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Redactioneel

'Pleasestate the nature of the medicaI emergency.' Op dit moment zou ik graag een EMH
met een regenerator of hypospray in huis hebben, maar helaas...

De redactie heeft zwaar te lijden van RSI-klachten, want na onze vormgever ben ook ik
nu gedwongen mijn taken neer te leggen om die reden. Mijn niet-holografischearts heeft rust en
eenabsoluut computerverbod voorgeschreven(dat ik nu toch maar eventjesnegeer).
Mijn bijdrage aan dit blad heeft zich dan ook beperkt tot het uitdelen van opdrachten
en het doorsturen van hapklare teksten aan de vormgever.

In afwachting van eennieuwe vormgever,heeftjeffrey Eppingzich bereid
getoond nog eenszijn oudejob op te pakken, zodat wemet enige impro
visatie toch dit blad hebben kunnen maken. Het ziet er naar uit dat in
het volgende blad er een nieuwe vormgever en hoofdredacteur voor
gesteldkunnenworden. Daarom neemik met eengerust hart afscheid
vande overigeredactieledenen vande lezers.Ik heb eenjaar lang
erg veelplezier beleefdaan de realisatie van het TFDmagazine.

Livelong and prosper

Erzit ook wel ietspositiefs aan dit gedwongen vertrek, want ik
heb nu heerlijk de tijd om uitgebreid te genieten van 'Nemesis'
en de DS9 DVD-boxen!

Petra



INTELLl6ENI:E Het laatste nieuws vind je op www.startrek.com

Nieuws iovce Geurts

Nieuwsoverzicht: t/m 30 december2002 Grauman's gelegen Kodak Theatre.
De zaal bevond zich hier hoog
aan de top en de gasten had
den dan ook een geweldig
uitzicht over Los Angeles en
natuurlijk Hollywood. Wij moeten
helaas nog tot in maart wachten,
alvorens 'Nemesis' ook in ons land in
première gaat.

De 10de Star Trek
film, 'Nemesis',
is 13 december
jongstleden in pre
mière gegaan in de
VS. Dit werd vooraf
gegaan door een
gala-première in
het 'Grauman's
Chinese Theatre'
aan de Hollywood
Boulevard in Los
Angeles. Voor deze
gelegenheid was
de rode loper uit
gelegd, met aan

weerszijden hiervan een aantal 'Nemesis' pos
ters. Deze rode loper werd betreden door een
aantal sterren, met als eerste Gates McFadden
(Beverly Crusher), gevolgd door regisseurStuart
Baird , Michael Dorn (Worf), schrijver john
Logan en Tom Hardy (Shinzon, de 'Nemesis' uit
de titel). Andere bekenden uit het Star Trek

'Sacred Ground'
voor een van de oude Nechani

'raadsleden', die het geloof van
janeway testten. Keene Curtis
speelde een van de andere
raadsleden. Bearwas op 22
november jongstleden
overleden op 88-
jarige leeftijd, aan de gevolgen van een
beroerte. Ken Tobey speelde 'Rurigan' in de
DS9-aflevering 'Shadowplay' Hij overleed op
22 december en was 85 jaar geworden.
Onze condoleances en veel sterkte toegewenst
aan de families van deze drie acteurs.

Het lijkt wel alsof verder de Star Trek wereld
bijna heeft stilgestaan, want veel meer nieuws
was er deze keer niet. Ik heb mijn uiterste best
gedaan om toch zoveel mogelijk voor jullie bij
elkaar te sprokkelen en dit is het resultaat:

Acteurs:
William Shatner heeft zijn leven binnenste bui
ten gekeerd zien worden in het programma
'EI True Hollywood Story'. Dit programma
volgde Shatners biografie vanaf zijn tijd als
kind-acteur, tot zijn rol als Kirk en verder.

Diversen:
Tim Hagan, de echtgenoot van Kate Mulgrew,
heeft de strijd om het gouverneursschap van
Ohio verloren aan zijn Republikeinseconcurrent
Bob Taft. Dit betekent echter niet dat hij het nu
helemaal opgeeft. Hij vindt dat de Democraten

Leonard Nimoy heeft aangekondigd 'met pen
sioen' te gaan. In elk geval wat acteren betreft.

wereldje die zich op de rode loper begaven
waren Majel Barrett Roddenberry (nurse
Chapel, computervoice), LeVarBurton (Geordi
LaForge), producer Rick Berman, Brent Spiner
(Data), Marina Sirtis (Deanna Troi), Patrick
Stewart (captain Picard) en zijn vrouw Wendy,
Linda Park(Hoshi, ENT)en ENTproducer en co
creator Brannon Braga. Grote afwezige hierbij
was johnathan Frakes(Riker). Hij was namelijk
bezig met de opnames van Thunderbirds' in
Canada.
Na deze première hoefden de gasten niet ver
te lopen voor de after-première party. Die werd
namelijk in een zaal gehouden in het naast

Hij heeft dit nu 60 jaar lang gedaan en hij vindt
het nu wel welletjes. Dit verleit hij in een inter
view op www.salon.com.
Kijkers naar 'The Practice' opgelet: Robert
Picardo (EMH) zal in deze serie namelijk in een
aflevering meespelen. Het is de aflevering
'Neighbouring Species' uit 2002. Hij speelde
hierin ene doctor Edmunds. Waarschijnlijk
duurt het echter wel even voor deze aflevering
op de Nederlandse televisie komt

verder moeten vechten voor homoseksuelen,
minderheden en verder iedereen die arm en
zonder macht is.

Leuk nieuwtje: Kelsey Grammars personage
'Frasier' in de gelijknamige comedie-serie moet
een speech houden voor de bar Mitsvah van
zijn zoon Frederic.Hij wil dit in Hebreeuwsdoen,
maar degene die hem daarbij helpt leert hem
echter geen Hebreeuws maar Klingon.
Hoe en wat precies verklap ik verder niet voor
degenen die deze aflevering ooit nog zien wil
len. KelseyGrammar kennen we ook alscaptain
Batesonuit de TNG-anevering 'Causeand Effect'.

De acteurs Parley Bear, Keene Curtis en Ken
Tobey zijn in de afgelopen periode overleden.
Parley Bear speelde in de Voyager-aflevering



Twee science fiction schrijvers die ook bijdragen
aan Star Trek geleverd hebben, zijn overleden.
Dit zijn )erry Sohl, die de TOS-aflevering 'The
Corbomite Maneuver' geschreven heeft en
meeschreef aan de aflevering 'Whom Gods
Destroy' uit het derde seizoen van TOS. Hij
stierf op 88 jarige leeftijd. De andere overleden
auteur is Hilary ). Bladel.Zij heeft (mee)geschre
ven aan een aantal scripts van TNG, DS9 en
Voyager. Ze stierf op de jonge leeftijd van 50
jaar aan de gevolgen van borstkanker. Ons
meeleven en condoleances voor de families en
vrienden van hun beiden.

In de aflevering 'Arctic Radar' van de
Amerikaanse serie TheWest Wing' was er een
discussieover het al dan niet dragen van een Star
Trek pin. Eenstagiaire droeg deze maar moest
hem weer afdoen. Noot: Zou deze serie ooit
weer vervolgd worden op de Nederlandse TV??

De Amerikaanse Tv-Gulde heeft wederom een
StarTrekspecialgehad. Nu gericht op 'Nemesis'.

Er waren nu maar
liefst vier ver
schillende
covers, waar-
van twee
met cap
tain Picard
en twee
met de
Enterprise.
Op een
van de twee
met captain

Picard is ook
Data te zien, op
de achter
grond.

In de TV-Guides staan
interviews met Patriek
Stewart en Brent Spiner.
Het gaat hierbij om de
TV-Guide van 7 decem
ber 2002.
Meer hierover kun je via
de link http://tvguide.
com/magazine/issues/
021202/magftr.asp
vinden.

Het programma 'Enter
tainment Tonight' heeft
in het eerste weekend
van december een
'Nemesis' -special ver
toond, met de première
hiervan in zicht. Er
waren hier interviews
met de cast te zien. Ze

hadden materiaal van achter de schermen en
er werd ingegaan op de geschiedenis van de
Star Trek verhalen zowel op televisie als in de
bioscopen.

Mogen wij al vinden dat we lang moeten wach
ten voordat 'Nemesis' in ons land gaat draaien,
er zijn nog landen die langer moeten wachten,
zelf tot in april (Japan, Nieuw-Zeeland, Zuid
Afrika) of mei (India)!!!

Nog meer 'oude bekenden' in Enterprise. In de
aflevering 'Crash Landing' zullen we namelijk
de Bolians gaan zien.

NEMESIS in Nederland!
De definitieve releasevan de nieuwe Star Trek
film Nemesis in de Nederlandse bioscopen was
door Paramount aanvankelijk gepland op 13
februari 2003. Echter volgens UIP,die de film
in ons land uitbrengt, zal het naar verwachting
6 maart 2003 zijn. Voor de laatste informatie
hiervoor kun je raadplegen: www.uip.nl. Op
deze site zijn verder een paar mooie plaatjes te
downloaden!

Die Another Day!
Inderdaad, de titel van de nieuwe Bond-film.
Vele trekkies die deze film gezien hebben zullen
het wel gemerkt hebben, de makers van
deze film hebben zich duidelijk laten inspireren
door Star Trek! Zo heeft Bond's auto een heus
cloaking device, het onzichtbaarheidssnufje
waar vooral de Romulans, de Klingons en de
bemanning van de Defiant graag gebruik van
maken. Verder heeft Bond's collega Q een waar
holodeck in zijn lab ontworpen, maar blijkt
voor zowel trainingen als voor vermaak!

5TARFLEET INTELLIGENCE

Nieuwjaar in Space
Bestemensen,
hier alweer de eerste "Paramount" column
van het nog prille nieuwjaar. Natuurlijk
namens Ruth en mij het allerbeste voor jullie
allemaal gewenst in 2003. Raar fenomeen,
nieuwjaar wensen,zouden ze dat in de ruimte
ook doen? Ik heb nl. nog nooit een aflevering
gezien waar ze elkaar eengelukkig nieuwjaar
wensen..., maar misschien heb ik er eentje
over het hoofd gezien!

Het afgelopen jaar was een geweldig Star
Trek jaar,: het einde van Voyager op video,
de geboorte van een nieuwe serie Enterprise
en niet te vergeten de introductie van The
Next Generation op DVD!! En als jullie nou
denken dat 2003 rustiger gaat worden •......
vergeet het maar!! Het komende jaar zal
ingaan als een van de meest indrukwek
kende Star Trek jaren van de afgelopen 10
jaar. Wat staat ons allemaal te wachten?

Allereerst maken we het eerste seizoen van
Enterprise af op video. We vervolgen de
release van de special edition reeks met

The Search for Spoek.
En last but not least in
maart: DS9op DVD.....
Voor vele echte fans
een release waar op
gewacht wordt.
Op het bureau van
Ruth heb ik de eerste
box als dummy
mogen aanschou
wen .... Een fan als ik
krijgt er bijna tranen
van in de ogen ...

mooi!!!! Enwat het mooiste is: volop extra's.
Kortom het wachten meer dan waard! Dus
dat wordt echt iets om naar uit te kijken!!

Wat was er nou ook al nog meer dit jaar....?
o ja nieuw filmpje ..... Bestemensen, sit back
en and enjoy the ride ..... Neem gerust fami
lie en vrienden mee naar de beste StarTrek
film aller tijden: Nemesis!!! De meesten van
jullie zullen ongetwijfeld op het internet al
de trailers hebben gezien, een enkel lid al de
film. Op het moment dat ik dit stukje typ
wordt er nog druk gewerkt aan een pre
mièredatum, daarover later dus meer!
Dit gaat het jaar van Star Trekworden.

Wat nou Harry Potter of Frodo,... wat nou
larnes Bond? His name is Picard, [ean-tuc
Picard...

That's all folks! Willem Goverde
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Colm Meaney, de man achter Chief O'Brien
Wekennenhem als ChiefMiles O'Brien uil zowel TheNext Generation als DeepSpaceNine: de Ierse
acteur ColmMeaney.Zijn bekendheidzou echternóóit zo groot zijn geworden alshet werkterrein van
de doorgaansjoviale, maar in buitensporige gevallen opvliegende 'techneut' én familieman O'Brien
niet zou zijn verplaatst van de Enterprisenaar DeepSpaceNine. Want had hij aan boord van het
sterrenschipbijna 6 jaar voornamelijk aan de zijlijn meegedraaid, meestal in de hoedanigheid van
TransporterCnieî,pas aan boord van het ruimtestation groeide Meaney's Star Trek-alter ego uit tot
een volwaardig personage.

Deeersteschredenin de toneel-, tv- en filmwereld

Colm Meaney werd geboren op 30 mei 1953
in Dublin. Na de middelbare school meldde
hij zich aan bij The Nationallrish Theatre Drama
School. In die tijd verdiende hij de kost op een
vissersboot. Toen hij hoorde dat hij aangeno
men was op de toneelschool, hing hij zijn baan
onmiddellijk aan de wilgen. Op dat moment
was hij 14.
Zijn loopbaan als acteur begon hij bij het hoog
in aanzien staande Abbey Theatre in zijn
geboorteplaats. Daarnavertrok hij naar Londen,
alwaar hij zich aansloot bij het theatergezelschap
784'. Gedurende zo'n 8 jaar speelde hij in
toneelstukken als' Accidental Death of an
Anarchist' en 'Fish in the Sea'.
In 1978 was hij voor het eerst op tv te zien,
dankzij een gastoptreden alsene McGlin in een
aflevering van de Britse politieserie 'Z Cars'.
Zijn eerste filmrol vertolkte hij in 'Nailed'. In
deze Ierse productie uit 1981 stond hij tegen
over een landgenoot die toen nog zo goed als
onbekend was: Liam Neeson! Daarna volgde
voornamelijk toneel- en tv-werk.

Tussen 1978 en 1982 woonde en werkte
Meaney deels in New Vork en deels in Londen.
In 1982 vestigde hij zich definitief in de States.
Gedurende zijn eerste jaren in het land van de
onbegrensde mogelijkheden leefde hij in Heli's
Kitchen, een wijk in Manhattan. Hij was toen
inmiddels getrouwd, en wel met Bairbre
Dowling, dochter van de Iers-Amerikaanse
acteur en filmmaker Vincent Dowling. Zij kre
gen een dochter, Brenda. Hun huwelijk zou
uiteindelijk echter geen stand houden.
Met zijn vrouw speelde hij in 1983 in de door
zijn schoonvader geregisseerde tv-film 'Playboy
of the Western World'. Echt wat je noemt een
'familiefilm' dus! Ook verscheen Meaney een
keer in de tv-serie 'Father Dowling Mysteries'.

Bairbre, ook wel Barbara genoemd, maakte in
nog twee andere films met Colm haar opwach
ting, te weten 'The Dead' (1987) en 'War of the
Buttons' (1994). Begin 2000 ging ze waar
menig mens eerder was gegaan door een rol in
Star Trek te vertolken. Dat deed ze met een
gastoptreden in 'Spirit Folk', de 17e episode
van het 6e seizoen van Voyager.

Na 4 jaar in het New Yorksevertoefd te hebben,
verhuisde Colm Meaney naar LosAngeles. Kort
daarna maakte hij zijn Amerikaanse filmdebuut.
Dat deed hij in de rechtstreeks op video uitge
brachte actiefilm 'Omega Syndrome' (1986).

ChiefMilesO'Brien:van anoniemeverschijningtot
vast personage

Colm Meaney's connectie met Star Trek begon
op 26 september 1987 met de uitzending in de
VSvan 'Encounter at Farpoint', de pilot van The
Next Generation. Toen Meaney auditie deed
voor de gloednieuwe serie, had hij nog nooit
een StarTrek-allevering of -film gezien. Maar hij
hield dan ook niet van science fiction ...
In 'Encounter at Farpoint' maakte de acteur
zijn opwachting als battle bridge conn officer
aan boord van de U.S.S. Enterprise, aange
voerd door lean-Luc Picard (Patrick Stewart).
Aanvankelijk had hij trouwens auditie gedaan
voor enkele ándere rollen, waaronder die van
Data! De persoon die hij in dit eerste TNG
avontuur neerzette, bleek een Starfleet-officier
te zijn die eerder dat jaar, we schrijven dan 2364,
aan de slag gegaan was op de Enterprise.
Maar wél eentje die op het moment dat hij
aan boord kwam al beschikte over zo'n 17 jaar
werkervaring, hoofdzakelijk in het bedienen
van transporters.

In de volgende TNG-aflevering waarin Meaney
voorkwam, 'Lonely Among us', de 5e van het

1e seizoen, verscheen hij als 1st
security officer. Daarna duurde
het tot de 1e episode van het 2e
seizoen, 'The Child' (spelend in
2365), voordat hij terugkeerde,
ditmaal als transporter chief, maar
nog steeds zonder naam. Dat
laatste veranderde 6 afleveringen
later: vanaf dat moment werd hij
aangeduid als Transporter chief
O'Brien. Het zou echter nog tot
de 2e episode van het 4e seizoen,
'Family', duren voordat hij ook
officieel een voornaam kreeg:
Miles. Bij die gelegenheid werd
ook zijn tweede voornaam
bekendgemaakt: Edward.

Tonvan Rooij

In 2367 (in 'Data's Day') trouwde O'Brien met
de botaniste Keiko Ishikawa (Rosalind Chao).
De huwelijksceremonie, die plaatsvond in het
scheepsrestaurant Ten-Forward, werd voltrok
ken door captain Picard. Data (Brent Spiner),
die de nieuwbakken echtelieden ooit met elkaar
in contact had gebracht, fungeerde als vader
van de bruid, terwijl Geordi LaForge (LeVar
Burton) als
getuige optrad.
Eenjaar later (in
'Disaster') werd
hun dochter
Molly (Hanna
Hatae) gebo
ren. In 2373 (in
'The Begotten'
DS9) werd de
familie O'Brien
uitgebreid met
een zoon,
Kirayoshi. Door
verwondingen
die Keiko tegen
het eind van haar zwangerschap had opgelo
pen, was het bijna niet tot deze geboorte geko
men. Maar gelukkig was Kira Nerys (Nana
Visitor) voor de O'Briens in de bres gesprongen
door het kind te voldragen. Vandaar de eerste
vier letters van de voornaam.

In 2369 (in 'Emissary', de pilot van Deep Space
Nine) bereikte O'Briens carrière een belangrijk
keerpunt met zijn aanstelling als chief of ope
rations op het ruimtestation Deep Space Nine,
geleid door Commander Benjamin Sisko(Avery
Brooks).
Op zijn nieuwe stek sloot O'Brien, een liefheb
ber van o.a. racquetball, kajakvaren, darts,
poker, muziek en detectives, vriendschap met
de hoofdarts van het station, doctor julian
Bashir (Alexander Siddig). Regelmatig botste
het tussen de twee, maar ze legden het telkens
weer bij. In 2375 wuifde hij Deep Space Nine
vaarwel om op Aarde les te gaan geven aan de
Starfleet Academy. Dat gebeurde in 'What You
LeaveBehind, Part 11', de aflevering die de zwa
nezang van DS9 markeerde.

Hoe druk O'Brien het ook had met zijn werk,
hij bleef steeds voldoende tijd inruimen voor
zijn gezin. Ook bleef onder alle omstandighe
den hel welzijn van zijn vrouwen kroost op de
eerste plaats van zijn prioriteitenlijst staan. Het
reilen en zeilen van een (complete) familie is iets
wat bij niemand binnen StarTrek zó veelvuldig
en diepgaand belicht is als bij O'Brien. Dal
maakt Miles O'Brien tot de ongekroonde fami
lieman van Star Trek.

Op 2 juni 1999 viel voor DS9 hel doek. Maar
wie weet duikt hij, al dan niet als O'Brien, nog
ooit in Enterprise en, of een Star Trek-film op.
Aan StarTrek-ervaring ontbreekt het hem in elk
geval niet, dat moge duidelijk zijn!



De tramporterchief aan het woord-------- -------
BijrolleninAmerikaanseblockbusters,hoofdrollen
in Europesefilms

Doordat Meaney's aandeel in het hele StarTrek
gebeuren de eerste 6 jaar beperkt was, stelde
hem dat volop in de gelegenheid om tegelij
kertijd aan een filmcarrière te werken. Maar
ook toen hij het écht druk kreeg met Star Trek,
in de 6 jaar daarná, bleef hij ijverig aan de weg
timmeren op filmgebied. Meestal zette hij types
neer van het kaliber 'ruwe bolster, blanke pit',
dus in wezen in het verlengde liggend van ...
Miles O'Brien.

In Amerikaanse films verscheen hij vrijwel stee
vast in bijrollen. Maar dat waren dan wel vaak
bijrollen in heuse blockbusters, zoals 'Dick
Tracy' (als politieman) 'Die Hard 2' (als cap
tain ... van een vliegtuig), 'Under Siege' (als één
der scheepskapers) en 'Con Air' (als agent van
de drugsbestrijdingsorganisatie DEA). Op tele
visie verscheen hij als gastrolspeler in seriesals
'Moonlighting', 'Remington Steeie' en 'Tales
from the Darkside'.

Als hij een hoofdrol speelde, was dat vrijwel
altijd in een Europese film. Het waren ook
vooral deze Europese films waarin hij pas góed
liet zien wat voor een formidabel acteur hij
eigenlijk is. Met name goede sier maakte hij
met de musical 'The Commitments', het vader
dochter-drama 'The Snapper' en de rond een
tot vis- en frietkraam verbouwd busje draai
ende komedie 'The Van'. Deze drie films waren
gebaseerdop de 'Barrytown'-trilogie van auteur
Roddy Doyle.
Ook bijzonder goed op dreef was hij in de zich
ten tijde van de Eerste Wereldoorlog afspe
lende Britse komedie 'The Englishman Who
Went Up a Hili But Came Down a Mountain'.
Dit was het op een legende uit Wales geënte
verhaal van een dorpsgemeenschap (waartoe
Meaney's personage behoort) die er alles aan
doet om een nabije heuvel, die door een car
tograaf (Hugh Grant) opgemeten zal worden,
de classificatie 'berg' te laten krijgen. Van niet
alleen vergelijkbaar allooi, maar ook vergelijk
bare kwaliteit is één van de meest recente films
waarin hij aantrad, 'How Harry Became aTree'.
In dit in 1924 spelende Britse drama met veel
inktzwarte humor en een minuscuul fantasy
element portretteert Meaney een Ierse boer
die zijn vrouwen een zoon verloren heeft en nu
met zijn enige andere zoon (Cillian Murphy)
een verre van gelukkig leven leidt. Op een éxtra
kwade dag besluit hij om het leven van de eige
naar van de plaatselijke pub en tevensde mach
tigste man van het dorp (Adrian Dunbar) tot
een hel te maken. Dat leidt tot allerlei ver
wikkelingen, met als bijkomende compli
catie de komst van een meisje (Kerry
Condon) in het naburige dorp voor
wie zijn zoon als een blok valt.

Op filmgebied heeft Meaney
samengewerkt met regisseurs
als [ohn Huston, Ron Howard,
Alan Parker, Stephen Frears,
Michael Mann, Andrew
Davis en Mike Newell,

bekende acteurs als Warren Beatty (hoofdrol
speler én regisseur van 'Dick Tracy'), AI Pacino,
Bruce Willis, Tom Cruise (die hij hielp bij het
aanleren van een Iers accent voor 'Far and
Away' waar hij zelf ook een rol in speelt),
Tommy Lee lenes. Anthony Hopkins, Gabriel
Byrne, Nicolas Cage, [ohn Malkovich, Steve
Buscemi en RussellCrowe, en actrices van naam
alsAnjelica Huston, Madonna, Nicole Kidman,
Ellen Barkin, Bridget Fonda en [ane Seymour. Je
kunt het alsacteur, en zeker alsEuropeesacteur,
slechter treffen!

Interview in het Gentse

In oktober 2001 was Colm Meaney te gast op
het 28ste Internationaal Filmfestival van
Vlaanderen te Gent ter opluistering van de ver
toning van 'How Harry Became a Tree'.
In de prachtige, rijk aan historie zijnde Belgische
stad had ik op dinsdag 16 oktober een inter
view met de zichtbaar nog niet volledig van een
jetlag herstelde, maar niettemin uiterst spraak
zame acteur. Een half uur lang schotelde ik
hem de meest uiteenlopende vragen voor, met
Star Trek als hoofdgerecht.

Hoe komt het toch dat uw achternaam de ene
keermét e en de andere keer z6nder e voor de y
gespeldwordt?
Ze verknollen het
(steeds)!
[Onvertaald:
They fuck it up!]

Ik had al zo'n
vermoeden
dat het dat
wel moest
zijn ...
Je hoort het
te schrijven
met 'ey'.

Hoe komt het
dat u het perso
nage van chief
O'Briennooit in de
Star Trek-mmsheeft
gespeeld? U moet
namelijk weten dat ik
tweejaar geledenmet
Jonathan Frakes
sprok over het
voornemen
van
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enkelevasteStar Trek-acteursom te stoppenmet
de Star Trek-films,waaronder LeVarBurton. En
toen zei hij: 'Natuurlijk is LeVaronvervangbaar,
maar als er femand is die ik graag in de cast van
een Star Trek-filmzou willen hebben, dan is het
wel ColmMeaney.'Wist u dat hij er zo overdenkt?
Nou, ik ken [onathan niet zó goed. Ik heb altijd
heel prettig met jonathan samengewerkt, hoor,
maar de casts in de films zijn nu eenmaal heel
duidelijk die van The Next Generation. Enik zat
in DS9 en voelde me daar happy.

Maar 66k in TheNext Generation natuurlijk ... /
ja, maar ik was van The Next Generation naar
Deep Space Nine gegaan, omdat ze het pers
onage van O'Brien verder wilden ontwikkelen.
Bij TNG was daar niet echt de ruimte voor,
omdat je daar al zeven vaste personages had.
Vandaar dat ze me vroegen om over te stappen
naar DS9. Endat was een goede zaak, want het
zorgde voor een prima ontwikkeling van het
personage. Maar in de films rond TNG is in
feite geen plaats voor O'Brien. Daar komt nog
bij dat wanneer ik aan een speelfilm meewerk,
ik er de voorkeur aan geef om iets anders te
doen dan wat ik al ooit eerder gedaan heb.
Ik heb al zo lang in een ruimtepak door
gebracht, weet je.

Wasdenaam MilesEdwardO'Brien
al in eenvroegstadium bedacht

of pas loter, toen zijn rol in
The Next Generation wat
groter werd?
Dat gebeurde pas later.
Het was geen vaste rol
die ik speelde. Ik
deed tussendoor
ook nog andere
dingen, zoals film
rollen spelen,
waardoor het kon
gebeuren dat ik
pas verschillende
maanden later
weer beschikbaar
was. Dan schreven
ze een aflevering
waar ik in voorkwam

en voegde ik me weer
bij het team om mijn
aandeel te leveren.



Ik weet nog dat ik op een gegeven moment in
twee of drie afleveringen achter elkaar diende
aan te treden. Toen ze me het script van, ik
meen, de derde daarvan toezonden, en ik op
dat momenl nog te boek stond als 'transpor
ter chief', zag ik daarin ineens 'transporter chief
O'Brien' staan. Ik dacht: 'Dat is belachelijkl Ik
ben de transporter chief! Wie is die figuur die
zich O'Brien noemt?' Totdat bleek, dat ze me
gewoon een naam gegeven haddenl Daarna
groeide hel personage, ontwikkelde het zich
meer en meer: hij kreeg een naam, een vrouw,
een kind ...

U heeft ooit gezegd dat O'Brien de enige in de
ruimte werkzamepersoonuit de tv- en filmwereld
is die een familielevenheeft.
Ja.

Wekomen in Star Treknatuurlijk ook nog andere
familieleden tegen, zoals Spocken zijn ouders,
BenjaminSisko,die zijn (eerste)vrouw verlooren
zijn zoon take, en de broers Quark en Rom, die
bovendien een keer op bezoek zijn gegaan bij
hun moeder. Maar die komen we lang niet zo
vaak tegen als de O'Briens.
Ja, maar wat ik bedoelde, is dat het de enige
huiselijke situatie isdie je ziet, dus met man én
vrouw, en de wrijvingen die zich daarbinnen
kunnen voordoen.

Enwat te denkendan van de familieRobinsonuit
de tv-serieen film Lostin Space?
Van 'Lost in Space' heb ik nooit iets gezien,
maar ik heb ook niet willen beweren dat de
familie O'Brien de énige familie in de ruimte is
die ooit bedacht is. Ik heb alleen maar willen
zeggen dat deze familie de makers van Star
Trek de gelegenheid bood om verhalen te ont
wikkelen over een man en vrouw met kinderen
die een balans proberen te vinden tussen car
rière en privé-leven, die zich bezighouden met
dingen, waar ook veel mensen uit de échte
wereld zich mee bezighouden.

O'Brien wordt wel eens vergelekenmet Scotty;
omdat ook hij een technisch 'manusje-van-alles'
is en met eenaccent spreekt. Is er ooit gespeeld
met degedachteom de twee in eenaflevering bij
elkaar te brengen?lomesDoohan heeft al eensin
The Next Generation gespeeld, dus zo vreemd
zou dat niet zijn geweest.
Niet dat ik weet. Ik heb nooit iemand het voor
stel horen doen om Jimmy erbij te halen en zo'n
rol te laten spelen.

Vindt u - en dat zal u waarschijnlijk al heel wat
kerengevraagdzijn - dat voornoemdevergelijking
steekhoudt, of ten dele?
Nee, ik vind eerlijk gezegd van niet. Ik heb dat
nooit zo gezien. Ik heb nooit gelijkenissen tus
senO'Brien en Scotty ontwaard. Oké, ik kan er
inkomen dat mensen een oppervlakkige ver
gelijking maken, omdat het in beide gevallen
om een technicus met een accent gaal, maar
daar houdt het ook mee op. O'Brien is, althans
wat zijn privé-leven betreft, een volkomen ori
gineel personage. En ik denk ook niet dat het
ooit de bedoeling van de scenarioschrijvers is
geweest om een op Scotty gelijkend perso-
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nage te creëren. De manier waarop O'Brien
zich ontwikkelt, bewijst overduidelijk dat er
geen gelijkenis met Scotty is.
En dat is ook meteen wat ik zo goed vind aan
elke incarnatie van StarTrek: geen ervan is het
zelfde. The Next Generation wilde men géén
kopie van de originele serie laten zijn, maar
iets oorspronkelijks. Evenzo wilde men Deep
Space Nine geen kopie van The Next
Generation laten zijn; ook cäär heeft men iets
oorspronkelijks van gemaakt. Endat bracht een
hoop problemen met zich mee, want veel van
de fans wilden zien wat ze gewénd waren te
zien; zij vonden die nieuwe aanpak maar niks.

sproku zo aan dezerol aan?Waaromdacht u dat
dit echt iets voor u was?
Nou, ik vond het gewoon een fantastisch script.
Ik was echt helemaal weg van het verhaal. Ik
vond dat de schrijvers daarvan iets belangrijks
te vertellen hadden. Ook mijn personage vond
ik interessant, omdat ik eigenlijk nog nooit zo'n
rol gespeeld had, behalve dan heel lang gele
den. Je had het net over een breed scala aan
emoties, maar O'Brien beschikt nu ook weer
niet over zö'n vreselijk breed scalaaan emoties.
Hij heeft er enkele, in elk geval veel meer dan
Spock of Data [lacht], maar dft personage vond
ik, zonder pretentieus te willen zijn, bijna

Die acceptatie heeft heel lang geduurd. The
Next Generation was tot het begin van het
vierde seizoen nfet populair.

Klopt het, zoals ik ergenslas, dat u vrij vaak con
ventiesbezoekt?
Conventies? Nee hoor, daar zie je mij niet vaak.
Ik heb dit jaar een conventie in Bonn, Duitsland,
bezocht en drie jaar geleden eentje in
Manchester. [Denkt even na.] Endat zijn de enige
conventies die ik sinds 1992 bijgewoond heb.

Wat je bij 0 'Brienziet, zie je ook menigmaal bij
de anderepersonagesdie u geportretteerd heeft,
namelijk dat u in staat bent om een breed scala
aan emoties te tonen. Woedeis daar één van. Is
dat niet vermoeiend? Het gespeeld ruziën met
iemand bijvoorbeeld?
Nee hoor, niet echt. Jeprobeert jezelf in toom
te houden. Je probeert te voorkomen dat je
uitgeput raakt, omdat je van tevoren weet dat
je zo'n scène waarschijnlijk minstens vijf of zes
keer zult moeten overdoen, en soms zelfs,
afhankelijk van de regisseur, wel twintig keer.
Dus moet je zorgen dat je jezelf in toom houdt.
Maar dat is een kwestie van techniek.

Die techniek zult u ook wel nodig hebbengehad
bij het vertolkenvan uw rol in 'How Harry Became
a Tree', aangezien u daarin iemand speelt die
meer dan eens in een kwade bui verkeert. Wat

Shakespeareiaans in reikwijdte. Endat vond ik
wel een uitdaging.

Ook van diverse in bewegende beelden omge
zette Star Trek-verhalenwordt wel gezegd dat
ze Shokespeoreiaans van aard zijn, omdat er
met zoveel dramatiek in geacteerd wordt.
Bovendien wordt er in Star Trekher en der ook
daadwerkelijk verwezen naar het werk van
Shakespeareen hebben enkele acteurs ervaring
met het spelen in bewerkingen van
Shakespeare-verhalen.jonathan Frakesvertelde
mij dat één van de dingen dat hij zo geweldig
vindt aan zijn werk voor Star Trek,het mogen
samenwerken met al die geweldige acteurs is.
Heeft u dat ook zo ervaren?
[Vol enthousiasme:) 0 ja, zeker weten! Elke
aflevering had een geweldige cast. Ook de
kwaliteit die de gastspelers aan de dag legden
was hoog.

Is er eenlange wachtlijst voor acteursen actrices
die eengastoptreden in Star Trekwillen maken?
Ik heb geen idee of er een wachtlijst is. Maar je
zou hel wel gaan denken, aangezien we telkens.
toptalent toebedeeld kregen.

je hoort namelijk wel eensdat het vrij moeilijk is
om bij Star Trek 'binnen' te komen.
Dat zou ik niet weten, want ik wás al binnenl
[Lacht uitbundig.]
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[Lachend:] Uiteraard, maar ik doelde op acteurs
en actricesdie eengastoptredenwillen verzorgen.

Nou, ik weet wel dat de maatstaven altijd heel
hoog lagen. Onze producers, en dan vooral
Rick Berman, zijn mensen die bij het casten
van zowel de vaste als gastspelers, eerst bij The
Next Generation, daarna bij Deep Space Nine,
toen bij Voyager en nu bij de nieuwe serie
(Enterprise), een heel goede neus voor acteer
kwaliteiten hebben. Onze casting director, junie
Lowry, is eveneens heel goed.

Is uw dochter eengrote Star Trek-fan?
Nee, niet echt. Op dit moment is 'RosweIl'
'haar' serie.

Heeftze vroegerwel naar Star Trekgekeken?
Nee, ook niet echt. Ze is nooit zo'n Star Trek
fan geweest.

Zou u somswillen dat transportersécht beston
den?
o ja, zonder meer! Zonder meer!

Denku eensin: geenjetlags meer!
[Lachend:] ja! Dat zou geweldig zijn! Dat zou
afgelopen weekend wel van pas zijn gekomen,
want ik ben eerst van Los Angeles naar San
Francisco gevlogen om daar een honkbalwed
strijd bij te wonen en ben toen direct doorge
reisd om hier zondag te kunnen zijn. Dat zou
geweldig zijn geweest, want op zondag was er
66k nog een wedstrijd die ik graag had willen
zien, en dan had ik nog even kunnen blijven
voor die wedstrijd en was ik maandag pas hier
naartoe gekomen. Dan had ik me maandag
hier naartoe laten stralen. Het zou mooi zijn
geweest als dat had gekund!

Wat isuw meestfavoriete film? Moeilijk om door
zo één, twee, drie een antwoord op te geven,
waarschijnlijk.
Nee, hoor! Als mijn favoriete film beschouw ik
nog steeds 'Novecento' (1976) van Bertolucci.
Als ik maar één titel zou mogen uitkiezen, zou
het deze zijn. Deze film heeft zó veel te bieden.
De cast isz6 ongelooflijk goed. Maar is ook een
erg complete film, in de zin dat hij een belang
rijke bijdrage levert aan het begrip menselijk
heid, aan in de maatschappij levende
vraagstukken over wie we zijn, waarom we
bestaan en waar we vandaan komen. Het is
een film die schitterend in beeld is gebracht,
een schitterend scenario kent en waarin schit
terend geacteerd wordt.

Voorde film 'Dick Tracy' moesten verschillende
van uw collega'selkedog een longe grimeerses
sieondergaan, moor met u waren de visagisten
natuurlijk zo klaar.
ja, net als bij Star Trek, hè. [Lacht.]

Endot is natuurlijk wel zo prettig!
Nou en of! Michael Dom (Worf) haatte me!
[Lacht breeduit.] Met hem waren ze twee uur
bezig, terwijl ik na, hup, dertig seconden alweer
weg was!

Kunt u iets vertellenover
de tv-productie "ïhe
Magical Legend of the
Leprechauns' en de rol
die u daarin speelt?
Dat is een miniserie van
Hallmark die in twee
delen is uitgezonden. Ik
speel daarin het hoofd
van een kaboutervolk.
Twee kaboutervolkeren
zijn met elkaar in oor
log: een volk dat orde
hoog in het vaandel
heeft, een beetje à la de
Duitsers dus, en een
volk, mijn volk, dat iets
zigeunerachtigs over
zich heeft en een tikkel
tje dwaas is. Deze ver
schillende levensstijlen
zijn het die de volkeren
tot oorlog hebben
gedreven. Het is een
welhaast ironische, satirische kijk op onze
wereld.

Is het in eenbepaalde tijd gesitueerd?
Het ismin of meer in het heden gesitueerd. Het
is een sprookje, dat moge duidelijk zijn. De
menselijke wereld wordt in een sterk geïdeali
seerde vorm gepresenteerd. Die wereld ziet er
heel mooi en vredig uit, met glooiende heuvels,
pittoreske huisjes en stoomtreinen. De men
sen die daar leven zien er niet veel anders uit
dan mensen uit onze hedendaagse wereld.

Doordat u in Deep Space Nine een vaste rol
speelde,kreegu het in diejaren aanzienlijk druk
ker dan bij TheNext Generotion. Washet in die
periodeniet erg lastig om uw tv-verplichtingen te
combinerenmet uw filmactiviteiten?
In eerste instantie voelde ik er ook niet zo veel
voor om aan Deep Space Nine mee te werken.
Bij The Next Generation stond ik niet onder
contract, dus ik kon tussendoor doen wat ik
maar wilde, zoals een rol in een film spelen.
Vandaar dat ik nogal huiverig was om een con
tract voor medewerking aan Deep Space Nine
te tekenen. Maar Rick Berman zei toen tegen
mij: 'Colrn, ik garandeer je dat je gewoon de
dingen kunt blijven doen die je wilt doen.' En
al die jaren heeft hij woord gehouden.
Geweldige man. Elk jaar heb ik in wel twee of
drie films gespeeld, en daar hielden ze altijd
rekening mee. Ik ging in zo'n geval naar Rick

en zei: 'Hoor eens,aan deze film wil ik echt ont
zettend graag meewerken.' En dan vond hij
wel een manier om dat mogelijk te maken. Dat
vond ik top, want daardoor was het allemaal
heel goed te doen. Voor een paar dingen kon
ik me niet vrijmaken, maar daar zaten geen
dingen bij die ik echt dólgraag wilde doen.
Het filmwerk ging doorgaans gepaard met veel
gereis. Ik was echt heel vaak weg. In zulke
periodes schreven zeme uit voor, ik noem maar
wat, twee afleveringen en zorgden ze ervoor
dat ik in de twee volgende afleveringen maar
kort hoefde te verschijnen. Soms hoefde ik
alleen maar wat in te spreken. Ik verbleef dan
bijvoorbeeld twee dagen in Los Angeles: om
mee te draaien op de laatste dag van de ene
aflevering en op de eerste dag van de volgende
aflevering. En zo kon het gebeuren dat ik een
week of zes weg was en toch maar twee afle
veringen had gemist!

Het zou waarschijnlijk een ander verhaal zijn
geweestals u eenaanzienlijk grotere vasterol in
Star Trek, van het formaat captain Picard bij
voorbeeld,gespeeldzou hebben.
Absoluut! Hel grappige isdat bij ontmoetingen
met fans me regelmatig gevraagd is: 'Waarom
schrijven ze niet meer voor u? Waarom schrij
ven ze dlt niet voor u?' Endan antwoordde ik
steeds [met verheven stem:]: 'Nee, nee, nee!
Dat wil ik niet!'

[Me in zijn positie verplaatsend:] 'Ik wil ook nog
andere dingen doen!'
Exact!
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The Emergency Mail Hologram
Bestelezers,
Hier is weer nieuws van uw EMH. Hoewel er de
laatste tijd veelactiviteiten zijn geweestwaarbij
uw fanclub betrokkenwas, heeft dit weinig men
sengenoopt tot het in de pen klimmen om hier
iets over terug te koppelen. Ernog steedsmoor
van uitgaande dat geen nieuws goed nieuws is,
denk ik maar dot dit eengunstig teken is en in elk
geval niemand iets te klagen heeft gehad. Mijn
ervaring met mensen is dat deze namelijk juist
dan geneigd zijn om een pen of dergelijke ter
hond te nemen. Weinig geschreven tekst, dat
betekentdat er veelgeillustreerdkan worden, bij
voorbeeldmet betrekking tot een uitstapje naar
de Efteling dat er geweestwas. Ik heb begrep~n
dot dot eenzeergeslaagdedog was.

Christel van Wezel schrijft hier de volgende aar
dige woorden over: Het was onwijs gezellig en
het weer zat ons mee! Bedankt namens de
organisatie! Volgend jaar weer?? Dikke hugz.

Verderheeft jantien Zevenmijn vrienden van de
redactiegeattendeerd op enkelezaken die in dit
hedendaagstijdperk vergelijkbaarzijn met enkele
technologieën zoals die bij mij en mijn collega's
van de Voyagervanzelfsprekendzijn. Zo schijnt
er door een bedrijf genaamd Boeingeenmilitair
vliegtuig ontwikkeld te zijn dot het eenen ander
gemeenheeft met de Birdof Prey.Niet alleen lijkt
het er quo uiterlijk op, ookbetekendedit vliegtuig
een doorbraak in de ontwikkeling van de zoge
hetenstealth- technologie.Hierdooris dit vliegtuig
praktisch onzichtbaar voor detectie.
Tevensmeldtjantien dat ernog eensoorthyposp
ray ontwikkeld is, waarmee een stof onder hoge
druk in de huid gespoten kan worden. Hiermee
zouden ergeen (in mijn ogen ouderwetseen bar
baarse) naalden meer nodig zijn voor injecties.

In het vorige magazine stond een oproep voor
de Millenniumprijs 2003. In november jongst
leden is deze prijs voor 2002 uitgereikt.

Hierover werd ons het volgende toegestuurd:
Uitslag Millennium Prijs 2002
1. Dirk Bontes - De brief in het maanstof
2. Peter Kaptein - Cellblock Zero
3. Robert Tetteroo - Er zit iets in de grond ...

De Millennium Prijs is de jaarlijkse wedstrijd in
de genres science flction, fantasyen horror. In
2002 dongen 77 auteurs met samen 97 ver
halen mee om de hoogste plaatsen. De uitslag
werd op zaterdag 23 november bekendge
maakt op de sciencefiction conventie ConSaint
te Zandvoort. ConSaint werd georganiseerd
door het Nederlands Contactcentrum voor
Science Fiction, de uitgever van het blad
Holland SF.De hoofdprijs van vijfhonderd euro
ging naar Dirk Bontes. Robert Tetteroo kreeg als
hoogste nieuwe deelnemer 'Wim's schouder
klopje', vergezeld van een geldprijs van hon
derd euro. Inmiddels is de organisatie van de
MP2003 opgestart. Alle deelnemers dienen
bekend te zijn met de wedstrijdvoorwaarden.
Deze kunnen aangevraagd worden via het
e-mailadres:dbontes@uba.uva.nl. •

Een dagje Efteling Peter-janHanekamp, (hantal Scholten.jacqueline Spoelder

Op zaterdag 28 september2002 was het dan zover.Eendagje Efteling voor de leden van de TFD.
Rond 10.00 uur waren wij aanwezig met een bord met daarop de letters "TFD". Dit trok natuurlijk
wel de aandacht. AI snel hadden diverseleden onsgevonden. Zij waren natuurlijk ook zeer herken
baar aan de veleverschillendeStar TrekT-shirtsdiewerdengedragen en omdat het redelijkmooi weer
was kon dat ook makkelijk.

Rond 10.30 uur zijn we met een groep van
meer dan 20 personen de Efteling binnenge
gaan. Jammer genoeg bleek later, dat er rond
die tijd nog een lid was gearriveerd, maar dat
hij ons is misgelopen. Natuurlijk hopen we dat
dit een volgende keer niet nogmaals zal gebeu
ren. Na binnenkomst zijn we gelijk één van de
vele attracties ingegaan. Omdat we buiten het
hoogseizoen waren gegaan, waren de wacht
tijden niet lang. Enzelfs alswe wat langer moes
ten wachten, was dit niet erg, want er viel
genoeg te praten met elkaar over Star Trek
enzo. Natuurlijk hebben we tussendoor ook
nog gezellig met elkaar gegeten en gedronken.

Alhoewel niet iedereen in elke attractie ging,
was er voor elk wat wils. Vooral de Pandadroom
werd alszeer mooi ervaren. Aangezien het voor
bijna iedereen een nieuwe attractie was, was
het erg leuk om het met z'n allen te beleven.
Binnen de groep kenden een aantal mensen
elkaar al, maar voor sommigen was het een
geheel nieuwe kennismaking met een andere
Star Trek fan. Het doel van deze dag, het bij
eenkomen van leden van de TFD buiten een
door de vereniging georganiseerde activiteit

om, is in onze ogen gehaald en daarom
hebben wij deze dag als zeer positief ervaren.
En uit de reactie van degenen die aanwezig
waren heb ik begrepen dat zij deze dag ook
heel erg leuk hebben gevonden.

Zoals jullie uit het bovenstaande kunnen opma
ken, was het een zeer geslaagde dag. We zui
len dan ook zeker nogmaals iets dergelijks gaan
organiseren. Natuurlijk hopen we dat er dan
nog méér leden aanwezig zullen zijn. Dus hou
het blad goed in de gaten in verband met een
aankondiging voor een uitje!

Live long and prosper!
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Star Trek X: Nemesis
Op 73 december 2002 is hij dan eindelijk in
Amerika in premièregegaan, de tiende Star Trek
film 'Nemesis'.

toevoegen van de speciale effecten, de titelrol
en uiteraard de muziek.

Het filmen van Nemesis begon op 28 november
2001 en de laatste opnamedag was midden
maart 2002, waarna men begon met o.a. het

De film duurt 116 minuten, bijna 2 uur kijk-'
plezier dus. De uitgevende studio is (natuurlijk)
Paramount. Na de 2 vorige Star Trek films te
hebben geregisseerd, heeft Jonathan Frakes
(Riker) ditmaal plaats moeten maken voor
regisseur Stuart Baird. Hij is o.a. bekend van
U.S. Marshals. De screenwriter is [ohn Logan,
mede-schrijver van Gladiator en ook bekend
van The Time Machine. Brent Spiner (Data)
heeft ook een deel van het verhaal geschreven,
evenalsRiekBerman, die ook de producer isvan
Nemesis met Peter Lauritson als co-producer.

In de hoofdrollen zien we de oude bekenden
terug uit Star Trek The Next Generation waar
onder Whoopi Goldberg (Guinan), evenals een
aantal gastacteurs zoals KateMulgrew (Janeway
in Voyager), en Ron Periman, die ooit auditie
heeft gedaan voor de rol van Picard maar die
iedereen beter kent alsVincent, het 'monster' in
Beauty and the Beast. De film is in Amerika
goedgekeurd voor 13 jaar en ouder, dit in
verband met het geweld en een sexueel getinte
scenedie erin voorkomt. De speciale effecten in
de film worden verzorgd door Digital Domain.

Zoals iedere Star Trek fan weet, zou deze film
een groot succes moeten worden gezien het
feit dat het een even genummerde film is.
Aangezien dit natuurlijk van smaak afhankelijk

iedereen maar zelf gewoon lekker de.
tilri!lin'311n zien en beslissenof het een goede of

film is.











Uit de doos
Allereersthebbenjullie van mij nog de oplossing te goed van deprijsvraag uit nieuwsbrief nummer 5
van oktober 2002. Daarin vroeg ik welke reguliere acteur, op dat moment, de meestehandtekenin
gen-tradingcards had gesigneerd?Dat bleekgeen eenvoudigevraag, van de in totaal 27 ontvangen
inzendingenwas er helemaal niemand met het juiste antwoord. Het moest zijn: George Takei!

Zijn productie bedroeg 800x TOS1, 700x TOS2, 7000x Voyager Profilesen 850x Cinema 2000.
Volgendekeerbeter zullen we maar zeggen...

In het laatste magazine van 2002 beschreef ik
de allerlaatste set uitgegeven door
Fleer/Skybox. Het was natuurlijk helemaal geen
verrassing meer dat nieuwkomer Rittenhouse
Archives Ltd. het stokje zou gaan overnemen
omdat het al enkele verwoedde pogingen had
ondernomen om de bijbehorende rechten en
licenties in bezit te krijgen.
Wie kan inmiddels Rittenhouse nog bijhouden?
In september 2002 verscheenEnterprise Season
One en nauwelijks twee maanden later, in
november 2002 de Nemesis filmkaartjes. En
als het even meezit komt deze maand een serie
rondom the Animated Seriesvan 198 kaartjes
met uiteraard de nodige specials.

Voordat we al deze sets de revue laten pas
seren eerste even terug naar de jaarovergang
van 2000 naar 2001. Op dat moment had
Rittenhouse Archives slecht twee sets op z'n
naam staan, te weten Star Trek The Original
SeriesIn Motion (uit 1999) en The Women of
StarTrek in Motion (uit 2000). Beide sets met
zogenaamde oversized formaat tradingcards.
In januari 2001 verkreeg Rittenhouse Archives
Ltd. eindelijk de felbegeerde licenties om tra
dingcards te mogen uitgeven op het normale
tradingcard formaat. Helaas, ging het ver
volgens goed mis met bijna alles wat maar
mis kon gaan!

De eerste set op het gewone formaat die werd
aangekondigd was Women of Star Trek
Voyager. De eerste reclamecampagne sprak
van een releasedatum in maart 2001. Daarna
werd de datum verlegd naar mei 2001, om
vervolgens te worden verzet naar eind juni
2001. Uiteindelijk werd de set uitgegeven in de
tweede helft van augustus 2001. Door het-

voortdurend voor
uit schuiven van de
datum bereikte
Rittenhouse in
ieder geval dat de
set compleet was
uitverkocht op het
moment van uit
gifte en waren de
meeste problemen
rondom marketing,
d ru kproeven, set
lay-out en derge
lijke opgelost.

In de uit 70 kaartjes
bestaande basisset
werd op de actrices
ingezoomd, zowel
de vaste rollen als

de gastrollen kwamen uitgebreid aan bod. De
lay-out bestond uit 5 of 6 kleinere afbeeldingen,
van het snapshot formaat, per kaartje. Een lay
out waarmee Rittenhouse daar heen ging waar
nog geen enkele andere tradingcard maat
schappij eerder was gegaan. Bovendien was
de gehele basisset voorzien van de foil tech
nologie. Helaas had diezelfde foil technologie
wel tot gevolg dat alle afbeeldingen iets don
kerder en ook ietsminder scherp waren, iets dat
Rittenhouse in toekomstige sets hoopt te ver
beteren en een van de redenen waarom de set
diverse malen werd uitgesteld.

De uit 20 pakjes bestaande doos barstte letter
lijk en figuurlijk uit zijn voegen van de toege
voegde specials, hou je vast: allereerst waren er
70 Printer Proof kaartjes, gevolgd door 9
Morfex-, 9 Reflectifex-, 6 Spacefex-, 2 kostuum
, 22 handtekening- en een veelvoud aan
Sketchafex-kaartjes. Oké, jullie zijn er nog?
Vergeet dan ook de drie Holofex promo's en
twee Artifex case topper kaartjes niet!

Als jullie door alle verschillende typen fex-kaart
jes de weg zijn kwijt geraakt, vrees dan niet,
want hierna wordt allemaal nog eens uiteen
gezet wat een en ander allemaal precies
inhoudt.

Om te beginnen met de 70 kaartjes uit de
Printer Proof set, dit zijn dezelfde kaartjes als uit
de basissetmaar dan zonder de foil techniek en
met op de achterzijde een afgedrukt logo waar
uit blijkt dat Steve Charendoff ze persoonlijk
akkoord heeft verklaard. Alle 70 kaartjes bevat
ten een logo met zijn handtekening achter de
tekst "approved:" en zijn gedateerd 7/31/01.

Harm Koopman

Vervolgens zijn er 9 Morfex-kaartjes, drie van
Captain janeway, drie van Sevenof Nine en drie
van Lieutenant Torreswaarin zij in de huid krui
pen van een ander personage. Zoals bijvoor
beeld Captain janeway in "11:59" de rol
vertolkt van Shannon O'Donnell. Er vind als
het ware een metamorfose plaats, vandaar de
naam Morfex. Oké, het eist enige verbeelding
maar is toch wel aardig.

De volgende set specials, 9 Reflectifex kaartjes,
staan wederom op naam van Captain janeway,
Seven of Nine en Lieutenant Torres. Ieder heeft
weer drie kaartjes, maar dit keer bekeken van
uit de standpunten van een ander vast beman
ningslid. Zo wordt Lieutenant Torres
bijvoorbeeld achtereenvolgens beschouwd
door Tom Paris, Neelix en Chakotay.

Persoonlijk vind ik het jammer dat de Morfex
en Reflectifex kaartjesnet alsde basissetbestaan
uit het zogenaamde snapshot formaat. Op zich
iseen tradingcard al niet zo groot en om er dan
ook nog eens4 of meer afbeeldingen op te zet
ten vind ik echt iets te veel van het goede.

Afijn, de volgende serie specials, 6 spacefex
kaarten zijn een schot in de roos. De kaarten,
vormgegeven als een viewscreen, tonen sche
pen uit Voyager. De afbeelding van de U.S.S.
Excelsior vind ik zelf een van de mooiste kaart
jes uit de hele set, alleen is het mij een raadsel
wat deze kaartjes met de dames uit Voyager te
maken hebben.
Dat is wel anders met de volgende specials:
twee kostuumkaartjes. Eenvan Seven of Nine



en een van Captain Janeway. Voor de echte
completisten, het kaartje van Captain Janeway
is beschikbaar met zowel een donkerrood als
zwart stukje stof. Naar verluidt zijn er ook enkele
kaartjesmet een combinatie van beide kleuren,
alleen zijn deze niet aan de dozen toegevoegd.
Door het overlappen van de stof bleken de
kaartjes niet bruikbaar voor verwerking tijdens
het geautomatiseerde proces waarbij de kaart
jes in dozen worden gedaan.

uit 15 gastactrices die, met uitzondering van
Gwynyth Walsh, nog nooit eerder voor een
Star Trek set hadden gesigneerd.

jes in een zakje en 20 zakjes in een doos. De
Morfex's kun je vinden in 1 op de 4 pakjes, de
Reflectifex's in 1 op de 10. De Spacefex's in 1

op de 20, oftewel 1 per doos. De kos
tuum en Sketchafex's in 1 op

de 120 pakjes,oftewel 1 op
de 6 dozen. Tot slot

heeft iedere doos ook
nog twee handteke
ningkaarten.

De laatste groep specials die
we in de dozen kunnen
vinden, sketchafex, zijn
ook tevens de moeilijk
ste. Door 4 verschil
lende artiesten, te
weten Cris Bolson, Emir
Ribeiro, [ohn Czop en
Warren Martineck, zijn

met de hand geteke
nende kaartjes toe
gevoegd met een
oplage van 125 tot
400 stuks. Doordat
het echt handwerk is
zijn er echter zeer veel
variaties in deze kaart-
jes, zoals de achter
grond, de handtekening van
de artiest, de titel van het kaartje of
de lay-out van het schip. AI met al zelfs

voor de completist een onmogelijke en
onbetaalbare opgave.

De zesde groep specials,
22 handtekeningen,
vallen uiteen in
twee subsets. Een
subset van 7
kaartjes rondom
Sevenof Nine en
actrices die haar
hebben vertolkt
op jongere leeftijd
zoals bijvoorbeeld
Annika Hansen
gespeeld door
Katelin Peterson en
Erica Lynne Bryan of
zoals Erin Hansen
gespeeld door
Laura Stepp en
Nikki Tyler.
De andere
subset
bestaat

Ofschoon er dus heel veel ver
schillende kaartjes in de
dozen te vinden zijn, blijken
er ook vooraf nog twee pro
mokaarten te zijn uitge
bracht. Een van Janeway en
een van Seven of Nine. Maar
let op, een derde, met een
gezamenlijke afbeelding van
Janeway, Seven of Nine en
Torres, is te vinden in de bijbe
horende verzamelband.

Wie er maar niet genoeg van kan
krijgen gaat natuurlijk ook nog op
zoek naar de twee Artifex kaartjes,
een van Seven of Nine en een van
Torresdie alscasetoppers worden toe
gevoegd. Voor de leken onder ons, een
casetopper is een kaartje dat wordt toe
gevoegd aan een complete case van
dozen, meestal bestaande uit 20 dozen.
Op deze 20 dozen zit dan 1 case topper.

Nu weer even de getallen, hou je vast: de
basisset bevat 70 kaartjes, er zitten 6 kaart-

Wie echt alle
kaartjes uit
deze set wil
bernachtin
gen, inclusief
alle variaties
die er zijn van
de sketchafex
kaarten kan er
even tegen
aan. Hij of zij
moet op zoek
naar een zeer
dik betaalde
baan of moet
heel veel over-

werk verrichten
om de 232 kaartjes aan

te schaffen. Misschien is een lot uit de loterij wel
een uitkomst, want vele duizenden dollars zijn
benodigd waarbij je rekening moet houden
met het feit dat zelfs echte 'die hards' deze set
als onmogelijk beschouwen!

Het heeft even geduurd, na een maand of vier
vertraging, maar het resultaat mag er dan ook
zijn. Kort na het verschijnen van Women of
Star Trek Voyager liet Rittenhouse Archives
weten te werken aan een set rondom The
Original Series.
Het jaar 2001 kenmerkte zich natuurlijk als het
35 jarige bestaan van de originele serie en
moest hoe dan ook datzelfde jaar van de pers
rollen. Met de Women set vers in het geheugen
zeker geen gemakkelijke opgave maar daar
over meer in de volgende nieuwsbrief.
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De Puinhopen van Star Trek
Onlangs zag ik eenoude aflevering van Star Trek.In deze aflevering ontstond er een (kleine) politieke
crisisbij de Klingonsdoordat enkelemonniken het lichaam van Kahlesshadden gekloond. De situatie
werd snel opgelost door van deze kloon een symbolische keizer te maken. Deze aflevering heeft me
doen nadenkenover depolitieke situaties in Star Trek.De vraag welke ik medestijdshierbij stelde was:
in hoeverre is de samenleving welke in Star Trekwordt gepresenteerd, realistisch?
Dit is natuurlijk eenmoeilijke vraag daar demeestebuitenaardse rasseneerdereenpersonificatie zijn
van bepaalde karaktertrekken van mensen (Klingons - oorlogszuchtig; Bajorans - geloof; Ferengi-
geld, hebzucht; Romulans - verraad; etc.) dan authentieke rassen. Dit maakt het moeilijk om deze
rassente converteren naar realistischesituaties. Het is echter interessant om dit toch te doen omdat
we hierdoor meer inzicht in de situatie hier op aarde krijgen.

Als eerste kijken we naar de hoofdrolspelers uit
The United Federation of Planets (in het kort
The Federation). The Federation in de serie is
een samenwerkingsverband van ongeveer 150
planeten, opvallend want dit aantal is hetzelfde
als het aantal leden van de Verenigde Naties.
Deze planeten werken met elkaar samen op
het gebied van wetenschap, handel, diploma
tie, cultuur en defensie. Aan het hoofd van
deze federatie staat een soort van toekomstige
VN met afgevaardigden van alle planeten. Aan
het hoofd van deze raad staat een president
welke zetelt in Parijs (in de toekomst heeft
Frankrijk blijkbaar een leidende rol).
The Federation zoalsdeze wordt gepresenteerd
is een utopie. Eensamenleving welke het beste
in het midden heeft tussen het Utopia van
Thomas More en de communistische staat van
Karl Marx (afschaffing van het kapitalisme). De
fundering van The Federation rust op het motto
van de Franse revolutie: Liberté, Egalité,
Fraternité (vrijheid, gelijkheid, broederschap), in
de breedste zin van het woord (toch weer die
Fransen!). De bewoners van dit 'land' zijn vrij,
iedereen is gelijk, iedereen leeft in harmonie
met elkaar en men heeft het geld afgeschaft.
Vooral dat laatste heeft voor de grote verande
ringen gezorgd: geen armoede. De belangrijk
ste drijfveer voor mensen is niet meer het geld
verdienen maar zelfontplooiing. Vraag blijft
natuurlijk hoe je dan als natie handel drijft met
andere landen die wel geld willen voor hun
goederen. Zolang de landen van The Federation
onderling aan ruilhandel doen, en niet met
andere landen handel drijven, is er weinig aan
de hand. Maar de praktijk blijkt anders, het
geen de Ferengi wel weten te waarderen.
Het grootste probleem wat The Federation ech
ter heeft, isdat het een federatie is. In een fede
ratie hebben namelijk de provincies een zekere
mate van zelfstandigheid. Als je kijkt naar de
geschiedenis van federaties hier op Aarde (de
Verenigde Staten, Sovjet Unie, Joegoslavië)
blijkt dat het bijeenhouden van een federatie
zeer lastig is. Vooral als de federatie net zoals
Joegoslavië bestaat uit een grote verscheiden
heid van volkeren met elk hun eigen normen
en waarden, sociale en culturele achtergrond,
taal en geschiedenis. Hier op aarde viel Joego
slaviëuit elkaar doordat de sterke leider Tito, die
de natie bij elkaar hield, stierf. Dit gevaar dreigt
ook voor The Federation. Hoewel deze federa
tie in vredestijd op het eerste gezicht stabiel lijkt
te zijn, blijkt deze oppervlakkige rust in moei
lijke situaties als een oorlog slechts schijn (de
introductie van de Maquis is een kleine voor-

bode voor wat kan komen). Dit wordt versterkt
doordat er zeer grote verschillen zijn tussen de
diverse lidstaten op vrijwel alle gebieden (alleen
al de tegenstellingen tussen Vulcans en men
sen).Wat dat betreft krijgen we niet veel inzicht
hoe het samenwerkingsverband (met al zijn
spanningen) is tussen al deze verschillende ras
sen binnen The Federation. De andere lidstaten
lijken trouwens slechts een bijrol te hebben in
The Federation. Je ziet ze in ieder geval niet
actief deelnemen aan allerlei operaties, meestal
slechtsalstoeschouwer. Dit versterkt het ideedat
de mensen samen met de Vulcans de leidende
naties vormen binnen The Federation. Hopelijk
zorgt de nieuwe serie Enterprise er voor dat we
wat meer van de andere lidstaten gaan zien.

Samen met de mensen vormen de Vulcans de
macht binnen The Federation. De samenleving
van de Vulcans isgemodelleerd naar de klassieke
Griekse filosofen. Bij de Vulcans staat de logica,
de triomf van de rede (het praten dus), in het
hoogste vaandel. In de serie doen de Vulcans
vooral dienst alsons geweten. Hun samenleving
wordt door velen gezien als de ideale samenle
ving: een samenleving welke wordt geleid door
de slimste mensen die hun geschillen niet uit
vechten maar uitpraten. Ook hier op aarde zijn
er voorbeelden hiervan, het bekendste voor
beeld was Syracruseop Sicilië (op voorstel van
Plato en Dion had men hier als leider een filo
soofkoning). Het nadelige effect van een maat
schappij met een filosoofkoning is dat deze
maatschappij vaak ontaard in een praatcultuur
(Vulcan als een uit de hand gelopen polder
mode!!), niet echt een gunstig scenario.

Bovendien is een filosofische maatschappij
meestal pacifistisch ingesteld. Helaaswerkt een
pacifistische maatschappij alleen als iedereen
dat is (hetgeen Syracruse aan den lijve onder
vond toen de Romeinen binnenvielen). In de
serie wordt er echter weinig losgelaten over
het pacifistische karakter van de Vulcans (in de
originele serie wordt dit een keer aangestipt).
In tegendeel, de Vulcans geven nauwelijks
weerwoord bij elk conflict. Zo leren we dat de
Vulcans en Romulans bijna een eeuw (!!!) met
elkaar oorlog hebben gevoerd, blijkbaar gaat
het filosofische karakter van de Vulcans niet
altijd op. Op dat gebied zijn de Vulcans mis
schien toch iets realistischer en kennen ze de
beperkingen van hun maatschappij. Als de
Vulcans consequent waren geweest in hun
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denkbeelden, waren ze allang al onder de voet
gelopen door agressieve buren zoals de
Klingons.

Naast de Vulcans zijn de Klingons de bekend
ste aliens van Star Trek (zo bekend zelfs dat ze
worden herkend door de spellingscontrole van
Word!). In het begin van de serie waren de
Klingons de aartsvijanden van The Federation,
en werden afgeschilderd alseen vreemd meng
sel van de Sovjet Unie en China. Net zoals hier
op aarde de Sovjet Unie veranderde van vijand
naar vriend, zo veranderde de status van de
Klingons ook. In de oorlog tegen de Dominion
vochten Klingons en mensen zij-aan-zij.
In theorie is het Klingongebied een keizerrijk,
in de praktijk lijkt het eerder een soort van
republiek. Aan het hoofd staat een raad waarin
de belangrijkste clans zijn vertegenwoordigd.
De voorzitter van deze raad functioneert als
een soort president. Deze situatie veranderde
met de introductie van de kloon van Kahless,
de eerste en enige keizer van de Klingons.
Besloten werd om deze kloon slechts een sym
bolische functie te geven als keizer. Op dat
moment veranderde de Klingonstaat van repu
bliek naar een constitutionele monarchie (net
als Nederland). Klingons vormen in Star Trek
een van de meest agressieve rassen.
Desondanks bestaat het Klingon keizerrijk al
bijna 1500 jaar! Een Klingon keizerrijk hier op
aarde was natuurlijk allang al ten onder gegaan
aan de voortdurende oorlogen, zowel extern als
intern. Als voorbeeld kan men het beste de
geschiedenis van de Hunnen nemen. Dit rui
tervolk uit Mongolië terroriseerde onder lei
ding van hun koning Attila van 350 tot 453 het
Romeinse rijk. Onder leiding van Attila waren
de Hunnen vrijwel onverslaanbaar. Toen deze
echter in 453 stierf, was het met de glorie van
de Hunnen zeer snel gedaan.
Als eerste brak er een verwoestende burger
oorlog uit aangezien bij oorlogszuchtige vol
keren de sterkste en slimste de leiding krijgt (er
isdus geen erfopvolging van vader naar zoon).
Bovendien namen de verschillende onderwor
pen volkeren gelijk van de gelegenheid gebruik
om hun onafhankelijkheid weer terug te krijgen
en ook om nog even wraak te nemen op de
jarenlange vernederingen. Na nauwelijks vijf
jaar waren de ooit zo machtige Hunnen vrijwel
uitgeroeid en verdwenen ze uit de geschiede
nis. Dit voorbeeld illustreert ook gelijk een
mogelijk doemscenario voor de Klingons.
Vande verschillende problemen die de Klingons
hebben isdie van de troonopvolging het grootst.
Elkekeerwanneer de 'president' van de Klingons
sterft, kan er een mogelijke burgeroorlog uitbre
ken tussen de verschillende machtige clans (er
van uit gaande dat Klingons niet naar de stem
bus gaan). Eenvoorbeeld hiervan werd al gege
ven toen in de TNG-aflevering 'Redemption,
part I en 11' de voorzitter K'mpec werd vergiftigd
en er een korte burgeroorlog uitbrak tussen
Gowron en Duras. Gelukkig voor de Klingons
duurde deze burgeroorlog maar zeer kort, maar
is toch een waarschuwing voor latere tijden.



Bovendien kan een langdurige burgeroorlog
het gezag van de Klingonstaat ernstig bescha
digen waardoor er diverse afsplitsingen kunnen
ontstaan. Eenander mogelijk scenario isdat de
Kahless-kloon meer macht naar zich toe gaat
trekken en de positie van de Klingonraad
beschadigd. Het gevaar is dan een mogelijke
tegenstelling tussenmonarchisten (aanhangers
van Kahless) en parlementariërs (aanhangers
van de Klingonraad). Een allesverwoestende
burgeroorlog als uitkomst. Dit scenario lijkt niet
echt levensvatbaar,maar het gevaar ligt er toch.
De geschiedenis hier op aarde isdaar toch weer
een mooi voorbeeld van, getuige de Engelse
burgeroorlog (1642-1650). Ook deze burger
oorlog ontstond door tegenstellingen tussen de
monarch en het parlement (waarbij uiteindelijk
het parlement won). Naast deze dreiging van
burgeroorlog isook het economische effect van
een oorlog niet te onderschatten. Naast het vele
persoonlijke leed kost een oorlog zeer veel geld.

Na de Tweede Wereldoorlog waren de meeste
deelnemende landen vrijwel bankroet. Daarom
is het ook verwonderlijk dat de economie van
The Federation en die van de Klingons blijkbaar
nauwelijks te lijden hebben gehad van de
onderlinge oorlogen, de die tegen de
Dominion en de Borg. Als we de huidige eco
nomie doortrekken naar die van de toekomst
dan zal het eerder realiteit zijn dat beide naties
vrijwel bankroet raken en een diepe economi
sche crisis doormaken (waar de Ferengi onge
twijfeld weer gebruik van zullen maken met
een soort Marshallplan van de toekomst!).

De Romulanszijn een afsplitsing van de Vulcans.
Beidevolkeren lijken elkaarstegenpolen te zijn.
De Romulans lijken nog het meesteweg te heb
ben van een soort ruimte-Romeinen. Zelfs de
titel van de Romulan-president (Praetor) en het
symbool van het Romulanrijk (een adelaar) zijn
Latijns. De Romulans zijn zowel agressief als
behoudend. De Romulans lijken wat dat betreft
een goede verhouding te hebben gevonden
tussenmilitair geweld aan de ene kant en diplo
matie aan de ene kant. In de serie leren we ech
ter niet veel over de politieke achtergronden van
het Romulanrijk, behalve dat Romulans nogal
zelfverzekerd zijn (op het arrogante af). Die ene
karaktertrek kansomseen gevaarlijke zijn. Zeker
als dit gepaard gaat met onderschatting van je
vijand. Op deze ene trek na lijken de Romulans
echter vaak de lachende derde te zijn in de con
flicten van The Federation. De toekomst van de
Romulans lijkt daarom iets zekerder te zijn dan
die van de Vulcans.
De Dominion is een zeer interessante samen
leving. De Dominion bestaat uit een (vaak
gedwongen) samenwerkingsverband tussen
verschillende volkeren. De enige reden waarom
de Dominion nog steeds bijeen wordt gehou
den komt door haar leger, de [ern 'Hadar. Juist
dit ene feit is ook tegelijkertijd het grootste
gevaar. Zolang de [ern 'Hadar telkens als over
winnaar uit de strijd komen is er niks aan de
hand. Wanneer deze echter een zware neder
laag lijden (zoals tegen The Federation,
Klingons en Romulans), dan zal deze gedwon
gen samenwerking zeer snel verdwijnen. De
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Dominion wordt hierdoor gedwongen om de
reputatie van haar leger constant hoog te hou
den met alle gevaren van dien. Ook de econo
mische effecten zijn nadelig. Het constant
paraat houden van de militaire krachten vormt
een constante aderlating van de schatkist.

Ferengi zijn in Star Trek de Hollanders van de
toekomst. Ze zijn op de eerste plaats geïnteres
seerd in het verdienen van geld en gaan geweld
hierbij soms niet uit de weg. Van alle rassen
binnen StarTrek lijken de Ferengi de beste kaar
ten te hebben. Dit komt vooral doordat Ferengi
geen interesse hebben in oorlog, want dat is
slecht voor de handel. De oorlogen die de
Ferengi vooral lijken te voeren zij economische
oorlogen. Hierin schuilt ook een voortdurend
gevaar voor de Ferengi. Zolang men een stevige
concurrentiepositie heeft is er geen gevaar.
Wanneer deze echter in gevaar dreigt te komen
kan dit zeer nadelige effecten hebben (getuige
de neergang van Holland toen we onze con
currentiepositie verloren aan de Engelsen).

Van alle StarTrek rassenhebben de Bajoransde
meest tot verbeelding sprekende religie. Bij de
andere samenlevingen komt religie veel minder
sterk naar voren. De mensen hebben met het
afschaffen van het geld kennelijk ook het geloof
afgeschaft (samen met popmuziek, politieke
partijen, tv en tekenfilms!). Romulans lijken ook
geen geloof te hebben evenals de Vulcans (reli
gie is kennelijk 'highly iIIogical'). De Klingons

daartegen hebben van hun eerste keizerKahless
een soort demigod gemaakt. Echter van een
echt geloof lijkt hier ook geen sprake te zijn.
Geloof is bij de Bajorans een belangrijk onder
deel van hun beschaving, het is de bindende
factor binnen hun samenleving. In de Bajoran
samenleving is er geen echte scheiding tussen
kerk en staat. Officieel heeft de eerste minister
de leiding. Echter de Bajoran variant van de
paus (de Kai) heeft een stevige vinger in de
pap. De vraag is of dit in werkelijkheid ook
werkt. De politieke leiding en de religieuze lei
ding kunnen in conflict komen over bepaalde
zaken, zowel intern als extern. Dit soort con
flicten kunnen ernstige gevolgen hebben voor
het functioneren van een staat op zich. Des te
meer doordat bijvoorbeeld mensen (en wel
licht ook Bajorans) op godsdienstig vlak zeer
conservatief zijn. Het gevaar van godsdienst
oorlogen komt hierbij om de hoek kijken. De
aardse geschiedenis zit vol met voorbeelden
hiervan. De uitdaging voor de Bajorans is dus
om soepel om te kunnen gaan met eventuele

veranderingen op het godsdienstig vlak. Doen
ze dit niet, dan kan de Bajoranstaat uiteen val
len in verschillende kleine groeperingen.

De Borg-samenleving valt moeilijk te vergelij
ken met een aardse situatie. Het beste kan men
dit ras vergelijken met een mierenhoop of een
bijenkorf. Degehele samenleving staat in dienst
van de koningin. Het grote voordeel van een
zwermachtige samenleving is dat met des te
meer je bent, des te groter is je overlevingskans.
Het grootste nadeel is dat het voortbestaan
afhangt van de overleving van één persoon, de
koningin. Sterft de koningin, dan sterft de hele
zwerm uit. Dit lijkt ook op te gaan voor de Borg,
getuige de speelfilm Star Trek: FirstContact.
De mensen verafschuwen een dergelijke
samenleving. Het idee dat men zijn individu
alisme verliest is voor vrijwel iedereen een
angstdroom. In een dergelijke samenleving
worden mensen gedegenereerd tot hersenloze
robots zonder een eigen wil. Dit ras lijkt daarom
vooral als waarschuwing te dienen tegen der
gelijke ontwikkelingen hier op Aarde.

De geschiedenis van de Cardassians laat ook
grote gevaren zien. In het begin waren de
Cardassianseen vredelievend volk. Echter toen
de bodemschatten van Cardassia Prime
opraakte, veranderde het volk naar een meer
militaristisch volk. Grote veroveringen waren
nodig om het rijk van grondstoffen te voor
zien. Eendergelijk scenario isgeen prettig voor
uitzicht. Als staat ben je vrijwel geheel
afhankelijk van anderen waardoor de eigen
waarde snel omlaag gaat. Vooral het verlangen
naar vroeger kan hierdoor parten gaan spelen.
In de serie zien we dit ook gebeuren doordat
de Cardassians een verbond aangaan met de
Dominion, met alle gevolgen van dien.

Naast al deze samenlevingen die in Star Trek
een hoofdrol spelen is er ook een grote verza
meling van kleine rassen: Bolians, Tholians,
Breen, Andorians, Triskelion, Angel One, om
er maar een paar te noemen. We komen ech
ter niet veel over deze rassen te weten.
Misschien in toekomstige afleveringen.
Veel van wat ik hier heb gezegd is uiteraard
maar theorie. Als je naar al deze rassenkijkt, ben
je snel geneigd om bepaalde samenlevingen als
de beste te bestempelen. Echter, geen enkel
soort samenleving is de beste. Of zoals
Machiavelli al zei: het soort samenleving doet
er niet toe bij het overleven van een staat. Wat
het belangrijkste is, isdat de inwoners tevreden
zijn. Wanneer men het gevoel krijgt dat men
onderdrukt wordt, dan zal die samenleving,
welke dat ook is, onherroepelijk vallen.
De geschiedenis heeft ons geleerd dat bepaalde
scenario's daadwerkelijk gebeuren. Of deze ook
in Star Trek zullen gebeuren, ligt bij de Star
Trekgoden: de schrijvers van de serie. Ik hoop
echter dat dit artikel de fans nog meer tot den- .
ken zal aanzetten en dat ze de redactie zullen
overspoelen met teksten!

NO TRAN$MISSION
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Star Trek Games
Hallo allemaal,
Op het moment vanschrijvenisStartleetCommand lil nog niet uit in Nederlanden begin 2003 moet
ook Elite Force 11beschikbaar komen, maar daarover in een volgend nummer meer.
Op speciaalverzoekvan de redactiegeef ik hier een overzicht van Star Trekgames die in mijn bezit
zijn en, voor zovermijn kennisreikt, verschenenzijn. Ik heb ze zoveelmogelijk in categorieënonder
gebracht, hoewel sommigegames onder meer categorieënkunnen vallen. Totslot wil ik er in deze
inleiding nog evenop wijzen dat dit alleenspellenen CO-Rom'svoor de PCbetreffen.
Ik weet dat er voor bijvoorbeeld Playstationen Nintendo Star Trekspellenuitgebracht zijn, die niet
voor de PC verschenenzijn en niet alles wat voor de PCbeschikbaar is, zal er ook voor andere
spelsystemenzijn. Eris zelfs via www.startrek.cominformatie en een link te vinden overgamesdie te
spelenzijn via je mobiele telefoon.

TACTISCH:

Birth of the Federation: bij dit ~~~~~~
spel moet je technologieën """'=>I"";_<

ontwikkelen, de ruimte ver
kennen, contact leggen met
andere rassen, oorlogen voeren
enz. om je doel te bereiken (dominantie over
60% van de ruimte of het vernietigen van je
tegenstander). Niet een van mijn favorieten
aangezien dit spel turnbase is: met een druk op
de knop verstrijkt er in één keer een bepaalde
tijd, in tegenstelling tot reaI-time waarbij je
alles ziet bewegen. Multiplayer optie is aan
wezig en je kunt als diverse rassenje rol spelen.

Starfleet Command I, Starfleet Command 11
(Empires at war) en Orion Pirates: ik behan
del deze 3 tegelijkertijd aangezien zij dezelfde
opzet hebben. Bij deze spellen heb je het com
mando over een schip, met al zijn facetten en
stations. Jemoet door het uitvoeren van mis
sieservaring en prestige opbouwen die wordt
uitgedrukt in punten. Jekunt hierdoor een meer
ervaren bemanning aantrekken, meer reserve
onderdelen of een nieuw, groter en sterker
schip kopen. Multiplayer optie is aanwezig en
je kunt ook hier als diverse rassenje rol spelen.

Away team: dit iseen, naar mijn
mening, zeer leuk spelwaarbij je
de beschikking hebt over een
away team om missiesuit te voe
ren. Hierbij kun je per missie kie
zen uit verschillende leden elk
met hun eigen specialismen en

vaardigheden. Door het volbrengen van je
secundaire missiedoelen (soms zeer lastig!) kun
je de beschikking krijgen over extra attributen
en technologieën, die verderop in het spel
uitermate goed van pas kunnen komen.

New worlds: een prachtig tactisch spel hele
maal in 3D. Ook hier moet je installaties en
voertuigen bouwen. In tegenstelling tot Birth
of the Federation is dit spel real-time wat ik
persoonlijk een stuk plezieriger spelen vind.
Ook hier kun je van de multiplayer optie
gebruik maken en je hebt de mogelijkheid om
als een ander ras je rol te spelen.

Conquest online: zoals de titel al doet ver
moeden is dit spel bedoeld om via internet te
spelen. Het heeft wat weg van schaken en je
moet een beetje Q-achtige acties uitvoeren.

Bridge Commander: over
dit spel heb ik in een vorig
nummer uitvoerig geschre
ven dus ik hou het kort. Een
ontzettend leuk en boeiend
spel waarin je de captain
van een schip bent en aan
je mede-officieren op de
brug commando's moet geven, zodat jouw
handelingen direct bepalen wat er gebeurt.

Dominion Wars: speel als aanhanger van de
Federatie of de Dominion en neem het com
mando over een vloot, al is die bescheiden.
Ook hier verdien je door je succes en ervaring
punten waarmee je betere schepen, meer
ervaren kapiteins en extra technologieën kan
aanschaffen.

Armada I en 11:tactische spellen
die zich in de ruimte afspelen en
waarbij je starbases. schepen,
defensies e.d. moet bouwen.
Armada 11is wat uitgebreider
van opzet en heeft meer 30 ten
opzichte van Armada I. Je kunt

als verschillende rassenspelen,
er is een multiplayer optie en
erg leuk is het om hier als de
Borg te spelen: je kunt letterlijk
schepen assimileren en toevoe
gen aan je vloot.

FLICHT-SIMULATORS:
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Starfleet Academy I en
Starfleet Academy 11:
Checkov's lost missions:
alhoewel het wat simplis
tisch lijkt (grote schepen
besturen met een joystick en
een paar knoppen) een zeer

vermakelijk spel met speciaal voor deze spellen
opgenomen filmbeelden van o.a. William
Shatner, Walter Koenig en George Takei.

Klingon Academy: sterke ver
beterde variant van de Starfleet
Academy spellen, waarbij je nu in
Klingon-schepen vliegt.
Ook hier speciaal opgenomen film
beelden met o.a. Christopher Plummer als
General Chang.

EdwinBlok

SCHIETSPELLEN:

Aan diplomatieke oplossingenwordt doorgaans
de voorkeur gegeven, maar soms is knokken
noodzakelijk.

Klingon Honor Guard: een geheel in
Klingonstijl opgetrokken schietspel (inclusief
rosé-paarse bloedspetters!), waarbij je de strijd
met ongure elementen aan moet gaan onder
leiding van Kurn, de broer van Wort.

Voyager Elite Force en de
expansion set: je bent een lid
van een speciaal team aan
boord van Voyager, dat ingezet
wordt bij gevaarlijke missies.
Aardig wat schieten, maar rela
tief simpele recht-toe-recht-aan
levels. Als je een hekel hebt aan

een bepaald
Voyager bemanningslid,
maak dan gebruik van de
multiplayer optie (de holo
match) en leef je op dat
bemanningslid uit (voor alle
duidelijkheid heren: alleen op
gewelddadig gebied).

Deep Space Nine, The Fallen: eigenlijk kun je
The Fallen zowel bij de adventures als bij de
schietspellen plaatsen. Schieten is inderdaad
nodig, maar het adventure element isminstens
net zo belangrijk en de levels zijn ook niet zo
simpel als bij Elite Force. Bijzonder gaaf spel en
persoonlijk mijn absolute favoriet! Jekunt spe
len als Sisko, Kira en Wort waarbij de verhaal
lijn hetzelfde is, maar de levels per personage
net even anders zijn omdat ze een verschil
lende functie in het verhaal hebben.

DIVERSEN:

Starship Creator en Starship
Creator, Warp 11:hierin kun je
zelf schepen ontwerpen en
inrichten met die dingen die
je wilt of belangrijk vindt. Je
kunt met je eigen ontworpen
schip en toegewezen beman
ning ook missies uitvoeren
om te testen hoe goed je
schip en bemanning functioneren. Het grap
pige van Starship Creator, Warp 11is dat je jouw
hierin ontworpen schepen kunt importeren in
het spel Dominion Wars.

PinbalI: de naam geeft al aan dat het hier ver
schillende flipperkasten in StarTrek stijl betreft ",

Captains chair: hier kun je over de bruggen van
de verschillende schepen rondneuzen en op
allemaal knopjes drukken. D.m.V. een code die
je in moet voeren in de console naast de stoel
van Picard op de Enterprise-D kun je je plots op
de brug van een Klingon Bird of Prey bevinden.



Eenuitgebreid overzicht van de STgames

De Voyager- en OS-9 entertainment utilities:
CD-Roms met o.a. foto.s, geluidsfragmenten,
puzzels, screensavers e.d. met de onderwer
pen Deep Space Nine en Voyager.

Interactive Technical Manual U.S.S.
Enterprise NCC-1701-0: hierin kun je over de
Enterprise-D rondstruinen en verschillende
ruimtes en kamers bezoeken en de gigantisch
uitgebreide en gedetailleerde technische data
base raadplegen.

The Game Show: een Star 1~~.1t
Trek trivia quiz met als gast
heer de alwetende Q. Bij het
spelen is Q niet altijd even
galant en je gaat twijfelen of
Anne Robinson (The weakest
link) a) ook Q is, danwel b)
bij Q in de leer geweest is door opmerkingen
van Q als: 'just another neuron and I could
consider you an intelligent being' of 'do you
actually have any synapsesworking?' Zeer ver
makelijk maar na een aantal keer spelen ken je
de opmerkingen wel.

AOVENTURES:

25th Anniversary en Judgment Rites: hart
stikke oud en grafisch sterk gedateerd, maar
desondanks erg grappig om te spelen. In de
sterk geblokte hoofdrolspelers kun je enigszins
de crew van de originele serie herkennen.

Star Trek: Klingon en Star Trek: Borg: deze
-==I'W':"::-::r.:'II'=ft_ spellen bestaan volledig uit

speciaal hiervoor opgenomen
filmbeelden. In Star Trek:
Klingon moet je met Gowron
op pad om erachter te komen
wie het op hem gemunt heeft
en in StarTrek: Borg krijg je van
Q de kans om in
het verleden

terug te gaan en je vader te
redden uit handen van de
Borg. Star Trek: Klingon
bevat als extra optie een
taal-CD waarbij je meer
over de kling on cultuur
en gebruiken te weten
komt.

In Borg zitten een paar zeer hilarische scenesdie
je tegen kan komen als je dingen fout gedaan
hebt, dus niet alles in een keer goed doen!

Harbinger: een adventure die
zich op en rond DS-9 afspeelt en
waarin jij natuurlijk de heldenrol
vervult.

Generations: het enige spel
wat helemaal gebaseerd isop
een StarTrek film. Naar mijn
mening zo moeilijk dat het echt niet leuk meer
is.

A final unity: een adventure met The Next
Generation crew in de hoofdrol. Wegens hard
ware/software problematiek heb ik deze nog
nooit aan de praat gekregen.
[noot redactie: dit spel werkt alleen onder MS
DOS!.Sluit Windowsaf enstart opnieuw op onder
MS-DOS.Jekan van hieruit dit nostalgischeavon
tuur spelen!]

Hidden Evil: dit spel
speelt zich af op de pla
neet van de Ba'ku in een
periode van vlak na de
film Insurrection. Jij bent
een Vulcan ensign en
moet het universum
behoeden voor een boos
aardige levensvorm.

NASLAGWERKEN:

Omnipedia (oude versie) en de Encyclopedia
('nieuwe' versie) zijn encyclopedieën met een
schat aan informatie, foto's, plaatjes, tekst en
videofragmenten over alle films en series.
Aangezien de laatste van de twee alweer een
aantal jaren oud iszou het niet verkeerd zijn als

er weer een nieuwe uit zou gaan komen.

TNG- en Oeep Space Nine
Companion: Hierin vind je alles
over deze series; zelfs alle
scripts kun je van a tot z
doorlezen!

FEDERATION DATABASE

SPECIALE BOXEN EN UITVOERINGEN:

The Federation Compilation Box: deze bevat
Starfleet Academy I, 11, 25th Anniversary en
A final unity.

Judgment Rites Collectors edition: mooie box
met als extra's o.a. een videoband en een spe
ciale pin.

The Next Generation Collection: hierin vind
je Birth of the Federation, Klingon Honor
Guard, A final unit yen Generations.

The Emissary Gift set:
deze box bevat de pilot
aflevering van DS-9 en op
CD-Rom the Interactive
Technical Manual U.S.S.
Enterprise NCC-1701-D,
de holosuite missions van
Harbinger (valt zeer tegen) en op audio-CD
Conversational Klingon met Marc Okrand en
Michael Dorn.

The Commander Edition: die Starfleet
Command I, 11 en New Worlds bevat.

Ik hoop dat dit overzicht aardig compleet is,
maar als er mensen of aliens zijn die informa
tie hebben over niet vermelde zaken, zou ik dit
graag willen weten, ik ben tenslotte geen alwe
tende Q. Ik hoop over een tijdje ook nog iets
te kunnen melden over echt hele oude Star
Trek spellen voor op de pc (verschenen op 5 _
inch floppen; oei dat wordt zoeken naar een
computer waar ik ze nog op kan spelen) maar
daar zit nog wat van in de pijpleiding, dus ik
kom daar later nog op terug. Contact voor
vragen e.d. kan plaatsvinden via subspace
communication code ensign_edje@hotmail.com.

Game on, Ensign Edje
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Uitslag van de lower Decks enquête
Lower Decks bestaat uit: Nico Stok, Chantal de Jong, Bart Rijckaert, Gerard van Stijn
en Kirsten Bloemsma.

Hier volgt de uitkomst van de Lower Decks enquête, welke verzonden werd met blad 3 van 2002 en
die je ook via onze website kon invullen.Het totale aantal reacties op de enquête bedraagt 94. Dit is
4,5% van het totale ledenbestand op het moment van het uitsturen van de enquête. Op dat moment
hadden wij namelijk 227 7 leden.

Vraag 7: Wat is je leeftijd?
De jongste persoon die op de enquête
reageerde was 12 jaar, de oudste 60 jaar. De
gemiddelde leeftijd ligt op 33 jaar (32,75 jaar).

Vraag 2: Hoe lang ben je lid van TFD?
Degene die het langste lid is, is dit al vanaf het
begin. Erreageerden ook mensen die nog maar
een maand lid waren. Gemiddeld is men 4,5
jaar lid.

Vraag 3: In welke provincie woon je?
De meeste mensen komen uit
Noord- of Zuid-Holland, Gelderland
en Noord Brabant. Twee personen
wonen in België.

Vraag 4: Ben je:
In loondienst (61), student (18),
eigen baas (3) of anders (13).

Vraag 5: Ben je:
Gehuwd of samenwonend (41),
alleenstaand(34) of thuiswonend (20).

Vraag 6: Leesje alleen het blad of bezoek
je óók onze activiteiten? (meerdere ant
woorden mogelijk):
40 van de mensen die reageerden
(42,6%) leest alléén het blad (ant
woord a). 49 mensen (52,1%) komen óók naar
de conventies die de TFD organiseert. 30
(31,9%) mensen komen óók naar beurzen of
andere fanclubdagen waar de TFD aanwezig is
en 15 (16%) mensen bezoeken ook buiten
landse conventies.

Vraag 7: (alleen indien vraag 60 is ingevuld)
Waarom kom je niet naar de andere activiteiten?
(meerdere antwoorden mogelijk):
5 van de mensen die alléén het blad lezen,
komen niet naar andere activiteiten omdat ze
het te duur vinden, 23 omdat het voor hun te
ver weg is, 3 omdat ze niet (tijdig) op de
hoogte waren en 4 personen omdat ze geen
oppas voor hun kinderen hadden. 32 personen
gavenaan dat ze andere (niet nader genoemde)
redenen hadden om niet te komen. Eenaantal
mensen waren nog maar kort lid en hadden
daarom nog geen gelegenheid gehad.

Vraag 8: (alleen als vraag 7 is ingevuld) Wat zou
er moeten gebeuren dat je wel komt?:
Om wél naar andere activiteiten te komen,
moet er o.a. het volgende gebeuren: samen
kunnen reizen met andere fans (5 personen),
het moet dichter in de buurt zijn (15) of het
moet niet op zondag plaatsvinden (2). 6 per
sonen weten eigenlijk niet wat ze op een con-

ventie te wachten staat óf hebben (gezien de
door hun opgegeven reden) geen duidelijk
beeld van de conventies. Eén persoon zou
graag kinderopvang willen hebben op de
conventie zelf.

Vraag 9: Wat zou je willen dat de TFD nog meer
organiseert? Met andere woorden: wat mis je:
Veruit de meeste mensen antwoordden dat ze
niks missen. Van de mensen die wél wat mis
sen, antwoordden 7 personen dat ze graag

zouden willen dat er filmvertoningen, filmma
rathons of voorpremières georganiseerd zou
den worden. Verder zouden een aantal mensen
graag willen dat het dichter bij hun in de buurt
gehouden zou worden. Het organiseren van
uitstapjes vinden mensen ook een goed idee,
evenals het naar Nederland halen van acteurs
(4) of het vaker houden van conventies.

1e Vraag 70: Ben je ooit wel eens naar een
Algemene Leden Vergadering (ALV) geweest?
18 personen zijn ooit wel eens naar een
Algemene LedenVergadering (ALV)geweest, 76
personen niet. Redenenvan het niet komen zijn
o.a.: geen tijd (27), te ver (19), geen zin of geen
interesse (10) of zie het nut er niet van in (8).

Gedane suggesties:
Combineren met iets anders zodat het interes
santer wordt om naar een ALV te komen.
Belangrijke zakenwaarover gestemd moet wor
den per enquête afdoen.

2e Vraag 10: Heb je wel eens een idee/opmerking
voor TFD gehad, waar je niks mee hebt kunnen
doen? + Vraag 11: Waarom heb je daar niks
mee gedaan?
8 personen hebben wel eens een idee of
opmerking voor de TFD gehad waar ze niks

mee hebben gedaan. De reden hiervoor was
o.a. dat men niet wist waar men terecht kon of
het niet durfde.

Vraag 12: Heb je dit idee/deze opmerking nog
steeds en wil je die nu aan ons kwijt?
4 Personen gaven aan dit idee inderdaad nog
steeds te hebben, onder andere het houden
van een prijsvraag en het schrijven van fanfic
tion.

Vraag 13: Zijn er andere dingen die je nog aan
ons kwijt wilt?
Een aantal mensen zou het prettig vinden om
ruimer van tevoren de uitnodigingen voor de
conventies te ontvangen of vinden dat de con
venties beter over het land verspreid zouden
moeten worden. Twee personen gaven aan het
fijn te vinden als er ook eens een conventie in

België georganiseerd zou worden.
Voor de conventies zou een aantal
mensen het prettig vinden als er iets
van een carpool georganiseerd zou
kunnen worden.
3 personen vonden dat de plaatjes
op de cover van ons clubblad of in
het clubblad zelf méér met de
inhoud of het artikel waar het bij

. staat te maken moeten hebben. Ook
vonden een aantal mensen dat de
informatie wel wat meer up-tc-date
zou kunnen zijn of dat er meer arti
kelen geplaatst zouden kunnen wor
den over de acteurs.
Het blad zou overigens best wel wat
dikker mogen worden, óók als dat
zou inhouden dat de ledenprijs daar
door wat hoger uit zou vallen.

Verder werden er heel veel complimentjes
gegeven over het clubblad, wat natuurlijk altijd
heel erg fijn is om te horen!!!

Dit was de uitslag van de enquête. Alle op
en/of aanmerkingen (óók degene die wij hier
niet hebben genoemd), zullen wij doorspelen
aan de betreffende personen. Dit houdt in dat
alles wat met het magazine te maken heeft
doorgespeeld zal worden aan de redactie, alles
wat met conventies te maken heeft aan de con
ventiewerkgroep en alle vrijwilligerszaken aan
de vrijwilligerscoördinator. Overige zaken zul
len wij aan het bestuur doorspelen.

Mochten jullie nog vragen of opmerkingen
over de enquête hebben, of andere vragen of
opmerkingen die jullie niet rechtstreeks aan de
betreffende persoon willen doen, dan kunnen
jullie altijd bij Lower Decks terecht, bereikbaar
via LowerDecks@Email.com. Wij zullen jullie
vraag of opmerking (desgewenst anoniem,
maar wij moeten natuurlijk wel een reactie kun
nen teruggeven) doorspelen aan de desbe
treffende persoon.



De Euromast 2002
TEMPORAL EVENT

"Na een tweetal' jaren zonder bezoek aan de Euromast, was de TFDdit jaar weer te vinden op dit
Rotterdamsehoogtepunt. Ook ditmaal was er buitenlandse inbreng. Waser de vorigekeernog sprake
van éénEngelsegast, dezekeerwaren er twee te bewonderen;jon Ward en Derek Wheatland. Beide
zijn officiële look-a-/ikesvan Star Trekpersonages.jon is een Data look-a-/ike, terwijl Derekeen zeer
goede jean-Luc Picardneerzet.

Het Euromast-programma was, evenals vorige
keren, opgebouwd rondom het door Jaap en
Cora Moerman ontwikkelde
Holodeck-spel.In dit spel
moeten de deelne-
mers raden wie ./
de Holedeck- r::. ~<\t<-:'''-~
karakters zijn ~ ~~
die vrijwilligers
zichtbaar bij zich
dragen. Bij een
goed antwoord krijgt
men een chip. Deze
chips zijn belangrijk voor
de eindoverwinning. Er is
echter een probleem.
Gedurende het spel loopt Frank
Hollander rond. Deze probeert de
chips af te pakken.

buitenaards ras,heeft het een dwingend thema
gebaseerd op ons eigen alledaags leven waar

door je persoonlijk aangesproken
wordt. Ik zag de Kataan probe

als een andere manier
om een cultuur te

, bewaren zoals wij
ook doen, als we
onze kennis doorge
ven aan de jongere
generaties in onze
pogingen om te over
leven. Het versnelde
verouderingsproces
geeft zicht op een ver
bazingwekkende hoe-
veelheid familie/
gemeenschap interactie,

waarvan sommige familiescènes terug te her
leiden zijn op ons eigen leven. Op het moment
waar Kamin Batai's wensen erkent, zag ik een
glimp van mijn eigen vader. Spooky!

De rol van Frank Hollander wordt in de TNG
aflevering een 'A fistful of Datas' gespeeld door
Brent Spiner (Data)
en in het Holedeck
spel door Jon Ward.
En ik moet zeggen,
Jon zet een zeer
goede Frank
Hollander neer.
Derek had een meer
vriendelijke taak voor
de deelnemers in het
spel. Zij konden bij
'Robin Hood' hun
chips laten controleren. Dit was handig want er
waren goede en verkeerde chips en alleen de
goede tellen mee voor de overwinning.

Het valt mij toch iedere keer op met hoeveel
plezier dit spel gespeeld wordt. Dat gold deze
keer ook zekervoor onze Engelsegasten. Vooral
Jon leek alleen maar gelukkig wanneer hij chips
kon afpakken van de deelnemers.

Ook was er een fotoshoot met beide gasten.
Een twintigtal gasten ging met Jonen Derek op
de foto en hebben deze foto inmiddels thuis.
Ik heb al van meerdere mensen gehoord dat ze
de foto's mooi vonden en wil Anja Verstraten
dan ook vanaf hier bedanken voor het maken
van deze foto's.

Naast dit alles was er ook weer de vertrouwde
videoroom. Hierin werden, naast een nieuwe
Enterpriseaflevering, ook de favoriete Data afle
vering van Jonen favoriete Picard aflevering van
Derek gedraaid. Derek had gekozen voor 'The
inner light'. Toen ik vroeg waarom hij voor
deze aflevering gekozen had gaf Derek het vol
gende antwoord: Hoewel het niet de aflevering
is met het meest uitdagende contact: met een

Jon had gekozen
voor 'Thine Own
Self'. Ook aan Jon
heb ik gevraagd
waarom hij voor deze
aflevering gekozen
had. Jon gaf op mijn
vraag het volgende
antwoord:
Er zijn een aantal
Data afleveringen

waarvan ik in de loop van de jaren heb geno
ten, zoals 'The Offspring' en natuurlijk 'A fist
ful of Datas'. Maar mijn favoriete aflevering is
'Thine Own Self'.

Grand nagus EriC

In deze aflevering
moet Data proberen
om radioactief afval te
verzamelen van een
neer gestorte deep
space probe. Hij ver
liest zijn geheugen
door een stroomstoot
en besmet de mensen
van het dorp die hem
opnemen met het
radioactieve afval. Hij
wordt door de dorps
bewoners als de ver
oorzaker van de ziekte
bestempeld en ze
vermoorden hem net nadat hij het genees
middel in de dorpsbron heeft gedaan.

Ik heb altijd al de make-up van [ayden (Data's
nieuwe naam op Barkon IV)willen namaken en
mijn eerste contact met de TFD was met Jaap
(Moerman) tijdens een Engelseconventie. Hij gaf
mij een aantal tips om het gewenste effect te
bereiken. De make-up iser nooit gekomen, maar
ik heb een aantal vrienden in Holland verkregen.
Het verhaal is een fantastische kruising tussen
'Frankenstein' en 'Beauty and the beast' en een
van de vele mooie afleveringen uit het zevende
seizoen van The Next Generation.

Ik hoop dat we in toekomstnog eensdemogelijk
heid zullen hebben om jon en Derek npor
Nederland te halen. Ik wil eindigen met een
bedankjedat ik van hun kreegvoorde fantastisene
tijd die zij in Nederland gehad hebben.
Dit bedankje is voor iedereendieaanwezig waren
op 1 decemberofmeegeholpenhebben met het
naar Nederland halen van jon en Derek.



VAN DEVOORZITIER

Hallo allemaal,

Op het moment dat u dit stukje leest is de
première van Nemesis in Nederland nabij.
Omdat ik dit allemaal begin januari schrijf, heb
ik dus geen idee hoe de film is. Ik hoop snel te
kunnen gaan kijken, want ik hoor allemaal zeer
verschillende meningen van zeer slecht tot

grandioos. Ik ben in ieder geval blij dat ik naar
de film kan gaan, want ik wacht nog steeds op
de uitzendingen van de laatste serie Enterprise.
Er komen regelmatig vragen binnen van leden
die willen weten wanneer Archer en zijn crew
ook in Nederland te bewonderen zijn.
Het probleem is dat het bestuur dezelfde
vragen heeft. Ook wij weten het niet. Wij weten
alleen dat er omroepen geïnteresseerd zijn,
maar dat ze de kosten die door Paramount
Amerika gevraagd worden veel te hoog vinden
en er dus geen Enterprise op de Nederlandse
buis komt.

Ik wil vanaf deze plaats in ieder geval Petra
Westveer bedanken voor het werk dat ze het
afgelopen jaar als hoofdredacteur gedaan heeft
voor de nieuwsbrief van onze vereniging. Zoals
je al op de adresdrager van het laatste nummer
van 2002 hebt kunnen lezen, moet ze wegens
gezondheidsredenen stoppen met deze taak.
Op het moment van schrijven, is er nog geen
nieuwe hoofdredacteur maar is er wel interesse
getoond. Dat geldt ook voor de functie van
vormgever en ik hoop dan ook dat beide vaca
tures op korte termijn vervuld kunnen worden.

Ik wil jullie allen nog even wijzen op de
Algemene Jaarvergadering van onze vereniging
welke op 29 maart in Nieuwegein gehouden
zal worden. Het bestuur hoopt dat er weer
een hoop leden aanwezig zullen zijn om
gezamenlijk te kijken hoe we de vereniging
nog beter kunnen maken.

Ik zou tot slot willen zeggen tot de jaarver
gadering of volgende conventie.

Grand Nagus EriC
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THE FLVING DUTCH fanclub is
de enige echte Nederlandse
StarTrek 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

Lid worden kan door een briefje te schrijven
aan de secretaris van de The Flying Duteh,
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
(€ 20,00 per jaar) ontvangt u:
~ Een lidmaatschapspasje waarmee u

korting krijgt bij een aantal winkels
t die STARrTREKspullen verkopen

(Zie pagina 22 onderaan)
" 6 maal ons verenigingsmagazine
" Kortin~ bij bijeenkomsten

van de vereniging
" Via onze website actuele informatie

www.tfd.nl
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Dan [zeker een verhuiskaartje naar The Flying
Duteh. Het komt nog te vaak voor dat we
bladen retour krijgen omdat men vergeten is
ons ten adreswijziging te sturen. En dat is
[arnmer, want u mist dan ons verenigingsblad
met alle.intorrnatie over Star Trek.

I

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

OP? r:«

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.

Voorzitter
EriCvan der Ven

-[r '
Penningmeester
Engelina Wessel

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

Uw lidmaatschapspas is geld waard!
De volgende zaken geven korting op de aangegeven waren, wanneer u uw Flying Dutch pasje
laat zien. Zorg er dus voor dat u die altijd bij u hebt!

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

Secretaris
Ad Post / Publicrelations -

Frank Maurits>
')

Vrijwilligerscoördinat[e
Ronaid Gordijn • .

\ \

Zakelijkecont'acten,~vertenties
Johan de Wolft /

/ -(
Evenementencoördinatie
RenéCaminada

De volgende personen zijn aanspreekpunt voor
overigefunctiesbinnen de vereniging:

ledenadministratie
Chantal Scholten
tfd@tfd.nl

conventiegroep
Marc Ghijsels
james_t_fazar@hotmail.com

redactie
vacature
redactie@tfd.nl

website
Wytse Kloosterman
webmaster@tfd.nl

American Book Centre, The
Kalverstraat 185, 1012 XC Amsterdam
American Book Centre, The
Koningstraat 40 (vlakbij stadhuis), Arnhem
Card Ei News strips
Agnietenstraat 12, 2801 HX Gouda
C's
lengweg 82, 3192 Bl Hoogvliet
Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33, 5611 IS Eindhoven
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Stripbeurs Darling Market
Rijswijk

STARDATES

Algemene ledenvergadering
't Veerhuis Nieuwegein

c: ~"~PRI 7(\t)~ _

FEDCON XI
Gasten: Connor Trinneer, Ethan Phillips,

Tracy Scoggins, Leni Parker, [arnes
Marsters, Gil Gerard en [ason Carter

Lokatie: Hotel Maritim, Bonn, Duitsland
Info: www.fedcon.dePremière NEMESIS

in de Nederlandse bioscopen!!!
Verzamelaarsbeurs Utrecht
Openingstijden: 10.00-17.00 uur

15 MAART 2003 ,c: 1:.11.1 76 APRil 2003

Stripbeurs
Zwolle

Elf Fantasy Fair
Haarzuilen

OSUBTITLES
Original Motion Picture Company

ij leveren middels postorder verkoop:
• Alle \ ! errandere Cf,'I series zonder ondertiteling
• Amerikaans N1::St-VHS import
• Import van DVD's en CD's
• Science Eiction Merchandise
• Star Trek Uniforms en (gesigneerde) foto's

rkutbiec(u'9 Bij vaste verzending van series géén verzendkosten.
S()JT~!'10 I.;ubtitlt's • Postbus 412, 2180 AK Hillegom

Tel.: I Fax: 0252 - 52 5528
E-mail: info@sony.demon.nl • Website: www.sorry.demon.nl

: TOTAAL RUIM 25.000 TITELS LEVERBAAR;

'aArtGEBODErt, STAR TREK HORLOGES (TOS).

DE ErtTERPRISE "CC-1701 DRAAIT ROrtD DE
WIJZERPLAAT, Ert MET EErt DRUK OP EErt KrtOP
KUrtT U DE MELODIE HORErt VArt STAR TREK,
THE ORIGlrtAL SERIES. HET HORLOGE IS VArt
VERCHROOMDLICHTMETAAL. HET ARMBArtDJE IS
VArt ZWART LEER. HET HORLOGE WERKT
OP 3 BATTERIJErt. HET STAR TREK HORLOGE WORDT
GELEVERD MET EErt GErtUMMERD CERTIFICAAT VArt
ECHTHEID.HET BETREFT HET OFFICIEEL
GELICErtSEERD (OFFICIALLY LICErtSED) STAR TREK
HORLOGE VArt THE ORIGlrtAL SERIES.

Voor bestel informatie
stuur een email naar
r.r.s.gtan@freeler.nl
met vermelding van uw
email-adres en naam
en reguliere adresge
gevens.

Renetan
KvK.nr.: 09122635

Utopia IV Lord of the Rings conventie
Eindhoven

.,s eN 7(0. (W 0I3F=R-=2=0=03::..___

Utopia V Scheveningen

'VI'"''

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!

Meld je nu aan: tfd_hotnews@hotmail.com

Wond rI"ad
Strips & Science Fiction

Gespecialiseerd in

Wat bieden wij?

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



PROMENADE

The Flying Dutch magazines te koop nr 03 van 2002 € 3,95
nr 04 van 2002 € 3,95
nr 05 van 2002 € 3,95

Jaargang 1995/1996 nr 04 van 1999 e 1,50 nr 06 van 2002 € 3,95
September 1995 € 1,50 nr 05 van 1999 € 1,50
December 1995 € 1,50 nr 06 van 1999 € 1,50 Afhankelijk van hoeveel bladen je bestelt,
nr 01 van 1996 € 1,50 komen daar de volgende verzendkosten bij:

Jaargang 2000 1 t/rn 3 magazines + € 2,25
Jaargang 1997 nr 01 van 2000 € 3,95 4 t/m 10 magazines + € 3,00
nr 01 van 1997 Uitverkocht nr 02 van 2000 € 3,95
nr 02 van 1997 € 1,50 nr 03 van 2000 € 3,95 Jekunt de oude magazines bestellen via:
nr 03 van 1997 € 1,50 nr 04 van 2000 € 3,95 Postbus 135, 3500 AC te Utrecht
nr 04 van 1997 € 1,50 nr 05 van 2000 € 3,95 o.v.v. Nabestellen oude TFD magazines
nr 05 van 1997 € 1,50 nr 06 van 2000 € 3,95 of via e-mail: tfd@tfd.nl
nr 06 van 1997 € 1,50

Jaargang 2001 NABESTElLINGEN BLAD:
Jaargang 1998 nr 01 van 2001 € 3,95 De volgende bladen zijn na te bestellen bij onze
nr 01 van 1998 € 1,50 nr 02 van 2001 Uitverkocht verzendservice.Het kan voorkomen dat een blad
nr 02 van 1998 € 1,50 nr 03 van 2001 € 3,95 bij deverzendserviceisuitverkocht, maarnog wel
nr 03 van 1998 € 1,50 nr 04 van 2001 € 3,95 via de TFDstand te verkrijgen is.
nr 04 van 1998 Uitverkocht nr 05 van 2001 € 3,95 Als u een bepaald nummer zoekt, ishet dus raad-

nr 06 van 2001 € 3,95 zaam om tijdens een activiteit van de vereniging
Jaargang 1999 even bij de stand langs te lopen. De nummers
nr 01 van 1999 € 1,50 Jaargang 2002 waarbij 'uitverkocht' staat, zijn echter ook bij de
nr 02 van 1999 € 1,50 nr 01 van 2002 Uitverkocht stand niet meer leverbaar.
nr 03 van 1999 € 1,50 nr 02 van 2002 € 3,95

Te koop:
De gehele Star Trek Next Generation serie op
VHS. Alle 81 originele videobanden,
Nederlands ondertiteld. Vraagprijs € 1000.
Sjonnie Hendriks
hendriks143@zonnet.nl

Te koop:
De gehele Star Trek DS9 serie op VHS. Alle 88
originele videobanden seizoen 1 tot en met 7,
Nederlands ondertiteld. Vraagprijs € 1000.
Sjonnie Hendriks
hendriks143@zonnet.nl

---------------------~--~---~-----~---~-------~-------~-------~----I
Naam: Lidnummer TFD:' , I , , ':

i,
Adres:

Postbus:

Woonplaats:

I Teleroonnummer: I , I , I , " 'I E·mail:,
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Te koop:
Alle The Flying Dutch Magazines in een koop.
€ 75,- Alleen af te halen in Den Haag.
Mark de Ras
mark-edward@zonnet.nl

Hebjij ook spullen of materialen dieje wilt ruilen,
verkopenof ben je ergensnaar op zoek?Dan is
de Replicator Roomprecieswat je zoekt! In deze
rubriek kun je namelijk qratis" adverteren! Vulde
bon hiernaast volledig in en stuur 'm op naar:

TheFlyingDutch o.v.v. ReplicatorRoom,Postbus
135, 3500 AC Utrecht

The Flying Dutch neemt geen enkele verant
woording voor de inhoud van deadvertenties die
geplaatst worden in deze replica tor room.
Advertentiesdie illegaal kopiërenaanbiedenwor
den geweigerd.

..Commerciëleadvertentieskostenf 7,50per regel
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