avery had dat
afgewezen omdat iedereen dat kon zeggen en
iedereen dan hetzelfde zou willen. Later kreeg
hij een brief van haar dat ze zo teleurgesteld
was en dat hij haar voor schut had gezet, want
dat het echt waar was geweest en dat zij sinds
dat moment niet meer graag naar DS9 had
gekeken. Avery vroeg toen wie er die dag jarig
was. Er ging maar één vinger omhoog en die
persoon mocht toen naar voren komen voor
een omhelzing. Op de vraag of hij in 'Shaft' zou
willen hebben spelen, antwoordde hij: 'Ja'. De
kleding die in die film door de hoofdrolspeler
gedragen wordt, is namelijk helemaal zijn stijl.
Het is dezelfde soort kleding die hij droeg in de
'Hawk' films.

Na Avery kwam Nicole de Boer.Zij is een echte
spring-in-het-veld, die het publiek weet te ver
maken met haar enthousiasme. Ze stak niet
onder stoelen of banken hoe 'verliefd' zij is op
Patrick Stewart (Picard) en hoe graag zij hem
zou willen ontmoeten. Als wij haar beloofden
dat wij hem dat zouden vertellen als we hem
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tegenkwam zei hij tegen haar:
'[eri, we're in love'. Haar reactie
daarop was:' I know, isn't is stu
pid?'.

ooit ergens zouden tegenko
men, dan zou zij ons beloven
om hem te vragen ooit eens naar
Fed Con te komen als zij hem
zou ontmoeten [sorry Nicole, als
ik dat drie weken eerder had
geweten had ik je misschien kun
nen helpen, KB].Toen ze auditie
kwam doen voor de rol van Ezri,
kwam ze [eri Ryan tegen, die
daar als Seven rondliep. Nicole
kreeg meteen een minderwaar
digheidscomplex. Paniekerig liep
zij uiteindelijk de kamer in waar
de auditie plaatsvond, maar ze
had zo'n droge keel dat ze om
een glaasje water vroeg. Door
alie zenuwen verslikte zij zich en
spuugde het water over de men
sen die de auditie af zouden
nemen. De dag vóór de fotos
hoot voor het zevende seizoen
van DS9, liep zij te wandelen en
liep een blauw oog op doordag
zij door een fietser omver werd
gereden. Zij heeft nog gepro-
beerd om de fotoshoot te verplaatsen, maar
aangezien alles al geregeld was, kon dat niet.
Gelukkig hebben de make-up mensen hun
werk zó goed gedaan, dat er op de foto's niets
van te zien is.

Het cabaret was hartstikke leuk.
Robert Duncan McNeill deed
eerst een jongleer act en was
later een 'talkshow host'. Zijn
eerste gast was Walter Koenig.
Deze had zijn broekspijpen
opgerold, een wit schort voor
en een witte theedoek om zijn
hoofd geknoopt, waardoor het
net een vrouw was. Hij sprak
met een accent en zong een gek
liedje. De volgende gast was
George Takei (Sulu). Alhoewel. ..
hij leek wel erg veel op Garrett,
die George's accent feilloos nad
eed. Toen kwam Kate Mulgrew
(Janeway), maar ook zij leekver
bazingwekkend veel op Garrett.
De laatste gast was Robert
Picardo (EMH), die zijn pro
gramma schijnbaar had aange

past om op Garrett te lijken. Verder zong Robert
Duncan McNeili nog een aantal nummers van
zijn CD en deed Garrett een show in het don
ker, waarbij hij met een verlichte bat'leth aller
lei kunsten uithaalde, wat heel erg mooi was
om te zien. Walter Koenig deed een scène uit
'A Christmas Carol'.

lachen maar begreep pas waarom op het
moment dat hij haar zag: op haar linkerelie
boog had zij een briefje geplakt 'This is an
elbow'. Op haar linkerborst zat een briefje 'This
is NOT an elbow'. Ook vertelde hij over de 'fart
wars' tussen Tim Russ(Iuvok), Ethan Phillips
(Neelix) en Robert Duncan McNeil1. Tim kwam
naar iemand toelopen en zei dan met een
gezicht alsof hij iets heel ernstigs moest vertel
len 'listen ... ' en liet dan een dikke scheet.
Robert's scheten waren 'Silent, but deadly'.
Toen Garrett het script onder ogen kreeg
waarin Seven hem vraagt 'Do you want to
copulate?', had hij gretig verder gebladerd hoe
dit zou aflopen en was zeer teleurgesteld toen
hij erachter kwam dat het op niets uitliep.
Robert Beltran vertelde in zijn eerste praatje
nog hoe zijn en JeriRyan'sreactieswaren op de
relatie tussen Chakotay en Seven of Nine. Hij
had het script gelezen en toen hij daarna [eri

Toen kwam Garrett Wang die een impressie
gaf van de manier waarop Chakotay, [aneway,
Tuvok en Paris hun computers bedienden:
Chakotay heel serieus,Janewayalsofze voor het
eerst een computer zag, Tuvok als een con
certpianist en Parisvroeg 'wilt u er ook frietjes
bij?'. Verder vertelde hij het verhaal over zijn
blunder tijdens repetities met Jeri Ryan. Ze
moesten samen door een gang lopen, maar dit
moest een aantal keer opnieuw. Garrett wilde
[eri bij haar elleboog pakken om samen terug
te lopen, maar pakte haar linkerborst. Toen de
opnames zouden beginnen stond Garrett klaar
en [eri kwam aanlopen. Hij hoorde iedereen

Walter Koenig vertelde dat Chekov niet in Star
Trek is gekomen omdat de Russendat wilden,
maar om een jong publiek te trekken. StarTrek
was toen nog niet eens bekend in de Sovjet
Unie. Op de vraag hoe het mogelijk was dat in
'The Wrath of Khan' Chekov werd herkend
door Khan, terwijl Khan in het eerste seizoen
voorkwam en Chekov pas vanaf het tweede
seizoen te zien was, vertelde Walter het vol
gende: Chekov was tijdens het eerste seizoen
wel al aan boord van de Enterprise, maar we
hebben hem gewoon nooit gezien. Op een



gegeven moment moest Khan verschrikkelijk
nodig naar de WC, die op dal moment echter
bezet wasdoor Chekov. Deze leed toen aan een
'aandoening', in de volksmond bekend staande
als 'Montezuma's Revenge'. Toen het toilet ein
delijk vrij kwam zei Khan: 'You ... , 1'11never for
get this face.. .', Ook verleide hij een leuke
anekdote over de aflevering 'Trials and Tribble
ations' van Deep SpaceNine, waarin ze terug
reizen in de tijd en Kirk en Spock tegenkomen.
Voor deze aflevering gebruikten ze de ouder
wetse communicators, die je met een bepaalde
polsbeweging moet open klappen, maar de
klepjes sloegen steeds weer dicht. Niemand
wist dat Walter er was, totdat hij plots naar
voren stapte en het voordeed, intussen stilletjes
hopend dat het hem wel in een keer zou luk
ken. Dat was natuurlijk het geval. Op dit
moment is hij bezig met een screenplay dat hij
zelf heeft geschreven. Robert Picardo en [ohn
DeLancie(Q)willen hierin een rol spelen.Walter
wil zelf de hoofdrol spelen en ze hebben ook
al iemand van Babylon 5 gevonden die wil

regisseren. Ze moeten nu alleen nog geld bij
elkaar zien te krijgen. Het stuk heet 'Illegal
Alien'.

Het applaus dat Dominic Keating kreeg was
overweldigend en je kon duidelijk merken dat
het hem heelwat deed. Tijdens de opkomst van
iedere gast speelden ze de muziek van de serie
waarin die persoon speelt. Bij Dominic dus
'Faith of the Heart', wat hij uit volle borst mee
zong. Hij vertelde dat hij de kapitein speelt in
Enterprise en over zijn auditie. Men zocht
iemand met een Engelsaccent, dus hij besloot
dat accent wat aan te dikken. Eendame dacht
dat hij een Schots accent nadeed, maar Rick
Berman was ervan overtuigd dat het Welsh
was. Hij had onofficieel te horen gekregen dat
hij het geworden was en had dit zijn vriendin,
moeder, agent en nog een paar anderen die
hem na stonden verteld. Zoals je weet gaat
zoiets gauw de ronde, dus voor hij het in de
gaten had was het verhaal ook alweer bij de
mensen van Star Trek terechtgekomen en dat
terwijl hij zijn mond had moeten houden! Hij
vertelde ook nog een verhaal over Connor
Trinneer, die Charles Tucker 111speelt in
Enterprise. Die had tijdens de openingsparty
een fles whisky gestolen en was stomdronken
geworden. De volgende dag had Rick Berman
zijn antwoordapparaat ingesproken omdat hij
hem nodig had. Connor durfde niet terug te
bellen omdat hij dacht dat Rickwist dat hij de
drank had gestolen en heeft de rest van de dag
flink in de zenuwen gezeten. Later belde Rick
nog een keer en toen had Connor toch maar
opgenomen, alleen om te horen dat zijn bij
naam veranderd zou worden van 'Spike' naar
'Trip'. Connor had toen iets van: ja, ja, prima.
Hij was allang blij en opgelucht dat Rick niet
over die whisky belde. Van een fan kreeg
Dominic een ananasals verwijzing naar de afle
vering waarin Malcolm jarig is en zijn collega's
proberen uit te vinden wat hij graag eet. Maar
Dominic zelf houdt helemaal niet van ananas.
Tijdens de sluitingsceremonie deed hij een
bekentenis: hij is NIET de kapitein van de
Enterprise.

Carolyn Seymour vindt het moeilijk om werk te
vinden, omdat zij al wat ouder is. Zij vertelde
dat zij voornamelijk herkend wordt door haar
stem, die nogal zwaar is. Zij heeft veel slechte
riken gespeeld, wat ze leuk vindt om te doen.
Op een gegeven moment had ze een keer te
veel gedronken en moest een boodschap doen.
Toen ze bij de kassa kwam, werd ze aange
sproken door een groep nonnen, die haar aan
haar stem hadden herkend en zij wilden graag
een handtekening hebben. Ondanks dat
Carolyn zich hartstikke beroerd voelde, heeft zij



alle nonnen een handtekening gegeven, maar
dit heeft wel heel lang geduurd omdat zij zich
heel erg moest concentreren om goed te schrij
ven.

Robert, Garrett en andere Robert gaven aan het
eind van de conventie samen een praatje.
Vooral Garrett en Robert McNeil1 zijn echt aan
elkaar gewaagd. Tijdens het eerste praatje van
Garrett had een vrouw hem gevraagd of hij
echt klarinet speelde. Het antwoord was ja,
maar hij had alleen wat les gehad voor die
betreffende afleveringen. Toen werd hem
gevraagd of hij klarinet zou willen spelen, alszij
haar eigen klarinet meenam. Het antwoord
hierop had Garrett een beetje in het midden

gelaten. Op zondag werd hij voor het blok
gezet, want ze had haar klarinet dus bij zich.
Garrett zag het echter helemaal niet zitten en
probeerde er onderuit te komen, maar de twee
Roberts gaven hem de kans niet. Achter de
schermen wilde hij eerst even oefenen omdat
het alweer een tijdje geleden was sinds hij voor
het laatst had gespeeld en af en toe hoorde je
een valse toon boven alles uit klinken.
Uiteindelijk kwam hij weer op, maar het lukte
hem echt niet. Toen wilde hij Robert McNeill
even terugpakken, die uiteindelijk zijn blote
bast aan het publiek moest tonen. Robert zou
dit echter alleen doen als de zaal beloofde om
geen foto's te maken, waar iedereen natuurlijk
gretig mee instemde maar zich uiteraard niet

SPECIAL

RobertDuncanMcNeill

aan hield. Het was trouwens toch de conven
tie van de blote bovenlichamen, want Peter
Williams rende ook al met een blote borst over
het toneel na een complimentje van iemand
over zijn figuur en Dominic Keating wilde
schijnbaar ook niet achterblijven, want ook hij
liep 'halfnaakt' over het toneel.

AI met al was het weer een gezellig weekend
met de nodige 'spannende' momenten. Ons
groepje reisgenoten kijkt alweer uit naar Fed
Con 11.Die wordt overigens gehouden van 2
tot en met 4 mei 2003. Voor informatie kun je
kijken op www.fedcon.de

De foto's bij dit artikel zijn gemaakt door Kirsten
Bloemsma,Chantal dejong en BobDriessen.
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Frank Maurits

Visltez la Cité de I'Espace

DemeesteFlyingDutch fans zijn zeergeïnteres
seerdin alles wat met Star Treken sciencefiction
te makenheeft, maar volgenmeestal ook de hui
digeontwikkelingenin de 'werkelijke'ruimtevaart.
Niet zo toevallig dus dat het bezoek van Patrick
Stewart plaatsvond bij de Space Expo in
Noordwijk. Hierzieje wat erallemaal bij komt kij
ken om buiten de dampkring te komen en vooral
om er eentijdje te blijven. Wilje meerweten over
ruimtevaart, dan is een bezoek aan de Space
Expoeen absoluteaanrader.

Wil je dit allemaal nog wat grootser aanschou
wen, dan moet je het een stukje verder weg
zoeken. In Zuid-Frankrijk ligt bij Toulouse de
Cité de l'Espace, een enorm complex met alles
over ruimtevaart. De locatie Toulouse is niet
toevallig gekozen voor deze permanente expo
sitie, aangezien de Europese ruimtevaart- en
luchtvaartindustrie voor het grootste deel in
Toulouse gevestigd is.
Je vindt er niet alleen veel materiaal van de
ESA,de Europese ruimtevaartorganisatie, maar
ook van de Russischeruimtevaart. Daarnaast is
er een prachtig planetarium, waar je met 3D
projecties op ruimtereis naar de verste uithoe
ken van ons universum wordt meegenomen.
Eénvan de absolute toppers is de Mir. Van dit
Russischeruimtestation, dat ondanks de man
kementen en de vele grapjes die er over

gemaakt zijn bijna twee keer de geplande tech
nische levensduur haalde, staat een exacte
kopie. Het is geen replica, maar een heuse test
versie. Deze test-Mir is dus exact gelijk aan de
Mir die uiteindelijk de ruimte in ging. De test
Mir isdoor de Russenen hun vele buitenlandse
gasten gebruikt voor de diverse oefeningen die
vereist waren. Jekunt vrijwel alle modulen van
het station bezichtigen en dat is op zijn zachtst
gezegd 'fascinating'. Markant is als je ziet hoe
de kosmonauten naar de wc moesten (dat zie
je in StarTrek nou nooit) en zich moesten dou
chen in een metalen (dwang)buis. Zoals ver
wacht oogt de Mir nogal sober en dat is niet zo
gek. EenRussischegezegde luidt: wat er niet is,
kan ook niet stuk gaan! Naast de Mir staan nog
meer Russischeklassiekers.Zo staan er ook een
Sojoez ruimtecapsule en een Progress vracht
capsule opgesteld. Hier zijn er afgelopen decen
nia wel honderden van gelanceerd.

De Europese ruimtevaartorganisatie ESAheeft
ook aardig uitgepakt. Van ver weg zie je al de
levensgrote replica van een Ariane 5 raket
opdoemen. In het expositiecentrum ernaast
kan men alles te weten komen over de Ariane
raketten en hun historie. De Ariane 5 mag dan
nu het grootste en modernste broertje van het
Europese rakettenaanbod zijn, de kleinere
Ariane 4 is nog steeds het meest succesvolle
type. Mede daarom blijft ook de Ariane 4 nog
enkele jaren in gebruik.

Zeer bijzonder is ook het gebouw van het
Terradome. Het Terradome handelt over de
ontstaansgeschiedenis van de Aarde. Op
diverse schermen en via een centraal opgesteld
hologram met bulderende geluidseffecten zie

Het toilet in deMir;
waar zou het gele trechtertje voor dienen?



je hoe de Aarde de afgelopen 5 miljard jaar
zich in ons zonnestelsel ontwikkeld heeft en
hoe het hele ecologische proces zich vormde.

Eveneensgroots opgezet is de centrale expo
sitiehal. In dit vier etages tellende gebouw vind
je alle wetenswaardigheden die met ruimte
vaart, communicatie en natuurkunde te maken
hebben. Interactief en via allerlei spelelementen

leer je satellietverbindingen aan te leggen,
bepaal je de omloopsnelheid en lanceerhoek
van een meertrapsraket, navigeer je door het
heelal, moet je je shuttle aankoppelen, of word
uitgebeeld waarom men de Aarde en soms ook
de maan gebruikt als 'slinger' om hogere raket
sneiheden te halen. Verder staan hier vele attri
buten en onderdelen opgesteld, zoals
onderdelen van de Amerikaanse spaceshuttles,
een module van het International Space
Station, ruimtepakken, en ligt er een heuse
maansteen. Ook is er veel en fraai beeldmate
riaal van de vele ruimtemissies die gemaakt zijn
naar de verre oorden in ons zonnestelsel.

Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor
kinderen (vanaf 5 jaar) is de Cité een echte
belevenis. Jehoeft niet persé Frans te spreken,
de meeste attracties zijn ook in de Engelse en
Spaanse taal. Wees wel op tijd, want een
bezoekje aan de Cité kost je een hele dag. Wil

Angela Bleeker

Utopia 11/komt eraan!

Na het succesvan de vorige jaren wordt dit jaar
voor de derde keer het Utopia evenement
gehouden, en wel op zaterdag 19 en zondag
20 oktober. Wederom wordt het Bilderberg
Europa Hotel te Scheveningen omgetoverd tot
dé plek waar elke sciencefiction liefhebber zijn
of haar hart kan ophalen. Het uiteenlopende
programma biedt onder andere een keur aan
merchandise, voor Nederland exclusief video
materiaal, workshops, een SFversie van The
Weakest Link, een Celebrity Star Brunch en
natuurlijk de welbekende vraag- en antwoord
sessiesmet diverse acteurs.

Tot heden is de komst bevestigd van maar liefst
drie hoofdrolspelers uit bekende SF-series:

VRIJWILLIGERS GEZOCHT:
De TFD kan als altijd vrijwilligers gebruiken.
Zonder vrijwilligers zou de TFD niet eenskun
nen bestaan!
Zo hebben we vrijwilligers voor assistentieop
de conventies, voor het bemensen van stands
op diverseevenementen en beurzen, voor het
inpakken van het magazine, etc.
Naast je zeer nuttige bijdrage wordt je ook
nog eensopgenomen bij de gezelligecrew van
de USSStarchaser (met haar eigen website)
krijg je een rang toebedeeld (en maak je
natuurlijk kans op promotie!), leer je veel
actieve Star Trek vrienden kennen en krijg je
toegang tot diverse activiteiten die speciaal
voor en door vrijwilligers opgezet worden.

Hoe kan ik mij aanmelden?
Stuur eenmailtje naar info@tfd.nl of bel naar
onze infolijn. Onze vrijwilligerscoördinator
neemt dan zo spoedig mogelijk contact met
je op.

Ethan Phillips (Neelix uit Star Trek: Voyager),
Teryl Rothery (dr. Frasier uit Stargate SC-')
en Careth Thomas (Blake uit Blake's 7). Als
speciale gast zal SF-liefhebber Nynke Faber
(Sjoukje Jansenuit Westenwind) de presentatie
van de gehele conventie op zich nemen. Haar
spontane interactie met de Amerikaanse en
Britse sciencefiction acteurs zal ongetwijfeld
een extra dimensie aan het weekend geven!

Naast de vraag- en antwoordsessies zullen de
acteurs uiteraard handtekeningen uitdelen en
is er gelegenheid om met hen op de foto te
gaan. Wie er snel bij is kan intekenen voor de
Sunday Star Brunch, waar men met zijn of
haar favoriete acteur een beschuitje kan eten.
En dan is er nog de speciale feestavond voor
bezitters van een weekendticket en zijn de ver
rassingen-die-niet-genoemd-mogen-worden
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je meer weten, ga dan naar de fraaie website:
www.cite-espace.com Op deze site kun je
interactief een volledige tour maken door de
hele Cité. Is Toulouse je toch wat te ver weg,
wandel dan vanachter je beeldscherm door de
Mir.

niet eens aan de orde geweest. Kortom, het
Utopia 111 evenement mág je niet missen!

Dit initiatief wordt van harte ondersteund door
The Flying Dutch, al meer dan twintig jaar de
grootste SFfanclub van Nederland.

Kaarten voor Utopia 111 kosten in de voorver
koop 24 euro per dag of 42 euro voor beide
dagen (inclusief feestavond op zaterdag) en
zijn te reserveren via telefoonnummer 020-
6818236 of via utopia@club.tip.nl
Het hotel hanteert speciale overnachtingsta
rieven voor snelle beslissers.Meer informatie is
te vinden op de website:
www.utopiasite.com



Harm Koopman

Uit de daas

Het allereerstedat in 2000 van de pers rolde in
trading card land kwam niet van Fleer/Skyboxen
ook niet van RittenhouseArchives.Nee, het was
afkomstig van het onbekendeCyberaction Ine.

Cyberaction is een bedrijf dat via internet digi
tale trading cards aanbiedt. Het systeem werkt
eenvoudig: je koopt als het ware een viewer.
Met die viewer kun je tegen bet
aling digitale StarTrek trading cards
downloaden en vervolgens afspe
len met de aangekochte viewer.
Uiteraard rijst onmiddellijk de vraag
of digitale trading cards ook echt
kaartjes kunnen worden genoemd,
want digitaal kunnen er natuurlijk
meer extra's worden toegevoegd
zoals geluid- en videofragmenten.
Mocht je geïnteresseerd zijn,
breng dan een bezoek aan
www.cyberaction.com en zonder
al te veel gepuzzel spreekt mijn hele
verhaal dan voor zichzelf.

want er zat bij ons decembernummer van 2001
ook zo'n formaat cd-rem met daarop de
geschiedenis van de vereniging.

In maart 2000 was Rittenhouse Archives Ltd.
weer aan de beurt. Wederom ging Rittenhouse
in Motion verder, dit keer met The Women of
StarTrek. Evenalsmet de allereerste Rittenhouse
set was er gekozen voor het zogenaamde 'over
sized' formaat, alhoewel de set minder oversi
zed is dan de vorige. Mocht je nu al de draad
kwijt zijn, pak dan het TFD magazine van april

2002 erbij en lees de bespreking
van de StarTrek in Motion set nog
eens door om je geheugen op te
frissen.
Wasde eerste in Motion set geheel
gewijd aan de originele serie, de
5000 dozen van deze set bevatten
dames uit alle Star Trek series van
dat moment. De basisset bestaat
ditmaal uit 32 kaartjes en iedere
doos bevat twintig pakjes met
ieder drie kaartjes. Aan specials
ook dit keer weer geen gebrek.
Maar het aantal specials in deze

set is wel weer minder dan wat Fleer/Skybox
aan extra's produceert in elke set.
Als eerste werd de Villainessesset uitgebracht,
bestaande uit vier kaartjes, die we terugvinden
in een op de vijf pakjes. Deze werd direct
gevolgd door de zogenaamde Heroines set,
eveneens met vier kaartjes, maar dan in een op
de acht pakjes. Naast deze twee speciale sets
zijn er net als in de eerste set diverse Sound in
Motion audio kaarten aanwezig. Ditmaal zijn
het er acht in totaal. Van deze acht vinden we
er echter maar zes terug, met een ratio van een
per doos. De zevende is verkrijgbaar als zoge-

Voor de liefhebber van het echte karton bleef
toch ook Cyberaction de eerste in 2000. In
februari van dat jaar gaven ze namelijk een
promotieset uit van negen kaartjes. Niet om
hun nieuwe digitale kaarten te promoten, maar
om alle tot op dat moment verschenen digitale
kaarten die ze op cd-rem hadden uitgebracht
extra aandacht te geven. Leuk hieraan is dat de
cd-rorn's zijn gedrukt in trading card formaat.
Iedereen die langer dan een jaar lid is van The
Flying Dutch weet daar natuurlijk alles van,
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naamde case-topper en is dus slechts te vinden
in een op de tien dozen. Nummer acht ten
slotte is alleen verkrijgbaar als je het opbergal
bum, speciaal voor deze set gemaakt in een
oplage van 1500 stuks, aanschaft.

Tot zover dus 48 kaartjes, maar het mooiste aan
deze set moest dan ook nog komen. Wat te
denken van in totaal twintig prachtige vijf bij
zeven inch afbeeldingen aangeduid alsArchive
Collection kaarten? Erwerden zestien zilverfoil
kaarten (gelimiteerd tot 999 stuks) en vier goud
foil kaarten (gelimiteerd tot 500 stuks) toege
voegd aan deze set, bijna allemaal van heel
mooie kwaliteit.
De zilver foil kaarten blijken in een ratio van drie
verschillende per doos voor te komen en de
goud foil is aanwezig in een oplage van twee
per case, ofwel twee per tien dozen. Eenmar
kant gegeven is dat van de 18.000 Archive
Collection kaarten er 17.000 met de hand
genummerd zijn door Steve Charendoff, eige
naar van Rittenhouse Archives. Dit zijn alle
Archive Collection kaarten met uitzondering
van die van Lwaxana Troi.



Als klap op de vuurpijl bevat de doos tenslotte
ook nog een vijftal handtekeningkaarten. Dat
zijn de eerstevan Rittenhouse Archives,want de
eerder geproduceerde set bevat geen handte
keningen. Bovendien zijn deze vijf handteke
ningen tot op dit moment de enige op het vijf
bij zeven inch formaat.

In totaal dus 73 kaarten in deze set, tenzij je net
als bij hun eerste set de 40 promokaarten. aan
de achterzijde voorzien van de tekst 'The
Women of Star Trek in Motion promotional
card 1 of 300', ook mee wilt tellen.
We moeten een sprongetje in de tijd maken om
de Women of Star Trek release helemaal af te
maken. We schreven namelijk al september
2000 toen Rittenhouse nog een aanvullende set
van vijf gouden foil Archive Collection kaartjes
(S1-S5) als toegift uitbracht, allemaal gewijd
aan Seven of Nine. Deze oplage, eveneens
handgenummerd tot 999 stuks, werd nage
noeg rechtstreeks door de leverancier verkocht
aan de verzamelaar, hetgeen toch wel iets aan
geeft over de enorme populariteit van [eri Ryan.

S e ven

Tot zover dan The Women of Star Trek.
Of toch niet? Het verhaal ging weer ver
der toen er in november 2000 wederom
twee aanvullende sets met ieder vijf
kaartjes op de markt werden gebracht.
De eerste set is opnieuw handgenum
merd tot 999 stuks en bestaat uit vijf zil
ver foil Archive Collection kaarten van
Seven of Nine en The Rock', allemaal
afkomstig uit de aflevering 'Tsunkatse'
(Tl-T5). De tweede set is uniek in de
geschiedenis van de trading card, omdat
er voor het eerst in lange tijd niet van
uit Amerika een set op de markt gezet
werd. Deze eer valt ten deel aan Cards
Inc. uit Engeland. Evenalsde overzeese
tegenhanger is deze set genummerd tot
999 stuks en bestaat uit vijf kaarten (Gl
G5): twee van Seven of Nine, twee van
Janeway en een van Torres. Naar het
zich laat aanzien was daarmee de
Women of StarTrek releaseop oversized
formaat definitief afgesloten en komt
het aantal kaarten zonder de promo
kaarten uit op 88.

Door deze sprong in de tijd hebben we
natuurlijk wel de eerste van twee relea-
ses van Fleer/Skybox gemist, namelijk
die van juni 2000. In het volgende magazine
dan ook ruim baan voor The Next Generation
Profiles.
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AWAY TEAM

K'Tana (Chris Gorter)

Kllngon ontzet Leiden!

Waar een busritje naar het promotie-evenement
van Patrick Stewart in de SpaceExpo al niet toe
kan leiden! Op initiatief van de Leidse bus
chauffeur van lijn 32 werden weuitgenodigd voor
een 'optreden' op het wijkfeestvan winkelcentrum
Stevensbloem.
Wijwerdenaangekondigd in deplaatselijke week
bladen en op de overal aangeplakte pamfletten.
Tussendeprogrammaonderdelen stond vermeld:
'Tweepersonen van Star Trekzullen om 12 uur
landen op het feest!'.

Het was op deze achtste juni een gezellige
drukte, met een kermis, een vrijmarkt, clowns
etc. Na aankomst in het buurthuis van de Leidse
wijk Stevenshof kregen wij een ruimte om ons
te verkleden en te schminken. Ikzelf ging als
Klingon K'Tana, mijn man als Next Generation
Starfleet captain Xander J. en onze zoon ver
kleed als Data was ook van de partij. En zo
begaven wij ons onder het duizendtallige
publiek.

Het laatste nieuws: www.tfd.nl

Tijdens onze rondwandelingen op het feest
terrein werden wij natuurlijk door velen aan- en
vooral nagekeken (zag ik dat wel goed Tï. som
migen deinsden zelfsachteruit. Als K'Tanakreeg
ik allerlei opmerkingen variërend van 'Help een
monster', 'Heeft u het niet warm in dat pak T",
tot 'Wat heeft u een mooi pak aan, mevrouw!'.
Maar omdat ik ook mijn zwaard had meege
nomen, riepen anderen 'We worden straks een
kopje kleiner gemaakt', of 'Niet prikken,
mevrouw!'

Door mijn woeste verschijning alsKlingon ging
een kindje huilen, na eerst een pruillip getrok
ken te hebben. Anderen vroegen belangstel
lend wat ik moest voorstellen. Een dapper
jongetje durfde mij zelfs een hand te geven.
Ook een hond, die bij de kermis op de grond
lag, zag mij aan komen lopen, stond omzich
tig op, liep argwanend een flink stuk achteruit,
en begon vervolgens van een veilige afstand
naar mij te blaffen.

Toch hadden veel mensen de indruk dat wij van
Star Wars waren. Gelukkig waren er ook velen
die wisten dat het toch echt Star Trek moest
zijn, maar velen wisten niet wat ik als K'Tana
moest voorstellen. Mijn man daarentegen werd
door sommigen aangesproken als captain Kirk
en soms ook wel als captain Plcard, maar dan
wel eentje met een flinke haardos.

Wij hebben zo veel mogelijk bekendheid gege
ven aan de The Flying Dutch en we hebben ook
aardig wat brochures kunnen uitdelen. En nu
maar hopen dat er ook uit de regio Leiden wat
leden bij zullen komen. AI met al was het een
leuke dag, vooral ook omdat het weer goed
meewerkte.

Hebjij ook leukeervaringenmet je Star Trekhobby
in het dagelijkse leven?Schrijf ze op en stuur het
naar de redactie!





Klingons feesten in Dordrecht

Tlhlngan maH
Ik zing voor u van eenglorieuze dag!

Het was de inwijding tot Klingon strijder
VanLargh uil het Huis van K'Akagh.

Vanheinde en verrekwamen de gasten
Dappere krijgers vanuit het verstekwadrant
Die Larghmet hun eerbetoon verrasten.

De zoon van K'Vokdoorstond met glans
Elketest van zijn moed en kennis

Zijn tegenstanders
maakten geen schijn van kans.

Hij doorstond eenstortvloed van zware vragen
Over de geschiedenisvan volk,

vrienden en vijanden
Wist de antwoorden zekeren welluidend

voor te dragen.

Ook in de Tribblejacht verging het hem goed
Velehonderden van dit ongediertebestreedhij

EnZIJ kwamen jammerlijk om
in eenzee van ...tomatensap.

{Dit uit respectvoor degevoeligheid van de
aanwezige Star FleetP'taghs]

Met zijn makkers zong hij
het Klingon volksliedvol vuur

Daarna was het tijd
voor bloodwine en vermaak

Erwerd door de meest volhardende krijgers
gefeest tot het middernachtelijk uur.

Jazeker,ik zing voor u van eenglorieuze dag
Eenieder die hierbij aanwezig was

mag nu zeggen

Wij zijn Klingons, T1hlngan maH!



PetraWeslveer

Transporter een stapje
dichterbij

Samenmet de worpdrive. isde transporter waar
schijnlijk het bekendstestuk technologie uit Star
Trek.Niet voor niets is deuitspraak 'Beamme up,
Scotty' het eerste wat veel mensen te binnen
schietzodra Star Trekter sprakekomt. Terwijl dit
eigenlijknooit letterlijk zo in deserieuitgesproken
werd, overigens.
Volgensdegeschiedenisvan de serie is de trans
porter door Gene Roddenberrybedacht als een
goedkoop alternatief om de bemanning van de
Enterpriseop vreemdeplaneten te laten landen.
In plaats van dure scènesmet shuttlelandingen,
werd de reflectievan licht op eenbewegendebun
del zilverlolie opgenomenen over het beeld van
de getransporteerdepersonengemonteerd.

Eenvan de dingen die de serie zo fascinerend
maakl, is het feit dat veel van de gebruikte
technologie in meerdere of mindere mate
gebaseerd is op bestaande wetenschappelijke
theorieën. Anderzijds is StarTrek een bron van
inspiratie voor wetenschappers, die zich afvra
gen of die handige uitvindingen ook werkelijk
heid zouden kunnen worden. Hoewel het nog
lang niel mogelijk is om mensen te teleporte
ren over een afstand van vele lichtjaren, is de
eerste stap op weg naar een bruikbare trans
porter inmiddels gezet.

Op 17 juni van het jaar 2002 maakte een team
natuurkundigen van de Australian National
University bekend dat ze er in geslaagd waren
een laserstraal te teleporteren. Projectleider Dr.
Ping Koy lam beschreef dat ze een straal laser
licht op de ene plek hadden vernietigd en op
hetzelfde moment ongeveer een meter ver
derop opnieuw opgebouwd hadden. De origi
nele straal was gecodeerd zodat deze bepaalde
informatie overbracht. De nieuwe laserbundel
bleek exact dezelfde informatiestroom te bevat
ten als het origineel.
Wat er in feite gebeurd is, is het teleporteren
van fotonen, deeltjes veel kleiner dan atomen,
waaruit licht bestaat. In 1993 kwam men er
achter dat teleportatie van deeltjes in theorie
mogelijk is.Vier jaar later slaagde men er in één

enkel foton te transporteren, eerst over een
korte afstand en later over vele kilometers. Het
experiment met de laserstraal ging over een
kleine afstand, maar omvatte wel de vele mil
jarden fotonen waaruit een laserstraal bestaat.
Dr. lam voorspelde dat binnen drie tot vijf jaar
iemand er in zal slagen vaste materie te trans
porteren, in de vorm van een enkel atoom. Als
je bedenkt dat een mens uit ongeveer 1O" ato
men bestaat, dat is een één met 27 nullen
erachter, is duidelijk dat de transporter uit Star
Trek nog ver buiten bereik ligt. Op kortere ter
mijn liggen de toepassingen op het gebied van
razendsnelle kwantumcomputers en het zeer
veilig verzenden van geheime berichten; omdat
informatie onmiddellijk van de ene naar de
andere plaats kan worden getransporteerd, is
het immers onmogelijk om onderweg de lijn af
te tappen en het bericht te onderscheppen.

Einstein en Heisenberg
In Star Trek is de transporter uitgerust met de
zogenaamde Heisenberg compensator. Die is
nodig omdat in de serie een te transporteren
object volledig gescand wordt, zodat van elk
atoom de exacte positie en status bekend is.
Met die informatie wordt het object op de
plaats van bestemming weer in elkaar gezet.
Dat levert echter een probleem op met het
onzekerheidsprincipe van Heisenberg, een wet
uit de wereld van de kwantumfysica die stelt dat
je van een deeltje nooit zowel de exacte plaats
als de exacte snelheid kunt bepalen. Hoe beter
je het ene weet, hoe onzekerder de informatie
over het ander wordt. Daardoor heb je dus
nooit volledig betrouwbare informatie over een
atoom en kun je onmogelijk op die manier een
correcte kopie opbouwen.
De manier van teleporteren die nu in werke
lijkheid gebruikt wordt, omzeilt dit probleem
op een heel andere manier. Het maakt gebruik
van het fenomeen 'quantum entanglement'
(vrij vertaald, kwantum vervlechting). De kwan
tumfysica richt zich op de allerkleinste deeltjes
waaruit ons universum is opgebouwd. In Star
Trek hoor je deze deeltjes benoemd worden als

'subatomic particles' zoals neutrino's, quarks,
photons, gravitons, enzovoort. Deze kwan
tumdeelljes hebben de vreemde en nog onver
klaarde mogelijkheid om op een dusdanige
manier met elkaar vervlochten te raken, dat
twee deeltjes altijd dezelfde eigenschappen ver
tonen. Je kunt je dit voorstellen als een paar
dobbelstenen dat op die manier vervlochten is.
Als je de ene dobbelsteen gooit, weet je niet
hoe die zal vallen. Maar als die bijvoorbeeld op
drie valt, zal de andere dobbelsteen altijd op
precies hetzelfde moment ook op drie vallen.
Zelfs als die andere dobbelsteen zich aan de
andere kant van het heelal bevindt. Einstein
omschreef dit fenomeen als 'spookachtige acti
viteit op afstand'. Tijd en ruimte spelen dus
geen rol meer bij de koppeling tussen lwee
vervlochten kwantumdeeltjes. Het handige
hiervan is, dat je met kwantumvervlechting de
exacte toestand van een deeltje kunt kopiëren
zonder dat je hoeft te weten wat die toestand
is. Daardoor heb je dus geen last meer van het
onzekerheidsprincipe en is er geen Heisenberg
compensator nodig.

In feite wordt met deze manier van transpor
teren op een andere plaats een kopie gemaakt
van het originele deeltje, dat in elk opzicht niet
van echt te onderscheiden is. De methode ver
eist wel dat het originele deeltje vernietigd
wordt op het moment dat de kopie ontstaat.
Voor een mens zou dat betekenen dat het ori
gineel verpulvert zou moeten worden met de
hoeveelheid energie van een flinke atoombom.
Geen wonder dat captain Archer zo zijn beden
kingen heeft bij het gebruik van de transporter.

Met dank aan: Jacob van den Berg
Bronnen: Scientific American, april 2000;
EducationGuardian.co.uk; Reuters Business
Briefing, 18 juni 2002
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EMH

The Emergency
Mail Hologram

Bestelezers,

Nu de Voyagerterug is in het alfa-kwadrant heeft
Iuvok het tedruk gekregenmet zijn gezin om nog
langer uw brieven te beantwoorden. Daarom heb
ik eennieuwe functie erbijgekregen, ik ben nu ook
tijdelijk EmergencyMail Hologram.
Dit betekent dat u zich niet in hoeft te houden
om Tuvokde tijd te besparen, zoals u de laatste
tijd gedaan heeft, dus stuur uw brieven maar
gerust weer in.
Op het laatste moment hebben wij gelukkig toch
nog een aantal reacties van onze lezers mogen
ontvangen. Eén van hen is zeer bedreven in de
kunst van het omgaan met Knex, wat dit ook zijn
moge, mijn programma kent het niet. Maar
beoordeelt u het maar voor uzelf, het afgebeelde
station is het station waarvan de Voyagerinder
tijd vertrokken is, geloof ik. Echter,dat was voor
dat mijn programma opgestart was,dusdat moet
ik alleen uit de mij ingevoerdegegevenshalen. In
elk geval: knap gemaakU

Bijgaand treffen jullie een paar scans van ons
(mijn zoon en mijzelf) kunstwerk aan. Wij zijn
Star Trek fans en bouwen graag samen grote
dingen van Knex. We hebben DS9 in een dag
of drie gebouwd en toen was het station onge
veer 1,5 meter hoog en ook 1,5 meter in door
snee met op een van de upper pilons de
Enterprise, ook al is dat wat onduidelijk te zien.

Live long and prosper en de groetjes van Aram
en BenWilt jer. •

Verderwil ik u het volgende ook niet onthouden,
deze ingezonden brief verscheenzojuist op mijn
console:

Star Trek conventie:
Afgelopen zaterdag ben ik voor het eerst naar
jullie conventie geweest.
Ik vond het erg leuk! Mijn complimenten. Wilde
jullie dat even laten weten.
Groetjes,

IIseVerdiesen

BesteIfse verdiesen.
Bedankt voor uw reactie, fijn dat u het naar uw
zin gehad heeft, hoewel ik persoonlijk niet begrijp
dat dit kan met zoveel Klingonsbij elkaar. Diezijn
mij te luidruchtig en vechtlustig. Dat bezorgt mij
overuren in de ziekenboeg. •

Over de conventie gesproken:
Het nu volgende bericht verscheenwaarschijnlijk
per abuis op mijn console, het was eigenlijk
bestemd voor de mensen van de Starchaser.
Echter naar mijn bescheiden mening mocht dit
bericht zeker door iedereengezien worden.

Bestevrienden en vriendinnen
en mede starchasers,

Ook namens de gehele conventiewerkgroep
hartelijk dank voor de getoonde inzet en
enthousiasme. Een dingetje kan ik jullie niet
onthouden:

Na de afterparty kwam een vrijwilliger naar mij
toe en vertelde dat de TFDer vanaf die dag een
actieve vrijwilliger bij heeft. Hij was zo onder de
indruk van de hechte band onder de mensen
van de Starchaser. Hij vond dat ondanks dat hij
voor de eerste keer meehielp, hij ontzettend
goed ontvangen werd en door iedereen gehol
pen daar waar nodig. 'Het is net alsof je in één
grote familie terechtkomt'.Captain Jaap,alsdat
niet leuk is om te horen dan weet ik het niet.
De afterparty was verrassend beter bezocht
dan we gedacht hadden. Er was toch wel een
leuk aantal mensen. Zelfs mensen die we tijdens
de dag niet gezien hadden en alleen voor de
party en kostuumwedstrijd waren gekomen op
aanraden van kennissendie 's middags geweest
waren. Na wat plaatjes gedraaid te hebben,

kwam de kostuumwedstrijd met zes enthou
siaste deelnemers waaronder vier Klingons en
iemand in een nieuw zelfgemaakt Enterprise
uniform. Het publiek mocht door middel van
applaus de twee winnaars uitkiezen. Daarna
werd er weer leuke muziek gedraaid.
De introductie van de zogenaamde 'conven
tiedans' overgewaaid uit Engeland mag een
succes genoemd worden. Nadat een aantal
vrijwilligers (die in Engeland geweest waren)
het een keer hadden voorgedaan, kwamen er
bij de tweede poging reeds meer mensen de
vloer op om net zo hard mee te hossen als de
rest. Wij zouden deze dans ook graag een op
Utopia naar voren willen brengen, dus diegene
die nog niet weet waar het over gaat krijgt dan
de kans om alsnog kennis te maken met deze
leuke dans.
Remi de Caeskwam nog even met een spelle
tje tussendoor 'de StarTrek Tune game' waar
drie kandidaten aan de hand van een keyboard
en zeven muzieknoten de begintune van TOS
moesten nabootsen. Alom hilariteit natuurlijk.
Hierna was het weer een beetje muziek en een
drankje. Helaaswas het veel te snel afgelopen
en de laatste bezoekers verlieten de zaal omst
reeks 11 uur. AI met al een leuke afsluiting van,
voor de dapperen onder ons, een wel héél
lange dag.
Ik hoop dat alle aanwezigen op de conventie
net zoveel plezier beleefd hebben alswij zelf.

De conventiewerkgroep,
Marion Bergen, Maaike van der SChaaf, Wil
Zentjens, Ronaid Grootendorst en Marc Ghijsels•
Tijdens een away-missie kwam een van de
bemanningsleden van de USSStarchaser, René
Caminada, eenopmerkelijk artefact tegen. Hieruit
bleek dat uw vereniging TFD in het geheim er
ook eenhandeltje in parket op na houdt. Het lijkt
er op dat er zich Ferengitussenuw bestuursleden
bevinden. Of zou Starneet Intelligencezich hierin
toch vergist hebben?
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Sinds enige jaren spaar ik modellen van Star
Trek. Ik zoek mensen die net als ik zijn opgelicht
door het bedrijf FrankIin Mint. Ze blijken plot
seling zonder enig bericht verdwenen te zijn uit
Rotterdam, waardoor je met halve series zit
opgescheept. Ze zaten altijd al in Engeland;
Rotterdam was alleen een distributiecentrum.
Dit is overigens altijd al het meest klanton
vriendelijke bedrijf geweest! Telefonisch willen
ze je gewoon niet helpen, of bij 200 telefoon
tjes beloven ze 200 keer terug te bellen en brie
ven worden gewoon niet beantwoord. Zelfs
aangetekend met getekend bewijs van ont
vangst levert niets op. Is het mogelijk om een
oproep te plaatsen in het blad in de rubriek
waar mensen spullen aanbieden of zoeken?
Bij voorbaat dank.

Vriendelijke groeten,
Matthé van Vliet
m.van. vliet@hccnet.nl

Het stemt mij droef dat u deze ervaringen heeft.
Indien er meer mensen met hetzelfde probleem
zijn, kunt u elkaar mogelijk via dezeweg helpen.

•
In hel laatste blad werd gesproken over de
'Picard-manoeuvre',
hiermee zou het rechtrekken van zijn jas als de
kapitein ging staan bedoeld worden. Dit is
niet helemaal juist. De manoeuvre is het vol
gende: als twee schepen aan het duelleren zijn
springt het enevanuit stilstand naarwarp 9. Het
schip verschijnt dan heel even op twee plaat
sen, wat een handig voordeel geeft.
Engage!

Bram de Bont

Geachte Bram de Bont,
U heeft deels gelijk met uw opmerking, echter
niet geheel. Ik heb in mijn database nagekeken
wat er over captain Picard geschreven staat en
dezevermeldt hieroverdat er een tweeërleizaken
zijn die bekend staan als de Picard-manoeuvre.
Ten eerste hetgeen u noemt in uw brief. Ten
tweede echter staat ook, met name onder zijn
bemanning, het rechttrekken van zijn uniform
bekendalsde Picard-manoeuvre.Dit isniet omdat
hij het alleenrecht op dezehandeling heeft, inte
gendeel, mijn programma is zo realistisch
gemaakt dat zelfs ik, als hologram, de noodzaak
van deze beweging zeer zeker kan bevestigen.
Dezemanoeuvre wordt naar hem vernoemdmet
de eenvoudige reden dat hij de eersteis die deze
rechttrekkende beweging en public durfde uit te
voeren.Mijn programma bestond toen natuurlijk
nog niet, want dan was dit allang anders
geweest..... •

In TFD Magazine nummer 3 staat bij de foto
credits op pagina 7 per ongeluk een verkeerd
gespelde naam. Enkele foto's van het bezoek
van Patrick Stewart, waaronder de grote foto op
de middenposter, zijn ons toegezonden door
Ton van Rooij (en dus niet Ton van Rooijen).

Enkele beelden uit de 'Nemesis'-trailer, te zien op www.startrek.com!

De redactie van The Flying Dutch is op zoek naar extra

redactieleden
Redactieleden hebben de volgende taken:
• Corrigeren en bewerken van ingezonden teksten voor het TFD magazine
• Zonodig zelf teksten schrijven
• Helpen met het verzamelen van Star Trek nieuws
• Bijwonen van redactievergaderingen en meedenken over alles wat met het blad te
maken heeft

Daarvoor zoeken we mensen die aan de volgende criteria voldoen:
• Goede beheersing van de Nederlandse taal (spelling, grammatica, stijl)
• Interesse in schrijven over Star Trek maar vooral ook in alle andere zaken die nodig
zijn om een goed fanclubblad te maken

• Beschikking over een computer met tekstverwerker (Word, WP) en bij voorkeur
een e-mail account

• De bereidheid om samen met andere vrijwilligers een deel van je vrije tijd te beste
den aan de vereniging

Als beloning voor je inspanningen krijg je de mogelijkheid om actief met je hobby
Star Trek bezig te zijn, samen te werken met een groep andere enthousiaste fans en
natuurlijk de voldoening als er weer een nieuw blad van de persen rolt dankzij jouw
hulp.

Alle leden die nu nog steeds interesse hebben om de redactie te komen versterken, nodi
gen we van harte uit om een reactie te sturen. Vertel daarin even wie je bent, waarom je
dit zou willen doen en wat jouw ideeën over het blad zijn. Stuur dit naar de postbus van
de TFDO.V.v. 'redactieleden' of per e-mail naarredactie@tfd.nl



INTELLIGENtE

Felicia Astra

6eluksdag

Een geluk bij een ongeluk. Ensign Shanon
Kuypers rechtte haar rug en rekte haar pijnlijk
verkrampte spieren uit. Wat een heerlijk gevoel.
Achter haar kwam lieutenant [adzia Dax de zes
hoekige ruimte ingekropen.
'Het loopt hier dood, lieutenant. Blijkbaar zit
ten we toch niet op de zesdeverdieping. Of wat
we op de plattegrond aanzagen voor een uit
gang, is iets heel anders:
Dax bestudeerde de warrige uitslagen
van haar tricorder. Ze fronste en stak
het apparaat weer weg. Het vooruit
zicht om nog verder door de nauwe
onderhoudsbuizen te moeten kruipen,
stemde haar niet vrolijk. Dit kamertje
bood hun tenminste even de gelegen
heid om rechtop te staan. Tijd voor
een korte pauze.
Hoewel ze eigenlijk geen trek had,
werkte ensign Kuypers traag kauwend
een veldrantsoen weg. In gedachten
ging ze nog eens na hoe ze hier ver
zeild geraakt waren.

Zonder aarzeling duwde Dax haar naar bin
nen en dook er vervolgens zelf achteraan.
Ze had geen idee hoeveel verdiepingen ze naar
beneden getuimeld en gegleden waren.
Uiteindelijk kwam Shanon tot stilstand op een
berg schroot, met Dax boven op haar. Ze keken
elkaar aan en barstten in een opgeluchte lach
bui uit. Hikkend en snikkend krabbelden ze
overeind. Na een korte adempauze ontdekten
ze in de muur een toegang naar een uitge
breid gangenstelsel: de onderhoudsbuizen van
het station.

Ze waren hier intussen al meer dan drie
uur aan het rondkruipen, op zoek naar
een uitgang die niet hermetisch geslo
ten was. Ook hier weer geen wegwijzers
natuurlijk. Lieutenant Dax was kalm en
beheerst genoeg geweest om de tas
met veld rantsoenen mee te nemen en
daar eerst nog de padds met de zuur
verdiende data in te stoppen. Eenervan
bevatte een soort plattegrond van het
station, maar die was onvolledig en
moeilijk te ontcijferen. De hoop dat ze
met die gegevens snelweer terug bij de
shuttle konden komen, bleek enigszins
misplaatst te zijn. Geërgerd krabde
Shanon aan haar kuit en slaakte een
diepe zucht. Dax keek op van haar

padd.
'We komen hier heus wel weer uit, Kuypers.
Met gezond verstand en een beetje geluk. En
als ik de verhalen over jou mag geloven, zou dat
laatste geen probleem moeten zijn. Jouw bij
naam op Starfleet Academy was toch 'Lucky
Kuypers', of niet?'
'Dat klopt,' zei Shanon met een scheve glim
lach, 'maar ik vraag me nog steeds af hoe ze
daar bij komen. Een mooi voorbeeld is die
zwemwedstrijd in het tweede jaar. Het win
nende team kreeg een week op Risaaangebo
den. Nu kon ik aardig peddelen, maar niet
genoeg om me aanvoerder van het team te
maken. Ik moest meer een soort mascotte zijn,
denk ik. Mijn wedstrijd was de beslissende
ronde. Halverwege de laatste baan kreeg ik
kramp en ons team verloor:
'En ze zijn je toch Lucky blijven noemen?'
'Nou ja, dat zal wel komen omdat er op Risa
een storing optrad in de replicators. Het win
nende team liep een hele nare voedselvergifti
gin9 op: Shanon grinnikte. 'Maar dat had
natuurlijk niks met mij of mijn zogenaamde
geluk te maken. Ik vertrouw liever op dat
gezonde verstand:
Met krachtige halen krabde ze haar boven
been. Die jeuk begon nu toch wel vervelend te
worden. Het viel [adzia ook op en ze vroeg
Shanon om haar broekspijp op te rollen.
Kuypers schrok van wat ze zag. De huid van
haar linkerbeen was rood en vanaf een schaaf
piek op haar knie verspreidden zich vreemde
groenige lijnen. Met een strak gezicht keek ze
toe terwijl Dax haar probeerde te scannen.
'Hm, dit is natuurlijk geen medische tricorder,
maar het lijkt op een soort schimmel infectie
die zich beperkt tot de huid. Ik vermoed dat je
die opgelopen hebt via die schaafwond toen
we in de vuilstort zaten. Jammer genoeg heb

De Defiant had hen naar het Gamma
kwadrant gebracht voor een archeolo
gische missie. Erwas een eeuwenoud ruimte
station ontdekt van een onbekende oorsprong.
Het lukte niet om duidelijke scansvan de bin
nenkant te maken of de transporters te gebrui
ken, dus ging ze samen met lieutenant Dax
per shuttle naar het station. De primaire kracht
bron werkte nog steeds en verbazingwekkend
genoeg waren ook de systemen voor zwaarte
kracht en klimaatcontrole nog in bedrijf. Ze
hoopte dat er gelegenheid zou zijn om die
techniek te bestuderen; een dergelijke duur
zaamheid was de droom van elke technicus.
Maar ze wist dat het primaire doel was Om de
gegevens uit de centrale computer te downlo
aden voor latere analyse.

brengen van wegwijzers en uitleg bij toetsen.
Gelukkig bleken de vage aanwijzingen uit hun
scans correct te zijn: op niveau 28 vonden ze
de kamer waar de centrale computer zich
bevond.
In tegenstelling tot de leefsystemen hadden de
geheugenprocessors behoorlijk te lijden gehad
van het gebrek aan onderhoud. Ondanks alles
dat er daarna gebeurd was, voelde Shanon een
zweem van trots dat het haar gelukt was om
toch nog enkele tientallen terraquads aan bruik
bare data uit de wrakke computer los te peu-

teren. Ze had een beroep mokten doen op alle
praktijkervaring die ze had opgedaan in het
afgelopen jaar. Nu begreep ze waarom haar
mentor haar had aangeraden eerst zoveel
mogelijk verschillende korte opdrachten aan
te nemen. Het had haar improvisatievermogen
flink aangescherpt.
De laatste module was de grootste uitdaging;
meer dan de helft van de verbindingen was
doorgebrand of gewoon versleten.
Vastbesloten om zich daardoor niet te laten
stoppen, begon ze de hele zaak te reviseren.
Inmiddels was ze de vreemde technologie een
beetje gaan begrijpen. Maar blijkbaar niet
zoveel als ze dacht.

Het kostte Kuypersweinig moeite om de lucht
sluis van het station te activeren. De kale gan
gen van het station waren gehuld in een
schemerig blauw licht. Blijkbaar hadden de
vorige bewoners de tijd gehad om het station
keurig opgeruimd achter te laten bij hun ver
trek. Het kostte even tijd om een lift aan de
praat te krijgen, en nog meer tijd om uit te zoe
ken hoe ze bij de controlekamer moesten
komen. De ontwerpers van het station waren
opvallend spaarzaam geweest met het aan-

Ensign Kuypers probeerde zich de
schakelingen weer voor de geest
te halen maar het lukte haar niet
om te bedenken op welk punt het
fout gegaan was. Afwezig krabde
ze aan haar knie. Ze was ervan
overtuigd geweest qat ze met
haar aanpassingen nog minstens
de helft van die module had kun
nen downloaden. Maar ineens
was er een sirene gaan loeien en
klapte de toegangsdeur dicht met

een akelig definitieve klank. Ze
moest toegeven dat ze op dat moment haar
hart in haar keel voelde bonzen en het koude
zweet haar uitbrak. Zeker toen lieutenant Dax
op een onwaarschijnlijk koele toon vertelde dat
er een giftig gas in de kamer aan het stromen
was. Blijkbaar had ze een of ander beveili
gingssysteem geactiveerd. Shanon bedacht dat
ze waarschijnlijk haar leven te danken had aan
het stomme toeval dat juist op dat moment
haar oog viel op een scheef hangend paneel in
de hoek. Het bleek een vuilstortkoker te zijn.



ik niks bij me om de irritatie te verlich
ten. Maar ik denk niet dat het ernstig
genoeg is om je echt zorgen over te
maken. Zodra we terug zijn op de
Defiant moet dokter Bashirer maar even
naar kijken.'
Ook dat nog. Shanon beet op haar
onderlip. Moedeloos liet ze haar hoofd
op de muur achter zich zakken. Ze
staarde naar het plafond dat bezaaid
was met knoppen en hendels zonder
uitleg. Hier en daar knipperde een
lampje. Haar adem stokte. Er was iets
bekends aan dat plafond. Ze graaide
naar de tasmet padds op zoek naar het
laatste schema dat ze had kunnen
downloaden. Gehaast liet ze de scher
men aan zich voorbij rollen. Daar was
het. Ze zwaaide met de padd naar lieutenant
Dax, die geduldig zat te wachten op een ver
klaring voor Shanon's opwinding.
'Het alarmsysteem! Ik weet bijna zeker dat ik
vanaf dit punt het alarmsysteem kan uitscha
kelen. Dan zouden de luiken naar deze buizen
ontgrendeld moeten worden. En kunnen we
hier eindelijk weg.' EnsignKuypersvoelde intus
sen in de buidels aan haar gereedschapsriem
om te vast te stellen wat zedaar nog in had zit
ten. Het zou haar daarmee wel lukken, schatte
ze in.
'Aan het werk dan maar, ensign.'
Shanon peilde de afstand naar het plafond.
'Eh, lieutenant, ik zal wel wat hulp nodig heb
ben, ben ik bang.'

'Nog een beetje meer naar links lieutenant. Ja,
zo is het goed. Probeer zo stil mogelijk te blij
ven staan, dit komt nogal precies. Gaat het
nog?'
'Laat ik het er maar op houden dat ik blij ben
dat je geen Klingon van honderd kilo bent.'
Ensign Kuypers zat op de schouders van Dax
ingespannen te werken aan het plafond. Dat
was intussen veranderd in een wirwar van
opengetrokken panelen, loshangende kabel
tjes en aan alle kanten kortgesloten chips. De
operatie had Shanon al behoorlijk wat schram
men en brand blaartjes gekost, terwijl ladzia
haar haarspeld had moeten opofferen om een

nieuwe verbinding te leggen tussen twee net
iets te korte draden. Maar het zag er veelbelo
vend uit.
'Oké, dat zit nu allemaal op z'n plek.' Shanon
wreef over haar ogen die brandden van het
ingespannen turen. Hoe ging ze dit oplossen?
Deze draad moest straks tegen die condensa
tor aangehouden worden. Maar tegelijkertijd
zou ze die knop ingedrukt moeten houden tot
dat de buffer opnieuw geïnitialiseerd was. En
dat zou ruim vijf minuten duren. Ze probeerde
de afstand te overbruggen met haar uitge
strekte armen. Net niet. Wacht even. Ze trok
een schroevendraaier tevoorschijn en reikte
ermee naar de knop. Het lukte precies. 'Even
een pauze lieutenant, en dan gaan we voor de
laatste ronde.'

Vierenhalve minuut waren er verstreken. Ensign
Kuypers keek vanuit de hoeken van haar ogen
naar de reeks lampjes die langzaam volliep. Ze
begon een lichte trilling te voelen in de uitge
rekte spieren van haar arm. Als ze nu maar
geen kramp zou krijgen. Onder haar benen
voelde ze hoe gespannen ook Dax begon te
worden. Shanon kermde zachtjes. Bezorgd
vroeg Dax of er een probleem was.
'Sorry lieutenant. Maar ik wordt nu echt gek
van de jeuk. Zou je alsjeblieft even mijn linker
been willen krabben? Ik heb het niet meer. Oh,
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dankjewel ... iets meer naar de
knie...ja. Poeh, dat is beter.'
Tot haar grote opluchting zag
Kuypers het laatste lampje oplichten.
Dat was het dan. Ze plofte op de
grond en begon vol overgave haar
been te krabben. Dax veegde haar
lange haar uit het gezicht en luis
terde gespannen. Er klonk een doffe
dreun gevolgd door een sissend
geluid. Ze kroop terug de buis in en
kon zonder moeite het luik openen
dat toegang gaf tot een normale
gang. Eenstukje verderop stond een
liftdeur uitnodigend open. [adzia
grijnsde. Als dit geen geluk was, wist
ze het ook niet meer. 'Hou op met
krabben en kom hierheen, ensign.

We gaan naar huis.'

Lieutenant Dax bestelde een raktajino van de
replimat en schoof aan bij ensign Kuypers die
enigszins bedrukt naar de bedrijvigheid op de
promenade zat te kijken.
'Heeft Julian je weer vrijgelaten?'
'Ja, een uur geleden. Ik heb niks aan die infec
tie overgehouden. Intussen is hij er eindelijk in
geslaagd de verwekker te analyseren en die
blijkt bij nader inzien lang niet zo besmettelijk
te zijn als hij dacht. Alleen heel hardnekkig.
Waarschijnlijk heb ik dus voor niets twee weken
in quarantaine doorgebracht. Bedankt trou
wens voor je bezoekjes en de boeken.'
'Oh, geen dank. Ik hoorde net dat je door die
quarantaine je aanstelling op een starship mis
gelopen bent.'
Shanon zuchtte diep. 'Dat klopt. Mijn eerste
vaste positie in de machinekamer van een echt
starship. Enwat voor een schip! Splinternieuw,
de laatste technologie, een plaatje gewoon. En
ik mis haar eerste reis door een schimmelin
fectie. Lucky Kuypers, jazeker.'
'Wat jammer voor je. Welk schip was het?'
'De USSVoyager.'

Einde



VAN DE VOORZITIER.

Het waseen vreemde week, die eersteweek van
afgelopen juli. Toen ik na de diploma-uitrei
king op 3 juli nog wat stond na te praten met
een geslaagde leerling, bleek die een heel grote
Star Trek fan te zijn en hebben we een heel
leuke discussiegehad over Star Trek, StarWars
en sciencefiction in het algemeen. En vrijdag
hoorde ik in een restaurant opeens een bekend
liedje. Pasbij 'We come in peace, shoot to kill'
herkende ik Star Tracking. Ik was blij verrast
dat liedje daar te horen. Alle vrijwilligers van de
TFD die ik sprak, waren druk bezig met de con
ventie van 6 juli in Dordrecht. Omdat ik dat
weekend een familieweekend had en dus niet
naar Dordrecht kon komen, had ik die spanning
voor het eerst sinds februari 1999 niet.

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

Lid worden kan door een briefje te schrijven aan
de secretarisvan 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
(i 17,50 per jaar) ontvangt u:
r.) Een lidmaatschapspasje waarmee u

korting krijgt bij een aantal winkels
die STARTREKspullen verkopen
(Zie pagina 22 onderaan)

f) 6 maal ons verenigingsmagazine
" Korting bij bijeenkomsten

van de vereniging
f) Via onze website actuele informatie

www.tfd.nl

E-mai/:
Website:

info@tfd.nl
www.tfd.nl

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

Ik was blij dat ik op 6 juli 's avonds hoorde dat
ook deze conventie weer zeer gezellig was en
dat iedereen tevreden was met de gehele dag.
Ik hoop bij de volgende conventie er weer bij
te zijn, en dat is pas begin 2003, want ik heb
toch de gezelligheid van de conventie gemist.

Penningmeester
Engelina Wessel

Voorzitter
EriC van der Ven

Secretaris
Ad Post

Public relotions
Frank Maurits

Vrijwi/ligerscoördinatie
Ronaid Gordijn \/fD 1

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

Zakelijke contacten, advertenties
Johan de Wolft

Evenementencoördinatie
RenéCaminada

De volgende personen zijn aanspreekpunt voor
overige functies binnen de vereniging:

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.

ledenadministratie
Chantal Scholten
tfd@tfd.nl

conventiegroep
Marc Ghijsels
james_t_fazar@hotmail.com

redactie

Ik wil [effrey Epping bedanken voor zijn werk
aan de magazines en wens Walter Bravenboer
erg veel succces toe. Hoewel het blad er mis
schien iets anders uit gaat zien, ben ik er zeker
van dat de kwaliteit niet zal afnemen.

Petra Westveer
redactie@tfd.nl

website
Wytse Kloosterman
webmaster@tfd.nlHoewel mijn vakantie over een week gaat

beginnen, zal bij het lezen van dit stukje voor
de meeste mensen de vakantie alweer voorbij
zlin. Ik hoop dat iedereen een goede vakantie
heeft gehad. Ik zie zelf alweer uit naar Utopia
III in Scheveningen waar Ethan Phillips (Neelix)
zijn opwachting zal maken.

Uw lidmaatschapspas 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!

Hobby Modelbouw Dordrecht
Voorstraat 360, 3311 CX Dordrecht
Simtasia
Nieuwe Haven 116, 2801 ECGouda
Twilight Zone
Voorstraat 432, 3311 CX Dordrecht
Wonderland
Soembawastraat 54a, 1095 XC Amsterdam

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

Grand Nagus EriC
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UTOPIA 1112002
Gast: Ethan Philips (NEELIX !!!).

Dezeschroothandelaar annex
scheepskokuit Voyagerkomt naar
Nederland. Voorde fijnproevers!
Verder met Teryl Rothery
(Dr. Fraiser, Stargate SG-l ) en
Gareth Thomas (Blake, Blake's 7).

Lokatie: Bilderberg Hotel, Scheveningen
Kaarten: Dagkaart € 24,- &

Weekendkaart € 42,-
Info: www.utopiasite.com

4e Kamper Stripspektakel, Kampen. De TFD is
er bij!

Rijnhal Spektakel, Arnhem. De TFD is er bij!

Planetarium, Artis Amsterdam; SFdag met o.a.
Star Trek lezing. De TFD is er bij!

releaseTNG dvd-box seizoen 4

Star Wars conventie Echo Base. Locatie nog
niet bekend.

HCCdagen, JaarbeursUtrecht. DeTFD is er bij!

GALILEO 7
Gasten: Jonathan Frakes,Robert Picardo,

Aron Eisenberg, Max Grodenchik,
Ethan Phillips, Chase Masterson en
Majel Roddenberry
Stadtalie Bielefeld, Duitsland
www.galileo7.de

Lokatie:
Info:

FEDCON XI
Gasten:

Lokatie:
Info:

nog niet bekend,
voorlopig alleen Connor Trinneer
Hotel Maritim, Bonn, Duitsland
www.fedcon.de

NO SUBTITtES
Original Motion Picture Company

Wij leveren middel pol torder verkoop;
• Alle. . en andere Cf r \.:nc zonder ondertiteling
• Amerikaanse NTSC-VHS import
• Import van DVD' en CD's
• Scicnce Fiction Mcrchandise
• Star Trek Uniforms en (gesigneerde) foto's

A4«&iedàt9: Bij vaste verzending van series géén verzendkosten,
SmT} !No Suhtitle • Postbus 412. 2180 AK Hillegom

Tel.: I Fax: 0252 - 52 55 28
E-mail: info@sony.demon.nl· Website: www.sony.demon.nl

TOTAAL RUIM 25.000 TITELS LEVERBAAR

Voor meer informatie over deze evenementen
en conventies, kijk op www.tfd.nl of bij de
desbetreffende website. Ook kun je meer infor
matie opvragen via info@tfd.nl en je kunl jezelf
bijna wekelijks op de hoogte laten houden via
TFD Hotnews!

Meld je nu aan: tfd_hotnews@hotmail.com
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Strips & Science Fiction
t---~~--_..;.-

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

Wat bieden wij?

• 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



Replicator Room &. Oude Magazines

Jaargang 1999 Jaargang 2002
nr 01 van 1999 € 1,so nr 01 van 2002 Uitverkocht
nr 02 van 1999 € 1,so nr 02 van 2002 € 3",
nr 03 van 1999 € 1,so nr 03 van 2002 € 3/'
nr 04 van 1999 € 1,so
nr 05 van 1999 € 1,so Afhankelijk van hoeveel bladen je bestelt,
nr 06 van 1999 € 1,se komen daar de volgende verzendkosten bij:

1 t/m 3 magazines + € 2,2'
Jaargang 2000 3 t/m 10 magazines + € 3,00
nr 01 van 2000 € 3",
nr 02 van 2000 € 3" Jekunt de oude magazines bestellen via:,
nr 03 van 2000 € 3" Postbus 135, 3500 AC te Utrecht,
nr 04 van 2000 € 3/' o.v.v. Nabestellen oude TFD magazines
nr 05 van 2000 € 3" of via e-mail: tfd@tfd.nl,
nr 06 van 2000 € 3",

Oude The Flying Dutch
Magazines te kaap

Verzamelnu alle moqozines ooi( uitgegeven!

Jaargang 1995/1996
September 1995 € 1,so
December 1995 e 1,so
nr 01 van 1996 € 1,so

Jaargang 1997
nr 01 van 1997 Uitverkocht
nr 02 van 1997 € 1/0
nr 03 van 1997 € 1 50r
nr 04 van 1997 € 1 50,
nr 05 van 1997 € 1 50r
nr 06 van 1997 € 1 '0r Jaargang 2001

nr 01 van 2001 € 3,"
nr 02 van 2001 Uitverkocht
nr 03 van 2001 € 395,
nr 04 van 2001 € 395,
nr 05 van 2001 € 395,
nr 06 van 2001 € 3/5

Jaargang 1998
nr 01 van 1998 € 1/0
nr 02 van 1998 € 1 50,
nr 03 van 1998 € 1 50,
nr 04 van 1998 Uitverkocht

F. W. Kroon

1/1
1 Heb jij ook spullen of materialen die je wilt rui

len, verkopen of ben je ergens naar op zoek?
Dan isde Replicator Room precies wat je zoekt!
In deze rubriek kun je namelijk gratis* adverte
ren! Vul de bon hieronder volledig in en stuur
'm op naar:

TE KOOP:
Complete collectie Star Trek borden uit de
Hamilton collectie, waaronder memorial bord
25 jaar TOS, inclusief bordhangers. Alles in
een koop, vaste prijs € 1000,-

Gentener(., 1-48
3852 LW Ermelo
06-53196177

The Flying Dutch o.v.v. Replicator Room,
Postbus 735, 3500 AC Utrecht

0{L ~
advertenties kosten € 1,50 per regel

r-------------------------------------------------------------------
Naam: lidnummer TrO:._l I I I ,

MIJn advertentie voor de RepJlcator Room 11:

1 j E·mall:

o TE KOOP:

The Flyin9 Outch neemt geen enkele verani
woo1'8ing voor de inhoud van de advertenties die
geplaatst worden in deze replicator room.
Advertentiesdie illegaal kopiëren aanbieden wor
den geweigerd.

Telefoonnummer: L : J j_L 1

Postbus

Adres:

Woonplaats:



Leverbaar vanaf eind augustus/begin september
ENTERPRISE BROKEN BOW TEAM
De set bestaat uit: Captain Archer, T'Pol, Travis,

I::.._;;;;;'_="':"=--==;;;"';';;;.J.o~Reed,Silik & Klang.
Evenals bij de andere sets: 10% KORTING bij aanschaf en bestelling van de gehele set!

Nu voor te bestellen, leverbaar vanaf de zomerI
AWAYTEAM ACTIONFIGURE SET
(Set van 6 stuks: Jonathan Archer,T'Pol, HOshi Sato,
Charlie Tucker,Shran the Andorian & Nausicaan Captain)
Per figuurtje vanaf € 13.99 (indien je een complete
set voorbesteld, krijg je 10% KORTING)

NEMESIS AKTIEFIGUREN
Vanaf € 13.99 per stuk. Deze aktiefiguren worden rond
september 2002 verwacht. De set bevat onder andere:
Jean-Luc Picard, Data, Viceroy en Shinzon.

Voorbestellen is handig, i.v.m. beperkte voorraad!

ENTERPRISE DELUXE FIGURES
Nu voor te bestellen: Captain Archer Deluxe
aktiefiguur en Malcolm Reed Deluxe figure.
Beide worden geleverd met mooie, goed
gedetailleerde diorama. LEVERBAAR 2002
Prijs is helaas nog niet bekend, maar zal zeer zeker scherp worden!

Nu voor te bestellen, leverbaar vanaf december 2002 I
BORG ASSIMILATION ACTIONFIGURE SET
(Set van 4 stuks: Cardassian, Hirogen, Ferengi & Klingon)
Per figuurtje vanaf € 13.99
(indien je een complete set voorbesteld, krijg je 10% KORTING)

Nu teveibeea
STARTREK NEXT GENERATION DVD BOXSET
SEASON 3
Deze box bestaat uit 7 t!.\I~'s( dit vanwe~e het kortere

seizoen) 091<abonnement mogelijk,
d'ezedvd's worden gelimiteerd
uitgebracht en OP=echt OP!
Bij aanschaf van Next Generation
dvd boxset Season3 GRATIS
Maxim (zolang de voorraad strekt)
Seizoen 4 is al voor te bestellen en y.'ordt ver
wacht rond eind september 2002 !

STARTREK MINI-MATES
leuke kleine (lijkend op lego) figuren van Star TrekThe Original Series.
De volgende figuren zullen leverbaar zijn: Bones,Kirk, Spock, Gom, Khan en Mugato.
Alleen leverbaar als completeset t Verkrijgbaarrond augustus 2002.
Afbeeldingen binnenkort te zien op onze website, voorbestellingen zijn wel gewenst,
aangezien de voorraad beperkt zal zijn.

STARTREK & ENTERPRISE KALENDERS
VOOR 2003 NU AL VOOR TE BESTELLEN I
Onder andere verkrijgbaar, de volgende kalenders:
• Voyager • Stardate (scheurkalender)
• The Original Serie • Ships of the line
Nieuw voor hel komende jaar:
• Enterprise • The Captains
Dit jaar leverbaar vanaf ongeveer september/oktober
2002. Voorbestellen is verstandig, als je zeker
wilt zijn van een exemplaar!

ENTERPRISE
SHIP NX-OI € 33.99
Asylum, dus kant-en-klaar. Dit model van de Enter
prise NX-Ol is GEENbouwmodel, maar een kant
en-klaar" speelgoed" model.

ENTERPRISE WEAPON SET
Ook per stuk leverbaar € 33.99

NIEUWE T-SHIRTS € 35 per stuk
Donkerblauw t-shirt met de gehele crew van The Enteprise erop

afgebeeld, verkrijgbaar in de maten L en XL.

VIDEO: ENTERPRISE 1.05
leverbaar vanaf 13 augustus

Release datum Enterprise 1.06:10 september

Nu Ie bestellen, verwachte levering:
september/oktober 2002.
STARTREK JANUS GATES8001< I - 3
Classic serie: Janus Gates, nu voor te bestellen,
leverbaar in oktober 2002.

OokIe bestellenen binnenkortleverbaar
de volgendeboeken:
Star TrekAmazing Stories & Starfleet Survival Guide

STARTREK DS9
GAMMA POCKET800K I - ij
• Book 1: Twilight
• Book 2: This Gray Spirit
• Book 3: Cathedral
• Book 4: Lesser Evil

Uiteraardhebbenwij naastdevele genoemdeartikelen ook eengroot assortimentuit de andereseriesen films
Bekijkonzewebsite: enonze newsflash:www.warp9.nl/newslnewsfJash.htm!Dezeworden zeer regelmatig ge-update!

Meld je aan voor onzemailinglist op enwordt automatischop de hoogte gehoudenvan alle nieuwtjes!
~ ~, .... ". ';' J ~~~~~~~'l'~~"t'q~.~~"'~;~'""Y'''''~.,~'f''''''''''''''<';'~~~~:'_~~

• "Er kunnen aan genoemde artikelen en prijzen geen rechten ontleend worden en Warp9 Is niet verantwoordelijk voor WijZigingenIn release data of prijzen
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