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Nieuwsbrief December 2003
een uitgave van de Nederlandse Star Trek vereniging

Redactioneel
Door:Harm-jan Wieringa

Een nieuwe lay-out met hindernissen. Zo kunnen we nummer
5 van dit blad wel omschrijven. Er is één en ander fout gelopen
in de communicatie met de drukker, waardoor blad 5 zeker niet
goed uit de verf kwam. Nog afgezien van of je de nieuwe lay-out
wel of niet mooi vindt. Endat hebben we natuurlijk geweten in de
reacties. De EMH had het er maar druk mee. Hopelijk zijn bij dit
nummer in ieder geval de technische problemen opgelost. Ove
rigens was één van de slachtoffers het email adres van de lower
Decks commissie, dus bij deze nog een keer het juiste email adres:
lowerdecks@email.com.

Over dit nummer gesproken, het is extra dik!! Als dat geen
mooie afsluiting is van het jaar dan weet ik het niet meer. Met een
Utopia special, waarin interviews met enkele van de gasten (meer
volgt volgende keer), een spectaculaire prijsvraag van Harm 'Uit
de Doos' Koopman, en nog veel meer!

Vorige keer vroeg ik naar creatieve mensen die materiaal voor de
midden poster willen maken. Maar nu zoek ik ook nog iemand die
elke keer het StarTrek nieuws voor ons wil verzorgen. joyce Geurts
heeft dit lange tijd werkelijk uitstekend gedaan, maar kan het,
wegens haar drukke werkzaamheden, niet langer meer doen. Wel
wil ze haar opvolg(st)er tips aan de hand doen waar het nieuws te
vinden is. Overigens zet joyce gewoon haar overige werk voor de
redactie voort. Het redactie adres is: redactie@tfd.nl.
Wel nemen we afscheid van Kirsten Bloemsma. Ze heeft lang

voor de redactie gewerkt, en we willen haar bij deze bedanken
voor haar moeite en inzit. Ik weet dat ze wel als vrijwilliger ge
woon doorgaat zich voor de vereniging in te zetten, en ook stuk
jes voor het blad blijft schrijven, dus we komen haar zeker nog
weer tegen.
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(Nieuws--------
Door.joyce Geurts
Starfleet lntelliqence heeft de afgelopen
paar maanden weer de nodige nieuws
feiten opgevangen. Hier een overzichtje
van een aantal dingen die in deze periode
gemeld werden.

Acteurs

Patrick Stewart (Picard) en echtgenote
Wendy Neuss uit elkaar?? Volgens een
bericht in de Amerikaanse TV Guide heb
ben ze scheidingspapieren ingediend,
wegens onverenigbare verschillen. Ze zijn
getrouwd in augustus 2000. Leuker nieuws
over Patrick Stewart is dat hij een gastrol
speelt in de komedie Frasier
en wel als een homosek- Ol

suele operaregisseur. Als 0
die aflevering hier op tv ~
komt, zou ik dit niet willen g
missen. De titel van deze -0

aflevering is 'The doctor ~
is out'. zro
Over 'Frasier' gesproken,
degene om wie het in deze serie gaat,
Kelsey Grammer (ook wel bekend als cap
tain Morgan Bateson, uit de TNG-episode
'Cause and Effect') is van plan om samen
met zijn vrouw Camille een talkshow te
gaan ontwikkelen voor de Amerikaanse
zender SpikeTV.

René Auberjonois (Odo) gaat spelen in een
nieuwe productie van de comedy 'Sly Fox',
van Larry Gelbart. De bedoeling is dat dit
stuk in het voorjaar op Broadway gespeeld
gaat worden, met een all-star cast. Ook
meedoen zijn Elizabeth Berkely, Bronson
Pinchot, Richard Dreyfuss en Irwin Corey.
Sly Fox vertelt een verhaal over hebzucht
en teteurstelnnq.

William Shatner (Kirk) was
presentator bij de Country
Music Awards, die op 5
november uitgereikt wer
den in Nashvüte,

tweetal hoofdrollen waarmee hij goed
scoort. Hij speelde in de film 'The Boys
from Country Class', die zich richt op een
traditioneel Ierse muziekwedstrijd. Hierin
speelt Meaney een succesvol zakenman,
Jimmy, die naar zijn geboorteland, Ier
land, terugkeert voor die wedstrijd. De
andere film is 'Intermission', waarin
Meaney [erry speelt, een doorgewinterde
detective, die zich ook interesseert voor
Keltische mystiek. [ohn Billingsley (Phlox)
speelde recent een gastrol in een aflevering
van 'Angel'. Hij speelde hierin een, door
Wolfram &. Hart ingehuurde, cryptozoö
logist.

Walter Koenig (Chekov) is begonnen met
de opnames van een IiIm genaamd 'Illeqal
Alien'. Hierin spelen ook Robert Picardo
(EMH) en [ohn de Lande (Q) mee.

Robert Picardo (EMH) is
genomineerd voor een
'Ovation Award' in de ca
tegorie 'Featured Actor in
a Musical' voor zijn werk
in 'On the Twentieth Cen
tury'. Daarnaast vertolkte
hij een aantal gastoptre
dens in een nieuwe serie,
genaamd 'The Lyon's Den', waar hij een
contract heeft voor negen afleveringen,
maar hij hoopt op meer. In deze serie heeft
Picardo's voyaqer-colleqa Roxann Dawson
(B'Elanna Torres) ook een gastrol.

Robert Duncan McNeili (Paris) regisseert
de Enterprise-aflevering
'Twilight'. In deze epi
sode wordt Archer door
een 'spatial distortion'
geïnfecteerd met interdi
mensionale parasieten die
zich nestelen in de Hippo
campus (een deel van het
brein dat erg belangrijk is
voor het functioneren van
het geheugen). Archer kan hierdoor geen
lange termijn herinneringen opslaan.

Chase Masterson (Leeta), zie ook het inter
view met haar verderop in dit magazine,
was gastvrouw van het ManiaFest. Dit is
een vier dagen durende tentoonstelling
van sdence fiction, fantasyen horror lilms.
Daarnaast heeft ze nog wat meer projecten
waarover je in het interview meer kunt
lezen.

Een andere Star Trek acteur die in een
toneelstuk gaat spelen is Robert Beltran
(Chakotay). Hij gaat spelen in het stuk 'the
Big Knife', van Clifford Odet.

Dwayne 'The Rock' [ohn
son (The Champion' in
de Voyager-aflevering
'Tsunkatse') gaat mogelijk
spelen in het vervolg op
'Get Shorty', genaamd
'Be Cool'. [ohn Travolta
zal dan dezelfde rol spe
len die hij in 'Get Shorty'

Colm Meaney (Miles
O'Brien) speelt een
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vertolkte, namelijk die van Chili ptj
[ohnson zou dan een lijfwacht zijn die een
verbintenis krijgt met Palmer.
Daarnaast gaat [ohnson een hoofdrol ver
tolken in de film 'Spy Hunter'. Deze film
is gebaseerd op een videospel uit de jaren
tachtig, met dezelfde naam. The Rock zal
een voormalige gevechtspiloot spelen die
nu ten strijde trekt tegen spionnen, met

o
lil
;:,
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behulp van een high-tech auto. Eénvan de
scriptschrijvers is Derek Haas, van '2 fast 2
furious'. De opnames zouden moeten star
ten in april 2004.

De film 'House of the Dead' is in oktober
uitgebracht (in de V.S.). Hoewel de kritie
ken niet goed zijn, de film
zou 'lawaaierig, dom en
bloederig, maar nooit saai'
zijn, wordt wel gemeld dat
hierin een aantal Star Trek
grappen voorkomen. Een
voorbeeld hiervan is dat er
een personage genaamd
'Salish' is, gespeeld door
Clint Howard. Deze 'Sa
lish' is eerste gezel van een
visser, die 'captain Kirk' genaamd is. Clint
Howard, de jongere broer van Ron Howard
(Ritchie uit Happy Days en nu regisseur),
kennen wij ook wel als 'Balok' uit de TOS
aflevering 'The Corbomite Maneuver' en
als 'Grady' uit de DS9-episode 'Past Tense,
part 11'. Ook meer recent speelde hij nog in
een Star Trek aflevering, namelijk Enterpri
se's 'Acquisition', als 'Muk'.

Deze herfst is het multiplayer online spel
'Lords of Everquest', vervolg op 'Everquest'
van start gegaan. Een aantal Star Trek
veteranen zullen hiervoor hun stemmen
leveren, namelijk Kate Mulgrew (laneway),
Dwight Schulz (Barclay) en Ron Periman
('Viceroy' uit Nemesis).

larnes Crcmwell (Zefram
Cochrane uit FirstContact)
is gekozen als secretaris/
penningmeester van de
Screen Acters Guild.
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tversen
Volgend jaar zullen zowel
Voyager als TOS uitge
brachtworden op DVD.

Dreamworks heeft een
nieuw animatiefilm ge
maaktoverSinbad,name
lijk 'Sinbad: The Legend
of the SevenSeas'.Dezefilm isgeschreven
door [ohn Logan, die ook 'Star Trek Ne
mesis'geschrevenheeft. Erzijn een aantal
goedekritiekengeweest.

Het vervolg op de ReeseWitherspoonfilm
'Legally Blonde', getiteld 'Legally Blonde
2: Red,White & Blonde' heeft een eind
thema genaamd 'We Can', hetgeen ge
componeerdis door de componist van het
thema van Enterprise,DianeWarren. Het
liedwordt gezongendoor
LeAnnRimes.

Art Asylum, dat figuren
vanEnterpriseenNemesis
had uitgebracht, is nu in
voorbereiding voor een
nieuw lijn 'toys', geba
seerd op TOS. De eerste
uitgaven zullen bevatten
larnes T. Kirk, Leonard 'Bones' McCoy,
Uhuraen superboefKahn.

Leuk nieuwtje: Een drietal studenten aan
de 'FederalBankof Atlanta' heeft verklaard
dat captain Kirkwaarschijnlijkmeer succes
zalhebben in de aandelenmarktdanmister
Spock.
Wat is nu het geval: Spock
overdenktwel alleslogisch
en rationeel,maarkandan
wel's verstriktrakenin alle
details. Kirk daarentegen
is vaak irrationeel en on
logisch en veel handelen
op de beurszoudaarweer

meersuccesbij hebben. Hier zijn ook weer
verscheidene theorieën over. Maar zoals
mister Spockzou kunnen zeggen: 'Some
times it's logical to be illogical'.

Op Discovery Health Channel gaat een
nieuwe serie komen over geneeskundein
films en series, getiteld 'Hollywood Hos
pital'. In de pilotaflevering hiervan wordt

meteenStarTrekmet z'n medicaI tricorders
en bio-beds onder de loep genomen. Di
versebekendenuit de serieszullenhier hun
gedachten over meedelen,onder anderen
john Billingsley en Robert Picardo. Deze
laatste vertelt ook zeer geïnspireerd te
zijn geweestdoor de legendarischeBones
McCoy, zoalsneergezetdoor de evenzeer
legendarischeDeForestKelley.

Quentin Tarantino heeft een nieuwe film,
genaamd 'Kill BiII,Volume I', een film met
als thema wraak. Hij gebruikt hierin het
Klingon gezegdeuit 'The Wrath of Kahn':
'Revengeis a dish best servedcold' (wraak
kan het beste koud opgediend worden).

Mountain Talk
HalloStarTrekkers!

Beo je nog bezig met het compleet maken van je Star
Trek: The Next Generation serie, wacht dan niet te lang.
We lopen hier aardig leeg wat betreft voorraden en het is
nog maar de vraag of de boxsets worden bijgeproduceerd.
Over eventuele alternatieven is ook nog niets bekend.Inmiddels beginnen we aan de laatste twee delen van Star

Trek:Deep SpaceNine. Bij het vijfde deel van DSN kun je een
gratis tribble-sleutelhangerkrijgen. Kijk op www.paramount.nl
en wordt lid van My Paramount. Sowieso makkelijk, want
dan wordt je op de hoogte qehouden van de releasesen
actiesdie gevoerd worden op StarTrek product. Zo kun je bij
het zevende seizoen van DSN een spacy afstandsbediening
winnen die maar liefst 6 apparaten tegelijk kan bedienen.

Nog even ter info: DSN 6 kun je vanaf 27 november overal
krijgen,het zevendeseizoenligt vanaf~ decemberin de winkels.

Hoewel deze regel ook al
voorkomt in de Fransero
man 'Les LiaisonsDange
reux' uit de l8de eeuw.

De Enterprise-aflevering
'Stigma' is genomineerd
voor een 'SHINE' award
(Sexual Health IN Enter
tainment), in de categorieDramaEpisode.

In memorial
)ulie Parrish,die de assistentvan commo
dore Mendez speeldein TOS's'The Mena
gerie' is begin oktober overleden aan de
gevolgen van eierstokkankerop 62-jarige
leeftijd.

Matt Roe, die in de DS9-aflevering'The
Darknessand the Light' de BajoranVedek
'Latha Mabrin' vertolkte is
op 9 oktober j.1.overleden
ten gevolge van de ziekte
van Kahler, op 51 jarige
leeftijd.

Op 13 november jongst
leden is, zeer onverwacht
op 35 jarige leeftijd, Kellie
Waymire(EnsignElizabeth
Cutier uit Enterprise)thuis overleden.Een
preciezedoodsoorzaakis nog niet bekend
op het moment dat ik dit schrijf, maar de
eersterapportenwijzenop eennatuuurlijke
dood. Naast de rol van ensign Cutler,
speelde zij ook in de Voyager aflevering
'Muse'. Ze vertolkte hierin de actrice ,
Lanya,die de rol vanseven
speelde in het toneelstuk.
Daarnaast heeft ze ook
rollen gespeeld in NYPD
Blue, CSI, Six Feet Under
en Friends.

Onze condoléances voor
hun familiesen vrienden.

"Would you like to talk aboutwhat's bothering you....or would
you like to b'reé)ksomemore furniture?"
Iio! to Worf - TNG-Birthright

Ruth de Jager
RroductManagerStarTrek
ParamountHomeEntertainmentNetherlands,~'"_ ..-..,

Inmiddels gaan er vrijwel dagelijks e-mails over en weer en
vinden er conferencecalls plaats met het heofdkantoor in Los
Angeles en alle Star Trek landen in de wereld over Star Trek
2004. Spannendvoor iedereenen ik kan alvast een tipje van
de sluier oplichten: Voyager komt op DVD. Hier zal zeker in
2004 een begin mee worden gemaakt. Misschien komt er
zelfs nog een serie van Star Trek uit op DVD.... wanneer hier
meer duidelijk over is, wordt dat direct bekend' gémaakl.
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de Geschiedenis van Star Trek deel 2
Door: Kirsten Bloemsma

1990/1991: In seizoen
vier zien we hoe Picard in
'The Best of Both Worlds
Part 11' gered wordt. Wil
Wheaton (Wesley Crusher)
verlaat halverwege het
seizoen de serie. De afle
vering 'Legacy' is de 80·
aflevering, waarmee TNG
méér afleveringen heeft
voortgebracht dan TOS (dat er 'slechts' 79
had). Worf komt er dit seizoen achter dat
hij een zoon heeft. Het seizoen eindigt wéér
met een cliffhanger, namelijk 'Redemption
Part I', wat tevens de 100· aflevering is.

24 oktober 1991: Gene
Roddenberry komt te over
lijden. Dit is tevens het jaar
dat Star Trek haar 25-jarig
bestaan viert. In december
is de laatste speelfilm met
de 'oude' cast in de bios
coop te bewonderen: 'The
Undiscovered Country'.
Hierin wordt een begin
gemaakt met de verbetering van de relatie
tussen de Federatie en de Klingons. Michael
Dorn (Worf in TNG/DS9) speelt hierin zijn
eigen overovergrootvader.

1991/1992: 'Redemption Part 11' is te
zien in het vijfde seizoen.
We zien Denise Crosby
terug, ditmaal in de rol
van Sela, de dochter van
Tasha. Wesley Crusher
bezoekt de Enterprise in
'The Game' en we zien
hem terug in 'The First
Duty' (waarin ook Robert
Duncan McNeili te zien
is, die later in Voyager de
rol van Tom Paris zal spelen). Dit is ook
het seizoen dat we Speek, Sarek en Sela
terug zien in 'Unification'. Ook zien we de
'vernietiging' van de Enterprise-D in 'Cause
and Effect'. Dit is het enige seizoen waarin
Q niet te zien is. Óók dit seizoen eindigt
met een cliffhanger, namelijk 'Tlrne's Arrow
Part I'.

In 1992 wordt de as van Gene Rodden
berry met behulp van SpaceShuttle Colum
bia in een baan om de aarde gebracht.

1992/1993: In het zesde seizoen komen

we erachter hoe 'Time's Arrow' afloopt.
In de aflevering 'Relics' zien we een oude
bekende uit TOS terug: Scotty. Tijdens een
ongeluk van zo'n 75 jaar geleden, is hij in
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een transporter-Ius blijven, hangen. In Ten
Forward krijgt Scotty 'iets groens' van Data
te drinken (dit slaat terug op de TOS afleve
ring 'By Any Other Name')
en op het Holodeck gaat
hij terug naar de brug van
de Enterprise ('no bioody
A, B, C nor D').

In februari 1993 zien
we in de TNG aflevering
'Birthright Part I' (TNG)
de Enterprise-D aanleg
gen op DS9 en komt julian
Bashir aan boord om Data te onderzoeken.
De natuurkundige Stephen Hawking (die
tijdens een bezoek aan de set de warpdrive
aanwees en zei 'Daar ben ik nu mee bezig')
zien we als een holodeck karakter van zich
zelf in 'Descent Part I', de cliffhanger van dit
seizoen.

januari 1993: Naast
TNG komt er nóg een Star
Trek serie op de televisie,
namelijk Deep Space Nine
(DS9). In tegenstelling tot
de twee eerdere series,
speelt deze serie zich niet
af aan boord van een ruim-
teschip, maar aan boord van een ruimtesta
tion. O'Brien, Keiko en Molly verlaten de
Enterprise om aan boord van DS9 te gaan
wonen en werken. De eerste aflevering van

DS9 is een dubbele aflevering, 'Emissary'
(niet te verwarren met 'The Emissary' uit
het 2e seizoen van TNG), waarin Picard ook
te zien is. Arinin Shimerman (Quark) had
den we eerder al gezien in TNG, namelijk
als de Betazoid Giftbox in 'Haven' en als de
Ferengi Letek in 'The Last Outpost'. René
Auberjonois (Odo) zagen we eerder al als
colonel West in 'Star Trek: The Undiscovered
Country'. Siddig el Fadil (Bashir) is de neef
van Malcolm McDowell, die Soran speelde
in 'Generations'. In de aflevering 'Past Pro
logue' zien we de Klingon zusters Lursa en
B'Etor terug en in
'Q-Less' komt Q
opnieuw mensjes
pesten. Dit is overi
gens de enige DS9
aflevering waarin
Q ooit te zien zal
zijn. Tevens zien we
in deze aflevering Vash terug, die we eerder
zagen in TNG afleveringen 'Captain's Holi
day' en 'Q-Pid'. In de aflevering 'Sanctuary'
zien we zowel Betty McGuire (de vrouw van

~;. , - I "....\~.,., ,. f ':
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Armin 'Quark' Shimerman) alsAndrew Koe
nig (de zoon van Walter 'Chekov' Koenig)
een rol vertolken, namelijk die van Rozahn
en Tumak.

1993/1994: Het zevende en laatste sei
zoen van TNG is te zien met het vervolg
op 'Descent'. Wesley Crusher zien we terug
in de afleveringen 'Parallels' en 'journey's
End', Dit seizoen leren we waarom de Fe
deratie geen gebruik maakt
van het Cloaking Device in
'The Pegasus', De laatste
aflevering van het zevende
seizoen van TNG wordt
uitgezonden in mei 1994.
In deze dubbele aflevering
'All Good Things ...' speelt
Q, net als in de allereerste
aflevering, een belangrijke
rol. Tevens zien we Tasha
Var weer terug. Ná de opnames van deze
laatste aflevering wordt direct begonnen
met de opnames voor de zevende Star Trek
film. In deze film zien we een mengeling
van de 'oude' TOS en de 'nieuwe' TNG
cast. Kirk komt in deze film te overlijden en
de Enterprise-D wordt vernietigd.

Tevens is het tweede seizoen van DS9
op de televisie, waarin we kennis maken

met de Dominion. We zien Klingons Kor,
Kang en Koloth terug, bekend uit TOS af
leveringen 'Errand of Mercy', 'The Trouble
With Tribbles' en 'Day of the Dove'. In dit
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~
seizoen reizen Kira en Bashir naar het 'Spie-
gel Universum', bekend uit TOS aflevering
'Mirror Mirror'.

1994/1995: Het derde
seizoen van DS9. Hierin
zien we Gowron terug in
de aflevering 'The House
of Quark'. Tevens zien
we William Riker (tenmin
ste, dat wil hij ons laten
denken) verschijnen in
'Defiant'. Ook Lwaxana
Troi brengt een bezoek aan DS9. Ook in dit
seizoen weer een bezoek aan het Spiegel
Universum in 'Through The Looking Glass'.
Aan het einde van dit seizoen (in 'Explo
rers') zien we Sisko met baard en snor.
In de laatste aflevering van het seizoen,
'The Adversary', wordt
Sisko gepromoveerd tot
captain.

januari 1995: Er komt
een vierde serie op de
t.v. Ditmaal volgen we de
avonturen van het ruim
teschip Voyager met een
vrouwelijke captain aan
het hoofd. In eerste instantie zou deze rol
gespeeld worden door Geneviève Bujold,
maar zij verliet de set al na een aantal uren.
Zij werd vervangen door Kate Mulgrew. De
eerste aflevering is de dubbele aflevering
'Caretaker'. Hierin wordt de Voyager naar

het Delta Quadrant verplaatst en moeten
zij in het vervolg van de serie hun weg naar
huis (zo'n 70.000 lichtjaar) terugvinden.
Tim Russ speelt de rol van Vulcan Tuvok.
Tim Russzagen we eerder in de TNG afle
vering 'Starship Mine'. Hij is in april 1995
te zien als de Spiegel Universum Tuvok in
'Through the Looking Glass' (DS9). Robert
Duncan McNeill (Tom Paris),zagen we al in
de TNG aflevering 'The First Duty' waarin
hij een soortgelijke rol speelde. Ethan Phil
lips (Neelix) zagen we eerder als Ferengi in
'Menage A Troi' (TNG) en zal later in Voya
ger wederom als Ferengi te
zien zijn in 'FalseProphets'.
In deze serie horen we de
EMH ook regelmatig zeg
gen Tm a doctor, not a
...', net zoals McCoy deze
zin regelmatig uitte in
TOS. In DS9 werd deze zin
slechts één keer gezegd,
namelijk in 'Trials and Trib
ble-ations' waarin Bashir
meldde dat hij géén historian is. In TNG is
deze zin nooit te horen geweest.

1995/1996: Het tweede seizoen van
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Voyager. In de eerste aflevering 'The 37's'
zien we de Voyager voor het eerst op een
planeet landen. In de tweede aflevering
'Initiations' zien we Aron Eisenberg (beter
bekend als Nog uit DS9) terug als Kazon
Kar. Tevens zien we dit seizoen een drietal
bekenden uit TNG terug, namelijk Reginald
Barclay in de aflevering
'Projections' en Q en Ri
ker in 'Death Wish'. In de
aflevering 'Investigations'
speelde de toenmalige
kroonprins van jordanië
(nu koning) Abdullah Bin
Hussein een heel klein rol
letje in de beginscène. Ca
rel Struycken, beter bekend
als mr. Homn, de bediende van Lwaxana
Troi in TNG, heeft een klein rolletje in 'The
Thaw'. Het seizoen eindigt met 'Basics Part
I' waarin we wederom de Voyager op een
planeet zien landen.

1995/1996: In seizoen
vier van DS9 zien we
een oude bekende terug:
lieutenant commander
Worf (bekend uit TNG)
komt het ruimtestation
versterken. Siddig el Fadil
(Bashir) verandert zijn
naam in Alexander Sid
dig. Sisko is kaal. Tony
Todd die de oude [ake
speelt in 'The Visitor' speelt ook de rol van
Kurn, de broer van Worf (in zowel TNG als
de nog komende DS9 aflevering 'Sons of
Mogh'). De rol van Melanie (het meisje dat
de oude jake in 'The Visitor' een bezoekje
brengt) wordt gespeeld door Rachel Robin
son, dochter van Andrew Robinson die de
rol van Garak, de Cardassian kleermaker,
speelt. Tevens zien we Kor nogmaals ver
schijnen in 'The Sword of Kahless'. Weder
om wordt er een bezoek gebracht aan het
Spiegel Universum, ditmaal in de aflevering
'Shattered Mirror'. Michael Ansara (die de
Klingon Kang speelde) zien we terug als
)eyal (de echtgenoot van Lwaxana) in 'The
Muse'.

1996: Erworden
sporen van gefos
siliseerd leven aan
getroffen op een
op aarde neerge
storte meteoor die
van Mars afkomstig is. Het eerste bewijs dat
de mens niet alleen is in dit heelal. Tevens
komt dit jaar de achtste film in de bioscoop:
'First Contact'. Dit is de eerste film met al-

leen de 'nieuwe' cast. Ook dit is weer een
tijd reis film, want de bemanning van de
Enterprise moet zien te voorkomen dat de
Borg terugkeren in de tijd om de aarde te
assimileren. Hij is geregisseerd door lona
than Frakes, beter bekend van zijn rol als

William 'Number One' Riker. We maken
kennis met de nieuwe Enterprise, namelijk
de Enterprise-E.

Tevens viert Star Trek dit jaar zijn 30-jarig
bestaan.

1996/1997: Het derde seizoen van
Voyager. Het 30-jarig bestaan van Star
Trek wordt hier gevierd met de aflevering
'Flashback' waarin captain
janeway en Tuvok 'terug
reizen' in de tijd en aan
boord van de U.S.S. Ex
celsior (met aan het hoofd
captain Sulu) komen. In
'Future's End' bemachtigt
de bemanning een ap
paraat waarmee de EMH
nu ook buiten sickbay
en de holodecks zijn werk
kan doen. We maken dit seizoen opnieuw
kennis met de Borg, o.a. in de cliffhanger
'Scorpion Part I'.

In 1996/1997 is ook het vijfde seizoen
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van DS9 te zien, waar het
30-jarig bestaan gevierd
wordt met de aflevering
'Trials and Tribble-ations'.
Hierin worden fragmenten
uit de TOS afleveringen
'The Trouble With Tribbles'
en 'Mirror Mirror' gebruikt
en zien we onze helden uit
DS9 rondlopen naast Kirk
en Spoek. Hiervoor werd dezelfde techniek
gebruikt als in 'Forrest Gump'.

September 1997: Jen
nifer lien, beter bekend
als Kes, verlaat de cast
van Voyager. Zij speelt in
het vierde seizoen nog in
2 afleveringen mee: 'Scor
pion Part 11' en 'The Gift'.
Zij wordt 'vervangen' door
[eri Ryanals Seven of Nine.
In 'Message in a Bottie'
krijgt de bemanning van de Voyager einde
lijk de kans om een boodschap op Aarde af
te leveren.

1997/1998: Het
zesde seizoen van
DS9 wordt uitge
zonden. Opmer
kelijke aflevering
hier is 'Far Beyond
the Stars' waarin
de acteurs zonder hun alien make-up mee
spelen.

1998: Terry Farrell, be
ter bekend als [adzia Dax,
besluit niet terug te ko
men voor het zevende en
laatste seizoen van DS9. In
de laatste aflevering van
het zesde seizoen 'Tears
of the Prophets' wordt
zij gedood. Dit jaar komt
ook de negende film 'lnsur
rection' uit. Ook deze film is geregisseerd

door Jonathan Frakes. De
bemanning van de Enter
prise moet zien te voorko
men dat een volk van haar
thuisplaneet wordt ver
dreven, omdat men een
middel voor het eeuwige
leven heeft gevonden.

1998/1999: Het zevende
en tevens laatste seizoen van DS9 komt uit.
In plaats van Iadzia Dax hebben we nu Ezri
Dax, de nieuwe gastvrouw
van de Dax symbiont. Kira ,----:=---...
is gepromoveerd tot colo
nel. De allerlaatste (dub
bele) aflevering 'What You
LeaveBehind' komt in mei
op de televisie.

Tevens is het vijfde sei
zoen van Voyager op de
televisie te zien met als
100' aflevering 'Timeless',
een tijdreis aflevering. Het seizoen wordt
beëindigd met de cliffhanger 'Equinox
Part I'.

1999/2000: Het zesde
seizoen van Voyager be
gint uiteraard met het
vervolg op 'Equinox'.
Eindelijk komt er een kans
tot contact met de Aarde
in 'Pathfinder' waarin we
Barclayen Deanna Troi
terugzien. Tevens komen
er een aantal Borg kinderen aan boord.

2000/2001: Het zevende en laatste sei
zoen van Voyager.
B'Elanna raakt
zwanger en Q
brengt zijn zoon
aan boord om
'opgevoed' te
worden. Op 23
mei 2001 is de
allerlaatste dubbele aflevering van Voyager
'Endgame' te zien, waarin de bemanning
eindelijk de aarde bereikt.

En dan begint het wachten op een nieu
we serie. Verhalen hierover doen natuurlijk
al lange tijd de ronde. Het onderwerp van
deze nieuwe serie levert veel gespreksstof
op. Zo wordt er gesproken over een serie
met Sulu in de hoofdrol en over een serie
die zich 'op Starfleet Academy gaat afspe
len. Zoals Brent Spiner (Data) ooit op een
conventie gezegd heeft: geloof nooit wat je
op internet leest.

In mei 2001 wordt het bekend: de nieu
we serie gaat 'Enterprise' heten en zal zich
zo'n 150 jaar in de toekomst en zo'n 100
jaar vóór TOS afspelen. Op 26 september
2001 isde serie voor het eerst in Amerika op

de televisie te zien. In Nederland moeten de
fans wachten tot oktober waar tijdens Uto
pia 11de pilot 'Broken Bow' voor het eerst in
Nederland vertoond wordt.

2002/2003: Het
tweede seizoen van
Enterprise wordt
in Amerika uitge
zonden. Verhalen
doen de ronde dat
de serie geen succes is en gecancelled zal
gaan worden. Hiervan is volgens de makers
echter geen sprake. Wel willen ze in het
derde seizoen een nieuwe weg inslaan. Hoe
dat zal gaan verlopen is afwachten.

Februari 2003: opnieuw een ramp met
een Spaceshuttle. De Columbia spat bij de
afdaling in duizenden stukken uiteen. De
volledige bemanning komt om het leven.
Wrakstukken worden over een afstand van
honderden kilometers teruggevonden,
alhoewel natuurlijk niet alles gevonden
wordt. Hoogstwaarschijnlijk is er bij het
opstijgen een stuk ijs van de brandstoftanks
losgeraakt en heeft dit de hitteschilden op
de vleugel beschadigd.

TFD magazine



iÛle Emergency Mail
Damesen heren,
UwEMHiser ook dezekeerweerbij, ditmaal met veelpost die ik u niet
wilde onthouden. Enigepunten van kritiek over het magazine zijn er
ingestuurd,maar daarnaast ook enkeleleukezaken.

Geachte Dokter,

Met grote vreugde delen wij U mede dat ons gezin op 13 september
2003 om 7:17 uur is uitgebreid met een gezond jongetje van 4200
gram. Zijn naam isDaniël Leonardo. Moeder en kind maken het
zeer goed, maar Daniël stelt ons wel voor een raadsel: Hoewel zijn
vader en moeder er allebei vrij menselijk uitzien, doet het bijgaande
(ongemanipuleerde) beeldmateriaal namelijk vermoeden dat dit
kind niet voor 100% van aarde afkomst is..... Of heeft U misschien
een andere verklaring voor ons?

Live long and prosper!
Michael &: Ina Bassano

BesteheerenmevrouwBassano,Is het mogelijk dat het genetischma
teriaal enigszinsverontreinigdgeraakt ismet VulcanDNA?Andersheb
benwe hier te makenmet eenspontanemutatie. In elk geval feliciteer
ik u van harte met de gezinsuitbreiding.

Beste redactie,

Om meteen maar met de deur in huis te vallen: ik begin mij zor
gen te maken over de kwaliteit van het fanclubblad, zoals die de
afgelopen vier edities op mijn deurmat is gevallen. Hiermee refere
rende aan de wisseling van de wacht m.b.t. de hoofdredacteur en
vormgever. Allereerst wil ik zeggen dat de vereniging zich gelukkig
mag prijzen dat er toch op vrij korte termijn vervangers voor deze
functies zijn gevonden, want het zijn toch niet de gemakkelijkste
baantjes. Maar nu dan 'to the point'. Ik vind de kwaliteit van het
blad de afgelopen vier nummers achteruit gegaan.

Het eerste wat ik wil noemen is zijn de wat grotere foto's (A4, A3
formaat) die in het blad zijn geplaatst. In vergelijking met de bladen
van vóór de wachtwissel vind ik deze van een dusdanige kwaliteit,
dat ik mij kan voorstellen dat niemand ze meer boven hun bed zou
willen hangen. De afbeeldingen zijn onvolledig, waardoor deze
enigszins onherkenbaar worden. Tevens vind ik ze kitcherig over-
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~J?lQgr~,.rovreselijke Enterprise middenposter
in blad 3.
Het tweede wat ik wil noemen zijn de verjaardagkalenders, wat ik
een zeer goed idee vind, alleen jammer dat ze van zo'n kwaliteit
zijn dat ik ze liever niet had willen zien. Hier zijn foto's weer erg
onduidelijk en personen niet direct herkenbaar, pas na enige studie
zie ik wie er is afgebeeld (duidende op oktober).
Als derde wil ik de opmaak noemen. Hier vind ik toch wel heel erg
veel schoonheidfoutjes zitten, die mijns inziens niet nodig zijn. In
bladen 2, 3 en 4 zijn bijvoorbeeld de paginanummers niet netjes
uitgelijnd in het vakje waarin ze afgebeeld worden. Als ik dan kijk
naar blad 5, dan zie ik daar een nieuwe nummeringstijl waar ik niet
van gecharmeerd ben (smaken verschillen nu eenmaal). Waar ik erg
van schrok en wat dan ook de reden was om deze mail te schrijven
was de verschrikkelijke inhoudopgave van blad 5: veel zwart, tekst
zeer onduidelijk leesbaar (middelste kolom onder aan blad), er is
tekst vlak tegen de vouwrand geplaatst, wat ik persoonlijk niet erg
vind (hier weer de smaak), maar houd dan wel aan alle zijkanten
van een pagina dezelfde/betere marges aan. Ik vind het nu erg
slordig overkomen.

Het is natuurlijk erg makkelijk om negatieve punten op te sommen.
Ik hoop niet dat ik al te zwart-wit ben overgekomen, maar wat
ik wil zeggen is het volgende. Ik zie dat een vernieuwde redactie
zijn best doet om een goed blad te maken. Ik vind bijvoorbeeld
de lichtblauwe lijn erg mooi. Vanuit mijn rol als Lowerdecks lid
weet ik waarom leden lid zijn van de TFD: het blad! Dus mijn
(logische) redenering is: gaat het blad achteruit, dan zouden leden
wel eens af kunnen haken, met alle gevolgen van dien. Vandaar dit
mailtje waarin ik mijn zorgen uit m.b.t. een aantal zorgwekkende
ontwikkelingen. Ik zou dan ook het volgende advies willen geven
(uitgaande van blad 5):
Let een beetje op de opmaak stijl door het blad heen. Wees vooral
iets consequenter. Gebruik b.v. dezelfde paginanummer opmaak
op elke pagina (zwarte letter op witte achtergrond en laat het num
mer desnoods weg als de achtergrond kleur evt. anders is). Neem
iets meer ruimte (wit) in acht tussen stukken tekst (blz. 6) en de
lichtblauwe lijn, waardoor de scheiding tussen twee artikelen net
iets beter wordt. Zoals Nieuws, op bladzijde 2 en 3, vind ik het
perfect, alleen jammer dat Mountain Talk dan op blauw gedrukt is,
een dunne blauwe lijn had hier beter geoogd.
En wat betreft de poster/foto's kwaliteit: doe hier echt iets aan. Ik
vind onduidelijke/slechte foto's het blad er niet mooier op maken
en deze bepalen toch voor het overgrote deel de uitstraling van
het blad? Enwat betreft de kalender. Dit vind ik een goed initiatief,
alleen jammer dat deze niet volledig tot zijn recht komt door de
mindere kwaliteit van de foto's en de donkere uitstraling.
Als laatste het advies iets nadrukkelijker in te spelen op de laatste
actualiteit, die speelt rond de uitgave van een blad. Bijvoorbeeld:
Op de cover van blad 5 had gerust iets mogen/moeten staan over
Utopia en het feit dat Enterprise op TV wordt uitgezonden. Dit zijn
toch voor fans (en voor de vereniging) zeer belangrijke dingen.
Hierom is/wordt men fan. Jemag jezelf (de vereniging) gerust meer
verkopen! Paramount doet dat toch ook in Mountain Talk?

Met vriendelijke groeten van een bezorgde vrijwilliger en fan,
Pim Blokker

P.S.Nog een opmerking van m.b.t. de Lowerdecks column. Zoals
ik al eerder heb aangegeven maak ik deel uit van Lowerdecks. Wij
proberen contact met de fans/leden te zoeken, wat hun wensen
etc. zijn. Hierbij is het belangrijk dat zij ons kunnen bereiken, wat
erg moeilijk blijkt te zijn. Daarom vind ik het een kwalijke zaak dat
het e-mail adres in de column is weggevallen. Dit heeft ons (toch
al moeilijke) werk er niet makkelijker op gemaakt. Ik hoop dat dit in
het volgende blad recht valt te zetten.

Besteheer Blokker,
Jammer dat u zo teleurgesteldbent in het blad. Omdat uw opmer
kingen meest op de technischeaspectenvan de opmaak gericht zijn,
heb ik degenedie daarovergaat gevraagd eenreactie te geven op uw
mail:
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C
ben kunnen lezen, was het lettertype erper abuis ingeslopen enr:
fout inmiddels gecorrigeerd. Dit zal dus nooit meer voorkomen. Wat
enige andere zaken betreft zijn er ook maatregelen genomen, maar
soms is het goed om verder te kijken dan het uiterlijk, want uiteindelijk
is wat er staat het belangrijkste. Dat niet iedereenhet met u eensismet
betrekking tot de uiterlijkheden blijkt uit de volgende brieven.......

Ik was zelf ook teleurgesteld in blad 5. Lettertype was te groot, te
weinig witmarge rond de teksten waardoor alles veel voller leek,
zwart, donkerblauw. Dit alles is in dit blad (blad 6) aangepast. Blad
5 was het eerste blad met een normale lengte productietijd. De
voorgaande 3 bladen die ik gemaakt heb waren vanwege verschil
lende omstandigheden (overnemen vormgeving en zomervakantie)
voorzien van een korte productietijd. Daarom had ik besloten om
nu aan een nieuwe vormgeving te beginnen. Waarom een nieuwe
vormgeving als er niks mis is met de oude? Ik was begonnen aan
deze klus met de wetenschap dat ik dingen mocht veranderen. Als
ik de stijl die ingezet was door [effrey had moeten behouden, dan
was ik er niet aan begonnen. Ik vond bepaalde dingen niet meer
kloppen, aangaande het kleur gebruik en hoe het blad er uit zag.
De veranderingen die het blad in vijf jaar heeft doorgemaakt zijn
duidelijk te zien als je het eerste en het laatste blad van [effrey naast
elkaar houd. Daar is ook ontwikkeling in geweest, bijgeschaafd. Dit
zal ook gebeuren met de vorm waar ik nu voor gekozen heb. Of
deze het 5 jaar volhoudt? Geen idee, time will teil. Waar ik met
het vorige blad wel tevreden over was (behalve de poster van B4
en Data) waren de reacties die de redactie en ik als vormgever
hebben ontvangen van de leden. Deze waren zowel negatief als
positief, maar ze waren wel talrijker dan de voorgaande 3 bladen
bij elkaar. Een goed beeld van de betrokkenheid van wij de leden.
Deze reacties (zowel positief als negatief) hebben mij gesterkt in het
verbeteren van het smoelwerk van de vereniging.
Maar waar het uiteindelijk op neer komt heb je zelf al gezegd Pim.
Dat is namelijk smaak.

Voor de goede orde: het e-mail adres van Lower Decks is:
lowerdecks@emajl,com

Bestedames en heren.

Sinds begin 1995 ben ik lid van de TFD en ik heb nog nooit zo'n
lelijke nieuwsbrief als deze nr. 5 van 2003 mogen aanschouwen.
Ik ben ruim 48, draag een bril, maar ben nog niet zover dat ik
naar de grote letterbibliotheek toe moet om te kunnen lezen.
Vreemd genoeg heb ik wel weer een vergrootglas nodig voor de
bij de artikelen geplaatste foto's.

Enkeleandere op/aanmerkingen:
- De op de voorpagina geplaatste foto staat gespiegeld (pips
horen rechts, niet links) en Harry Kim is bij mijn weten geen crew
member van Enterprise NX-01 .
- De inhoud pagina mag weer terug naar het oude; het ziet er nu
niet uit (vies zwart colofon)!
- Als er een poster op de midden pagina geplaatst wordt, laat deze
dan goed scherp zijn.
- Harrn-jan Wieringa mag een cursus grammatica en spelling gaan
volgen, want de fouten zijn niet van de lucht, voorgaande nieuws
brieven hadden daar ook al behoorlijk last van. Ik ben zelf geen
chrijver, kan zelfs niet goed met een computer omgaan, maar
verwacht van een redacteur vlekkeloze grammatica en spelling.
Fouten kunnen gemaakt worden (doe ik ook), maar niet zoveel;
laat iemand anders dan even nakijken.

AI met al vind ik deze "layout" zoals jullie het noemen niet om aan
te zien. Nu ben ik niet iemand die vanwege een slecht uitziend
blad haar lidmaatschap opzegt, want fan zijn en lid zijn van een
fanclub heeft veel meer om het lijf dan blaadjes lezen, maar er
zijn mensen die flink zullen struikelen over deze "look" en de TFD
vaarwel zullen zeggen, vooral nu er, juist bij dit blad, de accept
giro voor het lidmaatschap voor volgend jaar zit. Prullebakvoer!!!
Tochhebikeenopmerkingten goede: Deartikelen inhetbladzijn prima!

Vriendelijk groeten,
Patricia van der Lubbe

Geachtemevrouw van der Lubbe,
Het spijt mij zeer dat u de magazines en met name het vorige zo vond
tegenval/en. Zoals velen en u misschien ook al via het 'rïotnews' heb-

Bij deze mijn felicitaties, de meest recente nieuwsbrief ....... prettig
lettertype en goed leesbaar..... ook mijn tekst is leuk van afbeeldin
gen voorzien.

Groet,
Harm Koopman

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij deel ik u mede mijn lidmaatschap van uw vereniging bij
deze op te zeggen.
Aan de lay-out van jullie blad heeft het dan ook zeker niet gelegen,
dat is alleen maar mooier en professioneler geworden in de tijd dat
ik lid ben geweest en ook niet voor de prijs, want die (was) is wel
erg laag hiervoor.
Het is alleen jammer dat door het maar 6x verschijnen van het blad
per jaar, dat het nieuws erg achterliep en dat de magere verhalen
me ook niet zo aanspraken.
Ik wens jullie dan ook met de vereniging en het mooie kleurrijke
blad heel veel succesvoor de toekomst.
Met vriendelijke groeten,
R.de Kwaasteniet

Geachte heer de Kwaasteniet,
Fijn dat u het blad in elk geval mooi vindt. Jammer voor mijn vrienden
bij The Flying Dutch dat u geen lid meer blijft, maar dat is uw eigen
keuze. Wat het nieuws betreft, heeît mijn vriendin bij de redactie ge
vraagd dit nogmaals uit te leggen aan u en aan elkeen die eveneens
deze gedachte heeft.
Het is bij een magazine zo dat er behoorlijk veel productietijd nodig
is, dat wil zeggen dat op het moment dat het ene blad bij de lezers
in de bus valt het volgende alweer zo ongeveer gereed moet zijn om
naar de drukker verstuurd te gaan worden. Eenlogischegevolgtrekking
hiervan is dat het nieuws niet recenter kan zijn dan de tijd die nodig is
voor deproductie van het magazine, wat dus ongeveer twee maanden
is. De redactie pretendeert dan ook niet het laatste nieuws te hebben,
maar wel een overzicht van een aantal, hopelijk voor de lezers interes
sante, zaken die in de twee maanden vóór uitkomst van het magazine
gebeurd zijn.

Tot slot voor deze keer nog een blijde gebeurtenis, namelijk
nog een gezinsuitbreiding:

r Mama is vol jolijt
want ze is eindelijk haar
buikje kwijt
Maar onze papa is te beklagen
want we zijn nu met z'n
tweeln om hem te plagen/

B' Elanna

l

Jeri-Lynn
Christel John

14 oktober2003

De dolgelukkigeouders en zusje zijn:

Marco, Lizeth en B'Elanna Hermse-Evers
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iÎÓm Hardy, de man ~fbd~~,L~"~ln~lg"~w"m"d"w;,,,m
Door: Ton van Rooij Dafoe) die op de planken een waar gebeurde moord reconstrueert,

en twee nog uit te brengen producties: Dot tne I, een mysterieus, in
Londen spelend drama van Matthew ParkhilI rond een driehoeks
verhouding, en LD 50 Lethal Dose, een psychologische horrorfilm
van Simon De Selva met in één der hoofdrollen zowaar Melanie
Brown, beter bekend als Mei B van The Spice Girls.

Op 76maart 2003 vond op het 27' BrusselsInternationaal Festival
van de FantastischeFilm de Belgischevoorpremièreplaats van Star
Trek:Nemesis,de 7 Ot film uit de reeksen, tenzij men er tóch nag op
terugkomt, de laatste met TheNext Generation.Als festivalgast had
den de organisatoren de 25-jarige Britseacteur TomHardy weten te
strikken. In de (inmiddels op DVD verschenen)film geeft Hardy fraai
gestalte aan de schurk Shinzon, de leider van het demonischogende
Reman-tas.

Het 'oorlogsverleden' van Tom Hardy
Tom Hardy, geboren op 15 september 1977 in South West ton

don als Thomas Hardy, belandde op zijn 12· op een kostschool.
Daar ontwikkelde hij een voorliefde voor kunst, toneel en muziek.
Vervolgens koos hij voor een opleiding aan het Drama Centre Lon
don, een nogal beruchte school voor method acting. Tijdens zijn
studie speelde hij in toneelstukken als Tartuite.Measurefor Meosure,
TheMatchmaker, Filumena,Anatol en Ivanov.
In september 1998 kreeg hij het aanbod om in Steven Spielbergs

en Tom Hanks' tv-serie Bandof Brotherste gaan spelen. Dat aanbod
greep hij aan, al betekende het wel dat hij hierdoor genoodzaakt
was om zijn verbintenis met Drama Centre London voortijdig te
beëindigen. Bandof Brothersverhaalde van de wederwaardigheden
van Amerikaanse soldaten in Europa, en dan met name Frankrijk,
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als soldaat [ohn [anovec was
Hardy te zien naast acteurs als Damian Lewis, Donnie Wahlberg,
Ron Livingston en Dexter Fletcher.

Pal daarop trok hij opnieuw een legeruniform aan, en wel in
Ridley Scotts Oscar-winnende film Blaek Hawk Down (als Lance
Twombly), handelend over de op feiten gebaseerde inval van de
VS in Somalië op 3 oktober 1993. Tot zijn medespelers behoorden
onder meer losh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, Eric
Bana en lason Isaacs.

En alsof hij er geen genoeg van kon krijgen, verscheen hij in
Simon: An English Legionnaire van Martin Huberty wéderom als
militair (genaamd Pascal Dupont). In deze rolprent, met o.a. de
Nederlandse acteur Yorick van Wageningen (Soul Assassin),was
Algerije het strijdtoneel.

Verder trad hij aan in TheReckoning,een film van Paul McGuigan

Van het aardse naar het kosmische slagveld
In Star Trek:Nemesisvan Stuart Baird (U.S. MarshalIs, Executive

Decision) is buiten de vaste castleden een behoorlijk grote rol weg
gelegd voor Tom Hardy als Praetor Shinzon. Hóe groot, is alleen al
aan de affiche af te zien: daarop staat hij over bijna de gehele lengte
- en zéér omineus - afgebeeld.

AI vroeg in de film, die merkwaardig genoeg geen onverdeeld
succes geworden is, blijkt dat Captain Picard de Reman-Ieider nog
van vroeger kent. Hoe deze connectie precies in elkaar steekt,
wordt gaandeweg helder. Daarnaast wordt al snel duidelijk dat
Shinzon niet bepaald een lieverdje is. Hij zint zelfs op vernietiging
van de Aarde!

The Academy of Science Fiction, Fantasy &: Horror Films was dus
danig onder de indruk van Hardy's prestaties in Star Trek:Nemesis,
dat hij de nominatie kwam te staan voor een Saturn Award in de
categorie Best Supporting Actor. Toegekend aan hem werd de on
derscheiding echter niet. ..

Honderden' aspirant-Shinzons'
Een dag na de vertoning van Star Trek:Nemesisop BIFFF2003

had ik in het luxueuze hotel Tulip Inn een interview met Tom Hardy,
een in het werkelijke leven bijzonder sympathieke en humorrijke
persoon. In de bar liet hij, relaxed op een bank zittend, de vragen
op zich af komen.

Jeverliet Drama Centre London vroegtijdig om in Band of Brothers
te kunnen spelen ...

la, inderdaad, aan het eind van het tweede studiejaar werd mij
een rol aangeboden in Band of Brothersen daar ben ik toen direct
op ingesprongen.

Was het je bedoeling om later terug te keren naar Drama Centre
London?

Nee, en dat kon ook niet: toen ik eenmaal vertrokken was, kon
ik er niet meer terugkeren. Ze stuurden me er namelijk vanaf vlak
voordat het volgende schooljaar begon! [Lacht.] Maar dat maakte
me ook niet zoveel uit, want ik had immers werk! Ik had eindelijk
werk! En dat was in de grond ook het doel waar ik altijd naartoe
gewerkt had: aan de slag gaan als acteur.

Een groot aantal mensen deed auditie voor de rol van Shinzon.
Waarom kozen ze jóu?

[Lacht uitbundig.] Ik heb géén idee! Ik heb écht geen idee!
Toen ik me vervoegde bij de filmmaatschappij, zag ik talloze fo

to's [van kandidaten voor de rol van Shinzon] aan de muur hangen.
Ik had niet verwacht dat ze zó naarstig op zoek waren naar een
vertolker van deze rol. Ik wéét dat ze lude Law graag hadden willen
hebben. Toen ik binnenkwam, waren me al zo'n 200 mensen voor
gegaan! Toen ik daar wat dieper over na ging denken, drong het
als een donderslag tot me door: 'Whoooh, het zal vreselijkmoeilijk
worden om deze rol te bemachtigen!' Nu is het altijd wel moeilijk
om een rol in de wacht te slepen, maar toen ik er eenmaal van
doordrongen was, hoe ontzaglijk veel competitie er was, begon ik
hem écht te knijpen.

Hoe vernam je dat er audities voor Star Trek: Nemesis plaats
vonden?

Van mijn agent. Ik was op de set van een film toen hij me op
belde. Hij zei: 'Als je interesse hebt om in de nieuwe Star Trek-film
te spelen, stuur me dan een videoband waarop je jezelf presen
teert.' Dus stelde ik een band samen en stuurde die op. Mijn agent
geloofde echt dat ik een goede kans maakte op de rol, maar ikzelf
had zoiets van: 'Ik ga ik gewoon verder met mijn leventje en dan
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zie ik wel wat er uit de bus komt.' En toen bleek waarachtig, dat ik
de rol gekregen had!

Dit is je eerste hoofdrol in een film. En dat terwijl je nog niet
zo'n bekende naam bent. Dat is vrij bijzonder.

Ja, ik weet ook niet waarom ze mij eruit gepikt hebben. Ik heb
geen idee wat de doorslag gegeven heeft. Misschien omdat ik een
harde werker ben. Mij werd de kans, de grote kans, geboden om
deze rol te spelen. En laat ik die rol nu nog krijgen ook! Wauw! Het
was een heel nieuwe ervaring voor mij. Het was niet iets wat ik
had kunnen voorspellen, wat ik had kunnen plannen. En ook was
ik niet in een positie om te zeggen: 'Ik wil die rol!' Het gebéurde
gewoon. Ik besef nu dat je niet altijd kunt zeggen: 'Ik wil Cyrano de
Bergerac spelen!' Als ik de juiste leeftijd bereikt heb, genoeg geld
heb en voldoende mensen in de business heb leren kennen, zal er
misschien wel iemand zeggen: 'Ja, laten we die film gaan maken!'
Maar dit kwam totaal onverwacht! De gelegenheid [om de rol van
Shinzon te spelen) diende zich aan en ik had het geluk dat de keuze
op mij viel.

Een vreemde In Star Trek-land

Was je eerder al bekend met Star Trek?
Nou, ik ben niet een overweldigend grote fan, maar ik vind Star

Trekwel goed. Ik moet zeggen dat ik door mijn medewerking aan
Nemesiswel méér fan van Star Trekgeworden dan ik ooit was. Ik
heb vroeger nooit een aflevering gezien, omdat ik dan in de pub
was of met vechtsport in de weer was. Ik hield me er gewoon niet
mee bezig. Maar ik kén het wel. Ik ken al de personages, zoals
Speek, ik ken de gadgets, zoals de transporter. ik ken verschillende
[gevleugelde) uitspraken, zoals 'Beam me up, Scotty!' ...

En 'Engage!'
[Opverend:] Die was nieuw voor mij! Het is geweldig als Patriek

Stewart dat zegt! Hij is een schitterende 'klassieke' acteur.

Hoe voelde het aan om als groentje tussen al die doorgewin
terde Star Trek-acteurs geplaatst te worden?

Precieszoals je het zegt: als een groentje! Doordat de vaste cast
leden al 15 jaar met elkaar hadden samengewerkt, voelde ik me
écht een groentje.

Hoe was je contact met de vaste castleden? Accepteerden ze
je meteen?
o ja, zonder meer. Het zijn stuk voor stuk onvervalst aardige

mensen. Dat het meteen klikte, was prettig, want in deze business
is wederzijdse acceptatie van fundamenteel belang.

Aanvankelijk voelde ik me echter totaal niet op mijn gemak. Zij
hadden al 15 jaar samen 'gereisd' en werden op handen gedragen
door fans, en dat kon ik niet zeggen. Ik ervoer het als de eerste dag
op een nieuwe school. Als je voor het eerst naar een nieuwe school
gaat, ken je je klasgenoten ook nog niet. Ik kende de vaste castle
den alleen maar van tv. Ik kende de personages die ze speelden,
maar niet de mensen eráchter. Endan moest ik ook nog een schurk
spelen! Ik wilde ook een schurk spelen. En ik wilde het goed doen.
Dat wilde ik zo graag.

Maar de realiteit was: 'Jeetje, hoe ga ik dit nu aanpakken?' Daar
moet je echter, heb ik gemerkt, niet te lang over nadenken, want
dan werkt het gewoon niet. Jemoet je niet voortdurend afvragen:
'Wat moet ik doen als dit gebeurt, als dat gebeurt, als het zus loopt,
als het zo loopt?', maar steeds tegen jezelf zeggen: 'Doe nu maar
gewoon je werk: Dus concentreerde ik me op wat ik moest doen.
Want ik was als de dood om het te verknallen. Ik deed echt mijn
uiterste best om een goede vertolking neer te zetten.

Patriek. Brent, LeVar... ze waren allemaal bijzonder vriendelijk
tegen me. Ze wisten dat ik de nieuweling was, dat ik 'groen' was,
en dat ik nog niet zo gek veel acteerervaring had. Dus gaven ze me
juist die hoeveelheid speelruimte die ik nodig had om als nieuwko
mer zo goed mogelijk te kunnen presteren. Dat had best wel iets
engs, maar toen ik zag wat het opleverde, stond ik er werkelijk van
te kijken! Dat was echt heel bizar!

.10

De verdwenen kapiteinsstoel

Star Trek: Nemesis is de zwanenzang voor The Next Genera
tion. Werd er, toen de opnamen erop zaten, door deze en gene
niet een traantje weggepinkt?

Nou, het was eigenlijk allemaal zo snel voorbij. Volgens mij was
het niet zozeer tijdens de wrap party als wel tijdens de première dat
er een wat bedrukte stemming heerste. Ten tijde van de première
was Patrick, die toen bezig was met X-Men 2, in New Vork voor een
liefdadigheidsevenement, zodat hij er niet bij kon zijn. Toen Star
Trek: The Next Generation nog liep, waren de castleden heel close
met elkaar, maar na de laatste aflevering van de serie zagen ze el
kaar buiten de films om nog maar mondjesmaat. Voor hun zal het
voor hun best een triest moment zijn geweest toen de opnamen
van Star Trek:Nemesis tot een eind kwamen, aangezien deze film
naar alle waarschijnlijkheid hun laatste gezamenlijke samenwerking
markeert. Voor mij daarentegen was het een ware opluchting dat
het voorbij was, omdat ik bereikt had wat ik me voorgenomen had
om te bereiken, omdat ik het doel, dat ik mezelf gesteld had en
waarvoor ik alles op alles gezet had, bereikt had. In een roes ging
ik naar huis, zo van: 'Mijn God, wat was dát nou allemaal?!' Ik denk
dat heel veel mensen door zo'n ervaring door het dolle heen zou
den raken. Alleen alom aan boord te mogen zijn van de Enterprise
is echt zöiets geweldigs! Endan had ik óók nog mijn 'eigen' ruimte
schip! Het is een heel vreemde gewaarwording: eerst zie je het [op
tv en op het witte doek] en dan maak je er ineens deel van uit! Dat
is bijna niet te bevatten. Niets kan je voorbereiden op het staan op
de brug van de Enterprise of op het zitten in de kapiteinsstoel - dat
is zo cool, werkelijk zo cooll

Over de kapiteinsstoel gesproken: ik heb begrepen dat deze
halverwege de opnamen opeens verdwenen was!

Ja,dat klopt.

ISde stoel nog boven water gekomen?
Nee. Voor Patrick werd toen bij wijze van grap een houten stoel

gemaakt.

Ja, dat had Scott Bakuia [Captain Archer uit Enterprise] bekok
stoofd.

Ja, dat was erg geestig. Ik zag hem in zijn trailer staan. [Op dit
houten exemplaar was met verf het bewust verkeerd gespelde
woord 'KAPTIN' geschreven. - TvR.]

Op Star Trek-setsverdwijnen overigens geregeld dingen, omdat
het felbegeerde memorabilia voor verzamelaars zijn. Mensen ne
men zómaar dingen mee.

Patrick Stewart heeft in een interview gezegd dat het een in
side job geweest móet zijn, aangezien alléén mensen die op in
de studio werken bij de stoel hadden kunnen komen.
o ja, dat geloof ik ook!

Tja, dus wie dat nu gedaan heeft, is nog steeds een raadsel. ..
Ja,ze zijn nog steeds met die zaak bezig, nietwaar?

Ik denk het wel, ja, want ik neem aan dat men toch zal willen
weten wie de stoel heeft weggehaald.

Ik vraag me alleen af hoe je zo'n gevaarte ongemerkt naar buiten
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~odsen. Maar een echt fervente verzamelaar weet waarschijn
lijk gauw genoeg een manier te vinden om zoiets voor elkaar te
boksen ... De stoel is waarschijnlijk enkele honderdduizenden dol
lars waard. Maar ik heb hem niet, hoor! [Schaterlacht.) Hád ik maar
zo'n stoel! [Lacht.]

Gevangen in een rubberen huid

Elke opnamedag moest je de nodige tijd in de grimeerstoel
doorbrengen. Viel je dat zwaar?

[Zijn stem verheffend:] Het was een pain in the oss! [Weer op
gewone toon:) Maar niet heus, hoor!

Om te beginnen moest ik er elke dag voor zorgen dat mijn hoofd
gladgeschoren was. Voor de vroege scènes nam het grimeerwerk
ongeveer 1 uur in beslag. Ze werkten dan aan de neus, kin, tanden
en het litteken dat Shinzon heeft, en spoten een roze spray over me
heen. Voor de latere scènes waren ze telkens 2 à 3 uur met me be
zig. Op een slechte dag kon het echter wel 4 uur duren. En op een
héél slechte dag werd me eerst de roze look aangemeten, daarna
de witte look, en dan wéér de roze look en vervolgens nóg eens de
witte look. Dan was ik zo'n 17 uur in touw. Maar het resultaat zag
er wel briljant uit!

Aan het begin van de dag was het nog wel dolle pret: je trekt je
kostuum aan en laat de grime aanbrengen. Daarmee was alweer
een behoorlijk deel van de dag voorbij. Maar de rest van de dag
verliep vaak met horten en stoten, bijvoorbeeld omdat ik bijge
werkt moest worden. Ik zat echt onder een hoop rubber!

Is het pijnlijk voor de huid?
Wel, het kan je huid er walgelijk uit doen zien. Je moet je dan

met alcohol wassen om je huid weer schoon te krijgen. Hier en daar
bleven wel wat spikkels achter op mijn huid.

Was je er allergisch voor?
Nee, hoor. Ik hield er dan wel wat spikkels aan over, maar ach, zo

is het leven, hè ...
Jelaten transformeren tot Shinzon heeft zijn positieve en zijn ne

gatieve kanten, weet je. [Enthousiast:) Het personage is fantastisch
en ziet er briljant uit. Aan de ene kant is het kicken om in zo'n huid
te kruipen, omdat je in een compleet ander persoon verandert. Aan
de andere kant heb je te maken met rubber: als je zweet, zet het
uit en gaat het druipen. Daarnaast krijg je het bloedheet van het
dragen van het kostuum, dat ook nog erg oncomfortabel zit. Dat
zijn de ongemakken die eraan kleven. Maar het oogt schitterend,
dát wel!

Mensen als Michael Dorn en Brent Spiner hebben dat jarenlang
moeten doorstaan!

[Barst uit in lachen.) Zij móeten wel iets verkeerds gedaan heb
ben in een vorig leven! [lacht.] Maar ik denk dat ze er wel een
aardige duit aan overgehouden zullen hebben.

Belabberde timing

Hoe doet Star Trek: Nemesis het tot nu toe [= 17 maart 2003]?
Ik weet het niet precies, maar volgens mij is er tot nu toe tus

sen de 56 en 60 miljoen dollar binnengehaald - wat niet echt een
geweldig resultaat is, vergeleken met verschillende andere Star
Trek-films.

Vreemd eigenlijk, want het is een goede film, vind ik.
[Vol geestdrift:1 Dat vind ik nu ook!

Maar helaas rinkelt de kassa dus niet erg hard ...
Ja, en daar snap ik nou niks van! Ik kan er gewoon met mijn pet

niet bij, want ik vind het een fuckinggreat movie! Endát terwijl ik me
meestal juist van een iets te softe kant laat horen! [Grinnikt.]

Met Nemesisis op diverse punten afgeweken van het geijkte Star
Trek-patroon. Hij is heel anders dan al de andere Star Trek-films.
De film ademt, om maar iets te noemen, een ongemeen duistere
sfeer.

De film heeft naar mijn idee niet de aandacht gekregen die hij
verdient. Er is een hoop discussie gaande, zélfs in de Star Trek-we
reld, wáárom iemand nu eigenlijk Nemesis zou willen zien. Maar
misschien zal de DVD-release nog veel goedmaken. Persoonlijk
denk ik dat de DVD wél aan zal slaan, want het is gewoon een
goede film!

Soms is de timing gewoon niet goed, bijvoorbeeld wanneer
rond dezelfde tijd nóg een film uitkomt die veel mensen willen
zien. En de meeste mensen gaan nu eenmaal niet gauw twee
keer kort na elkaar naar de bioscoop.

Ja, ik denk dat je daarmee de spijker op de kop slaat! Want Neme
sis kwam vrijwel tegelijkertijd met [The Lord of the Rings:] The Two
Towersuit. [TTTkwam in de VSop 18december 2002 uit. - TvR.] En
een week later verschenen nog een paar publiekstrekkers in de bios
coop. Mensen wisten gewoon niet waar ze naartoe moesten gaan!
Ja,de timing was belabberd. Ze hadden de film een maand of drie
later moeten uitbrengen, dat meen ik serieus! Ik vind het bizar dat
ze de film op zo'n raar moment uitgebracht hebben. Dat is gewoon
doodzonde! Enwe hebben nog wel zo hard gewerkt aan deze film!
Ik vind dat we een goede film afgeleverd hebben, dat hij zo goed
was als hij maar zijn kón. Enwaar ik met heel veel plezier, écht heel
veel plezier, aan meegewerkt heb. Ik geloofde er volledig in. Het is
werkelijk zó'n goede film! Dat de resultaten achtergebleven zijn,
had niets te maken met de acteerprestaties, special effects. muziek,
belichting of dergelijke, maar alles met de timing.

Op de Internet Movie Database staat, dat de scènes die uit de
film verwijderd zijn, samen zo'n 50 minuten beslaan. Klopt dat?

Ja, dat klopt. In de verwijderde scènes, die op de DVD zullen
staan, komen enkele buitengewoon interessante zaken voor. [Grote
ogen opzettend:] Voor de DVD-release zijn maar liefst vijf verwij
derde scènes terug in de film geplaatst! Ik weet dat ik in drie ervan
voorkom, en dat zijn echt behoorlijke scènes!

Belangrijke scènes?
Dat is maar net hoe je het bekijkt. Jekunt een film zó monteren,

dat hij eruit komt te zien zoals jij dat graag wilt. Zodra alles is opge
nomen, kun je het verhaal op allerlei verschillende manieren vertel
len, dankzij de mogelijkheden die de montage je daartoe biedt.
Alles bij elkaar zou de film 2 uur en 40 minuten geduurd hebben,

en dat was natuurlijk, zou ik tenminste denken, veel te lang voor de
bioscooprelease. Een dergelijke speelduur is eigenlijk te lang voor
élke film die in de bioscoop komt. Het mag dan wel een goede film
zijn, maar hij heeft in zijn lange vorm nu eenmaal niet de ballen die
een film als GoodFellasof Casinoheeft.

Als ze hem niet ingekort hadden, zou iemand misschien gezegd
hebben: 'Briljante film, hoor! Alleen de slotscène was zo verdomd
saai!' Het zou te vergelijken zijn geweest met het uitbrengen van de
10·of 100· fucking Gangs of New York-film. Stel je je eens voor, dat
dáárvan de 10· film in de bioscoop zou verschijnen. Wat zou jij dan
doen? Zou jij daar 3 uur lang naar kunnen kijken? Ik denk dat je dan
eerder zoiets zou hebben van: 'Alwéér eentje, arghhh ... !'

Dát is het gevaar van het uitbrengen van lange films. Met Neme
siswas de makers er alles aan gelegen om een zo breed mogelijk
publiek te bereiken, dus niet alleen een Star Trek-publiek. [Met
verheven stem, waarin een zekere mate van ontgoocheling door
klinkt: Endaarin hadden ze ook kunne~lagen, als de "~fèt zo
belabberd wa~ew.eIJf>t!1tn.Páfhl[m nog steeds,~~ is
gewoon een on'1:zea'è'ndVgöèdefilm! . _ ~/~r~I~~ :J).J(, .f,.. ~~~I~
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[Utopia IVeen verslag
Door:Harm-/an Wieringa, toyce Geurts en Frank Maurits
Foto's:H/ Brakels

Dit jaar vond de Utopia conventie plaats op 25 en 26 Oktober in
het Bilderberg Europa Hotel in Scheveningen. In deze luxe omge
ving was het vergadergedeelte alleen nog toegankelijk voor Star
Trek Fansmet een geldig toegangsbewijs. Bijna 450 fans hadden
zo'n toegangsbewijs, waarvan 183 weekendkaarten.

Na de toegangscontrole kwam je meteen in de hal, tevens dea
lers-ruimte. Een internationaal gezelschap aan handelaren zorgde
voor een aanbod van videobanden, foto's, handtekeningkaarten,
speelgoed, aktiefiguren en kleding, maar ook was er werk van een
heuse edelsmid. Overigens betrof dit niet alleen materiaal van Star
Trek. Farscape, Stargate, Star Wars en Lord of the Rings artikelen
waren in ruime mate voorhanden. Verzamelaars hadden hier een
goede kans om nog ontbrekende trading cards te vinden. Harm
Koopman, die in elk magazine over trading cards schrijft, werd
direct herkend door een handelaar in trading cards. 'Niet alleen
omdat Harm een goede klant is, maar ook omdat hij zo'n aardig
persoon is', aldus de handelaar.

Maar de echte highlights van Utopia werden toch gevormd door
de gasten en dat waren er deze keer aardig wat. Garrett Wang
(Ensign Kim uit Voyager), Chase Masterson (Leeta uit Deep Space
9), Robin Curtis (Saavik uit Star Trek lil, The Search for Speek).
j.G. (John Garman) Hertzier (General Martok, DS9) en Lolita Fatjo
die 15 jaar lang script coördinator/supervisor was bij verschillende
Star Trek series. Van buiten de Star Trek wereld kwamen jonathan
Hardy (Rigel uit Farscape)en Alexis Cruz (Skaara uit Stargate). Deze
acteurs waren gedurende het weekend aanspreekbaar in verschil-

lende Q&A-sessies (Question and Answer, vraag en antwoord).
Iedere keer valt het weer op hoe aardig en interessant de mensen
zijn die in Star Trek meespelen. In ieder geval de acteurs die naar
conventies gaan!

Maar dat was nog niet alles. De acteurs waren natuurlijk ook
beschikbaar voor handtekeningsessies, waarbij foto's en boeken
gesigneerd werden. En het grote voordeel van een wat kleinere
conventie, als je dit vergelijkt met sommige buitenlandse conven-

ties, is dat de acteurs ook net even wat meer tijd hebben voor een
persoonlijk praatje. En of dat nog niet genoeg was, je kon ook nog
eens met je favoriete acteur op de foto. Meer contact de acteurs op
een conventie is nauwelijks mogelijk.

Werd het de bezoeker even allemaal te veel, dan was er de video
kamer. Ideaal om uit te rusten en je even terug te trekken uit het
hectische gebeuren.

De Q&A sessies
De sessiesmet de acteurs moet je gewoon zelf meemaken. De

vele grappen en anekdotes komen nooit tot hun recht als ze op
papier staan. Toch kunnen we wel wat verklappen.

Zo deed Garrett Wang stem-imitaties van janeway, Tuvok en
George Takei (Sulu). Deze laatste deed hij zeer goed en indertijd
toen hij het voor George zelf deed, kon ook hij er zeker om lachen.
Janeway bleek er niet om te kunnen lachen, zij vond niet dat het als
haar stem klonk. Volgens Garrett klinkt Kate Mulgrew als een smurf
met een helium stem. Hij deed ook The Doctor na, zeer goed, met
de juiste mimiek van het hoofd. Tenslotte kwam er nog een imitatie
van president Clinton. Ook deze heeft hij ooit eens aan de president
zelf laten horen toen Garrett als voorzitter een spreekbeurt van de
president aankondigde. Ook Clinton kon er wel om lachen. 'Anders
had hij me wel door de geheime dienst laten ombrengen!', aldus
Garrett.

Lolita werkt nu niet meer voor Star Trek, maar is manager voor
acteurs om naar conventies te gaan. Ook de hier aanwezige ac
teurs vallen onder haar management en ze reizen dus veel samen.
Daardoor hebben Lolita, Chase, Robin en Max Grodenchik (Rom,
DS9) een stuk opgezet, 'The Ferengi Family Hour'. Lolita en Chase
deden een reclamesong voor Sluggo Cola, als voorbeeld van hun
act. Robin vermeldde dat zij een toneelstuk schrijft over haar sexu
ele leven. Het stuk draait dan om haar vagina, maar volgens haar
producer moet er ook in gezongen worden om er een musical van
te maken. Robin begon spontaan klassiekemusicalsongs te zingen,
maar dan met het woord vagina erin. Chase vond dit wat al te be
schamend en zorgde er daarna voor dat er geen 'body parts' meer
genoemd werden.

Kennelijk was Robin bij het ontbijt in het hotel zeer onder de
indruk van de geserveerde bacon. Deze was naar haar maatstaven
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~d dat i bi k .. 0 dri .zo goe at Jeer una een orgasme van zou riJgen. ver rijven IS
een kunst die Amerikanen zeer goed verstaan. Of ze hebben daar
gewoon zeer beroerde bacon.
's Avonds was er feest, met een optreden van Chase Masterson.

Ze zong wat nummers van haar eerste en nieuwe CD 'Thrillof the
Chase'. Chase heeft een mooie stem, maar kwam nooit aan het
maken van een CD toe, totdat Lolita Fatjo op een conventie in Italië
tegen haar zei dat ze die CD gewoon moest maken en dat zij die
wel zou financieren. Lolita Fatjo is dan ook de producer van de CD,
die vanzelfsprekend ook op de conventie te koop was.

Voorafgaand aan het optreden van Chase en de daaraanvolgende
disco was er nog een kostuumwedstrijd en daarna 'The Battle'.

Bij de kostuumwedstrijd kwam weer een aantal zeer goede deel
nemers ten tonele, zoals de winnaars die personages uit Stargate
voorstelden, een dansende Ferengi, een elf, Celeborn, de party-de
vil en nog vele anderen.
The Battle' is, voor degenen die het nog niet weten, een spette

rende strijd tussen de vrijwilligers van Utopia en die van The Flying
Dutch. The Flying Dutch was als eerste aan de beurt en zij deden
een hele leuke versie van Star Trekkin' van The Firm. De Utopia
vrijwilligers kwamen binnen als een soort priester begeleid door
muziek uit The Lord of the Rings, maar al gauw gingen de harpijen
uit en stonden er drie jongens in zwembroek die in een gefingeerd
zwembad les hadden op de melodie 'Boys' van Sabrina.

Lolita Fatjo mocht namens de jury de winnaar aankondigen en
het waren de Utopia-boys.

Op zondagmiddag vond een speciale variant van de Q &: A sessie
plaats, namelijk de 'Iiar session', met Chase Masterson, Robin Cur
tis, Garrett Wang en Lolita Fatjo. Deze stond garant voor hilariteit.
De bedoeling was dat zij op elke vraag uit het publiek het omge
keerde zouden antwoorden. Opzettelijk liegen dus.
Totaal onvoorbereid werd onze helden pas in de zaal duidelijk

gemaakt wat de spelregels waren. Dit leidde al snel tot de vele lach-

salvo's die deze sessiekenmerkte. Voor een buitenstaander leek het
er meer op dat er acteurs uit Seinfeld in plaats van Star Trek waren
uitgenodigd. Eengreep uit enkele eenvoudige vragen die resulteer
den in de volgende leugentjes:

Wat vond je van de conventie tot nu toe?
'Waardeloos! Saai! Slecht georganiseerd. Wat zijn jullie toch een

duf publiek zeg!'
Was het gezellig op de afterparty gisteravond?

'Er was geen bal aan, ik ben vroeg naar bed gegaan. Erwas niks
te drinken! Uit pure verveling nam ik 5 mannen mee naar mijn
slaapkamer: Wang: 'Ik nam ook 5 mannen mee!'.
Wat vinden jullie van deze locatie?

'Jullie zijn helemaal niet gastvrij! En het eten is hier echt verschrik
kelijk. We hebben alles uitgespuugd!' Curtis: 'Dat klopt niet Chase!
Nou zit je niet te liegen!'
Hoe hebben jullie de aanwezige fans ervaren?

'Verschrikkelijk! Irritant en opdringerig! En jullie spreken allemaal
wel erg slecht Engels! Maar jij was vannacht toch ook één van die
vijf mannen?'

Curtis: 'Wordt dit allemaal op video vastgelegd?' Fatjo: 'Kunnen
ze dan mooi tegen ons gebruiken'. Wang: 'Dit is toch je reinste
chantage!'

Sommige vragenstellers wisten leuke instinkers te bedenken,
maar het panel wist zich er slim vanaf te maken door de beveiliging
te verzoeken deze lastige lieden uit de zaal te laten verwijderen.

Uiteraard werd dat verzoek genegeerd.
Wang bedacht met dezelfde inventiviteit als ensign Kim een list,

door 'liar-shields' om zich heen op te trekken, zodat hij af en toe
toch een eerlijk antwoord kon geven. Curtis maakte van deze dienst
ook al snel gebruik.

Na afloop lieten onze helden weten dat ze een gebeurtenis als
deze nog nooit eerder meegemaakt hebben en nog nooit zoveel
op een conventie gelachen hebben. In vergelijking met de andere
conventies in Eruropa en de VSvond men de kleinschalige opzet en
de gemoedelijke sfeer van Utopia een uitermate unieke ervaring.

Volgend Jaar
Als je ook hebt genoten van deze Utopia, wil je nog een keer

komen. En als je niet geweest bent, weet je nu een beetje wat
je gemist hebt! En dit is iets wat geen Star Trek fan mag missen.
Dus, volgend jaar op 23 &: 24 Oktober 2004 is er weer een Uto
pia. Kaarten zijn nu al te bestellen! Voor alle info surf je naar htti4
Ilwww.utopiasite.com

Make it sol
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Shields down 300/01 Een interview met
Door:Harm-lan Wieringa
Foto's:Anja verstreten. Eric vld Ven

De TFD had tijdens Utopia 2003 een exclusief interview met Gar
reu Wang, oftewel ensign Kim uit ST:Voyager. Garrett Richard
Wang is geboren op 15 December 1968 in Riverside, Californië.
Zijn ouders waren i':nmig.~anten uit China. Hij heeft een zus ge
naamd Laura. Als kind ZIJn ze vaak verhuisd. Zo hebben ze in
Indiana gewoond, toen in Bermuda en uiteindelijk in Tennessee.
Hij heeft een opleiding afgesloten aan de Harding Acadamy High
School, Memphis en ging toen naar de Universiteit van Los Ange
les (UCLA) om daar Aziatische Studies te doen. Zijn UCLA theater
leraar inspireerde hem om acteur te worden. Hij heeft verschil
lende rollen gespeeld op het toneel en kreeg daarna een gastrol
in de televisieserie 'All American Girl' in 1994. AI een jaar later
bemachtigde hij de rol van ensign Kim in Voyager.

De acteurs hebben tijdens de conventies een druk tijdschema.
Tuss~~de handte~eningsessies, fotosessies en Q&A door blijft wei
n.l.gtijd voor de diverse interviews. Wij spraken met Garrett tijdens
zun lunchpauze, waarbij hij probeerde een hamburger met patat
op te eten. De hamburger vond hij wal merkwaardig smaken en
vond het geen echte hamburger. Bovendien zat er een raar smaakje
aan. Volgens hem smaakte het meer naar een marihuana sandwich,
of een space-burger.

Het echte interview begon met het bespreken van een incident
op een conventie in Duitsland. Iemand had een klarinet meegeno
men en Garrett kan klarinet spelen. Hij was daar met Robert Duncan
McNeill en deze had hem eigenlijk min of meer gedwongen om
wat te spelen, zeer tegen de zin van Garrett in.Tot overmaat van
ramp kreeg Garrett slechts een armzalige piep uit de klarinet.
Waarschijnlijk omdat het blaasstuk heel anders stond afgesteld dan
Garrett ge~.end was. Robert voelde zich schuldig hierover en vroeg
hem wat hl) nu moest doen. Garrett liet hem z'n shirt uittrekken.
Omdat Robert nooit aan sport doet, ziet hij er in z'n blote borst

niet zo fraai uit. Hij is wat dik. Een Duitse fan bevestigde dit
door aan Garrett te vertellen dat z'n vader er ook

zonder shirt.
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Natuurlijk vroegen wij hem of hij al bekend was met
Star Trek voordat hij aan Voyager begon. Hij vertelde ons

dat hij met plezier naar de originele serie gekeken
had, al vond hij die wel wat ouderwets. Dit was in de
tijd van Star Wars, waarin natuurlijk de speciale ef
fecten en decors al veel beter waren dan de Star Trek
serie die gemaakt was rond de tijd dat hij geboren
was. Garrett is in het algemeen een liefhebber van
Science Fiction en keek alles wat er te zien was.

Als liefhebber van Science Fiction moest hij loch
wel erg graag de rol in Voyager willen krijgen, zo
vroegen wij. Dat is zo, zo vertelde hij ons. Maar ge
lukkig had hij nog nooit naar The Next Generation

gekeken, want anders was hij helemaal zenuwachtig
geweest bij de auditie.

Garrett is in het verleden door People Magazine be
noemd tot één van de 50 mooiste mensen. En ook als
één van de 20 coolste vrijgezellen. Wij vroegen of hij nog
steeds vrijgezel was. Hij kon dit alleen bevestigen. Hij
heeft eenvoudig nog niet de ware voor hem ontmoel.

Garretl vindt het belangrijk, als iemand van Aziatische
afkomst, om zo goed mogelijk te presteren. Ik vroeg
hem waarom dat zo belangrijk is. Aziatische mensen, zo
vertel?e hij ons, worden in de Verenigde Staten vaak nog
als minderwaardig aangezien. Hij hoopt dit beeld te ver-
anderen door een positief beeld van Aziatische mensen
te tonen. Bovendien hoopt hij dat het andere Aziatische
mensen stimuleert iets positiefs te doen.

George Takei (Sulu), was ook altijd aktief op dit gebied. Garrett
h~eft George een keer of 4 ontmoet. Alhoewel George in TOS
met echt een rolmodel was, was hij voor Garrett toch een positief
v~or~eeld. Garrett doet meteen nog even z'n George Takel stemi
rnttatie,

Er zijn overigens niet zoveel Aziatische acteurs. Als er dus een rol
komt v.o.oreen Aziatische acteur, dan draven die allemaal op voor
de auditie. Garrett dus ook en hij had het geluk voor de rol gekozen
te worden.

Ook in Enterprise zit iemand van Aziatische afkomst. Hoshi is
Japans7.Toen ?e ser.iein voorbereiding was, stortte een spionage
vlieqtuiq neer rn China en dat gaf de nodige spanningen tussen
de ~.SAen China, Garrett sprak met Brannon Braga, één van de
schrijvers en stelde voor om van Hoshi een Chinese te maken, om
zo een kleine bijdrage te leveren aan de wereldvrede. Maar Bran
non zei, dat ze dat niet konden doen, omdat ze net een Chinees
karakter hadden gehad. Verbaasd vroeg Garrett wie hij bedoelde
en B~annon antwoordde dat hij ensign Kim van de - net afgelopen
_ serie ~oyager ~ed.oelde. Verbaasd riep Garrett uit: 'ensign Kim
was Chmees?? Kim ISeen Koreaanse naam!'. Grappig genoeg is de
actrice die Hoshi speelt van Koreaanse afkomst.

Garrett merkt nog op dat Amerikanen niet veel weten van landen
buiten Amerika. Bush was ooit gevraagd of hij wel eens in Europa
was geweest. En Bush antwoordde: 'één keer, tijdens m'n studie
tijd'.En hoe vond meneer Bush dal dan wel. 'Weird', vreemd dus.
Maar over welk land dat dan wel ging, was in het geheel niet dui
delijk. Bovendien, als dat het enige is wat je bij Europa te binnen
schiet, is dat wel wat minimaal. En zo geldt kennelijk hetzelfde voor
het beeld van Azië. Men kent het verschil niet tussen Japan Korea
of China. '

.Veel collega's van Voyager hebben ook afleveringen geregisseerd,
met alleen van Voyager, maar ook bijvoorbeeld van Enterprise. Had
Garrett daar geen belangstelling voor?

Jazeker,zo antwoordde hij en hij heeft het aan Rick Bermann ge
vraagd, of hij in Seizoen 5 een aflevering mag regisseren. Nee, zei
Rick. En bij seizoen 6 vroeg hij het weer. Nee zei Rick. En bij seizoen
7.gebeurde alweer hetzelfde. De reden, volgens Garrett, was omdat
Riek een beetje de pest aan Garrett had, En dat zou weer komen
doordat Garrett ooit in een interview gezegd zou hebben dat de
producers van Voyager meer risico zouden moeten nemen met

--~====~======~======~====~~
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Jièrrett Wan

de personages. Dat de personages eigenlijk geen persoonlijkheid
hadden. Nooit mochten ze emoties tonen. Terwijl Robert en ook
bijvoorbeeld Kate veel humor hadden. Enook tranen mochten niet.
De enige die emoties mochten tonen waren de EMH, Neelix en de
aliens. Maar de mensen niet. Hoe realistisch is dat?

Dit commentaar zou Rick Bermann hem niet in dank hebben
afgenomen. Samen stelden we vast dat het eigenlijk een kinder
achtige reactie is als iemand gewoon zijn mening geeft en hem
daarvoor zo te straffen. Volgens Garrett lijkt Star Trek wel op een
communistische staat en is Rick Bermann het hoofd van de KGB.

Waarom willen alle acteurs eigenlijk zo graag regisseren? Garrett
legt uit dat acteurs acteurs worden omdat het creatieve mensen
zijn. Maar dan blijkt dat als acteur je eigenlijk niets te zeggen
hebt. Je moet gewoon te teksten zeggen die anderen geschreven
hebben en verder doen wat de regisseur zegt. Je bent slechts de
ingehuurde hulpkracht. Met name in Star Trek mag je absoluut niet
van de geschreven tekst afwijken. Door te regisseren krijg je meer
mogelijkheden om je creatief te uiten. Voor Garrett lijkt dit nu ge
passeerd. Eigenlijk wil hij nu scripts gaan schrijven. Want iedereen
- producers, regisseurs en acteurs - is op zoek naar goede scripts.
En Garrett denkt dat hij wel goede scripts kan schrijven. Hij vindt
zichzelf een goede verhalenverteller en dus een goede scriptschrij
ver. 'I just have to convince myself to do it'. Ik moet mezelf ervan
overtuigen om het ook echt te gaan doen. Hij komt er alleen steeds
niet aan toe, ondanks dat hij op dit moment geen ander werk heeft.
Hij speelt momenteel wat golf en 'is taking it easy'.

Hij is ook niet benaderd door Rick Bermann voor een eventueel

volgende film, maar volgens Garrett is daar nog niemand voor
benaderd.

Garrett zit ook regelmatig in Chatrooms die gaan over Voyager of
Star Trek en kijkt op websites. Daar komt regelmatig commentaar
voorbij dat hij niet kan acteren. Dat vindt hij geen eerlijke kritiek,
omdat hij in Voyager vaak ook niet de mogelijkheid kreeg. Immers,
zelfs Lawrence Olivier kan niet veel doen met de tekst 'Shields down
30%'. Daarom vond Kim die aflevering ook het leukst waarin hij
een oude versie van zichzelf kon spelen. Dat gaf hem dan meer
mogelijkheden wat van zijn acteertalent te laten zien.
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Dit commentaar maakt hem dan ook zeer boos, ook al geven
deze mensen slechts hun mening. 'Go to Heli' is wat Garrett tegen
deze mensen zou willen zeggen.

Als acteur heeft hij nu Toneel, TV en Film gedaan en ook de
stem voor een computerspel. Wat vindt hij het leukst? Hij vindt
het allemaal leuk en zou ook graag bijv. toneel doen. Maar stem
men doen is ook zeer leuk, vooral omdat het weinig werk vereist.
Je hoeft je niet aan te kleden of er goed uit te zien. Daarom zou hij
ook best wel de stem van een cartoonkarakter willen doen. Toneel
is juist weer leuk vanwege de directe interactie met het publiek.
Daarom vindt hij conventies ook zo leuk om te doen. In principe
maakt het hem daarbij niet uit of het een grote of kleine conventie
is, alhoewel bij grote conventies het nadeel wel eens de lengte van
de handtekeningsessies is. Zo heeft hij eens 5 uur achter elkaar
handtekeningen gezet. Na afloop had hij de afdrukken van de pen
in z'n vingers staan.

Als je in Star Trek een ander persoon mocht spelen, in één van
de series, wat zou dat dan zijn? Dan zou hij waarschijnlijk wel een
alien willen spelen, waarschijnlijk een Klingon. Hij vraagt ons of er
al Klingons waren in Enterprise. Wij wijzen hem erop dat meteen in
de eerste aflevering er een Klingon opduikt. Natuurlijk, zegt hij, dan
is dat mijn antwoord. Een Klingon in Enterprise.

Natuurlijk vroegen we hem of hij al eerder in Nederland geweest
was. Hij was al 4 keer in Amsterdam geweest. En het beste aan Ne
derland vindt hij de stroopwafel. Deze had hij voor het eerst bij een
vriend in LosAngeles geproefd. Hij vond deze zeer lekker en vroeg
waar ze vandaan kwamen. Uit Nederland dus en in Los Angeles
kon je ze alleen maar in een klein winkeltje kopen met Nederlandse
specialiteiten. Natuurlijk kocht hij ze nu ook en hij had maar liefst 5
dozen op z'n hotelkamer staan.

Tot slot wilden we graag nog een leuke anekdote horen. EnGar
rett vertelde over die keer dat ze een opname aan het oefenen wa
ren waarbij ensign Kim en [erry Ryan (Seven of Nine) over de gang
liepen, al pratend. De regisseur neemt de camera bewegingen door
en vroeg of ze dat nog een keer konden doen.Garrett wilde dus
weer achteruit lopen en [erry aan de elleboog mee naar achteren
trekken. Helaas miste hij haar elleboog en raakte haar borst aan.
Verbaasd keek [erry hem aan en vroeg wat hij dacht dat hij aan het
doen was. Iedereen keek en Garrett werd rood en verklaarde dat hij
haar elleboog wou pakken.

Er werd gepauzeerd en na de pauze kwam Seven weer de set
op met de gele Post-It briefjes Eéntje zat op haar schouder en
daar stond Elleboog op, met een
pijltje naar beneden. En ééntje
zat boven haar borst met de tekst
'Geen Elleboog'. Vanzelfsprekend
tot groot vermaak van iedereen,
behalve Garrett.

Onze tijd met Garrett zat er
weer op. Hij moest weer verder
met het volgende programma
onderdeel en dus namen we af
scheid van Garrett. We hopen
dat hij z'n geweldige script
zal schrijven en hij hoopt
daarvan dat Rick
Bermann dan op
z'n knieën komt
vragen of hij het
mag produce-
ren. Wie weet ...
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Interview met Chase Masterson
Door.joyce Geurts, Tanja van Ierland enAnja Verstraten
Foto's:Anja Verstraten

ChoseMasterson, bij de meesten van ons beter bekend als Leeta
uit OeepSpaceNine, is geboren op 26 februari 1963 te Colorado
Springs,Colorado,USA.
Naast de rol van Leeto, die zich van een bijrolletje van 4 zinnen
ontwikkelde tot een 'recurring regular', heeft ze diverserollen vertolkt
in series,onder andere 'Sliders', 'E.R,, en 'Acapulco H.E.A.T.' Ook
speeldeze in eenaantal films, waarvan 'RobinHood:Men in Tights'
een van de bekendsteis. En tevenskwam zij voor in OeniseCrosby's
documentaire 'Irekkies', als zichzelf.

Voor het interview worden we naar een hotelkamer verwezen,
waar Chase ons tegemoet treedt in een badjas. Ze vraagt meteen
of we hel erg vinden dat zij in badjas blijft, want ze hadden net een
interview gehad voor een camera, genoemd 'Girls in Bathrobes'.
Natuurlijk vinden wij dat geen bezwaar en kan het interview van
start gaan. We trekken een paar stoelen erbij en Chase gaat in kleer
makerszit op het bed zitten.

We kennen je allemaal het beste als Leeta uit oS9, maar kun je
ons iets vertellen over je huidige projecten?

Op dit moment ben ik op een geweldige conventie (lacht). Ik
ben bezig met enkele verschillende dingen. Ik heb net een CO
opgenomen en geproduceerd met jazzmuziek. Lolita Fatjo was
hiervan de executive producer. We kregen zes geweldige kritieken
en ik promoot deze CO hier. De CD is getiteld 'Thrill of the Chase'
en er staal onder andere 'Fever' op, als eerbetoon aan Nana (Visitor,
red.)en de OS9aflevering waarin ze dil zong. Ook staat er het liedje
op van lesska Rabbit uit 'Who framed Roger Rabbit' getiteld 'Why
don't you do right'.

OeCOis te bestellenvia de officiëleChaseMasterson web
sitewww.chasemasterson.com.

Ook ben ik nu een film aan het promoten die in
de herfst uitkomt. Hij heet 'Creature Unknown',
ik speel hierin een hoofdrol en ik ben één van
de producers.

Waar gaat hij over?
Het is een sei-fi horror film die, vanuil

mijn oogpunt bekeken, over een voorma
lige dokter gaat. Ik werd uit de medische
ambt gezet om redenen die je later
te weten zult komen. Zonder het
te weten heb ik een monster
gecreëerd. Zo klinkt het
wel erg basaal, maar er
zit een belangrijke draai
aan, die heel anders is
dan ik eerder gezien
heb. En de relaties
in de lilm zijn heel
interessant, zodat
het niet zomaar
een horror/sci-fi/
monster film is,
de film heeft een
uitermate interes-
sant script.

En ik ben ook
nog een film aan
hel promoten
die, geloof ik, in
de herfst uitkomt.
Hij heel 'Comic Book: The
Movie' en het is een soort satire
op comic book en sci-f conventies.
Ik speel mezelf en er zijn heel veel anderen
uit het scl-fl/comic wereldje die ook zichzelf spelen.
Onder andere Stan Lee, die 'Spiderman', 'The Hulk' en 'X-men'
gecreërd heeft, Kevin Smith en Bruce Campbell. Er zijn een
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heleboel leuke cameo's in deze film.

Je hebt in een aantal verschillende genres films en series ge
speeld, is er een genre waaraan je de voorkeur geeft, of maakt
het allemaal niet zoveel uit?

Ik ben niet echt een horror fan, ik hou er niet van als het bloederig
gaat worden. Ik vind de meeste seience rictions wel leuk en ik ben
dol op musicals. Daar ben ik mee opgegroeid, spelen in musicals.

Jewas vroeger een professionele danser, doe je dit nog steeds?
Nee, ik vond het destijds heel leuk en ik zou het nu ook nog

vinden, maar het vraagt zóveel diseipline en training dat het niet
mogelijk is dit vol te houden naast mijn andere werk.

Chase's oog valt nu op de advertentie die op de achterzijde van
blad 5 slaat: 'OS9 beats them all, what is that'. Hier praten we even
over en ze bekijkt het blad even.

Terug naar het interview, ook terugkomend op iets wat Chase
vertelde tijdens de Q &: A sessie. Ze vertelde namelijk dat Chase
in een acteerklas van 20 personen zat, met naast haarzelf onder
andere lohnathan del'Arco (Hugh in TNG-afleveringen 'I, Borg'

en 'Descent') en Garrett Wang. [ohnathan had al in TNG ge
speeld, terwijl zij en Garrett nog maar heel weinig acteerwerk
hadden gedaan. Ze hoorde toen van lobnatban over de
conventies en dat trok haar wel aan. Chase wilde daarna
heel graag in OS9 spelen.

Vanmorgen vertelde je dat je wel het een en ander
wist over waar je aan begon toen je in OS9 ging spe

len. Kwam de werkelijkheid overeen met je verwach
tingen?

Het ging zeker verder dan ik verwachtte. Ik dacht
aan een paar conventies of zo, maar ik ben zeer

gelukkig om dil te mogen doen over de hele
wereld. Ik had nooit kunnen verwachten
of dromen dal het zo geweldig zou zijn
en zo belangrijk in mijn leven.

)
Wij zijn ook heel blij om je hier te
hebben.
Ik vind het heel fijn om hier te zijn,

ik wilde altijd al naar deze conventie, ik
hoorde er al jaren over. Ik heb het hier
echt heel erg naar mijn zin en dat zeg ik
niet zomaar, ik meen het. Oe mensen
hier zijn zo aardig.

Je vertelde al dat je erg genoten
had van de aflevering met Ro
bert Picardo (dr. Bashir, I presu
me? ). Wat vond je nu van de

ontwikkeling
van Leeta

als oabo
Girl tot
uitein
delijk de
v rou w
van de



Grand Nagus?
'I know, ha!'. Ik denk dat Leeta een Lingerie-boutique heeft, 'Lee

ra's Secret' of zoiets (glimlacht hierbij).lk vond de manier waarop
Leeta zich ontwikkelde geweldig. Ik denk alleen niet dat Leeta zo
maar een Dabo Girl was, omdat ze zelfs in die eerste aflevering Dr.
Bashir enigszins geraffineerd benaderde. Ze ging niet naar hem toe
met de vraag om iets te drinken, maar in plaats daarvan zei ze dat
ze dacht dat ze ziek werd. Leetawas slim, verstandig en had gevoel
voor humor, meteen vanaf het begin al. Dat waardeerde ik in haar
en vandaar groeide het. Het was prachtig om Leeta deel uit te laten
maken van de Ferengi rebellie.

Dit was ook het moment waarop de relatie tussen Rom en Leeta
voorzichtig begon. Leeta en Bashir hadden wel iets interessants,
maar het was meer iets als Barbie en Ken. Met Rom was er heel
veel plezier te maken, veel komedie en ik denk dat het een echt
Star-Trek-achtige keuze was om Leeta verliefd te laten worden op
iemand die alleen van binnen mooi was. Ze gaf werkelijk om hem
omdat hij een goed persoon was en ik denk dat dat heel goed bin
nen het concept van Gene Roddenberry en Star Trek paste.

Was het mogelijk om ook iets van Chase in Leeta te brengen?
Natuurlijk, ik denk dat het ook heel belangrijk is voor een acteur

om zoveel mogelijk aspecten van jezelf in een personage te bren
gen. Leeta was hartstochtelijk, speels maar ook spiritueel. Ik vond
het heel leuk dat Leeta verschillende kanten had.

Is er iets specifieks te zeggen wat je in kon bengen?
Mmm ... lk denk dat mijn training als danser het voor Leeta mo

gelijk maakte om gracieus te bewegen, de manier waarop ze met
haar lichaam omging. Maar dan wel op zodanige wijze dat ze ook
grappig kon zijn.

Nu weer even iets anders. Je bent betrokken geweest voor een
liefdadigheidsorganisatie, genaamd 'Ca ring tor babies with
aids'. Steun je hun nog steeds?

Toen ik er net bij was, was het een heel kleine organisatie en
toen deed ik heel veel voor ze. Ik werk nu niet meer met ze, omdat
ze nu goed ondersteund worden door allerlei grote bedrijven. Op
dit moment werk ik met een andere organisatie, een aids-charity
in Uganda, die heel basaal bezig is. AI het gedoneerde geld gaat
direct naar de plaats waar het nodig is (voor medicijnen, kleding
etc.), terwijl veel grote organisaties zoals het Rode Kruis erg veel
overheadkosten hebben. Star Trek fans zijn wat dit betreft ook erg
betrokken en vrijgevig. Het zijn vaak mensen die begrijpen wat het
is om hulpbehoevend te zijn.

Voor veel mensen zijn acteurs rolmodellen, had je zelf ook een
rolmodel?

Dat is een interessante vraag, die niet veel mensen stellen. Ik had
diverse rolmodellen, zoals mijn moeder en een aantal leraressen.

Als je nu zelf zou kunnen kiezen uit alle mogelijke rollen uit
films, toneelstukken of wat dan ook, is er dan een rol die je het
liefst zou spelen?

Oh, gosch ... julia (Shakespeare'sRomeoen [ulia, red.), alleen ben
ik geen 14 meer (lacht).

Zou het dan een moderne julia zijn?
Nee, ik hou wel van de 'oude'. Ik vind het leuk om een kostuum

te dragen. En ik hou van musicals, eigenlijk wel alle musicals. Het
is geweldig om het podium op te gaan en te zingen en te dansen.
Musicals zoals bijvoorbeeld gespeeld door Barbara Streisand, jayne
Russel, Fred Astaire, Marilyn Monroe, [udy Garland, julie Andrews,
dat waren eigenlijk mijn helden.

Op je website las ik over je zoon, hoe oud is hij nu?
Hij heet )eremiah, hij is nu zeventien en hij is geweldig. Toen ik

hem kreeg was ik een alleenstaande moeder en ik was erg bang dat
het allemaal niet zou lukken, dat ik altijd serveerster zou blijven en
ongelukkig zou worden. Daarom ben ik ook zo blij dat ik die baan
bij DS9 kreeg.

Er is een rebelse periode geweest, ik heb hem toen bij mijn broer
en schoonzus ondergebracht. Zij zijn missionarissen, maar dan wel
van het goede soort. Zij bouwen huizen voor mensen in Mexico en
daar heeft mijn zoon veel geleerd. Hij is er echt door veranderd, hij
heeft daar al op een jonge leeftijd veel waardevols geleerd

Kon je een evenwicht vinden tussen gezin en werk? Of was dit
erg moeilijk.

Dat was heel moeilijk, maar absoluut de moeite waard.

Tot zover het interview met Chase Masterson, een heel lief en
zeer openhartig persoon die gemeend haar antwoorden geeft.

De CD die zij met veel liefde promoot is zeker het beluisteren
waard. Chase heeft er op de zaterdagavond enkele nummers van
gezongen, en dat klonk erg goed, dus als je een beetje van jazz
houdt.. .....

a Jazz Cocktail
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De sectie Lowerdecks van de The Flying Dutch houdt zich bezig
met het verzamelen en verwerken van reacties, suggesties en
vragen van fans met betrekking tot de vereniging. Heb je een idee
of een reactie op deze column? Schroom je niet en geef een reactie.

Dit kan via e-mail: lowerdecks@email.com of via de post onder
adres:

The Flying Dutch
Sectie Lower Decks
Postbus 135
3500 AC Utrecht.

We zullen je reactie in behandeling nemen en proberen deze te
realiseren. Beloven kunnen we niks, maar niet geschoten is altijd
mis!

Vaker Star Trek nieuws
uit eerste hand?
Wil je op de hoogte blijven van uniek StarTreknieuws?Blijf dan
lid van The Flying Dutch! Onze reporters, vrijwilligers en vooral
de vele actieve leden schuimen de hele planeet af op zoek naar
unieke StarTrekgebeurtenissenen proberen bij de vele acteurs
exclusieve interviews af te nemen. Zoals je in dit blad en ook
in de vorige nummers hebt kunnen zien. Dit originele materiaal
heb je voor slechts2 tientjes per jaar in huis, en daarnaastben
je lid van een actievedoe-club, krijg je korting op onze conven
ties en in diverse winkels en kan je via je e-mail nieuwsflitsen
ontvangen. Verderheeft de TFD eenwebsite die weer helemaal
up-tc-date is!
Heb je je acceptgiro nog niet betaald, doe dit dan zo gauw
mogelijk, dan mis je niks van de ontwikkelingen in 2004, wat
wederom een zeerspannend StarTrek jaar zal worden.

TFDRedactielid iets
voor jou?
Zoals jullie weten gaat Kirsten stoppen met haar bezigheden
voor deTFDredactie.Wij zouden deze positie natuurlijk weer op
willen vullen met een andere sprankelendepersoonlijkheid
Dus heb je tijd om 6x per jaar bij 1 van de andere redactiele
den (of bij jezelf) een kopje thee of koffie te drinken, werk te
redigeren (spet-, grammatica- en verhaal fouten eruit filteren),
zelf misschien materiaal schrijven en items bedenken voor het
blad en interviews houden met de sterren van StarTrek?Stuur
dan een mailtje naar de redactie (redactie@tfd.nl) of je kunt
natuurlijk schrijven of bellen.
Het adres en telefoonnummer vind je op pagina 30 van dit
blad. Uiteraard kun je ook voor vragen en informatie terecht bij
bovenstaandegenoemde ingangen.
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Star Trek: Theu;g.r!gtn.~L~..!r.!,e!."g.~~i!p?;~2;,én Is verant-
Door: tlonko Rebergen heeft wel moeiteApollo hiervan te overtui- woordelijk voor de dood vande viermiljard

gen. Na hem zijn krachtente hebben laten inwonersvan het Maluriansysteem.. Nadat
gebruiken,vuurt Spockop Apollo's tempel het de Enterpriseook probeert te verlossen
en dezestort in. Hiernavindt Apollo hetwel van haarbiologischeimperfecties,ofwel de
welletjesen besluit de andereoude goden bemanning, komen Kirken Spockin actie.
te volgenop hun pad. Om Nomadsaandachtte latenverslappen,

zegt Kirk dat er een foutje in zijn pro
gramma zit, Terwijl Nomad dit probeert te
verhelpen,wordt hij door Spockde ruimte
ingestraalden explodeert.

Na het overweldigendesuccesvan het eerste
seizoen van Star Trek; The Original Series
kwam er een tweede serie. Ook deze serie
afleveringenstond uiteraard in het teken van
Captain lotnes T. Kirk, Spoek,Doctor McCoy,
Scotly en de rest van de bemanning. Net als
we bij de eerstereekshebben gedaan, zeilen
we hier de afleveringenop eenrijtje.

l:Catspaw
Stardate3018.2
Na het contact te
hebben verloren
met SuluenScotty,
gaan Kirk, Spock
en McCoy naar de
planeet Pyris VII.
Daar aangekomen,
worden ze gevangen genomen door een
tovenaar en zijn kat, die de beeldschone
Sylviablijkt te zijn. Als ze proberen te ont
snappen, verandert Sylvia in een enorme
zwarte kat. Ze slaatde tovenaardood met
haarpoot, maarkan niet op tijd bij zijn to
verstafkomen.Kirkmaaktde stafstuken zo
kunnende bemanningsledenontsnappen.
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2:Metamorphosis
Stardate3219.8- 3220.3
DeEnterprisekomt
in contact met
Zephram Cochran
en eenentiteit 'The
Companion'. The
Companion heeft
Cochrangeredvan
de dood en isbij hemgeblevenop eenpla
neet.Nadatde bemanninger in isgeslaagd
met de entiteit te communiceren, komen
ze erachter dat het een vrouw is, die een
oogje heeft op Cochran.Dezekande liefde
niet beantwoorden, aangezien ze totaal
verschillendzijn. De stervendeCommisio
ner Nancy Hedford heeft dit romantische
verhaalgevolgd aan boord van het schip.
Zij besluit,omdat zij toch zal sterven,haar
lichaamaande entiteit te geven, zodat zij
en Cochransamenkunnen blijven.

3:Friday'sChild
Stardate3497.2- 3499.1
Kirk isonderweg naareen planeetom een
verdrag te sluiten.Zeworden op CapellaIV
belaagddoor eenKlingon,die om dezelfde
reden naar de planeet is gekomen. De
weduwevandevroegereleidervanCapella
vlucht met henmeeen bevaltonder bege
leiding van Doctor McCoyvan een zoon.
De tegenwoordigeleidervande planeeten
de Klingon komen om, waarnade nieuwe
leider, de weduwe Eleen, een pact met
Starfleetsluit.

4:Who Mourns for Adonais
Stardate3468.1
The Enterprisewordt vastgepaktdoor een
enormehand. Na landing op een planeet,
ontmoetenze de Grieksegod Apollo. Deze
wil weer aanbeden worden en heeft de
bemanningalszijn nieuwevolkuitgekozen.
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5:Amok Time
Stardate3372.7
Spock ondergaat
Pon Farr, een
conditie die elke
Vulcan om de ze- r.
venjaarondergaat.
Volgensde traditie
moet de uitgeko
zen bruid van Spockeen uitdager kiezen,
die het tegen hemopneemt in eengevecht
tot de dood. TPring, de bruid, kiest Kirk
als uitdager. McCoy zorgt ervoor dat Kirk
verslagenwordt en verklaart hem dood.
TPring vertelt Spockdat ze niet met hem,
maar met een ander wil leven. Vanwege
haarlogica -alsKirkhadgewonnen, had hij
haar toch niet gewild en nu Spockgewon
nen heeft,wil dezehaarook niet, vanwege
de uitdaging -, verlostSpockhaarvan haar
trouwbelofte. De emotieloze Spock laat
heelwat emotieszien, bij het zienvan een
erg levendeKirk.

6:The Doomsday machine
Stardate4202.9
Enterprisevindt het gehavendeschip, de
Constellation.Aan boord vinden ze alleen
CommodoreDecker,zijn bemanning isge
dood door eengigantischschipvaneenan
dere beschaving.Terwijl Kirk en Scotty op
de Constellationaan het werk zijn, neemt
Deckerhet gezagop de Enterpriseover en
gaatachterde DoomsdayMachineaan,die
zijn bemanning heeft vermoord. Kirk en
ScottysturendeConstellationin de bekvan
het onbekendeschipenworden net op tijd
opgestraald.DeConstellationexplodeertin
het andereschip,dat ook ontploft.

7:Wolf in the Fold
Stardate3614.9 - 3615.4
Scotty wordt
verdacht van de
moorden op twee
vrouwen. Kirk en
Spock komen er
achter dat een en
titeit bezit neemt
van iemands lichaam, in dit geval Scotty,
en zich voedt met diens angsten. De en
titeit gaat in de hoofdcomputer van de
Enterprisezitten, terwijl McCoyallebeman
ningsleden verdooft om zo hun angsten
onder controle te houden. Spockkrijgt de
entiteit uit de computer en het neemt het
lichaam van een dode aan. Het lichaam,
met entiteit, wordt overmeesterden zo de
ruimte ingestraald.
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8:The changeling
Stardate3541.9
Eenmachine,genaamdNomad, komt aan
boord van de Enterprise. Deze Nomad
doodt Scotty, zorgt ervoor dat Uhura's

9:TheApple
Stardate3715.0 - 3715.6
De bevolking van Gamma Trianguli VI is
onder invloed vaneneVaal.Tijdenseenof
ferceremonie,ontdekt Spockdat Vaalalleen
kan leven als hij de offergaven ontvangt.
Vaal draagt de bevolking op, de beman
ning te vermoorden,maar die kan niet op
tegen hun kracht.Omdat de bevolkinghet
gevechtheeftverlorenen 'huisarrest'heeft,
komt niemand Vaalzijn offers brengen en
hij sterft. De bevolking kan eindelijk een
normaal leven gaan leiden, zonder gecon
troleerden gestuurdte worden door Vaal.

10:Mirror, Mirror
Stardate onbekend
Naeenmissiewor
den Kirk, Uhura,
Scotty en McCoy
terug gestraald
naarde Enterprise.
Ze komen ook
op de Enterprise
terecht, alleen niet hun Enterprise.Ze zijn
in een ander universum en moeten voor
hun andere ik doorgaan. De condities aan
boord verschillenechter zo erg van hun ei
gen situatie,dat Scotty hen heel snelterug
moet zien te krijgen naar hun eigen schip.
Gelukkig krijgen ze hulp van de andere
Speek,die zijn 'oude' Captain terugwil.

11:The Deadly Years
Stardate3478.2 - 3479.4
De leidervaneenkolonievande Federation
en zijn vrouw zijn in eenuur tijd vijftig jaar
ouder geworden. Het landingsteamvan de
Enterprisestaat hetzelfde lot te wachten.
VanwegeKirksdementie en Spocksouder
dom, neemt een passagieraan boord het
bevel over. Hij zet koersnaar de Neutrale
Zone enwordt aangevallendoor de Romu
lans. De bejaarde Kirk, Scotty en McCoy
werken, ondanks hun gebreken, hard aan
een remedie en Kirk weet net op tijd zijn
schip uit handenvan de Romulanste red
den.

12:1,Mudd
Stardate4513.3
IndezeafleveringleeftHarryMudd, bekend
uit het eersteseizoen,op een planeet tus
senandroïden.Hij laat de bemanningnaar
de planeetstralenen zijn androïdennemen
de Enterpriseover.Gelukkigkande beman
ning na een list terug aanboord komenen
laten zij Harry op de planeet achter. Met
vijfhonderd androïden, geprogrammeerd
als zijn vrouw. Alleen houden deze nooit
meerop met praten.

G-================================-----
.23



13:The Trouble with Tribbles
Stardate 4523.3 - 4525.6
Op ruimtestation
K-7 koopt Uhura
een huisdier, een
Tribble. Terwijl Kirk
een zending graan
aan het beveiligen
is tegen Klingons,
vermenigvuldigt de Tribble zich met enor
me snelheid. AI gauw zit het hele schip vol
met deze beestjes. Ondertussen blijkt het
graan van Kirk vergiftigd door Klingons.
Om ze te straffen, straalt Scotty alle Tribbles
van de Enterprise over naar de Klingons,
wetend dat de beestjes aan niets zo'n gru
welijke hekel hebben als aan Klingons.

14:Bread and Circuses
Stardate 4040.7 - 4041.7
Kirk, Spock en McCoy komen in een stad,
precies zoals een stad uit de 20e eeuw op
aarde. Daar worden ze gevangen genomen
en worden ze gedwongen te vechten als
gladiatoren in een arena. Met behulp van
captain Merrick, die als captain van de USS
Beagle al zes jaar vermist werd, kan Scotty
ze tijdens een gevecht lokaliseren en terug
stralen. Helaasvoor Merrick komt deze hulp
te laat en hij sterft.

15:Journey to Babel
Stardate 3842.3 - 3843.4
De ouders van Spock, Sarek en Amanda,
zijn aan boord om naar een conventie op
Babel te gaan. Spock en Sarek hebben niet
meer gesproken, sinds Spock de Federation
ging dienen. Terwijl Sarek een hartaanval
krijgt, wordt Kirk neergestoken door een
Andorian, die de conferentie wil saboteren.
Spock wil zijn vader niet helpen als Kirk niet
in orde is. Dus doet Kirk net of er niets aan
de hand is. Pas na de operatie van Sarek,
waar Spock bloed heeft gegeven en zo zijn
vaders leven heeft gered, komt Kirk aange
slagen de ziekenboeg binnen. Dankzij het
snelle werk van McCoy zijn alle patiënten
snel weer op krachten.

16:A Private Little War
Stardate 4211 .4 - 4211 .8
Eenplaneet is snel
ler dan normaal
geëvolueerd en
Kirk vermoedt dat
Klingons hiervoor
verantwoordelijk
zijn. Op de planeet
is een burgeroorlog gaande tussen de ste
delingen en het bergvolk, dat niet zo hoog
op de evolutieladder staat. Samen met een
oude vriend probeert Kirk bewijs te vinden
voor de Klingon inmenging. Ondanks res
tricties van de Prime Directive, zorgt hij
ervoor dat de bergbevolking de wapens
neerlegt en zich zo kan gaan ontwikkelen
als de mensen in de stad.

17:The Gamesters of Triskelion
Stardate 3211.7 - 3259.2
Op Triskelion maken de 'Providers' de
dienst uit. Kirk ontdekt dat deze 'Providers'
niet meer zijn dan lichaamsloze breinen,
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die gevechten organiseren voor hun tijd
verdrijf. Om zijn bemanning vrij te krijgen,
moet Kirk in een arena de strijd aan met
drie getrainde vechtersbazen. Na het do
den van twee van hen en het verwonden
van de derde, wordt de laatste plots ver
vangen door de beeldschone Shahna. Met
deze vrouw heeft Kirk iets en zij krijgt hem
bijna klein, maar hij weet haar te verslaan.
De 'Providers' houden woord en de beman
ning is vrij. Na een laatste kus met Shahna,
gaat ook Kirk terug naar de Enterprise.

18:0bsession
Stardate 3619.2 - 3620.7
Een vreemde 'wolk' dood verschillende
bemanningsleden van de Enterprise en Kirk
zet de achtervolging in. De wolk komt door
de ventilatiebuizen het schip binnen, maar
uiteindelijk gaat het terug naar zijn eigen
planeet. Kirk volgt de wolk tot op het aard
oppervlak. Samen met bemanningslid Gar
rovick, wiens vader elf jaar eerder door de
wolk is gedood, blaast Kirk de entiteit op.

19:The Immunity Syndrome
Stardate 4307.1 - 4309.4
Een amoebeachtig
wezen van 11.000
mijl groot vreet
alle energie in
sector 39J. Er is
geen enkel teken
van leven, ondanks
dat er miljarden mensen woonden. De
Enterprise zit gevangen in een soort zwart
gat, terwijl de amoebe de levenskracht van
iedereen aan boord op zuigt. Kirk, met de
Enterprise, en Speek, in een shuttle, gaan
het beest binnen en blazen het van binnen
uit op, waarna ze het normale universum
weer in geslingerd worden.

20:A Piece of the Action
Stardate 4598.0
Een boodschap van de USSHorizon, waar
van al honderd jaar niets vernomen is,
brengt de Enterprise naar Sigma lotia 11.
Het boek, 'Chicago Mobs of the Twenties',
achtergelaten door iemand van de Horizon,
heeft ervoor gezorgd dat concurrerende
maffiabazen elkaar het leven zuur maken
op de planeet. Kirk krijgt het gedaan om
iedereen op één lijn te krijgen, door zich
voor te doen als de grootste maffiabaas. Nu
moet hij alleen Starfleet zover krijgen dat zij
elk jaar een schip sturen om hun 'piece of
the action' op te halen.

21 :By Any Other Name
Stardate 4657.5 - 4658.9
Een groep wezens, Kelvans, is op een
planeet gestrand en nemen de vorm van
mensen aan. Zij overmeesteren Kirk en zijn
team en nemen de Enterprise over. Kirk
komt erachter dat ze moeite hebben met
de emoties van hun nieuwe gedaantes en
instrueert zijn bemanningsleden om de Kel
vans' lichamen te stimuleren. Hij overtuigt
hen er uiteindelijk van, om niet met de
Enterprise 300 jaar te reizen naar hun eigen
planeet, maar om als mens verder te leven
met hulp van de Federation.

22:Return to Tornorrow
Stardate 4768.3 - 47703.3
Spock, Kirk en
Doctor Ann Mul
hall worden naar
een planeet 'geroe
pen'. Daar vinden
ze drie bollen, met
daarin de gedach
ten van drie overleden lichamen. Om deze
gedachten in een lichaam te laten leven
laten Kirk, Spock en Mulhall hun lichamen
in bezit nemen door de gedachten. Dat is
niet zo'n goed idee, aangezien Henoch in
Spocks lichaam wil blijven. Gelukkig laten
'Kirk' en 'Mul hall' dit niet toe en deze twee
gedachten sterven ook na een laatste om
helzing. De gedachten van Spock, Kirk en
Mulhall komen ongedeerd weer in hun
lichamen terug.

23:Patterns of Force
Stardate 2534.0
Op zoek naar [ohn Gill komt de Enterprise
bij een planeet, waar men leeft als Nazi
Duitsland in de jaren twintig. Hun Führer,
[ohn Gill, is verslaafd. McCoy weet de man
van de drugs af te krijgen zodat hij zichzelf
wordt. Gill weet net op tijd een burgeroor
log te voorkomen, maar wordt dodelijk
getroffen door een kogel. Hij vertelt nog
dat hij dacht dat het Nazi-regime orde zou
brengen aan de bevolking. Zijn dood, ech
ter, brengt pas orde en vrede.

24:The Ultimate Computer
Stardate 4729.4 - 4731.3
Kirk moet zijn gezag overgeven aan een
computer, M5. Deze M5 gaat erg ver in zijn
opvattingen over bescherming en tijdens
een oorlogsoefening verdedigt het zichzelf
door twee Federation schepen te vernieti
gen. De USS Lexington krijgt van Starfleet
de opdracht om de Enterprise te stoppen,
zo nodig te vernietigen. Na een diepzinnig
gesprek over theologie, krijgt Kirk het ge
zag van M5 terug, net op tijd.

2S:The Omega Glory
Stardate onbekend
De Enterprise vind de USS Exeter met ge
storven bemanning. Op de planeet Omega
leeft hun captain, Tracy, nog. Kirk en Spock
komen midden in een burgeroorlog terecht,
tussen de Kohms en de Yangs. Tijdens een
speech van de Yangs realiseert Kirk zich dat
dit gevecht gaat tussen de communisten,
Kohms, en de Yankees, Yangs. Na het
opzeggen van de Amerikaanse grondwet,
legt Kirk uit dat deze grondwet voor beide
partijen geldt, zowel Kohms alsYangs en de
Enterprise is vrij om te vertrekken.

26:Assignment: Earth
Stardate onbekend
De Enterprise komt
bij de aarde in
de 20· eeuw. Een
agent van een an
dere planeet komt
aan boord. Hij zegt
dat hij, samen met
andere agenten, de aarde beschermt. Kirk
gelooft hem niet, totdat de man de aarde
behoedt voor een nucleaire ramp.
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MtTrek! Trekt trek het nog?
Door: Yvesvan Gennip

De toekomst die Star Trek ons voorschotelt, is er een die geken
merkt wordt door vredig samenlevende volkeren en een (letterlijk)
aards paradijs. Twee belangrijke ingrediënten van deze samenleving
zijn het ontbreken van geld en het streven naar persoonlijke groei.
Hetgeen heden ten dage echter doorgaat voor Star Trek is naar
mijn mening een smakeloze maaltijd die zo geserveerd kan worden
bij die andere grote franchise waar ik in mijn titel naar verwijs. Ge
inspireerd door verlangen naar meer geld, blijft Paramount week in
week uit onder de vlag van Star Trek programma's uitbrengen die
vooral gekenmerkt worden door een hang naar zekerheid. Er mag
niks veranderd worden aan het inmiddels door en door beproefde
concept, dat inmiddels al zo veel geld in het laatje gebracht heeft.
'Never change a winning team'. Van enige groei is geen sprake, elke
aflevering is een bijna identieke kopie van de voorgaande qua sfeer,
uitstraling, verhaalopbouw en uitwerking van enige thematiek,
voor zover aanwezig. Hebben we hier nog wel trek in?

Wacht nu even, niet stoppen met lezen. Je leest nog altijd in het
blad van een fanclub en dit zal dan ook geen anti-Star Trek tirade
worden, maar wat mij betreft hoeft een fan niet te vervallen in
blinde adoratie. Persoonlijk verkies ik dan ook de benaming 'liefheb
ber' boven het van 'fanatie' afgeleide 'fan'. Goed beargumenteerde
(zelf)kritiek is tenslotte een belangrijk middel om de groei die Star
Trek zo propageert te verwezenlijken. Laat ik allereerst een korte
beschrijving van mijn Star Trek achtergrond geven, zodat jullie dit
verhaal beter kunnen plaatsen.

Natuurlijk had ik al eens van Star Trek gehoord en ik had ook wel
eens enkele afleveringen bekeken, maar het punt waarop ik een lief
hebber werd, was het zien van de film First Contact in de bioscoop.
Ik zal me dan ook niet schuldig maken aan het blinde 'bashen' van
Berman en Braga dat op internet nogal eens plaatsvindt. AI de dag
ná het bezoeken van de film was ik de tv-gids aan het doorpluizen
op zoek naar Star Trek op tv en dat vond ik gelukkig. In de jaren
erna heb ik verwoed alles gekeken wat ik kon vinden en inmiddels
heb ik (wellicht enkele uitzonderingen daargelaten) alle afleverin
gen van de zes series (hier tel ik The Animated Seriesmee) en alle
films bekeken.
Als je zo veel Trek in zo'n relatief korte tijd bekijkt, dan ga je van

zelfsprekend vergelijken en favorieten krijgen. Star Trek (ik zal de
voor de serie posthume toevoeging TOS weglaten), The Next Ge
neration en Deep Space Nine hebben duidelijk voor mij een grote
voorkeur boven Voyager en Enterprise. Laat ik proberen om uit te
leggen waarom ik dit vind, wat ik denk dat er mis is met de huidige
incarnaties van Star Trek en hiermee hopelijk het startschot geven
voor een discussie binnen The Flying Duteh.

Het vertrekpunt
Aangezien ik ten tijde van de eerste Star Trek uitzendingen nog

niet eens geboren was, laat staan in staat was om tv te kijken,
kan ik alleen maar vermoeden wat de impact van een dergelijke
serie op zijn kijkers geweest moet zijn. Zoals onder andere uit het
interessante artikel van Paula Pat-EI uit TFD 4 2003 blijkt, zat Star
Trek vol met commentaar op de vraagstukken die speelden in de
jaren zestig en veel van de diepere thematiek die schuilging ach
ter de verhalen is nog altijd van belang en zal ook nog wel lang
van belang blijven. In hoeverre is het geoorloofd in te grijpen in
andere delen van de wereld (of het universum) in een situatie die
volgens onze normen en waarden niet geoorloofd is?Wie zijn wij
om over anderen te oordelen? Is een gelijke behandeling van alle
mensen (of zelfs alle intelligente levensvormen) mogelijk? Wat
weegt zwaarder, vrije keuzes kunnen maken met het risico foute
beslissingen te nemen, of doelloos een leven leiden vrij van geweld
en oorlog? Kiezen voor het individu of het collectief? Doordat veel
afleveringen geschreven werden door professionele science fiction
schrijvers hadden de episodes vaak uitzonderlijk veel diepgang voor
een televisieprogramma. Televisie haalt natuurlijk maar zelden de
diepgang die een schrijver in een boek kan leggen, maar het intel
ligente Star Trek steeg toch snel uit boven de dertien in een dozijn
science fiction verhalen over vijandige aliens die de aarde willen
verwoesten en dat zonder in te boeten aan spanning of avon-
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tuur. De opbouwen uitwerking van de cast en personages komt
tegenwoordig misschien wat ouderwets over. Zo is er nauwelijks
karakterontwikkeling in de serie: Kirk blijft de avontuurlijke captain
met tevens een groot gevoel voor verantwoordelijkheid. Spock blijft
de aan de oppervlakte logische Vulcan met de innerlijke tweestrijd
tussen zijn menselijke helft en zijn Vulcan helft. Or McCoy blijft de
emotionele mensenvriend etc. Hoewel de serie pretendeert gelijke
behandeling te propageren onafhankelijk van geslacht of ras, ligt
de voornaamste focus van de serie op Kirk, McCoy en Speek. alle
drie blanke mannen (hoewel Spock in de serie natuurlijk geen mens
is). Ondanks, of wellicht dankzij, deze schijnbare tekortkomingen
heeft de cast, vooral het triumviraat Shatner-Nimoy-Kelley, een
unieke onderlinge chemie. Alleen dit al maakt elke scène met Kirk,
Spock en McCoy de moeite waard.

Een ander aspect van de serie dat tegenwoordig wellicht als
nadeel bestempeld kan worden, is het episodische karakter van
de serie. Elkeaflevering staat op zichzelf en er is geen vaststaande
volgorde waarin de afleveringen bekeken dienen te worden. Er is
geen overkoepelende verhaallijn, een zogenaamde 'story are'. Ik
moet toegeven dat ik zelf liever een serie met een story are zie, dan
een serie van het episodische soort, maar natuurlijk is een arc geen
recept voor succes, net zomin als het ontbreken ervan een garantie
is dat de serie niet goed is. We moeten beseffen dat in de jaren
zestig de meeste (niet-soap) televisieseries episodisch waren. Dit
is ook zeker niet het enige aspect waardoor de serie er gedateerd
uitziet, de hele visuele uitstraling kan tegenwoordig met goed recht
'cheesy' genoemd worden, maar het is wel een herkenbare en aan
gename sfeer.

Hoewel Star Trek naar mijn mening zeker niet perfect is, is het
toch een serie geweest met interessante verhalen over onder
werpen die toentertijd actueel waren en dat, zeker op een wat
abstracter niveau, nu nog altijd zijn, met een boeiende cast die ge
loofwaardige, hoewel enigszins stagnerende, personages neerzette.
Aangezien ik voor mezelf een verhaal (in welk medium dan ook)
altijd vooral beoordeel op enerzijds de personages en anderzijds de
verhaallijn en pas daarna naar mediumafhankelijke aspecten kijk,
zoals bijvoorbeeld de visuele kant van het verhaal, kan ik Star Trek
een geslaagde serie noemen.

We trekken verder
Als Star Trek een (verre van compleet) beeld van de jaren zestig

geeft, dan geeft Star Trek: The Next Generation er zeker een van de
eind jaren tachtig. De serie die in eerste instantie de oude Trek pro
beerde te vervolgen en daarin faalde, vond uiteindelijk zijn plaats
toen het een meer eigen stijl ging aanmeten en iets van het 'wes
tern in space' karakter van Star Trek liet varen en meer 'diplomats in
space' werd. Overtuigd van de juistheid van hun eigen opvatting,
namelijk dat iedereen recht heeft op zijn eigen opvattingen, ging
het diplomatenkorps van Starfleet er iedere week in de Enterprise op
uit om het liefst zonder geweld conflicten op de lossen en nieuwe
zieltjes te winnen voor de Federation. Deze arrogantie die de serie
uitstraalt is de reden waarom sommige Star Trek fans zich afkeren
van The Next Generation; persoonlijke zie ik het meer als een tijds
beeld. Het idee dat wij westerlingen overal alle problemen wel even
kunnen oplossen als mensen maar naar ons luisteren. Fascinerend
om te zien en om te merken hoe je, meelevend met de vriendelijke
personages, zelf begint te geloven in hun gelijk. Ongeacht of je je
kan vinden in de eenheidsworst van de Federatie, het belangrijkste
in de tv-serie is dat de personages erin geloofden en dat de acteurs
dit geloofwaardig naar buiten brachten.

Niet alle afleveringen handelden echter over het verkondigen van
het Federatie-evangelie. Maar wat de afleveringen ook zeiden of
wilden zeggen, ze hadden wel iets te zeggen. De dilemma's die aan
de orde gesteld werden, lieten je als kijker altijd achter met iets om
over te denken. In de conflicten tussen Federatie- en non-Federatie
culturen kwam altijd weer de vraag naar boven in hoeverre andere
culturen gerespecteerd moeten worden. In deze context konden
gevoelige onderwerpen, zoals bijvoorbeeld euthanasie, behandeld
worden.

Hoewel de crew van de Enterprise voor een deel gebaseerd was
op de oorspronkelijke crew (de captain, de first officer, de medica I
officer, de engineer, de niet-mens die commentaar op de mensheid

'7~-===============================================~ ___.25



geeft) zijn er toch enkele verschillen aan te wijzen. Zo konden we
gedurende de serie goed kennis maken de hele hoofdcrew. De na
druk lag niet op slechts drie hoofdpersonen, maar alle personages
kregen de gelegenheid om te laten zien wat ze konden. Het was
een 'ensemble cast'. Evenals de keuze tussen episodische serie of
story are is ook de keuze tussen een/enkele hoofdpersoon/-perso
nen of een ensemble cast een kwestie van smaak. Zoals zo vaak is
de uitwerking erg van belang. In Star Trek was de chemie tussen de
drie hoofdpersonen zo groot, dat de keuze voor drie hoofdperso
nen een juiste geweest is, denk ik. De keuze voor een ensemble cast
voor The Next Generation heeft ons echter kennis laten maken met
enkele fascinerende personages uit Star Trek. Het eerste voorbeeld
dat in me opkomt is Worf. In eerste instantie alleen bedoeld om
als Klingon over de brug te lopen ten teken dat de vijanden uit het
verleden de partners van de toekomst kunnen zijn. Maar naarmate
de serie vorderde werd hij een steeds belangrijker personage en
uiteindelijk zou hij in zeven seizoenen TNG en vier seizoenen Deep
Space Nine uitgroeien tot een van de meer complexe personages
uit het Star Trek universum.

En daar hebben we nog een ander verschil tussen die personages
van de oude en de nieuwe generatie. De laatsten groeiden en ont
wikkelder:' zich. Picard werd gedurende de jaren naast captain ook

vriend van de crew. Riker wist een balans te vinden tussen a bitie
en privé-leven. Data vorderde in zijn kruistoch om mens te worden.
Troi werd minder nutteloos naarmate de jaren vorderden en zo zijn
er meer voorbeelden te noemen. Karakterontwikkeling zorgt ervoor
dat je meer met de personages kan meeleven. Naarmate je eigen
leven vordert, leef je ook met deze fictieve personages mee en je
kan delen uit je eigen leven op hen projecteren.

Deze continuïteit in de serie uitte zich ook geregeld in de verhaal
lijnen. TNG zou nog niet zo'n grote en complexe story are hebben
als DS9, maar er zaten toch enkele doorlopende verhalen tussen de
'stand alone' episodes in, zoals de problemen in het Klingonrijk, de
strijd tegen de Borg en de sluwe plannen van de Romulans.

Door een goede combinatie van inhoud en vorm isTNG een per
soonlijke favoriet geworden en niet alleen voor mij. De populariteit
van deze serie eind jaren tachtig en begin jaren negentig heeft de
deur opengezet voor de grote stortvloed van science fiction pro
gramma's die we in de jaren negentig voorgeschoteld kregen en
heeft zodoende gezorgd dat we nog enkele sf-pareltjes mochten
zien, waaronder ...

Wordt vervolgd

Episode: Yesterday's Enterprise
De Enterprise-C duikt
op uit een subspace
vervorming en dit
creëert een alterna
tieve tijdlijn, waarin
de Federatie in staat
van oorlog verkeert
met de Klingons.
Note: Ontdekking dat de Enterprise
C's hulp gedurende een Romulan aanval
op de Klingon buitenpost Narenda 111 de
sleutel is voor toekomstige samenwerking
tussen de Federation en de Klingons.

Romulan en Vulcan weetjes deel 2
Door: Engelina Wessel Startrek: The Next Generation

Episode: The Neutral Zone
De Enterprise D helpt
een groep mensen
uit de 20ste eeuw
ontwaken en onder
zoekt tegelijkertijd de
vernietiging van een
aantal outposts in de
Neutrale zone.
Note: Het eerste kontact met de
Romulans na 53 jaar van isolatie die door
het Tomed incident in gang was gezet.

blad 03 van dit jaar stond deel
1 van de Romulan en Vulcan

weetjes. Hierin werd the
Original Series behan

deld. In dit tweede
deel komt the Next

Episode: The Enemy
Gedurende een
onderzoek naar
een verongelukt
Romulan schip in
Federation ruimte,
strandt Georgdi
LaForge, tezamen met
de Romulan overlevende op een planeet
waar barre omstandigheden heersen.
Note: Introductie van de Romulan
commandant Tomalok. Bevestiging dat
de Romulans de Federation bespioneren.

Episode: The Defecter
Een Romulan
overloper passeert
de Neutral zone
en waarschuwt de
Enterprise-D van
een aankomende
Romulan aanval.
Note: Bewijs van de ingewikkelde
politiek binnen de Romulan senaat.
ëerste melding van de overeenkomst van
Algeron, die de Romulan Neutral Zone
herbevestigt.
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Episode: Sins of the father
Wort reist naar zijn
thuiswereld om
beschuldigingen aan het
adres van zijn vader te
weerleggen. Deze zou
een verrader zijn, die
verantwoordelijk was
voor de Romulan aanval
op Khitomer,
Note: Hierbij wordt weer aangetoond
dat de Rornulan aanval een poging was
om de relatie tussen de Klingons en de
Romulans te verstoren met als doel de
Klingons te vernietigen.

Episode: Sarek
Gedurende de reis
van ambassador Sarek
naar een belangrijke
bijeenkomst, ontdekt
de bemanning van de
Enterprise-D dat de
ambassador lijdt aan
een gevaarlijke ziekte
die de missie zou kunnen doen falen.
Note: Introductie van het Bendii syn
droom, een ziekte die de intelligentie en
het vermogen om emoties te beheersen
aanlast bij oudere Vulcans. Tevens intro
ductie van Sarek's tweede vrouw Perrin.
Ontdekking dat Spock getrouwd is.

TFD magazine



Episode: Data's day
De Enterprise-D vervoert
de Vulcan ambassador
T'Pel naar de Neutrale
Zone om besprekingen
te beginnen met de
Romulans.
Note: Ontdekking dat
de Romulans een spion
genaamd T'Pel diep bin-
nen de rangen van de Federatie hadden
weten te krijgen.

Episode: The Drumhead
Een overmoedige
admiraal jaagt op
bewijs van Romulan
samenzweerders.
Dit leidde tot een
ontploffing in de
dilithium kamer van
de EnterpriseD.
Note: Ontdekking dat ook de Klingons
met de Romulans samenzweren en dat
de Romulans de bouwtekeningen heb
ben bemachtigd van de Enterprise-D's
dilithium kamer.

Episode: The Mind's Eye
Geordi laForge is ont
voerd door de Romulans
en wordt gehersenspoeld
om een gouverneur van
de Klingons te vermoor
den en aldus de alliantie
tussen de Federation en
de Klingons te vernieti
gen.
Note: Weer een voorbeeld van een
Romulan poging lol vernietiging van de
samenwerking tussen de Klingons en de
Federation.

Episode: Redemption parts I lil 11
In het Klingon rijk is door
de verraderlijke Duras
familie een burgeroorlog
begonnen, met het doel
de controle over de
Klingon High Counsel te
bemachtigen. Dezefami
lie onderhoudt nauwe
bandenmet de Romulans.
Note: De voortdurende pogingen van
de Romulansom invloed te bemachtigen
en diskrediet te brengen binnen het rijk
van de Klingons komt tot een climax.
Introductie van TashaYar'shalf-Romulan
dochter Sela,die uit een andere tijdlijn
(die van de EnterpriseC uit 'Yesterday's
Enterprise')afkomstigis.

Episode:Unification I El 11
De Enterprise-D
onderzoekt het moge
lijke overlopen van
ambassador Spock
naar de Romulans
en ontdekt hierbij
een geheime missie
die de Romulansen de Vulcansnader tot
elkaarmoet brengen.

.' ~f." '11 ' ~'
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Note: De dood van Sarek en een
overzichtvan de gebeurtenissenwaardoor
hij en Spockvanelkaarvervreemdgeraakt
waren. Eerste glimp van de Romulan
thuiswereldRomulus,de Proconsulen het
dagelijks leven van de Romulans.Tevens
zien we hier Spocksnieuwe leven in de
ondergrondse beweging om Romulans
en Vulcansnader tot elkaar te brengen.
Ontdekkingvan eenRomulankomplot tot
een invasievande planeetVulcan.

Episode:The Next Phase
Terwijl ze dood
gewaand zijn na
een reddingsmissie
aan boord van een
gestrand Romulan
schip, bevinden
Geordi laForge en
Rolaren zich in een toestandvan onzicht
baarheid.
Note: Ontdekking van een nieuw
Romulan cloaking device dat gebruik
maaktvaninterfasering,waardoormensen
onzichtbaarkunnenworden.

Episode:Faceof The Enemy
Deanna Troi wordt ont
voerd en gedwongenom
zich voor te doen alseen
lid van de Tal Shiar (de
Romulangeheimedienst)
teneinde de Romulan
ondergrondse te helpen
om 3 hooggeplaatste
overlopers te vervoeren
naarde Federation.
Note: Introductie van de Tal Shiar.
Inzicht in het reilen en zeilen van
een Romulan warbird. Bewijs dat
Spocks ondergrondse beweging
zijn weerslagheeftop de Romulan
bevolking

Episode:Birthrightparts I El II
Worf onder
zoektgeruchten
dat zijn vader
wellicht de
slachting
Kithomer
overleefd. Hij
ontdekt hierbij een geheim
gevangenenkamp waar de
Romulansen Vulcansvredig bij
elkaarwonen.
Note:Openbaring dat de
Romulans tijdens de slachting
van Kithomer gevangen heb
ben genomen en bewijs dat
Romulansen Klingons kunnen
samenwonenen trouwen.

Episode:Gambit parts I El il
Tijdens een
infiltratie in
een bende
huurlingen,
ontdekt
captain Picard
dat Vulcan

extremisten een krachtig mythologisch
wapen trachten te bemachtigenom hun
isolatiebewegingte krachtbij te zetten.
Note: Introductie van de Vulcan isola
tiebeweging, een notie van Vulcangoden
en een oud Vulcansuperwapengenoemd
de Stoneof Gol.

Episode:The Pegasus
De eerste kapitein,
·nu admiral Pressman,
onder wie Rikerheeft
gediend, probeert
zijn oude schip, de
Pegasus, te redden.
Daarbij probeert hij
een illegaal cloaking device te bemachti
gen voordat de Romulansdit doen.
Note: Bekendmaking dat, volgens
de overeenkomst van Algeron, het
eveneensverboden is voor de Federation
om cloaking devices in hun starshipste
gebruiken.



Uit de Doos----~--------------------~
Door:Harm Koopman

Cards the final frontier, these are the voyages of a card collector,
his life-time mission to explore strange new card sets, seek out
new techno logies and boldly go where no card collector has gone
before Welkom bij de 35"· editie van 'Uit de doos'!!
Deze historische lUit de doos' wil ik gaan besteden aan de trading
cards die zijn verschenen rond de 10" Star Trek film, 'Nemesis'.
Echter alvorens daar mee te beginnen eerst een terugblik op 35
edities 'Uit de doos' en na de 'Nemesis' bespreking een spette
rende prijsvraag.

To boldly go .... Ik schreef mijn introductietekst als bestuurslid
van The Flying Dutch in onze nieuwsbrief van augustus 1997. In
een van mijn allereerste bestuursvergaderingen kwam vervolgens
aan bod dat we zo weinig vaste rubrieken
hadden in onze nieuwsbrief. Voor ik het
zelf wist brulde ik over tafel, dat lossen
we op, ik ga over trading cards schrijven.
Trading cards? Met die blik in de ogen
van de overige toenmalige bestuursleden
werd ik uiteraard alleen maar aangemoe
digd.

Zo gezegd zo gedaan en in nieuws
brief nummer 5 van november 1997
stond mijn allereerste tekst, toen nog in
zwart wit, met uitleg over wat trading
cards dan wel waren en dat is met het
verschijnen van deze nieuwsbrief nu
35 edities geleden. Ik besloot mijn tekst
destijds met: 'daarna kan ik nog minstens zo'n 30 nieuwsbrieven
(lees sets) vooruit. .. ! De enige reactie uit lrIDCl
het bestuur: dat hou je nooit vol, na 5
keer weet je niet meer waarover je moet
schrijven.

Daarnaast was er natuurlijk de discus
sie over de naam van mijn rubriek. De
redactie vond 'uit de doos' maar niets en
plakte er het 'spel met de kaarten' achter
dat ik weer niets vond. Na mijn opmer
king werd het 'uit de doos: de ware
verzamelaar'. Ik bleef echter volhouden
dat 'uit de doos' voldoende was, want
het ging uiteraard om de inhoud van
de verschenen kaartsets en de rest was in
mijn ogen maar bijzaak.

Ook deze strijd dacht ik gewonnen te hebben, nieuwsbrief num
mer 3 van september 1998 bevat de eerste 'uit de doos' zonder
toevoeging. Ironisch is wel dat
dit de vijfde 'uit de doos' was
en dus zou het wel snel bergaf
waarts gaan moet men gedacht
hebben.

Zie daar editie nummer 6,
wederom met toevoeging 'de
ware verzamelaar'. Wel merkte
ik dat er inhoudelijk steeds
meer vragen binnen kwamen
van lezers en andere verzame-
laars: Hoe zit het met die set? Waar hoort dat kaartje bij? Waar kun
je dozen kopen? Enga zo maar door ...

In editie 8 was de naam 'uit de doos' plotseling vervangen door
'relics', in the stijl van de Next
Generation. Onze vormgever "..... """'"
vond dat ook mijn rubriek met
de tijd mee moest. Mij best,
maar noem hem wel 'uit de
doos' was mijn advies.

De 1Ode editie 'Relics: Uit de
doos' was de eerste in kleur
en qua naam duidelijk een
compromis. Inmiddels kreeg
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ik te horen: 'Volgens mij is jouw rubriek
een blijver!' En toen stond mijn rubriek
ineens niet in het eerste nummer van
2000! Nou dat heb ik geweten. Ik werd
getrakteerd op bijna 100 email berich
ten! Velen hadden er echter geen weet
van dat we druk bezig waren om Tim
Russnaar Nederland te halen. Dat verg
de de nodige voorbereidingen, naast het
penningmeesterschap en de volledige
ledenadministratie, die toen beide onder
mijn beheer waren.

Vervolgens bleef het heel lang zo,
omdat het concept gewoon goed werkte,
pas dit jaar in de nieuwsbrief van juni 2003 (editie 32 van 'uit de
doos') werd het 'Relics: uit de doos' vervangen door 'Intelligence
repor-t: uit de doos'. Dat is het inmiddels
misschien ook wel geworden 'intel
ligence report' met zoveel duizenden
besproken kaarten is het niet altijd
eenvoudig voor de toch niet onervaren
verzamelaar om alle kaarten in de juiste
sets te plaatsen ....

Uiteraard hoop ik nog lang mijn ru
briek in onze nieuwsbrief te mogen vul
len en blijven alle reacties welkom. Ik ben
van mening dat deze mijlpaal niet mag
worden afgesloten zonder prijsvraag
maar zoals beloofd: eerst 'Nemesis'.

ORlNl fi'PIHlH----

Na de release van de Enterprise Season
One set in september 2002 dient de tiende film zich aan. In decem
ber 2002 draaien de productiemachines
van Rittenhouse Archives weer op volle
toeren en rollen er 10.000 dozen 'Neme
sis' van de band, die misschien wel beter
worden ontvangen dan de film zelf.

We weten inmiddels allemaal dat de
film in Amerika flopte maar dat kan niet
gezegd worden van de tradingcard set,
die was 6 weken na release compleet
uitverkocht. Ja, ga er maar weer voor
zitten, 72 basis kaartjes, 44 specials, 26
handtekeningen en 9 promokaarten. dat
wordt weer smullen.

De basisset bevat uiteraard het verhaal
van de film, dat wordt verteld op de achterzijde van de eerste 45
kaartjes. Kaartje 46 en 47 vormen op de voorzijde onze helden aan
wezig op de bruiloft van William Rikeren Deanna Troi en op de ach
terzijde de checklist. Kaartje 48
tot en met 64 worden gevuld
met zogenaamde quotables.
zeg maar merkwaardige oneli
ners als 'You have the bridge,
Mr. Trol', Tenslotte gunt kaartje
65 tot en met 72 ons een blik
achter de schermen.

Nemesis bevat met name
een focus op de Romulans en
dat is in de kaartset echt heel
ver uitgewerkt. Wat te denken van een eerste special set met 27
kaartjes omtrent de Romulan Historie, waarbij alles aan bod komt
van het prille begin in de originele serie tot en met alle films en
Voyager. Het bezit van deze set
is echt een prachtig stukje Star ;---------------
Trek historie.

Verder is er ruimte voor een
stukje technologie update, 8
kaartjes vinden we terug in
1 op de 8 pakjes. Vervolgens
vinden we in iedere doos, die
40 pakjes bevat, 1 casting call
kaart, een kaartje deels op



t:
t:JChti9 plastic gedrukt, van 1 van de
7 hoofdrolspelers.

Dit brengt ons bij totaal 42 specials.
Iedere case die werd verkocht bevatte
echter ook nog een kostuumkaartje van
een Romulan uit de originele aflevering
'Balance of Terror' en als extraatje een
Movie poster kaartje in dezelfde stijl als
de casting call kaartjes.

Vervolgens konden we met twee
handtekeningen per doos gaan zoeken
naar 26 verschillende exemplaren. De
handtekeningen bij Nemesis vallen in
twee groepen uiteen. Allereerst de film-
handtekeningen, 12 in het totaal maar dan wel met één bijzonder
heid. Kaartje NA11 was gedrukt met de bedoeling om het door
Bryan Singer te laten signeren maar door
omstandigheden mislukte dat. Toch zijn
er 12 kaartjes, Brent Spiner signeerde
namelijk twee verschillende, een als Data
en een als B-4, echter beide kaartjes zijn
wel met NA6 genummerd (maar hebben
natuurlijk wel een verschillende afbeel
ding op de voorzijde).

Grote nieuwkomer in deze set is na
tuurlijk de allereerste handtekening op
tradingcard formaat van Michael Dom!
iets waar diehard verzamelaars jarenlang
voor hebben moeten lobbyen.

Van de filmhandtekeningen behoren
Patrick Stewart, Michael Dom en Brent
Spiner tot de gelimiteerde, met een oplage van 500 stuks, waarbij
Spiner dus 250 stuks van iedere variant ij;)
heeft gesigneerd. I

Naast de filmhandtekeningen vinden
we ook nog 14 zogenaamde historie
handtekeningen. Diverse acteurs uit vrij
wel alle seriesdie ooit een Romulan heb
ben gespeeld komen aan bod. Slechts
twee van hen kennen een gelimiteerde
oplage, Andreas Katsuias (als cernman
der Temalak in TNG aflevering 'The
Enemy') en [canna Linville (als Romulan
commander in TOS aflevering 'The En
terprise Incident'), beide signeerden 500
exemplaren.

leuk is dat we bijvoorbeeld ook Vaughn Armstrong weer terug
zien met een handtekening, in de vorige 'Uit de doos' zat hij al 2
keer in de Enterprise Season One set met een handtekening, nu is
hij vertegenwoordigt als Telek
R'Mor uit de Voyager aflevering
'Eye of the Needie'.

Tot slot vinden we dan ook
nog eens 9 promo kaartjes, of
moet ik zeggen 14?

Eigenlijk zijn het er 14. Vijf 1-"i:~IIIIg;;;:;:Q=r:II~_.;;';;-oe-1
daarvan vinden we in de En
terprise Season One dozen.
Verder is er voor de Nemesis set
een P1 gemaakt voor algemene
uitgave. Het cardmagazine 'Non Sport Update' had een P2 kaartje
en diegene die het bijbehorende verzamelalbum kocht vond daarin
een P3, wat het totaal op 8 zet.

Rittenhouse bereikte echter
ook nog een akkoord voor een
sub-set promokaartjes met de
Wallace theatergroep in Ame
rika, hetgeen 6 kaartjes oplever
de met Nemesis afbeeldingen
en op de achterzijde reclame
voor zowel Wallace theaters
(www.wallcetheaters.com)
als Rittenhouse

(www.scifihobby.com)
Tot slot weten de kenners natuurlijk

dat er in 2003 een aanvullende set is
uitgegeven op de hier door mij be
sproken Nemesis Trading Cardset maar
daar hoop ik uiteraard in een van mijn
toekomstige 'uit de dozen' nog op terug
te komen.na.-na~

~
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Het is een wat vreemd idee om ie
dereen begin september 2003 al fijne
feestdagen en gelukkig nieuwjaar toe te
wensen maar ja dat hoort nu eenmaal bij
het fenomeen deadline voor het inleveren
van je tekst. Restmij nog de prijsvraag en ik hoop in het eerste ma
gazine van 2004 weer bij jullie terug te zijn met The Complete Star
Trek: Animated Adventures uitgegeven
door Rittenhouse in februari 2003.

~UCttA(L OUteN J

Wat valt er te winnen?
Derde prijs - een getekende kaartset van
Personality Comics uit 1992 bestaande
uit 36 Next Generation kaartjes.

Tweede prijs - een basis set van alle in
2003 verschenen dozen incl. als extraatje
een basisset Nemesis kaartjes (uitgege
ven in december 2002)

Hoofdprijs - een door mijzelf gemon
teerde VCD met daarop meer dan 400
handtekeningen uit Star Trek Trading Card sets afspeelbaar in ieder
DVD wereldwijd aangevuld met diverse leuke extra's.

Wat moet je er voor doen?
Het juiste antwoord op de onderstaande 5 vragen toezenden aan
de postbus of een van de e-mail adressen van onze vereniging, dan
wel rechtstreeks naar hkoopman62@chello.nl

De uiterste inzenddatum is 31 januari 2004

Vraag 1:
Welke acteur heeft niet zijn stem geleend voor the animated series
maar schreef wel een aflevering?
Was dat: a) leonard Nimoy b) George Takei c) Majel Barrett d)
Walter Koenig

Vraag 2:
Welke Deep Space Nine acteur signeerde in 2003 voor het eerst
een tradingcard?
Was dat: a) Alexander Siddig b) Cirroc lofton c) Michael Dom d)
Colm Meaney

Vraag 3:
Hoeveel sets produceerde Rittenhouse in 2003?
Waren dat er: a) 4 b) 5 c) 6 d) 7

Vraag 4:
Welke Star Trek acteur heeft de meeste verschillende handteke
ningkaarten gesigneerd tot op heden (meerdere antwoorden
mogelijk)?
Is dat: a) Majel Barrett b) [arnes Doohan c) Gwynyth Walsh d)
Patriek Stewart

Vraag 5:
In welk jaar werd de allereerste
gesigneerde Star Trek trading
card uitgegeven?
Was dat: a) 1995 b) 1996 c)
1997 d)1998
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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
E-mail:
Website:

info@tfd.nl
www.tfd.nl

Het bestuur van The Flying Dutch ziet er als volgt uit:
Voorzitter Penningmeester Secretaris
EriCvan der Ven EngelinaWessel Adrie Baak

Public relations
Frank Maurits

Zakelijke contacten, advertenties
Johan de Wolff

Vrijwilligerscoördinatie Evenementencoördinatie
Ronaid Gordijn RenéCaminada

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

Ledenadministratie
Chantal Scholten
tfd@tfd.nl

Conventiegroep
Marc Ghijsels
james_t_fazar@hotmail.com

Redactie
Harrn-Ian Wieringa
redactie@tfd.nl

Lowerdecks
The Flying Dutch
Sectie Lower Decks
Postbus 135
3500 AC Utrecht
lowerdecks@email.com

Website
JelleTinholt &:
Rowdy van der Veen
webmaster@tfd.nl

Lid Worden?
Lid worden kan door een briefje te schrijven
aan de secretaris van de The Flying Dutch, Postbus 135, 3500 AC
Utrecht. U ontvangt dan een acceptgiro. Ook kunt u zich aanmelden
via e-mail: tfd@tfd.nl en via de website: www.tfd.nl
Na betaling van het lidmaatschapsgeld (€ 20,00 per jaar) ontvangt
u:
al Een lidmaatschapspasje waarmee u korting krijgt bij een aantal

win kelsdie STAR.TREKartikelen verkopen (zie onderaan pagina)
~ 6 maal ons verenigingsmagazine
~ Korting bij bijeenkomsten van de vereniging
~ Via onze website actuele informatie www.tfd.nl

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

Opzeggen
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.

American Book Centre, The
Kalverstraat 185, 1012 XC Amsterdam

C's
Lengweg 82, 3192 BL Hoogvliet

Simtasia
Nieuwe Haven 116, 2801 Ee Gouda

Uw lidmaatschapspas is geld waard!
Devolgendezakengevenkorting op deaangegevenwaren,wanneeru uw FlyingDutch pasjelaatzien.Zorg er dusvoor dat u die altijd bij u hebt!

American Book Centre, The
Koningstraat 40 (vlakbij stadhuis), Arnhem

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33, 5611 JSEindhoven

Twilight Zone
Voorstraat 432, 3311 ex Dordrecht

Card &: News strips
Agnietenstraat 12, 2801 HX Gouda

Hobby Modelbouw Dordrecht
Voorstraat 360, 3311 ex Dordrecht

Wonderland
Soembawastraat 54a, 1095 xe Amsterdam

Van de Voorzitter
Ik wil beginnen met iedereen, mede namens het bestuur, een

goede kerstmis, een veilige jaarsovergang en een gezond 2004 toe
te wensen. Dit jaar eindigde voor ons als Nederlandse StarTrek fans
dan toch nog goed met het uitzenden van Star Trek Enterprise op
Veronica. Laten we hopen dat Enterprise nog een aantal jaren door
gaat in Amerika en Veronica het hier blijft uitzenden.
Als ik dit opschrijf is het een week voor Utopia IV. Ook dit jaar

zijn de organisatoren er weer in geslaagd om een aantal Star Trek
acteurs naar Nederland te halen. Ik hoop me weer net zo goed te
vermaken als bij de vorige edities. Eénvoordeel heb ik al, David Lu
caskomt ook weer. David is een Britse tekenaar, die heel leuke Star
Trek spotprents maakt met je eigen gezicht. Ik heb er nu al acht en
hoop er weer een of twee aan mijn collectie toe te kunnen voegen.
Ik hoop dat iedereen die op Utopia IV was net zo genoten heeft als
ik van plan ben te gaan doen.

"'- .30

We hopen er in 2004 weer een actief TFD jaar van te maken. De
conventiewerkgroep is al weer druk bezig met het organiseren van
de volgende TFD-conventie. Ook de redactie zal weer zijn uiterste
best doen om zes SFantastische bladen uit te brengen. Dat kan al
leen als de leden helpen, door het inzenden van tekeningen, eigen
gemaakte foto's en verhalen of andere wetenswaardigheden.

We hebben gelukkig ook weer een webmaster, eigenlijk twee
zelfs, [elle Tinholt en Rowdy van der Veen gaan zich gezamenlijk
inzetten voor de website.

De bedoeling is dat de website in ieder geval zeer regelmatig
wordt bijgewerkt met nieuws, zodat het de moeite loont om regel
matig langs te komen surfen.

Dutch profit rule 3
Pay on time, and you never miss a TFD-magazine

Grand Nagus EriC
(Als je op tijd betaald, mis je geen enkele TFD-nieuwsbrief)

TFD magazine
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09 t/m 11 januari 2004

Creation Star Trek convention
lokatie: Hilton Metropole Hotel, londen (engeland)
www.creationent.com

13 t/m 15 februari 2004
SF-Bali X
lokatie: Carrington House Hotel,

Sournemouth (engeland)
Michael Dorn, Carolyn Seymour (TNG),
Scott MacDonald(DS9), Richard Arnold,
Richard Biggs (SS)

www.starfleet-ball.com

Gasten:

29 februari 2004
lord of the Rings fandag

13 Ei 14 april 2004
ARC platen/CD/film/Sci-Fi beurs
lokatie: [aarbeurshallen, Utrecht
www.mmmarc.com

21 t/m 23 mei 2004
FedCon
lokatie:
Gasten:

Maritim Hotel, Bonn, Duitsland
Connor Trinneer, Anthony Montgomery,
RenéAuberjonois, Armin Shimerman,
Robert Picardo, Tim Russ,Robert O'Reilly,
J.G. Hertzier, Richard Arnold

www.fedcon.de

23 Ei 24 oktober 2004
Utopia V
www.utopiasite.com

juni 2005
trek-cruise
lokatie: MS Seacloud, Hamburg, Duitsland
www.trek-crujse.de.ms

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

Meld je nu aan: tfd_hotnews@hotmail.com

NO SUBTITtES
Original Ma/ion Picture Company

Wij leveren middelspostorder-verkoolt
• Alle "I 1 I"L enandere!Wi J:l serie zonderondertiteling
• Amerikaans NTSC-VHS import
• Import vanDVD'$enCD's
• Scicnce Pietion Merchandise
• Star Trek Uniformsen (gesigneerde)foto's

AaHtiecUft9: Bij vaste verzending van series géén verzendkosten.
Sorry! No Suhtitles> Postbus412, 2180AK Hillegom

Tel.: .~ Fax: 0252 - 52 5528
E-mail: info@sorry.dcmon.nl • Website: www.sorry.dcmon.nl

TOTAAL RUIM 25.000 TITELS LEVERBAAR

TFDmagazine

Prins Hendrikstraat (hoek Tasmanstraat) Den Haag
Fertngl Rules of Acqu/sirlon
# 242: More is good ... all is better.
~ 97: Enough... ls never enough.
# 57: Good rustomers are as rare as latinum: Traasure them.
CrossroodsColleer/bies Rule of Acquisirion
, 1: TFDmembers always recelve 10% discount (op_oonwmTfDI.d.nkoofl)

wwwcrossroeas-cottecttbtes.com

.. of wij proberen her voor je re vinden
c.__.c__1001Cnu,. C."tlJM,,.,._.*'WIu_....... ,C.)f"-"',
"""#'ItI~1wIJv.
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Replicator Rcorn.L.
The Flying Dutch magazines te koop

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

Jaargang 1995/1996 Jaargang 2000
September 1995 € 1,so nr Ol van 2000 e 1,50
December 1995 € 1,50 nr 02 van 2000 e 1,50
nr 01 van 1996 € 1 50 nr 03 van 2000 € 1,50 van e 395, ,

nr 04 van 2000 € 1,50 nr 02 van 2003 € 3,95
Jaargang 1997 nr 05 van 2000 € 1 50 nr 03 van 2003 € 395, ,
nr 03 van 1997 € 1 se nr 06 van 2000 € 1 50 nr 04 van 2003 € 395, , ,
nr 04 van 1997 € 1 so nr 05 van 2003 € 395, ,
nr 05 van 1997 € 1 50 Jaargang 2001,
nr 06 van 1997 € 1 50 nr Ol van 2001 € 395, ,

nr 03 van 2001 € 395,
Jaargang 1998 nr 04 van 2001 € 3,95
nr 01 van 1998 € 1,50 nr 05 van 2001 € 3,95
nr 02 van 1998 € 1,50 nr06 van 2001 € 395r

nr 03 van 1998 € 1,so
Jaargang 2002

Jaargang 1999 nr02 van 2002 € 395r

nr 01 van 1999 € 1,so nr 03 van 2002 € 3/5
nr02 van 1999 € 1,so nr 05 van 2002 € 395,
nr 03 van 1999 € 1,so nr 06 van 2002 € 3,95
nr 04 van 1999 € 1 50r

nr 05 van 1999 € 1 50r

nr06 van 1999 € 1 so,
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TE KOOP
DS9 Videobanden 3 euro per stuk seizoen
4 tot en met 7 NL ondertiteld
bel voor info 040 2466838 Marcel
Smulders

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
qmtls" adverteren! Vul de bon hiernaast
volledig in en stuur hem ap naar:
The Flying Outch o. v. v. Replicator Room,
Postbus 135, 3500 AC Utrecht

The Flying Dutch neemt geen
verantwoording voor de inhoud van de
advertenties die geplaatst worden in deze
Replicator Room. Advertenties die illegale
kopiën aanbieden wordengeweigerd.

* Commerciëleadvertenties kosten €0,75
per regel

TFD magazine





DeepSpac~ ine seizoen 6
• 7 discs, 24 afleveringen
• release 27 november
Dee Space ine se~zoen7
• 7 discs. 24 afleveringen
• release 9 december
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