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Redactioneel
Terwijl ik dit schrijf is het werkelijk heerlijk weer. De zomer komt eraan.
En met de komst van het mooie weer lijkt het ook wel alsof de StarTrek
activiteiten toenemen. Fedcon, Medcon, DS9 DVD boxen en de releasevan
StarTrek IV op DVD (in een specialeeditie natuurlijk).
Maar met de zomer komt ook de tijd dat we op vakantie gaan en wellicht
wat minder tijd hebben voor Star Trek. En dat is ook goed zo. Tenslotte
bestaat het leven niet alleen uit StarTrek. Althans dat hoop ik. Zoals Kirk al
zei "Too much of anything, even love, is not necessarya good thing". Nu
de kwisvraag; uit welke aflevering kwam dat? Nee, je kunt niets winnen.
Daarvoor moet je verderop in het blad zijn.
Mijn vakantie-tip voor diegenen die zich naar Amerika wagen, bezoek Las
Vegaseens. Niet alleen vanwege de hilarische hotels (overal vooral naar
binnen gaan!), maar natuurlijk ook vanwege de enige echte StarTrek
Experience,met Quarks bar, een adventure ride en een aantal leuke Star-Trek
winkeltjes op de Promenade.
Mijn vakantie speelt zich dit jaar af in Noorwegen. Daar schijnen wel
trollen te zijn, maar vast niet veel StarTrek. Misschien maar beter ook. Als
hoofdredacteur zit je er al tot over je oren in.
Prettige vakantie allemaal!
Harm-jan Wieringa

Het laatste nieuws vind je op www.startrek.com

Nieuws
Nieuwsoverzicht:t/m 6 mei 2003

Acteurs
Er gaat een film komen over de tragedie van
9 september 2001. Volgens de krant 'The
Hollywood Reporter' is George Takei (Sulu) in
de running voor de rol van Norman Mineta
(Secretary of Transportation). Dit is degene
die de order gaf om alle
vliegtuigen in de VS aan
de grond te houden kort
na de aanslagen. Penny
[ohnson (Kassidy YatesDS9) gaat mogelijk de
rol spelen van National
Security
Advisor
Condeleeza Rice in deze
film. Dit is een persoon
van groot aanzien in de
Bush-regering.
David Letterman is door een ooginfectie een
tijdje niet in staat geweest zijn talkshow te
presenteren. Hij werd waargenomen door
steeds verschillende sterren. Als eerste was dat
Whoopi Goldberg, aka Guinan uit TNG.
Alexander
Siddig
(Bashir) heeft na zijn
scheiding van Nana
Visitor (Kira) nu een
relatie met Alexandra
Tidings (Aphrodite uit
'Xena' en 'Hercules').
Nana vertelde dat deze
twee elkaar hadden
leren kennen tijdens Fedcon in Bonn, waar zij
twee jaar geleden beiden als gast waren. Nana
vertelde daarbij dat niemand medelijden
met haar hoefde te hebben, want zij is drie
weken geleden opnieuw getrouwd met ene
Matlhew, die als fulltime vader bij de kinderen
is. Nana heeft twee zoontjes: Django, samen
met Alexander Siddig en Buster uit een nog
eerdere relatie. Nana en Sid zijn als vrienden
uit elkaar gegaan, omdat hun carrières niet
verenigbaar waren met hun huwelijk.
Denise Crosby is bezig met filmen voor een
tweede deel van haar documentaire "Irekkies',
maar nu meer gericht op de Europese fans.
Voor dit doel was zij, met haar cameraploeg,
aanwezig bij Fedcon van dit jaar (2 tot 4 mei
jongstleden).
Robert Duncan McNeili (Paris) blijft bezig op
het regisseurs-pad en wel bij 'The Dead Zone',
dat geproduceerd wordt door Michael Piller.
Daarnaast werkt hij aan een nieuwe serie"
genaamd 'Dead Like Me', deze wordt geproduceerd door Bryan Fuller, die weer veel bij
Voyager betrokken was als schrijver. (lt's a small
world after all... )
Alice Krige, bij de meesten van ons beter
bekend al de 'Borg Queen', speelt een rol in de
miniserie 'The Children of Dune', het vervolg
op 'Dune', gebaseerd op de boeken van Frank

[oyce Geurts
Herbert.
Ook dit jaar
was er weer
een 'Hollywood
Charity
Horse
Show'. Ditmaal
heeft
William
Shatner (Kirk)
Leonard Nimoy
(Spock) weten
te strikken om
mee te doen.
Een
andere
deelnemende
beroemdheid was [arnes Belushi. Deze show
schijnt een succes geweest te zijn en de
~ __
" broodnodige
dollars voor
de goede doelen (onder
andere een paardrij-project
voor ernstig gehandicapte
kinderen)
zijn
gul
geschonken.
Er is een nieuwe drama!
comedy
serie genaamd
'Wonder
Falls',
waarin
William Sadler gaat spelen.
Hij is onder DS9 kijkers
bekend als Section 31 agent Sloan (diverse
episoden).
Twee gastspelers uit het Star Trek wereldje
gaan spelen in een remake van de film
'Walking Tall' uit 1973. Deze film gaal over
een de eenmans-strijd tegen corruptie van
een sheriff uit Tennessee. De sheriff wordt
gespeeld
door
Dwayne
The Rock' [ohnson (The
Champion' uit de Voyageraflevering
'Tsunkatse')
en zijn 'nernesis' door
Neal
McDonough,
die
in 'First Contact' speelde
(Lieutenant Hawk).
Linda Park (Hoshi Sato)
nam deel aan een speciale
beroemd heden -afleveri ng
van de spelshow '[eopardy',
Robert Picardo (EMH) speelt in de finale van
'Sabrina, The Teenage Witch'. Hij speelt hierin
Sabrina's vader, ook al vaker gedurende de
serie deed hij dit. In deze laatste aflevering
geeft hij haar weg tijdens haar huwelijk.
In een nieuwe comedyserie, getiteld 'Happy
Family', zullen ook gezichten verschijnen,
die al eens eerder in Star Trek te zien waren.
Namelijk Susan Gibney die Leah Brahms
speelde in een tweetal TNG-afleveringen en
Erika Benteen in twee DS9-atleveringen. En als
tweede doet hierin mee [ohn Laroquette die
'Maltz' vertolkte in 'The Search tor Speek'.
In de serie 'Bioqraphy' van het Amerikaanse
televisie-station A&E, was Patrick Stewart
(Picard) de persoon waarover het ging.

Zijn carrière wordt belicht vanaf zijn tijd in
'The Royal Shakespeare Company' tot zijn
kapiteinsschap in Star Trek. Er zijn interviews
met familie en vrienden waaronder [ohnathan
Frakes (Riker), Hugh Jackman en Ben
Kingsley.
Nu maar hopen dat dit bij
ons ook ooit te zien is, al is
het op video of DVD.
En natuurlijk (voor wie
het nog niet wist) speelt
Patrick een belangrijke
rol in de beqtn mei in
première gegane tweede
X-men film. Hij speelt
hierin de rol van professor
X(avier), de leider van de X-men.

Awards
Voor de Saturn awards van The Academy
of Science Fiction, Fantasy and Horror Films'
is Enterprise genomineerd als 'Best Network
Television Series', samen met series als Buffy,
Angel, Alias, The Twilight Zone en Smallvill~.
Scott Bakuia is genomineerd in de categorie
'Best TV actor' voor zijn vertolking van captain
Archer. Connor Trinneer maakt kans op de
'Best TV supporting actor' award voor zijn rol
als 'Trip' Tucker. Jolene Blalock (T'pol) maakt
kans om na haar
twee saturns van
vorig jaar nu een
derde mee naar
huis te nemen in
de categorie 'Best
TV
Supporting
Actress',
In het filmdeel
is
'Nemesis'
genomineerd
als 'Best Science
Fiction Film', naast
films als Star Wars
Episode " - The
Attack of the Clones, Minority Report, Signs,
Solarts en Men in Black 2.
Niet alleen film en TV, maar ook
DVD's
worden hier geroemd en in dit onderdeel
zijn er eveneens nominaties voor onderdelen
van de Star Trek franchise. De DVD van 'The
Wrath of Kahn' gaat voor 'Best DVD Classic
Film Release' en TNG (alle zeven seizoenen)
doet mee voor de award 'Best DVD TV
Programming Release'.
De uitreiking van deze
awards vindt op 18
mei plaats, dan is dit
magazine al naar de
drukker gegaan, dus
eventueel gewonnen
awards worden in
blad 4 vermeld.

Kate
Mulgrew
(captain
Janeway)
is
genomineerd
voor haar optreden

als Katherine Hepburn in 'Tea at Five' voor
een Lucille Lortel award. Later in april werd
ze ook nog geëerd met een nominatie voor
een 'Outstanding Solo Performance' door de
Outer Critics Cirde voor ditzelfde toneelstuk.
De uitreikingen van deze awards zullen eind
mei plaatsvinden.
LeVar Burton (Geordi La Forge) heeft een
Image Award gewonnen voor zijn werk
voor het programma 'Reading Rainbow' in
de categorie 'Outstanding Performance in
a Youth's/Children's Series or Special'. Deze
zelfde categorie heeft hem al vier maal eerder
een award opgeleverd, waaronder ook vorig
jaar. Bovendien heeft hij voor ditzelfde ook
twee 'Daytime Emmy's' gewonnen.
Ook TOS heeft weer een award gekregen.
Ditmaal de Pop Culture award van TV land.
Deze award, onderdeel van 'The TV Land
Award: A Celebration
of Classic TV' werd
door Mira Sorvino
uitgereikt
aan de
aanwezige
leden
van de cast van TOS.
,
Dit waren William
Shatner,
Leonard
Nimoy,
Nichelle
Nichols
(Uhura)
en larnes Doohan
(Scotty).
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omschrijft
dit zelf
als een zoektocht
naar zijn vader (die
overleed
toen
hij
16 was en die hij
dus eigenlijk
niet
echt goed kende),
naar Star Trek en
naar
zichzelf.
Er
komen onder andere
interviews in voor
met diverse acteurs.

Overleden:
Zondag 30 maart
jongstleden
is producer Fred Freiberger
overleden. Hij produceerde tijdens het derde
seizoen van TOS. Ook heeft hij titels op zijn
naam staan als 'The Six Million Dollar Man' en
'The Wild Wild West'.
Ook overleden is de acteur die de rol speelde
van de gangster Bela Oxmyx in de aflevering
'A Piece of the Action'. Hij overleed thuis op
4 april jongstleden na een langdurig ziekbed.
Hij is 86 jaar geworden.
Op 63-jarige leeftijd is actrice Katie Browne
McGavin overleden. Deze actrice speelde in
de TOS-aflevering 'Wink of an Eye' voor de
Scalosian queen Deela.
Graham P. [arvis, die de
Starfleet kwartiermeester Klim
Dochakin portretteerde in de
TNG-aflevering
'Unification,
part I', is op 72 jarige leeftijd
overleden aan de gevolgen van
het multipele myeloom (ziekte
van Kahler, een vorm van kanker). Hij speelde
ook rollen in onder andere ER,The X-Files en
7th Heaven.

Genomineerd
voor
een Hugo Award zijn
de Enterprise afleveringen 'Carbon Creek'
en 'A Night in Sickbay'. Deze twee episodes
'strijden' tegen elkaar om de award voor 'Best
Dramatic Presentation, Short Form', met als
andere genomineerden in deze categorie
afleveringen van Buffy, Angel en Firefly, allen
uit de stal van loss Whedon.
De uitreiking van deze award zal op 30
augustus aanstaande plaatsvinden.

AI hun familieleden veel sterkte toegewenst en
gecondoleerd namens ons allen.

Diversen

Bijzondere vacature:

Enterprise heeft het groene licht gekregen voor
het derde seizoen, ondanks tegenvallende
kijkcijfers in de VS. Dit is trouwens iets
waar de meeste SF en fantasy series op dit
moment mee kampen enkele uitzonderingen
(waaronder 'The Dead Zone') daargelaten.
De laatste aflevering van seizoen twee, getiteld
'The Expanse', werd op 21 mei jongstleden
uitgezonden in de VS.
De Amerikaanse TV-guide heeft wederom
aandacht besteed aan Star Trek. Deze keer
gaat het om een artikel met een preview van
de nieuwe richting die Enterprise gaat inslaan.
Er werden ook plot twist onthuld voor de
laatste aflevering van het tweede seizoen, die
ik hier niet ga verklappen voor degenen die
geen spoilers willen weten.
Op 5 mei jongstleden is deze TV-guide in de
winkels in de VS verschenen.

In een psychiatrisch
ziekenhuis in het
Amerikaanse Portland, Oregon hebben ze wel
een heel bijzondere baan in de aanbieding.
Namelijk die van Klingon-Engels-tolk. Wat is
nu het geval? Er zijn mensen met bepaalde
aandoeningen,
bijvoorbeeld
psychosen,
waanstoornissen of bepaalde dementiesyndromen die om de een of andere reden maar
één taal spreken. Vaak is dat een 'terugval' in
een dialect of moederstaal van emigranten.
Maar sommige van deze patiënten blijken
opeens alleen nog maar Klingon te spreken.
Om nu met deze mensen toch te kunnen
praten wordt er dus iemand gezocht die het
Klingon vloeiend beheerst, om zo te kunnen
tolken. Hierdoor komt het Klingon in deze kliniek gelijk te staan aan talen als bijvoorbeeld
Russisch, Italiaans en sommige (minder vaak
voorkomende) dialecten.

Eugene 'Rod' Roddenberry (junior), de zoon
van Eugene Roddenberry is bezig met een
documentaire genaamd 'Trek Nation'. Hij
o Copyrlghl Pliramounl pfctute

Ent e r p ris e het verledenvan de toekomst
Harm-janWieringa
Enterpriseis .de naam van de nieuwste Star Trekserie. In Nederland hebben we nu, op video, net
h~t eerstesetzoen achter de rug. In de VerenigdeStaten kijkt men reedsnaar het tweede seizoenen
zIJnde ?pnamen van.dat seizoen terwijl ik dit schrijf net beëindigd. Tijd voor een terugblik en een
evaluatie van Enterpnse.
Dezelaatsteserieis eigenlijkde eerste,omdat
hij afspeeltvoor de oorspronkelijkeStar Trek
serie(ST:TOS, StarTrek,The Original Series)
met Capitein Kirk. Gedeeltelijk gaan we
daarmeeterug naarde wortels van StarTrek
althansin de zin dat de seriezich afspeelt
een ruimteschip dat Enterprise heet. Nog
geen NCC-1701, maar NX-Ol. Het schip is
no~ experimenteel en het eerste en enige
schip met de mogelijkheid om met Warp 5
te vliegen.

0;

Deze serie komt een slordige 35 jaar na de
oorspronkelijke serie en wordt geacht zich
eerder in tijd af te spelen. Daarmeehadden
de makers zich wel een probleem op de
hals gehaald, omdat de techniek in deze 35
jaar in de werkelijkheidniet had stil gestaan.
~ele.zaken die in.:OS futuristischwaren, zijn
Inmiddels werkelijkheid geworden. Nee, we
hebben nog geen ruimteschepen,maar wel
zijn zeer krachtige computers heel gewoon
geworden.Ze kunnenonsal beperkt verstaan
(dictatiesystemen)en ze kunnen tegen ons
praten (denk aan de navigatiesystemenin
auto's). De huidige mobiele telefoonswerken
nog niet via subspace,maar ze zijn kleiner
dan de communicatordie Kirknog gebruikte.
Technologiedie eind jaren 60 nog volkomen
ondenkbaarwas. Enook de televisietechniek
met specialeeffecten heeft niet stil gestaan:
Vandaardal de Enterprisevan Kirk er nogal
simplistisch uitziet, vergeleken met de NX01. Maar de makers moeten natuurlijk een
moderne,aantrekkelijkeserie neerzetten,iets
wat ze uitstekendgelukt is.
Enterprise
Na de ontwikkeling van de warp engine door
Zefram Cochrane in Hrst Contact komt de
ruimtevaart kennelijk van de grond. Er zijn
vrachtschependie maximaalWarp 2 kunnen
bereiken.Niet genoegom in de galaxymeete
tellen. Erwordt hard gewerkt aan een betere
warp engine, voor een echt deep-space
ruimteschip.DeVulcans,waarmeeduscontact
isgemaakt,weten hoeje de warp engine kunt
maken, ze hebben deze zelf al lang, maar
willen de aardbewonersniet helpen.
Als het eindelijk gelukt is, wordt Enterprise
g~bouwd. De vondst van een gewonde
Kllngon op Aarde versnelt de lancering van
Enterpriseen het avontuur kan beginnen.
Eenaantal thema'szijn door de ontwerpersin
de serieingebracht. Bijvoorbeeldhet conflict
met de Vulcans. Captain Archer vertrouwt
de Vulcans niet, omdat ze informatie
achterhouden.Vulcans vinden mensen nog
te achterlijkom in de ruimte rond te vliegen
zond~r hun hulp. Dit thema wordt extra op
de Spitsgedrevendoor de plaatsing van een
Vulcan officier aan boord van Enterprise,

dubbele harpoen aaneen kabel.
Er zijn ook nog geen subspace repeaters/
bakens. later wordt hierop vertrouwd om
subspacesignalenverder te leiden en de tijd
op ruimteschepen te synchroniseren.NX-01
alhoewel dit eigenlijk al vrij snel dik in orde maakt een begin om dezeuit te zetten.
komt.
Overigensis de Stardatenog niet wat hij later
Doctor Phlox is het andere bemanningslid zou worden. Het eersteseizoenspeelt zich af
dat geen mens is. Hij is degene die zich mag in het jaar 2151 en 2152.
verwonderenover mensen.Ietswat de Vulcan De planeet Risawas in deze tijd al bekendals
T'Pol ook doet, maar Doctor Phlox doet dit vakantieplaneet.
zonder te veroordelen en met een zeker Archer en z'n team makenook al kennismet
elementvan humor. Hij vervult dan ook de rol de Ferengi.Vreemd dat deze in de tijd van
d.i.eSpock en Data hadden, namelijk om de Picardeigenlijk nog onbekendwaren.
kijker ook eens naar zijn eigen menselijkheid
te laten kijken.
Het tweede seizoen
Meteen in de Pilot wordt ook de 'Temporal
Cold War' geïntroduceerd.Dit thema met de
bijbeh~rende Suliban'sen de geheimzinnige
Helaaskunnenwe de serienog steedsniet op
man.Ult.de.toekomst, komt regelmatig terug
?e
Neder~andse
televisieverwachten.Kennelijk
en eindigt In een spannendecliffhanger aan
IS de serie te duur. Ook in de buurlanden
het eind van het eersteseizoenen zelfsin de
laatste aflevering van het tweede seizoen, hebben we de serie nog niet gezien, althans
niet op publieketelevisie.
alweer een cliffhanger (maar daarover later
meer).

Wat leren we nog meer uit het
eersteseizoenvan Enterprise?
De Klingons weten van
de Temporal Cold War en
bestrijdende Suliban.
SommigeSulibanworden met
technologie uit de toekomst
genetischaangepast.
Suliban kunnen van vorm
veranderen.
Vulcans en Andorians leven in
een koude oorlog. Ze houden
elkaar scherp in de gaten en
vertrouwen elkaar helemaal
niet.
De voorloper van de
phaser heet
phase
Pistol. Dit primitieve
apparaat kent slechts
twee settings, Stun
en Kill. Het schip
wordt uitgerust met
phase cannons, die nog
mechanisch aangestuurd
worden.
De transporter is net
uitgevondenen wordt nog
helemaal niet vertrouwd.
Enterprise heeft er één
aan boord.
Schilden zijn nog niet
bekend.
In
plaats
daarvan wordt de
romp van het schip
gepolariseerd,
in de hoop zo
energiedeeltjes af te
remmen.
Ook een tractor beam
bestaat nog niet. In plaats
daarvan heeft de Enterprise
een 'Grappier', een soort

De Bemanning van de Enterprise
Captain Jonathan Archer (Scott
Bakuia)
Archer, geboren in San Francisco,is
de zoon van Henry Archer, welke in
de voetsporen van Zefram Cochrane
de Warp 5 Engineontwierp en daarbij
in belangrijke mate bijdroeg aan het
ontwerp van de Enterprise. Zijn
vader overleed echter voordat
hij z'n werk in actie kon zien.
Jonathan Archer verwijt de
Vulcansdat zij nooit hebben
geholpenmet hun kennisen
gelooft dat ze probeerden
de mensen op aarde
achterlijk te houden. Ook
de Vulcans mogen Archer
niet zo. Ze denken dat hij
te impulsief is en hadden
liever Captain Gardner
op de Enterprise gezien.
Gelukkig kreeg Archer veel
steun van Admiral Forrest
van Starfleet.
Captain Archer is een echte
onderzoeker,maar mogelijk
soms ook naief over het
echte leven in ons heelal.
Z'n avonturen leiden ertoe
dat Archereenbeetjebegrip
krijgt voor de houding van
de Vulcansen zelfsnadenkt
overregelswaaraanStarfleet
zich wellicht zou moeten
houden waneer ze omgaan
met anderevolken, zoalseen
niet-interferentieregel.
Ook bijzonder is dat Archer
z'n hond Portosmeegenomen
heeft aan boord van de
Enterprise.

Sub-commander T'Pol (Jolene Blalock)
De Vulcans stonden erop dat op de Enterprise
iemand van Vulcan mee zou gaan. Als de
mensen het voordeel wilden hebben van de
tt sterrenkaarten, dan moest ze meegenomen
worden. Archer was hier natuurlijk fel op
tegen, maar had feitelijk geen keus. Immers,
hij had geen flauw idee waar hij bijvoorbeeld
Kronos, de thuiswereld van de Klingons zou
moeten vinden.
Voor T'Pol is het leven op de Enterprise geen
pretje. De mensen zijn onlogisch, ze ruiken
onaangenaam en ze eten dingen die voor
een Vulcan niet alleen niet lekker zijn, maar
ook onacceptabel, zoals bijvoorbeeld vlees. Ze
staat dan ook niet echt open voor gebruiken
en gewoontes van andere levensvormen. Ze
zit in haar eigen levenswijze en beschouwt
deze als de enige correcte. Toch is T'Pol met
haar kennis en vaardigheden van onschatbare
waarde aan boord van de Enterprise.
Bovendien zorgt haar sterke eergevoel voor
een loyaliteit aan de Enterprise en Captain
Archer. Dit brengt haar echter bij de Vulcans
in diskrediet, bijvoorbeeld door het incident
met de Andorians. Hierdoor moet ze ook haar
verloving met Kossafbreken.

Starfleet nog niet gelukt was, omdat de
deeltjesdichtheidniet stabielbleef.
Reedblijft erg op zichzelf en heeft niet veel
behoefte aan contact met anderen. Toch
ontwikkelt hij een vriendschap met Trip.
Kennelijkheeft hij met aardig wat dameseen
relatiegehad.

als een wijs man en iemand die men kan
vertrouwen het juiste te doen.
Episodesvan het eerste Seizoen
1+2: BrokenBow
missiedatum: 16 April 2151. Eerste
uitzending: 26-9-2001
Nadat
een
gewonde
Klingon gevonden wordt
op Aarde, besluit Starfleet
om de Enterprise deze te
laten terugbrengen naar
Kronos. Dit tegen de wil
van de Vulcans. Archer,
Captain van de Enterprise,
zal nu vervroegd het schip
uit moeten laten varen en moet snel z'n
bemanning completeren.
De Klingon wordt echter gezocht door de
Suliban, welke erin slagenom de Klingon te
ontvoeren. Archer zet allesop allesom hem
terug te krijgen. Dit tegen het advies van
T'Pol. We leren dat er een 'Temporal Cold
War' gaandeis.

EnsignHoshiSato(Linda Park)
Hoshi is de communicatieofficier en briljant
in vreemde talen. Dezepikt ze eenvoudig op
en ze spreekt er dan ook zeer veel. Handig
als je in aanraking komt met nieuwe rassen.
Zeker als je bedenkt dat de vertaalcomputer
nog verre van perfect is. Bovendien heeft
ze een uitstekend gehoor, wat voor een
communicatieofficier natuurlijk zeer van pas
komt. Geen wonder dus dat Archer haar
persoonlijkweggehaaldheeft uit Braziliewaar
ze buitenaardstaalonderwijsgaf.
HelaasisHoshiniet de geboren ruimtevaarder.
Ze is claustrophoblsch en heeft last van
ruimteziekte. Archer zet Hoshi breed in en
dat dwingt haar wel snel aan haar leven als
astronautte wennen.
Kirk had nog een communicatie officier
aan boord, in de vorm van Uhura, 3: Fight or Flight
maar deze functie bleek later overbodig missiedatum: 6 Mei 2151. Eersteuitzending:
geworden. Waarschijnlijkomdat de techniek 3-10-2001
Commander Charles 'Trip' Tucker 111 (Connor communicatie gemakkelijker maakte. Op
De Enterprise ontdekt
Trinneer)
de Enterprise-Dzien we meestalde tactisch
een verlaten schip.
DechiefengineervanEnterprise,te vergelijken officier de communicatieafhandelen.
De bemanning hangt
met Montgommery Scott en Geordi La
levensloosin het schip,
Forge.Hij is een oude vriend van Archer,een Ensign Travis Mayweather (Anthony
terwijl er vloeistof uit
uitstekende ingenieur en hij houdt van het Montgomery)
hun lichaam afgetapt
avontuur.Trip zit al 12 jaar bij Starfleeten hij Travis is de piloot en hij heeft al heel wat
wordt.
Als Archer
kent Archer8 jaar.Ze hebbensameneen boel ruimte-ervaring. Geen wonder want hij is een onderzoek instelt, komt een vijandig
meegemaakten Archer heeft hem een paar in de ruimte geboren, aan boord van het schip eraan dat korte metten lijkt te kunnen
keer het leven gered. Alhoewel hij een echte vrachtschip E.C.S. Horizon, ergens tussen makenvan de Enterprise.Gelukkig is er hulp
charmeurlijkt, heeft hij pasdrie relatiesachter Draylax en de Vega kolonie. Alhoewel het onderweg, tenminste als de taalproblemen
de rug en is hij momenteel alleen, nadat moeilijk voor hem was om dat schip en niet in de weg zitten.
z'n laatstevriendin, Nathalie, een relatie op daarmee z'n familie te verlaten, tegen de
afstandniet zag zitten.
tradities in, lijkt hij zich op de Enterprisezeer 4: StrangeNew World
Ook Trip houdt niet erg van de Vulcans, op z'n plaats te voelen. Omdat hij geboren is missie datum: onbekend. Eersteuitzending:
ondanks dat hij een Vulcan biologie leraar op eenvrachtschipin de ruimte wordt hij ook 10-10-2001
heeft gehad. Hij denkt dat ze afstandelijkzijn wel een'boomer' genoemd.
De Enterprise ontdekt
en erg star.Hij vertrouwt ze dus niet, wat z'n
een fraaie planeet,
relatie met T'Pol moeizaammaakt.Toch leren Doctor Phlox(JohnBillingsley)
ideaal voor verkenning
ze elkaarresprecteren.
Descheepsdokterkomt nietvande aardemaar
en ontspanning. 's
van Denobula. Hij was op aarde in het kader
Nachts gebeuren er,
LieutenantMalcom Reed(Dominic Keating)
van een uitwisselingsprogrammavan Starfleet
tijdenseenzwarestorm
Reed is de wapenofficier aan boord. Een Medical en moest voor de geheimzinnige
echter geheimzinnige
functie die we in andere Star Trek series Klingon zorgen die op aardegevondenwerd. dingen, die het levenvan het team bedreigen.
vervangenziendoor de tactischeofficierenen Als Archerde Klingon wil terugbrengen moet Het team lijkt paranoide en begint elkaar te
de officieren verantwoordelijkvoor (interne) Phlox mee aan boord van de Enterpriseen bedreigen.
veilligheid. Reedkomt van een geslacht van daarnablijft hij dus aanalsscheepsdokter.
Engelsemarine officieren en daar is hij trots Hij heeft drie vrouwen en vijf kinderen. Hij 5: Unexpected
op. Z'n houding isook typischEngels,waarbij heeft een apart gevoel voor humor en een missie datum: onbekend. Eersteuitzending:
de regels en discipline het belangrijkst zijn. uniekekijkop het leven.De mensenfascineren 17-10-2001
Hij moest verschillende malen improviseren hem en hij vindt ze onvoorspelbaar.Het is, als
Enterprise komt een
omdat de wapens van de Enterpriseof nog buitenaardse, toch moeilijk voor hem om
buitenaards
schip
niet gemonteerd waren, of nog niet optimaal sociaalcontact te maken met de bemanning,
te hulp. Trip zal het
waren. Samenmet engineering installerenze maar dat lijkt hem later toch goed af te gaan.
technisch wel even
zelfde ontbrekendephasecannons.
Met name met Hoshien met ElizabethCutler,
oplossen,
alhoewel
Reedhoudt echt van wapens en explosiesen Denubianshoevenslechts6 dagen per jaar te
het even duurt voor
heeft soms de neiging om eerst te schieten slapen,maarvolgensPhloxistweedagenvoor
hij gewend is aan
en dan pas vragen te stellen. Alhoewel hem ook wel genoeg. Echter,als ze gestoord
de
omstandigheden
hij niet houdt van de transporter, maakt worden in hun slaap zijn ze erg slecht te op het schip. Als hij eenmaal gewend is,
hij er regelmatig gebruik van, vanwege genietenen nogal gedesoriënteerd.
raakt hij gefascineerddoor een vrouwelijk
het tactische voordeel. Hij ontwikkelt Phlox heeft een eigen mening en komt daar bemanningslidvan dat schip. Eenmaalterug
ook het eerste krachtveld, namelijk een ook voor uit. Hij kan dan ook op zijn strepen op de Enterprisedoet hij een schokkende
stabiele electromagnetischemuur. Iets wat staan. Hij leert Captain Archer resprecteren ontdekking. Hij is namelijkzwanger! Nu is het
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zaak dat schip weer terug te vinden, maar dat
kon nog wel eens een probleem worden.
6: Terra Nova
missie datum: onbekend. Eerste uitzending:
24-10-2001
Zeventig jaar geleden
was
het
contact
verloren
met
de
kolonisten van Terra
Nova. De Enterprise
ontdekt
de kolonie,
maar deze is helemaal
verlaten. De planeet
zelf lijkt ook verlaten, maar dat is slechts
schijn. Ze komen in aanraking met een
bevolking die geen liefde heeft voor mensen
van de aarde, die hun leven verwoest hebben.
Echter, de grotbewoners weten zelf niet hoe
de werkelijkheid in elkaar steekt.
(Regie: leVar Burton, oftewel Geordi la
Forge)
7: The Andorian Incident
missie datum: onbekend. Eerste uitzending:
31-10-2001
Een uitje naar een Vulcan
klooster loopt uit de hand,
als Archer daarbij een inval
van Andorians verstoort.
De Andorians geloven dat
de Vulcans in het klooster
een illegale spionage post
hebben opgezet. Archer kan
niet werkeloos toezien en
besluit in te grijpen. Daarbij
doet hij een ontdekking die verregaande
gevolgen heeft voor alle betrokkenen.
(Regie: Roxann Dawson, oftewel B'elana
Torres)
8: Breaking the Ice
missie datum: onbekend. Eerste uitzending:
7-11-2001
Terwijl
Mayweather
en Reed gestrand zijn
op
een
ijskomeet,
ontvangtT'Pol geheime
boodschappen
van
Vulcan. Een reddings
operatie
is moeilijk,
omdat het ijs van de komeet dreigt te smelten.
Vulcans die de Enterprise in de gaten houden,
zouden kunnen helpen, maar het ego van
Archer en de Vulcans zouden wel eens in de
weg kunnen zitten.
9: Civilization
missie datum: 31 Juli 2151. Eerste uitzending:
14-11-2001
Enterprise
ontdekt
een
primitieve
maatschappij, maar pikt
ook een geheimzinnige
straling op. Als ze op
onderzoek
uitgaan
komen ze in contact
met een vrouwelijke arts die vertelt dat
mensen doodgaan en dat goederen soms 's
nachts afgehaald worden. Onderzoek wijst uit
dat er een buitenaards wezen is die de planeet
exploiteert voor z'n eigen doeleinden, ten

koste van de lokale bevolking.
10: Fortunate Son
missie datum: onbekend. Eerste uitzending:
21-11-2001
Enterprise
komt
in
contact met een aards
vrachtschip
welke
aangevallen was door
Nausican
piraten.
Het
schip
neemt,
na overreding
door
Archer, hulp aan. Daarbij ontdekt men dat
niet iedereen aan boord van de Aarde komt.
Mayweather moet verdedigen, waarom hij z'n
familie en hun schip in de steek gelaten heeft
en stuit daarbij op onbegrip. Ondertussen
probeert de bemanning van het vrachtschip
een geheim verborgen te houden, waardoor
Archer en z'n team in gevaar komen. En dan
duikt een Nausicaans schip weer op.
(Regie: leVar Burton, oftewel Geordi la
Forge)
11 : Cold Front

missie datum: onbekend. Eersteuitzending:
28-11-2001
Een cascadefout dreigt de
Enterprise te vernietigen,
maar een Suliban agent
uit de toekomst redt het
schip. Dan ontdekt men
dat één van de eigen
bemanningsleden 900 jaar
uit de toekomst komt en
de Enterprisemidden in de
temporal cold war zit. Maar dezestrijd dreigt
Enterpriseboven het hoofd te groeien en al
snelvallen er doden.
(Regie: Robert Duncan McNeill, oftewel lt.
Paris)

planeet, welke kerngezond is. Doctor Phlox
doet een ontdekking die eenzware beslissing
vraagt-van Archer.
14: SleepingDogs
missie datum: onbekend. Eersteuitzending:
30-1-2002
Enterpriseontdekt dat een
Klingon schip zich in de
buitenste lagen van eenzon
bevindt en.vernietigd wordt
alshet niet geholpenwordt.
Eenaway-teamgaat op pad
en vindt de bemanning
levenloos. Behalve één
bemanningslid, dat er dan
ook prompt met de shuttle er vandoor gaat.
Nu moet het team zien dat ze het schip, dat
helaasdefect is,weer hieruit zien te krijgen.
15: Shadowsof P'[ern
missie datum: onbekend. Eersteuitzending:
6-2-2002
Vanwege het incident
met de Andorians in
het Vulcan klooster
moet T'Pol Enterprise
verlaten. Archer neemt
haar op een laatste
missie.Prompt worden
beiden gekidnapt. Bijna lopen ook Reed
en Trip in de val, maar ze krijgen hulp uit
onverwachtehoek,namelijkvandeAndorians.
Ook de Vulcanszitten niet stil en het conflict
dreigt volledig uit de hand te lopen.

16: ShuttlepodOne
missiedatum: 9 Nov. 2151. Eersteuitzending:
13-2-2002
Als Tucker en Reed
terugkeren naar de
Enterprise, vinden ze
12: Silent Enemy
alleennog brokstukken.
missiedatum: 1 Sept.2151. Eersteuitzending:
De twee
mannen
16-1-2002
zijn dus op zichzelf
Een
geheimzinnig
aangewezen. Helaasis
schip duikt op en valt het onmogelijk voor de shuttle om naar een
aan. Archer realiseert veilige plek te vliegen voordat de zuurstof op
dat het dom was om is. Beidemannen bereiden zich op hun eigen
de Enterprisein gebruik wijze voor op de dood, waarbijzeelkaarzwaar
te nemen zonder z'n irriteren.
volledige bewapening
en besluit terug te keren naar Aarde. Men 17: Fusion
vreest dat deze zwijgzame vijand weer missie datum: onbekend. Eersteuitzending:
terugkomt. Met manen machtwordt gewerkt 27-2-2002
om de phasecannonszelf te installeren. De
Enterpriseontdekt een
testszijn hoopvol, maar op de vijand lijkt het
schip met Vulcans,die
effect wat minder.
wat anders zijn dan
anders. Deze houden
13: DearDoctor
wel
van
emoties.
missie datum: onbekend. Eersteuitzending:
T'Pol is sceptisch
23-1-2002
maar Archer is blij met
De
Enterprise deze groep mensen. Echter,niet alle Vulcans
onderschept een klein kunnen goed omgaan met hun emoties en
pre-warp schip. De T'Pol wordt geestelijkaangevallendoor een
mensen aan boord opdringerig type.
zoeken geavanceerde
rassendie hun wellicht
kunnen helpen. Hun
eigen ras dreigt ten onder te gaan aan een 18: RoguePlanet
slopende ziekte. Archer vraagt Doctor Phlox missie datum: onbekend. Eersteuitzending:
te helpen. Echter,er is nog een ras op de 20-3-2002
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Op een planeet zonder zon
vindt Archer een groep
jagers. Ze zijn op jacht
naar bijzonder wild. Archer
wil dat wel eens zien, maar
ziet tot zijn verbazing heel
wat anders, namelijk een
oude vriendin. Als hij zich
realiseert dat
het wild
eigenlijk intelligente wezens zijn, die hem ook
nog eens om hulp vragen, moet hij natuurlijk
wel ingrijpen.
19: Acquisition
missie datum: onbekend. Eerste uitzending:
27-3-2002
Ferengi komen via een
list aan boord van de
Enterprise en schakelen
de
bemanning
uit.
Gelukkig
zat
Trip
in isolatie en kan
onbemerkt
proberen
de zaken weer recht te
zetten. De Ferengi proberen de goudschatten
van de Enterprise te vinden. Een plan wordt
gemaakt om de Ferengi in de val te lokken.
20: Oasis
missie datum: onbekend. Eerste uitzending:
3-4-2002
De
bemanning
van
de
Enterprise gaat
op
onderzoek
uit
in
een
verlaten schip. Er wordt
voor gewaarschuwd
dat
het hier om een spookschip
gaat en dat lijkt nog waar
ook. Dan blijkt er een hele
kolonie van mensen op het
schip te wonen, of toch niet? Archer wordt
gedwongen om de bewoners te helpen met
reparaties, maar deze bewonders dragen een
verschikkelijk geheim met zich mee.
21: Detained
missie datum: onbekend. Eerste uitzending:
24-4-2002
Archer en Mayweather
worden
gevangen
genomen
door
een
ras dat alle Suliban als
criminelen behandelt.
Alhoewel het eerst om
een vergissing lijkt te
gaan, wordt de behandeling er niet beter
op als ze ontdekken dat Archer al in contact
is geweest met Suliban. Archer besluit dat
deze mensen bevrijd moeten worden en
organiseert een masale uitbraak.
22: Vox Sola
missie datum: onbekend. Eerste uitzending:
1-5-2002
Een geheimzinnge wezen
nestelt zich onbemerkt op de
Enterprise. Als het ontdekt
wordt, neemt het al snel een
aantal bemanningsleden in
zich op, die zich lijken te
vermengen met het wezen.
Dat maakt het onmogelijk

het wezen aan te vallen. Ook communiceren
is bijna onmogelijk, maar Hoshi probeert het
toch, onder het kritische oog van T'Pol.
23: Fallen Hero
missie datum: 9 Feb. 2152. Eerste uitzending:
8-5-2002
De Enterprise moet een
Vulcan
Ambassador
ophalen,
welke
in
schande
aftreden
moet.
T'Pol
had
deze
vrouw
altijd
bewonderd maar is nu
zwaar teleurgesteld in haar. Er is echter veel
meer aan de hand en Enterprise wordt al
snel aangevallen. De Ambassador wil echter
niets zeggen en daarmee loopt de Enterprise
gevaar. Dus besluit Archer de Ambassador
eenvoudig terug te brengen.
24: Desert Crossing:
missie datum: 12 Feb. 2152. Eersteuitzending:
8-5-2002
Trip en Archer worden
uitgenodigd
in
een
woestijnkamp.
Echter, de
uitnodiging
is niet alleen
uit vriendelijkheid, de man
wil hulp in z'n strijd tegen
z'n onderdrukkers. Archer
kan natuurlijk niet helpen,
maar voordat hij hem dat
kan vertellen komt het kamp onder de aanval
van de tegenpartij. Archer en Trip vluchten de
woestijn in en moeten daar zien te overleven.
25: Two Days and Two Nights
missie datum: 18 Feb. 2152. Eersteuitzending:
15-5-2002
De bemanning
bezoekt
Risa voor wat ontspanning.
Iedereen heeft zo z'n eigen
ervaringen.
Archer krijgt
een relatie met een vrouw
met een verborgen agenda.
Trip en Reed vinden twee
aantrekkelijke
vrouwen,
die eigenlijk geen vrouwen
zijn en beiden van hun bezittingen afhelpen.
Hoshi heeft een aangename ontmoeting en
Mayweather krijgt een ongeluk. Als T'Pol
hiervoor Doctor Phlox uit z'n slaap moet halen,
wordt dat haar niet in dank afgenomen.
26: Shockwave, Part I
missie datum: onbekend. Eerste uitzending:
22-5-2002
Enterprise
benadert
een
planeet met een instabiele
atmosfeer.
Ondanks
het
opvolgen van de strikte
instructies, zet de shuttle
de atmosfeer in brand en
komen
alle
bewonders
om het leven! Er is echer
meer aan de hand. De
Suliban zitten erachter. Dan duikt ook het
bemanningslid van de toekomst weer op en
waarschuwt de Captain. De Suliban willen
Archer ook hebben. Echter, deze wordt
meegenomen naar de toekomst. Deze blijkt
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dan al kompleet vernietigd en er is geen weg
meer terug!
Het vervolg komt pas in het volgende
Seizoen!
Het tweede seizoen

Het tweedeseizoengaat natuurlijk verdermet
het ShockwavePart 11, waarbij we natuurlijk
niet kunnen wachten hoe het afloopt.
Het tweede seizoenzal ook nog wat gaten
in het verleden opvullen. Bijvoorbeeld zien
we in de 50e aflevering van Enterprise al
weer, toevallig geregiseerddoor LeVarBurton
(Geordi La Forge), de dagen van het NX
testprogramma, waarin Tucker werkt met
Captain Jefferies(van de Jefferiestubes) en
Archer in competitie is met A.G. Robinson
voor de Warp 2 testvlucht
Verder weten we uit de film First Contact
dat de Enterprise-Evan Picard een Borg
sphere in het verleden van de aarde heeft
vernietigd. De brokstukken hiervan worden
in het poolijs ontdekt, inclusief twee drones.
Als ze ontdooien blijken dezenog functioneel
en al snel worden de onderzoekersen hun
transportschipgeassimileerd.Dat belooft dus
een interessanteen spannendeaflevering te
worden.
En dan de cliffhanger van seizoen twee. Dit
is meteen de meest ambitieuze aflevering
sinds de pilot, met de meest verschillende
sets en het grootste aantal gast acteurs.We
zien Klingons, Vulcansen Sulibansen onze
geheimzinnige,vagevijand 'uit de toekomstis
er ook weer (of nog steedseigenlijk)
In dezeafleveringkomt de Aardeonder aanval
en Enterprisewordt teruggeroepen. Archer
denkt te weten waarde aanvalvandaankwam
en zet echter koersnaarde Delphic Expanse.
Dit gebiedstaatbekendalseengebiedwaarin
schepengeheimzinnigverdwijnen.
Vanzelfsprekendvolgt de ontknoping dan pas
aan het begin van het derde seizoen.
Kortom, ook het tweede seizoen belooft
zeer spannend en interessant te worden.
Helaas is op dit moment nog onbekend
waneer Enterprise,seizoen2 op video wordt
vrijgegeven. Het staat voor dit jaar nog niet
op het programma, maar we houden jullie
natuurlijk op de hoogte.

.
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The Emergency Mail Hologram
Bestelezers,
Uw EMH is weer van de partij en zo ook enkele schrijvers van brieven. Wederom is er niet veelpost
binnengekomen, dus ik ga maar uit van wat mijn vrienden onder de mensen zeggen en dat is dat
als de mens zwijgt dat het dan allemaal goed is. Het gezegde 'spreken is zilver, zwijgen is goud'
wordt in elk geval eer aan gedaan. Wel bemoeilijkt dit mijn werk enigszins: brieven die er slechts in
weinige getale zijn beantwoorden is geen gemakkelijke taak. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat ik
deze taak niet aankan. Ik zet mij ervaar in met dezelfde goede en bekwame inzet waarmee ik ook
Voyager'sdoctor geweest ben gedurende onze zevenjaren in het Delta kwadrant. Waarschijnlijk
wilt u nu wel eens weten wat uw medelezersmij geschreven hebben, dus hier komen de brieven:
Het verwonderd me dat jullie niet aanwezig
waren op de 'FACTS' in Gent laatslede in
oktober, jullie hebben iets gemist.
Jullie clubblad verbeterd keer op keer,
waarom kunnen de belgische clubs dit niet?
Ik wil jullie ook nog eens bedanken voor de
'PRIORITYZEGEL'nu krijg ik me clubblad op
tijd, nogmaals dank!!!!!
Ik hoop jullie binnenkort weer te mogen
ontmoeten op een conventie, liefst niet te ver
van de belgische grens of is het niet mogelijk
eens een conventie te laten doorgaan in
Belgie, het zou een goede rede zijn om
nog meer belgen kennis te laten maken met
'TFD'.
Ik heb al in me vorige brief gemeld indien je
een medewerker zoekt, ik altijd bereidt ben
me steentje bij te dragen.
Hierbij stuur ik me adres dat jullie mogen in
het blad zetten, om in contact te komen met
andere belgische leden en ook natuurlijk de
nederlandse leden.
Doe zo voort en nogmaals dank!!!!!!!!!!!
Jullie zijn de beste

JOURQUIN DOMINIQUE
PONTWEG 75
9890 GAVERE BELGIE

HALLO ALLEMAAL
Na lang schrijven, hier terug een briefje van
de 'OUDE BELG'.
Eerstwil ik jullie alle een voorspoedige SFjaar
toewensen.
Ik wacht vol ongeduld naar het eerste
nummer van 2003 alsook me lidkaart.
Ik hoop dat jullie ondertussen het kunnen
regelen hebben om als belgisch lid ons
lidkaart in belgische winkels te kunnen
gebruiken.

Beste 'Oude Belg',
Dank u voor uw brief. Het eerste nummer heeft
u inmiddels wel gehad, alsmede de ledenpas. Als
het goed is, heeft u ook nummer twee inmiddels
in uw bezit. Hopelijk is hiermee uw ongeduld
beloond. Hoewel het jaar inmiddels alweer een
goed eind op weg is, wens ik u ook nog een voorspoedige restant van het jaar. Wat het gebruik
van een pas in de winkels in uw land betreft,
daar kan ik helaas niets over zeggen, in mijn tijd
zijn al die passen en kaarten en wat u al niet
meer heeft niet meer nodig. Dat is dan allemaal
overbodig geworden. Het enige wat men dan
nog behoeft, zijn Federation Credits. Tenzij men
zaken doet met de Ferengi, dan raad ik aan om
vooral veel Gold PressedLatinum op zak te hebben, maar dat even terzijde. Hopelijk ontmoeten
mijn vrienden bij de TFD u ook snel of mogelijk
hebben ze u al mogen begroeten bij Medeon, 18
mei jongstleden. Tevensspreekik nog de hoop uit
dat u op deze manier in contact komt met vele
andere Belgischeen Nederlandse fans.
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Best Hologram,
Ik heb vandaag de zogenaamd laatste
afleveringen van 2 van mijn lievelingseries
gezien.
De laatste aflevering van Farscape op de BBC
die me van zeer blij tot in totale verbijstering
achterliet. Jammer dat de ST:TNG film me
lang niet zo raakte. Het eerste uur was
gewoon slecht. Het huwelijk was lang niet zo
emotioneel en lekker klef als het had kunnen
zijn en ook de incrowd grapjes waren dit
keer niet leuk en dan die achtervolging in
range rovers door een ondefinieerbaar ras,
het leek wel Star Wars. Het 2e uur was echter
veel beter en soms zelfs heel goed. Vooral
de ruimtegevechten waren geweldig, zelfs
nog beter dan in First Contact. Het op elkaar
inrammen van de Enterprise en de Scimitar
was prachtig. Het 2e uur maakte zoveel goed
dat het voor mij toch de 2e ST:TNG film is.
Duidelijk beter dan Generations en iets boven
Insurrection. Wel is duidelijk dat een Star Trek
film staat of valt met een geloofwaardige
vijand. De kloon is vergezocht en de Remans
als enge gefrustreerde achterneefjes van
de Romulans hebben potentie. Toch had ik
liever gewoon de Romulans als vijand gezien,
gewoon een vijandige fractie aan de macht.
Ik denk dat ik de film nog een keer in de bios
ga zien, maar niet 3 keer zoals First Contact.
B Kuijt, Amsterdam
Bedankt voor uw brief, jammer dat die lievelinqsseries ten einde gekomen zijn, maar dat geeft u
weer meer tijd om de avonturen van mij en mijn
collega's op de Voyager nog weer eens te bekijken, dat blijft altijd de moeite waard. Wat die
film betreft: wat kan ik zeggen?Hij was natuurlijk
veel beter geweest als ik erin meegedaan had.
Mijn speech bij een huwelijk is zo goed, door
kan niemand aan tippen, moor helaas voor de
Rikersen u allen als kijkers kon ik niet aanwezig
zijn wegens andere verplichtingen. Wat klonen
betreft, dat is mogelijk in de wetenschap, zelfs in
uw tijd al voor een deel, moor medischethisch gezien is het zeker niet correct om dit
voor een dergelijk doel te doen. Gelukkig vond u
in elk geval de special effects de moeite waard,
ik begreep dat hiervoor ook volop werk verricht
is. Veelplezier de tweede keer, als u niet al geweest bent.
Met deze laatste brief, besluit ik het weer voor
deze maal.
Tot de volgende keer,
UwEMH
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Romulan en Vulcan weetjes
In 7966 werd in de episode 'A Universeof Strange New Worlds' voor het eerst een nieuw ras geïntroduceerd, de Vulcans.
Vooral in de gestalte van mister Spock (Leonard Nimoy) brachten de Vulcans vele beginnende
televisiekijkersaan het huiveren, met name hun satanisch uiterlijk, omhoogstaande wenkbrauwen,
puntige oren en hun gemis aan emoties.
Wie kent er niet de legende van Romulus en
Remus, de twee broers die Rome stichten. In
de episode 'Balance of Terror' zien we op de
sterrenkaarten dat Romulus een zusterplaneet
heeft, Remus. Hier komt de naam Romulans
vandaan. Een Romulan ambtenaar wordt
genoemd een Praetor en een Romulan officier
een Centurion, zie ook hier het verband tussen
het oude Rome.
Overigens zien we we in 'Nemesis' dat er ook
een planeet Remus bestaat.
Zoals jullie weten zijn de Vulcans en Romulans
onomstotelijk verbonden met Star trek. We
hebben daarom een lijst met de belangrijkste
episodes van TOS en de films met de TOScast samengesteld waarin diverse weetjes,
gebeurtenissen en onthullingen voorkomen
gedurende de 35 jaar dat Star trek bestaat.
Star Trek: The Original

zelfs door muren gaan en zelfs over enige kilometers kunnen plaatsvinden. (episodes 'The
Omega Glor>.:','A taste of Arrnaqeddop')?
Episode:
Amok Time
Spock ondergaat het eens in de 7 jaar
voorkomende paargedrag genaamd Pon Farr
en gaat terug naar Vulcan om of een vrouw te
nemen of daar te sterven.
Note:
Introductie van de planeet
vulcan, het Vulcan
paargedrag genaamd
Pon Farr en de uitspraken 'Live
Long and Prosper en 'Peace
and Long Life'.
Wisten jullie dat we Spock kennen als zijnde
emotieloos, maar we hebben geleerd dat hij
over diepe en sterke emoties beschikt welke
constant onder controle worden gehouden
door zijn Vulcan training?

Series

Episode:
The Enemy Within
Een transporter ongeluk splitst Captain Kirk in
2 personen, een soort Dr Jekyll en mr Hyde,
echter de een kan niet zonder de ander overleven.
Note:
Introductie van de Vulcan
nervepinch
Wisten jullie dat de Vulcan nerve pinch ook
voor komt in het spel 'Star trek: Hidden Evil'?
Episode:
Balance of Terror
De Enterprise ontmoet een Romulan schip in
een dodelijk kat en muis spelletje nadat een
aards ruimtestation langs de neutrale zone is
vernietigd.
Note:
Introductie van de Romulans,
de Romulan Neutral Zone
en hun cloaking device.
Onthulling van een
oorlog tussen de aardbewoners en de Romulans 100
jaar geleden. Hun Vulcanachtig uiterlijk en voorouders.
Wisten jullie dat mister Scott zei dat de
grootste technische zwakheid in de Romulan
schepen de impulse drive was, hiermee waren
de schepen zelfs langzamer dan de Starfleet
schepen?
Episode:
Dagger of the mind
De Enterprise onderzoekt de Tantalus 5 straf
kolonie waar crimineel gestoorden worden
mishandeld met een apparaat dat het zenuwstelsel neutraliseert.
Note:
Introductie van de Vulcan
geestversmelting (mindmeld)
Wisten jullie dat de Vulcans zelfs suggesties
bij een ander persoon kunnen opdringen die

Episode:
Journey to Babel
De opdracht van de Enterprise om een aantal
zeer belangrijke ambassadors naar een
belangrijke conferentie te brengen, wordt
bedreigd door terroristen.
Note:
Introductie van Spocks
ouders Sarek en Amanda.
Sarek was gekozen tot een
belangrijke ambassador.
Vulcan bloed is groen.
Episode:
The Enterprise Incident
De Enterprise wordt gekaapt door de Romulans
terwijl Spock en Kirk in het geheim een nieuw
Romulan cloaking device trachten te stelen.
Note:
Het ontdekken van een
verbintenis tussen de
Romulans en Klingons, waar
bij de Romulans gebruik
maken van Klingon cruisers.
Wisten jullie dat het eerste Klingon schip wordt
geidentificeerd door mister Scott, als zijnde
een Klingon D-7gevechtskuiser?
Episode:
The Savage Curtain
Kirk en Spock bevechten zij aan zij diverse historische figuren gecreëerd door een Excalbian
welke het menselijk concept tussen goed en
kwaad bestudeert.
Note:
Introductie van Surak, de
grondlegger van de Vulcan
filosofie van de logica en
degene die het Vulcan ras vele
eeuwen geleden verenigde.
Episode:
Is there in Truth no Beauty
De Enterprise herbergt een entiteit genaamd
Kolos wiens Medusaans ras buitengewone
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Engelina Wessel
mentale en navigationele eigenschappen bezit,
echter hun verschijning kan de mens waanzinnig maken.
Note:
Introductie van het
Vulcan IDIC (Infinite Diversity
in Infinite Combinations)

De films
Film: Star Trek: The Motion Picture
De originele Enterprise crew is herenigd om
een krachtig machinaal vernietigingsapparaat
genaa d V'Ger dat richting aarde gaat te
stoppen.
Note:
Spock accepteert zijn
menselijke kant en de
emoties die hierbij
noren. Introductie van de
Vulcantraining om zich van
emotie te ontdoen genaamd
Kolinahr
Film: Star Trek 1I:~he Wrath of Khan
Khan Noonian SinSjh ontsnapt van de gevangenis die de planeeet Ceti Alpha V geworden
is en steelt tegelijl<ertijd het Genesis apparaat
met de bedoeling hiermee wraak te nemen
op Kirk
Note:
Dood vanöpock. Introductie
van Saavik, een Vulcan
Starfleet kadet en Spock's
protégée.
Wisten jullie dat in Star Trek 11, captain Kirk zijn
verjaardag had en dpt hij een fles Romulan ale
kreeg van doctor McCoy?
Film: Star Trek Ijl: The Search for Spock
Captain Ki k steelt de Enterprise en keert terug
naar de GfnesiS planeet om Spocks lichaam op
te halen om zijn ziel (katra) te herstellen, welke
was doorpegeven aan doctor McCoy.
Note:
Introductie van de Vulcan ziel
(katra) en de Fal Tor Pan
(refusion ritueel) . Spocks
lichaam regenereert en zijn
katra is gered.
Wisten jullie dat in 1975 Leonard Nimoy een
autobiography heeft geschreven genaamd
'I am not Spoek'? Hierin verklaart hij dat hij de
Vulcans niet haat maar een diepe bewondering
voor ze heeft. En als iemand tegen hem zegt
dat hij Leonard Nimoy niet meer kan zijn maar
wel ieder ander personage die hij maar wil zijn,
verklaart hij, ik zou Spock willen zijn, ik hou,
respecteer en bewonder hem. Later schreef hij
in 1996 nog het boek 'I am Speek' waarin hij
zich meer met Spock identificeert en probeert
oude misverstanden uit de weg te ruimen.

END TRANSMISSION

Fedcon 2003

loyce Geurts en Kirsten Bloemsma

Van 2 t/m 4 meijongstleden was het weer zover. In het Maritim Hotel te Bonn vond eenvan Europa's
grootste, zo niet dé grootste, conventie plaats: FedconXI.
Op dat moment was Denise Crosby al
De Nederlandse vertegenwoordiging was
aanwezig en bezig met het afnemen van
weer aanzienlijk. Wij alleen al waren er met
interviews. Een van de eersten bij wie dat
een groep van 14 naar toe getogen en
gebeurde was onze eigen Chantal de Jong,
daarnaast waren er nog vele anderen.
met Borg-Teddy. Leuk detail hierbij was, dat
De aanwezige gasten mochten er ook zijn.
Denise voortdurend kaartjes met vragen in
Naast de Star Trek acteurs Nana Visitor (Kira
haar handen gedrukt kreeg van een van haar
Nerys), Marina Sirtis (Deanna Trol), [ohn
medewerkers. Vragen die zij vervolgens aan
Billingsley (doctor Phlox), Linda Park (Hoshi
Chantal stelde.
Sato), Ethan Philips (Neelix), Cirroc Lofton
Om 12 uur werd het deel van
(JakeSisko) en Vaughn
het hotel waar de conventie
Armstrong (admiral
gehouden werd geopend
Forrest - ENT en diverse
en konden we eindelijk naar
aliens in VOY en DS9)
binnen.
waren er ook nog
Leni Parker (Da'an) en
Maar nog niet alle rijen van
Robert Leeshock (Liam
die dag hadden we gehad, nu
Kincaid) van Earth Final
was de rij voor handtekeningen
Conflict, Gil Gerard
In de panels kon je een aardige indruk krijgen
van de acteurs die niet in de
(titelrolspeler) uit Buck
van de persoon achter het personage.
officiële sessieszaten aan de
Rogers,Tracy Scoggins
Marina Sirtis bijvoorbeeld is een zeer pittige
beurt. De rest van het weekend
(captain Lochley) en
tante, die geen blad voor haar mond neemt.
moesten we wel nog een paar
Iason Carter (Marcus
Ze omschrijft het verschil tussen haar en Troi
maal in rijen staan, namelijk
Cole) van Babylon 5,
dan ook als volgt: 'Troi is zeer damesachtig,
zaterdag bij de officiële
Anthony Stewart Head
Marina is dat niet'. Nana Visitor is heel lief
[ohn Billingsly
handtekeningensessie en
(Giles) uit Buffy en
en
aardig. Ondanks dat zij pas zaterdag
Tijdens de openingsceremonie,
zondag voor de handtekening
Ray Parks(Darth Maul
gearriveerd was op het vliegveld (en dus een
met een biertje en zijn vrouw
van Denise
- Star Wars Episode
enorme jet-lag
op het podium:
Crosby, maar
II en Toad - X-Men).
moest hebben),
'I brought my two favourite
vergeleken met
And last but definitely
bleef zij vriendelijk
things, my beer and my wife'.
vrijdag was dat
not least was Denise
lachen, geduldig
Tijdens de sluitingsceremonie,
'peanuts'.
Crosby (Tasha Var,
en straalde zij
met een biertje en zijn vrouw
Sela) aanwezig om
werkelijk
op het
(óók met een biertje): 'Now I'm
De rest van de
filmmateriaal op te
podium, ook
going home with my wife and
dag konden
nemen voor haar
zaterdagavond
two beers!'
we nu vrij
nieuwe documentaire
laat nog.
besteden met
Trekkies 2.
Misschien dat haar
Over waarom doctor Phlox
rondkijken in de
huwelijk van drie
Donderdag
altijd lacht: 'omdat hij nu voor
weken geleden
Hel weekend begon
het eerst van zijn leven een
daar ook nog aan
voor onze groep al
regelmatig salaris krijgt'.
Cirroc Lofton
bijdroeg .....
op donderdag 1 mei,
Toen hij net begon aan zijn rol als
Linda Park is een
met een dagje Bonn en
Jake Sisko werd hij door iedereen
handelarenruimte of de artklein, tenger,
's avonds lekker uit eten in het centrum van
gewaarschuwd
om
geen
tweede
rooms en het bijwonen van
heel lief ogend
de stad.
Wil Wheaton (Wesley Crusher) te
Q&A panels van de acteurs.
vrouwtje, maar
worden. Dus hij deed het volgende:
Ook waren er dit jaar fotoook zij blijkt een
Vrijdag
Hij zorgde dat hij donkerder werd,
sessiesmet de acteurs, waarbij
pittige dame
Op vrijdag was de start van de conventie.
hij werd langer en bovendien werd
je tegen betaling (15 euro)
op het podium,
hij geen probleemoplosser, hij werd
Zo'n dag bestaat voor ons dan voor het
met ze op de foto kon. Dit
echter wel op
gewoon een kind dat kinder-dingen
grootste deel van de lijd uit wachten in rijen.
was op deze conventie nieuw
een leuke manier.
Eerst alom 9 uur 's ochtends in de rij om de
deed en daarbij in de problemen
en er werd door de meesten
[ohn Billingsley
toegangsbewijzen en eventueel de conventiekwam, net als een normaal kind.
volop gebruik gemaakt van
valt het best te
packs op te halen, vervolgens in de rij voor
deze mogelijkheid. In eerste
omschrijven als
Bij de vierde auditie voor de rol
de kaarten voor volgend jaar, om toch maar
instantie was er sprake van
'prettig gestoord'
van
[ake
Sisko
waren
er
nog
drie
zo goed mogelijke plaatsen te bemachtigen.
dat de foto tevens gesigneerd
of als lolbroek.
En dan op naar de volgende: de rij voor de
kinderen over: de andere twee leken
zou worden, maar dit ging
Zijn vrouw Bonnie
toegang en voor de officiële Fedcon stand
op elkaar en hij was anders: 'hij leek
achteraf toch niet door.
(die in een van
om daar de ontbrekende conventie-packs op
op zichzelf'.
de komende
Hij dacht dat Aron Eisenberg (Nog)
te halen voor degenen die van tevoren een
Op vrijdagavond om 19 uur
afleveringen van
T-shirt besteld hadden en om foto's te kopen
van zijn eigen leeftijd (toen 14) was.
was de openingsceremonie
Enterprise te
voor de officiële handtekeningensessie.
Toen hij 4 maanden later iemand in
waarbij alle gasten, behalve
zien zal zijn) was
de gang tegenkwam die hem gedag
Tevens kon je daar ook een kaartje (à 10
Nana want die zat nog in het
meegekomen naar
zei
met een bekende stem, moest hij
euro) kopen voor een handtekeningensessie
vliegtuig, aan de bezoekers
de conventie en
heel diep nadenken en had toen pas
van Nana Visitor en/of Anthony Stewart
werden voorgesteld. Daarna
met zijn tweeën
in de gaten wie het was en dat Aron
Head, die niet in de Fedconprijs inbegrepen
waren er nog enkele Q&A
stalen zij werkelijk
toch
wel
een
flink
aantal
jaren
ouder
zal.
sessies,waarna de eerste dag
de show. Vaughn
was.
er alweer opzat.
Armstrong is

•

omkoping resultaat had, of het feit dat zijn
optreden gewoon zeer entertainend was en
ontzettend goed in elkaar zat, met daarbij
een heel mooi kostuum, blijft nog even in het
midden. In elk geval ging hij naar huis met
de 'Best Look-a-like' prijs die avond. Klasseen
gefeliciteerd!!! Na afloop van het programma
kon je nog naar de disco of de bar, waar
enkele van de acteurs ook aanwezig waren,
die tot diep in de nacht hebben gefeest.

een zeer en
laste man
van het publiek goed weet vast te houden.
Hij heeft dan ook veel te vertellen, want
hij heeft maar liefst 11 verschillende rollen
in Star Trek gespeeld! Ethan Phillips is een
Nana Visitor
Haar beweegt niet in de toekomst: de duur
van het in model borstelen en fixeren van
haar korte kapsel: maar liefst 45 minuten.

Over de honkbal aflevering 'Take me out
to the holosuite':
Dat was de eerste keer dat ze een honkbal
grote moppentapper en Cirroe Lofton stond
geen seconde stil op het toneel en is een
hele gewone jongeman gebleven zonder
sterallures.
Zaterdag
Op zaterdag was er naast de panels, de
dealers-ruimte, de art-rooms, de fotoen handtekeningsessies ook nog de
kostuumwedstrijd. Hierin waren weer een
aantal zeer bijzondere deelnemers te zien,
waaronder
Marina Sirtis
zowaar ook twee
.Over haar idee voor
Nederlanders.
een nieuwe serie:
De ene zette een
'The Rikers in Space', personificatie
een half uur durende
van een
comedy over Deanna
Taelon neer
en Wil! Riker en hun
als 'The Dutch
hondje Worf.
Companion'.
.Over Insurrection:
De andere
Picard is net Mozes,
Nederlandse
die de Joden uit Egypte
deelnemer,
leidt.
een van onze
.Over uiterlijkheden:
reisgenoten,
Een vrouw die een Edwin, gaf een
decolleté
krijgt,
mooie show
verliest meteen haar weg als FCA
brein.
Liquidator Blok.
Toen Deanna
Troi's
Een zeer uniek
decolleté
verdween,
gebeuren voor
kwamen meteen haar
een Ferengi,
hersenen weer terug.
want hij trad
.Over de TroijWorf
zowaar gratis
relatie:
voor ons op
Geen idee hoe deze met zijn lied
tot
stand
kwam,
'Latinum' (op
waarschijnlijk
hadden
de melodie van
de schrijvers wat te
'Yesterday') en
veel 'Beauty and the
de juryleden
Beast' gezien.
kregen nog geld
toe ook. Of deze

Zondag
En nu was de laatste conventie-dag
alweer aangebroken. Eerst nog even een
handtekening bemachtigen van Denise
Crosby en de laatste aankopen nog doen.
Vele conventiegangers hadden het nu wel
gehad, iedereen was moe gezeten, gehangen
en gestaan. Gelukkig was het mooi weer
in haar hand had en ze was nooit goed
geweest in sport. Iedereen op de set
vreesde dat het tig keer over moest en dat
het een latertje werd, terwijl het al niet
vroeg meer was. Nana werd er een beetje
verbeten van en had iets van: 'het moet
goed gaan' En ja hoor, het was de eerste
keer meteen raak. Voor ze het wist zat ze
opeens bij iedereen op de schouders, net
buiten en kon je daar even een time-out
nemen in het gras, of even lekker gaan
zitten in de lobby van het hotel. Hier werden
wij nog geïnterviewd door iemand van de
jongerenzender van de radio.
Daarna nog naar de laatste panels en
uiteindelijk was er de closing ceremony,
waar enkele van de gasten nog een klein
optreden voor
ons verzorgden.
Anthony Stewart
Head zong een
lied uit de musical
Chess (hij had
tijdens zijn Q&A
ook al 2 liedjes
voor ons gezongen
waarbij hij zichzelf
begeleidde op
gitaar), Vaughn
Armstrong speelde
op zijn ukelele en
mondharmonica
en zong 2
parodische liedjes.
Ethan Philips en
Nana Visitor deden
Linda Park
een poging tot
Over Dominic Keaton's
het
vertellen van
opmerking van vorig
een mop in het
jaar dat hij de kapitein
Duits, alleen was
was: 'he really thinks
dit niet geheel
he is the captain'.
verstaanbaar,
zodat voor
bezoekers die Duits niet als moedertaal
hadden, de clou een beetje onbegrijpelijk
was (het was iets over een zoveel jaar
getrouwd echtpaar dat uit eten ging en
Nana noemde zichzelf een 'Schwein', maar
de rest. .... ?). Als laatste gaf Linda Park nog,
samen met iemand van de organisatie, een

korte demonstratie
van de Rumba.
Maandag
Op maandag na
een rustig ontbijt
nog even een paar
uurtjes de stad in en
weer huiswaarts.
Het weekendje
Fedcon zat er
helaas weer op.
Volgend jaar
wordt FedconXII
gehouden van 21
tjm 23 mei. Voor
info kun je kijken op
www.fedcon.de. Let
als en ster bij een echte wedstrijd. 'Zo blij
waren ze dat ze naar huis konden'.
Over Gul Dukat/Marc Alaimo: Marc is een
schat, hij komt regelmatig eten, maar als ik
hem op de set tegenkwam als Gul Dukat,
dan had ik echt een hekel aan hem en kon
hij maar beter uit mijn buurt blijven.

op: hoe eerder je boekt hoe goedkoper het is
én hoe lager je toegangsnummer, wat weer
inhoudt dat je een betere plek in de zaal hebt
én eerder de handtekeningsessie in mag.

Ethan Phillips
Idee over toekomstige films:
waarschijnlijk een combinatie
acteurs uit diverse series.

van

Over het vertrek van Neelix uit
Voyager: daar was hij eigenlijk wel
blij mee, want wat had Neelix op
de aarde te zoeken, zeker als de
rest van de crew z'n eigen gang
gaat en uitwaaiert. Moest ie dan
maar een restaurant openen of zo?
Over Robert Beltran (Chakotay)
in de aflevering 'Tattoo': Hij heeft
de duurste bilspleet van iedereen.
Eerst is hij digitaal weggehaald,
maar dat stond onnatuurlijk,
waarna zij hem er weer digitaal
hebben moeten invoegen. Dit
grapje kostte de studio 25.000
dollar!

END TRANSIvIISSION

Uit de doos

Harm Koopman

Na alle moois dat verscheenrondom dejaarovergang van 2001 naar 2002 met betrekking tot
het 35-jarige bestaan van Star Trek- The Original Seriesbekroop iedereStar TrekTrading (a.rd
verzamelaareen beetje het gevoel van wat zou RittenhouseArchivesons nog meer kunnen bieden
dan dat Fleer/Skyboxal, in haar bijna 10 jarige bestaan, op de markt heeft gebracht.
de hoeveelheid bijzondere kaartjes bij
Rittenhouse Archives toch nog steeds verder
toeneemt.
Ondanks dit alles is iedere set die is
verschenen in de loop der jaren net iets
anders van opzet en inhoud en dat blijf ik
toch een hele prestatie vinden na inmiddels
meer dan 45 sets die sedert 1975 zijn
uitgegeven.

Nadat Rittenhouse Archives aanvankelijk
startte met oversized formaat trading
kaarten, omdat de rechten nu eenmaal bij
Fleer/Skybox lagen, in 1999 en 2000, konden
we daarna ons hart ophalen in 2001 met The
Women of Star Trek Voyager en de in het
vorige magazine besproken 35th Anniversary
Edition.
Eerlijk is eerlijk, Rittenhouse Archives is
duidelijk meer op de (kapitaalkrachtige)
wat oudere verzamelaar gericht dan Fleer/
Skybox. Waaruit blijkt dat? Om te beginnen
zit bij iedere nieuwe set een prachtig
verzamelalbum. Ook Fleer/Skybox deed
dat maar lang niet bij iedere set, de grote
afwezige is natuurlijk een verzamelalbum
voor de Deep Space Nine Profiles set uit
1997.
Behalve het album zelf, stopt Rittenhouse
Archives in ieder album ook nog een
exclusieve promo kaart die je alleen in het
album terug vindt en bovendien bevat het
album vaak ook nog een gesigneerde kaart
iets dat Fleer/Skybox in haar bijna 10 jarige
bestaan nooit gedaan heeft.
Eerlijkheid gebied echter ook te melden dat
er veel van hetzelfde is terug te vinden, denk
maar eens aan bijvoorbeeld kostuumkaartjes,
handtekeningen en specials, alhoewel

een release aan in de lente van 2002 en de
set rolt keurig netjes eind april van de pers.
En wat voor set! Ongetwijfeld de grootste
van Rittenhouse tot op dat moment, alleen
de basis set bestaat al uit maar liefst 180
kaartjes, helaas wel bijna allemaal van het
'snapshot' formaat.
Voor wie deze 'complete' set nog niet
genoeg is, die 'kan zijn hart ophalen met de
vele verschillende specials en laat daar nu
toch na weer eens een nieuw (soort) kaartje
tussen zitten!!!
Behalve de basisset vinden we eerst een
drietal checklists, waarna het dan echt de
beurt is aan de specials. In 1 op de 4 pakjes
vinden we 9 holodeck adventure kaartjes.
Het leukste kaartje uit deze set is zonder meer
'The adventures of Captain Proton', dat deels
in kleur deels in zwart/wit is gedaan.

Ook 2002 zal wel weer iets nieuws en leuks in
petto hebben ..... toch?
Brrr.. ". het promokaartje voor de eerste set
van 2002 is toch wel enigszins een koude
douche. Zoals bekend ben ik niet zo'n fan
van snapshotkaartjes en het promokaartje van
The Complete Star Trek Voyager zijn eigenlijk
zeven kleine afbeeldingen plus het command
logo. Verder is het opnieuw Voyager ondanks
dat de voorlaatste set ook al aan de dames
van Voyager was gewijd. Er zijn opnieuw
sketchafex en handtekening kaarten, ook al
niet erg origineel.
Enfin, Rittenhouse Archives doet deze keer
wat het belooft, het promo kaartje geeft

AOVENTUP.ES
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Daarna is het de beurt aan 9 Formidable
Foe kaartjes, in 1 op de 8 pakjes komen ze
allemaal voorbij: The Kazen, Vidiians, Borg,
Species 8472, Hirogen,
Voth, Think Tank enz. enz. Hoezo Complete?
Daarna is het zover, 9 Voyager Gallery
kaartjes, slechts terug te vinden in 1 per
doos oftewel 1 op de 40 pakjes. De 9
hoofdrolspelers uit Voyager komen aan bod
en iedere kaartje bevat een dia naast het
afgebeelde karakter, leuk om toch weer eens
iets geheel nieuws aan te treffen, zelfs voor
de al jarenlange verzamelaars.

stoppen, zon iet de completist want die
moet nog op zoek naar kostuumkaartjes,
een speciale handtekeningkaart van Robert
Picardo en de gesigneerde Case Topper van
Seven of Nine.

Vervolgens zijn er 25 handtekeningen in
de dozen gestopt. Twee per doos, maar
wat zeker zo leuk is, is dat er drie dubbele
handtekening kaartjes in zitten, te weten:
Tom Paris/B'Elanna Torres, Neelix/Kes, Tuvokj
T'Pel. Verder is zeker ook het feit dat 11 van
de handtekeningen zijn opgemaakt in een
zogenaamde 'adventures of captain proton'
stijl. Wat te denken van een door Kate
Mulgrew gesigneerd kaartje van Arachnia of
Robert Picardo als
President of Earth, geweldig toch, dat creëert
op z'n minst weer enige meerwaarde aan
deze set.
Wie dacht hierna klaar te zijn komt bedrogen
uit, in 1 op de 200 pakjes oftewel 1 op
de 5 dozen zijn ook nog eens zo'n 25
verschillende sketchafex kaartjes verstopt.
Cris Bolson, [ohn Czop, Dan Schaefer, Pablo
Raimondi en
Warren Martineck doen weer hun uiterste

best. Alhoewel, Pablo Raimondi gaat even
de fout in, hetgeen twee sketchafex kaartjes
oplevert van Admiral Paris, een goede en een
error kaartje.
Oké, wie aan 252 kaartjes, incl. het
promokaartje, genoeg heeft kan er nu mee

Om met de laatste te beginnen. Ik krijg nogal
wat vragen in de trend van een Case wat?
Oftewel wat is nu precies een Case Topper.
De totale oplage van The Complete Star
Trek Voyager bestaat uit 10.000 dozen, die
bestond dit keer uit 500 Casesvan 20 dozen.
Oftewel aan iedere Case was een speciaal
kaartje toegevoegd, aangezien bijna niemand
particulier 20 dozen koopt komen deze Case
naar verluidt zijn deze nooit aan de dozen
Toppers allemaal bij de handelaren terecht
toegevoegd, ze zijn wel in zeer beperkte
en is het van belang of om goede relaties te
oplage geproduceerd maar bleken niet
::-""" verwerkbaar te zijn bij het inpakproces.
Ha, ha, ha.... 258 kaartjes voor The
Complete Star Trek Voyager of toch
weer niet, want wie het verzamelalbum
erbij kocht kreeg nog een derde
kostuumkaartje cadeau, ditmaal van
Chakotay uit 'Caretaker'. Probleem is
echter dat dit kledingstuk zeer bewerkelijk
was en derhalve zitten er inmiddels zes
verschillende versies van dit kaartje in mijn
verzameling maar vermoedelijk zijn er nog
meer variaties
.
hebben met diverse handelaren of gewoon
veel geld neer te tellen want uiteraard zijn er
vaak niet meer dan 500 tot 750 van dit soort
kaartjes, afhankelijk van de totale oplage van
een set. Ditmaal was het een gesigneerde
kaart van de immens populaire Seven of
Nine.
Behalve deze Case Topper, haalde Robert
Picardo een nog schaarsere truc uit, hij
bemachtigde een tachtigtal van zijn eigen
gesigneerde kaarten uit de adventures of
captain proton serie (!) en voorzag die op
conventies doodleuk van de handgeschreven
aanvulling "The Doctor" . Om het allemaal
nog schaarser te maken deed hij dat ook
nog weer eens met drie verschillende
kleuren pen
wat was ik blij tijdens
de DragonCon in Atlanta afgelopen jaar
augustus!!!
Zo komen we dus inclusief alle variaties uit
op 255 kaartjes zonder de kostuumkaartjes.
Deze kaartjes waren dit keer de bekende
klapper op de vuurpijl in de dozen. Twee
verschillende kaartjes waren terug te
vinden in 1 op de 480 pakjes (oftewel 1 op
de 12 dozen). Zo vinden we een stukje stof
van het kledingstuk van Seven of Nine en
van B'Elanna Torres verwerkt in het kaartje.
Oké laten we er dan nu maar mee stoppen,
257 kaartjes is wel weer genoeg, behalve
voor de extreme completist! Want wat
bleek, het kaartje van Torres was er in twee
verschillende uitvoeringen
met een
zwart stukje stof en met een grijs stukje stof.
Tot slot nog een opmerking over de doos,
daarop staat een kostuum kaartje afgebeeld
met een gedeeltelijk wit/grijs stukje stof maar
o Copyright Pat"mount

picture!

AI met al kunnen we terecht spreken
van 'The Complete' om het maar zo te
zeggen, het wachten is nu dan ook op 'The
Complete' TOS, TNG, DSN ! maar voordat
het zover is, als het ooit zover komt, is het
de beurt aan Enterprise, meer daarover in
het volgende Flying Dutchmaqazine of
misschien niet want deze tekst werd in elkaar
gezet voor de MedCon !I

Starfleet Command

III en meer!

Helaaskon ik geen recensiein het magazine van april plaatsen, want ik had een nieuwe computer
nodig om Startleet Command111te kunnen spelen.Mijn oude beestjetrok het allemaal niet meerzo.
Gelukkigheb ik nu een monsterin de hobbykamer staan waar ik, naar ik hoop, de nodigejaren weer
meevooruit kan. Voorzover ik de berichten op internet kan volgen wordt EliteForce11pas ergensin
het voorjaar uitgebracht. Datum is onduidelijk, dus wie weet ben ik hem bij het verschijnenvan dit
blad al wel aan het spelen.
Aan het eind van dit artikel is er nog een heuseprijsvraag met voor de winnaar het spel Star Trek
BridgeCommander,dus leessnel verder!

Ensign Edje
Allerlei extra attributen, zoals b.V. transporter
bommen, zijn weggelaten en de bediening
van de 'normale' functies, zoals bijvoorbeeld
de versterking van schilden, zijn makkelijker
met toetsen te bedienen. Grafisch ziet het er
ook allemaal zeer fraai uit. Met veel plezier heb
ik dit spel dan ook helemaal uitgespeeld!
Voor degenen die de Starfleet Command
serie niet kennen even in het kort: bij dit spel

zou een adventure moeten
zijn, ook op 51f.1-inchfloppen dus ik vrees dat het
een weekje logeren bij
mijn vader gaat worden.
Diversen:

Allereerst zal ik nog een kleine update geven
van wat ik inmiddels toe heb kunnen voegen
aan mijn verzameling. Ik wist niet dat er nog
zoveel software titels bestonden die ik niet
kende, maar gelukkig heb ik bijna alles wat
ik tegenkwam ook daadwerkelijk aan kunnen
schaffen en staat het nu in mijn kast.
Adventure:

Star Trek Collectibles:
een programma vol met
voorbeelden
van Star
Trek collectibles inclusief
(ongetwijfeld gedateerde)
prijslijst. Tevens is er de
mogelijkheid om een soort
mini-database te maken
om je eigen collectie in
te voeren en bij te houden,
compleet met afbeeldingen.
Star Trek Font pack: een flop bordevol Star
Trek fonts.

Star Trek: The Promethean Prophecy: een
adventure op 51f.1-inchfloppen uit 1986. Heb
ik nog niet kunnen spelen, maar mijn vader
heeft nog een hele oude PC met 51f.1-inch
floppy drive dus ik moet deze (en de volgende)
bij hem een keertje aan de praat proberen te
krijgen.

Star Trek: The Next Generation Screensaver:
hier heb ik weinig aan toe te voegen, de naam
zegt genoeg.

Star Trek: The Kobayashi alternative: hier geldt
eigenlijk hetzelfde voor als de Promethean
Prophecy. Deze is uit 1985 en heeft nu de eer
om mijn oudste Star Trek spel te zijn.

Star Trek TNG: Virtual Reality audioclips:
geluidsfragmenten e.d. op flop uit de desbetreffende serie.

Star Trek V: The Final Frontier: deze is op het
moment van schrijven onderweg naar mij. Het

Star Trek Screen Posters: deze is ook op het
moment van schrijven onderweg naar mij.
Bevat veel foto's uit de films.

Zo, inmiddels is het aantal titels in mijn bezit
opgelopen tot 52 en ik ben benieuwd hoeveel
onbekende dingen daar nog bij komen.
Starfleet Command 111:
Ik moet eerlijk bekennen dat
ik een beetje huiverig was
om met SFCIII te beginnen.
Ik zelf vond de eerdere edities wel aardig van opzet,
maar lastig te spelen en
niet zo overzichtelijk
in
het gebruik; kortom ze
speelden niet echt lekker. Ik
had gelezen dat dit bij deze
nieuwe versie verbeterd zou
zijn en inderdaad kan ik volmondig toegeven dat SFCIII
veel gebruiksvriendelijker
speelt dan de andere.
o Copyright
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voer je het commando over een schip met
bemanning. Door het uitvoeren van missies
krijg je prestigepunten en met deze punten
kun je inkopen doen om b.V.. betere schilden,
zwaardere phasers, sterkere motoren, een vakkundiger bemanningslid of een groter schip
aan te schaffen. Naarmate het spel vordert
worden de missies natuurlijk wat lastiger en
is een groter, sterker schip met een vakkundige bemanning erg prettig. Je ziet je schip
vanaf de buitenkant, dus het is wel anders
dan Bridge Commander, waarbij je je op de
brug zelf bevindt en commando's geeft aan je
medebemanningsleden. De eerdere spellen uit
de serie spelen zich in het TOS-tijdperk af, bij
dit nieuwe spel is het tijdvak TNG.
Je kunt in dit spel verschillende campagnes
doorlopen, waarbij er zich een soort verhaal
ontvouwt, maar dit moet je meer als een soort
rode draad zien. Als verschillende rassen maak
je ontwikkelingen mee al is het zo dat niet alle
missies een bijdrage aan dit 'verhaal' leveren.
Je begint als Klingon (oef, wat was die laatste
missie lastig maar hij is te klaren en als jullie

je eigen zwakke plekken in
je schilden en ook om de
zwakke plek in de schilden van je tegenstander
te kunnen bestoken). Ik
vermoed echter dat deze
geachte heer niet van
handige
hulpmiddeltjes
als een tractor beam heeft
gehoord.
Buiten de al
eerder beschreven moeilijke
Klingon missie heb ik dat
oneindige om elkaar heen
draaien niet meegemaakt.
Kortom: ik vond het een
goed en boeiend spel wat
plezierig speelt.
er echt niet uitkomen heb ik nog wel wat
tactische tips) en vervolgens als Romulan en
Federation. Jekunt als elk van deze rassen ook
aparte campagnes spelen om de rest van de
ruimte via het nodige knokwerk te veroveren,
waarbij je in dit laatste geval ook in de huid van
de Borg kunt kruipen. Eerst kon ik de gewone
campagne van de Borg niet spelen maar de
patch die te downloaden is (waar ook een missie bij zit om in de Scimitar te vliegen) heeft dit
euvel gecorrigeerd.
In het begin moest ik een beetje wennen (ik

Als laatste kan ik hier nog aan toevoegen dat er
in het kader van de nieuwe bioscoopfilm een
Nemesis add-on voor SFC 111
is te downloaden
van internet waarbij je een proefvlucht moet
maken met de Scimitar (het bekende schip
van Shinzon). Gelukkig kun je ook de wapens
uittesten omdat je nog aangevallen wordt
door piraten.
Toch valt er nog wel iets van kritiek te zeggen:
de conquest campagnes. In de documentatie
is daar vrijwel niets over terug te vinden terwijl
er al spelende nog wel wat vragen
naar voren komen tijdens het
proberen te veroveren van delen
van de plattegrond. De precieze
details en waarom de je de ene
keer een stuk ruimte wel verovert
en de andere keer niet (het stuk
wordt dan neutraal) is mij niet
duidelijk en ik heb die informatie
ook via internet (nog) niet kunnen
achterhalen. Dit is jammer maar
desalniettemin is SFCIII een leuk
en goed te spelen game.
Mocht je nog de behoefte hebben
om je vrienden virtueel af te knallen: online gamen kan.

had dan ook nooit zo veel tijd besteed aan
de andere SFC-spellen) hoe het aankopen in
elkaar stak en hoe het overzichtsveld werkte,
maar al vrij snel heb je dit in de gaten en dan
loopt de rest van het spel aardig soepel. De
missies vond ik vrij goed te doen, al zitten er
natuurlijk makkelijke en moeilijke tussen. Ik had
op internet gelezen dat een criticus het spel
wat saai vond omdat de schepen de hele tijd
om elkaar heen draaien (het beschermen van

prijSVraag:
••

De prijsvraag bestaat uit het beantwoorden
van enkele vragen en degene met de meeste
goede antwoorden wint. In het geval dat er
meerdere inzenders zijn met de meeste goede
antwoorden wordt de winnaar door loting
bepaald. Antwoorden kunnen gestuurd worden naar de redactie (redactie@tfd.nl of via de
postbus van de fanclub: postbus 135, 3500 AC
Utrecht) o.v.v. 'Prijsvraag Games' en dienen
voor 1 augustus 2003 binnen te zijn.
Vraag 1: Welke bekende Klingon wordt door
ongure elementen bedreigd in de spellen
'Klingon Honor Guard' en 'Klingon'?
Vraag 2: Wat is jouw naam (voor- en achternaam) als hoofdrolspeler in het spel 'Elite
Force'?
Vraag 3: Uit hoeveel cd-rorns bestaat de Star
Trek Encyclopedia (die in de bruine doos, dus
nkl. de Omnipedia)?
Vraag 4: Als welke 3 karakters kun je hel spel
'DS9: The Fallen' doorlopen?
Vraag 5: Hoe heet het schip (het ultra geheime
prototype met holografische technologie) van
de crew in het spel'Away Team'?
Qapla!

:
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DS9 Pockets

Harrn-Ian Wieringa

Star Trek:Deep SpaceNine heeft het op televisiede volle zeven seizoenen volgehouden en daarbij
de diverse verhaallijnen afgesloten. Tochis er nog leven na de televisieserieop het ruimtestation.
Datieven speelt zich af in de boeken.
Vanzelfsprekend is er het één en ander
veranderd. Sisko is natuurlijk niet meer
aanwezig op DS9, nadat hij in de laatste
aflevering zijn plaats tussen de 'Prophets' in
de 'Celestial Tempie' ingenomen had. En ook
Odo zien we niet meer terug. Hij heeft zich
als redder en leider van het Dominion in de
'Great Link' teruggetrokken.
Dat heeft voor DS9 natuurlijk een aantal
consequenties. Kasidy, zwanger, gaat op
Bajor wonen, op de plek en in het huis dat
Benjamin Sisko zo graag had gehad. Major
Kira neemt het commando over op DS9 en
krijgt als eerste officier Commander Vaughn.
Dit op verzoek van Vaughn zelf. Voor Starfleet
is dit niet echt makkelijk, want Vaughn was
jarenlang werkzaam voor de geheime dienst
van Starfleet. Vaughn heeft er echter genoeg
van en hoopt op een beter leven.
Dat wordt niet altijd makkelijk omdat ook zijn
dochter, Tenmei Prynn op DS9 gestationeerd
is.
Nog is uitgegroeid tot een goede officier en
technicus. Hij krijgt hulp van een Andorian,
Thirishar ch'Thane (Shar). Ook die heeft
het niet makkelijk, want z'n moeder is
ambassador en wil niets liever dan dat hij
naar Andor terugkeert. En ze is bereid haar
invloed in StarFleet daarvoor te gebruiken.
Via Shar leren we echter meer over de
Andoriaanse samenleving en hoe hun
complexe voortplanting het voortbestaan
ervan bedreigt.
Dan is er nog Taran Atar, een jem Hadar.
Hij is door Odo naar DS9 gestuurd om te
observeren en zo te leren. Vanzelfsprekend
is dit voor niemand eenvoudig en geeft de
nodige wrevel.
Dax en Bashir hebben een gelukkige relatie
(meestal tenminste), maar Dax kiest voor
een carrière als officier. Moeilijke beslissingen
over leven en dood komen op haar pad. Haar
vorige hosts helpen wel, maar leiden soms
nog tot verwarring. Weet Ezri eigenlijk wel
wie ze zelf is?
Ro Laren komt ook naar DS9, om de baan
van Odo over te nemen als veiligheidsofficier.
Ro kan het best wel goed vinden met
Quark. Quark heeft het echter zwaar in het
economische klimaat, vooral als op een
gegeven moment Bajor nu
eindelijk tot de Federatie lijkt
toe te treden.
A Stitch in Time
Ook Garak is overigens
verdwenen. Hij is op
Cardassiaom daar te helpen
bij de wederopbouw. Van

hem horen we niets meer, behalve in het
boek 'A Stitch in Time' dat uitsluitend
daarover gaat. Dat boek is overigens
geschreven door Andrew J. Robinson,
de acteur die Garak speelde. Het boek is
opgebouwd uit brieven die Garak aan Doctor
Bashir schrijft, waarin hij vertelt wat hem zoal
overkomt en hoe Cardassia
en z'n bewoners veranderen.
Op z'n eigen manier helpt
hij een nieuwe Cardassian
samenleving te weven en de
stukken weer aan elkaar te
naaien.
Avatar, boek 1 &: 2
Dit zijn de eerste boeken over
het leven op DS9 na de serie. Hierin maken
we kennis met de nieuwe karakters en de
bekende karakters in hun nieuwe rol. [ake
doet hierin in B'hala een ontdekking die hem
ertoe brengt om er in het geheim met een
shuttle vandoor te gaan. Van jake horen we
hierna nooit meer wat, althans tot nog toe. Ik
kijk erg uit naar het verhaal over wat er met
[ake gebeurt.
Echter, op DS9 staat het
leven zeker niet stil. De
moord op een Prylar schokt
Kira. Deze Prylar bracht een
geheime profetie. Kira raakt
in gewetensnood en gaat in
tegen de wil van de hoge
geestelijken op Bajor. De straf
daarvoor is hoog. En dan
volgt er nog een aanval door
jem Hadar. De Enterprise
ontdekt een 30 jaar oud Cardassian
spookschip met een wel heel bijzondere
lading, een Orb!

Gateways: demons of air and darkness
Eén boek uit de Gateways serie speelt
zich af op het nieuwe DS9. De Gateways
veroorzaken een grote ramp op een dichtbij
zijnde planeet. Bajor en de
federatie gaan alles doen om
de bewoners te evacueren en
op te vangen.
Kira, door de Gateway
gegaan, komt in het verleden
van Bajor terecht, in een tijd
van burgeroorlog.
Terwijl Nog en Shar proberen
de Gateways te sluiten,
probeert Quark juist het
controle instrument in handen te krijgen om
deze dan te verkopen.

Mission Gamma, boek 1 tot 4
Nu vrede tussen het Dominion en de
Federatie heerst wordt besloten tot exploratie

van het Gamma kwadrant.
De Defiant gaat op pad,
met Commander Vaughn
als Captain en Dax als eerste
officier. Verder zijn Bashir,
Nog en Shar aan boord. De
laatste ondanks wanhopige
pogingen van zijn moeder
om hem te sloppen.
Kira blijft achter op DS9 en
krijgt daar met veel diplomaten te doen in
de aanloop naar de beslissing om Bajor in de
Federatie op te nemen.
Vaughn krijgt te maken met een planeet die
geteisterd wordt door een vernietigende
golf uit de ruimte. Onderzoek wijst uit dat
deze afkomstig is van een planeet waarvan
de beschaving zichzelf heeft vernietigd en
een levensvorm uit een andere dimensie
dat contact wil. Het conflict tussen Vaughn
en z'n dochter krijgt hierbij ook een nieuwe
dimensie.
Kira heeft ook te maken met Gul Macet, een
man die sprekend lijkt op Gul Dukat, maar
slechts de beste bedoelingen lijkt te hebben.
We zien de terugkeer van
Natima Lang, wat natuurlijk
op Quark z'n invloed heeft.
Als de Defiant onder aanval
raakt, moeten ze de hulp
aanvaarden van een vreemd
ras in oorlogstijd. Hier raken
ze verstrikt in een politiek
web waarin elke partij z'n
eigen geheime agenda heeft.
En Doctor Bashir verliest
z'n genetische modificaties en leert dus de
persoon kennen die hij zonder deze zou zijn
geweest
Conclusie
AI deze boeken zijn voor de fan zeer de
moeite waard. Alle zijn goed geschreven
en bieden spannende avonturen. Alle
boeken zijn los te lezen. Echter, er zijn
kruisverwijzingen naar gebeurtenissen in
andere boeken. Bovendien zijn er enkele
verhalen die nu min of meer aangeduid
worden, maar die nog afgemaakt moeten
worden. Bijvoorbeeld wat is er met [ake?
Wanneer wordt het kind van
Sisko geboren en wat voor
invloed heeft dat op Bajor.
Kunnen we Gul Macet echt
vertrouwen? Kortom: Wordt
Vervolgd.
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Paul Ploeg

Gespeeld door: Susan Diol
Na aankomst in het Delta-kwadrant komt
de bemanning van Voyager er al gauw
achter dat er niet alleen maar vredelievende
volkeren wonen. Eén van de volkeren die
bepaald niet de idealen van de Federatie
aanhangen zijn de Vidiians. Een volk dat
getroffen is door een dodelijke infectieziekte,
genaamd de Phage, die de weefsels en
organen van de Vidiians aantast. Eén van
de eerste symptomen van deze ziekte is
een plotselinge ondraaglijke pijn, waar veel
Vidiians al snel aan sterven. Degenen die
de pijn overleven, proberen dit met alle
mogelijke middelen te herstellen. Onder
andere door middel van orgaantransplantatie
van juist overleden personen. Als die er
echter niet meer zijn, neemt men organen
van levende personen. Staan die ze niet
vrijwillig af, dan deinzen de Vidiians er niet
voor terug de organen desnoods met geweld
bij de slachtoffers weg te halen. Als in 2372
de bemanning van Voyager een noodsignaal
van een Vidiian schip opvangt, is men op
zijn hoede. Voyager heeft namelijk al een

aantal niet al te prettige ontmoetingen met
de Vidiians achter de rug. Als men er achter
komt dat de kust veilig is, neemt men het
enige bemanningslid van het schip aan
boord. Het blijkt een vrouwelijke Vidiian
wetenschapper te zijn, genaamd Danara Pel,
die op sterven ligt ten gevolge van de Phage.
Als uiterste. redmiddel transporteert de
dokter de DNA-code van de Vidiian, in een
holografisch lichaam gelijk hemzelf. Hierna
gaat de dokter proberen Danara's door de
Phage aangetaste lichaam beter te maken.
Hij heeft hierbij de hulp nodig van luitenant
B'Elanna Torres, die genetisch materiaal van
zichzelf moet afstaan ten behoeve van het
onderzoek. In eerste instantie weigert Torres
botweg. Torres is het jaar ervoor namelijk
door de Vidiians ontvoerd en haar karakter
werd in tweeën gesplitst, een menselijk deel
en een Klingon deel. Uit Vidiiaans onderzoek
is namelijk gebleken dat het Klingon-DNA
en -lichaamsbouw resistent is tegen de
Phage. Ook de niet bepaald meelevende
reactie van de dokter, die kwaad is om de
weigering van Torres, brengt haar niet op
andere gedachten. Nadat Danara aan Torres
vertelt dat ze de ziekte vanaf haar zevende
al heeft en ze Torres ervan overtuigt dat
niet alle Vidiians gewetenloze moordenaars
zijn, staat Torres genetisch materiaal af.
Gedurende het onderzoek worden de dokter
en Danara Pel verliefd op elkaar. Ze gaan
een romantisch avondje uit op het holedeck
en Danara geeft de dokter zelfs een naam,
Schmullus, naar haar favoriete oom. Wanneer
het onderzoek resultaat begint te krijgen

Zomerconventie
Stil je honger naar Star Trek tijdens onze Zomerconventie!
Op zaterdag 23 augustus is het wederom
zover! Vlakbij onze hoofdstad houdt de TFD
haar 2e Star Trek conventie van 2003!
Thema van deze conventie is eten en drinken!
Om aan dit thema een goede invulling te kunnen geven heeft deze conventie zeer ruime
openingstijden:
Van 13:00 uur tot. ... middernacht!
Op het programma staat in ieder geval een
receptenwedstrijd,
een themaspel en een
zomerquiz. Verder natuurlijk vele handelaren,
een ruimte voor games en diverse videovertoningen. En als klapper een spetterende
afterparty!

Per openbaar vervoer
Amsterdam CS of van Amsterdam Zuid/WTC
de (snel)tram 51 nemen, uitstappen halte
Uilenstede. Volg de bordjes Griffioen.
Voor de bezoekers van de afterparty:
de laatste sneltram vertrekt om 00:06 uur
naar Amsterdam CS, ben je later, neem
dan nachtbus 74. Op Amsterdam CS heb je
aansluiting op het nachtnet van NS (bron
www.92920v.nl)

Wie verslaat de receptuur van Neelix? Wie kan
er nog betere cocktails dan Quark shaken? Wie
bouwt de beste replicator? Dat kun je te weten
komen op deze conventie!
De conventie wordt gehouden
in VUl
Cultuurcentrum De Griffioen, aan de Uilenstede
106 te Amstelveen (tel 020 - 444 51 00).
o
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en Danara zich realiseert dat ze weer terug
moet naar haar oude lichaam, krijgt ze grote
twijfels of ze dat wel wil. De dokter weet haar
echter om te praten. Danara verlaat daarna
Voyager en gaat terug naar haar eigen
volk. Verder op zoek naar een middel tegen
de ziekte. Wanneer later dat jaar Captain
janeway en eerste officier Chakotay met een
andere dodelijke infectieziekte te maken
krijgen en stranden op een planeet dat hen
bescherming tegen die ziekte biedt, roept
de bemanning van Voyager de hulp in van
Danara Pel en de Vidiians. De andere Vidiians
misleiden Danara door niet alleen het vaccin
tegen de ziekte van janeway en Chakotay
te brengen, maar daarbij tegelijkertijd te
proberen om Voyager in de val te lokken om
zodoende aan een ruime voorraad organen
te komen. Dat laatste mislukt echter. Hierna
wordt er niets meer vernomen van Danara
Pel. Drie jaar later hoort de bemanning van
Voyager dat de Vidiians met behulp van een
Denktank toch aan een vaccin voor de Phage
zijn gekomen.
Dit alles is te zien in de Voyager-episode's
Lifesigns en Resolutions.
De Vidiianen zijn nog te zien in de episode's
Phage en Faces
Actrice Susan Diol is in de Star Trek-series
verder nog te bewonderen als Carmen Davila
in TNG-episode Silicon Avatar.
Gebruikte literatuur: Star Trek-Encyclopedia

VAN DE VOORZITTER
Hallo allemaal, ik hoop dat jullie genoten
hebben van ons tweede magazine dat dit
keer helemaal door Adam Chapman is vorm
gegeven. Ik kan er nog niets over zeggen
want het wordt over twee dagen ingepakt en
naar jullie opgestuurd. (Ik schrijf dit stukje 7
mei).
Ik weet dus ook niet hoe leuk de eerste TFD
conventie was. Ik zeg hoe leuk want ik ga er
eigenlijk gewoon van uit dat alle aanwezigen
zich weer als vanouds vermaakt hebben. Ik
hoop dat jullie je niet helemaal vol gegeten
hebben dat weekend en nog wat ruimte in
de maag hebben overgehouden voor de
volgende TFD conventie op 23 augustus in
Amstelveen. Waarom een beetje honger goed
is???De conventie gaat Food Con heten en
gaat dus over voedsel ©, van daar.
Verder is een van twee Star Trek acteurs van
Utopia bekend gemaakt. Het is Robert Beltran
die de rol van Chakotay speelt in Voyager. Er
is door de Utopia organisatie toe gezegd dat
er nog een Star Trek acteur komt, maar deze
naam is nog niet bekend. Utopia is ook dit
jaar weer het laatste weekend van oktober.
Ook het derde weekend van oktober zal
dit jaar in de Star Trek sfeer staan. Traditie
getrouw wordt er in dit weekend door
Scouting Nederland de jaarlijkse JOTA/jOTI
gehouden worden. Ik heb gehoord dat het
thema dit jaar "Star Trek" is. Nu zie ik al die
niet-scouts vragend lezen.. JOTA/JOTI???
JOTAstaat voor jamboree On The Air
terwijl JOTI voor jamboree On The Internet
betekent. In dit weekend gaan scouts over
de hele wereld proberen om met behulp van
radio amateurs contact te leggen met elkaar
via de ether.
En het Nederlandse thema van deze
dagen is dus Star Trek. Ik hoop dat het een
SFantastisch weekend voor de scouts wordt
Rest mij u alleen nog Live Long and Prosper
te wensen en tot de volgende keer

LID WORDEN?
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THE FLVING DUTCH fanclub is
de enige echte Nederlandse
Star Trek vereniging
Postadres:
Postbus 135, 3500 AC Utrecht
Telefoon:
06 - 55 90 75 43
Telefax:
0181 - 68 71 53
info@tfd.nl
E-mail:
Website:
www.tfd.nl
Het bestuur van The Flying Dutch
ziet er als volgt uit:
Voorzitter
EriCvan der Ven

Penningmeester
Engelina Wessel

Secretaris

Public relations

Adrie Baak

Frank Maurits

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
die STARTREKspullen verkopen
(Zie pagina 22 onderaan)
I) 6 maal ons verenigingsmagazine
t:, Korting bij bijeenkomsten
van de vereniging
I') Via onze website actuele informatie
www.tfd.nl

VERHUIZEN?
Dan zeker een verhuiskaartje naar The Flying
Duteh. 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.

Vrijwilligerscoördinatie
Ronaid Gordijn
Zakelijke contacten, advertenties
[ohan de Wolff

OPZEGGEN

Evenementencoördinatie
René Caminada
De volgende personen zijn aanspreekpunt
overige functies binnen de vereniging:

voor

ledenadministratie
Chantal Scholten
tfd@tfd.nl
conventiegroep
Marc Ghijsels
james_t_fazar@hotmail.com
redactie
Harm-jan Wieringa
redactie@tfd.nl
website
Wytse Kloosterman
webmaster@tfd.nl

Grand Nagus EriC

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.

Het doorgeven van gegevens
aan derden
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

Lokatie:

Hagen, Duitsland

27 september 2003
25 en 26 oktober 2003

Echobase Star Wars Convention
Lokatie:
Nieuwegein

Utopia IV
Gasten:

3 tlm 5 oktober 2003
Lokatie:
Nexus conventie
Lokatie:
Hotel Estrel. Berlijn, Duitsland

Robert Beltran (Chakotay)
Chase Masterson (Leeta)
Bilderberghotel, Scheveningen

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!
Meld je nu aan: tfd_hotnews@hotmail,com

22 en 23 november 2003
De verzamelaars jaarbeurs
Lokatie:
Jaarbeurshallen Utrecht

3 t/m 5 oktober 2003
Galileo Double Seven Star Trek Conventie

UBTITL

Original Motion Pieture Company
ij leveren middels postorder verkoop;
• Alle 1)1,1; I 'cl- en andere S"CrFi serie: zonder ondertiteling
• Amerikaanse NTSC- VHS import
• Import van DVD's en CD's
• Science F)ction Merchandise
• Star Trek Uniforms en (gesigneerde) foto's

~icdû!9:

Bij vaste verzending van series géén verzendkosten.

S()rr~ , 1\00 Snbtüles> Postbus 412. 21 80 AK Hillegom

Tel.:

'

II

Fax: 0252 - 52 55 28

E-mail: inl'o@sorry.demon.nl • Website: www.sorry.demon.nl

TOTAAL - RUIM- __25.000
TITELS
LEVERBAAR ,I
_.
-

Strips & Science Fiction
I-~---Wat bieden wij?
• Abonnementen op:
comics, magazines, pockets en video's

Prins Hendrikstraat (hoek Tasmanstraat) Den Haag
FerengiRu/es of Acquisllioll
~ 242: More is good ... all is better.
~ 97: Enough ... 1s never enough.
~ 57: Good cestemers are as rare as latinum: Treasure them.

Crowoods Col/tcribles Rule of Acquisi!ioll
•

1:

T FD m em bers always receive

10 '}6

discount (op vmoen van TFD Itdenkaan)

www.crossroads-collectlbles.com
" of wij proberen heIIlOOf je te vinden

C.,.'C....toOjC,~w~l(ljj,l.uH,.
t-..4J""".......,,_I!'bflf,CIlP~CM

","''1.'",''h~
;.,~

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

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 02 van 1997 € 1,50
nr 03 van 1997 € 1,50
nr04 van 1997 € 1,50
nr 05 van 1997 € 1,50
nr 06 van 1997 € 1,50
Jaargang 1998
nr 01 van 1998 € 1,50
nr 02 van 1998 € 1,50
nr 03 van 1998 € 1,50
Jaargang 1999
nr 01 van 1999 € 1,50
nr 02 van 1999 € 1,50
nr03 van 1999 € 1,50
nr 04 van 1999 € 1,50
nr 05 van 1999 € 1,50
nr 06 van 1999 € 1,50
Jaargang 2000
nr 01
van
2000 € 3,95

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

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

2000
2000
2000
2000
2000

€ 395
,
,
€ 395

2001
2001
2001
2001
2001

€ 3,95
€ 3,95
€ 395
,

2002
2002
2002
2002
2002

€ 3,95
€ 395
,
€ 395
,
€ 3,95
€ 395
,

2003
2003
2003

e

€ 395
,
€ 395
,
€ 395
r

Je kunt 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

€ 395
,
€ 395
,
NABESTELLINGEN BLAD:
De volgende bladen zijn na te bestellen bij onze
verzendservice.Het kan voorkomen dat een blad
bij de verzendserviceisuitverkocht, 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.

395
,

€ 3,95
€ 3,95

Eenmalige abnormale super VIDEOstunti Alle banden zijn
PAl, maar (bijna) niet ondertiteld: Alle seizoenen van TNG,
de eerste 6 seizoenen van DSN, de eerste 6 speelfilms, de 4
films van William Shatner's TEKWAR, documentaires: 25Lh
Anniversary, Star Trek Memories, Shatner & Nimoy live, Intruder
(met een hoofdrol van Shatner) en als absolute topper op
deze ongekende stunt: de allereerste voor de Europese markt
geproduceerde moviebox in letterbox widescreen formaal uil
1991 met de eerste 5 films, nog niet gek genoeg? .•.... doen we
er ook Insurrection nog bij: Vaste prijs: 850 euro (en dat Is geen
typefout voor totaal 186 videobandenii).
TE KOOP
Ik ben nog steeds in hel bezit van meer dan 30 betamax video's
mei bijna de complete orginele serie (zonder reclame en met
ondertitelingi). Op deze video's staan verder specials over star
trek, de star trek bloopers (orglnele serie), spilling Immage,
een aanlal speelfilms mei William Shalner, etc, etc. Alfemaal
opgenomen in de jaren 80. Verder ben Ik in het bezit van de
orglnele IIImfoto's van "the brolhers Karamazov". Ik zou deze
spullen graag te koop aan willen bieden aan echie star trek
en/of Willl.m Shatner fans.
lody Zweserijn, jodyzweserijn@ljscali nl

interesse? : hkoopman62@chello.ol

of 06·129648

Alle originele videobanden van de TOS serie, 40 banden Inclusief
de pilot aflevering "The Cnge" engels gesproken. The orignal
serie, complete verzameling. Tegen elk aannemelijk bod.
Arthur Schulte, 02S5·533581

7 seizoenen DS9, vraagprijs EURO 450,00, wordt desgewenst
gratis thuisgebracht. Tevens enkele seizoenen voyager EURO
65,· per seizoen (2 en 3) en SF boeken, games, magazines,
kllngon kostuum, naaipatronen. Ook allerlei stripboeken.
Patricia van der Lubbe, 030.6948.56, caminada22@zonnet nl

30.

Complete eerste seizoen van Enterprise op video in verzamelbox
met ned. Ondertiteling. Vraagprijs: 1SO,OOeuro. Tel. Na 1900
uur: 020·4421294.
Egbert tankamp., egbert.lankamp@claudiastrater.com

DS9 jaar 1 tfm 7 alle banden EURO 700,00
Voyager jaar 1 t/m 7 alle banden EURO 700,00
jes de Roos, Tel: 0135704149, de rooS@homenl

Naam:

De gehele Star Trek Nexl Generation serie op VHS. AJle
videobanden nederlands ondertitelt. Vaste setprijs: EURO
550,00.
René Heillegger, 06·53536060, rene@hej!!egggtcom

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

Adres:

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

Postbus:
Woonplaats:
Telefoonnummer:

I I I I

J

I I I I I I

Mijn advertentie voor de Replicator Room is:

E·mail:

o TE KOOP:

o

AANGEBODEN:

o

GEZOCHT:

The Flying Dutch neemt geen enkele verantwoording voor de inhoud van de advertenties die geplaatst worden in deze replicator
room. Advertenties die illegaal kopiëren aanbieden worden geweigerd.
• Commerciële advertenties kosten f 1,50 per
regel

___
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getekend door Rebecka

