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Redactioneel
Zo, nu eerst een raktajino!
Daar zijn we wel aan toe aan het einde van dit veelbewogenjaar. Er is in 2002 heel wat gebeurd op
het gebied van releases(met als hoogtepunt de DVD boxen van TNG), allerlei TFDactiviteiten, het
gedenkwaardige bezoek van Patrick Stewart aan Nederland, en nog veelmeer dat ik hier niet alle
maal ga opsommen. Om dit jaar op een waardige manier af te sluiten, presenteert de redactie hier
met enige trots eenspecialeextra dikke uitgave van wat onze Grand Nagus EriCzo eufemistisch'de
nieuwsbrief' noemt. Met onze hartelijke dank aan Paramount, dat dezeuitgave mogelijk maakte.
Het einde van eenjaar is traditiegetrauw een tijd van terugblikken. Daarom is deze uitgave voor een
groot deelgeweid aan Voyager,nu dezeserieook in Nederland tot eeneindegekomen is.Als we dan
toch aan het terugkijkenzijn, wil ik meteen allemensenbedanken diegeholpen hebbenweereenjaar
gang van dit blad tot stand tebrengen: het bestuur,de redactieleden,de vrijwilligersvan deStarchaser,
onze trouwe adverteerders,alle leden die hun artikelen en brieven instuurden en natuurlijk alle leden
die de TFDspringlevend houden door gewoonweg lid te zijn en te blijven.
Eenspecialedankbetuiging gaat uit naar Walter Bravenbeet.die de vormgeving van de laatste vier
bladen verzorgd heeft. Hij hielp niet alleen de redactie uit de brand toen we een nieuwe vormgever
nodig hadden, maar beweeseenzeergemotiveerd redactielid te zijn. Zijn aanstekelijkeenthousiasme
zorgde ervoor dat we extra ons best gingen doen om de inhoud van het blad net zo goed te krijgen
als zijn mooie visuelewerk. Helaasis hij ten prooi gevallen aan het RSI-monsteren moet hij zijn werk
voor de redactie staken. Walter,dank voor je inzet en ik hoop dat je volgend jaar de redactie wel kri
tisch in degaten blijft houden.
Voor2003 staan ons weer de nodige uitdagingen te wachten: natuurlijk een nieuwe vormgever vin
den, maar ook weerzesuitgaven vullenmet leukeen informatieve stukken over onzegrote hobby Star
Trek.Gelukkig belooft het weer eenmooi jaar te worden, met de Nederlandse releasevan 'Nemesis:
nog meer DVD boxen, weer vele TFDactiviteiten en wie weet wat nog meer. Blijf dus vooral komen
met artikelen, opmerkingen en suggesties,dan maken we er samen weer eengoed jaar van.

Peaceand long life

Petra
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Nieuwsberichten
Nieuwsoverzicht tot en met 26 oktober 2002

Acteurs
john Billingsley (dr. Phlox) gaat in het stuk
'Picnic' spelen. Dit stuk, geregisseerd door zijn
echtgenote Bonita, stamt uit 1952 en heeft in
dat jaar de 'Pullitzer Price' (een zeer gerenom
meerde journalistieke award in de Verenigde
Staten) gewonnen. Het is geschreven door
William Inge.

Het stuk 'Tea at Five' waarin Kate Mulgrew
(Janeway)speelt, was succesvol genoeg om de
duur van de opvoeringen te verlengen.

Tim Russ (Tuvok) heeft deelgenomen aan een
inzamelingsactie voor de productie van
'Dracula, a Musical Nightmare', door de
'Sacred FoolsTheatre Company'.

jeri Ryan (Seven of Nine) is als 41e uit de bus
gekomen bij een top 50 'Sexiest star of all time'
van de Amerikaanse TV Guide. Kim CattraII,
die de meesten wel kennen alsValeris uit 'The
Undiscoverd Country', heeft met haar rol als
Samantha in 'Sex and the City' de 8e plaats in
deze top 50 bemachtigd.

Robert Duncan McNeill (Tom Paris) is gekozen
in het bestuur van de Screen Actors Guild. Hij
zal deze functie gedurende 1 jaar gaan vervul
len.

Terry Farrel (ladzia Dax) is in het huwelijk getre
den met acteur Brian Baker,die in de Verenigde
Staten vooral bekend isvan TV commercials. De
huwelijkvoltrekking vond plaats bovenop een
replica van de Eifeltoren in het Parishotel in Las
Vegas.

Brent Spiner (Data) is ongeveer een half jaar
geleden vader geworden van een zoon,
genaamd )ackson.

jennifer Lien (Kes) en haar man Phil zijn ouders
geworden van zoon )onah. Felicitaties namens
ons allemaal.

Donna Murphy, de actrice die Anij speelde in
'Insurrection', speelt nu een vaste rol in de serie
Hack, deze is (nog) niet op de Nederlandse TV
te zien.

james Gregory is deze zomer op negentigjarige
leeftijd overleden. TOS liefhebbers kennen hem
als dr. Tristan Adams uit de aflevering 'Dagger
of the Mind'. Hij heeft ook in een heel scala
andere seriesen films gespeeld, onder andere:
'Beneath the Planet of the Apes', 'The Twilight
Zone', 'All in the Family', 'MASH', 'Bonanza' en
'Rawhide'.

Terri Garr, die Roberta Lincoln speelde in de
TOS aflevering 'Assignment: Earth' heeft
onlangs bekend gemaakt dat zij aan de ziekte
MS lijdt. Multiple Sclerose is een chronische
aandoening waarbij de beklecilingvan de zenu
wen in de hersenen en het ruggenmerg aan
getast wordt door een soort ontsteking.
Hierdoor ontstaat uitval van lichaamsfuncties.
Terri, bij wie deze ziekte al 19 jaar geleden is
vastgesteld, heeft het nooit eerder bekend
gemaakt, omdat zij geen medelijden wilde hier
omtrent. Ze heeft het nu toch naar buiten
gebracht met het idee dat anderen met deze
ziekte weten dat zij niet alleen zijn, dat het
hebben van MS niet automatisch betekent dat
je meteen helemaal niets meer kunt en dat je
geen slachtoffer hoeft te zijn.

William Shatner (Kirk) als professor?
Shatner gaat een soort cursusavond geven aan
'The Learning Curve' in Los Angeles. Daarin
vertelt hij over hoogtepunten uit zijn carrière,
anekdotes, etc. Met andere woorden, eigenlijk
gewoon hetzelfde alshij op een conventie doet.
Hiermee zal hij waarschijnlijk niet echt een leer
stoel aan een universiteit of iets dergelijks
bemachtigen.

Awards
Van de vijf Emmy-nominaties heeft Enterprise
er twee in de wacht gesleept. De Emmy voor
'Outstanding Visual Effects for a Series' ging
naar 'Broken Bow'. Hiermee versloeg Enterprise
'Smallviiie', 'Stargate' en 'Breaking the Ice'.
Vorig jaar ging deze Emmy trouwens naar de
finale van Voyager, 'Endgame'.
De tweede Emmy die Enterprise binnenhaalde,
was die voor 'Outstanding Hairstyling for a
Series' en deze ging naar 'Two Days and Two

joyce Geurts

Nights'. In deze categorie wist Enterprise
'Buffy', 'Sex and The City', 'Alias' en 'Six Feet
Under' te verslaan.

Paramount is begonnen met een jaarlijkse 'Icon
award' en de eerste hiervan isuitgereikt aan het
Star Trek fenomeen in zijn geheel.

Star Trek evenementen
en tentoonstellingen
In het Londense Hyde Parkvindt van 6 decem
ber tot en met 31 januari één van de grootste
Star Trek tentoonstellingen ooit plaats. Deze is
getiteld 'Star Trek - the Adventure'. Het is een
multi-media evenement in een 7000 m2 grote
hal. Er zijn nagebouwde sets, rekwisieten, kos
tuums en interactieve demonstraties die fans
meenemen door jaren en eeuwen van werke
lijke en fictieve Star Trek geschiedenis. Meer
informatie hierover kun je vinden via de link op
www.startrek.com
Informatie over tickets en het kopen hiervan
kan eventueel ook via de 24uurs Booking Line
in Groot-Brittannië, telefoonnummer vanuit
Nederland 00-44-870-837-1701.

Het museum van 'Star Trek: The Experience' is
bijgewerkt. Er is een aantal nieuwe items te
zien met betrekking tot Enterprise, DS9,
Voyager en 'Insurrection'.
Wat Enterprise betreft hebben ze nu Archers
uniform, vroege versiesvan de phase pistol en
ritie, een workstation, een Klingon disruptor,
Suliban en Andorian hoofden en een Suliban
handwapen in hun collectie.
Van DS9 staat er nu een vat bloodwine uit de
aflevering 'Way of the Warrior'. Wat Voyager
aangaat zijn er een aantal items uit 'Endgame'
toegevoegd en de babyschoenen die Seven
cadeau gegeven had aan Tom en B'Elanna's
dochter Miral. Uit 'Insurrection' zijn een aantal
Son'A dingen ingebracht, namelijk kostuums,

Robert Duncon
McNeill met zoon



wapens en de 'huid nietmachine', oftewel het
apparaat waarmee ze hun wel heel aparte
manier van 'face-lifting' uitvoerden.

Ter viering van het 15 jarig bestaan van TNG
was er een speciale 'TNG Anniversary con'. Hier
was een 'sneak peek' te zien van een aantal
'Nemesis'-gerelateerde items. Zo hadden ze
een aantal kostuums, waaronder Shinzon's out
fit, Deanna Troi's roze trouwjurk, Iean-Luc
Picards witte gala-uniform, Worfs uniform en
Guinans outfit. De roze kleur van Troi's trouw
jurk was trouwens Marina Sirtis' eigen idee. Ze
was bang nogal wat reacties te krijgen van ver-

ontwaardigde fans als DeannaTroi op haar leef
tijd en met haar 'track record' nog in het wit
zou trouwen. Er was ook een aantal rekwisieten
te zien, wat productieontwerpen (schepen,
schetsen) en een aantal wapens, zowel
Romulan als Reman. Patriek Stewart was hier
ook aanwezig, hij had er een vrije dag voor
genomen tijdens het filmen van 'X-men 2'. Hij
vond dat ze daar wel een dagje zonder profes
sor Xavier moesten kunnen.

geval toen captain Kate en haar crew (en nog
een paar anderen) hun 'kunstjes' kwamen ver
tonen bij een 'politieel fundraiser' voor de cam
pagne van Kate's man Tim Hagan. Deze strijdt
namelijk om het gouverneursschap van Ohio.
Kate kreeg hier versterking van Robert Picardo
(EMH), Robert Ouncan McNei/l, Garret Wang
(Harry Kim), Tim Russ, john deLancie (Q) en
Wil/iam Shatner. Ethan Phil/ips (Neelix), die Tim
Hagan persoonlijk kent, kon helaas niet aan
wezig zijn.

Diversen
Ira Steven Beht, een van de executive producers
en schrijvers van DS9, gaat deze functie ook
vervullen bij de nieuwe 'Twilight Zone' serie.
Aan deze serie is ook schrijver Robert Hewitt
Wolfe verbonden. Hij was schrijver bij DS9 en
TNG en ook nog co-producer van DS9.

De schrijver van 'Nemesis' en 'Gladiator', jahn
Logan, zal ook gaan schrijven voor 'Gladiator 2'.

In de nieuwste editie van het 'Shorter Oxford
English Dictionary' zijn de woorden Klingon
en Warp Drive opgenomen, bij de 3500 nieuwe
woorden die in dit woordenboek bijgeschreven
zijn.

EenStarTrek evenement ten behoeve van fond
senwerving is er wel eens eerder geweest, maar
een STevenement met als doel geld in te zame
len voor een politicus nog niet. Nou, eensmoet
de eerste keer zijn en dat was eind augustus het

In EI Paso, de geboortestad van Gene
Roddenberry, is 4 oktober uitgeroepen tot
'Roddenberry Day'. Ook is er daar een naar
Gene vernoemd planetarium.
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Praatjes
van Paramount
Bye 2002 and welcome 2003 .....

Mensen, wat was het een spectaculair Star
Trek jaar, 2002. Niet alleen de introductie
van een nieuwe serie (Enterprise) die succes
voller is dan iedereen hier bij Paramount had
verwacht, maar ook de eerste schreden van
de The Next Generation op DVD. Oh ja, was
er niet nog een bezoek van een acteur aan
Nederland? Kortom, het was een jaar waar
wij bij Paramount erg trots op zijn. Dit alles
had niet zo'n succes kunnen worden zonder
jullie support. Dank daarvoor!
Ook was er in 2002 een wisseling van de
wacht op het marketingfront: Ryanvertrok en
Ruth is ervoor in de plaats gekomen. Julliezul
len haar ontmoeten op de volgende dubdag.

Maar genoeg over het afgelopen jaar. In
november komt de allernieuwste speelfilm
van Star Trek uit: 'Nemesis'. Wij zullen tot
voorjaar 2003 moeten wachten, maar geloof
me als ik zeg dat het de moeite meer dan
waard zal zijn! Bij Paramount wordt nu alweer
hard gewerkt om volgend jaar een speciale
première te regelen voor alle fans. Maar daar
over later meer.

Wat gaat er allemaal op de releaselijstkomen?
Veel, heel veel, voor sommigen bijna niet
meer op te brengen. Zo gaan we verder met
Enterprise op video, komen alle speelfilms in
speciale edities uit en komt er een tweede
serie op DVD. Welke? Even geduld nog. De
nieuwe speelfilm zal voor het eind van 2003
ook op DVD verschijnen.

AI met al weer een spannend jaar. Ruth en ik
hopen jullie snel weer meer info te kunnen
geven of elkaar weer te zien op een van jul
lie geweldige dubdagen!

Groeten,
Willem en Ruth
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Zeven jaar Voyager, een terugblik
Toenin 7987 TheNext Generation op de televisie verscheen,bestond er nog twijfel of het mogelijk
zou zijn het succesvan de originele Star Trekserie te evenaren.Aan het begin van de jaren negentig
was duidelijk dat Paramount met het concept van GeneRoddenberry eengouden formule in handen
had. TheNext Generation was eenwaar kijkcijferkanon en ook de volgendespin-oft DeepSpaceNine
boekte voldoenderesultaat om destudio te laten beslissendat er ruimte bestond voor een vierdeStar
Trekserie.Midden 7993 gingen RickBetman. Michael Pil/eren ieri Taylor aan het werk om te begin
nen aan de seriedie Star Trek:Voyagerzou worden.

Het was de bedoeling dat de nieuwe serie te
zien zou zijn in 1995, na het einde van TNG. Uit
opiniepeilingen bleek het ruimtestation uit DS9
beschouwd teworden alste statischen zelfssaai.
Het stond dusvanaf het begin vast dat de vierde
seriezich weer zou afspelen op een schip, wat
ook mogelijk was met de afwezigheid van de
Enterprise. Berman kreeg van de studio de
opdracht mee dat het verhaal zich zou afspelen
in hetzelfde tijdperk alsTNG en DS9, zodat de
seriegebruik zou kunnen makenvan de bekend
heid en verhaallijnenvan haar voorgangers. Het
ideevan RiekBermandat de captain dit keereen
vrouw zou moeten zijn, werd in het eersteover
leg met Paramount beschouwd als ietsdat later
nog maar eens in beraad genomen moest wor
den.

ten achter de creatievan Deep SpaceNine, waar
hij samen met Berman fungeerde als executive
producer. Om een frisseblik in het team te intro
duceren, werd [eri Taylor erbij gehaald. Zij had
zich vanaf 1990 bij The Next Generation opge
werkt tot executive producer. Gezienhet feit dat
Bermannog steedseenvrouwelijke captain voor
ogen had, bracht Taylorde toegevoegdewaarde
meedat zezelf eenvrouw in een leidinggevende
functie was.
Het zouden drukke tijden worden voor het trio.
Naast het opzetten van de nieuwe seriewas Rick
Berman bezig met de voorbereidingen van de
film 'Generations', Michael Pillermet de verdere
ontwikkeling van Deep SpaceNine en hield Jeri
Taylor toezicht op het laatste seizoen van The
Next Generation.

Petro Westveer
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bezorgdheid dat het idee van een verdwaald en
eenzaamschip wat grimmig was en daarmee in
tegenspraakmet de optimistische inslagvan Star
Trek.Daarom zou er veel nadruk moeten komen
op de verwondering en de ontdekkingen in dit
onbekende deel van de ruimte. Met enige regel
maat zien we daarom Janewayopdracht geven
om toch een omweg te maken of de reis te
onderbreken met alsdoel nieuwe kennis te ver
garen. 'We areexplorers' isde omschrijvingwaar
mee zij haarbemanning aanvreemdenvoorstelt.

De basis
Met deze drie uitgangspunten op zak, begon
RickBerman in de zomer van 1993 aan de ses
sies waarin de nieuwe Star Trek vorm kreeg.
Bermanwas vanaf het begin betrokken bij The
Next Generation als producer, waar hij al snel
door Gene Roddenberry beschouwd werd als
diens'troonopvolger'. MichaelPillerwerd aanhet
begin van seizoendrie aangenomen alsschrijver
en producent voor TNG, wat resulteerde in een
opleving van die seriemet vele zeergoede afle
veringen.Hijwasook eenvande drijvende krach-

Voyager,zowerd besloten, zou zich afspelenop
eenschip dat terechtkomt in eenonbekend deel
van het melkwegstelsel,waarna de bemanning
de weg terug moet zoeken. Eenklassiekthema
dat al eeuwenlang een dankbaar uitgangspunt
biedt voor spannende verhalen. Voor Voyager
zorgde dit thema ervoor dat men terug kon grij
pen op de essentievan StarTrek.
Michael Piller: 'In zijn oorspronkelijke concept
zag Roddenberry zich geplaatst voor dezelfde
uitdaging: we weten niet wat we daar zullen
tegenkomen, het iswerkelijk het onbekende. Hij
wist niet wie de alienswaren. Hij had alleeneen
stel mensen op een ruimteschip en hij had geen
idee wat hij zou vinden. In dit geval is er geen
backup, er is niemand met wie ze daar kunnen
praten. Ze zijn alleen, in het onbekende. Dat is
eigenlijk precies waar Star Trek oorspronkelijk
over ging. Eenstel dappere lui op weg, het onbe
kende tegemoet, in hun eentje. Ze moeten hun
slimheid en talenten en vaardigheden gebrui
ken om de avonturen te doorstaan waar ze in
terechtkomen. '
Het 'lost in space' concept betekende dat de
schrijvers nauwelijks gebruik zouden kunnen
maken van bekende rassen zoals de Klingons,
Romulansof Ferengi.Het schip zou logischerwijs
ook eenzo kort mogelijk route naar huismoeten
nemen en niet teveel zijwegen inslaan. Dit
leverde beperkingen op, maar, zo was de
gedachte, diezelfde beperkingen zouden de
schrijversertoe dwingen om met nieuwe en cre
atieve ideeën te komen. Er was ook enige

Toch werd in het begin van de serieeen 'veilig
heidsklep' in het verhaal gebouwd: in de pilot
'Caretaker' wordt duidelijk dat er een tweede
exemplaar rondwaart van de entiteit die de
Voyager heeft laten stranden in het Delta kwad
rant. Degedachte hierachterwasdat in gevalvan
nood deze tweede 'caretaker' gebruikt zou kun
nen worden om de crew voortijdig naar huis te
brengen en de serie in het vertrouwde Alpha
kwadrant voort te zetten. Dit bleekechter onno
dig te zijn. Na een ontmoeting met dit wezen in
seizoentwee ('Cold Fire')verdween zij voorgoed
uit de serie.

Maquis
Om wat meer ruimte te geven aanconflicten en
problemen binnen de bemanning,
werd bedacht dat er naastde Starfleet
crew eenaantal buitenbeentjes op het
schip aanwezig zou zijn. Dit werden
leden van een verzetsgroep met de
naam Maquis, ontstaan uit het conflict
tussende Federationen de Cardassians
en het daaruit voortvloeiende vre
desverdrag.Kolonisten die hier-
door plotsonder gezagvan
de Cardassians kwamen
te staan, voelden zich
verraden door de
Federalion. Om zichzelf
te verdedigen, richtten
zij de Maquis op.
Toenhet ideevan dever
zetsgroep eenmaal uit-
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gewerkt was, werd besloten de Maquis te intro
duceren in de al lopende series.Zo zouden de kij
kers al bekend zijn met de achtergrond van de
rebellen bij het begin van Voyager zodat dit niet
uitgelegd zou hoeven worden. Bovendien
leverde het continuïteit en verbondenheid met
de andere seriesop. In TNG werden dit de afle
veringen 'journey's End' en 'Pre-ernptive Strike'
waarin de Bajoran ensign Ro Laren geïntrodu
ceerd werd. Dit personage werd in korte tijd zo
populair dat zelfs even overwogen werd haar
terug te laten komen in DS9. In Deep Space
Nine kwam de Maquis voor in een dubbele afle
vering ('The Maquis part I Ei 11'). De rebellen
pasten goed binnen de verhaallijn van deze serie
met al haar politieke intriges en conflicten, zodat
zij later nog terug zouden komen ('Defiant', 'For
the Cause', 'For the Uniform' en 'Blaze of Glory'
waarin de groep uiteindelijk door de Dominion
en de Cardassianswordt uitgeroeid). Vreemd
genoeg lijkt het er op dat de Maquis beter tot
hun recht kwamen in de serieswaarin ze slechts
geïntroduceerd hoefden te worden dan in de
serie waarvoor ze bedacht waren. In Voyager
integreerdendezevreemdelingen verrassendsnel
in de Starfleetbemanning. Slechtseen aflevering
in het eersteseizoen('Learning Curve') en een in
het derde (Worst CaseScenario') heeft alsonder-

Vrouw achter het stuur
Het idee van RickBerman om voor Voyager een
vrouwelijke kapitein te kiezen,was zeergewaagd
voor die tijd. Star Trek valt in de categorie
aktie/avonturenserie en in 1993 was er geen
enkele succesvolle serie van dat type waarin de
hoofdrol gespeeld werd door een vrouw.
Vrouwelijke kapiteins en zelfs admiraals waren
wel vaker te zien geweest in het Star Trek uni
versum, maar altijd op de achtergrond. Er
bestond grote twijfel of het vaste publiek van de
serie, dat voor een groot deel bestond uit man
nen, goed zou reagerenop eenvrouw aande lei
ding. Paramount wilde dan ook de optie open
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ligt in haar persoonlijke waardigheid, haar ver
mogen om in een oogwenk een grote beslissing
te nemen en daar dan achter te blijven staan.
Haar absoluut onfeilbare besef dat ze met het
schip ten onder zou gaan alsdat nodig isom haar
bemanning te redden. Ze heeft een groot hart,
het hart van een leeuw. Dat is de erfenis die ik
voor mijn kapitein zou willen nalaten.'
In de loop van de serie bleek het moeilijk de
juiste balans te vinden tussen de verschillende
kanten van janewayskarakter.De manier waarop
zewerd neergezetvarieerdevan eenmeelevende
moederfiguur ('Elogium', 'The Gift') tot stoere
actieheld ('Year of Heli', 'Macrocosm' waarin
janeway's optreden haar bij TFD leden de bij
naam 'GI janeway' opleverde). Dit zou uitge
legd kunnen worden als het beschrijven van
diverseaspectenvan een persoon, waarbij in ver
schillende situaties ook op een ander manier
gereageerd werd, zoals ook bij echte mensen
het geval is.Veel fansergerden zich echter regel
matig aande onvoorspelbaarheid van haar reac
ties, wat alleen maar erger leek te worden na
seizoenvier, toen leri Taylor de serieverliet en dus
niet langer een oogje kon houden op de consis
tentie van het karakter van 'haar' captain. Het
meest sprekende voorbeeld hiervan is het bijna
hysterische gedrag van [aneway in 'Equinox',
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werp de problemen die ontstaan door het
samenvoegen van een stel rebellen met een
bemanning die tot voor kort hun vijand was.
Verderblijft het bij wat losseopmerkingen en ver
wijzingen.
RickBerman: 'We waren op zoek naar een mid
denweg. We wilden de Maquis in Starfleet uni
formen hebben, met een kapitein die de
verschillendegroepen bij elkaarmoest houden in
een stevige en goed functionerende eenheid.
Het zou tamelijk irritant worden om in elke afle
vering spanningen rond de Maquis te hebben.
Maar zo nu en dan komt het wel naar voren.'
Deenigesubstantiëlebijdrage van de Maquis aan
het verhaal van Voyager was dat hiermee een
psychopathischemoordenaar ('Meid') en de ver
raderlijke Seska aan boord gehaald werden
('Maneuvres', 'Basiespart I Ei 11').VolgensMichael

Piller zou het nooit mogelijk
geweest zijn dit soort per
sonenaan boord te hebben
met alleen de streng
getrainde en geteste
Starfleet crew op het schip.
Aan het begin van seizoen
drie verdwenen beide pers-

onages echter voorgoed
van het toneel en
werd er daarna
nog nauwelijks
aandacht
besteed aan

houden om alsnog voor een man te kiezen. Als
compromis werd besloten dat Berman op zoek
mocht gaan naar eenvrouw voor de rol. Maar als
hij niemand kon vinden die zowel de producers
alsde studiobazen kon overtuigen van haar capa
citeiten, zouden er ook mannen op auditie
gevraagd worden. Uiteindelijk bleek RickBerman
met zijn plan een goede neus te hebben gehad
voor de ontwikkelingen op dat gebied, want
rond de premièrevan Voyager in 1995waser een
ware opmars van seriesmet een vrouw in de rol
van 'action hero', zoals Buffy en Xena.

Binnen het team werd de ontwikkeling van de
kapitein voor een groot deel overgelaten aan [eri
Taylor. Het was duidelijk dat ze in navolging van
Kirk, Picard en Siskoeen sterk karakter zou moe
ten hebben. In de 24c eeuw zou het volledig
geaccepteerd zijn dat een vrouw een goede lei
der isop een manier die gelijkwaardig maar wel
verschillend isvan de aanpakvan mannen. Vanuit
het oogpunt van de twintigste eeuw, was het
echter een hele klusom te bepalen hoe janeway
zich zou moeten gedragen om geloofwaardig
over te komen.
Kate Mulgrew: 'Is het mogelijk dat een vrouw
duidelijk gezag heeft en tegelijkertijd heel erg
meelevend is?Zachtaardig, een gevoelsmens?Ik
denk dat dit iets is dat we graag zien in mensen.
Ik denk ook dat er daarover nog wel een zweem
van aarzeling bestaat bij de producers.
'Ik denk dat de meest interessante helden hun
moed soms tonen op onverwachte en subtiele
wijze. Ik denk dat de grootste kracht van laneway

wanneer ze bereid lijkt te zijn een man te exe
cuteren omdat hij de Starfleetprincipes geschon
den heeft.
De keuze van Kate Mulgrew als captain van de
Voyager bleek echter een goede te zijn geweest.
Ondanks de moeilijkheden die de schrijversmet
het personage hadden, slaagde ze er in om in
grote lijnen een sterke en vooral ook menselijke
kapitein te portretteren. Met al haar tekortko
mingen, of misschien wel juist daardoor, zorgt
laneway er aan het einde van de serie toch voor
dat haar bemanning behouden thuis komt.

KateMulgrew wasniet de eerstekeusvoor de rol.
In eerste instantie wilde Rick Berman actrice
Susan Gibney aannemen. Zij speelde dr. Leah
Brahms, de ontwerper van de warp-drive van de
Enterprise-D, in de TNG aflevering 'Booby Trap'.
Men vond haar echter te jeugdig overkomen
om een geloofwaardige captain te zijn. Na een
lange zoektocht en vele audities, waar ook Kate
Mulgrew aan meedeed, werd op het laatste
moment besloten Genevieve Bujold in te huren.
Dezeactrice had een Oscar gewonnen, maar ze
had nauwelijkservaring met televisieopnamenen
werd in de haastaangenomen zonder zelfsmaar ~
een screentestafgelegd te hebben. Op de ramp- i
zaligeeerstedraaidag bleekze totaal niet geschikt ..I
te zijn voor de rol en niet om te kunnen gaanmet •
de manier van werken voor een televisieserie. t
Deopnames werden stilgelegd en in paniekwerd o
uiteindelijk besloten om dan toch maar Kate ..
Mulgrew voor de rol te vragen. Vanaf het j

::t
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moment dat zijvoor haareersteopname de brug
van de USSVoyageropstapte, werd duidelijk dat
dit een uitstekende keuzewas.

doet de mensheid te begrijpen en die daarmee
als een spiegel fungeert voor onze menselijke
eigenschappen,zoalsdeze in elkeStarTrekserie
voorkomt (Speek, Data, Odo). Deze taak werd
voor eendeelook gedragendoor B'ElannaTorres
en de worsteling met haar Klingon-afkomst en
later natuurlijk door Sevenof Nine.
Decrewvan Voyagerbestond uit eenmengeling
van achtergronden: een blanke vrouw als cap
tain, een indiaan en voormalig rebel alsfirst offi
eer,eenzwarteVulcan,eenensignvan aziatische
afkomst, eenhalveKlingon in de machinekamer,
een 'all-american boy' en ex-gevangene als
piloot, een zelfbewust hologram, twee opge
pikte lokaleinwonersin de vorm van eenTalaxian
en een Ocampa, en later nog een voormalige
Borg. Eenbemanning die het toonbeeld wasvan
'infinite diversity in infinite combinations'. Geheel
in de filosofie van StarTrekbleek dit gemêleerde
gezelschap toch vrijwel vanaf het begin een
hechte en efficiënt samenwerkende groep te
kunnen vormen.

De slechteriken
Op haar reis door het Delta kwadrant zou de
bemanning van de USSVoyager natuurlijk de
nodige onvriendelijke buitenaardserassentegen
moeten komen. In het beginwaren dit de Kazon,

The Final

de Borg gesitueerd is. Dit zou mogelijkheden
bieden om de Borg terugkerendeslechterikente
laten zijn.'
De introductie van deBorggafVoyagerde impuls
die het nodig had. Erwerd veelaandachtbesteed
aande specialeffectsen de droneswerden voor
Voyagermet bijna evenveeldetail gecreëerdals
in 'FirstContact'. Daarnaastbracht de aflevering
'Scorpion' voor het eersteenrasin beelddat vol
ledig door de computer gegenereerd was, de
afschrikwekkendeSpecies8472. Dezeverwanten
van het monster uit de film 'Alien' zouden in sei
zoenvier ('Prey') en vijf ('In the Flesh')nogmaals
hun opwachting maken.
Halverwegehet vierde seizoenkwamer nog een
geheel nieuwe en memorabele vijand bij, de
Hirogen. Dezeprachtig vormgegeven en goed
uitgewerkte interstellaire jagers speelden een
belangrijke rol in dat seizoen ('Hunters', 'Prey'
waarin ze het opnemen tegen Species8472 en
dedubbele aflevering'The KillingGame'). Helaas
kwamen zij in latere seizoenenniet meer terug,
afgezienvan een kort optreden in 'Tsunkatse'en
de dubbele aflevering 'Flesh and Blood' in het
laatsteseizoen.

Schip en bemanning
Voyagerzouzichgaanafspelenop eenschip.Dat
schip moest duidelijk verschillen van de
Enterprise-D,maar tegelijkertijd moest uit het
ontwerp blijken dat het thuishoorde in de vloot
van Starfleet.Erwerd gekozen voor een kleiner
schip,met eencrewvanongeveer200 personen.
Het ontwerp was meer gestroomlijnd dan dat
van de Enterprise-Den uit diversenieuwe tech
nologieën moest blijken dat dit het nieuwste
model was: beweegbare warp-nacelles, de
mogelijkheid om te landen op eenplaneet (voor
het eerst te zien in 'The 37's'), een nieuw com
putersysteemgebaseerdop een blo-neuraalnet
werk en in het algemeen een strakker en
moderner design.
Eenandernieuwonderdeelwasde aanwezigheid
van een EmergencyMedicalHologram in de zie
kenboeg. Deze EMHzou met name de rol ver
tolken van de buitenstaander die een poging

gemodelleerd naarde rivaliserendegangs uit de
grote Amerikaansesteden, die vanaf het eerste
concept bestempeldwerden alsde grote vijand
voor de serie.Met hun krijgslustige instelling en
de nadruk op eeren glorie in de strijd, deden ze
enigszins denken aan de Klingons. Maar dan
meerde Klingonsuit TheOriginal Seriesgeplaatst
in de omgeving van eenmoderne StarTrekserie;
de onderling kibbelende en ogenschijnlijk pri
mitieve Kazonsloegenniet erg aanbij de kijkers.
Tot overmaat van ramp bleek hun uiterlijk, dat
nog het meesteweg had van een rastafarimet
een 'bad hairday', ook niet bij te dragen aanhun
acceptatie alseen serieuzebedreiging. Na twee
seizoenenwerd dan ook besloten de Kazonaf te
voeren uit de serie.Eenander vijandig rasuit het
eersteseizoen, de Vidiians, bleek een stuk inte
ressanteromdat zij hun slechtedaden, het roven
van organen, verrichtten uit zelfbehoud. Na een
aantal afleveringenwas die stof echter ook uit
geput en moest Voyagerzich behelpen met wat
los-vasteschermutselingen met diversealiens.
Pasaan het einde van seizoendrie werd captain
[aneway geconfronteerd met een waardige
tegenstander.DeBorgverschenenop het toneel.
Uit eenmemo van MichaelOkuda uit de periode
waarin Voyager nog ontwikkeld werd, blijkt dat
er vanaf het begin rekening gehouden wasmet
die mogelijkheid:
'Aangezien het Gamma kwadrant het speelter
rein is voor schepenuit DS9, stel ik voor dat de
nieuwe seriezich afspeelt in het Delta kwadrant.
Eenvan de dingen die we over het Delta kwad
rant weten, isdat daarergensde thuiswereldvan

Seven of Nine
De intocht van de Borg viel samenmet het ver
dwijnen van Kes en de introductie van waar
schijnlijkhet meestspraakmakendepersonageuit
StarTrek, Sevenof Nine. De eerstefoto's van de
voormalige Borg, in een verleidelijke pose en
met eenweinig verhullendstrakpakje,dedeneen



golf van verontwaardiging opstijgen onder de
fans. De vrees bestond dat het hier ging om een
poging de kijkcijfers op te krikken door de toe
voeging van goedkope T&A ('tits and ass'), wat
geen pas had in een Star Trek serie. Hoewel het
welgevormde uiterlijk van jeri Ryan zeker een
steentje bijdroeg aan de toegenomen belang
stelling van een bepaalde groep kijkers, werden
de fans echter gerustgesteld na de eerste afleve
ringen van het vierde seizoen. Seven of Nine
bleek onder de mooie verpakking een boeiend
karakter te hebben dat de schrijvers inspireerde
tot een reeks zeer sterke afleveringen. Hierdoor
won ze al snel aan populariteit bij zowel man
nelijke als vrouwelijke fans.
jeri Ryan: 'Ik heb geen problemen met het open
lijk sensuele en lichamelijke voorkomen van het
personage, vanwege de manier waarop ze
beschreven wordt. Vanwege haar kracht en haar
ongelooflijke intelligentie, de rijkdom waarmee
haar karakter geschrevenwordt en haar ontwik
keling: haar geleidelijke vooruitgang in de rich
ting van menselijkheid en haar voortdurende
herontdekking van de mensheid.
'Mijn grootste zorg was dat ze haar bijzondere
karakter als Borg zou behouden in de loop van

Ik denk dat het janeway ertoe dwong hiertegen
in het geweer te komen zoalsze anders niet had
hoeven doen.'

Achter de schermen
In de nazomer van 1994 was Voyager stevig op
de railsgezet door Berman, Pilleren Taylor.Erwas
een zogenaamde 'bijbel' voor de serie waarin
alle uitgangspunten en personages beschreven
stonden, het schip was ontworpen en had een
naam en serienummer, alle acteurswaren gecast
en er lag een script voor de pilot aflevering. De
seriekon van start gaan met de eersteuitzending
begin 1995, halverwege het televisieseizoenin
Amerika. Dit is ook de reden waarom het eerste
seizoen uit zestien afleveringen bestaat in plaats
van de gebruikelijke zesentwintig.
De opnamen van de pilot gingen gepaard met
een aantal problemen. Na het debacle met de
verkeerde actrice, bleken de problemen met de
captain nog niet over te zijn. Dit keer ging het
over een schijnbaar onbenullig onderwerp: het
kapsel van janeway. In de eerste scènes droeg
Kate Mulgrew het haar los, in een halflang kap
sel. Toen de studiobazen het ruwe materiaal
bekeken, besloten ze dat ze het helemaal niks
vonden. De haardracht van de captain werd ver
anderd in een strenger ogende coupe met opge-
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van de dubbele aflevering halverwege het sei
zoen, de periode waarin in de VS de belangrijk
ste slag om de kijkcijfers plaatsvindt, de
'mid-season sweep'. Dubbele afleveringen, niet
alleen mid-season of als overbrugging tussen
twee seizoenen maar soms ook nog eens tus
sendoor, werden onder invloed van Bilier een
typerend kenmerkvan Voyager.

de serie. Gelukkig is ze nog steeds een buiten
staander, want ik denk dat dit het personage
juist zo aantrekkelijk maakt:
Kate Mulgrew: 'Ik denk dat Sevenof Nine heel
goed was voor janeway. Ze was een luis in de
pels,eenuitdaging, een leerling, een bedreiging.

stoken haar, tot grote spijt van de actrice zelf. Er
werden vele duizenden dollars uitgegeven en
een hele set herbouwd, alleenom die eerstescè
nes opnieuw op te nemen met dit andere kap
sel. Later in de serie zou janeway alsnog te zien
zijn met het oorspronkelijke kapsel,dat haar een
veel vriendelijker aanziengaf.
Niet alleen het kapselvan de captain was in de
loop der jaren aan veranderingen onderhevig.
Met enige regelmaat vonden er wisselingen van
de wacht plaats in het productie team. Bij een
evaluatie aan het einde van seizoen twee werd
besloten dat de kijkcijfers tegenvielen en er een
andere richting ingeslagen moest worden. Om
die reden werd Michael Piliervervangen als pro
ducer door Kenneth Biller,die voor die tijd werkte
alsproducer bij TNG en alsschrijvervoor Voyager.
Dit betekende het einde voor de Kazon. In sei
zoen drie werd voor het eerst gebruik gemaakt

Tijdens seizoenvier werd vasteschrijver Brannon
Braga door Rick Berman ingewerkt in het vak
van executive producer. Dit was het seizoen
waarin de Borg hun opwachting maakten en er
meer actie in de seriekwam. Met het vertrek van
jeri Taylor, die het wat rustiger aan wilde gaan
doen, nam Bragazijn officiële plaats als produ
cer in bij het begin van seizoenvijf.
Co-producent joe Menosky: 'Brannon veran
derde het tempo van de show. Gedreven door
zijn verlangen naar veel meer actie, met kortere
dialogen, kortere scènes en daardoor ook veel
meer scènes,zijn de scriptsook een heel stuk lan
ger geworden.' Dit leverde nogal eens moeilijk
heden op met het halen van deadlines, zodat
scripts tot op het laatste moment bijgewerkt
moesten worden.
Aan het begin van seizoenzes moest Ken Biller
plaats maken voor Ronaid D. Moore, een vete
raanuit de stalvan DS9.Moore en Bragahadden
eerder als schrijvers met veel plezier samenge
werkt, maar in het productie team van Voyager
ging het minder goed. Moore vertrok na enkele
maanden en Billerkreeg zijn oude plek terug.
Deze voortdurende stoelendans binnen de lei
ding van Voyager had zijn weerslag op de serie. ~
De permanente aanwezigheid van Rick Berman i
in de staf was onvoldoende om de onrust en het :
gebrek aan consistentie aan banden te leggen. :
Daardoor leekde koersdie de serievolgde soms jo
net zo grillig te zijn alsde weg die de USSVoyager !
zelf scheen te volgen op weg naar het Alpha ~
kwadrant. i

~



Daarentegen hadden de ingrijpende verande
ringen in het vierde seizoen wel tot gevolg dat
de kijkcijfers van Voyager aanzienlijk stegen. Ook
in ons eigen land bleek de serie erg succesvol te
zijn, ondanks de handicap van een steeds wisse
lend uitzendschema. De rechten van de eerste
drie seizoenen waren aangekocht door de SBS
groep, zodat die afleveringen te zien waren bij
SBS6 en de herhalingen later bij partner Net 5.
Seizoen vier werd uitgezonden door de KRO,
nadat die omroep de laatste afleveringen van
The Next Generation had uitgezonden. Vreemd
genoeg ging toen de AVRO verder met seizoen
vijf en zes, waar de serie met een vaste plek pas
echt tol bloei kwam. Helaas volgde er een gat van

ste away mission en in 'Lifesigns' kwam het zelfs
tot intiem contact. In seizoen vijf kon men ken
nis maken met captain Proton, 'saviour of the uni
verse', een creatie van Tom Paris die centraal
stond in enkele hilarische scènes en afleveringen
zoals 'Bride of Chaotica'.
De bemanning van Voyager maakte in de loop
van zeven jaar ook regelmatig een uitstapje naar
andere tijden. Zelfs zo vaak dat de Temporal
Investigations Commission in de 2ge eeuw de
term '[aneway factor' in gebruik nam, voor haar
bemoeienissen met de tijdlijn. Zo kwam de
bemanning in de twintigste eeuw terecht in de
aflevering 'Future's End', die, al dan niet opzet
telijk, enkele sterke overeenkomsten vertoonde
met de film 'The Voyage Home'. In 'Yearof Heli'
bood de alternatieve tijdlijn de mogelijkheid om
de crew van Voyager aan de zwaarste beproe
vingen te onderwerpen, met alsklap op de vuur
pijl de heroïsche daad van [aneway die in een
spectaculaire explosie met haar schip ten onder
ging. Waarnaalleshersteldwerd en de seriedoor
kon gaan alsof er niets gebeurd was.
In 'Yearof Heli' was dit een logisch onderdeel van
het verhaal, maar veel fansbeklaagden zich over
het voortdurende gebruik van de 'reset button'
in Voyager. De personen in Voyager maakten
vaak dramatische gebeurtenissen mee waar in

Zowel de reisvan de USSVoyageralshet verloop
van de serie ging over een weg vol hobbels en
valkuilen, maar leidde desondanks tot succes
volle resultaten.In het laatsteseizoenvanVoyager
werd er bewust voor gekozengeen opbouw naar
het einde te maken in de loop van een reeks
aaneensluitende afleveringen. De plotselinge
thuiskomst kwam dus in iedergeval voor de crew
van Voyager alseen grote verrassing.'Endgame'
was een aflevering die allesterkeen zwakkepun
ten van de seriein zichverenigdeen daarmeeeen
waardige afsluiter. Erzaten Borg in en er werd
door de tijd gereisd. Het liet ontwikkelingen zien
van personages in de toekomst, die later toch
weer niet gebeurd bleken te zijn. 'Endgame'
bevatte schitterende special effects, zoalsde bij
zonder coole bepantsering van Janeway'sshut
tle en de Voyager.Enbovenal liet het een captain
zien die vreemd gedrag vertoonde, twijfelde over
de keuzetussenhet belang van haar bemanning
en de principes van Starfleet, en uiteindelijk aan
beide tegemoet kwam door op het laatste
moment met een oplossing te komen die niet
helemaal logisch leek maar er wel heel specta
culair uitzag. Over de mogelijk verregaandecon
sequenties van deze truc van Janewayom haar
crew thuis te krijgen en de complicaties die haar
onconventionele bemanningsleden waarschijn-

een heel jaar voordat in 2002 uiteindelijk het
laatsteseizoenop de buis kwam. Blijkbaarhad dit
geen nadelige invloed op de populariteit van de
serie, want de cijfers bedroegen een royale
300.000 tot 350.000 kijkersper aflevering.

Zeven seizoenen Voyager
In de eerstedrie seizoenenwerd er naastde con
flicten met de Kazon en Vidiians veel aandacht
besteedaan ontmoetingen met vreemde volken
en culturen en de daaruit voortvloeiende verras
singenen morele dilemma's. Voyagerbleef daar
mee dicht bij de gebruikelijke onderwerpen uit
TheOriginal Seriesen The Next Generation, wat
somsde kritiek opleverde dat er sprakewas van
recyclingvan oude verhalen.Anderzijds bevatten
deze seizoenen veel goede afleveringen in de
bestetraditie vanStarTrek,zoalsbijvoorbeeld hel
surrealistische 'The Thaw' waarin janeway de
personificatie van de angst moet verslaan.
Hoewel ervanaf seizoenvier meer ruimte kwam
voor aneveringenmet veelactieen specialeffects,
bleef de ontmoeting met het onbekende een
terugkerend thema in Voyager, zoals het een
StarTrekseriebetaamde.

; Eenanderbekendthema dat in vrijwel elk seizoen
i een of meerdere keren terug kwam, was het
i holodeek. Net zoals in TNG bood dit de schrij
~ vers de kansom verhalen te laten plaatsvinden
j. in een historischeomgeving ('The Killing Game',! 'Fair Haven'). Voordat de EMHzijn mobile emit
~ ter kreeg, kon hij zich op het holodeck uitleven.
~ In 'Demons and Heroes' beleefde hij zo zijn eer
:l

volgende afleveringen nooit meer iets van te
merken was. Hoe kwam de EMH over zijn ethi
schecrisisuit 'Latent Image' en wat gebeurde er
met de overgehevelde bemanningsleden van de
Equinox, om maar een voorbeeld te noemen.
Door deze reset button was er in de seriehelaas
ookweinig ruimte voor ontwikkeling en groei van
de personages. Er was wel duidelijk een over
koepelende verhaallijn aanwezig in Voyager, de
zoektocht naar de snelsteweg terug naar huis.
Desondanks werd de serie vooral gekenmerkt
door afleveringen die heel goed onafhankelijk
van elkaar bekeken konden worden. Of dit een
voordeel of een nadeel was, staat open voor dis
cussie.

lijk op aarde tewachten stonden, werd de kijker
in het ongewisse gelaten. Misschien wilden de
schrijversdat verhaal bewaren voor de elfde Star
Trek film?

Bronnen:
Star TrekVoyager,a vision of the future
Star TrekDeep SpaceNine Companion
Star TrekTheNext Generation,
the continuing mission
Star TrekEncyclopedia
Star Trekthe Magazine
Diversewebsites
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Voyager: Top of Flop?
Eenoverzicht van de hoogte- en dieptepunten van 7 jaar Delta Kwadrant

De redactie heeft mij, wetende dat ik in het bezit ben van de gehele serie,gevraagd om uit alle sei
zoenen van Voyagereenselectiete maken van de besteen de slechtsteaflevering per seizoen.
Ik vond het wel grappig, want het is eigenlijk via de serie Voyagerdat ik bij de TFDben terechtgeko
men. Ik kan mij herinneren dat DS9 nog niet eenszo lang op de BBCwas te bewonderen toen er weer
eengloednieuwe seriebijkwam, voorlopig op video. Na het bekijken van depilot van Voyagerwas ik
meteen verkocht en besloot ik voortaan maar alle banden aan te schaffen. Eenpaar maanden later
verschenenerop debanden kleineronde stickertiesvan TheFlyingDutch. Zodoendekwam ik op bezoek
bij één van de eerstemini conventiesop de Euromast en vanaf toen ging het van kwaad naar erger.
Vandaardat ik dan maar in depen ben geklommen om mijn eigen favoriete afleveringen van Voyager
naar voren te schuiven.Het ismisschieneencliché,maar het was echt niet makkelijk. Alles iseen kwes
tie vansmaak enhoewelsommigenmij ervan beschuldigenhelemáálgeen smaak te hebben, volgt hier
mijn lijstje.

SEIZOEN7
Besteaflevering: Caretaker
De eerste kennismaking met Voyager en haar
bemanning. Eenvan de meest moderne sche
pen van Starfleet krijgt een eenvoudige
opdracht: zoek en breng een verdwenen
Maquisschip terug. Eenonbekende kracht slin
gert Voyager meer dan 70.000 lichtjaren de
ruimte in, ver van het Alpha kwadrant. De reis
gaat gepaard met veel verliesvan mensenlevens
en Voyager wordt zwaar beschadigd. Janeway
ontdekt een ruimtestation en stuit op een eeu
wenoud dilemma. Uiteindelijk blijkt dat een
wezen genaamd de Caretaker verantwoordelijk

is voor het probleem van de USS Voyager.
Teneinde dit ruimtestation niet in de handen te
laten vallen van een nogal machtswellustig volk
(de Kazon) neemt Janewayeen drastische beslis
sing die ze zeven jaar lang zal berouwen.
Wellichteenbeetjevoordehand liggend,maar het
is en blijft eengoed begin. Vooral het introduce
ren van een vrouwelijke captain in de hoofdrol
van eenStar Trekseriewas zeer verrassend.Maar
dat kapsel! Het leekwel een harige helm met een
knotje. Het kapselvan janeway zou uitgroeien tot
een van demeest favoriete gespreksonderwerpen
van de hele serie.

Slechtsteaflevering: Elogium
Voyager ontdekt vreemde, in de ruimte levende
wezentjes. Dewezensvoelen zich aangetrokken
door het schip en zwermen eromheen.
Plotseling verschijnt een ontzettend grote
variant van deze dieren; deze beschouwt
Voyager als een rivaal en gaat tot de aanval
over. Intussen krijgt Kesallerlei vreemde ziekte
verschijnselen (ze begint torren te eten en zo).
In het eerste seizoen zaten nogal wat minder
goedeafleveringmaar dezespant dekroon. Vooral
de, naar mijn mening, zwakke acteerprestaties
van jennifer Uen (Kes)komen hier echt bovendrij
ven. Eenechte 'ham' zouden ze haar in de States
noemen.Bovendienkennenwe in verbandmet die
wezentjestoch al eengelijksoortigeaflevering van
TNGen die was ook al niet bijster interessant. Als
je als schrijver zoiets doet, zou je toch minstens
moeten proberen een beter voorbeeld uit te zoe
ken.

SEIZOEN2
Besteaflevering: Tuvix
Tijdens een away missie worden Tuvok, Neelix
en een vreemdsoortige orchidee opgestraald.
Tijdens het 'beamen' loopt er ietsverkeerd waar
door Tuvok en Neelix worden samengesmolten
tot één persoon. Erontstaat een nieuw persoon
die al gauw de harten van de bemanning weet
te stelen. Hij noemt zichzelf Tuvix. Na verloop
van tijd ontdekt de dokter hoe hij het procesvan
samensmelting ongedaan moet maken.
Plotseling staan ze voor een onverwacht
dilemma. Heeft Tuvix, als levensvorm, niet even
veel bestaansrecht als Neelix en Tuvok?
Mijn twee favoriete figuren, Tuvok en Neelix,
samen in één aflevering en één lichaam. Hilarisch
transporterongelukje.Maar ookeenheusdilemma.

Marc Ghijsels

Heeftjaneway het recht om het levenvan Tuvixop
te offerenom de tweeanderen te redden?Daarna
wordt het weliswaareenbeetjemoralistisch,maar
ach, het is nu eenmaal eenAmerikaanseserie.

Slechtsteaflevering: Dreadnought
Tijdens één van hun missiesonderscheppen de
Maquis een Cardassian wapen, een zelfgelei
dend vernietigingswapen dat op weg is naar
een Maquis kolonie. Torres weet aan boord te
komen en deze Dreadnought te herprogram
meren. Ergaat iets mis en Dreadnought wordt
verloren geacht. Tot Voyager veel later het
wapen weer tegenkomt in het Delta kwadrant.
Het zelfbewuste wapen denkt echter dat het
nog steedsop zoek is naar zijn doel. Het ontdekt
een planeet en denkt dat deze verwoest moet
worden. B'Elanna wordt wederom aan boord
van Dreadnought getransporteerd om een
ramp te voorkomen.
Van alle dingen die ze tegenkomen uit het Alpha
kwadrant is dit wel het toppunt. Hoewel, de afle
vering The 37'5' uit seizoen twee, waar ze een
oude auto zien rondvliegen in de ruimte? Een
wapen, toevallig geprogrammeerd door Torres.
Toevalligligt het wapenop dezelfderoute. Eenhele
reeks toevalligheden in een verhaal waar geen
vaart in te krijgenis.Beetjete, alsje het mij vraagt.
Voyagerkomt zoveel dingen en personen uit het
Alpha kwadrant tegen dat je je begint af te vra
gen of er nog wel iemand thuis is.

SEIZOEN3
Besteaflevering: Flashback
Het leven van Tuvok komt in gevaar als hij lijdt
onder de gevolgen van een zeer beangstigende
hallucinatie. Aanvankelijk denkt de dokter dat
het een diep in zijn onderbewustzijn begraven
herinnering is. De enige oplossing blijkt een
Vulcan mind meld. [aneway stelt zich beschik
baar en gaat samen met Tuvok op zoek naar de
bron van ellende. Daarbij brengt Tuvoks brein
hen tachtig jaar terug in de tijd. Daar komen we
ensign Tuvok tegen aan boord van de USS
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Excelsioronder leiding van Hikaru Sulu, net op
het moment dat de Klingon maan Praxis ont
ploft.
Eenzeergeslaagdevette knipoog noor TOSen de
film Star trek VIter erevan dedertigsteverjaardag
vanStarTrek.Hebbenjullie hoor herkend?Eenver
rassendecomebackvan yeoman janice Rand, de
knappe vrouwelijke assistentevan Kirk uil TOS.
Leukom te weten, is dot er indertijd geruchten
waren dal GeorgeTakeials Captain Suluwellicht
in eengloednieuweStar trek spin-of( zou verschij
nen als opvolger van Voyager.

Slechtsteaflevering: TheSwarm
Tom Paris raakt zwaar gewond als de shuttle
waarmee Torresen hij op missie zijn, overvallen
wordt door aliens. Eenmaal terug aan boord
van Voyager weet Neelix te vertellen dat hij
deze buitenaardsen alleen kent van reputatie. Zij
vallen in een grote 'zwerm' alle schepen aan die
zich in hun territorium wagen. jammer genoeg
blijkt dat territorium zó immens groot dat erom
heen vliegen geen optie blijkt te zijn. Intussen
iser ook een probleem met de EMH. De dokter
lijdt aan 'geheugenverlies'. Om hem te redden
wordt de hulp ingeroepen van de maker van de
EMH: Dokter Lewis Zimmerman.
Het ging wal bergaf met Voyagerin seizoendrie.
Het leekwel of de makers van de seriewanhopig
op zoekwaren naar eengeduchte tegenstander.
Van die echte bod guys die weer wat leven in de
brouwerij konden brengen. Nadat de Kazon vol
ledig waren uilgemolken en de viäiîons ook al
geen echt succesbleken te zijn, zou ook deze
zwermgeen soelaasbrengen.Resistanceis (utile,
zullen wemaar zeggen.

SEIZOEN4
Besteaflevering:Scorpion
Het moment der waarheid is aangebroken:
Voyager bevindt zich aan de rand van het
Borgimperium. De Borg staan bekend als de
meest gevreesde levensvorm die ooit heeft
bestaan. Wat gaan ze doen? Proberen ze door
te reizen met als risico geassimileerd te wor
den, of zoeken zeergens een mooie rustige pla
neet op om daar de rest van hun dagen te
slijten? Janeway ontdekt een doorgang die al
snel de Noord-West passage gedoopt wordt.
Eenvrij brede gang waar zich vreemd genoeg
vrijwel geen Borgschepen bevinden.
AI heel vlug begrijpen we waarom. Voyager
ontdekt een verlaten Borgschip met een vreemd
organisch vaartuig aan de romp vastgeplakt.
Zij gaan op onderzoek uit en ontdekken Species
8472, de enige levensvorm waar zelfs de Borg
in paniek voor op de vlucht slaan. Inmiddels
weet de dokter een middel te vinden om zich
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Slechtsteaflevering: TheFight
Voyager komt vast te zitten in een dodelijk deel
van de ruimte bekend als 'chaotische ruimte'. Ze
vangen een nood bericht op van een ander schip
dat net als zij hier ook gevangen zit. Chakotay
begint te hallucineren als hij in contact komt
met een vreemde intelligentie. Hij denkt dat hij
een bokser is. Getraind door Boothby, de tuin
man van Starfleet academie (die man kan ook
alles), gaat hij het gevecht aan van zijn leven
tegen Kid Chaos.Vreemd genoeg hangt van de
uitkomst van dit gevecht niet alleen zijn leven
af maar dat van de hele bemanning.
Volgensmij had iemand een hekel aan Robert
setuon. Alweereenabominabel slechteaflevering
met Commander Chocolatoy in de hoofdrol. Eris
geen touw aan vost te knopen en de bokserlijkt
verdacht veel op de thai bokser uit de film
'Kickboxer'met j. C. van Damme.Dit mag tochwel
de allerslechtste episode uit zeven seizoenen
Voyager genoemd worden. Alhoewel ik opa
Chakotay wel eensympathiekefiguur vind.

SEIZOEN6
Besteaflevering: TheVoyagerConspiracy
Voyager ontmoet een alien die bezig is een
apparaat te bouwen dat een schip ettelijke licht
jaren kan wegslingeren. Uiteraard is janeway
meteen geïnteresseerd in iets dat hun weer een
stuk dichter bij huis kan brengen. Ze besluiten
de vriendelijke man te helpen bij het bouwen
van zijn 'katapult' in ruil voor het gebruik ervan.
Intussen probeert Seven of Nine haar alkoof te
verbeteren en verbindt ze deze met de sensors
van Voyager. Door deze verbinding isze in staat
heel veel te leren tijdens haar regeneratie.
Hierdoor komt zij een potentieel gevaar op het
spoor en weet Torres in te lichten over vreemde
beestjes die de functies van het schip grondig
verstoren. Maar ze krijgt zoveel informatie tege
lijk te verwerken dat ze een beetje de pedalen
kwijtraakt. Zo licht ze Janeway in over een
samenzwering van de Maquis en Chakotay weer
over een samenzwering van de Federationen de
Cardassiansom op die manier het Delta kwad
rant te veroveren. Zelfs Neelix en Naomi
Wildman ontkomen niet aan haar beschuldi-

enigszins tegen assimilatie van de Borg te
beschermen dat ook een afweermiddel blijkt te
zijn tegen Species 8472. janeway neemt een
nogal controversiële beslissing en de beman
ning gaat, tegen de wil van de eerste officier,
een verbond aan met de Borg: vrije doorgang
in ruil voor het wapen tegen 8472
Okéik weet het, misschienniet correct om deel 7
van 'Scorpion' ook bij het vierdeseizoen te reke
nen. Maar het is eigenlijk wel éénafleveringen de
introductie van ten Ryan en de Borg kan ik toch
moeilijk onopgemerkt voorbij laten gaan. Briljante
zet van Brannon Braga. Nooit gedacht dat we
met z'n allen 'lang levede Borg!' zouden roepen.

Slechtsteaflevering: WakingMoments
De bemanning komt in gevaar als een voor een
iedereen in een comateuze slaap valt, geplaagd
door nachtmerries waar steevast dezelfde alien
in tevoorschijn komt. De enige twee die
gespaard blijven zijn de dokter en commander
Chakotay.
Letterlijk een slaapverwekkendeepisode.Zou het
iets met Commander Coyote te maken hebben?
Het enige noemenswaardige moment is waar
Tuvokin zijn droom naakt op de brug verschijnt.
Aan deze scène is trouwens een leuke anekdote
verbonden. Tim Russhad bij wijze van grap een
'lange sok met vulling' voor zijn 'edele delen'
gehangen waardoor hel geheel iets langer leek
dan normaal. De eerstesecondenvan de reactie
van de brugbemanning als de lift open gaat zijn
echt.

SEIZOEN5
Besteaflevering: Drone
De dokter en Seven of Nine komen terug van
een away missie. Daar blijkt iets mis te zijn
gegaan met de mobiele zender van de dokter
en B'Elanna brengt het ding naar het lab om
onderzocht te worden. Tijdens de nacht gebeurt
er iets vreemds en de zender begint te groeien
en Borg implantaten te krijgen. De nietsver
moedende Mulcahey loopt 's ochtends het lab
binnen en wordt geassimileerd. Uit deze
vreemde gebeurtenis wordt er een Borgbaby
geboren die razendsnel groeit. Seven ontdekt
dat deze baby bestaat uit deels haar eigen nano
probes en deels de zender van de dokter. De
baby groeit uit tot een supergeavanceerde Borg
door de 2ge eeuwse technologie die schuil gaat
achter de zender. De Borg dar blijkt enorm leer
gierig en Sevenneemt de taak op zich om hem
op te voeden. De dar wordt enorm populair bij
de bemanning, maar dat slaat snel om als hij in
zijn nieuwsgierigheid een Borgschip contac
teert.
Eénvande topseizoenen.Hetwas echthéélmoei
lijk om hier de besteuit te halen. Ik heb toch voor
dezeafleveringgekozenomdat ik vonddat het ver
haal zogoed in elkaarpaste. Eensuperborg,gebo
renalsgevolgvan eentransporterongeluk,met als
moeder Sevenof Nine en als vader de mobiele
hologramzender van de dokter? Later bleek hij
veelmenselijkerte zijn dan verwacht.
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gingen. Op die manier weet ze de één tegen de
ander uit te spelen en raakt de veiligheid van het
schip danig in het gedrang.
Ik had eerstgestemd ap de fantastische cliffhan
ger 'Equinox'. Maor Voyagerkomt meer en meer
mensentegenuit het Alpha kwadrant endat vond
ik nu toch wel een beetje overdreven. Daarom
koosik dezeepisode,vol hilarischemomenten en
plottwists. Eenhelegoedeacteerprestatie van jeri
Ryan.

Slechtsteaflevering: Spirit Folk
Het holodeck programma Fair Haven van Tom
Paris draait non-stop. Alle bemanningsleden
bezoeken dit typisch Iersedorp om hun zinnen
te verzetten. Maar er loopt iets fout alsde, door
de practical jokes van Parisen Kim geplaagde,
dorpelingen zich ineens bewust worden dat er
iets vreemds aan de hand is met hun zoge
naamde vrienden. Ze denken dat het slechte
geesten zijn, zogenaamde 'spirit folk'. Door
angst bevangen nemen de dorpelingen een
aantal bemanningsleden gevangen.
Eigenlijkeengedeeldeplaats met 'FairHaven'. Dit
soort afleveringenzijn ermeerdan genoeg.Op hol
geslagenholodeckprogramma's,zelfbewusteholo
grammen, bemanningsleden die verliefd worden
op eenholopersonage.Klinktallemaalheelbekend.
Ouwekoek.Of liever:ouwekoeien.Eenpaar grap
pige momenten, maar dat kangeen redding bren
gen.

SEIZOEN7
Besteaflevering: Bodyand Soul
Voyager doorkruist een deel van de ruimte waar
hologrammen verboden zijn door de wet. Een
aantal van hen hebben zich tegen hun meesters
gekeerd en zijn in een burgeroorlog verwikkeld.
De shuttle van Kim, de dokter en Sevenof Nine
wordt onderschept met als beschuldiging dat zij
een hologram verbergen. In een vlaag van
paniek weet de dokter te ontsnappen door zich
te downloaden in het lichaam van Seven of
Nine. Deze is zich wel bewust van wat er
gebeurt maar kan zich niet verzetten alsde EMH
zich te goed doet aan allerlei lekkernijen.
Ondertussen ondergaat Tuvok de gevolgen van
de pon farr. Door de afwezigheid van de dok
ter ziet hij zich genoodzaakt een beroep te doen
op Tom Parisdie - hoe kan het ook anders - een
holodeckprogramma ontwikkelt om Tuvok te
helpen.

Voyagerwas eenbeetje op zijn retour. Zevenjaar
begon zijn tol te eisen. Erzijn in dit seizoennog
weinig afleveringen die ik echt heel goed vond.
Deze vond ik wel degrappigste. Vooralde dokter
in het lichaam van Sevenwaserg komisch. Ik krijg
nu ineens weer enorme trek in een lekker stukje
cheesecake.

Slechtsteaflevering: Natural Law
Chakotay en Sevenzijn samen op weg naar een
conferentie over warpfield technologie. Ze
besluiten een omweg te maken om de mach
tige natuur te bewonderen op één van de con
tinenten op de planeet Ledos. De shuttle komt
hierbij in aanvaring met een energie.schilden ze
storten neer in een weelderige jungle. AI gauw
blijkt deze bewoond te zijn door een primitief
volk, heel erg gelijkend op de aardse indianen
uit lang vervlogen tijden. Chakotay voelt zich
onmiddellijk met hen verbonden terwijl Seven
op zoek gaat naar de stukken van hun shuttle
om op die manier een zender te maken om
Voyager te kunnen waarschuwen.
Ik dacht eerst 'Endgame' te nomineren vanwege
de schijnbare haast om een serie te beëindigen,
maar ik kon het oorverdovendeboegeroepal bijna
horen. Dus heb ik maar een andere uitgekozen.
Alweer een niet echt bijster interessante afleve
ring met Cacaotheein dehoofdrol. Ik heb bestwel
een beetjemedelijden met Beltran.

Met pijn in het hart (en in de pols) ...
Sindsenkelemaanden maak ik nu het TFDblad,
een taak die tot voor kort door jeffrey Epping tot
iederstevredenheidwerd vervuld.Hetmaken van
eenblad waar wemet z'n allen trots op zijn isook
mijn doelstellingendaarom wilde ik meookgraag
inzetten voor TheFlying Dutch.
Echter,somswil degeestiets wat het lichaam niet
kan.... Ik ben al meerdan 20 jaar werkzaam in
de grafische wereld, en daarvan velejaren ach
ter decomputer, dat heeftmet zich meegebracht
dat ik nu net als veleanderebeeldschermwerker.s
aan RSIlijdt, vaak niet helemaal terecht 'muis
arm' genoemd. Aangezien ik het TFDblad in mijn eigen tijd maak, bete
kent dat dat ik dusmijn pc-tijd danig moet beperkenen daarmee dus ook
moet stoppen met het TFDblad...
Ik hoop toch betrokken te blijven bij de redactie en ben ook bereid mijn
opvolger waar mogelijk bij te staan.

Dus de redactie zoekt nu met spoed een:

Walter Bravenboer

Voor de opmaak van het clubblad dien je te
beschikken over een computer, bij voorkeur een
Apple Macintosh G3 of hoger, met een grote
harde schijf (minimaal 10GB) en een cd-writer.
Voor het versturen van beeldmateriaal iseensnelle
internetverbinding aan te raden.
Er wordt momenteel gewerkt met de software
pakketten Adobe Photoshop, Illustrator en Quark
Express.We verwachten dat je een behoorlijke
kennis hebt van (de meeste van) deze program
ma's.

Wat krijg je hiervoor terug?
Eenmanier om meer te doen met je StarTrek hobby, in samenwerking
met andere enthousiaste redactieleden. De mogelijkheid om jouw
ideeën tot uitdrukking te brengen in ons blad. Enhet kan een leuke aan
vulling op je CV zijn.

Interesse?
Stuur een brief of e-mail naar de TFD, o.v.v. 'vormgever'. Vermeld
hierin duidelijke je naam, adres en telefoonnummer. Vertel iets over
jezelf, wat je kunt en waarom je interessehebt. We nemen dan zo spoe
dig mogelijk contact met je op.Vormgever (m/v)

Wat heb je hiervoor nodig?
In eerste instantie natuurlijk een flinke dosis enthousiasme en de bereid
heid om regelmatig enkele uren van je vrije tijd aan de vereniging te
besteden. Enigeervaring op het gebied van vormgeving / dtp, via werk
of hobby, verdient de voorkeur.

TFD
Postbus 135
3500 AC Utrecht
redactie@tfd.nl
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Trekkies!
Wat beweegt de Star Trek fan?
Trekkies.Het lijkt een soortnaam, een 'unknown liîeiorm', echt voer voor biologen en antropologen.
Maar het is op zijn zachtst gezegd eenaanduiding voor een bewogen toeschouwerdie nou net voor
dieenesciencefictiontelevisieserieeenbuitengewonepassieheeftgekregen.Star Trekheet die bewuste
televisieserie.

Het is niet geheel duidelijk waaruit de naam
'trekkie' isvoortgekomen. Trekkie komt natuur
lijk uit het tweede deel van het begrip Star
Trek, maar is waarschijnlijk ook een voortvloei
seluit de Engelseterm 'trekking', omdat vooral
de hardnekkige fans van conventie naar con
ventie trekken om daar hun idolen en hun
medestanders te ontmoeten.
Kwam het begrip trekkie vanaf de jaren tach
tig vooral in de Angelsaksische landen voor,
sinds de jaren negentig is het zowel in de volks
mond als in de Nederlandse media een regel
matig uitgesproken en geschreven term. Niet
iedere Star Trek fan is er even gelukkig met de
aanduiding trekkie. Weer andere fans noemen
zich trekkers,waarmee zezich op een bepaalde
wijze willen onderscheiden van de grootste
gemene deler, een fenomeen dat zich wel vaker
bij grote groepen mensen voordoet.
Maar er zijn ook fans die in het geheel niet
geassocieerdwillen worden met de verwijzing
trekkie. Ze ervaren het als neerbuigend, of zijn
bang als freaksaangezien te worden en zien de
Star Trek hobby als een vrij serieuze zaak. De
meerderheid zal het echter een zorg zijn, zij vin
den trekkie een geuzennaam en zijn er eigen
lijk best wel trots op.
De Nederlandse taal zal er in ieder geval mee
verrijkt worden, aangezien op aangeven van de
auteur van dit artikel de term trekkie opgeno
men zal worden in de eerstkomende uitgave
van de Grote Van Dale.

Over de hele wereld zijn natuurlijk fanclubs en
hobbyclubs, van The Rolling Stones fanclub tot
modelspoorverenigingen. Ook deze kennen
hun bijeenkomsten. Waarom dan uitgerekend
de fansvan StarTrek zo'n eigen benaming heb
ben gekregen, is niet geheel duidelijk.
Waarschijnlijk omdat deze bijeenkomsten tot
op heden een sterke aantrekkingskracht
hebben op de media. Fraai uitgedoste
en verklede fans zijn nu eenmaal leuk
beeldmateriaal en de inhoudelijke ver
haallijn van de StarTrek serie levert altijd
weer nieuwe gesprekstof op. Vele schrij
vers, journalisten, maar ook diverse weten
schappers hebben zich met de inhoudelijke
materie bemoeid en de nodige publicaties
aan Star Trek gewijd. Hoewel het sciencefic
tion betreft, brengt het menigeen op ideeën.

Wat beweegt die Star Trek fan eigenlijk? Hoe
komt het dat in de hele wereld honderden Star
Trek fanclubs bestaan, van Argentinië tot
Noorwegen, van Japan tot Spanje, waarbij vele
duizenden die-hard fans zijn aangesloten?

Geen enkele televisieserie waar dan ook kan
zich op een dergelijk resultaat beroepen. En
dat al meer dan 35 jaar lang!

Vanzelfsprekend is het verhaal van de Star Trek
sage de belangrijkste motor. Ook al zijn de
meeste afleveringen afzonderlijk van elkaar te
bekijken omdat het op zichzelf staande verha
len zijn, er loopt door alle StarTrek afleveringen
niet één rode draad, maar diverse.
Die op zichzelf staande verhalen geven de
makers de gelegenheid afwisselende afleverin
gen te maken, zoals een hele spannende als
DS9 'Way of the Warrior', een hele humoristi
sche TNG 'The Naked Now' of een zeer emo
tionele als TNG 'Skin of Evil'. Daarmee werd
StarTrek een uitzonderlijk gevarieerde serie.
Maar de rode draad door de serie stond er
borg voor dat de meeste kijkers ook trouw wer
den aan de serie. Geregeld kwamen bepaalde
karakters terug in nieuwe afleveringen en al
snel bleek ook dat de Star Trek wereld duide
lijk gebaseerd was op een bepaalde levens
wijze.
Die terugkerende elementen, de herkenning
van karakters, volkeren, technieken, etcetera,
was niet alleen krachtvoer voor de scriptschrij
vers, ook de kijkers gaf dit een vertrouwd
gevoel. Keek je na een deprimerende journaal
uitzending naar een dreigende Klingon Bird of
Prey die met zijn disruptors de schilden van je
favoriete sterreschip doorkliefden, dan kreeg
je toch het gevoel van 'Hè, we zijn weer thuis!'.

FrankMaurits

De Star Trek serie Voyager kende een slechte
start. Pasna het verschijnen van Seven of Nine
werd de serie een hit. Kwam dit door de vrou
welijke charmes van deze Borg dame? Nee,
het succes werd verkregen omdat in de voor
gaande afleveringen een typische Star Trek
component ontbrak. Voyager bevond zich in
een onbekend deel van onze melkweg en ont
moette geen 'oude bekenden'. Uitgezonderd
de bemanning van de Voyager zelf waren er
geen emotieloze Vulcans, er op los slaande
Klingons, religieuze Bajorans,sluwe Cardassians
of een Romulan die jou het liefst in de rug
schiet. Het herkenningselement ontbrak.
Met Seven of Nine verschenen de Borg en dat
leverde weer Star Trek op die je op het puntje
van je stoel bracht. Daarnaast kwam Voyager
weer in contact met Starfleet, hetgeen de
scriptschrijvers nog meer voedingsbodem gaf
er herkenbare elementen aan toe te voegen. De
kijker bleek een soort familiegevoel te hebben,
ook al staat de Star Trekwereld nog zo ver van
ons af. AI zijn de Romulans gluiperige hufters,
men wilde ze wel graag om zich heen heb
ben. Eenvertrouwd gevoel.

Een groot massapubliek heeft Star Trek nooit
bereikt. Maar wat de omroepen en tv-stations
in het begin niet konden vermoeden, was hoe
trouw het kijkerspubliek was bij StarTrek. Erkij
ken weliswaar geen miljoenen naar Star Trek,
zoals er wel miljoenen naar voetbal of de
Staatsloterijshows kijken, maar er kijken wel
honderdduizenden naar StarTrek en deze hon
derdduizenden zijn uitzonderlijk trouw, kritisch,
actief en soms zeer fanatiek.
De AVROondervond dit nog niet zo lang gele
den aan den lijve. Stopte Voyager te abrupt, of
kwam er ineens een WK-voetbalwedstrijd tus
sendoor, dan werd de omroep bestormd met
zakken post en e-rnails, en de omroep was
urenlang telefonisch niet meer bereikbaar (wel
iets waar menig trekkie nu trots op is).
Waarom StarTrek geen miljoenenpubliek trekt,
ligt mede aan het feit dat het niet bepaald een
simpele tv-serie is. Jemoet over een aardig inle
vingsvermogen beschikkenen bereid zijn om je
fantasie de vrije loop te laten. Bovendien wor
den in Star Trek geregeld lastige issues aan de
kaak gesteld die onze huidige maatschappij
raken. Daar moet je als kijker natuurlijk wel
open voor staan. Daarnaast is bij een bepaald
publiek sciencefiction zo'n beetje not-done.
Het is niet elitair genoeg, en het wordt al gauw
afgedaan als flauwekul. De meeste fans voelen
dat wel, maar dat volhardt hen alleen maar
meer in hun eigen gelijk.

De liefhebbers
De meeste trouwe kijkers van StarTrek zijn niet
aangesloten bij een fanclub. Deze liefhebbers
volgen echter wel heel trouw de serie. Haal als



omroep bij deze doelgroep onaangekondigd
een aflevering van de buis en je hebt de pop
pen aan het dansen.
Voor een andere groep kijkers is het alleen maar
trouw volgen van de serie niet voldoende. Zij
willen op zijn minst alle afleveringen altijd op
een door hun gekozen tijdstip kunnen bekijken
en kopen daarom alle video's of dvd's, Maar dit
gaat velen niet ver genoeg, zij verzamelen
daadwerkelijk alleswat met StarTrek te maken
heeft en willen ook over alles geïnformeerd
worden. Zij zijn ook meestal degenen die lid zijn
van een fanclub.
Wat ook een uitstekende voedingsbodem voor
het succes van de vele fanclubs is, is de vele
merchandise die van StarTrek is verschenen. AI
in de jaren zestig verschenen er bouwdozen,
poppetjes, posters en kaarten. Tegenwoordig
kun je het zo gek niet verzinnen wat er allemaal
te koop is: cardgames, bordspelen, kostuums,
computergames, bouwmodellen, nog meer
poppetjes, tradingcards, allerlei Star Trek ser
vies, klokken en horloges, het nodige wapen
tuig, communicators, sieraden, trlcoders,
telefoons, enzovoort.
De fans zijn er ook in hele diverse soorten.
Vrijwel alle fans zijn kijkers. Ze volgen alle afle
veringen op tv en zon iet, dan wel van de snel
bemachtigde video of dvd. Toch is de StarTrek
kijker geen tv-junk. Men kijkt gericht naar deze
serie, is kritisch en volgt ook andere maat
schappelijke ontwikkelingen op de voet. Mede
daardoor worden de kijkers geraakt door de
maatschappijkritische kwesties die soms in Star
Trek aan de orde komen.
Veel fans laten zich eveneens inspireren door de
fraaie decors en kostuums. De bouwers knut
selen complete schaalmodellen van ruimte
schepen en starbases in elkaar, maar ook op
ware grootte bepaalde wapens, apparatuur en
sieraden. Is het niet te koop in een bouwdoos,
dan flansen ze het zelf wel in elkaar. De stylis
ten zijn niet anders. Is een kostuum niet te
koop, hetgeen al gauw het geval is als je je
niet als Starfleet personeel wil uitdossen, dan
wordt het zelf gemaakt. Star Trek puilt werke
lijk uit van de creativiteit, en inspireert veel
mensen om tot in de kleine uurtjes met lijm,
verf, schaar, naaimachine en ander gereed
schap in de weer te zijn. Hierbij gaat het er niet

alleen om bepaalde zaken exact na te maken;
veel creatievellingen geven hun eigen draai aan
het ontwerp en vullen daarmee het Star Trek
verhaal op hun eigen wijze in. Star Trek biedt
die mogelijkheid immers volop.
Daarnaast zijn er de lezers en documentalis
ten. Naast de tv-afleveringen zijn er ongeloof
lijke veel boeken verschenen met unieke
verhalen, en nog meer documentatie is er ver
schenen in de vorm van encyclopedieën, com
panions, wetenschappelijke publicaties,
woordenboeken, ship-manuals, fotoboeken, en
dergelijke. Vrijwel alles is al uitgelegd en
beschreven. Voor de vele documentalisten niet
genoeg: zij verzamelen ook nog alle kranten
artikelen en publicaties die ook maar iets met
Star Trek te maken hebben.
Eenaparte groep tussen de fanszijn de gamers.
Na de succesvolle cardgames als Magic ver
schenen er ook cardgames van Star Trek. Als
spelers van dit spel elkaar ontmoeten op een
conventie, gaan de overige gebeurtenissen
soms in zijn geheel aan hen voorbij.
Verzamelaars tref je overal aan en dus ook
onder de Star Trek fans. Sommigen zijn com
plete hamsteraars en kopen werkelijk alleswat
binnen hun budget ligt, zolang het maar met
Star Trek te maken heeft. Meestal worden het
eerst de video's of dvd's bij elkaar geharkt; de
verstokte fan ziet dit als een 'standaard uitrus
ting'. Maar ook tradingcards zijn een populair
verzamelobject. Poppetjes van de Star Trek
figuranten doen het erg goed, vooral authen
tieke exemplaren als een zeldzame Barbie-set
met captain Kirk.
Criticasters vind je ook overal. Ze volgen nauw
gezet de afleveringen en proberen vooral te
achterhalen wat niet klopt in de verhaallijn, of
kijken of de microfoon van de geluidsman niet
toevallig even in beeld was. Nitpickers worden
ze ook wel genoemd. Ook de uitgebreide docu
mentatie in de encyclopedieën en manuals
wordt compleet gefileerd door deze lieden.
Kortom, er zijn trekkies in alle soorten en maten.
De trekkie is niet alleen een fan, maar meestal
ook een hobbyist. De StarTrek fan heeft zijn of
haar idolen, maar kan ook zeer creatief zijn in
het verzamelen of bouwen van specifieke Star
Trek zaken. Dit is de voornaamste reden dat er
van Star Trek overal in de wereld fanclubs zijn
opgericht.

To boldly go ...
Eengevolg van deze verscheidenheid aan inte
resseswas dat de fanclubs bijeenkomsten gin
gen houden. Deze fanclubdagen groeiden in
diverse landen uit tot grote evenementen en
werden door de organisatoren conventies
genoemd. Het bleef niet alleen bij ruilen, erva
ringen uitwisselen en je kunsten vertonen. De
conventies werden commercieel interessant
en men kreeg de mogelijkheid acteurs en
actrices uit te nodigen. Dit bleef niet onop
gemerkt in de media en zo kwam het hele
balletje aan het rollen. De somswel heel erg
markant uitgedoste bezoekers trokken veel
aandacht en de trekkie was geboren.
Maar ondanks de komst van acteurs en
actrices op een conventie, de StarTrek fan
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is niet zo idolaat als een Beatlesfan. Hoewel er
fans zijn die dromen van een uitstapje met
Seven of Nine of Chakotay en hoewel vrijwel
alle fans hun favoriete spelers hebben, toch is
de fan meer geïnteresseerd in het gehele Star
Trek concept. Er zijn zelden gillende malloten
die hun idool bestormen. De conventies ken
merken zich door een opvallende discipline van
de bezoekers.
Niet alleen het volgen van de Star Trek ont
wikkelingen, het namaken of verzamelen maakt
de fan. Star Trek geeft ook gelegenheid om
even weg te vluchten uit onze huidige maat
schappij. Veel elementen uit de serie zijn een
fraai sprookje. Ook is het natuurlijk leuk om
bijvoorbeeld op een conventie in de huid te
kruipen van een ander personage. Een aspect
dat velen ook kennen bij carnaval: je op een
ludieke wijze alseen geheel ander persoon kun
nen voordoen. We moeten ons al zo vaak seri
eus opstellen, dus een keer uit de band
springen werkt dan zeer bevrijdend. De Star
Trek fan is daar niet anders in. Voor hem of
haar geldt: 'Doe maar gek, want je moet al zo
vaak gewoon doen!'
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De Star Trek filosofie, een visie
De Star Trek filosofie biedt eveneens een toe
vluchtsoort. Hoewel er in Star Trek af en toe
flink op los gemept wordt, ziet de kijker toch
dat er een sterke visie uitgedragen wordt. Deze
visie is het meest zichtbaar binnen The
Federation. Je hebt respect voor anderen,
ondanks hun afkomst, cultuur en religie. Er
bestaat geen armoede en ook geen geld. Er is
geen streven naar materialisme, dus geen dure
auto of hifi-apparatuur. Wel is er een duidelijk
streven naar een fijne leefomgeving, een veilige
en gezonde wereld. Eenwereld waarvoor men
zich graag positief inzet.
Een Utopia? Geenszins, want ondanks de vrij
wel onbeperkte technische mogelijkheden heb
ben de bewoners uit Star Trek geregeld met
diverse problemen te maken die we ook ken
nen in onze eigen samenleving. Zowel in fami
lieverband (Spock en zijn ouders, Picard en zijn
broer, vader en zoon Sisko), in relatieverband
(Miles en Keiko, Worf en [adzla) als in cultureel
verband (Gul Dukat en zijn dochter Tora Ziyal,
Worf als Klingon in Starfleetdienst).
Daarnaast zijn er de vele geschillen die optre
den tussen de vele volkeren, ook al zijn deze
aangesloten bij de Federalion. AI zijn er weder
zijds goede afspraken, de situatie in het veld is
natuurlijk heel anders. Legendarisch zijn inmid
dels de irritaties van McCoy en Spoek, welke
werkelijk schitterend in beeld zijn gebracht.
Hier herkennen de fans zich veelvuldig in.
Daarnaastkomt de ideale samenleving die The
Federation lijkt te zijn, geregeld onder vuur.
Door zijn eigen succes breidt The Federation
steeds uit (het brengt daarbinnen immers
vrede, veiligheid en welvaart), maar buiten
staanders zien dit als gebiedsuitbreiding en
zoiets leidt in de regel tot wapengekletter. Zo
ideaal is de StarTrek samenleving allesbehalve,
juist heel kwetsbaar.
Eenander aspectvan de StarTrek filosofie isThe
Prime Directive. Een EersteRichtlijn, een beetje
te vergelijken met Artikel 1 van de Grondwet.
Hoewel regels er zijn om nageleefd te worden,
worden ze ook in Star Trek wel eens geschon
den, maar The Prime Directive is toch wel het
hoogste goed. Het schrijft voor dat inwoners
van The Federation zich nimmer mogen inla
ten met culturen die een lagere technische
levenstandaard hebben (lees: geen warptech
niek). Daarnaast mag nimmer de eigen cul
tuur, levenswijze en religie aan anderen
opgedrongen worden. Hieruit komt sterk het
respect naar anderen tot uiting. Ook al ziet een
alien er nog zo lachwekkend of bizar uit, of
houdt die er vreemde gebruiken op na, zolang
zij anderen niet schaden heb je deze te respec
teren.
Iedereen vraagt zich wel eens af hoe de nabije
en de verre toekomst er uit zullen zien. Leven
we inmiddels zonder oorlog, ziekten, honger en
armoede; zijn we inderdaad in contact geko
men met buitenaardse beschavingen; zijn onze
energie- en milieuproblemen opgelost; is er
voldoende water of juist teveel? Star Trek geeft
hierin niet de oplossing, maar het geeft wel
een bepaalde visie weer en kennelijk wekt dat
een vertrouwen op van 'zo kan het kennelijk
ook'. Erg aardig zijn de Star Trek afleveringen

waarin teruggeblikt wordt naar de Aardse
samenleving die wij nu kennen: we zijn
paranoïde, roeien diersoorten uit, we zijn grof
in de mond en gewelddadig, stoppen kanslo
zen in 'sanctuary districts', voeren om de haver
klap oorlog, enfin we zijn een stelletje barbaren!

Is alles fantasie?
Omdat er in Star Trek zo ontzettend veel vol
keren met hun eigen gebruiken door de
Melkweg heen fietsen, geeft deze grote ver
scheidenheid aan soorten een enorme inspira
tie. Het geeft niet alleen herkenning van onze
huidige samenleving, er komen ook hypothe
tische gevallen aan de orde, waarbij je je
afvraagt 'hoe zou dat in werkelijkheid gaan als
zoiets gebeurt?'. Kortom, je eigen fantasie
wordt er sterk mee geprikkeld.

Maar niet alleen de exacte wetenschapper werd
geprikkeld door Star Trek. Gedragsweten
schappers werden geboeid door de filosofie
van de logica van Vulcan en de emotionele
ontwikkeling van een androïde (Data). En juri
disch gezien: in hoeverre heeft een androïde of
een EMH recht op zelfbeschikking? Dezegefan
taseerde kwesties zetten wel degelijk mensen
aan het denken.
Taalkundigen raakten geïnteresseerd in de fic
tieve talen en dit resulteerde onder andere in de
oprichting van een heus Klingon taalinsti
tuut. De gehele Klingontaal werd door taalwe
tenschapper Marc Okrand volgens een
complete linguïstische methodiek ontwikkeld.
Ook van Vulcan zijn er taalpublicaties versche
nen.

Is alles in Star Trek fantasie? Zo op het eerste
gezicht wel, al zijn diverse zaken werkelijkheid
geworden. Is het tonen van dit soort fictieve
materiaal op televisie flauwekul? Heeft het zin?
Neen, het is geen flauwekul en ja, het heeft zin!
Fantasieprikkelt de geest, ook als het ideeën en
bevliegingen van anderen zijn. De vele ideeën,
situatieschetsen en snufjes hebben menigeen
op andere gedachten gebracht. Voor onder
zoek en ontwikkeling is ook fantasie vereist,
ook de wetenschap kan niet zonder fantasie. Er
is fantasie nodig om op een idee te komen, dit
idee vervolgens verder uit te werken, door te
rekenen, te ontwerpen en vervolgens te ont
wikkelen.
Een leuk voorbeeld is de lichtflits die men ziet
als een sterreschip overschakelt op warp. In de
wetenschap bestaat absoluut geen zekerheid
wat er eventueel visueel gebeurt als een ster
reschip door de lichtbarrière breekt, maar de
vergelijking met de geluidsbarrière vond men
treffend goed bedacht. Hoor je bij het door
breken van de geluidsbarrière een flinke knal,
bij de lichtbarrière zou het dan wel eens een
grote lichtflits kunnen zijn. Het zette diverse
wetenschappers aan het denken.
Natuurlijk gebruiken de scriptschrijvers van Star
Trek niet alleen hun grote duim. Ook zij raad
plegen wetenschappers en technici om toch
met een enigszins geloofwaardige omschrij
ving te komen.

Is alles nou zo serieus?
Dat zou je bijna wel denken. De serie is maat
schappijkritisch en er zitten allerlei ingewik
kelde zaken en technische hoogstandjes in.
Gelukkig valt dit erg mee en er zit een gezonde
portie humor in Star Trek. Zie je bijvoorbeeld
een groepje Klingons, dan weet je bijna zeker
dat het knokken wordt. Maar zelfs het aanzien
van een aantal op elkaar losbeukende Klingons
werkt voornamelijk op de lachspieren. Met zo'n
grote diversiteit aan culturen heb je veel stof
voor grappige situaties.
Als je dit zo samenvat, kom je tot de conclusie
dat Gene Roddenberry met Star Trek de ideale
mix aanboorde voor een boeiende serie. Dat is
ook gebleken omdat het concept al 36 jaar
lang in gebruik is. Niet alleen meer op televi
sie, maar ook in de bioscoop, via de computer
en in boeken wordt het verhaal verder verteld.
Dit verhaal zet de mensen aan het denken,
brengt ze over de hele wereld met elkaar in
contact, het geeft ze hoop en het stimuleert
hun creativiteit. Wij hopen nog heel lang!









STARFLEET INTELLIGENCE StarTrek aan zee

Utopia 111
A briefing with Nee/ix
In het weekendvan 79en 20 oktober kwamen sciencefictionfans uit heelNederland weersamenom
op de Utopia-conventie elkaar te ontmoeten en de sterren van de tv te zien. Dit jaar waren er vier
acteursaanwezig: TerylRothery(dr. Frasierin 5targate), Gareth Thomas(Roj Blakein dejaren zeven
tig serieBlake's7), Ethan Philfips(Neelix in Voyager)en Mark Allen Snepberd(Mom in 059).

Het was al snel druk op zaterdag, met name bij
de handelaren was het schuifelen om te zien
wat er nu weer voor mooie spullen tussen
zaten. Erwaren opvallend veel nieuwe artike
len van de serie Enterprise en de Lord of The
Rings trilogie bleek ook goed te zijn voor zeer
veel fraaie spullen, waaronder grote slag
zwaarden.
De verschillende fanclubs hadden ook niet te
klagen over belangstelling. Onze TFD-tafel was
weer goed gevuld. Vele mensen waren mooi
opgemaakt en liepen in kostuums en lieten
zich fotograferen. Ook een vervaarlijke Nazgul
van LOTR liep rond, al deelde deze folders uit
in plaats van zijn slachtoffers te bedreigen met
z'n zwaard.

De gasten werden dit jaar geïntroduceerd door
Nynke Faber, een actrice die in de soapserie
Westenwind heeft gespeeld. Zij verzorgde ook
een groot deel van de presentatie. Tijdens de
veiling wist zij zich al aardig thuis in de scien
cefiction wereld en er werd een mooi bedrag
ingezameld voor de stichting AAP. Nynke werd
begeleid door Gareth Thomas; deze vriendelijke
Welshman liet blijken een goed gevoel voor
humor te hebben. In de jaren zeventig was hij
de hoofdrolspeler in een Engelsesciencefiction
serie, genaamd Blake's 7. Deze serie ging over
een zevental gevangenen die ontsnappen aan
een tirannieke aarde en een enorm ruimte
schip, de Liberator, vinden waarmee ze allerlei
avonturen beleven. Deze serie kenmerkte zich,
zoals veel Engelse sciencefiction, door een
sterke karakterbezetting en veel drama, met
een minimum aan speciale effecten en weinig
actie. Een beeld waarmee de Engelse tv zich
wist te onderscheiden ten opzichte van de
Amerikaanse series. Gareth kon prachtig ver
tellen en had het duidelijk naar zijn zin, zoda
nig zelfs dat hij dan ook meestal in de bar te
vinden was!

Teryl Rothery is een enthousiast persoon, met
veel typisch Amerikaanse humor. Tijdens haar
Q&A vertelde ze dat ze een paar Nederlandse
vloekwoorden had geleerd en dat het woord
'cut' aan het einde van een opname nu ineens
een heel andere betekenis voor haar had gekre
gen.
Mark Allen Shepherd, de stille Morn, bleek
helemaal niet zo stil te zijn in het dagelijkse
leven. Hij wist een levendige Q&A sessiete vul
len.
De sessiemet Ethanviel op omdat Nynke Faber
als het ware een interview met hem deed ter
wijl het publiek tussendoor vragen stelde, iets
wat niet iedereen prettig vond. Het was te rner-

ken dat Ethan zich op zijn gemak voelde, hij
wist leuk te vertellen en kwam langzamerhand
los.

Party-time
Zaterdagavond was het grote feest. Het begon
met de verkleedwedstrijd waar mensen echt
heel goed hun best voor hadden gedaan. De
TFD werd vertegenwoordigd door een bijzon
der lange Ferengi, die naar eigen zeggen 'door
zijn ouders genetisch was gemanipuleerd om
meer winst te maken'. Ondanks zijn pogingen
om de jury om te kopen slaagde hij er niet in
om de strijd te winnen; twee Elfen van LOTR
wonnen de wedstrijd.

TheBattle tussende vrijwilligers werd snel
beslecht..., volgendjaar; 'The Revenge'/?

KirstenBloemsmaen Walter Bravenboer

De aangekondigde 'battle' tussen de Utopia
vrijwilligers en de TFD vrijwilligers liep uit op
een nogal eenzijdige strijd. Hoe enthousiast de
TFD-ers ook waren en zelfsmet versterking van
de aanwezige leden, de Utopia mensen hadden
met hun interpretatie van 'I'm a Barbie-girl'
een hilarische act gemaakt die verdiend heeft
gewonnen. Wij van de TFDzullen maar zeggen:
'Volgend jaar revanche!'
Het feest erna was een groot succes. Op de
klanken van disco-stampers werd er flink
gedanst en de conventiedans bleek steedspop
ulairder te worden: de hele zaal deed mee.
Nog even en de conventiedans wordt een feno
meen in Nederland.

Zondag waren de photo-shoots, waar de fans
met de acteurs op de foto konden. Ook had de
TFD een interview met Ethan. Ethan is een
gezellige, vriendelijke man die zelfsNederlands
spreekt, zoals bleek tijdens de handtekening
sessie.

Eengeheimzinnige, genetisch verbeterdeFerengi
probeerde jury van de verkleedwedstrijdom te
kopen...

Eendemonstratie met recepten
uit Neelix' kookboek

Erwas weer veel te zien... en te kopen



Interview met Ethan Phlllips
Op zondagmiddag om half drie streken wij
neer in de hotellobby om Ethan Phillipswat vra
gen te stellen. In zijn Q &: A (vragenuurtje op
het podium) had hij al verteld dat hij twee keer
eerder in Nederland was geweest, dus daar
wilden we wel wat meer over weten.

Ik ben in 1966 al eerderin Nederlandgeweest,in
Rotterdam. Ik was een zeeman op een handels
schipen washier dus voor mijn werk. De tweede
keerwas in 1971. Ik was samenmet een vriend
twee weken op vakantie en we zijn naar Parijs,
Barcelonaen Amsterdam geweest. Het was de
hippie tijd en Amsterdamwas een ontmoetings
punt om te vierendat je jong was. Ik had lang
haar en was nog slank, ik rookte hash en we
dronken wijn. Pink Floydgaf een concert. Ik kan
me vooral de Dam herinneren,daar kwamen de
hippies toen samenuit de helewereldom te pra
ten en high te worden. 's Avondswerdenwe daar
weggestuurdenwerd allesschoongespoten.'
Voor conventies kom ik veel in het buitenland,
maar ik heb nauwelijks tijd om de toerist uit te
hangen. Maar morgen ga ik naar Amsterdam.
Daar wil ik in iedergeval het VanGoghMuseum
bezoekenen dan naar het Anne Frankhuis en als
ik dan nog tijd heb wil ik naar het Rijksmuseum.
HetAnne Frankhuis heb ik in 1971 ook al gezien
maar daar wil ik nu toch ook weer erg graag
naartoe.

Wij vertelden hem dat wij zelf nog nooit in het
Anne Frank huis zijn geweest.

Ik ben in New Yorkgeborenen opgegroeid,maar
ik heb nog nooit het vrijheidsbeeldgezien!

Wij wilden graag weten wat hem heeft doen
besluiten om acteur te worden.

Erzijn drie momenten in mijn levendie daaraan
hebben bijgedragen. De eerstewas toen ik een
klein jongetje van eenjaar of 8 of 9 was. Ik keek
in de zestigerjaren samenmet mijn moedernaar
een serie 'Panic'. Dat ging over mensen die in
gevaar waren. Erzat een familie in een auto en
er was ietsmis met de remmenwaardoor de auto
over een klif reed en naar beneden tuimelde. Ik
vond het hartstikkeeng, maar mijn moederlegde
uit dat het mensenwarendie net dedenalsof,dat
ze het allemaal speeldenen het misschien wel
meerderekeren opnieuw hadden moeten filmen.
Ik was daar heel erg van onder de indruk.
Volwassenendie net deden alsof en daar geld
mee verdienden!Toen ik op Highschoolzat, zat
ik in een football team, maar ik was eigenlijk te
klein en ging kijken bij de toneelklas.Daar heb ik
toen auditiegedaan voor eenstukin Macbeth. De
priester die les gaf zei dat ik erg goed was en
vanaf toen deed ik in bijna alle volgendetoneel
stukkenmee.
Het tweedemoment was toen ik een vriend van
school bezocht. Er kwam iemand binnen die
acteur wasen ik was wel wat jaloers op dieman.
Geldverdienenmet acteren.Toenikjunior wasop
collegezei mijn toenmalige vriendin Sally dat ik
auditie moest doen voor 'Taming of the Shtew'.
Dat deed ik en ik kreegde rol en ik werd omringd
door mensendie met dat werk hun geld verdien
den. Op die manier ben ik betrokkengeraakt. Ik
heb nooit iets anders willen worden. Ik wist dat
ik het kon doen en dat ik net zo goedwasals alle
anderen. Ik heb de kansgenomen en ik had het
geluk aan mijn kant. Ik zou geen 'nee' geaccep
teerdhebben!

Naast acteren houdt Ethan er een aantal cre
atieve hobby's op na.

Ik speelweersaxofoon.Dat heb ik vroegerook al
zo'n jaar of zesgedaan maar dat heeft eenhele
tijd stilgelegen.De laatste twee jaar heb ik het
weer opgepakt. Het neemt veel tijd in beslag. Ik
speel in een band 'The PassadenaCommunity
Band' en we spelenouderwetseconcertmuziek.
Of er kansisdat er eenCDuitkomt?Nee,dat denk
ik niet!
Ik zou welgraag meer toneelstukkenwillenschrij
ven. In 1986 heb ik 'PenguinBlues'geschreven.
Dat ging over twee mensendie elkaar uit de put
halen. Het speelt zich af in een alcohol afkick
centrum en gaat overeenoudenon en eenjonge
man die in zijn jeugd slechtbehandeldis door een
non. Ze worden expresbij elkaar gezet. Ze wor
den goede vriendenen helpenelkaar om van de
alcoholaf te komen.Hetwaseenerggoed toneel
stuk.
Ik hebwelmeergeschreven,moor dot is nooit uit
gegevenof uitgebracht. Ik ben op dit moment ook
iets aan het schrijven,maar dat wil niet erg vlot
ten. Ik heb wel wat ideeën voor Voyager inge
bracht maar dat heeft men nooit gebruikt. Ikzelf
vind dot er een poar hele goeie ideeën tussen
zaten. Eén van de verhalen was speciaal voor
Beltron(Chakotay) geschreven,één voor de hele
bemanning en een zou voor iedereengeschikt
kunnen zijn. Eénvan de ideeënhebben ze bijna
gekocht.



Daarmee kwam het gesprek op ons favoriete
onderwerp, Star Trek.

Toen ik jong was keek ik fanatiek naar The
Oriqino! Series.Het was een van de hoogtepun
ten van mijn leven.Scotty is mijn absolute favo
riet',maar eigenlijkvind ik ze allemaal hartstikke
goed.
Overhet algemeenwasik tevredenmet derol van
Neelix.Hij wasgeen lid van Starfleet,hij waserg
emotioneel,hadgeenspecialetalentenenwasde
kok. Het was dus best welmoeilijk om voor hem
teschrijven.Bovendienheeftmen lieverkarakters
alsData of de EMH.Neelix wilde altijd iedereen
vandienstzijn, hij waserggul maar daardoorook
eigenlijkwel ergsaai! 'Mortail Coil' waseenhele
goedeaflevering,daarwasik ergblij mee.Dewis
selwerkingtussenTuvokenNeelixwas erggoed.
De allereerstescènedie ik opnam, wasmet Tim
Russ(Tuvok). In de loop van de seriewin ik het
respectvan Tuvokendat blijkt uit het afscheidals
Neelix Voyagerverlaat. Ik vind het niet jammer
dat ik niet meedeedin de laatste aflevering, dat
ik niet mee terug ging naar Aarde. Ik had geen
redenom daar naartoe te gaan. Ik had er geen
familie,want de bemanningwasmijn familie.Als
we terug zouden komen op Aarde zou iedereen
daar weer zijn eigen leven oppikken en Neelix
zou alleenachterblijven. In het Delta Kwadrant
komt hij zijn eigen soort weer tegen en wordt
verliefd.Dat waswat Neelixnodig had, wat zou
hij op deAardemoeten?

Het spleetjeop de neusvan Neelix was eigenlijk
niet de bedoeling,maar het maskerkwam zo uit
de vorm.Dierenhebbenook vaakeenspleetjein
hun neus,dus toenhebbenze het maar zo gela
ten. Door de make-up is het makkelijker om de
persoonlijkheid van je karakter over te nemen.
Hetwaswelvermoeiendomdat je altijd heelvroeg

op de set moest zijn en omdat het warm en
benauwd zat. Maar ja, het hoorde bij mijn werk,
het stond in mijn contract en daar had ik voor
getekend,dushet hoordebij de rol enje moet dat
gewoon accepteren. Het masker zat over mijn
helegezicht en over eendeel van mijn nek. Mijn
kin werd bedekt met 'pax', dat is uitgevonden
voor Dustin Hoffman toen hij in 'Tootsie'speelde
om zijn stoppelste verbergen.Alleenmijn lippen
zaten niet onder de make-up. Het masker was
trouwenshet eersteStar Trekmaskerdat zó dun
was,dat ik mijn voorhoofdgewoonkonbewegen.
Acterenzit bovendienin de ogen.Hetgebit kreeg
ik een paar weken voor we met de opnames
begonnen, dus ik had de tijd om te oefenenom
te praten met dat ding in.
Ik hebook eenaantal kereneenFerengigespeeld,
die hebben véél meermake-up op. De make-up
van Neelix is makkelijker. Ferengimake-up zit
warmer maar duurt wel korter om aan te bren
gen omdat het niet zoveelop je gezicht vastge
plakt zit.

We vroegen ons af hoe het leven na Star Trek
er uit ziet voor Ethan Phillips.

Opdit moment doeik niet zo heelerg veel.Ik heb
in een toneelstukmet Andy Robinson(Garak in
OS9)gespeeld.Het heet 'SideMan 'engaat over
trompetspelers. Het heeft de Tony Award voor
beste toneelstukgekregen. Toenheb ik een half
jaar niksgedaan. Daarna heb ik in een film met
Talia Shire gespeeld, ik was een middeleeuwse
trol. Vervolgensheb ik in tweekorte filmsgespeeld,
toen kreeg ik de rol in 'Acquisition' en daarna
eenrol in 'Ptovidence',maar die is nog niet op tv
geweest.

Helaas, helaas, dat was het einde van ons
gesprek. Na nog wat foto's gemaakt te hebben
en hem nog een prettige dag in Amsterdam te
hebben toegewenst, namen we afscheid en
bedankten we hem voor zijn tijd.

Het hele weekend was erg geslaagd en goed
georganiseerd, met leuke gasten, geweldige
fans en niet te vergeten de inzet van de tien
tallen vrijwilligers en de mensen van het hotel.
Utopia, bedankt en tot volgend jaar.

Defoto's bij dit artikel zijn gemaakt door Chantal
dejong
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Voyager jubileerde
Nee, dit gaat nu eensniet over lonewov': schip, maar over 'Real Trek'; de Voyagerruimtesondes die
o.a. de inspiratiebron waren voor het verhaal van de eersteStar Trekfilm. Op 20 augustus 2002 was
het precies25 jaar geledendat Voyager2 gelanceerdwerd, op 5 september 1977 gevolgd door twee
lingbroer Voyager 1.

Eenzeldzame samenstand (eens per 175 jaar)
van eenaantal grote planeten maakte het moge
lijk een bepaalde route op een gunstige manier
af te leggen, zonder heel veel brandstof te
gebruiken. Beide sondes hebben namelijk de
aantrekkingskracht van jupiter en Saturnus
gebruikt alskatapult om met een flink toegeno
men snelheidverder te gaan naar volgende doe
len. Voyager 2 deed hetzelfde trucje nog een
keer bij Uranus,om uiteindelijk ook nog richting
Neptunus te vliegen. Hiermeewerd de reisnaar
die planeet met maar liefst 20 jaar verkort.
Voyager 1 klom na Saturnusschuin omhoog ten
opzichte van het vlak waarin de meeste plane
ten van ons zonnestelseldraaienom koerste zet
ten naar de grens van ons zonnestelsel.Voyager
2 dook na zijn bezoek aan Neptunus ónder het
planetenvlak uit in de richting van genoemde
grens. Op 17 februari 1998 passeerdeVoyager
1 in afstand de Pioneer 10 en werd daarmee het
verstverwijderde, door mensengemaakte object
in de ruimte, 'going where nothing man made
has gone before..:

Ex astra, scienta ...
De ontdekkingen en prestaties van de ruimte
sondes overtreffen de stoutste verwachtingen.
Het project is naar verhouding tamelijk goed
koop. Tot nu toe kostte het zo'n 895 miljoen dol
lar. Dat lijkt veel, maar omgerekend is dat zo'n
20 dollarcent per US-inwoner per jaar. Deweten
schappelijkeverdiensten zijn echter van onschat
baar grotere waarde. Alleen al van jupiter en
diens manen maakten beide sondes meer dan
33.000 foto's.
Belangrijke ontdekkingen waren bijvoorbeeld
de vulkanische activiteit van 10, een van de
manen van jupiter, en de complexiteit van de rin
gen van Saturnus, die uit weil 0.000 ketens ble
ken te bestaan, die elk weer beïnvloed werden
door de aantrekkingskrachtvan Saturnus,van de
manen rond Saturnusen zelfsvan elkaar, waar
door de ringen soms ingewikkelde patronen ver
toonden.

Still going strong ...
Terwijl men voor het Voyagerproject al tevreden
was geweest met een functioneren over een
periode van 5 jaar, blijken de Voyagersnu, na 25
jaar, nog steeds in prima conditie en geven ze
nog steeds hun informatie door.
Dit isvooral te danken aan het uitgekiende ont
werp en de toepassing van veel reservesyste
men aan boord van beide sondes. In april 2002
werd bij een van de Voyagers bijvoorbeeld een
reserve-navigatiesysteem - vanaf aarde - inge
schakeld. Eensysteem dat dus bijna 25 jaar stil
had gelegen. Eenknappe prestatie alsje bedenkt
dat het signaal hiervoor 12 uur onderweg is
geweest.
Daarnaast beschikken beide Voyagers over een
uitgebreide beveiliging. Ze kunnen zichzelf in
korte tijd in een beveiligde positie brengen,
afhankelijk van de situatie binnen enige secon
den tot enkele minuten. Dat ze dat zelf kunnen
iswel nodig ook, gezien de steeds toenemende
tijd die nodig isom een signaal van de Voyagers
naar de aarde en vice versa te sturen. Een reac
tie van de aarde op een alarmsignaal van
Voyager zou momenteel een etmaal te laat
komen!
En dat allemaal met de computertechnologie
van de 70-er jaren van de vorige eeuw.
'Fascinating', om een bekende Vulcanmaar weer
eens te citeren.

Flessenpost
Ook 'fascinating' en heel erg 'des Star Treks' is
de boodschap die beide Voyagers aan boord
hebben. Een comité onder leiding van de
bekende Carl Saganheeft een vergulde koperen
plaat voorzien van tekst, beelden en geluiden
van onze planeet: 115 foto's, vele geluiden zoals
dat van de branding, wind, onweer, vogels, wal
vissen en andere dieren. Ook muziek uit diverse
culturen en tijden en gesproken groeten in 55
talen staan op de plaat. Eengebruiksaanwijzing
in symbolen plus de toevoeging van een car
tridge en naald moeten het de vinder van de
plaat mogelijk maken de plaat af te spelen.
Carl Sagan zei hierover: 'Alleen als er geavan
ceerde ruimtereizende beschavingen bestaan in
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de interstellaire ruimte, kan het ruimtevaartuig
ontdekt en de plaat afgespeeld worden. Maar
het gooien van deze flessenpost in de kosmische
oceaan zegt vooral iets zeer hoopvols over het
leven op ónze planeet: Gene Roddenberry zou
hier goedkeurend op ja-knikken.

De toekomst
Het jet Propulsion Laboratory (jPL), een onder
deel van NASA, dat de Voyagers volgt en leidt,
hoopt dat de sondes het nog zo'n 20 jaar kun
nen volhouden. Ze zullen dan de grens van de
heliosfeer bereiken, het einde van de 'bel'
gevormd door de stroom van geladen deeltjes,
de zonnewind. Daarwaar de deeltjes niet verder
komen is die grens en begint de interstellaire
ruimte. Overigens isook dat strikt genomen nog

niet de grens van ons zonnestelsel. Die wordt
gevormd door het gebied waar vele komeet
kernen zich ophouden en nog net onder de
invloed staan van de aantrekkingskracht van
onze zon. Dit gebied staat bekend als de 'Wolk
van Oort' (genoemd naar de sterrenkundige die
het bestaan van deze wolk voor het eerst in
theorie formuleerde). De grens van de helio
sfeer is mogelijk nog haalbaar met werkende
Voyagers. De kern van de Oortwolk zal echter,
zelfsbij de duizelingwekkende snelheid van meer
dan 56.000 km plu, pas over zo'n 20.000 jaar
bereikt worden.

Misschien wordt een van de Voyagersooit nog
eens ontdekt door een geavanceerde, geme
chaniseerde beschaving die besluit om de sonde
terug te sturen naar zijn maker, waarbij de
Voyager (met lichtbeschadigde naamplaat
waarop nog slechts 'V'ger' te lezen is) een eigen
'artificial intelligence' ontwikkelt en op zijn terug
reis alles op zijn weg vernietigt om in zich op te
nemen ....
Goed plot voor een film trouwens. Maar dat
wist u al.

Bronnen:
Het Parool, 17/8/2002
Websitelet PropulsionLab:
http://voyager.jpl.nasa.gov

Foto's:NASA



Uit de doos
Eendubbel afscheid.Op het moment dat deze nieuwsbrief bij jullie op de mat valt, is het jaar 2002
zo goed als ten einde. Wat bracht 2002? In iedergeval eenprachtige tradingcard set van Voyager
en hopelijk de eersteEnterpriseset en kaartjes van de allernieuwste film Nemesis.

De laatste twee zijn op het moment van inzen
den van deze tekst echter nog toekomstmuziek.
Waarom dan een dubbel afscheid?Welnu, in de
herfst van 2000 verscheen de allerlaatste tra
dingcard set van uitgeverij Fleer/Skybox.
De set die ik nu ga bespreken is daarmee dus
tevens het afscheid van Fleer/Skybox als tra
dingcard producent.

Alvorens van start te gaan met de set, nog even
een klein stukje geschiedenis.
In 1991 bracht Impel Marketing Ine. haar aller
eerste tradingcard set op de markt (Star Trek
1991 25th Anniversary Trading Cards). Dezeset
is markant in twee opzichten: het was de set
met de meeste kaartjes tot op dat moment en
de allereerste set met een eigen collectors
album. Na in 1992 een tweede set (Star Trek
The Next Generation Inaugural Edition 1992)
uitgebracht te hebben, ging Impel Marketing
Inc. in 1993 verder als Skybox International
Inc. Na een aftrap met Deep SpaceNine kwam

men met onder andere een cinema set en de
start met de Next Generation seizoenenset
werd gemaakt.
Om het hoofd boven water te houden werd
Skybox International Inc. ingelijfd door Fleer
Inc., dat tot op dat moment vooral bekend
was van de duizenden sportcards. De combi
natie wist tot eind 2000 stand te houden en
bracht in al die jaren heel veel mooie setsop de
markt. Om enkele uitschieters uit meer dan 30
sets te noemen: Star Trek Reflections of the
Future, een uitgave in drie delen rondom het
30 jarig bestaan van Star Trek; ook de set Star
TrekThe Original Series,eveneens in drie delen,
bleek een schot in de roos met als hoogtepunt
natuurlijk de gesigneerde kaarten. Zo kan ik
nog wel even doorgaan, maar in de herfst van
2000 viel het doek met Star Trek The Cinema
2000 Collection.

Fleer/Skybox nam waardig afscheid, met een
set van bijna 300 kaartjes. De set bevat voor elk
wat wils, met een aantal positieve uitschieters,
maar ook enkele kritische kanttekeningen.

Wat vinden we allemaal in deze 2000 Cinema
Collection? Zoals gezegd, veel. Een basisset
van 82 kaartjes inclusief checklist met daarin
afbeeldingen uit alle negen verschenen films,
waarvan veel die nog nooit eerder op trading
card waren gezet. Wat te denken van bijvoor
beeld een bebaarde McCoy uit 'The Motion
Picture' of het beroemde diner met de Klingons
in 'The Undiscovered Country'? Behalve haar
scherpe afbeeldingen bevatten de kaartjes ook
lekker veel tekstuele details voor de inmiddels
toch wel wat verwende Star Trek tradingcard
verzamelaars.
Ook heel leuk zijn twee toegevoegde subsets:
enerzijds een set met negen vrouwelijke gas
tacteurs, uit iedere film een personage, ander
zijds een set met negen slechteriken, wederom
uit iedere film een object of persoon. Ook hier
weer het gegeven dat er afbeeldingen tussen
zaten, die nog nooit eerder op tradingcard
waren gezet. Ga maar eens op zoek naar een
portretfoto van Bibi Besch ('The Wrath of
Kahn') of Cynthia Gouw ('The Final Frontier').
Wat te denken van een borstbeeld van mees-
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terslechterik Khan, dat natuurlijk al eerder ten
prooi was gevallen aan een afbeelding op een
tradingcard, maar het blijft mooi.

Maar toen, bij het openen van een doos, dat
kaartje had ik toch al? Of toch niet? Wat bleek,
Fleer/Skybox had de hele set, inclusief de beide
subsets, ook toegevoegd met een foil-Iaag. Dit
bracht het totaal aantal verschillende kaarten
van 100 ineens op 200. Natuurlijk doemde de
vraag op of dit niet iets te veel van het goede
was.
Enerzijds wel, want een afbeelding van een
karakter met foil voegt niet veel toe. Anderzijds
niet, want een afbeelding zoals bijvoorbeeld
het worm hole-probleem uit 'The Motion
Picture' of de detonatie van Genesis in The
Wrath of Kahn' wint erdoor aan kracht. Mooiste
kaartje? De afbeelding van de U.S.S. Excelsior
als Praxis explodeert!

Laten we onze blik eens werpen op de specials
in deze set, want met bijna driehonderd kaart
jes blijven er toch nog zo'n honderd over. De
eerste set bevat negen buitenaardse werelden.
Deze 'alien worlds' set vinden we in een op de
drie pakjes en hij heeft een groene foil over de
tekst als aardige bijkomstigheid. Dan set num
mer twee. Wat mij betreft een schot in de roos,
negen filmposters in een op de twee pakjes,
met als leuk detail op de achterzijde de
Amerikaanse release datum. Jestaat er niet zo
direct bij stil, maar we hebben driemaal juni
(film 2, 3 en 5), driemaal november (film 4, 7
en 8) en driemaal december (1, 6 en 9).
Wanneer jullie deze tekst lezen moet het
natuurlijk viermaal december zijn.
In een ander magazine, waar deze set is bespro
ken, werd geschreven dat het de eerste keer
zou zijn dat filmposters op tradingcard formaat
waren uitgegeven. Dat is echter niet waar, er is
een officiële Paramount Pictures tradingcard
set uit 1992, bestaande uit tien kaartjes met
film-en teaserposters van de eerste zes films.

Eenandere special set, wederom negen kaart
jes, is gewijd aan de kapiteins uit Star Trek.
Deze set, toepasselijk 'Saluting the captains'
genoemd, vinden we in een op de acht pakjes.
Leuk dat er ook eens aan de minder bekende



kapiteins in Star Trek is gedacht, getuige de
afbeeldingen van J.T. Esteban, Styles en [ohn
Harriman.
De volgende special set bestaat wederom uit
negen kaartjes en is voor mij persoonlijk de
klapper. De set is getiteld 'dr. McCoy: A tri
bute' en we konden deze vinden in een op de
twaalf pakjes. Fleer/Skybox beschrijft het als
volgt: 'A fond farewell to everyone's favorite
23rd century doctor and the man who prot
rayed him, the late DeForest Kelley'. Hier sta ik
als McCoy fan natuurlijk volledig achter.

Na deze vier special setsmet totaal 36 kaartjes
komt dan toch een beetje de 'spoiler' van de set
aan de orde. Een set met speciale kaartjes is
namelijk betiteld als 'Galactic Conflix'. Op zich
zijn de kaartjes fantastisch om te zien, gedrukt
in foil met een licht reliëf en het uiterlijk van een
film-still; een meesterlijk idee. Maar wat deed
Fleer/Skybox, ze nummerden deze set tot 2000
exemplaren; de eerste 1000 hebben een grijze
film perforatie, vervolgens zijn er 750 met een
zilveren film perforatie en tenslotte 250 met een
blauwe film perforatie. Zo kwamen ze op 27
kaarten waarop driemaal dezelfde afbeelding
staat, met alleen een verschillende pertoratier
and. Dit isde doodsteek voor de completist (dat

woord moet toch echt eens de Dikke van Dale
in). Want als je de betaalbare kaarten uit de eer
ste 1000 serie hebt, moet je vervolgens nog
eens zo'n 450 euro neertellen om deze afbeel
dingen in het blauw te bemachtigen. Sorry,
maar dit noem ik een slecht einde van
Fleer/Skybox ondanks haar verder overigens
prachtige set.

Na inmiddels 63 specials was er uiteraard ook
ruimte voor een aanzienlijk aantal gesigneerde
kaarten. De bekende belofte van Fleer/Skybox
dat er in iedere doos tenminste één handteke
ning zou zitten, bleek deze keer, voor zover ik
vernomen heb, waarheid te zijn. Hetgeen bete
kent dat men 24 dozen aan had moeten schaf
fen om de set compleet te krijgen en dan
mocht men natuurlijk niet een keer een dub
bele uit zijn of haar doos halen.
Naast veel oude bekenden als Patriek Stewart,
Grace LeeWhitney, Jonathan Frakesen Dwight
Schultz die allemaal al eens eerder hadden
gesigneerd, vinden we ook een aantal minder
bekenden zoals bijvoorbeeld Paul Winfield
(Captain Clark TerreIl) en Todd Bryant (Captain
Klaa) die nog niet eerder hun handtekening
op een tradingcard hadden gezet.

Met 287 kaartjes is daarmee de allerlaatste set
van Fleer/Skybox de geschiedenis in gegaan.
Oké, voor de echte supercompletisten onder
ons zijn er nog een drietal autographed
redemption cards. Bij het vinden hiervan in
een doos moesten zeworden toegezonden aan
Skybox om er een echte handtekening voor
terug te krijgen.
Voordiegenen die helemaal niet van ophouden
weten, maar dat ben ik vermoedelijk alleen
zelf, het kaartje dat Alice Krige terugstuurde
op de ingezonden redemption card was niet
met blauwe pen maar met een gouden pen
gesigneerd. Hierdoor zijn er in totaal 291 ver-

schillende kaartjes.

Als laatste klap op de Fleer/Skybox
vuurpijl verscheen er een prachtig
album om al dit moois in op te ber
gen. Voor zover mij bekend maakte
skybox 28 collectors album, waar
van ik er 27 in mijn bezit heb, maar
deze laatste is en blijft de mooiste.
Met alsgoede tweede het album van
Star Trek The Original SeriesSeason
Two, voorzien van de door Spock
uitgebeelde vulcan-groet op de rug
van het album.

CAPTAIN ClAI'\K TEf\f\ELl
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Tot zover Fleer/Skybox. Daarmee neem ik
afscheid van mijn tradingcard besprekingen
van 2000. De bestaande licentie ging over naar
Rittenhouse Archives Ltd. Hierover komt de vol
gende keer meer. Ook neem ik afscheid van
2002, natuurlijk, met naar ik hoop de eerste
kaartset van Enterpriseen de allernieuwste film,
met daarin de allereerste handtekening in tra
dingcardland van Michael Dorn. Wat dit kaartje
zal gaan kosten, geen idee. Maar het wordt
ongetwijfeld een kraker, want iedere comple
tist mist hem als enige uit alle acteurs die ooit
regulier in Star Trek hebben gespeeld!
Eengoed en gezond 2003.
'Let's go hunting ..... in Tradingcardland'l
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The continuing mission
Edvan de Gevel(TOS), Kirsten Bloemsma(TNG), jacqueline Spoelder(DS9)

De laatste uitzending van Voyagerafgelopen najaar luidde een voorlopig einde
in van Star Trekop de Nederlandse televisie,Pasals Enterprisede weg naar de
Hollandsebuis weet te vinden, zullen we weer kunnengenieten van nieuwe afle
veringenop tv. Gelukkigkunnen we tot die tijd terugvallen op de video'sen voor
treffelijkeDVDboxen, Enterpriseverschiltnatuurlijk van deandere Star Trekseries
doordat het zichricht op het prille begin van deontdekkingsreizenmet warp speed,
Dat maakt Voyagervoorlopig de laatste seriedie zich in het ons inmiddels ver
trouwde Star Trekuniversum afspeelt. Omdat Star Trekjuist zo boeiend is door
desamenhangen continuïteit tussende verschillendeseriesen hun karakters,kun
je er niet omheen om naast een terugblik op een seriedie eenperiode afsluit, ook
evenhet geheugen op te frissenover de seriesdie er aan vooraf gingen,

In den beginne was er TOS
Het begon allemaal jaren geleden met een serie
die nu vaak met TOS wordt aangeduid, maar
in die dagen nog gewoon 'Star Trek' heette, Het
was een serie met nu eens niet de onwaar
schijnlijk goede held tegen de onvoorstelbaar
slechte boef, maar met meer geloofwaardige
personages, Eenstarship isook te complex om
door eendimensionale personages bestuurd te
kunnen worden, zoals blijkt in de aflevering
'The Enemy Within', Hierin wordt captain Kirk
door een storing in de transporter in twee per
sonen gesplitst, waarvan een al zijn 'goede' en
de andere al zijn 'slechte' eigenschappen heeft.
Geen van beide blijkt in staat de rol van captain
naar behoren te vervullen,
De verhalen van The Original Seriesspelen zich
voornamelijk af rond de drie hoofdfiguren:
captain Kirk, wetenschapsofficier Spock en dok
ter 'Bones' McCoy, In een groot deel van de
afleveringen lijkt het alsof de voornaamste
bezigheid van captain Kirk het verkennen van
het vrouwelijke deel van de nieuw ontdekte
levensvormen en beschavingen is, Op alle
momenten dat de Enterprise in gevaar komt,
moet captain Kirk de juiste uitweg zien te vin
den, Hierbij moet hij de middenweg vinden
tussen de meningen van de emotio
nele dokter McCoy - die vaak bezwaar
maakt tegen een tweede functie - en
de logische half-Vulcan mr. Speek.
Deze laatste blijkt overigens in heel
wat afleveringen toch iets minder
emotieloos te zijn dan hij zich wil voor
doen, In de logica bestaan alleen
'logisch' en 'onlogisch', Ik heb me
altijd afgevraagd of de schrijvers door
Spock de kwalificatie 'highly' aan 'illo
gical' te laten koppelen juist nog heb
ben willen aangeven dat Spock toch
niet zo logisch is als hij op het eerste
gezicht lijkt.
Daarnaast is er natuurlijk een groep
bijfiguren, waarvan Scotty ongetwij
feld de bekendste is, Deze hoofdinge-

nieur Scott meldt in de
meeste afleveringen nog
wel dat er iets technisch
niet haalbaar is, Hij past
daarna echter altijd de
apparatuur zo aan dat het
net wel kan, Een keer door-
breekt hij (naar eigen zeggen) zelfs de natuur
kundige wetten, Daarnaast zijn Sulu, Uhura en
Chekov voornamelijk een teken van het feit dat
de huidige nationale en raciale verschillen in de
toekomst van Star Trek geen rol meer spelen,
Vooral de rollen van Uhura (een zwarte vrouw
die een belangrijke functie heeft) en Chekov
(een Rusdie met de Amerikanen samenwerkt)
waren in de jaren zestig opmerkelijk,
De special effects in TOS zijn zowel qua bud
get als techniek natuurlijk niet te vergelijken
met de nieuwere series, Maar TOS is de serie
waarmee ik ben opgegroeid en blijft mijn favo
riet. Want in Star Trek gaat het niet in de eer
ste plaats om special effects, maar meer om de
verhaallijnen,

THEnEXT GEnER~TIDn

Een nieuwe generatie Star Trek
Als The Original Seriesna drie seizoenen van de
buis verdwijnt en een nieuw leven gaat leiden
in de herhalingen, blijkt dat de serie toch wel

erg populair is, Om aan de vraag van de fans
tegemoet te komen, worden er diverse pogin
gen gedaan om een nieuwe serie te schrijven,
Dit resulteert uiteindelijk in The Animated Series
en de bioscoopfilms, In 1986, tijdens het twin
tigjarig bestaan, deelt Paramount mee dat ze
een nieuwe televisieserie gaan schrijven met
een geheel nieuwe bezetting, Gene
Roddenberry zal ook deze serie produceren en
enkele schrijvers van TOS zullen opnieuw hun
pennen ter hand nemen,
De nieuwe serie speelt zich zo'n 85 jaar na TOS
af, We zien een Klingon, de vijand van onze hel
den in TOS, op de brug, De kapitein is een
fransmen. De dokter heeft haar zoon mee aan
boord, De boordwerktuigkundige is blind en
kan alleen zien met behulp van een VISOR
(Visual Instrument and Sensory Organ
Replacement), Er is zelfs een androïde aan
boord die ongewild af en toe voor de komische
noot zorgt.
In het eerste seizoen maken we kennis met de
bemanning van de Enterprise. Reedsin de eer
ste aflevering zien we een oude bekende,
admiral McCoy, terug en maken we kennis met
Q, die een terugkerende rol zal gaan spelen. In
de aflevering 'Haven' zien we Lwaxana Troi,
die gespeeldwordt door Majel Barret, de vrouw

van Gene Roddenberry en degene die
in TOS de rol van number one en de
rol van nurse Christine Chapel
speelde. Bovendien is haar stem in
bijna iedere TNG aflevering te horen,
namelijk in de 'rol' van computer,
In het tweede seizoen wordt de cast
uitgebreid met Whoopi Goldberg, die
graag eens een rolletje wilde spelen
en regelmatig terug te zien is als
Cuinan. TashaVar is in het eerste sei
zoen gedood en speelt dus niet meer
mee, Riker heeft zijn baard laten
staan. Dokter Beverly Crusher is ver
vangen door dokter Kate Pulaski; in
het derde seizoenzal zij echter terug
keren, Halverwege het vierde seizoen



verlaat haar zoon Wesley Crusher (Wil
Wheaton) de Enterprise, tot grote opluchting
van sommige kijkers.
Tijdens het vijfde seizoenzien we Denise Crosby
terug, ditmaal in de rol van Sela,Tasha'sdoch
ter. Wesley Crusher bezoekt de Enterprise in
'The Game' en tevens zien we hem terug in
'The First Duty' (waarin ook Robert Duncan
McNeill te zien is, die in Voyager de rol van Tom
Pariszal spelen). Dit is het seizoendat we Spock
en Sarek terugzien in 'Unification'. Ook zien
we de 'vernietiging' van de Enterprise in 'Cause
and Effect'. Dit is het enige seizoen waarin Q
niet te zien is. In de aflevering 'Relics' uit seizoen
zes zien we weer een oude bekende terug:
Scotty.
In 1993 begint het zevende en dus helaas laat
ste seizoen. Wesley Crusher zien we terug in
een tweetal afleveringen. Dit seizoenkomen we
te weten waarom de federatie geen gebruik
maakt van het cloaking device ('The Pegasus')
De allerlaatste aflevering wordt uitgezonden
in mei 1994. In deze dubbele aflevering 'All
Good Things ...' speelt Q, net als in de allereer
ste aflevering, een belangrijke rol. Tevens zien
we TashaVar terug.

De donkere kant van Star Trek
Deep SpaceNine begint op het moment dat de
oorlog tussen de Cardassiansen de Bajorans is
afgelopen. Het ruimtestation Deep Space Nine
wordt overgedragen aan de Federation en
komt daarmee onder bevel te staan van corn
mander Benjamin Sisko. In eerste instantie is
Siskoniet van plan om op het station te blijven,
maar uiteindelijk besluit hij toch te blijven en er
het beste van te maken.
In de eerste aflevering blijkt dat DS9 aan de
ingang van een worm hole ligt dat de poort is

EMPORAL INVESTIGATION

tussen het Alpha en het Gamma kwadrant. De
Bajoransbeschouwen het echter alsde 'celestial
tempie' uit hun religie, de woonplaats van hun
'prophets', Omdat hij bij de ontdekking van het
worm hole contact heeft met de wezens die er
leven, wordt Siskodoor de Bajorans gezien als
de 'Ernissary', de afgezant van hun profeten, en
als zodanig vereert.
DS9 heeft een grote crew en daarnaast nog veel
regelmatig terugkerende gastrollen. De vaste
crew bestaat uit doctor julian Bashir,major Kira
Nerys, lieutenant jadzia Dax (in het laatste sei
zoen opgevolgd door Ezri Dax), chief Miles
O'Brien, de shapeshifter Odo als hoofd van de
beveiliging en vanaf het vierde seizoen lieute
nant commander Worf. Andere markante
bewoners en bezoekersvan het station zijn bar
eigenaar Quark en zijn broer Rom, jake Siskoen
zij Ferengi vriend Nog, Elim Garak de kleerma
ker die misschien ook spion is, Gul Dukat, en
vanaf seizoen zes Vic Fontaine, het zingende
hologram.

Vanaf het vierde seizoen wordt de serie pas
echt spannend alsde Dominion uit het Gamma
kwadrant dreigt de Federation aan te vallen. Er
is zelfs even sprake van een oorlog tussen de
Klingons en de Federation, omdat de Klingons
de Dominion willen aanvallen en de Federation
dit verhindert. Uiteindelijk sluiten de Klingons
en de Federation weer vrede en wordt de crew
uitgebreid met Worf.
Aan het einde van het vijfde seizoen valt de
Dominion de Federation aan en begint de oor
log die het hele verloop van seizoen zes en
zeven zal bepalen. Tussen het oorlogsgeweld
door bloeien de onderlinge relatiesop: Leetaen
Rom trouwen, gevolgd door Worf en jadzia
Dax. Odo weet uiteindelijk het hart van Kira te
winnen en in het laatste seizoen trouwt ook
captain Sisko met zijn geliefde vrachtkapitein
Cassidy Yates.
Op een gegeven moment gaat het steedsslech
ter met de oorlog: de Federation lijdt grote
verliezen en de Dominion wordt steeds sterker.
Door middel van een list van Sisko en Garak
worden de Romulans bij de oorlog betrokken.
Ze vechten samen met de Federation en de
Klingons tegen de Dominion. Intussen groeit
op Cardassiahet verzet tegen de Dominion, die
van een bondgenoot meer in een bezetter aan
het veranderen is. Erontstaat een verzetgroep,
geleid door Danar die eerst aan de kant van de
Dominion stond. Ze krijgen hulp van Kira
Nerys, die tijdens de oorlog tussen de Bajorans
en Cardassia in het Bajoran verzet zat.
Aan het einde van het zevende seizoen lijdt de
Dominion steeds grotere verliezen. De
Federation voert een laatste grote aanval uit en
krijgt op het allerlaatste moment hulp van het
Cardassian verzet. Samen weten ze de
Dominion te verdrijven. De Cardassiansbegin
nen Cardassia weer op te bouwen en op Deep
Space Nine probeert men het gewone leven
weer op te pakken.

Oproep aan alle leden:
Enterprise op tv?
Nog steeds blijft het ongewis of de nieuwste
Star Trek serie Enterprise wel op televisie uit
gezonden gaat worden. Voor het StarTrek ver
haal in zijn algemeen en voor de StarTrek fans
in het bijzonder ishet een must dat de nieuwe
Star Trek serie op tv zal verschijnen.
Vernieuwing isnu eenmaal noodzaak. Ook zal
de nieuwe serie nieuwe fans tot zich binden.
Daarom is het zaakom nu in actie te komen!
Schrijf of mail zo snel mogelijk naar de grote
omroepen met het verzoek om Star Trek
Enterpriseop tv te laten verschijnen. je kunt je
brieven en/of emails vooral richten aan:

AVRO
postbus 2, 1200 JA Hilversum
filmenseries@avro.nl

SBS6/NETS
postbus 18179, 1001 ZB Amsterdam
info@netS.nl

YORIN / RTl4/RTLS
HMG Publieksvoorlichting
Postbus 15015
1200 TV Hilversum
Email via website
http://www.rtl.nl/service/ publ ieksvoorlich
ting
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Conventies: Star Trekkin' across the universe
Velenvan onsgaan regelmatignaar conventies,zowel hier in Nederlandalsnaar diversebuitenlandse
conventies.Voordegenendie nog nooit naar het buitenland zijn geweesten natuurlijk voor iedereen
die er zich voor interesseert,zet ik hier het een en ander op een rijtje. Wat zijn er voor conventies?
Wat zijn de verschillenen overeenkomsten?Hoe verdeeldof eensgezindzijn de meningen erover?Dat
zal in dit artikel allemaal aan bod gaan komen.

Maar eerst: conventies; hoe kom ik er?
Voor leden zijn de TFD-conventies en Utopia
natuurlijk gemakkelijk te vinden, want dezewor
den steeds in en bij de magazines aangekon
digd. Ook een aantal buitenlandse conventies
staat in ons blad vermeld. Erworden in elk geval
in Duitsland en Engeland ieder jaar meerdere
grote Star Trek conventies georganiseerd. Bijna
elke conventieorganisatie heeft een website met
informatie welke gasten er komen. Via zoekma
chines is er altijd wel iets te vinden. Ook is het
vaak handig om de bladen die je leest in de
gaten te houden, daar staan vaak advertenties
in en conventieagenda's met de bijbehorende
data en contactadressen. Goede bronnen zijn
dan de Communicator (Amerikaans fanclub
blad) of de StarTrekMonthly, een Engelsmaga
zine. Ook voor Cruise Trek wordt er
geadverteerd in de Communicator. Meestal kun
je on-line tickets bestellen of via een speciale
telefoonlijn, waarbij het erg handig is als je
beschikt over een creditcard.
Een conventie die door veel vrijwilligers van de
TFD bezocht wordt, is Fedcon, een grote con
ventie die elk voorjaar in Bonn plaatsvindt.
Informatie hierover is te vinden op www.fed
con.de . Een andere website is www.creatio
nent.com waar met name conventies in de
Verenigde Staten vermeld staan, maar ook wel
eensEngelseconventies.
De prijs van een ticket varieert, maar gemid
deld zul je voor een weekendkaart toch op een
bedrag tussen de 75 en 200 euro moeten reke
nen. Daarnaastkomt het vaak voor dat je voor
een handtekening verplicht bent een officiële
foto van de acteur te kopen, voor een bedrag
dat kan oplopen tot 20 euro. Dit geld wordt

meestalwel door de acteurs geheel of gedeelte
lijk aan een goed doel gegeven. Hoe duur je
de reis- en verblijfskosten maakt, ligt aan jezelf
en waar je heen gaat. Logeren in het conven
tiehotel zal je rond de 100 euro per persoon per
nacht kosten, of zelfs meer, en daarom boeken

Amerikaanseconventieshebben
toch een 'thuis'-voordeel....

veel mensen een goedkoper hotel dat in de
buurt ligt (meestal vanaf ongeveer 50 euro per
nacht). Die hotels zijn dan ook al snel volge
boekt, dus het is zaak bijtijds iets te regelen. Als
je drie maanden vóór de conventie begint, ben
je eigenlijk al aan de late kant. Dat geldt trou
wens ook voor het boeken van de tickets voor
de conventie. Vrijwel iedere conventie hanteert
het systeem dat het uitdelen van handtekenin
gen en/of de verdeling van zitplaatsen in de
zaal op volgorde van je ticketnummer gaat. Als
de acteursermee ophouden vóór je aan de beurt
was, heb je pech gehad. Geen enkele conven
tieorganisator kan dus garanderen dat iedereen
aan bod komt voor de handtekeningen. Een
uitzondering hierop is Cruise Trek; hier kreeg je

iovce Geurts

al bij je convention-pack een set handtekenin
gen uitgereikt. Dit had een tweeledig doel: als
eerste belangrijk voor de bezoekers dat je je
handtekeningen kreeg en als tweede voor de
acteurs dat het zo ook informeler gehouden
werd en je ze niet voor handtekeningen hoefde
lastig te vallen. Ook zijn alle acteurs die aange
kondigd zijn altijd onder voorbehoud van andere
verplichtingen; als een acteur ineens een rol in
een film krijgt aangeboden, kan hij of zij tot op
het laatstemoment de conventie afzeggen.
Ondanks bovengenoemde beperkingen en het
feit dat een reis je toch al gauw bij elkaar zo'n
500 tot 1000 euro kost, is het bezoeken van een
grote buitenlandse conventie een bijzondere
ervaring die het proberen meer dan waard is.
Het is natuurlijk altijd leuker om met meerdere
mensen naar een conventie te reizen. Via een
oproep in het TFDmagazine of de TFDwebsite,
kun je in contact komen met andere reislustige
StarTrek fans.

Harm Koopman bezocht al vele conventies
in Europa en Amerika en ik vroeg hem wat
nu de verschillen zijn.
"Ik vind het altijd moeilijk om daar iets zin
nigs over te zeggen omdat het allemaal zo
verschrikkelijkpersoonlijk is. Ik kan niet aan
gevenof ik Amerikaanseof Europeseconven
ties wel of niet leuker vind omdat ze
nauwelijkszijn te vergelijken.DeAmerikaanse
zijn vele malen groter dan welke Europese
conventie ook. Ieder conventie is op zichzelf
weer speciaal of uniek om heel veel verschil
lende uiteenlopenderedenen."

Als je dan op een conventie
aangekomen bent, wat kun je daar dan ver
wachten?
Om te beginnen zijn er natuurlijk onze eigen
TFDconventies. Dezeworden een paar maal per
jaar op verschillende locaties in Nederland
gehouden. Er zijn dan bijna altijd een aantal
aparte ruimtes waar de diverse activiteiten zijn.
Zo is er de dealersroom, waar verschillende
sciencefiction dealerseen eigen tafel hebben en
daar hun artikelenaande man proberen te bren
gen, meestal met goede resultaten. In deze zaal
bevinden zich doorgaans ook de tafels van
Utopia en andere fanclubs die Nederland rijk is
en natuurlijk onze eigen bestuurstafel. Hier kun
nen mensen die nog geen lid zijn, zich eventu
eel inschrijven. Er zijn oude magazines van de
TFD en een aantal andere artikelen te koop en
natuurlijk kun je er ook voor informatie over de
TFD terecht. Op de conventie bevindt zich vaak
een hoek voor het uitwisselen van tradingcards
en een hoek voor het uitproberen van spellen.
Dezeworden vaak ter beschikking gesteld door
Warp 9, een van de dealers. Dan zijn er ook
altijd een of twee videozalen, waarbij zowel de
meer recente zaken (op dit moment dus
Enterprise) vertoond worden, als wat oudere



afleveringen die meestal met het conventie
thema samenhangen. Elkvan deze conventies
heeft namelijk eeneigen thema. In het begin van
dit jaar hadden we bijvoorbeeld de 'Vulcan
Science Academy' en meer recent 'The Great
Tribble Hunt'. In het kader van dit thema wordt
meestal een spel gespeeld waaraan elke bezoe
ker, jong of oud, kan deelnemen. Soms wordt
er ook een quiz gehouden, waarbij je je Star
Trek kennis kunt toetsen en ook is er van tijd tot
tijd een kostuumwedstrijd. Bij zo'n wedstrijd
kun je ziendat er zich ook in ons kikkerlandjecre
atieve talenten bevinden.

Dit soort conventies onderscheidt zich van de
andere waar ik het over ga hebben, doordat er
geen acteurs uit de series aanwezig zijn en de
bezoekersaantallen doorgaans minder massaal
zijn dan bij de grote buitenlandse conventies.
Met andere conventies hebben ze wel gemeen
dat je er mensen kunt ontmoeten met dezelfde
hobby als jezelf in een gezellige, informele sfeer
en het op de kop tikken van leuke spulletjes is
overal wel mogelijk.
Naast onze eigen conventies is er ook, sinds
2000, een jaarlijks terugkerende grotere con
ventie in Nederland, namelijk Utopia. Dit is een

Walter Bravenboer had al heel snel goede
ervaringen opgedaan met het StarTrek fan
gebeuren bij zijn eerste conventie in Bonn,
toen twee Duitsers die hij nog niet kende
bijsprongen met het vinden van de juiste
tram en nog voor hem betaalden ook.
"Ik zag zoveel dingen op die eersteconven
tie, dingen alsde enorme verscheidenheiddie
je ziet aan de fans, jong en oud, man of
vrouw,verkleedof niet. Ik zag mensenin een
rolstoel, mensen die geestelijk gehandicapt
waren, overal zag je acceptatie en vriende
lijkheid. In degesprekkendie ik had met ver
schillendemensen, merkte ik dat de kracht
van Star Trekschuilt in die verschillen; voor
iedereenis er iets te vinden en dat merk je bij
eengrote conventie.
Ik ben nu al vijf keernaar de Fedcongeweest
enelkekeerishetweeralsofje eventerugbent
in een bekendhuis. Jeziet mensendie je het
jaar ervoor ook had gezien,somskan je even
met een van de acteurs praten, zoals met
Tim Russ,die enthousiast vertelde over zijn
bezoekaan Nederland,of 'sochtendsin de lift
staan met Walter Koenig. Het zijn juist dat
soort momenten diemij het gevoelgevendeel
uit te maken van eengrote wereld, die Star
Trekheet!"

Jacqueline Spoelder is een ervaren buiten
landse conventieganger.
"Fedconin Bonn: eenleukeconventiewaar ik
graag heen ga. Elkjaar denk ik dat het niet
overtroffen kan worden. Maar ze slagen er
toch elke keerweer in. Alleen is de organisa
tie ergstrak zodat er weinig ruimte is voorver
assingen. Blackpool in Engeland: super
gezellig, alleen een beetje rommelig zodat er
een paar dingen mis gingen. Maar wel een
van de leukste conventiesdie ik ooit bezocht
heb."

plaatsvinden en soms ook speciale activiteiten
zoals een cabaret, concert of een feest. De acti
viteiten rondom de acteurs zijn de openings- en
sluitingsceremonie, de forums van de acteurs en
andere gasten en soms ook een presentatie van
de gastheer. Ook de veiling vindt hier meestal
plaats. Een andere zaal is er gereserveerd voor
de dealers en er kan ook nog een videoruimte
zijn. Dan is er vaak nog een speciale plek waar
je moet zijn voor de handtekeningen en even
tuele fotosessieswaar je met je favoriete acteur
op de foto kunt. Deze conventies hebben altijd
één of meer goede doelen die ondersteund wor
den. De opbrengst van een veiling of een lote
rij zal daar meestal naar toe gaan en soms ook
een deel van de toegangsprijs. De keuzevan de
instelling wordt vaak bepaald aan de hand van
het favoriete goede doel van de acteurs die er
komen.
Ook is er meestal wel een kostuumwedstrijd,
waarin een aantal mensen hun creaties toont.
Hier kun je vaak echt je ogen uitkijken. Niet
alleen zie je de meest mooie en inventief
gemaakte kostuums, ook van entertainment
hebben vele deelnemers kaas gegeten. Onder
deze kostuumwedstrijden isdie van Fedcon spe
ciaal aan te bevelen. Deze heeft namelijk een
heel groot entertainmentgehalte.
Eennadeel van deze conventies isdat ze al heel
snel heel erg massaalworden, waardoor je vaak
snel bij een kaartje moet zijn voor een goede
plaats in de grote zaal en een goed nummer bij

evenement dat twee dagen duurt en waar ook
acteurs uit Star Trek en andere sciencefiction
seriesverschijnen. Tijdens deze conventie zijn er
dan ook een aantal activiteiten gericht op de
acteurs, zoals vraag en antwoord sessies.Erzijn
vaak ook demonstraties of workshops, zoalseen
gevecht of leren acteren en andere creatieve
zaken. Natuurlijk heb je ook weer videoverte
ningen, een dealersroom, en diverse SF-en fan
tasy fanclubs uit binnen- en buitenland. Omdat
deze conventie gekoppeld isaan een goed doel,
is er een loterij waarvan de opbrengst voor dit
doel bestemd is.Natuurlijk heb je hier de moge
lijkheid een handtekening te bemachtigen van
je idolen. Ook is er hier een veiling, net als op
de buitenlandse conventies, waar je vaak iets
leuks op de kop kunt tikken als je er maar
genoeg geld voor over hebt. Ook daarvan gaat
een deel van de opbrengst naar het goede doel.
Utopia onderscheidt zich niet zozeer van de
grote buitenlandse conventies door de inhoud
van het programma, maar wel door het feit dat
ook deze conventie minder massaal en daar
door informeler. Dit informele karakter wordt
ge"illustreerddoor het feit dat de sterren gewoon
tussen de bezoekers kunnen rondlopen en je
gerust een babbeltje kunt gaan maken met deze
of gene. Met uitzondering van Cruise Trek (CT),
waar je ook dit informele karakter hebt, zijn de
gasten op de grote buitenlandse conventie
meestal meer afgeschermd van de fans en
bestaat er een veel grotere afstand. Dit ismeteen
een punt dat CT en Utopia gemeen hebben.
Overbodig om te melden dat ook hier natuur
lijk ruim gelegenheid bestaat om andere fans te
ontmoeten en flink te shoppen.

de handtekeningensessies.Ook is het vaak drin
gen in de dealersruimte, waardoor je niet zo'n
goed beeld krijgt van wat er allemaal te krijgen
is. Ook het leren kennen van nieuwe mensen is
in zo'n massavaak moeilijker dan wanneer het
allemaal wat kleinschaliger van opzet is.Wat de
Duitse conventies betreft, iser dan nog een spe
cifiek iets, wat ik toch wel een nadeel vind,
namelijk dat alleswat niet om de acteurs draait
in het Duits plaatsvindt. Ook als ze een speciale
actie hebben, bijvoorbeeld boek of video, dan
draait het om de Duitstalige of nagesynchroni
seerdeversies.Dit is eigenlijk heel jammer, want
er zijn vele buitenlandse bezoekers, waarvan er
velen liever de originele Engelstaligeversie heb
ben.
Het grote voordeel van deze conventies spreekt
eigenlijk voor zich. Dat is namelijk het grote
aantal aanwezige acteurs. Jekrijgt hier de kans
om te zien of de persoon overeenkomt met het
personage en of de persoon achter de rol ook

Dan heb je natuurlijk de buitenlandse conven
ties. In het algemeen zijn deze vaak groter en
grootser van opzet dan de Nederlandse en er
zijn meer acteurs te vinden dan bij Utopia. Vaak
ook hele grote namen en acteurs uit meer series
dan alleen StarTrek, vaak is er toch een combi
natie met andere sciencefiction series.Denk dan
aan bijvoorbeeld Earth: Final Conflict, Babylon
5 of Battlestar Galactica. De meeste conventies
duren zo'n drie dagen. Bezoekersaantallenlopen
al snel in de paar duizend mensen, uit allerlei lan
den afkomstig. Voorbeelden hiervan zijn Fedcon,
die elk jaar in Bonn plaatsvindt, Galileo, meestal
in Bremen, Voyager: The Return, in 2001 in
Blackpool en vele andere, zowel in Europa als
over de grote plas in de USA.
Tijdens zo'n conventie is er altijd één grote zaal
waar de meeste acteur-gerichte activiteiten
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Tanja van Ierland:
"Van de binnenlandse conventies vind ik voor
namelijk dat het gewoon een gezellig dagje
met andere fans is, voor de merchandise doe
ik het niet meer (is voor mij niet zo interessant
meer). Dus gewoon een gezellige dag met
andere fans spelletjes doen, video kijken en
kletsen over Star Trek. Utopia is weer anders,
dat is naast het gezellig met fans omgaan ook
de kans om acteurs te ontmoeten en hand
tekeningen verzamelen.
Wat betreft buitenlandse conventies, ken ik
alleen Fedcon dat ik toch al 5 jaar heb mee
gemaakt. Ik vind dat meer een 'happening'
zo'n weekend meemaken en de VELEacteurs
horen praten over wat hun ervaring is met het
fenomeen 'Star Trek'. Ook weer handteke
ningen verzamelen en naar kostuum wed
strijden kijken, of eventuele filmpjes die de
acteurs hebben meegebracht. Gelukkig kan ik
dit alles doen met een grote groep vrienden,
dat maakt het elk jaar erg gezellig. "

iemand is die zijn publiek goed weet te verma
ken. Hoe het karakter van iemand helemaal pre
cies is, weet je dan natuurlijk nog niet, maar
een aantal kenmerken leer je toch wel kennen.
Zo is Marina Sirtis (Deanna Trol, TNG) iemand
die niet bepaald op haar mondje gevallen is en
weet Robert Beltran (Chakotay, Voyager) niet
wanneer hij zijn mond moet houden in plaats
van een foute uitspraak te willen gaan uitleggen
om het dan alleen maar erger te maken. [ennifer
Lien (Kes, Voyager) daarentegen lijkt op het
podium en bij handtekeningsessiesnet een bang
klein vogeltje ..

Als laatstewil ik nog een heel ander soort con
ventie bespreken, namelijk de conventie en
cruiseineen, of beter gezegd: de conventie vindt
plaats tijdens een cruise. Hiervan heb je meer
dere soorten, onder andere de SeaTrek en de
CruiseTrek.Over deze laatste ga ik het hebben,
want daar kan ik uit ervaring over sprekenen vol
gens de daar aanwezige acteurs zijn dat ook de
'goede' cruises. Bij Cruise Trek (CT) zijn er zo'n
tot zo'n 100-150 deelnemers. Dit jaar waren er
drie acteurs, namelijk Wil Wheaton (Wesley
Crusher, TNG), Denise Crosby (Tasha Var en
Sela,TNG) en Ethan Phillips (Neelix, Voyager).
Daarnaast nog een schrijver van een aantal ST

afleveringen, Eric StiliweIl, en Richard Arnold,
de ST expert. Het is een combinatie van een
cruise en een conventie, dat wil zeggen dat je
zowel de geneugten van de cruise hebt, als een
aantal speciaal op CT gerichte activiteiten. Wat
de cruisebetreft behelst dit onder andere het feit
dat alle maaltijden inclusief zijn (en je kon zo
ongeveer de hele dag door wel ergens iets eten)
en activiteiten die er vanuit de cruise staff geor
ganiseerd waren. Het CTdeel was exclusief voor
cruise trekkersen bevatte forums van de acteurs,
spellen, een kostuumwedstrijd en een sketch
opgevoerd door Wil Wheaton en zijn komedie
groep. Tevens werd er nog Trekkies' van Denise
Crosby vertoond, maar dezewas open voor alle
gasten van het schip. Erwas op de scheepstele
visie een speciaalStarTrek kanaal,waar alle films
vertoond werden. Ook in je eentje kon je hier
gemakkelijk boeken; je had dan de keusom een
eenpersoonshut te nemen of je kon je laten
indelen in een hut met een of twee andere deel
nemers die ook alleen gekomen waren. Dit is
trouwens een hele leuke manier om een cruise
te maken, zonder meteen anderhalf tot twee
maal de gewone prijs te moeten betalen. Jeont
moet meteen mensen met wie je in elk geval één
ding gemeen hebt. Dat is heel gemakkelijk als
je niet meer weet waarover te praten: begin
maar gewoon over Star Trek en het komt wel
goed. Ook voor het diner 's avonds werd je aan
een tafel geplaatst met meerdere cruise trek
kers. Daarnaast was er ook een dealersroom.
Dit was eigenlijk een lachertje vergeleken met
andere conventies. De zaal bestond namelijk uit
de tafel van Richard Arnold met zijn kaarten,
foto's en dergelijke en één dealer, die aanvan
kelijk ook nog ongeveer tweederde van haar
spullen kwijt was, wat die had de rederij zoek
gemaakt. Tevensverkocht Wil Wheaton nog wat
T-shirts, bedrukt met de naam van zijn kome
diegroep, EarnestBorg 9
Ik heb zelf de cruise van afgelopen jaar gedaan,
een cruise langs de kust van Alaskaen ik kan het
echt aan iedereen aanbevelen. Volgend jaar
gaan ze naar Hawaï, wat wel ontzettend duur
moet zijn en het jaar daarop naar de Baltische
zee, wat voor ons Nederlanders ook nog wel te
doen kan zijn, mits je het geld ervoor over hebt.
Meer informatie over Cruise Trek kun je vinden
op www.hometown.aol.com/cruisetrek
Het is aanbevelingswaardig juist door de com
binatie van cruise en conventie. In Alaskaheb ik
zeerzekerkunnen genieten van de mooie natuur
tijdens de excursies vanuit de aanlegplaatsen
en bovendien kon ik nog bezig zijn met mijn
grote hobby ook. Wat wil je nog meer van een
vakantie?Het leukeeraan isook net alsbij Utopia
het informele karakter. Acteurs die je overal
tegenkomt, die in de zaal naast je komen zitten,
met wie je gerust een praatje kunt aanknopen
(tenzij hun vierjarig zoontje dan net een drein
moment heeft), enzovoort. Het nadeel was dat
er eigenlijk maar één dealer was, die de halve
cruise ook nog maar een deel van haar spullen
had, dankzij de goede opbergkwaliteiten van
Holland America Line. Namelijk zo goed dat ze
niet meer wisten waar.

Marc Ghijsels is niet erg enthousiast over de
Duitse conventies die hij bezocht.
"Engelse conventies zijn wat mij betreft veel
leuker. Buiten de gebruikelijke handelaren en
Q&A sessies, zijn er de onvergetelijke after
party's. Alleen daarvoor zou ik elke week wel
willen gaan. De feesten hebben daar alle
maal een thema en bijna iedereen loopt er in
kostuum, de een nog mooier dan de ander;
van Beetlejuice tot Robocop tot een vent met
jampotglazen en een enorme baard in een
vrouwelijk TOS uniformpje, compleet met net
kousen, hoge hakken en een zweepje. Ook
waren er leuke dansjes die de Engelsen beden
ken op allerlei muziek van Queen tot Star
Trekking.
Engelse cons hebben ook nog de mogelijk
heid dat je als steward (vrijwilliger) inge
schakeld kunt worden (mits je dat uiteraard
van tevoren opgeeft en aanvraagt). Als ste
ward moet je soms hard werken maar krijg je
een hoop extra's. Gratis handtekeningen, als
eerste bij de fotosessies en je komt persoon
lijk in contact met de acteurs. Ik heb vooral
goede herinneringen aan de ontmoeting met
Tim Russen de avond die ik gespendeerd heb
samen met Nana Visitor en Alexander Siddig
op hun hotelkamer onder het genot van een
drankje. AI met al een wel heel erg leuke erva
ring.
Dan was er Voyager The Return, een meer
daagse conventie in Blackpool, Engeland. Met
het vliegtuig deze keer en een leuke groep
vrijwilligers waar ik een speciaal T-shirt voor
had ontworpen. Deze keer hadden we ons
allemaal als vrijwilliger opgegeven. De orga
nisatie van deze conventie was op zijn minst
gezegd niet zo denderend en als goed opge
leidde Starchaser vrijwilligers staken we met
kop en schouders boven de rest uit. Iets wat
onze Captain en Grand Nagus die ook aan
wezig waren met gepaste trots aanzagen.
Ook hier weer de beregezellige afterparty's.
We hebben met de hele groep heel wat lol
gehad en ook hier deden we enthousiast mee
aan de Engelse conventiedansjes.
Conventies in het buitenland zijn een ervaring
die ik iedereen kan aanbevelen. Het kost uiter
aard wel wat maar je krijgt altijd waar voor
je geld. AI is het maar vanwege het feit dat je
weer nieuwe vrienden maakt. "

AI met al bestaat er een heel scala aan conven
ties met voor elkwat wils. Degenen die voor de
komende tijd een buitenlandse conventie op
het programma hebben staan, wens ik in elk
geval veel plezier. En voor wie twijfelt zou ik
zeggen: gewoon doen .. Misschien helpt dit arti
kel bij de keuze.



Pleasestate the nature of your mail-delivery!

The Emergency Mail Hologram
Hier ben ik weer, bestelezers,uw eigen EMH.
Leuk,zo bijna eenheel blad gewijd aan 'mijn' schip enmijn collega's.Alleen vond ik dat er aan mijn
persoonwel ietsmeer aandacht geschonkenhad mogen worden. Het is toch niet niks voor een holo
gram, zeven jaar vrijwel non-stop ingeschakeld te zijn geweest. Bovendienheb ik de nodige goede
zakenverrichtvoormijn crew,hoewelik hier nu natuurlijk niet overwil gaan opscheppen.Het is immers
toch mijn werk om zo goed mogelijk voor mijn patiënten te zorgen en, als het ook maar evenbinnen
degrenzen van demogelijkhedendergeneeskundeligt, ze zo snel engoedmogelijk te genezen.Maar
goed, het woord is nu aan u, geachte lezer.

Latenwemaar eensbeginnenmet een vraag van
Erikvan 't Hul:

Geachte mevrouw, mijnheer,
Weet u misschien hoeveel paperbacks met
TNG-verhalen, bij de boekerij in het verleden
verschenen zijn? Ik heb er hier eentje
(Spookschip / Bewaarders der vrede / De kin
deren van Hameien).
Alvast bedankt voor de eventuele info.

Allereerstmijn complimenten voor de beleefdheid
waarmee u uw vraag stelt. Nu het antwoord: In
mijn database kan ik vinden dat er een achttal
Nederlandstalige paperbacks verschenen is,
namelijk de volgende titels: 'Spookschip',
'Bewaarders der vrede', 'De kinderen van
nameten', 'De overlevenden', 'Superwapen',
'Machtshonger: 'Maskers' en 'Erezaak'. De eer
ste drie titels zijn in een trilogie verschenen,de
overige titels zijn alleen los verkrijgbaar. •

Hoi allemaal,
Ik wou graag even laten weten dat ik sinds
deze week op kamers ben gegaan en dus ook
een ander adres heb. Ik wil natuurlijk nog wel
mijn favoriete blad op tijd ontvangen, anders
moet ik weer een hele tijd wachten voordat
mijn ouders hem doorsturen of dat ik hem zelf
op kom halen en dat moeten we natuurlijk niet
hebben.
Ik hoop snel jullie nieuwe blad weer te ont
vangen en ik zou zeggen ga door met jullie
goede werk. Ik weet niet waar al die mensen
altijd zo over zeuren, want het is gewoon een
hartstikke leuk blad en het is behoorlijk moei
lijk om zo iets in elkaar te zetten. (ik kan het
weten, moet nu op school ook een krant in
elkaar zetten en daar komt echt heel wat bij kij
ken).
Nou, ik stop nu maar, voordat ik dadelijk nog
vellen door schrijf en dat lijkt me nou niet echt
boeiend.
Groetjes,
Mieke Bakx •

Ik ben nu iets meer dan een jaar lid van TFD,
en het blad wordt beter en beter! Vooral de
planeet classificaties in nr. 5 van dit jaar zijn
geweldig. Dat is informatie waar ik op zit te
wachten. Misschien kunnen jullie voor dit soort
dingen informatie halen (natuurlijk eerst vra
gen) van het 'Daystrom Institute Technical
Library'. Op hun website (www.ditl.org) staat
heel veel info over StarTrek.
Thomas de Goede

Mijn vrienden bij de redactie van het TFD-maga
zine danken u beiden voor uw complimenten en
voor de waardering van al het werk dat zij ver
richten. Eindelijkook eensiemanddie weetdat het
niet zomaar uit de lucht komt vallen. VoorMieke
veelplezier met de nieuwe woning en natuurlijk
nog veelleespleziermet het magazine voor u bei
den. En Thomas, de schrijver van het artikel zal
het ook vast op prijs stellen dat u het zo infor
matief vond. •

Het volgendedat ik voor u heb, is eengoed voor
beeld van de populariteit van Star Trek in uw
land, er worden zelfs straten vernoemdnaar een
persoon uit eenseriedie er nog niet eensop tele
visiewordt uitgezonden.

foto: Ed van de Gevel

Alexde Vriesis ookweereencreatiefpersoon,met
hierbij nog eenideevoor eenrubriek ook. Ik nodig
hem en iedereendie iets overmodelbouw te ver
tellen heeft hierbij uit om dit naar de redactie toe
te sturen. Input voorhet magazine is bij hun altijd
welkom.

BesteTFD,
Ik ben sinds drie maanden lid en moet zeggen
dat ik jullie blad erg mooi vind maar eigenlijk
mis ik nog een ding, een modelbouw rubriek.
Modelbouw is een kunst op zichzelf er gaat
erg veel tijd, geld en kennis in zitten. Als Star
Trek fan bouw ik veel modellen en heb ook
vrienden die modellen maken (ik ben nu bezig
met een Cardassian galor).
De rubriek zou bijvoorbeeld 'utopie planitia'
kunnen heten. In deze rubriek kunnen de Trek
fans ideeën uitwisselen, vragen stellen en
natuurlijk hun modellen showen.
Verder heb ik ook nog een aanrader voor alle
Trek fans: probeer Gene Roddenberrys
Andromeda, heel erg mooi. Ik heb deze week
deel 1 tot 5 gehaald en in één adem uitgezien.
Alex de Vries •

INCOMING ME55AGE5

EMH

Het nu volgende spreekt voor zich.
Vanzelfsprekendmag u ook altijd verhalen instu
ren voor het magazine, als u denkt wel een leuk
verhaaltje te kunnen schrijven, maar geen geld
prijs hiervoor ambieert. De waardering van de
lezers is natuurlijk ook een leukeprijs. Mijn per
soontje heeft geen enkel bezwaar tegen het spe
len van een heldenrol in zo'n verhaal.
Hiermeeneem ik weerafscheidvan u. Tot de vol
gende keermaar weer en pas goed op uzelf.

Millennium Prijs 2003
Zit er een verhaal in je? Heb je iets te vertellen
en kun je dat in de boeiende vorm van een ver
haal doen? Schrijf je of ambieer je te schrijven?
Ben je de Nederlandse taal en de vloeiende
volzin machtig? Wil je als schrijver je creatieve
krachten, je vaardigheden en intellect meten
met andere schrijvers? Ambieer je de hoogste
roem voor schrijvers van Nederlandse sf-, fan
tasy- of horrorverhalen, of wil je simpelweg je
talent op een hoger peil brengen, of jezelf pro
fileren? Doe dan mee aan de MP2003. Het is
de 26ste wedstrijd - gehouden onder auspiciën
van het Nederlands Centrum voor Science
Fiction (NCSF) - er is een zeskoppige jury en er
is een hoofdprijs van € 500,- te winnen.

Sponsors van de MP zijn particuliere fans en
organisaties. Zij steunen en stimuleren het
Nederlandse genreverhaal, waarvoor lof.
Deelnemers en sponsorsdie minimaal € 15,- (of
meer) aan de prijzenpot en organisatiekosten
bijdragen, ontvangen het volledige, leerzame
en vaak vermakelijke juryrapport met deelne
mende verhalen op CD-Rom. Sponsorbijdragen
kunnen met ingang van december 2002 op
girorekening 3016938 t.n.v. NCSF-Millennium
Prijs, te Amsterdam, gestort worden.

Iedere deelnemer dient bekend te zijn met de
wedstrijdvoorwaarden. Deze zijn te vinden op
de webstek van het NCSF - www.ncsf.nl - of
kunnen per e-mail worden opgevraagd via
dbontes@uba.uva.nl of per normale post door
een geadresseerde en gefrankeerde antwoor
denveloppe te sturen aan de organisator:

Dirk Bontes
H. Cleyndertweg 55 kamer 9
1025 DG Amsterdam. •



VAN DE VOORZITrER

Hallo allemaal,
Als ik dit stukje schrijf, is net Utopia 111 afgelopen en
zijn we onderweg naar de bijeenkomst op de
Euromast van 1 december. Ik hoop dat de
Euromast net zo gezellig en goed verloopt als
Utopia 111.DederdeversievanUtopiawasde beste
tot nu toe en ik heb me erg vermaakt. Ik heb ook
eigenlijkalleenmaar positievereactiesgehoord. In
deze nieuwsbrief kunt u het interview lezen dat
tweevrijwilligershaddenmet EthanPhilips(Neelix)
terwijl er volgend jaarook nog een interview komt
met Mark Allen Shepard,ook bekend alsde grote
zwijgervan DS9,namelijkMorn.

1

THE FLYING DUTCH fanclub is
de enige echte Nederlandse
Star Trek vereniging
Postadres: Postbus 135, 3500 AC Utrecht
Telefoon: 06 - 55 90 75 43
Telefax: 0181 - 68 71 53
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

Zakelijkecontacten, advertenties
Johan de Wolff

Het bestuurheeft dan ook beslotenom de samen- Evenementencoördinatie
werking met de stichting Utopia voort te zettenen
ook voor Utopia V op 25 en 26 oktober 2003 zal
onze vereniging weer alssponsoroptreden.

Ikwil Walter Bravenboerbedankenvoor zijn inzet
bij de laatstevier nummers van dit jaar.Tot mijn
grote spijt heeft Walter aangegeven wegens
gezondheidsredenen te moeten stoppen met de
opmaak van de nieuwsbrief.Walter, het blad zag
er zeer goed uit en ik hoop dat er zich snel een
opvolger meldt. Dus alsu ervaring heeft met het
opmaken van een blad en het u leuk lijkt, neem
dan contact op met de redactie.

Verder wil ik Paramount bedanken voor de extra
pagina'svan deze nieuwsbriefen het feit dat Jon
Ward en DerekWeatland in het weekend van 30
novemberen 1 decemberin Nederlanden dusook
op de Euromastwaren. Zonder jullie steunwasdit
waarschijnlijkniet gelukt.

Enals laatstewil ik al de ledeneen zeergezegende
kerstwensenen eengoed SF2003. Hetwordt een
goed SFjaar.Naar wat ik begrepen heb gaan de
DVD's van Deep SpaceNine komen, specialedi
tion DVD's van diverseStarTrek films en natuur
lijk de tiendeStarTrekfilm 'Nemesis',waar ik nu al
naar uitkijk. Ik hoop dat er een omroep is die het
lukt om de uitzendrechten van Enterprise te
bemachtigen en deze serie dan ook gaat uitzen
den.

Denk er allemaal aan dat wij nog geen persoon
lijke forcefieldshebben en kijk dus allemaal goed
uit op oudejaarsavondbij het afstekenvan vuur
werk.

Grand Nagus EriC

RenéCaminada

De volgende personen zijn aanspreekpunt voor
overigefuncties binnen de vereniging:

ledenadministratie
Chantal Scholten
tfd@tfd.nl

conventiegroep
Marc Ghijsels
james_t_fazar@hotmail.com

redactie
PetraWestveer
redactie@tfd.nl

website
Wytse Kloosterman
webmaster@tfd.nl

UDWOI?nFN.

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:
I) Een lidmaatschapspasje waarmee u

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

I) 6 maal ons verenigingsmagazine
I) Korting bij bijeenkomsten

van de vereniging
I) Via onze website actuele informatie

www.tfd.nl

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. En dat 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 bevestigen dat 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 &: News strips
Agnietenstraat 12, 2801 HX Gouda
C's
lengweg 82, 3192 Bl Hoogvliet
Eppo Stripspe.ciaalzaak
Kleine Berg 33, 5611 IS Eind.hoven

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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ARCbeurs; RAlAmsterdam
10.00-17.00 uur

FEDCON XI
Gasten: Connor Trinneer, Ethan Phillips,

Tracy Scoggins, leni Parker, larnes
Marsters, Gil Gerard en [ason Carter

lokatie: Hotel Maritim, Bonn, Duitsland
Info: www.fedcon.de

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!

ADI) 11 .,003=<-':'-- _

Verzamelaarsbeurs; Utrecht
10.00-17.00 uur

SPORTPRIJZEN GRAVEERWERK
Slotplein 23 Tel. 010-451 90 00

2902 HP Capelle aid Ijssel Fax 010-451 06 04

NO SUBTITtES
Original Motion Picture Company

ij leveren middels postorder verkoop:
• Alle St,u lrck en andere ct:Fi scne: zonder ondertiteling
• Amerikaanse NTSC-VHS import
• Import van DVD'S en CD's
• Science Pietion Merchandise
• Star TrekUniforms en (gesigneerde) foto's

11:4«~: Bij vaste verzending van series géén verzendkosten.
Sorry! Nu Subritles • Postbus 412, 2180 AK Hillegom

Tel.: Fax:0252- 525528
E-mail: info@sorry.demon.nl • Website: www.sorry.demon.nl

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

Meld je nu aan: tfd_hotnews@hotmail.com

Strips & Science Fiction.,_---
Gespecialiseerd in Amerikaanse Import

Wat bieden wij?

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



Dude The Flying Dutch
Magazines te koop

Verzamel nu alle magazines ooi: uitgegeven!

jaargang 1995/1996
September 1995 € 1,50
December 1995 € 1,50
nr 01 van 1996 € 1,50

jaargang 1997
nr 01 van 1997 Uitverkocht
nr 02 van 1997 € 1,50
nr 03 van 1997 € 1,50
nr 04 van 1997 € 1,50
nr 05 van 1997 € 1,50
nr 06 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

Tekoop:
AlleoriginelevideobandenvandeTOSserie,40 ban
den, inclusiefde pilot aflevering'TheCage'. Engels
gesproken.The Original Series,completeverzame
ling.Vraagprijs€ 375,-
ArthurSchulte(0255 533581)

RephestorRoom Ó!. Oude Maqazines

jaargang 1999 jaargang 2002
nr 01 van 1999 € 1,50 nr 01 van 2002 Uitverkocht
nr 02 van 1999 € 1,50 nr 02 van 2002 € 3,95
nr 03 van 1999 € 1,50 nr 03 van 2002 € 3,95
nr 04 van 1999 e 1,50 nr 04 van 2002 € 3,95
nr 05 van 1999 € 1,50 nr 05 van 2002 € 3,95
nr 06 van 1999 € 1,50

Afhankelijk van hoeveel bladen je bestelt,
jaargang 2000 komen daar de volgende verzendkosten bij:
nr 01 van 2000 € 3,95 1 tfm 3 magazines + € 2,25
nr 02 van 2000 € 3,95 4 tfm 10 magazines + € 3,00
nr 03 van 2000 € 3,95
nr 04 van 2000 € 3,95 je kunt de oude magazines bestellen via:
nr 05 van 2000 € 3,95 Postbus 135, 3500 AC te Utrecht
nr 06 van 2000 € 3,95 o.v.v. Nabestellen oude TFD magazines

of via e-mail: tfd@tfd.nl
jaargang 2001
nr 01 van 2001 € 3,95 NABESTELLINGEN BLAD:
nr 02 van 2001 Uitverkocht De volgende bladen zijn na te bestellen bij onze
nr 03 van 2001 € 3,95 verzendservice.Het kanvoorkomen dat een blad
nr 04 van 2001 € 3,95 bij deverzendserviceisuitverkocht, maar nog wel
nr 05 van 2001 e 3,95 via deTFDstand teverkrijgen is.Alsu eenbepaald
nr 06 van 2001 € 3,95 nummer zoekt, is het dus raadzaam om tijdens

een activiteit van de vereniging even bij de stand
langs te lopen. Denummers waarbij 'uitverkocht'
staat, zijn echter ook bij de stand niet meer lever-
baar.

Te koop:
VideobandenDeepSpaceNine, nr 1.1 en seizoen4
t/m 7 compleet.Totaal53 bandenvoor € 160,
VideobandenVoyager,seizoen1 t/m 5en6.1 tfm 6.8.
Totaal68 bandenvoore 205,-
OscarKosterman
omk@ibmail.nl
0299438986

Tekoop:
Originele Star 'Irek Ó!. SFvideobandenen boeken.
Voor lijst mail of bel naar:
Wilco Barg
wbargt"Wanadoo.nl
0251242899

Tekoop:
DiversejaargangenEngelstaligStarTrekmagazine.€
3,- perstuk, 10stuksvoor € 25,-
FionaVel (06 2079J293)

Adrel:

r-------------------------------------------------------------------
Naam: Lidnummer TfD:U I I I I

PostbuI'

WoonplaJIl

Telefoonnummer: ....1_.IL......J.I_.__.IL......J.I_,_I_ J E·mJ.1:

o TEKOOP:M'ln advtrltnht VOO< de Replteator Room .1:

Heb jij ook spullen of materialen die je wilt ruilen, verko
pen of ben je ergensnaar op zoek? Oan is de Replicator
Roomprmes wat Ie zoekt! In deze rubriek kun je name
lijk gratis' adverteren! Vulde ban hiernaast volledig in en
stuur 'm op naar:

The Flying OUleh o.v.v. Replicalor Room, Postbus 135,
3500 AC Utrech)

The Flying Outch neemt geen enkele verantwoording
voorde inhoud van de advertenties diegeplaatst worden
/(1 deze room. Advertenties die illegaal kopië

worden geweigerd.

advertenties kosten f 1,50 per regel



NEMESIS AKTIEFIGUREN ZIJN UIT I
Per stuk € 13.99
Verkrijgbaar: Jean-Luc Picard, Data, Viceroy
en Shinzon. Bij aanschaf van een gehele set:
10% KASSAKORTING (wel je pas meenemen)

NEMESIS POSTER
Deze mooie luxe dubbelzijdige poster is tijdens
de feestmaand december in de aanbieding:
€ 15.00 (i.p.v. 18.13 )

STARTREK & ENTERPRISE
KALENDERS VOOR 2003
Tochnog voor hef einde
van hef jaar verwach/.....
o.a. verkrijgbaar,
de volgende kalenders:
• Voyager • Stardate
• The Original Serie
• Ships of the Line

Nieuw voor hel komendejaar: • Enterprise • The Captains

NU VOOR TE BE51'ELLEN:
STARTREK 2ND EDITION CCG
Deze set zal bestaan uit 415 nieuwe kaarten en
52 extra kaarten, die je alleen in de 4 verschillende
Starters kunt vinden.

VERWACHTERELEASEDATUM (VOLGENS
DECIPHER)IS 18 DECEMBER....
Bel voor zeer scherpe prijzen bij voorbeslelllng

Het gehele assortiment Star Trek
foto's is deze maand in de
AANBIEDING: ;:: voor € /0.00 Imel ullZondellng van W'Slgnp('((/e enEnl(>lp(/5e 1010'5)

ENTERPRISE
VERZAMELKAARTEN
Deze set bestaat uit: 81 basiskaarten,
first Contact Specials, 22nd Century
Technology Specials. Handtekeningen
en uiteraard Superspeciale kaarten
Booster: € 1l.99
Boosterdisplay: € 130.00
Ook losse basissets verkrijgbaar.

',~~::'jt;-;~'-:~.(
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___IA _
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NIEUWE STARTREK PAPERBACKS
€ 10.99 per stuk
• Enterprise: What Price Honor?
• Star Trek Voyager: The Nanotech War
• Star Trek Gateways: Book 7

STARTREK MINI-MATES
Leuke kleine (lijkend op lego) figuren van
Star Trek lhe Original Series.De volgende
figuren zullen leverbaar zijn: Bones, Kirk,
Spock, Gom, Khan en Mugato.
AI/een leverbaar als completesef/
Verkrijgbaarrond oktober 2002.
Voorbestellen is aan te bevelen.

KIJK OP ONZE NEWSPAGINA VOOR DE LAAT5TE
NIEUWTJES EN DE OPENINGSTIJDEN /1/1

Uiteraardhebbenwij naastde vele genoemdeartikelen ook eengroot assortiment uit de andere seriesen films
Bekijk onze website: en onze newsflash:www.warp9.nllnews/newsflash.htm!Deze worden zeerregelmatig ge-update!

Meld je aanvoor onzemailinglist op en wordt automatisch op de hoogte gehoudenvan alle nieuwtjes!
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