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Redactioneel
Hier is dan het eerste hoofdredactioneel van de nieuwe hoofdredacteur, ik
dus. Ik mag deze taak overnemen van PetraWestveer, die, zoals we allemaal
hebben gezien, dit uitstekend heeft gedaan. Ik kan alleen maar zeggen,
bedankt Petra, ik zal mijn best doen!
Vanwege deze wisseling van de wacht heeft u het blad wat later in huis
dan oorspronkelijk de bedoeling. We hebben niet alleen een nieuwe
hoofdredacteur, maar ook een nieuwe vormgever, en die moet ook nog
een beetje wennen. Endan hebben we NOG een redactielid dat een beetje
vleugellam is, namelijk met RSI.Desondanksheeft de redactie hard gewerkt
om de vertraging een beetje in te halen. Envoor mijzelf probeer ik natuurlijk
zo snel mogelijk helemaal 'up to date' te zijn.
Ontertussen is het Star-Trekleven best wel spannend. Nemesis heb ik mogen
bekijken op de Star Trek nacht in Enschede,en het is een goede film met
veel actie, humor en emotie. Vanzelfsprekendbesteden we in dit nummer
aandacht aan Nemesisen wat reactieserop. En Deep SpaceNine is net uit
op DVD box, althans het eerste seizoen, en daarom ook aandacht voor DS9.
We gooien er meteen nog een prijsvraag tegenaan.
Ik denk deze keer dus weer voldoende leesplezieris. Heeft u ideeën of wilt
u iets schrijven, neem dan gerust contact met ons op. Dit is tenslotte een
verenigingsblad!
Harm-jan

Nieuws
Nieuwsoverzicht: t/m 27 maart 2003

Acteurs
William Shatner is bezig geweest met een
eigen regie-project genaamd 'Groom Lake'.
Dit is een science fiction verhaal gesitueerd
in een klein woestijnstadje. Het draait om
een jonge vrouw met een dodelijke ziekte,
die erop uitgaat om te bewijzen dat er buitenaards leven bestaat. Hierbij komt er achter dat
het leven niet ophoudt met het sterven van 's
mens fysieke lichaam. Zij wordt gespeeld door
Amy Acker (ook bekend als 'Fred' uit Angel).
Het verhaal was bedacht door Shatner zelf, het
script geschreven door Maurice Hurley, die ooit
co-executive producer van TNG geweest is en
daar met de Borg op de proppen kwam in de
aflevering 'Q-Who'.
Billy Campeli, die het titel personage speelde in
de TNG-aflevering 'The Outrageous Okona',
gaat in een nieuwe film over Ted Bundy de
seriemoordenaar vertolken. De film is gebaseerd op het boek' Ann Rule Presents: The
Stranger Beside Me' en zal ook deze titel
dragen. Ann Rule is een bestseller-auteur, die
in haar boek beschrijft hoe haar naspeuringen
naar een aantal moorden verliepen. Deze naspeuringen leidden uiteindelijk tot de arrestatie
van Ted Bundy.
Ann Rule gaat gespeeld worden door Barbara
Hershey.
Afgelopen winter werd door Yorin het drama
'24'uitgezonden, een drama dat zich geheel
in reel-time afspeelde. Elke aflevering besloeg
één van de in totaal vierentwintig uur die de
serie compleet maakte. Twee uit Star Trek bekende actrices speelden hierin een rol, namelijk
Penny johnson jerald (DS9's 'KassidyYates') en
Michelle Forbes ('Ro Laren' uit TNG).
Robert Duncan McNeili (Voyager's 'Tom Paris')
blijft zich volop bezig houden met regisseren.
Hij heeft wederom enkele episodes van
Dawson's Creek onder zijn hoede genomen,
eind maart/begin april zal hij mogelijk ook een
aflevering van 'The Dead Zone' rp("li~~prF'n
hierover was
hij
nog
in
onderhandeling op het
moment van
opmaak van
deze rubriek.
Daarnaast zal
hij ook weer
een Enterprise
a f I e ver i n g ~~~;;:::?
gaan
regisseren.
Toch houdt hij
zich niet alleen

ioyce Geurts
nog wel eens voor de camera. Begin februari
is in de V.S. 'Infested' op DVD uitgekomen. Dit
is een low-budget horror film, waarin McNeili
een van vijf vrienden speelt, die bij elkaar
zijn gekomen voor een reünie en daar 'lastig
gevallen' worden door een stam gemuteerde
vliegen. De opbrengst van de verkoop van
deze DVD via RobertDuncaMcNeill.net gaat
voor een deel naar goede doelen, door
McNeill aangewezen. Ook is de DVD te koop
via amazon.
KelseyGrammar, bekend bij Star Trek kijkers als
'Captain Bateson' in TNG's 'Cause and Effect'
en daarnaast bij een breder publiek als Frasier
uit 'Cheers' en 'Frasier', gaat president George
Washington vertolken in een twee uur durende
televisiefilm genaamd 'Benedict Arnold: A
Question of Honor'. Of deze film ooit in ons
land komt, zal de toekomst uitwijzen.
Over 'Frasier'
gesproken:
Brent
Spiner
(Data)
speelt
een gastrol in
een afleveri ng
van deze cornedie. Hij speelt in
deze aflevering,
getiteld
'Lilith
Needs a Favor',
een medepassagier van Frasiers
ex-vrouw Lilith
tijdens een vlucht van Seattle naar Boston.
Meer verklap ik hier niet, de rest moeten jullie
zien in de aflevering. Frasierwordt immers nog
steeds uitgezonden in Nederland. Trouwens,
Lilith wordt vertolkt door Bebe Neuwirth, die
wij weer kunnen herkennen als 'Lanel' uit de
TNG-aflevering 'First Contact'.
Brent Spiner speelt ook in een Broadway-productie genaamd Life x 3. Hierin spelen ook
Helen Hunt, john Turturro en Linda Emond.
Het stuk gaat over een echtpaar dat net hun
zoon naar bed brengt, terwijl hun dinergasten
24 uur te vroeg arriveren.

Kate Mulgrew
gaat met haar
toneelstuk 'Tea
at Five', wat
gebaseerd
is
op het leven
van Katherine
Hepburn, naar
New Vork. De
officiële opening ervan was
op
9 maart
jongstleden.
Ook
Whoopi
Goldberg
(Guinan)
ver-

tolkt een rol in het New Yorkse. Net als Brent
Spiner is dit op Broadway. Zij speelt een sterrol in het stuk 'Ma Rainey's Black Bottom' van
August Wilson.

Awardsl eerbewijzen
Leonard Nimoy
(Spoek) en zijn
vrouw
Susan
Bay-Nimoy
werden in februari
geëerd
voor
hun
betrokkenheid
bij Los Angeles'
Museum
of
Contemporary
Art
(MOCA).
Ze
waren
......10....... _
..... _
eregasten
bij
de gala-opening van een retrospectieve tentoonstelling van het werk van de Britse artiest
tucian Freud.
Kim CattraII, bij velen van ons bekend als
'Valeris' uit 'The Undiscovered Country', heeft
voor haar rol als Samantha in 'Sex and The
City' een Golden Globe gewonnen als 'best
supporting actress',
Michael Taylor, die een aantal scripts voor DS9
en Voyager geschreven heeft, zoals 'The Visitor'
en 'Body
and
Soul', is genomineerd voor een
Nebula-award. Dit
was voor zijn scrip
van een aflevering
van 'The Dead
Zone',
getiteld
'Reasonabie
Doubt'.
jeri Ryan (Seven of
Nine) en Michaël
Dorn (Worf) zijn
enkele van de presentatoren van 'The
Fourth Annual Hollywood Makeup Artist and
Hair Stylists Guild Awards'.
In de 'TV Land Awards: A Celebration of Classic
TV' zal Star Trek geëerd worden met de 'Pop
Culture Award'. oeze prijst een show die de
grens van televisie-serie naar popcultuur fenomeen overschreden heeft.
Enterprise is ook in de awards gevallen
en wel in de categorie 'Best Models and
Miniatures in a Televised Program, Musk
Video or Commercial' van de Visual Effects
Society (VES). Dit was voor het werk van john
Teska, Koji Kuramura , Piere Drolet en Sean
Scott. Zij creëerden in de aflevering 'Dead
Stop' een mysterieus geautomatiseerd repa-

ratie-station. Deze aflevering werd trouwens
geregisseerd door Roxann Dawson (B'Elanna
Torres). Enterprise was door de YES voor nog
een andere award genomineerd, namelijk
'Best Visual Effects in a Television Series', voor
de aflevering 'Shockwave, part I', maar deze
hebben ze 'verloren' aan de pilot van de serie
'Firefly'.
[ud Taylor, die vijf afleveringen van TOS
geregisseerd heeft, onder andere 'The Paradise
Synrome'en 'let That BeYour last Battlefield',
zal van de Directors Guild of America de
'Robert B. Aldrich Achievement Award for
extraordinary service to the guild and to lts
membership'.

Diversen
De Enterprise aflevering 'Stigma' gaat over een
dodelijke ziekte onder de Vulcans, genaamd
Pa'nar Syndrome en over de wijze waarin
de lijders hieraan verbannen worden uit de
Vulcan-maatschappij. Deze ziekte heeft veel
overeenkomsten met HIV/AIDS, in het kader
van de HIV/AIDS-awareness waar Paramount
de laatste tijd mee bezig geweest is. Andere
series die AIDS als thema hadden zijn Becker
en Frasier.

van missie en
van gebied in
de ruimte zal
gaan komen.
Dit om het
gevoel van
verwondering
en
gevaar beter
te kunnen gaan exploreren. Dus er staat captain Archer en zijn bemanning nog wel het een
en ander te wachten.
De opbrengsten van Nemesis in de Verenigde
Staten bleken nogal tegen te vallen, ze zitten
nu op zo ongeveer 2/3 van het geschatte
budget. En dat bij allemaal het geweld van
de larnes Bond film, lord of the Rings deel 2,
Harry Potter deel 2 en noem maar op ....
In de Britse bioscopen deed Nemesis het
gelukkig beter en was er een sterk openingsweekend, met meer dan 3.2 miljoen dollar
opbrengst.

De officiële website startrek.com heeft de
laatste tijd regelmatig een 'did you see..... ' bij
hun nieuws staan. Hierin wordt vermeld hoe
in andere Amerikaanse series aan Star Trek
gerefereerd wordt. Zoals velen waarschijnlijk
weten, is dit bijvoorbeeld in het vorige seizoen
van 'Buffy, the Vampire Slayer', vaak voorgekomen. Maar ook in andere series komt toch wel
het een en ander voorbij, bijvoorbeeld in 'Will
and Grace', 'Frasier', 'Futurama' en 'The Dead
Zone'. Dit is toch wel een teken dat Star Trek
leeft in tv-land en geeft er in elk geval aandacht aan.

Gene Roddenberry wordt op een wel heel speciale manier geroemd in zijn geboorteplaats EI
Pasoin Texas,waar hij op 19 augustus 1921 ter
wereld kwam. Het deel van de 'Interstate 10'
wat door de gemeentegrenzen van het stadje
loopt, gaat namelijk de 'Gene Roddenberry
Memorial Highway' heten. Hij had er al zijn
'eigen' dag, te weten 4 oktober, dit is in EI·
Paso 'Gene Roddenberry Day' en nu dus ook
zijn eigen weg.
Volgens een interview met Rick Berman en
Brannon Braga in de Amerikaanse TV-guide
gaat er een verandering komen in het nieuwe
seizoen van Enterprise. Zij zeggen, zonder in te
gaan op details, dat er een kleine verandering
C) Copyright Pammounl
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Deep Space 9, het begin

norm-ion Wieringa

Op 26 maart brengt Paramount in Nederland seizoen 1 van Deep Space9 uit op DVD. Dit vormt
een aanleiding voor ons om terug te blikken op dat eersteseizoen, waarin we kennis maken met
commander Benjamin Sisko,zijn zoon Joke,major Kira, dr. Bashir,Dax, Odo, Quark en andere
goede bekenden

Het verhaal begint met de slachtpartij tegen
de Borg bij Wolf 359. Hier verliest commander
Benjamin Sisko zijn schip en zijn vrouw. Hij
wordt overgeplaatst naar Deep Space 9, een
voormalig Cardassian ruimtestation dat bij
Bajor gestationeerd is. Bajor probeert zichzelf
weer op te bouwen na de bezetting door de
Cardassians. Sisko moet samen met major
Kira van Bajor het station besturen. Major Kira
was verzetsstrijder en bij de tijdelijke regering
niet zo geliefd. Vandaar dat ze een post krijgt

het station ook een middenstand nodig heeft,
chanteert Quark om te blijven. De Ferengi en
z'n familieleden zijn goed voor menig komisch
moment door de serie heen.
De opbouw van het station komt in de handen te liggen van chief Miles O'Brien. Hij is
overgeplaatst van de Enterprise NCC 1701-D
om hier z'n carrière voor te zetten. Hij neemt
z'n vrouw natuurlijk mee. Daarmee zorgen zij
voor een blik in de problemen van een familie
en het combineren van het familieleven met

op D59, welke niet echt als belangrijk wordt
gezien. Odo vertegenwoordigt de veiligheidsdienst aan boord. Een baan die hij ook onder
de Cardassians uitvoerde. Odo is een 'shapeshifter', een wezen dat zichzelf in andere vormen kan veranderen. Hij weet niet waar hij
vandaan komt, iets wat een thema zal zijn in
toekomstige afleveringen. Quark was ook altijd
al op DS9 en runde daar de bar. Hij is een echte
Ferengi, op zoek naar zijn fortuin. Z'n eerste
impuls is dan ook om het vernielde station
te verlaten. Hij ziet er geen toekomst meer
in. Sisko, die weet dat hij bij de opbouw van

een carrière en alle verantwoordelijkheden
van de chief.
Vrouwelijk schoon komt in de vorm van Iadzia
Dax, een TrilI. Sisko kent Dax nog uit een vorig
leven van Dax, namelijk Curzon Dax. Dit geeft
Sisko en Dax natuurlijk een speciale band.
Echter, [adzia is zeker niet Curzon. Zij is een
briljante wetenschapper die DS9 zeer goed
kan gebruiken. Toch helpen de ervaringen
uit haar vorige levens zeer vaak. Het meest
opmerkelijk misschien wel de ervaringen met
de Klingons.
o Copyright
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Vers van de academie komt dr. julian Bashir.
Briljant, arrogant en zeer groen achter de oren
kiest hij voor een post aan de grenzen van de
federatie, hopend op avontuur. Dit geeft
nogal wat sociale spanningen. Z'n naïviteit
maakt hem echter ook interessant voor Garak,
de Cardassian kleermaker. Als outcast van de
Cardassians is hij gedwongen op DS9 te blijven. Vanzelfsprekend is hij daar, als deel van
het vijandige volk, ook niet echt geliefd. Maar
Garak heeft vele geheimen en wellicht meer
geweten dan je hem zou geven op grond van
z'n verleden.
Met deze belangrijkste figuren liggen al vele
verhalen en groeimogelijkheden op hun plek.
Echter, Sisko bemerkt, na een ontmoeting met
de geestelijk leider van Bajor, dat hij gezien
wordt als de 'Emissary', de verlosser en dat
hij hier altijd al voor was voorbestemd. Dat

is natuurlijk moeilijk te geloven, maar als een
wormgat vlak bij Bajor ontdekt wordt, hetgeen voor het Bajoran geloof de Tempel van
de Profeten is verandert alles. Het wormgat,
dat naar het gamma kwadrant leidt, is van een
enorme betekenis. De Cardassians beginnen
nu te geloven dat terugtrekken een fout was en
willen graag weer terug. DS9 wordt in positie
gebracht om ook het wormgat te beschermen.
Hiermee verandert het station van een oud,
verlaten station in het midden van het niets
rondom een onbetekenende planeet, in een
belangrijk strategisch punt in het alfa kwadrant

en mogelijk startpunt voor vele
ontdekkingsreizen en handelsmissies. De basis voor 7 seizoenen
Deep Space Nine is geboren!
Trouwe kijkers weten waar dit
alles naar toe voert: naar een
oorlog die het hele alfa kwadrant
meesleept en de ondergang van
de Cardassians en de grootste
verhaallijn in de geschiedenis
van Star Trek. Maar in het eerste
seizoen is daar nog niets van te
merken. De schrijvers van DS9
zaten op heel andere sporen. Ze
probeerden de achtergronden van
onze hoofdpersonen uit te diepen,
met behulp van de voorzetten die
door de ontwerpers van de serie
gemaakt waren. Deze ontwerpers
waren overigens Riek Berman en
Michael Pilier, die al heel lang,
met Gene Roddenberry en ook na
diens overlijden aan TNG gewerkt
hadden.
In dit eerste seizoen ligt het accent
zwaar op de geschiedenis van
Bajor. Zo zien we ex-verzetsstrijders, de Cardassians en religieuze
leiders. Alle actie speelt zich voornamelijk op en in de buurt van het
station af en door het wormgat
reizen vooral anderen.
Interessant is dat we in het eerste
seizoen van DS9 voor het eerst
kennismaken met de leider van
de Ferengi, de Grand Nagus.
Daarnaast komen vele oude bekenden voorbij. In de pilot zien we
natuurlijk Picard, maar verder treffen we Vash en Q, Lwaxana Troi en
Lursaen B'Etor. En dan zou ik bijna
O'Brien vergeten, overgestapt van
TNG.

De Geboorte van DS9
Toen Paramount besloot weer
een StarTrek serie te maken, lag
het voor de hand om eigenlijk
hetzelfde te doen. Het liefst met
dezelfde bemanning, maar dat
ging toch niet. En als je dan andere
acteurs gaat nemen, wellicht is het
dan beter om hetzelfde te doen,
maar toch anders. En aangezien
er 20 jaar waren vergaan tussen de oude serie en de nieuwe
serie, was het niet zo'n vreemde
gedachte om de serie verder in
de toekomst te zetten, op een
modern schip, met een nieuwe
generatie mensen.
Maar toen er weer een nieuwe
serie moest komen liep TNG
nog. En om dus gewoon maar
een ander schip en een andere
bemanning te nemen, dat kon
moeilijk werken Tenzij dit schip

op zichzelf aangewezen is, zoals in Voyager,
of terug in het verleden, zoals bij Enterprise.
Maar die ideeën kwamen later. Om de nieuwe
serie anders te maken dan TNG, zouden veel
concepten omgedraaid worden.
Daarom werd in eerste instantie gedacht om
de nieuwe serie op een basis op een planeet
te laten spelen. En als planeet werd gedacht
aan Bajor, welke geïntroduceerd werd in de
TNG aflevering 'Ensign Ro'. Hier zagen we een
vluchtelingenkamp. Een belangrijke persoon
zou een Starfleet dokter zijn die daar probeert
de vluchtelingen te helpen. Maar buitenopnamen zijn duur en in een studio nabouwen is
moeilijk. Dus besloot men de basis naar een ruimtestation te verplaatsen. En als contrast met
TNG en de luxe aan boord van de Enterprise,
mocht het ruimtestation alles behalve luxueus
zijn. Bovendien zou het half vernietigd zijn en
dankzij niet-federation apparatuur zou bovendien niet alles zo perfect werken.
Maar het belangrijkste verschil zou zijn dat er
conflicten tussen het personeel mogen zijn.
Dit is eigenlijk iets wat Gene Roddenberry
verboden had. Daarom werken in TNG alle
bemanningsleden gebroederlijk met elkaar.
Om het verbod te omzeilen bedachten ze
dat niet iedereen van Starfleet zou zijn.
Bijvoorbeeld de tweede officier. Hiervoor werd
eerst gedacht aan Ro Laren, als liaison officier
met Bajor. Omdat Michelle Forbes, de actrice
die Ro Laren speelt, geen zin had om in een
serie te spelen ging dat helaas niet door. Het
werd major Kira en vooral in het begin werden
de conflicten tussen haar en Starfleet duidelijk
uitgedragen.
Omdat een buitenaardse als wetenschapsoffieier zo goed gewerkt had, werd hiertoe
ook voor DS9 besloten. Er werd gedacht aan
een Starfleet officier die gewend was om in
gewichtsloosheid te leven. Die beschrijving
lijkt verdacht veel op Melora, welke we later
in de gelijknamige aflevering te zien krijgen
(tweede seizoen).
En als dokter besloot men de oude Dokter van
TOS om te draaien en juist een heel jonge man
te nemen. Enzo ontstond DS9, als gespiegelde
situatie van de voorgaande Star Trek series.
Interessant dat veel van de tegenstellingen
al snel verdwijnen. Major Kira onderscheidt
zich al snel niet zoveel meer van een Starfleet
officier en O'Brien brengt het station toch al
relatief snel op orde. Conflicten worden daarna
meer geboren uit het Bajoran verzet, de religie, met name Kai Winn, de Cardassians, met
name Gul Dukat die dat in vele verschillende
functies doet, de Maquis en later natuurlijk het
Dominion.
Nadat de ideeën voor de nieuwe serie vorm
krijgen, moeten de ontwerpen gemaakt worden voor bijvoorbeeld het ruimtestation. De
Cardassians waren al bekend uit TNG en op
basis van deze afleveringen hebben de ontwerpers de Cardassian stijl verder uitgewerkt
en omgetoverd in een ruimtestation met alle
mogelijk voorwerpen die daarbij horen, inclusief symbolen, displays etc. De belangrijkste
man voor de ontwerpen in de moderne Star
Trek series is Herman Zimmerman. Micha'!=!1
o CopyrightPOl_nt pIttu...

Okuda doet daarbij vooral de displays en
computerschermen. Riek Sternbach ontwierp
veel schepen. Samen brachten ze het ontwerp
van het ruimtestation tot stand. Voor diegene
die hierover meer willen weten kan ik het boek
The making of StarTrek Deep Space Nine' van
judith &. Garland Reeves-Stevens aanraden.
Het ruimtestation zelf en alles erom heen
wordt uitgebreid besproken in 'Star Trek Deep
Space Nine Technical Manual' van Herman
Zimmerman, Riek Sternback en Doug Drexler.
Beide boeken laten de vele schitterende ontwerpen zien van de zaken die je zoal op het
ruimtestation tegenkomt.

De afleveringen van 059:
Seizoen 1
Emissary
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Voor het eerst uitgezonden op 3 Jan. 1993. de
{
Stardate was 46379.1/
46392.7
De dubbele pilot aflevering welke de karakters
introduceert en waarin
ontdekt wordt. Uitstekende

_;

,

het wormgat
aflevering
Past Prologue

Voor het eerst uitgezonden
op: 10 Jan. 1993.
Een ex-verzetsstrijder vraagt
asiel aan tegen de Cardassians.
Kira neemt het voor hem op,
maar de man is wellicht niet te
vertrouwen.

A ManAlone
Voor het eerst uitgezonden op:
1 7 jan. 1993, de Stardate was
46421.5.
Odo wordt
verdacht van
moord als een Bajoran vermoord wordt gevonden in
het holodeek. Niemand anders
had het kunnen doen.
Babel
Voor het eerst uitgezonden
op: 24 jan. 1993. de Stardate
was 46423.7
Eenvreemd virus zorgt ervoor
dat niemand nog z'n normale
taal spreekt. Kortom, communiceren met elkaar wordt wel
erg moeilijk. Een klus voor
Bashir dus.

Captive Pursuit

The Nagus

If Wishes Were Horses

Voor het eerst uitgezonden op: 31 jan. 1993.
O'Brien
helpt
een
vreemdeling
uit het
gamma kwadrant met
z'n schip, en ze worden
vrienden. Echter, het
blijkt dat op deze man gejaagd wordt voor
de sport. Een erezaak, maar O'Brien kan niet
zomaar toekijken.

Voor het eerst uitgezonden op 21 Maart 1993.
Hier leren we de Grand
Nagus kennen, die bij
Quark op bezoek komt.
Hij is de ideale man om
de Ferengi handel naar
het gamma kwadrant te leiden. Niet iedereen
is daar blij mee en Quark moet vrezen voor zijn
leven. Humor!

Voor het eerst uitgezonden op 16 Mei 1993.
Stardate 46853.2
Geheimzinnige figuren
duiken op op D59. Ze
blijken uit de fantasie
van onze helden te
komen. Dat is normaal gesproken al vervelend
genoeg, maar als een dodelijke subspace verstoring op DS9 afkomt kan het wel eens fataal
worden.

o-tess

Vortex

Voor het eerst uitgezonden op: 7 Feb. 1993,
5tardate: 46531.2
Vash duikt op, nadat ze
het heeft uitgemaakt
met Q. Vanzelfsprekend
komt Q niet veel later
en brengt daarmee de bekende problemen
naar D59

Voor het eerst uitgezonden
op 18 April 1993
Odo heeft een gevangene die
beweert meer te weten over
Odo's achtergrond. De vraag
is of hij hem kan vertrouwen.
Als hij de gevangene op transport moet meenemen naar
het gamma kwadrant worden
zaken snel duidelijker, maar niet veiliger.

Voor het eerst uitgezonden op 23 Mei 1993.
5tardate 46925.1
Diplomaten bezoeken
D59, inclusief Lwaxana
Troi, die verliefd lijkt
te worden op Odo.
O'Brien worstelt met een vreemde probe uit
het gamma kwadraat.

Dax

Ballle Lines

Dramatis Personoe

Voor het eerst uitgezonden op 14 Feb. 1993,
5tardate: 46910.1
Dax wordt ontvoerd om
terecht te staan voor
iets wat gebeurt is voor
jadzia de host werd.
5isko probeert haar te verdedigen, maar Dax
blijft zwijgen. Hierin leren we voor het eerst
wat meer over de Trill. Deze episode is mede
geschreven door D.e. Fontana!

Voor het eerst uitgezonden op 25 April 1993.
Kai Opaka komt naar
D59 en ze gaan op
een tripje door het
Wormgat. Daar worden
ze neergeschoten op
een wereld waar oorlog eeuwig duurt, evenals
het leven. Zolang je maar niet weggaat. Helaas
wordt hier wat mij betreft Kai Opaka veel te
snel uit de serie geschreven.

Voor het eerst uitgezonden
op 30 Mei 1993. Stardate
46922.3
Een Klingon schip komt terug
uit het gamma kwadrant
en explodeert onverwacht.
Het lijkt op een gevecht
over het commando op het
schip. Ondertussen lijkt major
Kira zelf van plan de macht op D59 over te
nemen.

The Passenger

The Storyteller

Duet

Voor het eerst uitgezonden op 2 Mei 1993.
Stardate 46729.1
Bashir en O'Brien proberen een dorp te helpen. Per ongeluk wordt
O'Brien de mystieke
leider van het dorp. Hij moet de geheimzinnige bedreiging voor het dorp stoppen. Helaas
heeft hij geen flauw benul hoe.

Voor het eerst uitgezonden op 13 juni 1993.
Briljante psychologische
ij aflevering waarin major
\
~
Kira denkt een oor_,y- .. ,
4.
logsmisdadiger
gearresteerd te hebben. Als
ze het echter moet bewijzen lijkt de situatie
volledig om te draaien. Of toch niet?

Voor het eerst uitgezonden op
22 Feb. 1993.
Kira en Bashir komen een
schip te hulp. Het is een
gevangenen transport.
De
extreem gevaarlijke gevangene overlijdt. De bewaakster
gelooft dit niet en lijkt gelijk
te krijgen.
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In the Hands af tne Prophets

Move Along Home
Voor het eerst uitgezonden op
14 Maart 1993.
Het eerste bezoek van een
vreemd ras uit het gamma
kwadrant loopt wat anders
dan gedacht. Ze willen alleen
maar bij Quark gokspelen
spelen. Quark wordt gedwongen met ze te spelen en
realiseert zich plotseling dat vier D59 officieren
de inzet zijn. Zij bevinden zich midden in het
spel!

The Forsaken

Progress
Voor het eerst uitgezonden op 9 Mei 1993.
Stardate 46844.3
Bajor wil een maan ontginnen en de bewoners moeten worden
geëvacueerd.
Alleen
een oude man wil niet weg. Major Kira heeft
de taak hem daar weg te halen, maar als ze
de man beter leert kennen wordt dat niet
makkelijker.

Voor het eerst uitgezonden op 20 juni 1993
-~
~ Voor het eerst maken
we kennis met altijd irrii,
... tante Vedek Winn, die
zich begint te bemoeien met het onderwijs
op DS9. Als Keiko weigert hierop in te gaan,
begint Winn een opstand onder de Bajorans
op DS9 te regelen.
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END TRANSMISSION

Star Trek Deep Space Nine op DVD
Zoals reeds genoemd brengt Paramount op 27 Maart dus het eerste seizon van DS9 uit op DVD.
Alle zeven seizoenen zullen in de loop van 2003 op de markt komen. Alle seizoenen worden uitgebracht in bijzondere boxen, die samen een prachtige verzameling vormen .. Iedere box is prachtig
vormgegeven en bevat zevenDVD's, behalve seizoen 1 dat slechts zes DVD's bevat. Eén DVD daarvan
bevat exclusief bonusmateriaal. Bij ieder seizoen wordt een boekje geleverd met informatie over de
afleveringen en de hoofdpersonen.

Virtueel ruimtestation
Iedere Star Trek: Deep Space Nine box bevat
een component van het DS9 interactieve
ruimtestation op CD-Rom. Het eerste seizoen
vormt het basisstation dat kan worden uitgebreid door de componenten van de overige
boxen. Bij een complete serie beschikt men
over een volledig operationeel ruimtestation.
Het ruimtestation is tevens screensaver.
Extra 's seizoen 1
Star Trek: Deep Space Nine - A Bold
Beginning
Crew Dossier - Kira Nerys
Michal Westmore's Aliens - Season One
Geheimen van Quarks Bar
Alien Artefacts - Season One
Star Trek: Deep Space Nine - Schetsboek
Section 31 - Verborgen Dossiers
Foto Gallerij
Bij aankoop van het eerste seizoen krijg je
bovendien een Star Trek: Deep Space Nine
rugzak cadeau!

Prijsvraag
Naar aanleiding van het uitbrengen van DS9
op DVD organiseert The Flying Dutch, in
samenwerking met Paramount een prijsvraag.
Onder de goede inzenders worden de volgende prijzen verloot:
3 x Star Trek: Deep Space Nine - Season
One DVD box
3 x Star Trek T-shirts
3 x Star Trek Pet
3 x Star Trek computermuis.
Om in aanmerking te komen voor een prijs
moet je het juiste antwoord op de volgende
vragen opsturen naar de redactie (per email/
fax/post). Uiterste inzenddatum is 15 Juni
2003. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Vraag 7:
In 'Emmisary' moet O'Brien DS9 verplaatsen
naar het wormhole. Hoeveel thrusters heeft
hij daarvoor ter beschikking?
A) 6
B) 9
C) 12
Vraag 2:
Wat is het antwoord dat Odo in 'The Forsaken'
geeft op de vraag: 'Is Odó je voor of je
achternaam?'?
A)
Voornaam
B)
Geen van Beide
C)
Ja
Vraag 3:
Wie jaagt Quark weg bij de Ferengi vergadering in de aflevering 'The Nagus'?

A)
B)
C)

aa.

Odo
Mom
Sisko
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The Emergency Mail Hologram
Bestelezers,
Grote veranderingen binnen de redactie: een
nieuwehoofdredacteuren eennieuwe vormgever.
Maar uw EMH is er nog steeds.
Oplettende lezers hadden het misschien ook al
gezien, één lezer was zo attent om een berichtje
te sturen over een foutje dat in uw eerstemagazine van het jaar eringeslopenwas.
Eerlijkals hij is, wil hij geen krediet voor het werk
van anderen, zoals u ook hieronder kunt lezen:
LS,
Nieuwste Nieuwsbrief ziet er weer goed
uit, ondanks het 'improviseren' i.v.m. het
ontbreken van een vaste DTP'er. Eén
foutje viel me echter op: in de colofon
is bij 'Medewerkers aan dit nummer' de
opsomming van namen blijven staan uit nr.
6/2002. Het viel me op omdat m'n naam
erbij staat, Ik heb nr. 1/2003 al drie keer uilgepluisd, maar ik kan dit keer echt geen
bijdrage van mijn hand ontdekken (hoe
graag ik er ook een had willen leveren)!

Spock en alle Vulcaanse mensen openen hun
rechterhand. Die opening tussen de vingers
vormt de Hebreeuwse letter 'Shin'.
In de Joodse gemeenschap, in 'Beth Yasua' in
Amsterdam, worden op deze zelfde manier
beide handen geopend als Priesterlijke
Zegen. Op de buitenkant van de Mezoe'za
staat dezelfde letter. Deze is de naam
'Eeuwige' van God.
Dit is de echte informatie over de Groet die
Spock overbrengt. Dus in het echt is deze
'Leef lang en God's Zegen loegewenst.'
A.G.Th. Blok

Misschien is het wel zo netjes om in het
redactionele stukje in nr. 2 even aan te
geven wie de echte (gast)medewerkers aan
nr. 1 waren, ook al kan iedereen dat zelf wel
concluderen uit de gepubliceerde artikelen.
Erewie ere toekomt, nietwaar?!
Greetings,
Hendrik Jan Brakels

Na hel via subspacenagegaan te zijn bij mijn
vrienden in de redactie, kan ik mededelendat
de juiste medewerkersaan magazine nummer
1 zijn: Ton van Rooi], Peter-Jan Hanekamp,
Chantal Scholten, iocqueline Speekiet. HarmJan Wieringa,Harm Koopman, ieroen Pelgram,
Edwin Blok, De leden van Lower Decks (Nico
Stok, Chantal de Jong, Bart Rijckaen, Gerard
van Stijn en Kirsten Bloemsmo), EriC van der
Ven (beter bekend onder de lezers als Grand
Nagus EriC)en naluurlijk de toenmalige redactieleden, die wel juist in het colofon vermeld
waren. Mijn excusesvoor de misverstandenen
nu in elk geval zoals dhr. Brakelsal zei 'ere wie
ere toekomt'.

Wendy van Veerenschrijft haar mening over de
film 'Nemesis' en uit haar twijfels over hoe hel
nu verder moet. Mocht er nog iemand onder u
zijn, die de film nog niet gezien heeft en geen
spoiler wil weten, raad ik aan om deze brief niet
te lezen alvorens de film gezien te hebben. Wel
wil ik mevrouw van Veerenalvast bedanken voor
de vriendelijke woorden aan mijn adres en als ik
nog eenkeereennaamsveranderingmoet ondergaan, zal ik zeker haar raad ter harte nemen.

Beste EMH,
Ik en mijn Schotse vriend (die hier met mij in
Nederland woont) zijn grote Star Trek fans
en wij willen even een 'line droppen' om te
zeggen dat de TFD-magazine erg goed in
elkaar zit.
Toch zitten we vaak te debatteren hoe het
verder mel de Star Trek series en films moet.
Op 'Enterprise' na zijn alle series afgerond
en Star Trek Nemesis gaf ook al een tragisch
eind aan de crew van The Next Generation!
Wij zijn van mening dat het een stomme zet
was Data te laten sterven, plus het feil dal
niet alles goed was uitgelegd in de film. Hoe
kwam Picard's
clone bijvoorbeeld aan B-4? Hoe hebben ze
het voor elkaar gekregen om überhaupt een
clone te maken van Picard? Ga zo maar door.
Het is nu aan 'Enterprise' om het gevoel van
Star Trek hoog te houden, tenzij 'admiral'
Janeway jou en de Voyager-crew bij elkaar
sprokkelt om weer een film in elkaar te
draaien.
Het is nog maar de vraag of ze nog verder
door willen gaan met Star Trek; want zover
ik en mijn vriend hebben gezien en gelezen,
zette Nemesis niet veel zoden aan de dijk om
publiek te trekken. Jammer, jammer.
Wel zijn wij tot de conclusie gekomen dal,
mocht je je naam weer veranderen, je de
achternaam van je 'vader' zou moeten
kiezen. Zimmerman. Je bent immers een
waardige zoon in hart en ziel. Wij wensen je
veel succes met je brievenrubriekje!
'Seven of Nine' and 'Scotty'

Dit was het weer voor deze keer. Briefschrijvers
bedankt! En reageren op deze brieven of op
andere zaken mag altijd. Bedenk immers dat
eenieder vrij is/moet zijn in het uiten van zijn/
haar meningen en erover discussiërenis altijd
goed.
UwEMH.

Arnold Blok,die sinds kort lid is van uw vereniging heeft eeninteressantebrief geschrevenover
de betekenisvan de groet van de Vulcans.Lees
voor uzelf zou ik zeggen en bekijk of u het hiermee eensbent of niet. Het is mijns inziens wel
eenplausibele verklaring, maar mogelijkerwijs
zijn er nog andere. Dus indien u het hier niet
meeeensbent en een andere uitleg weet, laat
het vooral weten, dan kunnen we een discussie
hieroververvolgen.
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Nemesis analyzed
Sinds "tnsutrection" uit is, loopt iederefan natuurlijk reikhalzend uit te kijken naar de volgende film.
leder stukje nieuws (waar of niet waar) wordt verslonden.Dus als het dan eindelijk zeker is, als het
eindelijkbekendisdát de film er komt, dan is deeerstevraag die in iedereenopkomt natuurlijk: "wanneer komt hij uit?". Als echte fan zijnde kun je dan het beste zo dicht mogelijk bij het vuur zitten:
in Amerika dus. Daar ging de film op 73 decemberal in première. Gelukkig hoefden wij nog maar 2
maandjes langer te wachten, want op 13 februari zou hij in Nederland komen. Evendoorbijten dus.
Dat dachten we, want helaas is de datum verschovennaar 6 maart.

om daar het
huwelijk in
te zegenen.
Onderweg
pikt
de
Enterprise
een
positronisch
signaal
op
en ze gaan
op
onderzoek uit. Op
een planeet
vinden
ze
onderdelen
van een androïde die sprekend op Data lijkt,
maar die wat primitiever is.Aan boord kopiëren
ze het geheugen van Data in B4 ("Before")
waardoor die alles zou moeten weten wat
Data weet, maar dat blijkt toch niet helemaal
het geval te zijn. Ondertussen worden ze door
Het is natuurlijk puur mijn persoonlijke mening,
Admiral janeway doorgestuurd naar de Neutral
maar ik vond hem heel erg goed! Ik heb van
Zone, want er zou een machtswisseling hebhet begin tot
----.
ben plaatshet
einde
gevonden
gen 0 te n.
op Romulus
Spannend
en ze willen
verhaal met
vrede
sluiveel
actie,
ten.
mooie special effects
Op Romulus
en make-up,
treft
de
een lach en
bemanning
de nieuwe
een
traan.
I e i der
Natuurlijk
waren er ook
Shinzon aan.
hier en daar
Deze lijkt als
wat puntjes die ik wat minder vond, maar over 2 druppels water op een jonge Picard en het
blijkt een kloon te zijn. Er is echter het een en
het algemeen vind ik de film absoluut een must
en duidelijk een "even" film!
ander mis, waardoor hij DNA van Picard nodig
heeft om in leven te blijven. Bovendien blijkt hij
Enals je niet wilt weten waar de film over gaat,
niet veel goeds in de zin te hebben, want het
moet je vanaf nu niet verder lezen!
vredesverdrag was alleen een lekkermakertje
om Picard te lokken. Bovendien blijkt B4 ook
Na het "Aardse" huwelijk van Troi en Riker (die
niet "toevallig" gevonden te zijn: hij werkt
voor Shinzon. Gelukkig blijkt Data ook acteereindelijk kapitein van een eigen schip is geworden) gaat de Enterprise op weg naar Betazed talenten te hebben, waardoor de plannen net

Tot mijn
grote
verbazing en blijdschap werd ik
uitgekozen om al
op 21 januari jl.
de perspremière te
gaan zien. Het was
niet wat ik me van
een perspremière
had voorgesteld. Ik
had verwacht dat
er wel iets omheen
georganiseerd zou
zijn, dat iemand
een toespraak ofzo
zou houden. Niks
van dit alles, het
was met een man
of 15 filmzaal in, 2 uur film kijken en filmzaal
uit.
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even anders lopen als Shinzon gedacht had.
De Romulans blijken ook helemaal niet blij te
zijn met hun nieuwe leider en dat leidt weer tot
een samenwerking met de Federatie, waardoor
de plannen van Shinzon in het water vallen,
maar er helaas wél een slachtoffer te betreuren
valt. Of toch niet???
Wil je meer
weten?
Ga
dan
gauw
naar
de
bioscoop en
oordeel zelf!

Star Trek in de Bibliotheek
Op het eerste gezicht hebben Star Trek en de
bibliotheekniet zoveelmet elkaar te maken. Toch
denken de lenersvan 11 Westfriesebibliotheken
daar inmiddels anders over. Van januari 2001
tot juli 2002 hebben deze bibliotheken telkens 6
weken lang een informatieve expositie over Star
Trek aan hun bezoekers getoond. Doelstelling
was het publiek kennis te laten maken met de
hoofdper.sonenuit de tv-series,de films en de CDRoms.Star Trekfilms en CD-Romszijn onderdeel
van veel bibliotheekcollecties.Promotie via een
tentoonstelling beïnvloedt de uitleningen positief.

Emmy Overman, Openbare bibliotheek Drechterland, Hoogkarspel

De materialen voor deze expositie werden
beschikbaar gesteld door medewerkers van
TFD en een enthousiaste verzamelaar. Een
manshoge Rikeren Picard van karton lokten de
bibliotheekbezoekers naar de vitrinekasten met
daarin model-ruimteschepen, verzamelobjecten, schitterende 3D-boeken en veel achtergrondinformatie. In de allereerste bibliotheek
hingen ook nog 2 cartoon-tekeningen van EriC
vd Ven in verschillende gedaanten, maar die
waren blijkbaar zo uniek dat ze na een week al
gestolen waren.

kennis kunnen nemen van de wereld van Star
Trek. Misschien is het een leuk idee om een
dergelijke expositie ook aan te bieden aan
bibliotheken elders in het land of aan een
Provinciale Bibliotheek Centrale. Wij hebben er
in ieder geval erg van genoten. Bedankt TFD.

De expositie was een groot succes. De aanmeldingsfolders voor een lidmaatschap van
TFD vonden hun weg naar de bibliotheekbezoekers en geregeld moesten de baliemedewerkers een lener teleurstellen, die een
bod wilde doen op een filmposter, een setje
gamecards of een bouwmodel. Het was echt
een blikvanger voor jong en oud.
Bibliotheekbezoekers
in
Wervershoof,
Medemblik, Opmeer, Enkhuizen, Hoogkarspel,
Obdam, De Goorn, Wognum, Stede Broec,
Venhuizen en Midwoud hebben heel direct

Star Trek in Hyde Park
Het is woensdagochtend, 15 januari, iets voor halfzeven gaat mijn wekker af.
Het is de dag dat er evennaar Londengevlogen gaat worden om een bezoekjete
brengenaan Star Trek 'TheAdventure'. Vantevoren keurig kaartje besteldvoor de
toegang. E-mail terug gekregendot deze niet op tijd zou aankomen in Nederland
dus hij lag klaar bij de kassa. Voor de tentoonstelling ongeveer 7000 vierkante
meter,met velehonderden voorwerpenin glazen buisvitrinesen vierkantevitrines,
had je 2 uur de tijd.
Om iets voor negen land ik op vliegveld Luton,
daar de trein genomen naar Londen, zal je net
zien is er vertraging LV.m een eerder gebeurd
ongeluk op de rails. Het kaartje was geldig van
10 tot 12 uur. Iets over 10 uur aangekomen
bleek het niet zoveel uit te maken dit was
gedaan om de drukte een beetje te verdelen.
Maar goed veilig naar binnen gebeamt
begint het Star Trek avontuur. Suppoosten
waarschuwen bij de ingang geen foto's van
de machinekamer voor de rest mocht je zoveel
foto's nemen als je maar wilde. Het eerste is
een soort hal met verschillende brugdelen en
boven mijn hoofd hangen een Klingon schip
en de Enterprise B.

Tussen twee consolles door gelopen kom
ik in een vertrek met o.a. schetsen van hoe
de Enterprise NX-01 zou worden en uiteindelijk is geworden. Verder waren nog te
zien onderdelen van maskers o.a. die van de
beroemdste Barman uit de ruimte Quark en
er lagen spullen van mijn favoriet Neelix. Ook
hing er de jas van de eerste man die warpdrive
presteerde Zephram Cochran. Maar waar ik
natuurlijk voor was gekomen was Nemesis en
dat viel niet tegen om te zien wat er allemaal
gebruikt is en hoe groot eigenlijk alles is want
de onderdelen die in de film gebruikt zijn en
ook in de serieszijn redelijk klein. De Borqcube
en sphere uit First Contact hingen er op ware
grote. Mijn oog trekt naar een stoel en zie het
is DE STOELvan Captain Picard helaas hij staat
achter touwen mag geen plaats op genomen
worden. Hier en daar zijn filmpjes te zien op
een beeldscherm met de personen achter de
special effects, kleding en opmaak. Tevens was
er nog een cafeetje om even na te zitten en
alles op je in te laten werken wat er allemaal
bij komt kijken wat er in de seriesen films word
gebruikt. Aan het einde, vlak voordat je naar
buiten wordt gebeamt maak je nog een ride
mee en dan is het zover mag toch nog één keer
plaatsnemen op de stoel waar menig persoon
zou willen zitten, ik heb het natuurlijk gedaan

Menno
en het beviel me zeker. Medefans de datum is
verlengd tot eind maart dus ik hoop dat jullie het ook hebben mogen meemaken als de
gelegenheid zich voor heeft gedaan.

Live

long and Prosper.

Uit de doos

Horm Koopman

Iedereendie mijn tekst uit het vorige mogazine heeft gelezen is natuurlijk op de hoogte van de enorme
vertraging tussenhet moment van aankondigen en het daadwerkelijke moment van uitgeven van The
Women of Star Trek Voyager, de eerste set op het gebruikelijke formaat tradingcards, van de hand
van RittenhouseArchives Ltd.

Zo werd maart 2001 uiteindelijk eerst opgeschoven naar mei 2001 om vervolgens pas
echt de set uit te geven in augustus 2001.
AI voor dat The Women of Star Trek Voyager
daadwerkelijk verscheen beloofde Rittenhouse
Archives Ltd. een set rondom het 35 jarig
bestaan van The Original Series.
Zou het gaan lukken? Een eerste kaartje ter
promotie van de nieuwe set bevatte op de
achterzijde de opdruk: October 2001. Toch
hadden insiders meteen hun opmerking klaar:
doe tie 't of doe tie 't niet? Daarmee natuurlijk
hun pijlen richtende op de grote man achter
Rittenhouse Archives Ltd, Steve Charendoff.
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Dat Steve heel
wat
in
zijn
mars heeft als
we praten over
The
Original
Series is bekend, hij was er
bij in 1996 met
de
prachtige
Reflections
of
The
Future
Phase
One,
Two and Three
sets.
ook met
een
jaa
r Zo
la ter

de start van The Original Series Season One
met die enorme hoeveelheid aan gesigneerde
kaarten.
Maar helaaswaren er aan het eind van oktober
2001 slechts twee promotie kaartjes in omloop
en begon Rittenhouse Archives Ltd. wederom
met het aankondigen van het uitstellen van
de set. De datum werd verlegd naar 5 december, voor velen van ons een gedenkwaardige
dag, maar zoniet voor onze overzeese consumenten, want die kennen alleen Santa Claus
maar doen wel begin december daarvoor hun
boodschappen. ,...
'"
De timing was
dus zeker niet
slecht te noemen.
Maar 5 december werd 12
december en 12
december werd
21 december,
oftewel in 2001

doos onder de kerstboom. Alles kan tegenwoordig snel, maar 21 december uitgeven
en dan voor de kerst in
Nederland zijn is te veel
van het goede, dat lukt
zelfs niet met de voor
ons zo gebruikelijke
warp speed.
Feit is dat Rittenhouse
Archives Ltd. zich wel
aan haar woord hield, er
zou in 2001 een set verschijnen rondom het 35
jarige bestaan van The
Original Series,welnu 10
dagen voor het einde van het jaar was hij daar.
Natuurlijk was het voor mij als Original Series
fan de goed maker van
het jaar, want behalve
de in het vorige nummer
besproken The Women
of Star Trek Voyager is
er verder in 2001 niets
uitgegeven.
Oké, laten we eens kijken
of het de moeite van het
wachten waard was om
een doos net na nieuwjaarsdag (om precies te '----zijn 4 januari 2002) in ontvangst te mogen
nemen. Feit wil dat levering altijd op een
werkdag plaats vindt en
je dus eerst nog een dag
gefrustreerd
naar het
bonnetje van de TPG zit
te gluren als werkende
Nederlander.
De
promotiekaartjes
beloven het volgende:
"Celebrate
the 35th
Anniversary of Star Trek
with Star Trek Holofex
Trading Cards, 3 autographed card per box including a bonus
dual signature series! Also look for randomly
inserted Hand-Drawn Sketchafex cards and
more!
De basisset bestaat uit 72 kaartjes die net als
de voorganger zijn voorzien van een holofoil
laag en weer meerdere afbeeldingen (a la
snapshot) per kaartje bevatten, hetgeen we
ook al zagen bij de voorganger The Women of
Star Trek Voyager.

De basisset is zeer logisch van opbouw, zo
start de set met 9 kaartjes rondom Captain
Kirk, gevolgd door 9 kaartjes rondom Spock.
Vervolgens heeft McCoy er zes en alle overige
vaste bemanningsleden
(Scotty, Chekov,
Uhura, Sulu r Nurse Chapel en Yeoman Rand)
hebben er drie. De rest van de basisset bestaat
uit allerlei gastakteurs.
Behalve dan de mededeling dat er 3 handtekeningen in iedere doos
voor kwamen en een
aantal
sketchafex
waren toegevoegd
moesten we verder
maar bij het openen
van de doos vaststellen dat er ook
nog Morfex, Best of
Bones (geweldig !l),
Federation Foes en
Costume Cards (deze
laatste staan zelfs niet
eens op de doos vermeid) bleken te zijn toegevoegd.
-----

De 9 verschillende
Morfex kaartjes vinden we terug in 1
op de 5 pakjes, een
stuk moeilijker is het
alom de 9 verschillende Best of Bones
kaartjes te pakken te
krijgen, met 1 op de
10 pakjes vond je er
dus maar twee in een
doos.
Rittenhouse
koos er deze keer
voor om 10.000 dozen uit te geven met ieder
20 pakjes in tegenstelling tot de gebruikelijke
36 of 40 pakjes.
Prachtig
natuurlijk
voor mij als Deforest
Kelley fan van het
eerste uur dat er wederom een complete
subset gewijd is aan
Dr. McCoy, hetgeen
al eerder het geval
was in de Cinema
Set uit 2000. Teksten
als 'Tm a doctor not
a bricklayer" en " What am I, a doctor or a
moon-shuttle conductor?" kunnen voor mij
eenvoudig weg niet meer stuk en in enkele
seconden herleef ik bij het zien van zo'n kaartje
de bijbehorende aflevering.
Maar er was meer, ja, zelfs iets geheel nieuws
onder de zon. De zes Federation Foes kaarten
die terug te vinden in 1 op de 20 pakjes
oftewel 1 per doos bevatten een haarscherpe
dia-afbeelding van hoe kan het ook anders 4
Klingons (Kor, Koloth, Kang en Kahless) en
twee Romulans.

handtekeningen in een doos, maar 1 was
slechts te vinden in 1 op de 24 dozen, oftewel
1 op de 480 pakjes. Het ging om een kaartje
dat zowel door William Shatner als Leonard
Nimoy was gesigneerd, wederom iets dat nog
niet eerder was voorgekomen in tradingcard
land.

Daarmee ging
Rittenhouse
Archives
Ltd.
waar het nog
nooit
eerder
was
gegaan,
voor zover mij
bekend zijn er
voor het verschijnen van deze
set nooil eerder
zogenaamde
film-cells toegevoegd aan Star ,- __
Trek
Trading
Cards.
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De set bevat echter nog een primeur, er zitten
namelijk drie kostuumkaartjes in die een echt
stukje stof bevalten van een T-shirt van Kirk,
Spock en Uhura.
Natuurlijk hebben we dit al vaker gezien, maar
nog niet eerder van Original Seriesacteurs. Het
verhaal doel de ronde dat het eerst niet de
bedoeling was deze kaartjes toe te voegen,
vandaar dat ze ook niet op de doos worden
vermeld.
Men
,...--------"'"
beloofde
op
de
promotiekaartjes
echter
dual
autographed
series ! en dat
werd uiteindelijk
slechts 1 kaartje.
Vervolgens koos
men er voor
om 3 kostuumkaarten toe te
voegen aan de
~
-J
111 .. 1.
set.
In totaal treffen we 34 handtekeningen aan
in de set. Allemaal van minder bekende
gastakteurs die een rol hebben gespeeld in
de Original Series. De set handtekeningen
werd op twee manieren ontvangen, er was
een groep verzamelaars (waar ik zelf ook bij
hoor) die hel leuk vonden omdat ze van deze
personen nog geen handtekeningen bezaten
en er was een groep die iets had van 'who the
heli is..... vul maar een naam in'. Deze laatste
groep had waarschijnlijk liever weer de zoveelste handtekening van Kirk, Scotty of
Sulu in de set willen zien!
Misschien moet
ik mezelf corrigeren, er zaten
33 handtekeningkaartjes
in
de doos want
A33 (Marianne
Hili als Dr. Helen
Noel) zat in de
binder in plaats
van in de doos.
Zoals
zaten

gezegd
er drie

--~~~~--.
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Tot slot vinden we ook nog eens 1 7 verschillende Sketchafex kaartjes in 1 op de 80 pakjes,
oftewel 1 op de 4 dozen, zoals te lezen valt op
de doos. De sketchafex zijn deze keer afkomstig van de hand van Cris Bolson, [ohn Czop,
Dan Schaefer , GeoH
Isherwood (met een
hele mooie Uhura),
Pablo Raimondi
en
Warren Martineck.
Op het allerlaatste
moment werd besloten om de Sketchafex,
wegens het niet aanbieden van meerdere
dubbele
handtekeningkaarten, iets eenvoudiger beschikbaar
te stellen en werd de ratio van 1 op 80
verlaagd naar 1 op 40.
Als je over een doos
beschikt moet je die
maar eens vergelijken
met de checklist, de
dozen waren namelijk
al gedrukt voordal de
sets werden gedrukt.
AI met al levert de
set
wederom
een
toevoeging van in hel
totaal 154 nieuwe toskaartjes. Ja, 154 want in
de binder zat behalve een handtekening ook
nog een derde promotiekaartje met niemand
minder dan Deforest Kelley H!
Misschien is deze set niet de allermooiste of
allerbeste collage van orginal series kaartjes
maar zeker ook niet de slechtste en tezamen
met de prachtige binder zeker een aanwinst
voor iedere Star Trek verzamelaar en niet alleen
voor de tradingcard verzamelaar.
Tot slot deze keer een vraag die mij per e-mail
werd toegezonden. Vind je het nu niet moeilijk
om uit iedere
set weer het
mooiste kaartje
te kiezen en
heb je ook een
top
10 van
allermooiste
kaartjes?
Op
zich
is
dit een vraag
waar ik zonder
enige moeite
het gehele tfd
fanclub maga-

zine mee zou kunnen vullen want er zijn zo
verschrikkelijk veel mooie kaartjes en je kunt
het vanuit zoveel verschillende aspecten benaderen. Ik zeg altijd als stelregel, verzamel wat
je echt mooi vind en doe het niet voor de verzamelwaarde. Uiteraard zitten er veel Deforest
Kelley kaarten in mijn
Top 10, dat heeft natuurlijk helemaal niets te
maken met de kwaliteit van het kaartje maar
gewoon omdat Deforest een steengoede
acteur was: 'I know engineers, they love to
change lhings .. " ... Deforest in the motion
picture als hif net weer aan boord is gestapt!
en zo is het ook met
tradingcards de makers proberen je keer
op keer opnieuw te
verrassen.
Daarnaast heb ik een
zwak, zonder dat ik
daar een duidelijke
reden voor heb, voor
de aflevering "The
way to Eden". Zo was
ik in 1999 bijzonder
blij met de handtekeningen van Charles Napier (Adam) en Victor
Brandt (Tongo Rad) en
ben ik in de zojuist
besproken set blij
met de handtekening van Deborah
Downey (Mavig) die
samen met Spock de
musicus uithangt in
"The way to Eden".
Nu Irini Galliulin, het
liefje van Chekov,
gespeeld door MaryLinda Rapelye nog,
maar er moet altijd
iets te wensen over blijven niet waar, mijn
vader zegl altijd: het bezit van de zaak is het
einde van het vermaak. Volgens mij iets wat
zeker op gaat voor verzamelaars van trading
cards, als er niets meer te speuren valt. .........
Welnu, daar hebben we voorlopig nog geen
last van want 2002 was goed voor drie nieuwe
sets, achtereenvolgens
Voyager (alweer),
Enterprise (nog nooit) en Nemesis (nummer
10, die lang niet zo slecht is als de pers ons wil
doen geloven!!) en op het moment dat jullie
dit lezen is de eerste set van 2003 inmiddels

dus in het volgende magazine
van the flying
dutch.

Nemesis volgens Peter van Mierlo
Let op: SPOILERGEVAAR.Leesdit niet als je de film nog niet gezien hebt!

Voor de echte trekfan zijn er diverse verwijzingen naar het verleden te maken. Deze
verwijzingen maken het voor de niet fan niet
onmogelijk om de film goed te kunnen volgen
maar ik denk dat de niet fan wel met enkele
vragen blijft zitten. Enkelevan mijn vragen voor
de film waren; wat doet Worf nu aan boord
van de Enterprise? Hij was toch ambassadeur
geworden voor de Federatie bij de Klingons
op Kronos? Dit is nog relatief eenvoudig te
verklaren met het feit dat er een feest gegeven
werd ter gelegenheid van de bruiloft van Riker
en Troi. Ook vond ik het verbazingwekkend dat
[aneway reeds admiraal is geworden en Picard
nog steeds maar een captain is. had hij niet
eerder recht op een promotie? Politiek zal er
wel achter zitten.
AI vrij in het begin wordt een "broer" van Data
gevonden. Nu vraag ik mij af waarom heeft de
Federatieeigenlijk niet eerder naar "broers", de
eerdere prototypen van Data en Lore, gezocht
dit zou toch een ongekende mogelijkheid zijn
om meerdere androïden te creëren? Toen Data
zichzelf opofferde ten gunste van Picard viel
er een enorme zwaarmoedige stilte over het
bioscoop publiek neer iedereen was onder

de indruk. Dit heb ik nog maar twee keer
eerder meegemaakt namelijk bij de dood van
Spock en bij de vernietiging van de originele
Enterprise. Dit keer was het zeer indrukwekkend en het was dan ook de kern van de film.
De Remulanen had ik altijd gezien als een soort
Romulanen maar het blijkt dat hun uiterlijk zeer
veel verschillend
is. Eigenlijk is
het een compleet ander ras.
Dit ras heeft bij
de vergelijking
met vampiers
opgewekt
en
daardoor
zijn
ze een
zeer
goede nieuwe
vijand. Ze zijn er
afschrikwekkend
genoeg voor.
De film begint
met de nodige
dosis
humor.
Deze verdwijnt

Werk mee aan jouw blad!
Zoals jullie weten is dil blad het verenigingsblad van de TFD. Daarom verwelkomen
we jullie bijdragen. Om de potentiële schrijvers te motiveren, volgen hier wat tips en
aanwijzingen ..
5)
1)
Spreektaal is geen schrijftaal. Schrijf rustig
en in complete zinnen. Probeer je in
te leven in iemand die nog niet in jouw
gedachtepatroon zil. Voer de lezer eerst
in in het onderwerp. Een stukje hoort een
duidelijk begin en einde te hebben.

Maak je geen zorgen over opmaak, kopje
etc. Daar zorgt de redactie en de vorm
gever wel voor. Ook kijken we nog naar
de spelling.
6)
Heb je plaatjes die voor je verhaal rel
evarit zijn, geweldig! Zo niet, niets aan de
hand. Wij zoeken er wel wat plaatjes bij.

2)
Maak je zinnen niet te lang. Knip een
lange zin liever in twee kleinere zinnen,
daardoor wordt het meestal prettiger te
lezen.

3)
Wat je schrijft is eerder te weinig dan te
veel. 1 Pagina in Word is waarschijnlijk
net een halve pagina in het blad. Je kunt
dus niet snel teveel schrijven. Maar dan
nog, beter teveel dan te weinig.

4)
Probeer niet koste wal het kost iets in een
stukje te proppen wat je heel leuk vind,
maar wat eigenlijk niet past. Vaak worden
stukjes beter als je dat soort geforceerde
dingen weglaat.

7)
In geval van twijfel, gewoon even contact
opnemen met ons.

Veelsucces.En vergeet niet dat je altijd contact
met de redactie kunt opnemen!

echter al snel uit beeld. De film wordt naarmate ze verder vordert steeds duisterder. De
film gaat er eigenlijk over dat het welzijn van
de meerderheid die van de enkeling overheerst. Ik weet het dit is slecht vertaald maar
jullie weten wel wat ik bedoel. De nemesis van
Picard denkt eigenlijk alleen maar aan zichzelf
en niet aan de rest van zijn ras. Hij gaat dan
ook, natuurlijk zou ik haast zeggen, teloor.
Picard daarentegen is bereid zichzelf op te
offeren ten behoeve van zijn bemanning en
alleen Data kan dat voorkomen door zelf die
ultieme daad te verrichten.
AI met al kan ik zeggen dat de 1Oefilm een zeer
geslaagd project is. Ik vond en vind hem mooi
om te zien de duistere elementen spreken mij
erg aan. Dit was ook zo het geval bij film nummer 8 met de Borg. Voor mij is deze film zeer
geslaagd, maar ik zit nu wel op het puntje van
mijn stoel om te vernemen hoe het nu verder
gaat met de bemanning van de Enterprise.
Wellicht komt er nog een nummer 11 ?

Ruimtevaartpostzegels

Nathalie van Dungen

Deze rubriek is speciaal bedoeld voor liefhebbers van bijzondere postzegels in combinatie met de ruimtevaart. En natuurlijk voor al diegene die meer wil/en weten voordat
ze aan zo'n verzameling beginnen.

Eerst een beetje geschiedenis:
Rusland was de eerste
BOLDLY
die met Spoetnik 1 de
GO
ruimte ging verkennen. Ter ere van deze
gelegenheid brachten
ze ook een postzegel
uit en waren daarmee
dan ook de eerste. Deze
postzegel kwam uit op
7 Oktober 1957. Toen
5 .....
.-._ .......
_EIIC
-GENSARTIONS"__
besloot Amerika om
een maanlanding
te ....
';;:.
••~..~•.;;:
....
:.;.:,.:.:-==maken. Neil Armstrong
was de eerste mens die de maan betrat, en
wel op 20 Juli 1969 met de woorden: ' lt's one
small step for a man, one giant leap for mankind.' En ook deze voetafdruk is te vinden op
een postzegel.
The Original Seriesvan Star Trek waren inmiddels al op tv te bewonderen.
--------------------'"'
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met een waarde van $10,00 en is vrij goedkoop €5,18 (zie hem maar eens te vinden)
het laatste blok staat beschreven als '$2 groep
x 9 zegels met Picard' voor €15,24.
Guyana besloot ook om postzegels met het
thema Star Trek uit te geven en wel op 7
december 1994 met als verwarring 'Star Trek
1e SERIE'. De beschrijving hiervan is $100 x 9
stuks helden van de Nieuwe Generatie op een
zeilschip in het holodeck. De prijs is 10,67.
Het is dus TNG en niet TOS en om het nog
leuker te maken hebben ze een 2e SERIEen 3e
SERIEop dezelfde datum aan hun collectie toegevoegd. De ene betreft een logo van Starfleet,
en de andere gaat over de film 'Generations'
met dezelfde waarde en dito prijs. Wat niet
vermeld staat is dat er ook eerste dag enveloppen zijn, waarvan ik zelf twee series in mijn
bezit heb in een zwarte doos met goudkleurig
logo en tekst.

zegel van Speek, reizen in de tijd, J.T. Kirk,
patrouille, Uhura en Sarek als onschuldige op
planeet Vulcan.
Het tweede blok telt eveneens negen zegels,
ditmaal van Spock met phaser, J.T. Kirk,
Uhura, Sulu, NCC 1 701 Enterprise, Leonard
Mc Coy, Scotty, Driemansschap op de bridge
en Chekov.
Beide blokken hebben een waarde
van 15,24 Euro en zijn uitgegeven
door Saint Vincent (Grenadines).
Van hetzelfde land kwam ook een
blok van de zeven bemanningsleden
met een waarde van 5,18 Euro.
Een catalogus is natuurlijk heel
handig, maar niet als er fouten in
staan. Zo staat in de 19de editie
dat St. Vincent alleen TOS op 27
Juni 1994 uitbracht. Echter in het
vervolgdeel is plotseling TNG ook
op 27 juni 1994 uitgegeven en is
de naam van het land Saint Vincent
Grenadines geworden! Endat terwijl
St. Vincent gewoon nog bestaat.

Heel veel zegels gebruiken afbeeldingen welke
afkomstig zijn van echte ruimtefoto's, maar ook
afbeeldingen uit de meest geliefde SFseries en
strips vinden hun weg op de postzegel. De fantasie over marsbewoners of enge ruimtemonsters zijn zeker het verzamelen waard. Denk
wel na voor je begint want niet alles is nog te
koop of voor een veel te hoge prijs.
Bijvoorbeeld: 304,90 Euro voor een postegel
waar er maar 3400 van gedrukt zijn!

VanTNG zijn drie blokken met zegels
op de markt gebracht. De eerste heeft als titel
'Star Trek 2nd generation, foto bemanning in
het midden'. $2 x 9 waarden de prijS is
15, 24. Het tweede blok is een soort familiefoto
,..-

Verder is er een klein blokzegel uitgebracht van
het Starfleet logo met het ruimteschip erop.
Deze heeft als waardeaanduiding $500 en de
prijs is €7,62. Als laatste is er een grote zegel
--,. van fijn goud (maar zo

BOLDLY
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TOS kwam laat op de postzegels voor onze verzamelaars, namelijk pas op 27 Juni 1994 met
als titel: '100 jaar (bioscoop)films patrouille
van de ruimte'. Het blok telt 9 maal 1 dollar
OFFICIAL FIHST DAY OF ISSUE

dun: 1000-1 OOOe)dat
de prijs slechts €7,62
is, terwijl de waarde op
de zegel $1000 is. Als er
meer goud op zit kost
de zegel €30,49 en dat
is wel even een verschil.
Je begrijpt dat het hier
dan om bladgoud gaat
van 14K anders was het
wel veel duurder geweest dan €30,OO.

Action Figures

Jaap Moerman

Het is al weer heel lang geleden dat ik iets over de Star Trekaction figures hebgeschreven.Redenwas
dat er eigenlijk weinig veranderde. Playmatesbracht steedsweer nieuwe figuren uit en echt bijzonder
waren ze niet. Ook was het niet meer zo heel moei/ijk om aan bepaalde figuren te komen en kon je
dus gemakkelijk een serie compleet maken. AI/eende uitgaven van de First contact serie bracht wat
verandering op het action figures front.

o

e z e

m ooi e
modellen
bleken
iets groter
dan
de
standaard
maat die
Playmates
tot die tijd
had uitgebracht. En ze vielen bij mij in de kast dan ook
geschildert. Daarbij komt nog eens dat, wandirect op door hun lengte. Jahelaas ben ik een
neer je ze uit de verpakking haalt, blijkt dat ze
echte "heiden" onder de verzamelaars want
soms nog niet droog waren toen ze in de verik haal de figuren onmiddelijk uit hun verpakpakking werden gestopt. Er blijft dus weleens
ing om ze in mijn vitrine kast te plaatsen. Het wat verf in de doorzichtige blister verpakking
leuke ervan is dat je ze elke dag kan bekijken
achter. De figuren zitten nog eens extra vast
en wat nog veel leuker is, je ontdekt dingen die
met plastic draadjes die achter de verpakking
verzamelaars die ze in de verpakking laten zitsamengedraaid zijn. Ik moest deze met een
ten nauwelijks ontdekken. Een leuk voorbeeld
kniptang verwijderen om te voorkomen dat
hiervan is de Borg Queen. Nadat ik deze uit de deze draden de figuur niet beschadigen. Nadat
verpakking had gehaald bleek nl. dat het torso
ik de Enterpise figuren van de eerste serie uitlos in het bovenlichaam zat. Dus kan je, net ,--~~-....,.--~~-----....
als in de film, het hoofd van de Queen uit het
lichaam halen. Dit staat niet op de verpakking
vermeld en bleek dus een prettige verrassing.
Het hoofd van de Queen bungelt nu dan dus
ook enkele centimeters boven haar lichaam.

De nieuwe figuren van Artasylum zijn verschrikkelijk mooi. De gezichtsuitdrukkingen
zijn zo goed dat je niet meer hoeft te twijfelen
om wie het gaat. Daarbij is gekozen voor
een zeer flexibel heupgewricht dit is omwikkeld door ruim zittende kunstof kleding. Dit
geeft een natuurgetrouw
effect als je de
figuur beweegt. Het gebruikte vinyl is van
een hogere kwaliteit dan het kunstof van de
Playmates figuren. Zo zijn de vouwen in de
kleding zeer levensecht en is bijvoorbeeld het
haar van kapitein Archer bijna te tellen. Een
andere opvallend detail is dat deze figuren
extra handjes meegeleverd krijgen voor de
verschillende attributen die bij elk figuur zijn
geleverd. Op deze manier kun je kiezen voor
een tricorder of phaser die dan ook perfect in
het juiste handje passen.
Artasylum heeft een hele mooie website die
een goed werkende Starfleet computer simuleert als je voor de Star Trek figuren kiest is de
stem van de Enterprise computer een pretlige ontmoeting. Je kan op de website van
Artasylum zelfs een uitgebreide CV van elk van
de karakters raadplegen. Deze pagina's lijken
wel een verzameling op zich. Leuke extraatjes
op de Artasylum website zijn de mooie wallpapers en een schitterende Star Trek screensaver

---'I""I'"

Mijn verbazing werd wederom geprikkeld
toen bleek dat de Enterprise figuren van
een nieuwe fabriek afkomstig waren. Ze zijn
niet alleen nog groter (7 Inch) dan de First
Contact figuren van Playmates maar ze zijn
helemaal uitzonderlijk. Zo blijken deze figuren
van Artasylum met de hand geschilderd en
zijn de gezichtsuitdrukkingen zo levensecht
dat de Playmates modellen hierbij in het niet
vallen. Helaas zit er een klein nadeel aan het
handwerk van deze figuren. Ze zijn nl. niet
allemaal gelijk en sommigen zijn zelfs slecht

gepakt had, bleek dat deze geen standaard
hadden meegekregen. Het in de kast plaatsen
werd dus een onderneming op zich, want de
beweegbaarheid van kapitein Archer en zijn
bemanning was wel erg goed. Het vereist dus
veel geduld en puzzelwerk om ze in een leuke
pose te zetten waarbij ze ook nog eens blijven
staan, zeker omdat de meesten last hebben
van losse voetjes.

voor de Pc. De Broken Bow serie staat met
veel extra's vermeld op deze pagina en ook de
Broken Bow Deluxe set is met zeer veel informatie omringt. Shran the Andorian is zo levensecht dat je de acteur bijna kan herkennen in
de figuur. En ook Ensign Hoshi Sato is een lust
voor het verzamelaars oog. Deze krijgen, naast
Charles "Trip'Tucker, dus nog een plaatsje in
mijn reeds overvolle vitrine.

Ik moel een grens trekken en dat is met de
nieuwe fabrikant wel heel erg moeilijk. Want
de figuren uit Nemesis, in het bijzonder Data
met gele ogen, zijn ook zo verschrikkelijk
mooi dal ik een aanbouw aan het huis heb
overwogen. Voor beginnende verzamelaars
van action figuren is er geen betere tijd om te
starten want Artasylum maakt je verzameling
zo levensecht dat het bekijken van een aflevering of film haast geen optie meer is ©
----------.... -----

Pluspunten:
Zeer realistisch + + +
Mooie details + +
Goed viny + +
Vele accessoires + + +
Uitgebreide CV op internet +
Website www.artasylum.com

Ik ben niet in het bezit van het Enterprise schip
of de set met phaser en communicator dus
daar kan ik weinig over vertellen. Misschien is

er iemand anders die de nieuwe fabrikant kan
vergelijken met voorgaande.
De nieuwe modellen van ARTASYLUM
Minpunten:
Geen standaard
Verf plakt soms aan de verpakking Draadjes beschadigen het model soms

Med-Con 2003
Eindelijk is het dan zover.... er komt weer een
TFD-conventie aan! Op zondag 18 mei van 12:
00 tot 17:00 uur opent het Novotel Schiedam
haar deuren voor alle Star Trek fans uit heel
Nederland en Vlaanderen.
Deze dag staat dit keer geheel in het teken van
de medische kant van de serie Star Trek. Bij
een themaspel moeten de deelnemers als lid
van een onderzoeksteam meewerken om een
transporter ongeluk op te lossen en de neergestraalde bemanning weer gezond en wel aan
boord te krijgen door middel van verschillende
aanwijzingen en raadsels. Aan de deelnemers
de nobele taak niet al te veel ledematen te laten
rondslingeren! Vanzelfsprekend kan iedere
bezoeker deelnemen aan dit themaspel.
Op het programma staat verder: diverse video
vertoningen op groot scherm, handelaren met
exclusief materiaal en vele hebbedingetjes, een
verzamelbeurs met een uitgebreid aanbod van
Star Trek en andere sciencefiction artikelen en
nog veel meer! Vanzelfsprekend nodigen we je
uit om in je meest uitzinnige Star Trek kleding
je creatieve kunsten te komen vertonen!

firn a Doctor, not a visitor!

zijn. De conventieorganisatie
zit dringend
verlegen om hulp. Daarbij gaat het vooral
om mensen die op zoek gaan naar geschikte
conventielocaties. Verder zijn tips natuurlijk
welkom. Weet jij een leuke locatie waar heel
goed een TFD-conventie te houden is, laat dit
dan zo snel mogelijk weten en wie weet is er
dan binnenkort een fanclubdag bij jou in de
buurt!

Entree:
Leden ouder dan 16:
Niet leden 8 Euro
Leden jonger dan 16:
Niet leden 4 Euro

4,50 Euro
2

afslag
Schiedam
Noord
(afrit
10).
Bij de verkeerslichten rechts, bij de volgende
verkeerslichten
weer
rechts.
Vanuit Breda/Dordrecht:
A 16 richting Rotterdam, volg A 15 Europoort, volg
A4 Beneluxtunnel. Afslag Schiedam Noord (afrit
10), aan het einde van de afrit linksaf
Vanuit Europoort:
A 15 richting Rotterdam, volg A4 Beneluxtunnel,
afslag Schiedam Noord (afrit 10). Aan het
einde van de afrit linksaf.

Euro

Hoe kom ik bij MedCon?
Het Novotel Schiedam is gevestigd aan de
Hargalaan 2 te Schiedam

Voor het laatste nieuws aangaande deze conventie surf je naar: http://www.starchascr.nl/
tfd-con.html

Verreweg het eenvoudigst is het openbaar
vervoer, je neemt de trein naar station

Schiedam Nieuwland. Novotel ligt op
400 meter lopen van het station

We hebben er lang op moeten wachten maar
voor de meeste van jullie zal de reden bekend

Met de auto:
Vanuit Den Haag/Amsterdam:
A 13 richting Rotterdam, Kleinpolderplein
richting
Hoek
van
Holland
(A20),

Het karakter van de Romulan officier Sela heeft
een nogal wonderlijke voorgeschiedenis. In
het jaar 2366 kwam de USS Enterprise-D in
de buurt van een tijdscheur in de ruimte. Uit
die scheur verscheen plotseling een ander
sterrenschip, de USS Enterprise-C. Deze was
de Klingons te hulp gekomen bij een Romulan
aanval op de planeet Narendra 3. Door
een explosie werd er echter een tijdscheur
geopend, waar de Enterprise-C doorheen ging,
met als gevolg dat ze 22 jaar in de toekomst
terechtkwamen. Tegelijkertijd veranderde de
originele tijdlijn op nogal een ingrijpende
wijze. In de gewijzigde tijdlijn was de Federatie

in oorlog met de Klingons, ook verscheen er
ineens een persoon die in de originele tijdlijn
al twee jaar dood was, lieutenant Natasha Var.
Nadat men in de gewijzigde tijdlijn erachter
kwam dat de Enterprise-C weer terug moest
naar de tijd waar deze eigenlijk hoorde te zijn,
vielen de Klingons aan. De kapitein van de
Enterprise-C, Rachel Garrett, kwam hierbij om
het leven. Eerste officier Richard CastiIlo nam
het bevel over. Lieutenant Natasha Var besloot
zich aan te sluiten bij de Enterprise-C. Nadat de
Enterprise-C door de tijdscheur teruggegaan
was naar haar eigen tijd, herstelde de originele
tijdlijn zich weer.
Van het-bovenstaande is in de officiële geschiedenis van de Federatie niets bekend. We zien
Sela voor het eerst als een silhouet op de
achtergrond, wanneer de Romulans in het jaar
2367 lieutenant Geordi LaForge ontvoeren op
weg naar een vakantie op Risa. LaForge wordt
hierbij gehersenspoeld, om in een samenzwering Klingon-gouverneur Vagh te vermoorden
en zodoende de goede verhouding tussen
de Federatie en de Klingons te verstoren. De
samenzwering wordt echter verijdeld door de
bemanning van de Enterprise-D.
Later dat jaar verschijnt Sela op de voorgrond
wanneer de Romulans zich gaan bemoeien
met de Klingon burgeroorlog tussen Chancelor
Gowron en het Huis van Duras.
Er komt een ontmoeting tussen captain Picard
en Sela aan boord van de Enterprise-D. Hierin
beweert Sela dat ze de dochter is van een
Romulan generaal en lieutenant Natasha Var,

die gevangen werd genomen bij de Romulan
aanval op Narendra 3. Natasha Var werd 5
jaar later geëxecuteerd door de Romulans,
nadat zij had geprobeerd samen met de vier
jaar oude Sela van Romulus te ontsnappen.
De gehele bemanning van de Enterprise-D
heeft hun twijfels over Sela, aangezien zij
Natasha Var hebben zien sterven tijdens een
bevrijdingsactie op de planeet Vagra 2. Bij een
plan van captain Picard om te bewijzen dat
de Romulans het Huis van Duras helpen bij de
Klingon burgeroorlog, is Sela de EnterpriseD bijna te slim af. Als kapitein van de USS
Sutherland weet Data dit echter te voorkomen,
waardoor de Romulans zich moeten terugtrekken. Een jaar later weet Sela, met behulp van
de Romulan senator Pardek, ambassadeur
Spock in de val te lokken. Haar plan is om de
planeet Vulcan via een list door de Romulans
te laten bezetten. De Enterprise-D weet dit te
verijdelen. Op Romulus weten captain Picard,
Data en ambassadeur Spock te ontsnappen
naar de Romulan ondergrondse beweging.
Bij die ontsnapping zorgt Data ervoor dat
Sela geen hulp kan inroepen, door haar uit te
schakelen met een Vulcaanse nekgreep. Hierna
is niets meer vernomen van Sela.
Dit alles is onder andere te zien in de TNGepisode's:
Yesterday's Enterprise, The Mind's Eye,
Redemption parts 1+11, Unification parts 1+11
Gebruikte literatuur: The Star Trek Encyc/opedia

Med-Con 2003
Het verhaal
"Het Transporter incident"
Kervorkian bijna ontploffen en kapitein Rangier
geeft het sein om de transportsessie af te breken. Te
laat! Enterprise geeft aan
het away team niet terug
te hebben gekregen , en
ook aan boord van de
Kervorkian zijn ze niet te
bekennen!?
Er wordt
onmiddellijk
een team naar de trans-:::::==0 porterruimte gestuurd .
Daar ontdekt men dat
de schokgolf een scheur

Het medisch onderzoeksschip de USSKevorkian
ontvangt een noodoproep van een schip,l 7
lichtjaar verwijderd van de buitenpost starbase
138 waar zij zich bevinden voor de nodige
reparaties. Een uitbarsting van het gevreesde
"terothka"virus dat tijdens de cardassiaanse
bezetting op Bajor vele slachtoffers eiste.
Kapitein Simon Theodorus Rangier en zijn
bemanning zetten onmiddellijk koers naar de
plaats des onheil. Eenmaal ter plaatse blijkt
de situatie veel ernstiger dan verwacht. Het
schip blijkt een planetoïde te zijn waar zich
een kolonie bevind van ongeveer 3000
inwoners. Een situatierapport wordt verstuurd

stukje van de puzzel op . Als je de chip in de
tricorder plaats kun je een gedeelte van het
schip
"scannen "en zo één ( of meerdere
)Iichaamsdeel(en)
van een vermist away
teamlid vinden. Verzamel zoveel mogelijk
lichaamsdelen en breng deze naar de transporterruimte , probeer zo het hele team weer
samen te stellen. Diegene die op het eind van
de dag de meeste (of misschien zelfs alle) leden
heeft kunnen samen stellen, wint.

heeft veroorzaakt in
de subruimte.
Scans
wijzen uit dat er nog
levenstekens
zijn
zwak en verspreid over
verschillende decks, het
lijkt zelfs of de atomaire
deeltjes van de awayteam leden over heel
het schip verspreid
zijn.
Het is nu de taak aan

het
onderzoekteam
om zo snel mogelijk
de deeltjes te vinden
en ze weer aan elkaar
te "lijmen" zodat via
de transporter iedereen
weer levend en wel
tevoorschijn kan worden gebracht.
Maar
de tijd dringt! Jij bent
Ensign insignificant,
lid van het medisch
onderzoeksteam, ieder
-.""'I"-.,.......,.-:~~

naar Starfleet Command en Starfleet medical.
Er wordt beslist om versterking te sturen. Het
meest beroemde schip uit de vloot: de USS
Enterprise. Terwijl de Enterprise in volle vaart
toesnelt begint de bemanning van de USS
Kevorkian reeds met voorbereidende maatregelen. Als de Enterprise ter plekke arriveert
beslist Jean Luc Picard aan het hoofd van een
away team het onderzoeksschip te bezoeken
alvorens de missie aan te vangen. 6 Personen
stappen op de transporterpads en worden
overgestraald.
Maar plotsklaps gaat er iets mis . Een elektrische schokgolf doet de transporter van de

lid van het team krijgt
een tricorder . Maar
deze tricorder is niet
kompleet er moeten
nog een aantal Chips
ingestoken worden om
deze te laten werken .
De chips krijg je door
de opdrachten uit te
voeren. Elke opgeloste
opdracht
levert een

LID WORDEN?

VAN DE VOORZITTER
Dit is het stukje van een gelukkige voorzitter.
Waarom vraagt u zich af?
De oplettende lezer heeft het al kunnen lezen
op de eerste pagina, de redactie heeft weer
een hoofdredacteur en een nieuwe vormgever. En dat betekende een einde aan een
lange zoektocht. Ik wens Harrn-lan en Adam
een lange RSI-vrijeperiode bij onze nieuwsbrief
en alle andere leden iedere twee maanden een
grandioze nieuwsbrief.

THE FLYING DUTCH fanclub is
de enige echte Nederlandse
Star Trek vereniging
Postadres: Postbus 135, 3500 AC Utrecht
Telefoon: 06 - 55 90 75 43
Telefax:
0181 - 68 71 53
E-mail:
info@tfd.nl
Website:
www.tfd.nl

Tijdens de afgelopen Algemene Jaarvergadering
heeft Ad Post afscheid genomen als secretaris.
Ik wil hem hier nogmaals bedanken voor al
het gedane werk en hoop dat hij nog lang kan
genieten van de natuur in het noorden. Ad,
Maya het gaat jullie en goed.
Omdat dit stukje voor de ALV al ingeleverd moest zijn kan ik niet zeggen wie Ad
opgevolgd heeft.

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

Verder is het u misschien ook opgevallen dat
de leden pas wel erg grijs was dit jaar.
Het ontwerp zag er anders uit, maar door een
foutje in het traject tussen ontwerp en afdrukken is het geheel niet zo geworden als onze
ontwerper in gedachte had. Het bestuur hoopt
dat volgend jaar het pasje weer een meer Star
Trek uiterlijk krijgt.

Vrijwilligerscoördinatie

Voorzitter

Pennin9m~ester

EriCvan der Ven

Engelina Wessel

Secretaris

Public relations
VERHUIZEN?

Ad Post

I

Frank Maurits

Ronaid Gordijn

Zakelijkecontacten, advertenties
Johan de Wolft

Evenementencoördinatie

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

OPZEGGEN

René Caminada

De voorbereiding van de eerste conventie
is momenteel druk aan de gang. Ik heb vernomen dat het programma al klaar is. Als
thema heeft men dit keer gekozen voor de
medische kant van Star Trek. En ook dit keer
zal er weer een spannend spel gespeeld kunnen worden naast de gebruikelijke video-room
en handelarenzaal. Deze MED-CON zal als, als
goed gaat half mei gehouden gaan worden.
Ik hoop velen van u tijdens deze conventie te
mogen verwelkomen.

De volgende personen zijn aanspreekpunt voor
overigefuncties binnen de vereniging:

Tevens wil ik u er van deze plaats nog eens op
wijzen dat de adresdrager - dat is blaadje papier
waar u naam op staal en voor de nieuwsbrief
in de envelop zit - door de TFD gebruikt wordt
om laatste nieuwtjes te melden, het pasje (bij
de eerste nieuwsbrief) en de acceptgiro (bij de
vijfde nieuwsbrief) te versturen.
Het is zeer verstandig om deze altijd goed te
lezen voordat u de envelop weggegooid.
Dus als u nog geen pasje hebt ontvangen,
maar wel de eerste nieuwsbrief, dan zit het
pasje waarschijnlijk nog in de envelop.

website

Grand Nagus EriC

Lid worden kan door een briefje te schrijven
aan de secretaris van de The Flying Dutch,
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:
I Een lidmaatschapspasje waarmee u
korting krijgt bij een aantal winkels
e STARTREKspullen verkopen
ie pagina 22 onderaan)
" ~ maal ons verenigingsmagazine
" Korting bij bijeenkomsten
van de vereniging
I} Via onze website actuele informatie
www.tfd.nl

ledenadministratie
Chantal Scholten
tfd@tfd.nl

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

conventiegroep
Marc Ghijsels
james_t_fazar@hotmail.com

Het doorgeven van gegevens
aan derden

redactie
vacature
redactie@tfd.nl
Wytse Kloosterman
webmaster®tfd.nl

Het is de vereniging alleen toegestaan adresgegevens 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
gegeven heeft, kunnen wij ook niet naar Star
Trek handelaren bevestigen dat u lid bent. U
kunt dan helaas geen gebruik maken van een
eventuele korting voor leden van de TFD.

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

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

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

18 mei 2003
25 en 26 april 2003

Med-Con 2003
Schiedam

Elf Fantasy Fair
Haarzuilen

17 september 2003

2,3 en 4 mei 2003
FEDCON XI
Gasten: Connor Trinneer, Ethan Phillips,
Tracy Scoggins, leni Parker, James
Marsters, Gil Gerard en [ason Carter
lokatie: Hotel Maritim, Bonn, Duitsland
Info:
www.fedcon.de

Utopia IV lord
Eindhoven

of the Rings conventie

Meld je nu aan: tfd_hotnews@hotmail.com

25 en 26 oktober 2003
Utopia V
Scheveningen

NO SUBTITtES

Original Motion Picture Company

Ij leveren middels postorder verkoop;
• Alle Star Irt' . en andePe , c11] scrie zonder ondertïteling
• Amerikaanse N};SC- VHS import
• Import van DVD's en CD's
• Science Fierion Merchandise
• Star Trek Uniforms en (gesigneerde) foto's

~:

Bij vaste verzending van series géén verzendkosten.
Sorry! 1\0 Subtill~' Postbus 412, 2180AK Hillegom
Tel.:
I Fax: 0252 - 52 55 28
E-mail:info@sorry.demon.nl·Website:www.sorry.demon.nl

TOTAAL RUIM 25.000 TITELS LEVERBAAR
'aAnGEBODEn, STAR TREK HORLOGES (TOS).
DE EnTERPRISE "CC-1701 DRAAIT RonD DE
WIJZERPLAAT, En MET EEn DRUK OP EEn Knop
KunT u DE MELODIE HOREn VAn STAR TREK,
THE ORIGlnAL SERIES. HET HORLOGEIS VAn
VERCHROOMDLICHTMETAAL. HET ARMBAnDJE IS
VAn ZWART LEER. HET HORLOGE WERKT
OP 3 BATTERIJEn. HET STAR TREK HORLOGEWORDT
GELEVERD MET EEn GenUMMERD CERTIFICAAT VAn
ECHTHEID.HET BETREFT HET OFFICIEEL
GELICEnSEERD(OFFICIALLY LICEnSED) STAR TREK
HORLOGEVAn THE ORIGlnAL SERIES.

Voor bestel informatie
stuur een email naar
r.r .s.gtan@freeler.nl
met vermelding van uw
email-adres
en naam
en reguliere
adresgegevens.
Renetan
KvK.nr.:

09122635

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

l

Verzamel nu alle magazines ooit uitgegeven'

The Flying Dutch magazines te koop
Jaargang 1995/1996
September 1995 € 1,50
December
1995 € 1,50
nr 01 van 1996 € 1,50
Jaargang 1997
nr 01 van 1997 Uitverkocht
nr 02 van 1997 € 1,50
nr 03 van 1997 € 1,50
nr 04 van 1997 € 1,50
nr 05 van 1997 € 1,50
nr06 van 1997 € 1,50
Jaargang 1998
nr 01 van 1998 € 1,50
nr 02 van 1998 € 1,50
nr 03 van 1998 € 1,50
nr 04 van 1998 Uitverkocht
Jaargang 1999
1,50
nr 01 van 1999
1,50
nr 02 van 1999
nr 03 van 1999 € 1,50
nr 04 van 1999 € 1,50
nr 05 van 1999 € 1,50
nr 06 van 1999 € 1,50

Jaargang
nr 01
nr 02
nr 03
nr 04
nr 05
nr 06
Jaargang
nr 01
nr02
nr 03
nr 04
nr 05
nr06
Jaargang
nr 01
nr 02
nr 03
nr 04
nr 05
nr 06
Jaargang
nr 01

e
e

Te Koop:
Complete collectie Star Trek:Voyager
koopvideo's. I.z.g.st., alles in één koop voor
775 euro.

Bel0134684824 en vraag naar Brian.

2000
van
van
van
van
van
van
2001
van
van
van
van
van
van
2002
van
van
van
van
van
van
2003
van

Afhankelijk van hoeveel bladen je bestelt,
komen daar de volgende verzendkosten bij:
1 t/m 3 magazines
+ € 2,25
+ € 3,00
4 t/m 10 magazines

3,95
395
,
395
,
395
r
3,95
3,95

2000
2000
2000
2000
2000
2000

€
€
€
€
€
€

2001
2001
2001
2001
2001
2001

€ 395
,
Uitverkocht
€ 3,95
€ 3,95
€ 395
,
€ 395
,

2002
2002
2002
2002
2002
2002

Uitverkocht
€ 3,95
3,95
€ 3,95

2003

€ 395
,

Jekunt de oude magazines bestellen via:
Postbus 135, 3500 AC te Utrecht
o.v.v. Nabestellen oude TFD magazines
of via e-mail: tfd@tfd.nl

NABESTELLINGEN BLAD:
De volgende bladen zijn na te bestellen bij onze
verzendservice.Het kan voorkomen dat een blad
bij de verzendserviceis uitverkocht, maar nog wel
via de TFD stand te verkrijgen is.
Als u een bepaald nummer zoekt, is het dus
raadzaam om tijdens een activiteit van de
vereniging even bij de stand langs te lopen. De
nummers waarbij 'uitverkocht' staat, zijn echter
ook bij de stand niet meer leverbaar.

e

€ 395
,
€ 395
,

Gezocht:
Wie kan mij helpen aan alle technische
gegevens (Alles) van de 'Federation' zelf, zoals:
Ruimteschepen en ruimtestations (afmetingen,
bemanning ..) In het Nederlands a.u.b. (NIETS
van hun vijanden)

Gezocht:
Star Trek micromachines, vooral voy, Ent. E,
Defiant, schepen van de Dominion e.a.
Bram van der Horn,

Tel.:0513-628844,
E-mail: bramvanderhorn@hotmail.eom

Arnold G. Th. Blok,Philips Willemstraat 90,3051
PS ROTTERDAM,Tel:010-4188542
Hebjij ook spullenof materialen dieje wilt ruilen,
verkopenof ben je ergensnaar op zoek? Dan is
de ReplicatorRoomprecieswat je zoekt! In deze
rubriek kun je namelijkgratis' adverteren! Vulde
bon hiernaast volledigin en stuur 'm op naar:
Woonplaats:
Ttlefoonnummer:
MI n advertentie

I I I I I I I I I I I
1/00(

de Replic.llor Room Is:

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

E.mail:

o TE KOOP:

o

Ktuk ~ door

---

o

AANGEBODEN:

JOU

~.t'

~fttt'l

GEZOCHT:

<'.." f'n qtbr'ulk ttn helft"

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

VO(If

#+ft

tettc1

• Commerciële advertenties kosten f 1,50 per
regel

