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Redactioneel
De dagen lijkenwel met warp 8 voorbij te vliegen.Op het moment dat ik dit schrijf, ligt blad 4 nog
bijna krakend versop tafel, maar is voor de redactiedeze vijfde uitgave alweerbijna oud nieuwsen
zitten we al overde inhoud van nummer 6 te denken.

We hopen natuurlijk dat voor jullie dit blad geen oud nieuws is als het op de mat valt! Zo kun je
onder andere lezen hoe het er aan toe ging op de allereerste virtuele conventie in cyberspace.
Een leuke nieuwe toepassing van breedband internet, die voor Nederlandse fans de interessante
mogelijkheid biedt om voor een bescheiden bedrag toch eens een grote Amerikaanse conven
tie te bezoeken. Het is te hopen dat dit in de toekomst vaker gaat gebeuren.
Verder staat er in deze uitgave een essayover de aard van de Vulcan; een prikkelend stuk dat wel
licht de tongen, of in dit geval de pennen, zal losmaken bij de lezers. Dat zou wel prettig zijn,
want de EMH heeft op dit moment niet zoveel te doen met als gevolg dat de redactie voortdu
rend zijn vertolkingen van Klingon opera's moet aanhoren.
Om alvast in de stemming te komen voor Utopia 111,vind je in dit blad ook een artikel over Ethan
Phillips en zijn alter ego Neelix. Het belooft weer een gezellige bijeenkomst te worden daar in
Scheveningen. Persoonlijk kijk ik vooral uit naar het feest en de mogelijkheid om de StarTrekking
conventiedans weer eens te oefenen.
Het artikel over Ethan Phillips is trouwens geschreven door Kirsten Bloemsma, die inmiddels de
redactie is komen versterken. Welkom aan boord, Kirstenl

Als dit blad bij jullie in de bus ligt, is er alweer een hoop gebeurd: de TFD promotiedag in het
planetarium van Artis, de laatste aflevering van Voyager op de Nederlandse televisie, nieuwe afle
veringen van Enterprise en meer TNG-boxen uitgebracht, en wie weet wat nog meer. Op aan
grenzend gebied schijnt Yorin de Roddenberry-serie Andromeda te gaan uitzenden dit najaar.
Genoeg te beleven dus en je zult hierover, en meer, kunnen lezen in het laatste blad voor dit jaar.
Ik mag alvast verklappen dat nummer 6 een extra feestelijke uitgave wordt om het jaar op pas
sende wijze af te sluiten.

Enterwhen ready

Petra



Samengesteld door joyce Geurts

Nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht tot en met 24 augustus 2002

Acteurs:
Terry Farrel mag dan wel ontslagen zijn bij
'Becker', werkeloos isze niet. Zij gaat in een bio
grafische TV-film over het leven van jackie
Gleason spelen. Zij speelt daarin de vrouw van
de legendarische ster uit de 'Honeymooners',
die geportretteerd wordt door Brad Garret uit
'Everybody loves Raymond'. In deze bio speelt
ook nog SaulRubinek, die KivasFajo speelde in
de TNG-aflevering 'The most Toys'. Deze film
wordt in de V.S.eind 2002/begin 2003 uitge
zonden door CBS;of wij hem ooit te zien krij
gen moeten we maar afwachten.

Wa/terKoenig(Chekov) heeft plannen om een
sciencefiction film te gaan maken, samen met
Robert Picardo (EMH) en john deLancie (Q).
Het zal geen Star Trek worden, want hierin is
Walter niet geïnteresseerd.

ChaseMasterson (Leeta) blijft maar bezig. Ze is
niet zo lang geleden begonnen met de opames
van de horrorfilm 'lnhuman', een film van
Creative Light Entertainment. Dit is ook het
bedrijf achter de uitgave van 'Mind Meid'. Deze
film is geschreven en geproduceerd door Eric
Mittleman en Scott Zakarin. Hij gaat over een
groep jongvolwassenen die geterroriseerd wor
den door een onmenselijk wezen gedurende
een reünieweekend. Een andere Trek veter
aan, maar dan van achter de schermen, maakt
in deze film zijn regie debuut. Dit is Michael
Burnett, die de special effects make-up ver
zorgde voor Voyager, Enterpriseen Nemesis.Hij
zal ook de special effects voor het wezen ont
werpen en maken.
Naast haar optreden als ster in deze film is
Chase presentatrice van 'Sci-fi Digital TV'. Dit
is een internet programma waarin de laatste
nieuwtjes en evenementen op sciencefiction

gebied uitgezonden worden. Bovendien ver
tonen ze interviews met acteurs, regisseurs en
producers. Het programma wordt om de
andere week uitgezonden op de R/Com web
site.

Joon Collins (Alexis uit Dynastyen natuurlijk
Edith Keeler in de TOS-aflevering 'The city on
the edge of forever') gaat in de soapserie
Guiding Light spelen. Ze vertolkt in deze serie
een personage dat veel overeenkomsten ver
toont met Alexis. Tevens heeft zij recentelijk
haar eerste conventie-optreden verzorgd.

Whoopi Go/dberg (Guinan, TNG) gaat een TV
film produceren, genaamd 'Good Fences',
gebaseerd op het gelijknamige boek van Erika
Ellis.Whoopi gaat hierin ook de hoofdrol spe
len en werkt voor dit project samen me Danny
Glover. Ze speelt de vrouw van een advocaat
(Glover) die een belangrijke zaak wint in de
jaren zeventig. Dit plaatst hem meteen in de
spotlights en hij besluit om met zijn familie te
verhuizen naar de chique enclave Greenwich,
Connecticut. Hier verandert hun Amerikaanse
Droom in een nachtmerrie.

lohn Billingsley (dr. Phlox) gaat een bijrol spe
len in de misdaadthriller 'Out of TIme', met
Denzei Washington in de hoofdrol. Deze film
zal in september opgenomen worden en waar
schijnlijk ergens volgend jaar uitkomen.

Johathan Frakes (Riker) gaat voor Universal
Pictures een 'Thunderbirds' film regisseren.
Voor wie deze serie niet kent: het is een Britse
cult tv-serie die gaat over de missies van
'International Rescue', een hoogst geheime
organisatie die gebruik maakt van een verba
zingwekkende verzameling van voertuigen in
respons op noodgevallen, waar ook ter wereld.
De originele tv-serie gebruikte poppen en
modellen in een proces dat ze 'Super
marionation' noemden. De film daarentegen
zal live-action zijn. Universal streeft ernaar om
begin volgend jaar met de productie te begin
nen.

Ook 'The Twilight zone' krijgt weer nieuw leven
ingeblazen en johathan gaat van deze reïncar
natie de pilot-aflevering regisseren. De serie
wordt gepresenteerd door ForestWhitaker en
is geschreven door Ira Steven Behr. De pre
mière is 18 september, na Enterprise.

let! Ryan(7 of 9) isaangesteld als lid van het uit
voerend comité van de 'Academy of Television
Arts &: Sciences', de organisatie achter de
Emmy Awards. jeri speelde ook in de film 'The
Last Man', die recentelijk uitgebracht is op
video en DVD.

KateMulgrew (janeway) voert naast haar man
TIm Hagan campagne voor het gouverneurs
schap van Ohio. TIjdens deze campagne pre
senteren zij een aantal inzamelingsacties,
waarvan één inclusief de rest van haar mede
spelers uit Voyager. Veel succesmet deze cam
pagne namens ons allen. En wie weet,
misschien wordt zij wel Ohio's First Lady en
daarna ......

William Shatner (Kirk) heeft vorig jaar de top
100 van 'One hit wonders' gepresenteerd. Toen
was het nog een special, maar is het uitgebreid
tot een vaste serie, nog steeds met Shatner als
presentator. Deze serie wordt wekelijks uitge
zonden en heeft steeds een nieuw thema, zoals
'Disco Divas', 'Heavy Metal':TV Themes'en
'Celebrity Singers'. Daarnaast is hij gastheer bij
een liefdadigheids-paintball spel, genaamd
Splat Attack,



Robert Duncan McNeill zal een gastrol gaan ver
tolken in het nieuwe seizoen van 'Crossing
[ordan'.

RicardoMontalban (Kahn) speelt mee in de film
SpyKids2: The Island of Lost Dreams. Hij speelt
hierin een oud-spion die de grootvader van de
Spy Kids is.

In de nieuwe Clint Eastwood misdaadthriller
'Blood Work' zullen twee Star Trek veteranen
meespelen: TinaLifford (een van de gijzelaars in
de DS9-afleveringen 'Past Tense I en 11') en
BeverlyLeech(Dayla in de Voyager aflevering
'Nightingale').

In de film 'The good girl', met Jennifer Anniston
speelt ook [ohn Caroll Lynch (Geraid Moss in
Voyager's t , .59').

Marina Sirtiswas een van de gasten op de 'Real
Deal' conventie in LasVegas. Zij opende haar
praatje met de mededeling dat ze net een
Jackpot gewonnen had. Ze zei hierover: 'Nadat
ik al mijn geld uitgegeven had aan de Blackjack
tafel, ging ik een paar keer op een fruitma
chine spelen en daar won ik alles terug, met
nog een beetje extra. Nu ben ik blij! Ik hoef niet
tegen mijn man te liegen over het verloren
geldbedrag.' Ze sprak ook over Troi's rol in
'Nemesis', met name over de bruiloft. Ze ver
telde dat Troi een rose jurk draagt: 'Nou, kom
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op, wit? Op Troi's leeftijd? Met haar track record.
Ik denk het niet.' Verder vertelde ze nog dat de
bruiloft niet volgens Betazoid tradities verliep.
Ze waren juist op weg naar Betazed om daar
een traditionele ceremonie te laten plaatsvin
den, toen het avontuur begon en ze er dus
niet meer kwamen. Maar omdat ze onderweg
waren, konden er wel de nodige grapjes over
naaktheid gemaakt worden. Worf wilde zich
niet ontkleden en Picard bleef maar naar de
sportzaal gaan. Troi mag ook weer eens het
schip besturen. Ze crasht niet, maar er mag nog
wel het een en ander verbeteren aan haar stuur
kunsten.

Enterprise: Pas op, mogelijke spoilers!
Vanaf 18 september zal seizoen 2 op de
Amerikaanse TVverschijnen. Eennieuw ras dat
we al in seizoen , tegenkwamen, de
Kreeteesans (aflevering 'Vox Sola'), zal in sei
zoen 2 opnieuw zijn opwachting maken.
In het tweede seizoen van Enterprise zullen wij
ook de Romulans gaan zien. Hoewel, zien? In
de eerste aflevering van TOS waarin we dit ras
zien (Balance of Terror'), wordt gezegd dat
men ze nog nooit eerder gezien heeft en zijn
ze ook allemaal zeer verrast dat de Romulans
qua uiterlijk zoveel op de Vulcans lijken.
De eerste aflevering van seizoen 2 is
'Shockwave' deel 2, het vervolg op de cliff
hanger van seizoen 1, waarin het leek alsof de
Enterprise-bemanning een gehele planeet ver
nietigd had.
Deze aflevering werd echter niet als eerste
opgenomen. Dat was de tweede aflevering
'Carbon Creek'. Dit was omdat hierin slechts
drie van de acteurs meespelen, namelijk Scott
Bakuia, Connor Trinneer en Jolene Blalock,
zodat alleen zij in eerste instantie moesten
terugkomen na de zomerstop en de rest van de
cast pas later hoefde aan te treden. De afleve
ring draait om T'Pol's grootmoeder, die de spil
vormde rond een geheim bezoek van de
vuleens aan de aarde in '957. T'Pol's groot
moeder wordt vertolkt door lolene.
De daarop volgende aflevering heet 'Minefield'
en de Enterprise komt hierin een mijnenveld
tegen nabij een planeet. Eén van de mijnen
hecht zich aan het schip en Malcolm Reedmoet
het vacuüm van de ruimte in om deze te ont
mantelen. Als hij daarbij in de problemen komt,
schiet niemand minder dan de kapitein zelve
hem te hulp.
Dan is er nog de aflevering 'A Night in Sickbay',
die draait om Porthos. Het arme dier wordt
namelijk ziek en moet de nacht doorbrengen bij
dr. Phlox in de ziekenboeg. Captain Archer
hangt dan om de dokter heen als een soort
bezorgde vader. Wisten jullie trouwens al dat
Porthos door een tweetal Beagles vertolkt
wordt, genaamd Breezy en Windy?

Awards
Half juli werden de Emmy nominaties aange
kondigd, waarin Enterprise maar liefst vijf maal
voorkwam. In de categorie 'Outstanding hair
styling for a series' moet ENT opboksen tegen
Alias, Buffy, Sexand the City en Six FeetUnder.
Voor 'Outstanding makeup for a series (prest-

Praatjes van Paramaunt

Op het moment dat ik deze column SChrijf,
ga ik mijn laatste werkweekje in bij
Paramount. Voor mij houdt dat dus in dat dit
de laatste keer is dat ik deze column schrijf,
ontzettend jammer! Maar, ik heb nog een
aantal leuke Star Trek dingen die ik met jul
lie wil delen. Ten eerste een hele leuke actie
met de DVD-boxen van The Next Generation
seizoen 4 en 5. Indien je de beide leaflets
van de boxen en de aankoopbonnen
opstuurt, dan krijg je de PC game Star Trek:
Bridge Commander gratis thuisgestuurd. De
game heeft maar liefst een winkelwaarde van
€ 49,95 dus bewaar je bonnetjes goed.
Daarnaast waren er vanaf 1 september op
onze Paramount site gratis kaartjes te winnen
voor de Star Trek Night op 21 september in
de Pathé bioscoop te Eindhoven, alwaar alle
bezoekers ook een leuke Star Trek attentie
meekregen.
Op het eind van het jaar zal er ook een spe
ciale StarTrek koopavond georganiseerd wor
den voor alle fans. Ik mag je er nog niet alles
over vertellen, maar hou 30 november maar
alvast vrij in je agenda, want dit wil je abso
luut niet missen. Wellicht gaan de geruchten
al de ronde binnen jullie club wat er gaat
gebeuren op die avond. Ik kan jullie verze
keren dat er een aantal interessante gasten
wordt uitgenodigd.
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik
om mijn opvolgster aan jullie voor te stellen.
Haar naam is Ruth de Jager en zij zal vanaf
september de marketing voor Star Trek op
zich nemen. Misschien is het een leuk idee
om haar eens uit te nodigen voor een van jul
lie fanclubdagen.
Ik wil jullie vanaf deze plaats hartelijk bedan
ken voor de leuke samenwerking die ik met
jullie fanclub heb gehad. Ik heb de marketing
voor Star Trek met heel veel plezier gedaan
en zal het best wel een beetje missen!

Live long and prosper ...

Ryan

Ryan,heelhartelijk dank voor je bijdragenaan
dit blad en de prettige samenwerking.
Ruth, welkom in het Star Trekuniversum!
Decolumn van Paramount zal met ingang van
magazine nummer 6 worden overgenomen
door WillemCoverde.

Redactie



hetic) bestaat de concurrentie uit Buffy, CSI:
Crime Scene Investigation en Six Feet Under.
Om de Emmy voor 'Outstanding sound editing
for a series' moet Enterprise CSI, ER,Smallville
en Third Watch verslaan en tenslotte, in de
categorie 'Outstanding special visuaI effects for
a series' zijn maar liefst twee episodes van ENT
genomineerd, met alsrivalen SmallviIIe en twee
afleveringen van Stargate SG-1.
De genomineerde afleveringen zijn: 'Two Days
and Two Nights' (hairstyling), 'Broken Bow'
(makeup, sound editing en special visual
effects) en 'Breaking the Ice'.
Vorig jaar heeft Voyager een aantal Emmy's
bemachtigd en ook TNG, DS9 en zelfs TOS
hebben elk hun aandeel in Emmy's veroverd in
het verleden.

Tijdens de Creations Entertainment conventie
'Real Deal' in het Las Vegas Hilton Hotel, het
tehuis van de Star Trek Experience, kreeg
LeonardNimoy een Lifetime Achievement award
uitgereikt, door niemand minder dan William
Shatner. Tijdens dit evenement werd ook vir
con gehouden, de eerste virtuele conventie.
Meer hierover kun je verderop in dit magazine
lezen.

Diversen en geruchten
Op een conventie in Minneapolis heeft Richard
Arnold (Star Trek expert) het volgende verteld
over de vraag of 'Nemesis' inderdaad de laatste

TNG-film zou zijn: dat hangt er helemaal van
af hoe goed deze film het zal doen (lees: hoe
veel geld de studio ermee zal verdienen).
Echter, Connor Trinneer (Trip) heeft op deze
zelfde conventie gezegd dat 'Nemesis' wel de
laatste film zou zijn. Ook Linda Park (Hoshi)
was op deze conventie en zij vertelde dat er in
het volgende seizoen van ENT meer actie voor
haar inzat en dat Hoshi haar 'ruimtebenen' zou
krijgen.

De website section31.com heeft een enquête
gehouden over de meest sexy actrices in Star
Trek. Dit waren de resultaten (595 deelnemers):
1 leri Ryan (7 of 9) 28,9%

172 stemmen
2 Terry Farrel (ladzia Dax) 20,5%

122 stemmen
3 Jolene Blalock (T'Pol) 17,3%

103 stemmen
4 Linda Park (Hoshi)

5 Nicole de Boer (Ezri Dax)
6 Marina Sirtis (Troi)

7 Roxann Dawson (Torres)

8 Nana Visitor (Kira)

9 Kate Mulgrew (Janeway)

10 Denise Crosby (Var/Sela)

11 . Alice Krige (Borg Queen)
12 Barbara March (Lursa)

8,9%
53 stemmen

5,0%
30 stemmen
4,2%
25 stemmen
3,0%
18 stemmen
1,5%
9 stemmen
0,6%
4 stemmen

0,3%
2 stemmen

Recent is op DVD 'Star Trek 11: The Wrath of
Kahn - The Director's Edition' uitgebracht.
Hierop staat onder andere een audio-com
mentaar van regisseur Nicholas Meyer. Deze
vertelde laatst dat hij dit heel leuk vond om te
doen, met name vragen als 'wat vind jij van... .',
Het kostte hem wel veel tijd, maar omdat hij
trots is op 'zijn' film, vond hij dat helemaal niet
erg. Wat hij niet doet in zijn commentaar is
interpreteren voor het publiek. Bijvoorbeeld op
de vraag waarom Kahn het grootste deel van
de film slechts één handschoen draagt, ant
woordde hij: 'Wat denk je zelf ... ?'
Nicholas Meyer, die ook co-schrijver was van
Star Trek IV en regisseur en co-schrijver van
StarTrekVI, heeft ook nog andere projecten op
zijn agenda staan. Hij heeft recentelijk een script
ingediend voor een TV-film over
RudyCuiliani, de voormalig bur
gemeester van New Vork.
Daarnaast gaat hij een scenario
schrijven naar aanleiding van
het boek 'The Human Stain' van
Philip Roth voor regisseur
Robert Benton en Lakeshore
Entertainment. Voor dit bedrijf
gaat hij vervolgens een ander
boek van Philip Roth, 'The
Dying Animal' in script-vorm
gieten en is er een goede kans
dat hij dit zal regisseren.

De DVD 'Star Trek 111: The Search tor Spock
Special Collector's Edition' zal volgens de offi
ciële aankondiging op 22 december uitkomen.
Deze 2-disc set bevat de originele bioscoop
versie op disc 1. Hierop staat ook audio-com
mentaar van LeonardNimoy (Spock/regisseur),
Harve Bennet (schrijver/producer), Charles
Corell (director of photography) en RobinCurtis
(Saavik). Daarbij ook nog tekstcommentaar van
Denise en Michael Okuda. Disc 2 staat vol met
allerlei leuke extra's, zoals nieuwe interviews
met William Shatner, Leonard Nimoy,
Christopher Lloyd en Robin Curtis.

Mark Allen Shepherdheeft laatst gesproken over
zijn ervaringen met het spelen van Mom (DS9).
Hij vertelde onder andere dat als hij iets wilde
eten, hij dit voor een spiegel deed, daarbij zijn
masker optillend. Het was erg heet onder het
masker en deze hitte, in combinatie met de
lange dagen, zorgde er vaak voor dat hij op de
set in slaap viel. Het was voor hem een jeugd
droom om deel uit te maken van Star Trek.

~ ~ !l!iJ1im1j[~11f'\,~ 1)

Eeneersteblik op de nieuwe RomulaanseSuper-Warbird
uit 'Nemesis'!



PERSONNEL FILE

Kirsten Bloemsma Man Without A Face', 'Murphy Brown', 'NYPD
Blue' en 'The Shadow'. Hij was ook te zien in
de korte film '9 mm of Love' van Robert
Duncan McNeill (beter bekend als Tom Paris).
Zelf ziet hij het helemaal niet zitten om te gaan
regisseren, omdat hij de stressdie hierbij komt
kijken niet denkt aan te kunnen.
Hij heeft ook meegedaan aan 'Alien Voices',
het project van [ohn DeLancie (Q) en Leonard
Nimoy (Spoek) waarbij diverse hoorspelen wer
den opgenomen waaronder 'The Time
Machine'. Hieraan hebben meerdere Star Trek
acteurs meegedaan.
Ethan heeft ook geschreven, zoals 'Penguin
Blues', een kort toneelstuk dat meer dan 100
keer in de Verenigde Staten en Canada isopge
voerd en meer dan 150 keer in heel Noord
Amerika. Verder heeft hij natuurlijk het Neelix
Kookboek geschreven. Hiervoor heeft hij aan
een groot aantal acteurs uit de verschillende

Star Trek series om hun favoriete recept
gevraagd.

Ethan Phil/ips of Neelix.
mens of Ta/axian? We hebben Ethan al veel eerder in Star Trek

kunnen zien, namelijk als de Ferengi dr. Farek
in 'Ménage à Troi' (The Next Generation). Hij
had al eerder auditie gedaan voor een paar
andere rolletjes, maar dit was de eerste rol die
hij daadwerkelijk kreeg. Tevensspeelde hij een
heel klein rolletje als de portier van de nacht
club op het holodeck in de film 'First Contact'.
Ook in de Voyager aflevering 'False Profits'
zagen we Ethan Phillips als Ferengi omdat
Neelix zich daar moest vermommen. Deze
aflevering is trouwens een soort vervolg op de
aflevering 'The Price' van The Next Generation
(waar Ethan overigens géén rol in speelde).
Zijn twee favoriete Voyager afleveringen zijn
overigens 'Jetrel' en 'Mortal Coil'.

fohn Phil/ipswerd op 8 februari 7955 geboren in
GardenCity op Long Island in New York.Hij ver
anderde zijn naam naar Ethan om niet verward
te worden met een andere acteur die ook zo
heette. Hij heeft nog 5 zussen en groeide dus
voornamelijkop tussendevrouwen. Hij woont op
dit moment samenmet zijn echtgenote (Patricia
Cresswell,styliste van een modeblad) en hun 2
honden (Frank,eenWestHighland terriëren LuC}!,
eenAustralische Veehond)in LosAngeles.

In zijn vrije tijd is hij een fanatiek rugzaktoerist
en bergbeklimmer en hij ziet zichzelf als ama
teur ornitholoog (vogelkundige) en botanist
(plantkundige). Eénvan zijn dromen is om ooit
de Apalachen route van het begin tot het einde
uit te lopen. Sindskort heeft hij saxofoonles. Hij
heeft twee lessen per week bij twee verschil
lende leraren en hij heeft onlangs een concert
gegeven samen met Tim Russ(Tuvok).

Ethan heeft een opvoeding genoten bij de
Jezuïeten in New Vork en ging daarna naar de
Boston Universiteit, waar hij afstudeerde met
een academische titel in Engelse Literatuur.
Daarna ging hij studeren aan de Cornell
University, waar hij uiteindelijk een doctoraal in
de Beeldende Kunsten verkreeg. Hij begon zijn
acteercarrière in het theater, waar hij onder
andere in diverse Broadway producties optrad.

Hij heeft onder meer in de volgende bekende
films en series meegespeeld: 'Benson' (met
René 'Odo' Auberjonois), 'Burglar' (met
Whoopi 'Guinan' Goldberg), 'Jeffrey' (waarin
Patriek 'jean-Luc Picard' Stewart ook een rol
heeft), 'Chicago Hope', 'Critters', 'The Father
Dowling Mysteries', 'Glory', 'Green Card',
'Homeboys In Outer Space', 'L.A. Law', 'The
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Het duurde meer dan 3 uur om de make-up
van Neelix aan te brengen en ietsmeer dan een
uur om het er allemaal weer af te halen. Dit is
een van de aspecten die hij dus niet mist aan
het opnemen van de Voyager afleveringen,
want het is heel zwaar. Ten eerste omdat je
altijd al heel erg vroeg op de set moet zijn en
verder omdat het vreselijk warm en oncomfor
tabel is onder zo'n dikke laag make-up.

Na Voyager is hij onder andere te zien geweest
in het toneelstuk 'Side Man' dat werd geregis
seerd door Andrew Robinson, beter bekend als
Garak uit Deep Space Nine. Deze zomer zal
Ethan waarschijnlijk te zien zijn in een korte
film van Philip Kaufman, samen met Armin
Shimerman (Quark in Deep Space Nine).
In 'Enterprise' kunnen we Ethan Phillips
opnieuw als een Ferengi zien in de aflevering
'Acquisition'. In deze aflevering speelt [effrey
Combs (zowel Brunt alsWeyoun in Deep Space

met temperaturen die konden oplopen tot 50
graden Celsius met een vochtigheids percen
tage van 90.
Uiterlijk onderscheiden de Talaxians zich van
andere mensachtigen door de gele kleur van
hun huid en de beenderige randen op de zij
kanten van hun schedel. Innerlijk verschillen ze
van anderen door onder andere hun adem ha
lingssysteem. Talaxiaanselongen zijn op diverse
punten direct verbonden met de ruggengraat.

De moeder van Neelix heette Axa en zijn vader
heette Eximar. Zijn overgrootvader was van het
ras Mylean. Neelix' 6 jaar oudere zus heette
Alixia; met haar had hij een hele goede band
en hij is dan ook in het bezit van een hologra
fische beeltenis van haar. Zijn jongere broertjes
heetten Raxel, Mixin, Xepha en Melorix. Alle
familieleden van Neelix zijn in 2356 tijdens de
Metreon Cascade overleden na een 1O-jarige
oorlog met de Haakonian Order. Hierbij kwa
men zo'n 300.000 Talaxianen op Rinax om het
leven en dit zorgde ervoor dat de Talaxianen
zich uiteindelijk overgaven. Velen van hen kwa-

men echter later alsnog om, doordat zij in
direct contact waren geweest met de fall-out
van dit vreselijkewapen, waardoor zij een dode
lijke bloedziekte 'Metremia' opliepen. Neelix
heeft deze aanval overleefd omdat hij op dat
moment gevlucht was voor militaire dienst en
toen op Talax verbleef.

Neelix heeft verschillende baantjes gehad,
onder andere als boordwerktuigkundige aan
boord van een Trabalian vrachtschip en als

Nine) ook een Ferengi. Een van de andere
Ferengi'swordt gespeeld door Clint Howard, de
broer van de welbekende Ron Howard. Clint
speelde in 'The Original Series'de rol van Balok
in 'The Carbomite Maneuvre' en tevens speelde
hij een rolletje in 'Past Tense' (Deep Space
Nine). Allemaal oude bekenden dus!
Eerst wilde Ethan niet naar 'Enterprise' kijken
omdat hij geen zin had in de vervanger van
Voyager, maar toen hij gevraagd werd voor
een rol kon hij geen nee zeggen. Hij heeft er
beslist geen spijt van gehad; het was alsof hij
niet van de set was weggeweest.

Neelix is een Talaxian en hij is in 2337 geboren
op Rinax, de maan van de planeet Talax in het
Delta Quadrant. Dankzij de 3 zonnen van Talax
waren de zomers hier de heetste in de sector



Op stardate 48532 werden de longen van
Neelix gestolen door de Vidiians, die aan de
ziekte 'Phage' lijden die de organen in hun
lichaam verwoest. Kesheeft toen één van haar
10n.genaan Neelix gedoneerd en daarmee zijn

I'jeve;ge.red.~ werden Neelix en Tuvok
tljdens een transporte~ individu
samençesmolten: Tuvix. Na on('JèJ~eE!r_twE!e
wéken wist de EMH Tuvix weer te 'spIitsil1
d~ oor.sp,ronkelijke i~dividuen, ook"'at'was dit
zeer tegen zijn zin.
Neellx is de p"~tvaaetvan de aan boord van
Voy~ger gebore~ Naomi Wildman, de dochter
van Samantha-wrldman. Hij bFeflgt Naomi
regelmat.i9 naar-eed ....en leest haar dan ver
haaltjes voor. Samen spelen ze vaak met het

edeck programma 'The Adventures of
otter'. ~ ..

In 237!4 kwam Néelix Qm het l~ijdenS een
IDuttle:(OrS'sre:-Sev~n..ofNine paste h~r Borg
nao...oprobeS'filanen toen werd hij n~ uur,'49
minuten en 13 seconden weèrtot:1
g"ewekt. Na zijn 'dood' begon hij te t\Ali"t .. II .. "-......!
aan zijn geloof omdat hij in het hiêmama1flS'niet

mijnwerker. Voordat fiij aan boord van Vo:y.ager in het Grote Bfls kwam. Volgens zijn
kwam, was h~ schrootverzamelaar en daàrmee wachten zijn voorouders hem daar op en Neelix
de kapitein vpn zijn eigen schip. was dan ook erg teleurgesteld dat hij niet werd
Neelix kwamtin 2371 aan boord van Vöya~F, herenigd met zijn broers, zus, ouders en ove-
samen met zijn vriendin Kes,een Ocampan. Hij rige familieleden. Met behulp van Chakotay
werd al snel de scheepskok aan boord van het ging Neelix een 'Vision Quest' aan waarin hiÎ
schip. Een deel van de,.messhall bouwde h.ij zjjn.zus.Alixia zag. Neelix probeeräe later nog I
om tot de keuken, in de hOORhiermee-te kun- om 'Zelfmoord te plegen, maar dit werd..9~uk
nen voorkomen dat de crew't~yeel 9~repll- kig \(oQ[komen. Pas toen Sa.!PaAtha~wiÎdmao
ceerd (en dus ongezond) voedsel'~st-eteQ. hem vertelde.dat.Naomi hemhard nodignad,
Het voedsel dat h!j hiervoor nodig hal:l~órd hij 9äf~iXz]jQ, Zeif'ii,oordplannen oe/
op de planeten die Voyager aandeed of haalde .. /' .
hij uit de tuinen van Kes.Zijn kookkunsten ~er- Ná7 jaar verliet Neelix z~rienélen op Voyager
den echter niet door iedereen evenzeer op pr~ om zich te vesèige~in een verre kolonie van
gesteld. Dit kwam voornamelijk omdat hij de ICllax~anS':'Daar-hierphij zijn soortgenoten zich
recepten altijd naar zijn eigen idee aanpaste. te verde_9.lgentegen vijandige mijnbouwers om
Tevensbenoemde hij zichzelf tot de 'moral offyzo-een nieuw beStàa.[lop te kunnen bouwen.
eer' en tot ambassadeur. Ook heeft hij ooit een Bovendien vond hij daar eer.t.Qieuwefamilie bij
dagelijks programma gemaakt 'A Briefi ~ith Dexa en haar zoon Brax.
Neelix' waarin het wel en wee van nPJnPln:lr,
ning werd besproken.

Alsje meer over Neelix of Ethan Phillips te weten
wilt komen, kom dan op zaterdag 19 en/of zon
dag 20 oktober aanstaande naar de Utopia 111
Conventiein het BilderbergHotel, Zwolsestraat2
in Scheveningen.
E-mail utopia@c1ub.tip.nl of bel 020-6818236.
MeerInfo'kunje vindenop www.utopiasite.com~~-(J



Harm Koopman

Dit keer,zoals beloofd in het voorgaandemaga
zine, terug naar The Next Generation Profiles.
Op het moment van uitbrengen van deze set,
juni 2000, had Fleer/Skyboxde Star Trek tra
dingcard licentieongeveer70 jaar in haar bezit,
deovernamevan Impelbeginjaren negentigmee
gerekend.

Hadden we al eerder de Deep Space Nine
Profiles en Voyager Profiles mogen aanschou
wen en vonden we de Original Series Profiles
als onderdeel van de drie seizoenen handteke
ningen sets, van The Next Generation was er
nog geen profiles set verschenen. Dit had
natuurlijk alles te maken met de belofte van
Fleer/Skybox om eerst de seizoenenreeks van

The Next Generation af te maken. Velen zien de
Profiles set dan ook als een echte The Next
Generation afronding, mede veroorzaakt door
dat de geruchten steedssterker worden dat de
Star Trek tradingcard licentie van Fleer/Skybox
op de tocht zou staan.

Laten we maar eens inhoudelijk naar de set
gaan kijken. De set werd voorafgegaan door
een leuk promotiekaartje, dat tegelijk meer dan
normaal verraadde wat de set allemaal in petto
had. Zo vonden we de verschijningsdatum
terug in Star Trek stijl: 'available stardate
06.21.00'. Ook de inhoud van de set werd vol
ledig prijsgegeven inclusief alle extra's.
De uit 82 basiskaartjesbestaandeset heeft uiter
aard de inmiddels bekende Profiles look-end
feel. Om eerlijk te zijn, gaat het eigenlijk om 81
basiskaartjes gevolgd door een checklist, die
voor zover mij bekend voor het eerst in de Star
Trek tradingcard geschiedenis is afgedrukt op
een simpel stukje wit karton.

Hier vind je allesover tradi

Maar toen kwamen de specials,iets waarvan we
inmiddels weten dat Fleer/Skybox er goed in is.
In een op de vier pakjes vinden we negen First
Contact-kaartjes. Zonder meer het meest
gedenkwaardige kaartje uit deze set is de
afbeelding waarop Zefram Cochrane het aller
eerste contact maakt met een Vulcan. De vol
gende set specials, de zogenaamde Alter Ego
kaartjes terug te vinden in een op de zes pak
jes, vind ik net iets mooier. Ook deze set bevat
een gedenkwaardig kaartje. Hierop steelt
Geordi LaForge de show maar dan in de huid
van een Tarchannen.

De derde set specialsonder de naam Crossover
Characters doet mij hart pas echt sneller slaan.
Wederom negen kaartjes zijn te vinden in een
op de acht pakjes, maar ditmaal met twee top
pers: Scotty (uit 'Relics') en .... McCoy (uit
'Encounter at Farpoint'). Ongetwijfeld een van

de allerbeste gastrollen uit StarTrek: 'I don't see
no points on your ears boy, but you sound like
a Vulcan'.
De volgende set specials, ook weer negen stuks
maar nu in een op de zesendertig pakjes, zet Q,
de favoriet van velen, in het zonnetje. Wat
direct opvalt is de leuk vormgegeven kaartjes
die iets weg hebben van de hoofdletter Q.
Zeven van de negen kaartjes tonen Q uit ver
schillende afleveringen.

We zitten dan inmiddels op 82 basiskaartjesen
36 specials. Wat, geen handtekeningen deze
keer? Natuurlijk wel, alleen worden completis
ten er wat droevig van. Erwerden op het pro
mokaartje al handtekeningen toegezegd. Maar
pas op, met een ratio van slechts een op de
veertig pakjes. Een complete doos heeft zes
endertig pakjes, ofwel de kans een doos te ope
nen zonder handtekening is reëel aanwezig.
lets wat mij zeer recent nog overkwam.
Als het daar bij bleef zou het allemaal nog wel
meevallen, maar ook het aantal gesigneerde

kaarten per acteur verschilt enorm. Wat te den
ken van slechts 125 gesigneerde exemplaren
van bijvoorbeeld Walter Koenig of Brent Spiner
of 200 stuks van William Shatner en Patriek
Stewart, tegenover de 1800 van Keiko O'Brien
of 2000 van Doctor Juliana Tainer?
Het wordt nog gekker, want van enkele acteurs
die veel gesigneerd hebben zijn ook nog eens
zogenaamde redemption kaartjes in de pakjes
gestopt, die je dus nog moet insturen voor de
handtekening. Daar vinden we er dan niet
slechts één van, nee, dit geldt voor Keiko
O'Brien, lieutenant TashaVar,ensign RoLaren,
lieutenant Reginald Barclayen Alexander
Rozhenko!

Prijzen vliegen de pan uit voor deze set. Een
Koenig ging in het begin al voor circa 700 dol
lar over de toonbank. Ook Spiner en Data zijn
duur. Er kan gerust gezegd worden dat The
Next Generation Profiles niet alleen de duurste
set is uit de tradingcard geschiedenis maar
bovenal ook een van de moeilijkste om corn-



pleet te krijgen. Dus, mocht iemand nog een
Beverly Crusher of Brent Spiner handtekening
waarnemen uit deze set, laat het me weten op
hkoopman62@chello.nl

Afijn, 82 basiskaartjes, 36 specials, 19 handte
keningen en 5 redemptionkaartjes verder
komen we natuurlijk bij de grote klapper uit
deze set! The Next Generation Profiles is name
lijk de allereerste Star Trek tradingcard set met
een limited edition van 2500 genummerde
kaartjes met stukjes uniform van Jean Luc
Picard.
Dus niet Rittenhouse Archives is de eerste met
uniform- of kostuum kaartjes, zoals een erkend
Amerikaans tradingcard magazine onlangs
schreef. Die eer gaat toch echt naar

Fleer/Skybox toe, alhoewel ik wel moet toege
ven dat de allerlaatste door Rittenhouse
Archives uitgegeven kostuumkaartjes (in de
Complete Voyager series van juni 2002) van
zeldzaam mooie klassezijn.

Jawel, 2500 stukjes uniform beschikbaar tegen
een prijs van ongeveer 25 a 30 dollar. Het moet
dus te doen zijn om er een te bemachtigen.
Oké, voor de echte completist worden dat er
drie. Hoezo dan wel?
Nu, zoals jullie vermoedelijk allemaal weten
bestaat het uniform van Picard grotendeels uit
donkerrood maar is het schoudergedeelte
zwart. Dus zijn er kaartjes met een rood stukje
stof, een zwart stukje stof en een rood/zwart
stukje stof! Het zal jullie niet verbazen dat in vei
ling-gek Amerika de laatste de hoogste prijs
heeft, want daar zijn er natuurlijk de minste
van.

Tot zover The Next Generation Profiles, die met
een totaal van 146 kaartjes inclusief de promo
de geschiedenis in zal gaan. In de volgende
nieuwsbrief hoop ik bij jullie terug te zijn met
de allerlaatste Fleer/Skybox set die werd uitge
geven in de herfst van 2000.

Zin om een complete basisset bestaande uit
180 kaartjes te winnen van de - op het
moment van dit schrijven - allernieuwste tra
dingcardset The Complete StarTrekVoyager?

Beantwoord dan de volgende vraag:
Welke reguliere (dus uit de vaste bemanning
van een van de series) Star Trek acteur heeft
tot op dit moment (1 augustus 2002) de
meeste handtekeningen-tradingcards gesig
neerd?

Stuur je antwoord uiterlijk 12 november
naar Harm Koopman, Overhandstraat 3,
3195 SEPernis RT.Per e-mail mag ook
(hkoopmon62@che/lo.nQ
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john jansen

Deep !ipace Nine.
hi!!!itori!!!ich overzicht van

het etiatron

Deep Space Nine was oorspronkelijk een
Cardassian ruimtestation genaamd Terok Nor.
Debouw van dit station begonin 2351. Hetwerd
rond Bajorgebouwd door de CardassianUnion.
Het doel van het station was om uridium erts te
laten verwerkendoor Bajoranslaventot bruikbare
grondstoffen. Toenhet in 2352 af was, werdener
op depromenadekleinewinkelsgeopendenwerd
het station geleid door Gul Dukat. Toen de
Cardassianseindelijk in 2369 Bajor verlieten na
eindelozeaanvallen van verzetsgroepen,hadden
zedeplaneetkaal geroofden allesvan waardeop
het station meegenomenof vernietigd.

De voorlopige regering van Bajor vroeg toen
aan de United Federation of Planets of zij het
station wilden gaan beheren. Starfleet op zijn
beurt stuurde commander Sisko. Ondertussen
was de naam van het station veranderd in Deep
SpaceNine en waren er al enkele officieren aan
boord, waaronder major Kira. Kira was aan
boord van het station de eerste officier en de
verbindingsofficier tussen de Federation en
Bajor.
Nadat Siskowas aangekomen op DS9 kreeg hij
van Kai Opaka, het hoofd van de Bajoran reli
gieuze orde, een orb. Samen met lieutenant
[adzia Dax, zijn science-officer, vond hij het
eerste stabiele wormhole. Dit vormde een ver
binding tussen het Alfa en Gamma kwadrant.
Om het wormhole op te kunnen eisen voor
Bajoren de Federation besloot Kira toen om het
station naar de opening van het worm hole te
verplaatsen. De ontdekking van het worm hole
bracht de Federation en Bajor een groot aan
tal dingen, zoals meer handel in de Bajoran
sector, nog meer gebied om te ontdekken en
een nieuwe vijand, de Dominion.

o üeep Spo« Nln.; U1< tochnlal ma",,,'

Hoewel er al langere tijd geruchten waren over
een machtig volk dat in het Gamma kwadrant
huisde en heerste, was het eerste contact met
dit volk in 2370. Dit verliep echter desastreus.
In het begin van 2371 besloot Starfleet daarom
ook om de positie van DS9, dat aan de mon
ding van het wormhole lag, te versterken. Toen
deze versterking in 2372 klaar was, had het
station ruim 3000 photon torpedo's en was de
USSDefiant NX-74205 onder het commando
van Sisko, die inmiddels tot captain gepromo
veerd was, aan het station toegevoegd.

Nadat er een machtswisseling was geweest in
de Cardassian Union, besloot het Klingon
Empire een aanval te openen op Cardassia,
gezien de dreiging van de Dominion. In het
Klingon Rijkheerste de overtuiging dat de rege-

ring van Cardassia geïnfiltreerd was door de
Founders, de leiders van de Dominion. Eenvan
de gevolgen voor de Federation was dat de
Klingons uit het Kithomer akkoord stapten.
Dukat en Sisko besloten om de regeringslei
ders van Cardassia te redden door op een
slinkse wijze de Cardassian Union te vertellen
dat de Klingons op weg waren naar hun thuis
wereid. Door dit 'verraad' verzamelde zich een
grote vloot van Klingon schepen rondom DS9
en werd er een grootse veldslag geleverd.
Hoewel dit niet een beslissende veldslag was,
was er toch onherstelbare schade toegebracht
aan de relatie tussen de Klingons en de
Federation.

Toen de Dominion uiteindelijk in 2373 het Alfa
kwadrant binnenkwam, bleek dat er een ver
bond gesloten was tussende Dominion-leiders
en de Cardassians.Nadat honderden Dominion
schepen in korte tijd door het wormhole kwa
men, besloot Sisko om de monding van het
wormhole vol te leggen met mijnen om zo de
Dominion te stoppen. Om deze reden ver
klaarde de Dominion de Federation de oorlog
en lanceerde de Dominion een grote vloot om
DS9 in te nemen en van daaruit het mijnenveld
te ontmantelen. Dit slaagde en de Federation
moest het station verlaten, dat hiermee officieel
weer in Bajoran handen kwam. De Bajoran had
den een niet-aanvalsverdrag gesloten met de
Dominion en lieten het beheer van het station
aan hun over. Het station werd toen weer
omgedoopt in Terok Nor door Gul Dukat, die
er als een soort marionet van de Dominion (in
gedaante van Weyoun en een Founder) de
scepter weer zwaaide. In 2374 besloot Starfleet
ook tot een grote veldslag om DS9 weer terug
in te nemen. Hoewel dit een succeswas, kostte
het Starfleet veel materieel en levens.

Vanaf het moment dat DS9 terug was in han
den van de Federation werd dit de uitvalsbasis
van waaruit de oorlog verder geleid werd. Dit
kwam vooral doordat het station zo strategisch
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gelegen was; dicht bij de Cardassian ruimte en
bij de opening van het worm hole .. De oorlog
met de Dominion was de grootste en ergste die
de Federation ooit gevochten heeft. Hoewel er
veel levens en schepen verloren gingen, stier
ven de mensen niet voor niets. Ze streden
ervoor om hun vrijheid te behouden. Door
deze oorlog veranderde ook het een en ander
in de politieke relaties. Daar de dreiging van de
Dominion zo groot was, werd er tussen de
Federation, Klingons en de Romulans een vre
desverdrag getekend. Toen in 2375 de laatste
veldslag werd geleverd tegen de Dominion,
Cardassians en Breen liepen de Cardassians
over en werd de Dominion gedwongen om
terug te trekken naar Cardassiaprime. Diezelfde
dag nog gaf de Dominion zich over en werd er
een vredesverdrag getekend.

totaal aantal jaren dat over de bouw is gedaan,
wordt geschat op 2.7 standaard jaren.

Stap 5: Promenade en beveiliging
Het tijdelijke commandocentrum werd ont
manteld om plaats te maken voor de prome
nade. Ook werden er reactieve schilden
geplaatst. Het complete atmosferische druk
systeem van het station werd geplaatst. Alle
overgebleven kernsystemen werden geplaatst.
Stap 6: Ops
Nadat dit aangekomen was vanuit Cardassia,
werd het geplaatst op de bovensectie en aan
gesloten. Een turboliftsysteem werd aange
bracht en defensieve schilden en generatoren
geïnstalleerd
Stap 7: Woonring
Geraamte en bekleding waren aangevoerd van
uit Bajor en ter plaatse in elkaar gelast. Kleine
bruggen naar de middensectie en horizontale
turboliften werden gemaakt. Ook werden de
wapenzuilen geïnstalleerd.
Stap 8: Dokringen en -piloren
Grote bruggen naar de middensectie werden
geplaatst. Turboliften en opslagruimtes wer-
den nu ook gemaakt, evenals pilaren. Deze
werden ook ingericht met materiaal uit de raf
finaderij van Terok Nor. Dokpoorten en alle

andere systemen werden gemaakt,
c:;;r;:::;;::;l='..... geplaatst en aangesloten.

Uit de vergaarde informatie heeft men kunnen
nagaan dat ongeveer 30% van de centrale kern
niet van Bajor komt maar uit een asteroïden
gordel in Cardassianruimte en over een afstand
van 5.25 lichtjaren naar Bajor is getranspor
teerd. Daar werd het in een baan om de pla
neet verder verwerkt. Ondertussen begonnen
de grond faciliteiten op Bajor ook onderdelen te
produceren waaronder wandplaten, fusiege
nerator onderdelen en andere onderdelen voor
het levensonderhouds systeem. Ook het hele
ops gedeelte komt uit Cardassia, omdat men
dacht dat de hoge energie ovens op Bajor
bepaalde kritieke onderdelen niet konden
maken.

Classificatie:
ToenStarfleet het station in gebruik nam, moest
het ook geclassificeerd worden. Dat bleek niet
zo makkelijk omdat er nergens in de Federation
zo'n bouwsel was. De omschrijving van DS9
werd dat het station een hybride plat-kolom tri
radiaal structuur was. De basisvorm is een set
van platte ringen met in het midden een ver
ticale trapsgewijze kern; boven en onder het
station steken drie grote kolommen uit die naar
binnen toe lopen.

De eigenlijke constructie van DS9 is in 8 stap
pen in te delen;

Stap 7: Middensectie
Wandplaten werden met vrachtschepen uit
Cardassia gebracht. Deze
werden in een
synchrone
baan rond
Bajor met
behulp van een Gamma lasap
paraat aan elkaar gelast.
Computerkernen, deuterium brandstoftanks
en minimale levensonderhoud systemen wer
den geïnstalleerd om bewoonbare delen te
creëren. Ook werd er een tijdelijk comman
docentrum ingericht.
Stap 2: Ondersectie
Het geraamte hiervoor kwam van Cardassiaen
Bajor. Op het geraamte werden rompplaten
gelast en ook werden er interne werkruimtes
gemaakt. Woonruimtes en openbare voorzie
ningen werden eveneens aangebracht.
Stap 3: Bovensectie
Geraamte en rompbekleding werden vanaf
Bajor geleverd en in elkaar gezet. Het tijdelijke
commandocentrum werd van de middensectie
naar boven verplaatst. Ook werden alle syste
men voor de bovensectie geïnstalleerd.
Stap 4: Fusie generatoren
De bovenste behuizing van de kern werd geïn
stalleerd. Fusie generatoren werden inge
bouwd, en de onderste behuizing gemaakt en
geplaatst. Tevens werden koolstof compositie
thermische blokkers en natrium uitlaat kegel
geplaatst.

Starfleet ondersteuning:
Starfleet Command heeft het station ook voor
zien van schepen en voorraden. In totaal zijn er
25 starshlps, runabouts en shuttles van andere
posten weggehaald om het station te voorzien
van een mobiele verdedigingslinie en een con
tinue verbinding met de kernplaneten van de
Federation. Starfleet Materiaal Voorziening
heeft in totaal 37 miljoen ton aan werktuig en
voedsel uit alfa kwadrant depots gehaald om
het station op te knappen en te onderhouden.
Het eigenlijke aantal schepen dat officieel bij
DS9 hoort is 9. De USSDefiant, 3 runabouts,
2 type 2 shuttles en 3 standaard werkscheep
jes.

Constructie:
In totaal heeft het engineeringkorps 3.65
teraquads aan informatie over de constructie
van DS9 weten te achterhalen. Dit komt uit
spionagerapporten, overgebleven Bajoran rap
porten en gegevens in de computer van DS9.
Hoewel men niet alles heeft kunnen achterha
len, is met de informatie die ze nu hebben
goed te achterhalen hoe DS9gebouwd is. Het







REPORT

Harm Koopman

Impressie van
een virtuele conventie

Ergens eind juni hoorde ik via een aantal
Amerikaanse tradingcard connecties iets mom
pelenover eenvirtueleconventie die begin augus
tus zou wordengehouden, met daarin deelname
van diverseacteursuit deoriginele serie. 'Honden
spitsen de oren als ze van Bonzo horen' is een
ouderec/amesloganvoor hondenvoerdie ook voor
mij opgaat waar het acteurs uit de originele serie
betreft, dus ik moest enzou hiervan het fijne ver
nemen. Wat bleek, van 2 tot en met 4 augustus
2002 zou er een Star Trek conventie worden
gehouden in Las Vegasdie virtueel te volgen zou
zijn via het internet.

men. Dat kon ik wel ver
geten want die was
natuurlijk al in gebruik.
Dan maar Deforest Kelley
(McCoy) zijn geboortejaar
erachter, maar ook
'bones20' bleek in gebruik
dus werd het uiteindelijk
'bones62', mijn eigen
geboortejaar. Aan bones62
een fraai wachtwoordje
vastgeknoopt en gaan,
dacht ik. Ik kreeg een fraai
uitziende startpagina in de lobby van het hotel,
maar werd vervolgens enigszins overdonderd
door de mogelijkheden. Er kon worden geko
zen uit: free sign-up (wat ik inmiddels al gedaan
bleek te hebben), pay-per-view, mall-only,

general admission,
preferred, latinum,
tier one avatar, tier
two avatar en tier
three avatar.
Uiteindelijk besloot
ik te gaan voor een
general admission
voor de zaterdag
avond met een tier
one avatar, zeg
maar je virtuele ver
schijning. Zo ging
ik dus na een cre
ditcard online bet
aling van 14,95
dollar door het vir
tuele leven als
bones62, Andorian
ensign, een van de
weinige niet-Star

fleet karakters die uit de originele serie te kie
zen was.
AI die info bleek overigens nogmaals duidelijk
te worden uitgelegd in de lobby. Ook kon je
in de lobby vooraf aan de conventie testen of
alle hard- en software naar behoren was geïn
stalleerd door gebruik te maken van een video
scherm en natuurlijk ontbrak ook een
conventielogo niet .
Verder bleek de lobby rij
kelijk voorzien van
reclame en kon er naar
hartelust worden gechat
met andere bezoekers.
Deuren naar de conven
tiezalen gaven echter
alleen een melding 'open
vanaf 2 augustus'.

Ik ging rondkijken op de website (www.vir
con.net) en bij het lezen van de namen leonard
Nimoy (Spock), George Takei (Sulu) en Walter
Koenig (Chekov) als gasten besloot ik deel te
nemen aan de allereerste virtuele StarTrek con
ventie.
Maar dat ging niet zonder slag of stoot, want
je computer bleek nogal aan wat voorwaarden
te moeten voldoen! De informatie hierover was
gelukkig wel helder en duidelijk terug te vinden
op de site.
Na wat updaten van directx, windows media
player en real player plus een download en
installatie van blaxxuncontact 5.1 was ik er met
mijn kabelmodem dan toch echt helemaal klaar
voor.

Terug naar de login site waar ik natuurlijk met
de virtuele naam 'bones' wilde gaan deelne-

Toen begon dus het
wachten tot het 'moment
suprème'. Er diende
atuurlijk wel rekening te

worden gehouden met 9
uur tijdsverschil met las
Vegas,maar dat mocht de
pret niet drukken. Net als
bij een echte conventie
gingen de deuren al wat
eerder open en dus
besloot ik 's middags rond

de klok van vijf uur in te loggen om zo'n twee
uur voor aanvang eens te kijken wat er behalve
aan acteurs allemaal te doen en te zien was.
En dat was een heleboel! Er was een heuse
shopping mali die al open bleek te zijn. Hier
stonden allerlei stands met reclameborden waar
je door er op te klikken werd doorgezonden
naar de website van de adverteerder. Zo kon je
bijvoorbeeld naar de Amerikaanse StarTrekfan
club, maar ook naar Decipher of lightspeed en
natuurlijk was er een demo van 'Nemesis' te
vinden, de nieuwe film die 13 december in
Amerika in première gaat.
Behalve de shopping mali bleek er ook een
leuk observatiepunt te zijn waar je de aarde
kon bekijken vanuit de ruimte en natuurlijk,
hoe kan het ook anders, was er een dealer
ruimte r waar onder andere gesigneerde foto's
en veel ander materiaal kon worden aange
kocht middels de creditcard.

Na met geen enkele moeite de twee uur voor
aanvang van de 'echte' conventie de tijd te
hebben overbrugd sloeg de klok lokaal inmid
dels zeven uur 's avonds oftewel 10 uur 's mor
gens in Vegas. Tijd dus om ook de andere
conventieruimtes te openen. Een melding op
het scherm met 'uw blaxxun-cache is volgelo
pen en moet worden geleegd' deed even
paniek toeslaan, maar met een muisklik en F9
werden er wonderen verricht. Fijn dat ik van
tevoren even had gelezen hoe eventuele mel
dingen te verhelpen.



Ik stoof de grand ballroom binnen en trof daar
alleen een scherm aan met 'controleer uw padd
voor de juiste aanvangstijden', hetgeen na een
luttele minuut werd opgevolgd door: 'Iadies
and gentlemen .... awarm welcome for George
Takei and Walter Koenig'. En zie daar, een per
fect geluid knalde uit mijn speakers en
streaming video was een feit! Ik besloot mijn
enthousiasme even met iemand te moeten
delen en dus belde ik met RenéCaminada die
ik telefonisch even liet meegenieten.
Na een half uurtje on stage met toch wel heel
veel geijkte vragen als 'George ben je nog
steeds politiek actief?' verlieten ze het toneel en
besloot ik mijn tijd te doden door een bezoek
te brengen aan de spellenruimte alwaar ik een
leuk trailertje van Starfleet III downloadde.

Vervolgens was het de beurt aan Kate Mulgrew
(Janeway).lk haastte mij terug, ditmaal niet
naar de grand ballroom, maar naar een soort
privé viewcabine waar ik net te laat aankwam
om de opening mee te maken. Verdraaid, dit
was een echte conventie, want dat is mij al
meerdere malen overkomen.
Kate stal echt de showen verklapte onder meer
dat ze een rol speelt in 'Nemesis'. Ook heel
leuk waren de gelaatsimpressies die in de privé
viewcabine perfect te zien waren.

Ook in LasVegaswerd het etenstijd. Hoe dit gat
te vullen? Ik besloot af te reizen naar Quark's
Bar, echt heel leuk nagebootst met een logo
boven de bar. Daar raakte ik aan het chatten
met een dabogirl die net als ik tradingeard ver
zamelaar van het eerste uur bleek te zijn.

Anderhalf uur lunchtijd vloog werkelijk voorbij.
Daarna besloot ik eerste rang te willen zitten
voor Nimoy, dus moest ik snel een privé cabine
opzoeken.

Ik arriveerde twee minuten voor tijd in een lege
videocabine . Na een minuut of vijf vertraging
stak hij van wal en wilde weten wie er allemaal
uit Europa in de zaal zaten. Nadat het ijs was
gebroken volgde een leuk half uurtje met aller
lei wetenswaardigheden. Zo vertelde hij dat hij
in zijn allereerste film (1951, 'Zombies of the
Stratosphere') ook een alien speelde. Met enige
ironie zei hij 'ja, ja ook een alien'.
Vervolgens kwam George Takei ten tonele en
vertelden ze samen dat er in San Fransisco (als
ik het goed onthouden heb) een Leonard
Nimoy theater komt. Nimoy bleek een dona
tie te hebben gedaan van 1 miljoen dollar. Na
George was het de beurt aan Walter die als
verrassing weer werd opgevolgd door Nichelle
Nichols (Uhura) ..
Na een hoog 'oude jongens krentenbrood'
gehalte, maar geweldig om (virtueel) bij aan
wezig te zijn, kwam een even oude krent,
William Shatner, ten tonele om Nimoy een oor
konde aan te bieden voor zijn gehele werk.
Het aardige van zo'n privé cabine is dat je er
echt met je neus bovenop zit, nog veel beter
dan bij een tv-opname bijvoorbeeld. Bovendien
kon je ook nog vragen stellen aan de acteur,
maar daarvan kwamen er natuurlijk hooguit
één of twee aan bod.

Er is een tijd van komen en van gaan, dus ver
liet Nimoy ongeveer een kwartier na midder
nacht het virtuele podium. Hij werd een half
uurtje later opgevolgd door Robert Duncan
McNeili (Paris)en Roxann Dawson (Torres).
Robert en Roxann stonden in het begin wat
ongemakkelijk op het podium, vond ik. Ze kon
den ook niet echt aansluiting krijgen met de
zaal .Na verloop van tijd werd dat iets beter,
maar op een vraag uit het publiek wat Robert
miste nu Voyager was afgelopen, kwam hij niet
verder dan het eten te vermelden. Pas tegen
het einde, nadat ze al waren gesommeerd dat
hun tijd er op zat, begonnen ze aan een verlo
ting van een tweetal caps met alle 9 handte
keningen van de vasteVoyager-cast. Uiteindelijk
gingen de caps van de hand voor 825 (!!) dol
lar per stuk.
Op de valreep, het was inmiddels lokale tijd
zo'n twintig over een, maakte Robert nog wat
reclamevoor een cd die hij vorig jaar had opge
nomen, waarna ze het podium verlieten.

Ik besloot om nog even terug te keren naar
Quark's Bar maar kon aldaar de tradingeard
verzamelende dabogirl niet meer vinden. Ook
de locator in mijn padd, iets wat op een echte
conventie verschrikkelijk handig zou zijn, kon de
dabogirl niet meer traceren en klaarblijkelijk
was ze al naar 'huis'.

Of ik er bij een volgende virtuele conventie
weer bij ben? Zeker weten, maar eerst ga ik
over ruim drie weken naar een echte in Atlanta.
Als het even mee zit dan volgt daarvan natuur
lijk ook een verslag in de enige echte Star Trek
nieuwsbrief van Nederland! Want tussen de
254 gasten die op dit moment zijn aangekon
digd bevinden zich ook weer heel wat Star
Trekkers.

De foto's bij dit artikel zijn gemaakt door bezoe
kersdie 'live' aanwezigwaren op deconventie,en
zijn via internet gedownload.

,=~"'''''===...".,.



SUB SPACE TRANSMISSION

Kaken met Neelix

Met dank aan Engelina Wessels

Star Trek Kookboek
Ethan PhiJIips& William J. Birnes

PlOMEEK SOEP
(4 tot 6 personen)

Benodigdheden: bouillonblokje/
kruidenbuiltje
selderij + worteltjes
crème fraîche (light)
peper/zout
tabasco

Plomeek soep is gebaseerd op bleekselderij en
worteltjes. Maak een krachtige kruidenbouil
lon van een kruidenbuiltje of bouillonblokje.
Voor de kleur kun je gepureerde worteltjes
en/of pompoen toevoegen. Laat dit goed door
warmen en voeg peper en zout naar smaak
toe. Voor een beetje pit kun je wat tabasco toe
voegen.
Bij het serveren een klein scheutje crème rrai
che toevoegen. Dit gerecht kan koud en warm
gegeten worden.

Het laatste rueuws: \'/WW tld n

I'DANIAN SPICE PUDDING
(voor 4 personen)

Benodigdheden: 1 à 2 pakjes instant vanille
pudding
25 gr. rozijnen
25 gr. ongekookte rijst
1 theelepel kaneel
'{> theelepel nootmuskaat

Maak de vanillepudding volgens de aanwijzing
op de verpakking. In een andere pan kook je de
rijst (1/2 kopje water op 25 gr. rijst), voeg een
beetje boter toe. Laat dit in circa 20 minuten
gaar worden, de rijst moet een beetje pappe
rig zijn.
Wanneer de rijst gaar is, voeg deze dan bij de
warme pudding en voeg de rozijnen, de noot
muskaat en de kaneel toe. Schenk het geheel
in een leuke vorm en laat de spice pudding
afkoelen.
Wanneer de pudding opgesteven is, serveer
hem dan met een lekkere dot slagroom

EET SMAKELIJK

TALAXIAN CHILI STEW
Ethan Phillips favoriet
(6 tot 8 personen, voor 4 personen hoeveelheid
halveren)

Benodigdheden: 2 blikken ontvelde tomaten
2 kleine potjes spaghetti
saus
2 groene paprika's
1 grote ui (of 2 kleintjes)
1 pond rundvlees
1 theelepel chilipoeder
peper/zout
olijfolie
1 limoen

Neem een stevige pan en bak het vlees, nadat
dit in kleine blokjes is gesneden, rondom lek
ker bruin in de olijfolie. Wanneer het lekker
bruin is, snij dan de paprika's en de ui in kleine
stukjes en doe deze tezamen met alle overige
ingrediënten bij het vlees (voeg een klein kopje
water toe). Laat dit alles circa 1 uur sudderen
(wel af en toe even om roeren).

Wanneer alles lekker gaar is (vlees moet uit
elkaar vallen) dan serveren met witte rijst en
garneren met schijfjes limoen.
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INTELLl6ENCE REPORT

[ohn lansen

Hebje je altijd ol afgevraagd wat het betekent als
de crew van de Enterpriseeen K klasseplaneet
betreedt? Don komt hier het antwoord op je
vraag.

Klasse A planeet: super
gosreus
De planeten van deze
klasse worden
gewoonlijk gevon
den in of buiten de
'koude zone' van
een sterrenstelsel.Zij
zijn doorgaans hon
derdveertigduizend
tot tien miljoen kilome
ter in doorsnee en heb
ben hoge kerntemperaluren
waardoor hiue wordt uilgestraald.
Door de lage stellaire straling en de hoge pla
neetzwaartekracht wordt er een dikke laag van
gasachtige waterstof en waterstofonderdelen
gevormd.

Klasse 8 planeet: gosreus
De planeten van de klasseBworden gewoon
lijk gevonden in of builen de 'koude zone' van
een sterrenstelsel. Zij zijn doorgaans vijftigdui
zend tot honderdveertigduizend kilometer in
doorsnee en hebben hoge kernlemperaturen
maar stralen veel minder hille uil. Door de lage
stellaire straling en de hoge planeetzwaarte
kracht wordt er een dikke laag van gasachtige
waterstof en waterstofonderdelen gevormd.

Klasse C planeet: reducerend
De planeten van deze klasseworden gewoon
lijk gevonden in de 'bewoonbare zone' van
eensterrenstelsel. Zij zjjn doorgaans tien tot vijf
tienduizend kilometer in doorsnee. Zij hebben
hoge oppervlaktetemperaturen, toe te schrijven
aan het broeikaseffect dat door hun dichte
atmosferen wordt veroorzaakt. Hel enige
gevonden water is in dampvorm.

Klasse 0 planeet: geoplastisch
De planeten van deze klasseworden gewoon
lijk gevonden in de 'bewoonbare zone' van
eensterrenstelsel.Zij zijn doorgaans tien tot vijf
tienduizend kilometer in doorsnee. Zij hebben
een gesmolten oppervlakte omdat zij onlangs
zijn gevormd. De atmosfeer bevat vele water
stofsamenstellingen en reactieve gassen. De
planeten van de 0 klassekoelen uiteindelijk af
en worden dan klasseE planeten.

Klasse E planeet:
geometallisch
De planeten van deze klasse
hebben een gesmolten kern
en worden gewoonlijk
gevonden in de 'bewoonbare
zone' van een sterrenstelsel.
Zij zijn doorgaans tien tot vijf
tienduizend kilometer in door-

snee. Hun atmosferen bevatten
nog waterstofsamenstellingen.
Uiteindelijk, na nog meer afkoe
len, veranderen ze in planeten
van de F klasse.

Klasse F planeet: geokristallisch
De planeten van de klasseFworden gewoon
lijk gevonden in de 'bewoonbare zone' van
een sterrenstelsel.Zij zijn doorgaans tien tot vijf-

tienduizend kilometer in doorsnee en heb
ben oppervlakten die nog aan het
kristalliseren zijn. Hun atmosferen
bevatten nog sommige giflige gassen.
Zij zullen uiteindelijk afkoelen en pla
neten van de klasse C, M of N
worden.

Klasse C planeet: woestijn
De planeten van deze klasse

kunnen in elke zone van een
sterrenstelsel gevonden worden. Zij
zijn doorgaans acht tot vijftiendui
zend kilometer in doorsnee. Hun opper
vlakten zijn gewoonlijk heet. Hun
atmosferen bevatten zware gassen en metaal
dampen.

Klasse H planeet: geothermisch
De planeten van deze klasseworden gewoon
lijk gevonden in de 'bewoonbare zone' of
'koude zone' van een sterrenstelsel. Zij zijn
doorgaans duizend tot tienduizend kilometer in
doorsnee. Zij hebben gedeeltelijk gesmolten
oppervlakten en atmosferen die vele water
stofsamenstellingen bevatten. Zij koelen af en
worden dan L klasse planeten.

Klasse I planeet: maan, asteroïde
Deze planetoïden kunnen overal in een ster
renstelsel gevonden worden. Zij worden
gewoonlijk gevonden in de baan van grotere
planeten of in asteroïdengordels. Zij zijn door
gaans honderd tot duizend kilometer in door
snee. Zij hebben geen atmosfeer. Hun
oppervlakten zijn onvruchtbaar en gekraterd.

Klasse J planeet: geomorteus
De planeten van deze klasseworden gevonden
in de 'hete zone' van een sterrenstelsel. Zij zijn
doorgaans duizend tot tienduizend kilometer in
doorsnee. Zij hebben hoge oppervlaktetem
peraturen. Dit is toe te schrijven aan de nabij
heid van een ster. Hun atmosferen zijn uiterst
dun met weinig chemisch actieve gassen.

Klasse K planeet: aanpasbaar
De planeten van deze klasseworden gewoon

lijk gevonden in de 'bewoonbare zone'
van een sterrenstelsel. Zij zijn aan

pasbaar voor kolonisatie door
mensen door gebruik te maken
van drukkoepels en andere
apparaten. Zij zijn doorgaans
vijfduizend tot lienduizend
kilometer in doorsnee. Zij
hebben dunne atmosferen. Er
zijn kleine hoeveelheden water

aanwezig.

www.tfdnl

Klasse L planeet: geo-inactief
De planeten van deze klasse worden
gewoonlijk gevonden in de 'bewoon-
bare zone' van een sterrenstelsel of in de

'koude zone'. Zij zijn doorgaans duizend
tol tienduizend kilometer in doorsnee. De lage
zonnestraling en de minimale interne hitte
resulteren in een bevroren atmosfeer.

Klasse M planeet: bewoonbaar
De planeten van deze klasseworden gevonden
in de 'bewoonbare zone' van een sterrenstel
sel. Zij zijn doorgaans tienduizend tot vijftien
duizend kilometer in doorsnee. Zij hebben
atmosferen die zuurstof en stikstof bevatten.

Het water en de levensvormen zijn
doorgaans overvloedig. Als het
water meer dan 97% van de
oppervlakte omvat, dan worden
zij beschouwd als klasseN.

Klasse N planeet: diepzee
De planeten van de klasseN wor

den gewoonlijk gevonden in de
'bewoonbare zone' van een sterrenstel

sel. Zij zijn doorgaans tienduizend tot vijftien
duizend kilometer in doorsnee. Zij hebben
atmosferen die zuurstof en stikstof bevatten.
Het water en de levensvormen zijn doorgaans
overvloedig. Als het water minder dan 97%
van de oppervlakte omvat, dan worden zij
beschouwd als klasseM.

Klasse S planeet: bijna ster
De planeten van deze klasseworden gewoon
lijk gevonden in de 'koude zone' van een ster
renstelsel. Zij zijn doorgaans vijftig tot honderd
twinLig miljoen kilometer in doorsnee en heb
ben hoge kerntemperaturen waardoor hitte en
licht worden uitgestraald. Dil zijn de
grootst mogelijke planeten,
omdat de meeste hemellicha
men die deze grootte berei
ken sterren worden.

Klasse T planeet: ultra
gosreus
De planeten van deze klasse
worden gewoonlijk gevonden in
de 'koude zone' van een sterrenstel-
sel. Zij zijn doorgaans tien tot vijftig miljoen
kilometer in doorsnee. Zij hebben hoge kern
temperaturen die genoeg hitte veroorzaken
om het water in een vloeibare staat te houden.

Klasse Y planeet: demon
KlasseY demon planeten en planetoïden van
deze klassekunnen in alle zonesworden gevon
den. Zij zijn doorgaans tienduizend tot vijf
tienduizend kilometer in doorsnee. De
atmosferische omstandigheden zijn erg slecht
en de lucht is gevuld met giftige gassen en
thermische straling. De temperaturen van de
oppervlakte kunnen meer dan 500 graden
Kelvin bereiken.



Dirk Bontes

De Vulcan als karikatuur

Enkelejaren geleden hoorde ik tijdens een uit
zendingvan het televisieprogrammaNoorderlicht
een onorthodox wetenschapper kunst op een
nieuwemanier definiëren.Kunst,stelde hij, ken
merkt zich doordat het een vervormd beeld van
de werkelijkheidgeeft, doordat die werkelijkheid
wordt overdreven.Zo'n overdrijving wordt mijns
inzien bij uitstek belichaamddoor de karikatuur.

De fantastische genres - science fiction, fantasy
en horror - onderscheiden zich doordat ze een
beroep op zowel de ratio als de ziel doen. Paul
Harland heeft de 'senseof wonder' die science
fiction oproept ooit het orgasme van de ratio
genoemd en ik denk dat hij daarin gelijk heeft.
Meer nog dan andere kunstvormen, bedienen
deze genres zich van karikaturen: van werelden
en universa, van ecologieën, van maatschap
pelijke structuren en culturen en beschavin
gen, van technologieën en van hun
protagonisten. In de fantastische genres kan
de kunstenaar zich uitleven, want de essentie
van de fantastische genres is de ongebreidelde
creativiteit die eraan ten grondslag ligt. Dat
scala van mogelijkheden tot karikaturiseren
geeft de kunstenaar de gelegenheid de mens,
zijn geest en ziel en omgeving op geheel
nieuwe manieren en onder geheel andere
omstandigheden dan de gebruikelijke tegen
het licht te houden en ons aan het denken te
zetten.

De menselijke geest is van oudsher het studie
terrein geweest van de - spiritueel geïnteres
seerde - filosofen en geestelijkheid. Zij stelden
vast dat de menselijke geest uit drie compo
nenten bestaat: het ik of ego, de goddelijke
ratio en de dierlijke ziel. Later begaven psy
chologen zich op het terrein van de geestelijk
heid, kwamen tot dezelfde bevinding en gaven
de drie componenten de nieuwlichterlijke
namen ego, superego en id, zodat ze konden
claimen dat ze iets nieuws hadden bedacht.
Het instrument bij uitstek om de menselijke
geest te verkennen is voor de schrijver van de
fantastische genres de anderling, die per defini
tie in een of andere hoedanigheid van de mens
verschilt. De halfmenselijke Spock heeft punt
oren, groen bloed, nogal merkwaardige wenk
brauwen en is buitengewoon sterk, maar die
uiterlijke kenmerken zijn niet wat hem tot een
anderling maakt. Spock is voor de fan herken
baar als een anderling omdat zijn geest van de
menselijke verschilt en dat maakt hem interes
sant. Spocks geest is een karikatuur van de
onze: logisch, analyserend, nieuwsgierig,
moreel, humoristisch en totaal emotieloos, alle
maal eigenschappen van de menselijke ratio.
We voelen en herkennen een affiniteit in Spock.

De Vulcan is een supermens, niet vanwege zijn
bovenmenselijke kracht en bijzondere fysiolo
gie, maar vanwege zijn uitzonderlijke intellec
tuele prestaties. De Vulcan is geheel gericht op
het cerebrale, op de rationele functionaliteit

van zijn geest en dat is de reden van zijn supe
rieure intellectuele prestaties.
De intellectuele superioriteit van de Vulcans is
geen aangeboren, genetisch overdraagbare
eigenschap, maar een verworven eigenschap.
Vulcans worden wel degelijk met de drie com
ponenten van de menselijke geest geboren.
De hartstochten en emoties die hun ziel
opwekt, bleken evenwel zulke verschrikkelijke
en vernietigende oorlogen te veroorzaken, dat
de Vulcans ervoor kozen een filosofie te beoe
fenen waarbij de emoties door mentale oefe
ningen worden bedwongen of geneutraliseerd.
Niet alle Vulcans accepteerden deze filosofie
van Surak. Eendeel der bevolking wees hem af
en emigreerde van Vulcan naar de planeten
Remus en Romulus alwaar ze het oorlogszuch
tige en dynamische Romulaanse Sterrenrijk
vormden.

Door dominantie te verlenen aan het godde
lijke, rationele deel van hun geest en hun dier
lijke ziel te onderdrukken, benaderen de
Vulcans het niveau van een hoger wezen, maar
daarvoor betalen ze een verschrikkelijke prijs,
namelijk de misvorming van hun geest en de
camouflage van hun ziel.
Hier op aarde komen misvormingen van de
geest zoals die door de Vulcans worden bedre
ven, al dan niet opzettelijk, in diverse vormen
ook voor, waardoor eveneens 'supermensen'
kunnen ontstaan. Voorbeelden kunnen zijn de
uitzonderlijke intellectuele prestaties van som
mige autistische mensen en idioten, van de
manisch depressieven, van de geheel emotie
loze depressieve mensen, van rekenwonders,
van de monniken van oosterse religies en van
celibataire christelijke monniken uit het eerste
millennium. De oosterse monniken, zoals de
Hare Krishna, neutraliseren al hun emoties en
driften en concentreren zich uitsluitend op het
oefenen van de rationele functionaliteit van
hun geest. AI deze mensen zijn dankzij de al
dan niet opzettelijke misvorming van hun geest
in bepaalde opzichten supermensen - en vaak
volgens de maatstaven van een normaal mens
gek. Evenzo moet dan de Vulcan als gek wor
den gekarakteriseerd; niet alleen volgens men
selijke normen, maar ook vanuit de Romulaan
bezien.

De opzettelijke misvorming van de geest met
het doel als verworven eigenschap tot 'super
mens' te worden is karakteristiek voor een lager
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wezen dat een hoger wezen tracht te emu Ieren.
Er kleeft een verschrikkelijk nadeel aan deze
strategie: de verworven eigenschap is niet erfe
lijk. Erfelijk is hooguit het vermogen de geest te
misvormen.
Eenpopulatie evolueert van een dierlijk niveau
naar dat van een hoger wezen wanneer de
genetische eigenschappen die karakteristiek
zijn voor hogere wezens (onbaatzuchtigheid,
bevattingsvermogen, creativiteit) in toene
mende mate in de populatie voorkomen Dit
vindt versneld plaats bij een bewuste selectie
van die eigenschappen door de kieskeurige
vrouwelijke sekse,oftewel, wanneer de vrouw
winkelt bij de beschikbare partners. Gelukkig
kan een vrouwelijke Vulcan dat doen, want bij
de Vulcans hebben de vrouwen de macht: hun
beschaving is matriarchaal van opzet. In hoe
verre een dergelijke selectie bij de Vulcansslaagt
is echter de vraag, want een winkelende vrou
welijke Vulcan kan immers makkelijk in de luren
worden gelegd door een verworven eigen
schap aan te zien voor een aangeboren eigen
schap. De winkelende Romulaansevrouw heeft
dat nadeel niet en alleen om die reden al mag
verwacht worden dat de Romulanen de biolo
gische evolutie van dier tot hoger wezen snel
ler zullen volbrengen. Romulaanse mannen
zouden bij vrouwelijke Vulcansgewilde partners
moeten zijn.
De telepathische begaafdheid van de Vulcans
kan misschien door de valse façade van de ver
worven eigenschap heenprikken. Een voor
beeld daarvan treffen we bij de breuk tussen
Spock en zijn verloofde T'Pring, met wie hij
sinds zijn zevende jaar een telepathische band
heeft. Wanneer Spock in zijn zevenjarige 'must'
raakt - de zogenaamde pon farr -lokt T'Pring,
die geen trek meer in hem heeft, een - dierlijk
- duel tot de dood uit tussenSpock en Kirk met
haar als inzet ('Amok time'). Ze trouwt uitein
delijk met de Vulcan Stonn, die ze kennelijk
superieur acht aan Spock. De vraag is echter op
welke eigenschappen de vrouwelijke Vulcan
selecteert: op een aangeboren dominantere
ratio en een minder eigenzinnige en minder
zelfzuchtige ziel, of op een krachtiger ziel die
totaal geneutraliseerd wordt door de geoe
fende ratio? In het laatste geval, dat waar
schijnlijker is omdat de vrouwelijke Vulcans
moeilijk onderscheid zullen kunnen maken tus
sen de aangeboren ratio en de geoefende ratio,
zullen de Vulcans in de verkeerde richting evo
lueren. De Vulcans lijken door de 'vredelie
vende' filosofie van Surak in een evolutionair
doodlopende straat te zijn beland.
De oorlogszuchtige Romulanen daarentegen
hebben de toekomst. Spocks latere missie hen
te bekeren tot de filosofie van Surakisgedoemd
te falen.

" END TRANSMISSION
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The Emergency
Mail Hologram

Bestelezers,
Uitgaande van het gezegde 'geennieuws isgoed
nieuws', neem ik aan dat het feit dat er de laat
ste tijd weinig brieven van u binnenkomen, bete
kent dat het allemaal erggoed gaat en niemand
ergensproblemen mee heeft. Indien dit toch iets
andersligt, verneemik dat graag van u. Voorlopig
ga ik ervan uit dat de mensen van The Flying
Dutch hun werk allen heelgoed doen. Om dit te
onderstrepenvolgt hier iets wat de Belgischecol
lega'sna deconventieIn Dordrechtgestuurd heb
ben. Het iswel evenblijven stekenin subspace,er
was eenprobleem met incompatibele systemen,
begreep ik van Torres.Maar hier is het dan:

Eenberichtje van jullie Belgische tegenhangers:
de samenkomst te Dordrechl was gewoonweg
zalig!
Toffe sfeer, veel nieuw koopmateriaal gezien
(en natuurlijk gekocht): voor herhaling vatbaar.•
Eenleuk compliment aan de damesen heren van
deconventiegroepvan de TFD,allewerk wat door
hun verzet is, loont in elk geval demoeite.

Als tweede kan ik u voorstellen aan een talent:
Julia Stuber heeft een gedicht geschreven over
haar Star Trekgevoel. Alleen jammer dat niet
Voyageren ik haar favorieten zijn:

STARTREK

Ik ben een grote StarTrek c.q. Fanlasy/Sci-fi fan,
Envind het leuk om een keer hierover in dicht
vorm te schrijven,
Ik ben pas lid sinds feb. '02 en hoop dat nog
lang te blijven,
En hoop dat jullie Nieuwsbrief re(d)acties net
zo enthousiast is als ik ben.

Midden jaren 70 keekik naar Star Trek
op het Duitse net,
'BeamenSiemich auf, Scotly' is het zinnetje

dat altijd bij mij is blijven hangen,
Erbestond nog niet zoiets als Kindernet,
Als klein meisje van 7 wilde ik boevenuit de

ruimte vangen,
In mijn kennissenkringzijn er weinig vrouwen,
Die van sciencefictionof fantasy houden,
Door mijn ouderebroers is die voorkeur

behoorlijkgevoed,
De ene houdt van Arthur C. Clarke tot de

'Duin<boeken.
De ander houdt van 'Silent Running' tot 'Alien

I t/m 4',
Ik kan thuis zelfs een 'Star TrekWeekend'

houdendan ben ik 2 dagen zoet.

Ik struin winkels af om oude delen van o.a.
DS9 te zoeken,

Zoals 'De bruiloft tussen Worf en Dax' doet
mij veelplezier,
Mijn ene broer is gek op Kesde ander op

Sevenof Nine,
Zelf vind ik B'Elanna demooist Borg in

'Unimatrix Zero:
Toenik klein was wilde ik de vrouw van

Captain Kirk zijn,
Naarmate ik ouder werd werd Mr. Spockmijn

ultimo te hero,
"îhis side of Poradise' is toch wel mijn favo

riete aflevering.

Vanalle seriesvind ik TheOriginal Serieshet
leukst om te zien,
Alle bezochteplaneten hebben net als Aarde

zuurstof; de sfx zijn om te huilen,
Het is zo aandoenlijk; anno 2002 voor de sfx

een dikke tien,
Ik zou zo mijn woning voor een 'Bird of prey'

willen ruilen,
Alle vrouwen vollen voor Captain Kirk, zelden

op Mr Spockof Bones,
Veelleken verwarren Star Warsmet Star Trek,
Sorry hoor, moor 'tnsurrection' is toch heel

wat anders don 'Attack of the Clones',
Zelf houd ik van 'Toto! Reco//'tot 'Pitch Black:
Als donkere vrouw is Iieutenant Uhura mijn

favoriete actrice,
Nu niet eenseen zwarte bediende,maar een

telefoniste op het deck.

Voorgekleurde speelsters,
eenware ambassadrice,
EenRus,Vulcon,Aziaat of Ier, erg gewaagd

voor die tijd,
De 7e interraciale kus op de Amerikaanse t~

tussenmister Spocken lieutenont tlhuta, ver
rassing!
Amerikaansescriptschrijverszijn erg ouder

wets,
Eindelijkeen zwarte captain Sisko(DS9) en

captain Janeway(STV),een vrouw die leidt,
In de jaren '90 nieuwe wegen ingeslagen en

volopgeklets.

Ik hoop dat er nog meer Trekkieszich zullen
aanmelden en zich zullen verspreidenals een
blinde olievlek.
Benblij dat verschillendeseriesop de commer

ciëlezendersworden herhaald,
No het WKvoetbal kon weer worden doorge

gaan met STVop de maandagavond,
De afgelopen weken heb ik echt heel erg

gebaald,
Helaas is voorbij Star TrekTOSdie BBCuit

zond.
Hopelijk komt de Enterprise

op de Nederlandsebuis,
De verholen zijn boeiend

en staan als een huis.

Welvroag ik mij of of mijn database nu in de war
is, of dat er nog iets is dat erniet instaat. Volgens
de logboeken van de Enterprise 7701, was het
namelijk captain Kirk die de eerste interraciale
kus met Uhuro uitwisselde. Of is zij er toch in
geslaagd om door de Vulcon logica heen te bre
ken en Spocktot een zoen te verleiden?

Geachte mensen van TFD,

Bij deze wil ik jullie iets vragen over Enterprise.
Mijn vraag is wanneer deze serie in Nederland
op tv te zien zal zijn. In het juni nummer van
jullie blad, dat ik overigens eind juli ontvangen
heb, werd deze vraag meen ik ook al gesteld,
maar jullie konden daar toen geen antwoord op
geven. Dit lijkt mij nogal vreemd, omdat jullie
als fanclub toch contacten onderhouden, of in
ieder geval zouden moeten onderhouden, met
zowel Paramount Viacom als met SBSbroad
casting en de AVRO. Via deze kanalen zouden
jullie steeds het laatste nieuws in het blad kun
nen zetten.
Tevens wil ik middels deze brief een oproep
doen aan alle leden en overige fans om een
brievencampagne te starten aan de AVRO of
Paramount om er voor te zorgen dat deze zen
der de uitzendrechten in handen krijgt en niet
SBS.We weten immers allemaal hoe goed de
commerciële omroepen met series omgaan.
Vijf nieuwe afleveringen, dan vier weken niets
en dan drie herhalingen gevolgd door een aan
tal nieuwe afleveringen. Daarna begint het rij
tje weer van voor af aan. Ik heb me altijd
afgevraagd of het nu echt zo moeilijk is de
serieszoals in de VSuit te zenden. Daar begin
nen ze rond september met een reeksvan circa
13 afleveringen (een half seizoen). Rond de
kerst hebben ze dan een winterstop van 2
maanden waarin de best bekeken afleveringen
worden herhaald en daarna zenden ze de
andere helft van het seizoen uit. Zo zou je in
Nederland altijd mooi parallel lopen met de
VS, bijvoorbeeld consequent 1 jaar achter.
Verder vallen ook de cliffhangers mooi op hun
plaats, met de bijbehorende pauzes tussen de
twee delen van 2 of 4 maanden.
Misschien dat jullie deze brief ook aan de AVRO
door kunnen sturen, ik heb hun adres namelijk
niet.

In afwachting van jullie antwoord,
Live long and prosper.
David Campbell •

Besteheer Campbelt.
Ik hoop natuurlijk dat ze nog heel lang doorgaan
met Voyageruitzenden, hoe vakerhoe beter.Wat
Enterprisebetreft, kan ik geen uitspraken doen,
omdat ik geen schema'sken van de Nederlandse
omroepen. Naar ik begrijp uit uw brief en van
vaker horen zeggen,gaan de tv-zenderser in uw
land niet echt consequent mee om. Ik kan dus
alleenmaar het beste voor u hopen. Ik weet niet
of brieven schrijvenu iets verderhelpt, maar dan
weten de omroepen misschienwel hoe de senti
menten onder de kijkers liggen. Baat het niet,
schaden doet het ook niet zou ik zeggen.

• Hai die Flying Dutch,

Bij deze ontvangen jullie een foto van mijn tuin.
Ik heb samen met mijn zwager het Star Trek
symbool + Federation in de straat verwerkt (je
moet toch wat als fan). Ik ben al een paar jaar
lid en het bevalt best. Interessant blad, con
venties, kortingen. Op de conventies kun je



tenminste lekker gezellig met mensen praten
die dezelfde hobby (tik) hebben.
Ga vooral zo door, zodat wij als leden voor een
kleine prijs veel informatie en gezellige con
venties hebben.

Greetings,
C. Velthuis

De TFDdankt u voor het compliment. Leukdat u
uw straat een beetje opgefleurdheeft.

Dit was het weer voor deze keer.Uw EMHgroet
u en tot de volgende maal.

Paul Ploeg

Tora Zlyal

Gespeelddoor: CyiaBotten, TracyMiddendorf,
Melanie Smith

We zien Tora liyal voor het eerst wanneer in
2372 major Kira Nerys op Deep Space Nine
een bericht ontvangt van Razka Karn, een
oude vriend uit het Bajoraanse verzet. Hij
meldt dat hij een spoor heeft gevonden van
het Cardassiaansevrachtschip Ravinok,waar
mee Bajoran gevangen door de Cardassians
werden getransporteerd. Eénvan de gevan
genen aan boord was Lorit Akrem, een
gemeenschappelijke vriend van Kira en
Razka.Kira gaat op onderzoek en krijgt hier
bij onverwachts gezelschap van Gul Dukat,
die namens de Cardassian regering mee
gaat. Dat achter zijn aanwezigheid meer
schuil gaat dan normale belangstelling blijkt
wanneer Kira en Dukat het wrak van de

•

Ravinok vinden op de planeet Dozaria. Uit
onderzoek op de planeet komt naar voren
dat het schip is aangevallen door de Breen.
In het wrak vinden ze een lijst met gevan
genen waarop naast de naam van Lorit
Akrem, ook de namen Tora Naprem en Tora
liyal staan. Als Kira Dukat hiermee confron
teert, geeft Dukat toe dat hij tijdens de bezet
ting van Bajor een buitenechtelijke
verhouding had met de Bajoran Tora
Naprem en dat uit die verhouding in 2353
Tora liyal is voortgekomen. Dukat geeft ver
der te kennen dat alsze liyal vinden hij haar
zal doden. Het is op Cardassia namelijk een
schande als je buitenechtelijke kinderen hebt.
Bij de bevrijdingsactie die Dukat en Kira op
het Breen-gevangenenkamp uitvoeren, vin
den ze liyal. Dukat wil haar doden maar
Kira weet dat te verhinderen en hem ervan
te overtuigen liyal te accepteren en haar
mee te nemen naar Catdassla. Dat men dat
op Cardassia niet echt weet te waarderen
blijkt wel bij aankomst. De familie van Dukat
keert zich van hem af, en de regering degra
deert hem in rang. Hij wordt nu slechts kapi
tein van een vrachtschip, de Groumall. liyal
vergezelt hem daar. Ook aanwezig op dat
schip is Damar. Als later dat jaar Dukat de
opdracht krijgt om Kira naar een conferen
tie te brengen, komen ze in conflict met een
stel Klingons. Daarbij veroveren ze de Bird
of-Prey van de Klingons. Daarna blijft liyal
op verzoek van Kira Nerys op Deep Space
Nine, die een verblijf daar beter voor liyal
vindt dan met haar vader op een oorlogs
schip. Gedurende de tijd dat ze op Deep
Space Nine is ontwikkelen zich bij liyal spe
ciale gevoelens voor de kleermaker Elim
Garak. Dit tot ongenoegen van Gul Dukat die
Garak als een aartsvijand beschouwt. Het
onbezorgde leven van liyal op Deep Space

Nine duurt ongeveer anderhalf jaar. Dan
wordt liyal met alle andere burgers van
Deep Space Nine geëvacueerd omdat de
Cardassians, die zich bij de Dominion heb
ben aangesloten, Deep Space Nine aanval
len. Tijdens haar verblijf op Bajor loopt ze
colleges aan de universiteit, waar ze een aan
leg toont voor de beeldende kunsten. le is
daarin zo goed dat de directeur van het
Cardassian instituut voor beeldende kunsten
interesse in haar werk toont. Hij gebruikt
haarwerk in een tentoonstelling voor nieuwe
kunstenaars. Daardoor belandt ze echter ook
weer op Deep SpaceNine. le wil dat ook zelf
want door de meeste Bajoranswordt ze niet
gezien als een vriendin van Kira Nerys, maar
als de dochter van de gehate Gul Dukat.
Teleurgesteld in haar vaders vroegere en hui
dige houding ten opzichte van de Bajorans
keert ze zich van hem af en sluit ze zich aan
bij het Bajoran verzet tegen de bezetting
van Bajor door de Dominion. le helpt bij de
sabotage van Deep Space Nine tijdens de
herovering van het station in 2375 door de
Federation en de Klingons. le moet dit ech
ter bekopen met de dood. Tijdens de ont
ruiming van het station door de Dominion
wordt ze vermoord door Glinn Damar. le
sterft in de armen van haar vader.

Dit alles is onder andere te zien in de vol
gende DS9-afleveringen:
• Indiscretion • Return to Grace
• For the Cause • In Purgatory's Shadow
• By Inferno's Light • Sonsand Daughters
• Sacrifice of Angels

Gebruikte literatuur: Star TrekEncyc/opedia



Ik hoop dat u allen net zo'n goede vakantie
gehad hebt als ik. Na de vakantie begon het
werk, maar gelukkig ook de hobby, weer snel.
Maar dat is geen probleem, want StarTrek ver
veelt me nooit.

We hebben alweer de promotie-activiteit in Artis
en de ledenactiviteitendag in de Efteling achter
de rug en ik hoop dat beide dagen een groot
succesgeworden zijn. Binnenkort iser natuurlijk
weer Utopia III met Ethan Phillips, Voyager's
ambassadeur, kok, moraal officier en wat is hij
eigenlijk niet? Wat hij wel is, kan iedereen zien
op Utopia III 19 Sr 20 oktober in Scheveningen.
Ook weet ik dat onze conventiewerkgroep al
weer druk bezig ismet de activiteiten voor 2003.

Bij deze nieuwsbrief heeft u de acceptgiro voor
volgend jaar gevonden. Tot onze spijt hebben
we de prijs moeten aanpassen. Waarschijnlijk
was de TFD een van de weinigen die de over
gang van de gulden naar de euro niet aange
grepen heeft voor een verhoging, maar omdat
alles duurder geworden is, zijn wij jammer
genoeg ook genoodzaakt de contributie op te
trekken.

Verder heeft Ad Postaangegeven te willen stop
pen alssecretarisvan de verenigingen, dus ishet
bestuur op zoek naar een nieuwe secretaris.
Wat doet de secretaris van onze vereniging?
Hij/zij is lid van het dagelijks bestuur, beheert de
postbus en ons e-mail adresinfo@tfd.nl. maakt
met de voorzitter de agenda voor de bestuurs
vergaderingenen notuleert deze vergaderingen.
Verder notuleert de secretarisde algemene jaar
vergadering.
Kandidaten voor deze functie moeten een goede
beheersing van de Nederlandse taal hebben en
bereid zijn om een keer per maand in de buurt
van Utrecht 's avonds te vergaderen. Hij/zij moet
in het bezit zijn van een computer met interne
taansluiting. Indien u interesse heeft in deze
functie of meer informatie wilt, kunt u een
berichtje sturen naar de TFD, postbus 135, 3500
AC Utrecht.

Ikga stoppen, want er ligt momenteel een DVD
uit de TNG-box IV in mijn DVD speler en ik wil
gewoon weer even genieten van Picard en zijn
crew.

Grand Nagus EriC

THE FLYING DUTCH fanclub is
de enige echte Nederlandse
Star Trek vereniging
Postadres: Postbus 135, 3500 AC Utrecht
Telefoon: 06 - 55 90 7543
Telefax: 0181 - 68 71 53
E-mail:
Website:

info@tfd.nl
www.tfd.nl

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

Voorzitter
EriC van der Ven

Penningmeester
EngelinaWessel

Secretaris
Ad Post

Public relations
Frank Maurits

Vrijwilligerscoördinatie
Ronaid Gordijn

Zakelijke contacten, advertenties
Johan de Wolff

Evenementencoördinatie
RenéCaminada

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

ledenadministratie
Chantal Scholten
tfd@tfd.nl

conventiegroep
Marc Ghijsels
james_t_fazar®hotmall.com

redactie
PetraWestveer
redactle@tfd.nl

website
Wytse Kloosterman
webmaster®tfd.nl

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
(€ 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
t) Korting bij bijeenkomsten

van de vereniging
t) Via onze website actuele informatie

www.tfd.nl

\Ir:: IoII11Zr::I\J'

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 StarTrek.

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

Het is de vereniging alleen toegestaan adresge
gevens te verstrekken aan derden als u daar
schriftelijk toestemming voor gegeven heeft via
uw inschrijfformulier of via een briefje naar TFD,
postbus 135, 3500 AC Utrecht.
Als u ons geen schriftelijke toestemming gege
ven heeft, kunnen wij ook niet naar Star Trek
handelaren bevestigendat u lid bent. U kunt dan
helaas geen gebruik maken van een eventuele
korting voor leden van de TFD.

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!

American Book Centre, The
Kalverstraat 185, 1012 XC Amsterdam
American Book Centre, The
Koningstraat 40 (vlakbij stadhuis), Arnhem
Card Sr News strips
Agnietenstraat 12, 2801 HX Gouda
C's
Lengweg 82, 3192 BL Hoogvliet
Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33, 5611 JSEindhoven

Hobby Modelbouw Dordrecht
Voorstraat 360, 3311 CX Dordrecht
Simtasia
Nieuwe Haven 116, 2801 ECGouda
Twilight Zone
Voorstraat 432, 3311 CX Dordrecht
Wonderland
Soembawastraat 54a, 1095 XC Amsterdam
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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 kunt jezelf
bijna wekelijks op de hoogte laten houden via
TFD Hotnews!

UTOPIA 1112002
Gast: Ethan Philips (NEELIX!! I).

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

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

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

GALILEO 7
jonathan Frakes,Robert Picardo,
Aron Eisenberg, Max Grodenchik,
Ethan Phillips, Chase Masterson en
Majel Roddenberry
StadthaIIe Bielefeld, Duitsland
www.galile07.de

Gasten:

Lokatie:
Info:

Meld je nu aan: tfd_hotnews@hotmail.com

FEDCON XI
nog niet bekend,
Voorlopig; Connor Trinneer, james
Marsters, jason Carter
Hotel Maritim, Bonn, Duitsland
www.fedcon.de

Gasten:

Lokatie:
Info:
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StarWars conventie Echo Basein de Blokhoeve
te Nieuwegein.
Speciale gast: de schrijver van Star Trek: The
Motion Picture

HCCdagen, JaarbeursUtrecht. De TFD is er bij!

Strips & Science Fiction
Maak nu je verzameling compleet!

L Bel: 06-53920451 ,
of e-mail naar:wgoverde@kabelfoon.nl

Gespecialiseerd in Amerikaanse Import

Wat bieden wij?- • 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

NO SUBTIT~ES
Original Motion Picture Company

'lij leveren middels po. torder verkoop;
• Alle" . . h en andere \C1 1 ,', zonder ondertiteling
• Amerikaanse 1"SC-VHS import
• Import van DVD's en CD's
• Science Fiction Merchandise
• SUil'Trek Uniforms en (gesigneerde) foto's

AaHdiediH9: Bij vaste verzending van series géén verzendkosten.
Sorl")! No Subtitles • Postbus 412, 2180 AK Hillegom

Tel.: Ji ~ , Fax: 0252 - 52 55 28
E-mail: info@sony.demon.nl • Website: www.sony.demon.nl

• Als u een abonnement neemt op:
Star Trek videobanden

TOTAAL RUIM 25.000 TITELS LEVERBAAR
---



PROMENADE ReplicatorRoom Ei;. Oude Maqazmes

Oude The Flying Dutch
Magazines te koop

Verzamelnu alle magazines ooit uitgegeven!

Jaargang 1995/1996
September 1995 € 1/"
December 1995 € 1/"
nr 01 van 1996 € 1/"

Jaargang 1997
nr 01 van 1997 Uitverkocht
nr 02 van 1997 € 1,50
nr 03 van 1997 € 1,50
nr04 van 1997 € 1 50,
nr 05 van 1997 € 1,50
nr06 van 1997 € 1,50

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

GEZOCHT:

Tricorder, het liefst DS9
maar een The Next Generation is ook goed.

Denniskoolen@hotmail.com IJ
0615278141 ~

Jaargang 1999 Jaargang 2002
nr 01 van 1999 € 1 so nr 01 van 2002 Uitverkocht,
nr 02 van 1999 € 1 S" nr 02 van 2002 € 3 ss, ,
nr 03 van 1999 € 1/" nr 03 van 2002 € 3 .s,
nr 04 van 1999 € 1/" nr 04 van 2002 € 39S,
nr 05 van 1999 € 1 ~",
nr 06 van 1999 € 1 S" Afhankelijk van hoeveel bladen je bestelt,,

komen daar de volgende verzendkosten bij:
Jaargang 2000 1 t/rn 3 magazines + € 2/s
nr 01 van 2000 € 3,'s 4 t/m 10 magazines + € 3,00
nr 02 van 2000 e 3 .s

r

nr 03 van 2000 € 3" Jekunt de oude magazines bestellen via:,
nr 04 van 2000 € 3 .s Postbus 135, 3500 AC te Utrechtr

nr 05 van 2000 € 3,'s o.v.v. Nabestellen oude TFD magazines
nr06 van 2000 € 3,'s of via e-mail: tfd@tfd.nl

Jaargang 2001 NABESTELLINGEN BLAD:
nr 01 van 2001 € 3,'s De volgende bladen zijn na te bestellen bij onze
nr 02 van 2001 Uitverkocht verzendservice.Het kan voorkomen dat een blad
nr 03 van 2001 € 3,9s bij deverzendserviceisuitverkocht, maar nog wel
nr 04 van 2001 e 3" via de TFD stand te verkrijgen is.Alsueen bepaaldr

nr 05 van 2001 € 3," nummer zoekt, is het dus raadzaamom tijdens
nr 06 van 2001 € 3 .s een activiteit van de vereniging even bij de stand,

langs te lopen. De nummers waarbij 'uitverkocht'
staat, zijn echter ook bij de stand niet meer lever-
baar.

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

Adres:

r-------------------------------------------------------------------
Naam: lidnummer "0: l I I I I I

The Flying Dutch o.v.v. Replicator Room,
Postbus 135, 3500 AC Utrecht

Postbus:
Tht! nymg outen neemt geen enkele verani
woordinq voor de inhoud van deadvertenties die
geplaatst worden in deze rep/icator room.
Advertenties die illegaal kopiëren aanbieden wor
den geweIgerd.

woonpladt"

Telt!oonnummt'r:l J J. I I i . I 1 E·md":

Mlln ddv.rlrnt,~ voor de Rrphcator Room '" o TE KOOP: o AANGEBODEN:

advertenties kosten € 1,50 per regel



Vanaf nu leverbaarl
ENTERPRISE BROKEN BOW TEAM
De set bestaat uit: Captain ArCher.rmm<
T'Pol, Travis, Reed, Silik & Klang. "
Evenals bij de andere sets: .
10% KORTING bij aanschaf en .
bestelling van de gehele set! ". I .'

Nu voor te bes/ellen, leverbaar vanaf de zomer I
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)

IJENTERPRISE oELUXE FIGURES
Nu voor te bestellen: Captain Archer Deluxe aktie-

. figuur en Malcolm Reed Deluxe figure. Beide worden
geleverd met mooie, goed gedetailleerde diorama.

LEVERBAAR 2002 (Prijsis helaasnogniet bekend,maarzal zeerzekerscherpworden !)

STARTREK NEXT GENERATION OVO
BOXSET SEIZOEN II
Leverbaar vanaf 30 september TFD-prijs: € 109.99
Seizoen 5 rond eind november leverbaar.

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

NEMESIS AKTIEFIGUREN
Vanaf € 13.99 per stuk. n.~;;;;;;;
Dezeaktiefiguren worden
rond oktober 2002
verwacht.

De set bevat onder andere: Jean-Luc Picard, Data, Viceroy
en Shinzon. Voorbestellen is handig, i.V.m.beperktevoorraad!

DÉ FILM-POSTER STARTREK NEMESIS
Eind dit jaar in de bioscoop, nu al leverbaar € 8.99

STARTREK MINI-MATES
Leuke kleine (lijkend op lego) figuren van
Star Trek The Original Series.De volgende
figuren zullen leverbaar zijn: Bones, Kirk,
Speek, Gorn, Khan en Mugato.
Alleen leverbaarals completesel/
Verkrijgbaarrond ok/ober 2002.
Voorbestellen is aan te bevelen.

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 he/ 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

Asylum, dus kant-en-klaar.
Dit model van de Enterprise NX-Ol is GEENbouw
model, maar een kant-en-klaar "speelgoed"model.
€ 33.99

ENTERPRISE WEAPON SET
Per stuk, los: € 2l1.99
Per set: € lI7.00

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

afgebeeld, verkrijgbaar in de maten L en XL.

VIDEO: ENTERPRISE 1.06 NU LEVERBAAR!
Enterprise 1.07 is voor te bestellen. Verwacht rond 08 oktober 2002.

Kijk op www.warp9.nl subgroep Enterprise voor het release schema

Nu te bes/ellen & nu leverbaar:
STARTREK JANUS GATES BOOK I - 3
Classic serie: Janus Gates, nu leverbaar!

Ookte bestellenen nu leverbaarde volgendeboeken:
Star TrekAmazing Stories & Starfleet Survival Guide

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

Uiteraardhebbenwij naastdevelegenoemdeartikelenook eengroot assortimentuit de andereseriesen films
Bekijk onzewebsite: enonzenewsflash:www.warp9.nl/news/newsflash.htm!Dezeworden zeerregelmatigge-update!

Meld je aan voor onzemailinglist op enwordt automatischop de hoogte gehoudenvan alle nieuwtjesI

_ïliiiiiiiiiii_
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