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Redactioneel
oe actief beleeft u Star Trek? Natuurlijk kijkt u Enterprise op
Veronica, in ieder geval mijn Star Trek hoogtepunt van de
week. En wellicht kijkt u nog eens naar Voyager. En verder?
U leest dit blad. Gaat u wel eens naar conventies of lokale bijeenkomsten? Bijvoorbeeld georganiseerd door uw eigen TFD? Koopt
u regelmatig Star Trek kleding/gadgets/boeken?
Wij willen van u horen. Natuurlijk wilden we dat altijd al. U mag
altijd stukjes insturen, en we zoeken nog steeds een redactielid
dat achter het Star Trek nieuws aangaat. Maar binnenkort starten
we een serie artikelen waarmee we de Nederlandse Star Trek fan
in beeld gaan brengen. Bent u een Star Trek fan, en wilt u daar
wel eens iets over vertellen? Meldt u bij ons aan. Hoe beleeft u
Star Trek? Heeft u een gigantische verzameling Star Trek spullen?
Loopt u regelmatig in uniform? Of houdt u het liever geheim?
Misschien bent u wel een knutselaar die Star Trek gadgets maakt,
of complete sterrenschepen? Of heel gewoon, een televisiekijkende en TFD lezende fan? We horen het graag.

H

Over fans gesproken. Er was er één die graag wilde dat we zijn SFchatroom eens onder de aandacht brachten. Toen ik keek was het
er nog rustig, maar kijkt u toch maar eens op
www.walk-inn.nl. Over websites gesproken, de TFD website wordt
steeds beter (www.tfd.nl). En mocht u een uitgebreidere versie
van het interview van deze maand met J.G. Hertzier en Jonathan
Hardy willen lezen, dan kunt u die -als alles goed gaat- ook daar
vinden. Met dank aan de schrijver van het stuk en onze nieuwe
webmasters!

opyng t
y aramoun
Pictures. Star Trekis regislered and
trademark and related marks ar
trademarks of Paramount Pictures,
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Intussen ben ik weer een jaartje ouder geworden. Proost!
Harm-jan Wieringa
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Nieuws
Nieuwsoverzicht jan-feb 2004
Door: joyce Geurts

Star Wars episode I en 11,
Schindler's List), Eva Green
(The Dreamers) en David
Thewlis (Remus Lupin in
Harry Potter 3, Love Story
e.v.a.) Siddig speelt de rol
van een cavalarie-sergeant,
genaamd Imad, die aan de
zijde strijdt van een sultan
die jeruzalem wil heroveren.

De uitreiking van deze awards zal op 5 mei
aanstaande plaatsvinden, we houden jullie
op de hoogte.

Robert Picardo (The Doctor, aka as EMH)
speelt een terugkerende rol in Stargate SG1. Hij begon hierin als bad guy, maar blijkt
toch niet zo slecht te zijn.

ames (Scotty) Doohan gaat zich terug-

J trekken uit het conventie-circuit. Hij zal
voor de laatste maal verschijnen in het Los
Angeles Airport Hilton bij een conventie
die door Planet Xpo georganiseerd wordt.
Deze zal van 18-20 juni plaatsvinden. Dus
mocht je rond die tijd in LA verblijven en
'Scotty's' laatste conventieoptreden willen
bijwonen: grijp je kans.
Naast [arnes Doohan zal
hier de rest van de (nog
levende leden van de) originele cast verschijnen.
Dat wil zeggen William
Shatner (Kirk), Leonard
(Spock) Nimoy, Nichelle
Nichols (Uhura, die ook in
Bonn aanwezig zal zijn bij
Fedcon), Walter Koenig (Chekov), George
Takei (Sulu), Grace Lee Whitney (Yeoman
janice Rand) en Majel Barrett Roddenberry
(nurse, later doctor Chapel, stem computer in de volgende series en echtgenote van
wijlen Gene Roddenberry).
Anthony
Montgomery
(Mayweather, ENT) is verschenen in de Comedy
Store, bij een benefiet voor
het AIDS Project of Los Angeles. Hij zal hier, temidden
van een aantal andere beroemdheden en comedianten, een stand-up comedy
act doen.
julian Bashir's vertolker Alexander Siddig
gaat spelen in de film Kingdom of Heaven.
Deze film, van de hand van
Ridley Scott gaat over de
Kruistochten van de twaalfde eeuw. Medespelers zijn
Orlando Bioom ('Legolas'
in Lord of the Rings, speelde ook in 'Pirates of the Caribean'), Liam Neeson (o.a.
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joseph Ruskin, die maar
liefst in vier Star Trek series
en een film speelde, zal
verschijnen in het stuk 'Ma
Rainey's Black Bottom' dat
begin maart van start ging
in het Lillian Theatre in HolIywood. Ruskin speelde in
de TOS-aflevering 'the Gamesters of Triskelion' de rol van 'Galt', in DS9 speelde
hij (meer dan twintig jaar later) voor de
'Tumek' in 'The House of Quark' en 'Looking for par'Mach in All the Wrong Places'
in Voyager vertolkte hij de rol van Vulcan
Master in de aflevering 'Gravity' en in de
Enterprise-aflevering Broken Bow (deel
1) speelde hij een Suliban
waarin hij voorkwam was
Insurrection, daarin was hij
een Son'a officier.

Awards:
Ook dit jaar heeft Enterprise weer een aantal nominaties voor de Saturn
Awards gekregen, zo werd
12 februari jongstleden aangekondigd door
de Acedemy of Science Fiction, Fantasyand
Horror Films. Scott Bakuia (captain Archer)
is genomineerd voor Best Actor in a Television Series, jolene Blalock (T'Pol) voor Best
Supporting Actress in TV en Enterprise voor
Best Network Television
het
begin van ENT, waren deze
zelfde nominaties er al elk
jaar. Hopelijk winnen ze er
nu eentje, in tegenstelling
tot vorig jaar.
Wel heeft jolene Blalock al
eens een tweetal Saturn
Awards gewonnen,
namelijk die voor Best Supporting TV Actress en Faces of the Future,
beide in 2002.
Ook een andere
mineerd voor een Saturn
Award en wel DS9. De nominatie is in de categorie
Best DVD Television series,
voor alle zeven seizoensboxen. In deze zelfde categorie had TNG vorig jaar
gewonnen.
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Een aantal Star Trek veteranen (van achter
de schermen) kregen eer voor hun werk in
de zin van een aantal Oscar-nominaties, in
de muzikale en technische categorieën. De
uitreikingen zijn als dit magazine net in productie is, dus eventueel gewonnen Oscars
houden jullie nog even tegoed.

Diversen:
14 januari jongstleden werd
door president Bush van de
VS een nieuw plan aangekondigd om de menselijke
aanwezigheid in de ruimte
uit te breiden. Tevens werden de inzittenden van de
Apollo 1, de Challenger
en de Columbia herdacht.
Deze mensen hebben het leven verloren
terwijl zij boldly gingen
.
[eri (Seven) Ryan's Boston Public moet in
de VS plaats maken voor een andere serie.
Deze serie, genaamd WonderfaIIs, is medeontwikkeld door Bryan Fuller, die ook voor
Voyager geschreven heeft.
En in de serie speelt William
Sadler, die wij weer kennen
als agent Sloane van Section31.
Een Amerikaans
bedrijf
Priceline genaamd, heeft
een nieuwe advertentiecampagne op televisie, waarin zowel William Shatner als Leonard Nimoy voorkomen.
Shatner speelde al in de eerste advertentiecampagne van de maatschappij en zingt daarin
enkele liederen, waaronder
Aquarius. In deze nieuwe
commercial wordt hij ontslagen uit deze functie. Als
hij dat te horen krijgt, antwoordt hij dat hij de stem
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van Priceline is. Dan wordt hem verteld dat
het bedrijf van strategie veranderd is. Shatners vraag is dan: 'ja maar wie kan mij vervangen?' Dan komt Nimoy tevoorschijn en
zegt 'Hi guys' en Shatner kijkt beduusd .....
N.B. Priceline is een bedrijf dat vliegtickets

een limited edition 'f-shirt,
herinneringsfoto, VIP pas
voor de grootse opening,
drankjes, hors d'oeuvres en
een dancing.

de seizoen is op 28 november jongstleden
overleden. Hij is ook bekend door enkele
rollen in soap-series, namelijk Royce Keiler
in As the World Turns en de eerste jack Abbot uit The young and the Restless.

In Bremen CD)is een grootse ruimtevaartexpositie geopend met heel veel attracties die alle gebaseerd zijn op de belevingen
in de ruimtevaart. Een van de nieuwste attracties die medio februari van start is gegaan is de Star Trek Borg Encounter! Niet
zonder risico, want je loopt hier immers het
gevaar geassimileerd te worden. Beleef het
om tussen dit collectief te lopen en je op het
laatste moment door de Voyager weg te laten stralen! Meer info over :if!:"::
deze permanente expositie
vind je op www.space-cen- CD '"
ter-bremen.de. Ook kan je ~""
er meer over lezen in het
:::Je:'
digitale magazine www. \0'

Net voor het ter perse gaan van dit
nummer bereikten mij nog twee droevige berichten:

g.~
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aanbiedt. Toen ze net van start gingen,
konden de klanten zelf hun prijs bepalen.
Priceline zocht dan een maatschappij erbij,
voor de gewenste data. De nieuwe opzet is
dat zij een aantal vluchten, tijden en vliegmaatschappijen op een rijtje zetten, waaruit
de klant kan kiezen. Dit alles via internet.
De nieuwste attractie van de Star Trek Experience in LasVegas, Invasion 4D, is op 18
maart geopend. Hiervoor
waren grootse plannen op
het moment dat dit blad
in productie ging. De bedoeling was er een Borg
Sphere Bali van te maken.
Voor de prijs van 299 dollar
kreeg je onbeperkte toegang gedurende drie uur,

whooshmagazine.com.
Naast deze Borg Encounter is er ook een Stargate
SG3000 Experience.

~II'.

In Memorial:
Noble Willingham, die de rol van Texas'
speelde in de TNG-aflevering 'The Royale'
is in januari dit jaar overleden. Hij was 72
jaar geworden. Hij laat een echtgenote, 3
kinderen en een kleinkind achter. Een andere bekende rol van hem
was die van de barkeeper
in Walker, Texas Ranger
en daarnaast speelde hij in
een aantal films en andere
tv-series.
Terry tester, die in Voyager
de Kazon [al Haron speelde
in de aflevering 'Maneuvers' uit het twee-

Paul Winfield is op 7 maart jongstleden
overleden aan een hartinfarct op 62-jarige
leeftijd. Hij is in het Star Trek wereldje bekend geworden als captain Tyrell in The
Wrath of Kahn en als Tamarian captain Dath on in de TNG-aflevering 'Darmok'. Ander
SF-werk dat hij gedaan heeft, is het vertolken van doctor Franklin's vader in Babylon
5.Daarnaast was hij in 1972 genomineerd
voor een Oscar voor de film 'Sounder'. Zijn
laatste rol was in een remake van deze zelfde film, in 2003.
Op de jonge leeftijd van 46 jaar is Cecily
Adams tijdens haar slaap overleden aan de
gevolgen van longkanker. DS9 kijkers kennen haar als Ishka (Moogie), de moeder
van Quark en Rom. Ze laat haar echtgenoot
en 2 Y2 jaar oud dochtertje Maddie achter.
Maddie was niet zo langgeleden gediagnosticeerd met autisme, waarbij ze aan het
betere eind van het spectrum qua functioneren zou zitten. Cecily speelde tevens (irnprovisatie-)theater, ze kwam voor in diverse
films ('Littie Secrets', 'Ordeal in the Arctic'
en 'Cet Smart Again!'), zowel voor tv als
bioscoop en daarnaast verscheen ze in een
aantal tv-series, waaronder 'Home Improvement', 'Murder One' en 'Party of Five'
Onze condoleances en sterktewensen voor
alle achterblijvers.
--.
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Mountain Talk

H

allo trouwe fans, Hectiek viert hoogtij. I
kend de komst van de populairste
land: Voyager. Deze serie is het
t,pe~ElKetr·
pen van VHS zijn ook altijd het
Mei verschijnt het eerste seizoen. 0
7 seizoenen verschijnen tot en met
zal zowel in de winkels als daa
voerd. Hierbij willen we Star Trek
dereen. van alle tijden!
Niet alleen Voyager komt eraan, ein~
kun je de
van alle Star Trek series verwachten~fFhe Original Series.
verschijnt in 3 seizoenen, en de bOhsets zien er n
terend uit. Deze boxsets zullen ge<!ldTede het Plnln'.""n
schijnen. Voor de echte fans verscl;1.ijn de Picar~ """.~"'.r....,.~.
hoogtepunten van deze Captain ui~r~G) en ge
set (met alle dubbele afleveringen it T~G)jn uxe
Deze
zijn te koop vanaf respectievelijk 11 m~á(t en 29 april
11 maart verschijnt eveneens Special E~ition 6 op dubbeldvd met
vele extra's. Houdt www.paramount.nlin
de gaten voor de laatste
informatie en prijsvragen.
"The safety of this crew is paramount, and I must do whaêever I
con to ensure that safety. 'I
":'I
Tuvok to crew gathered on the"bridge
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Ruimtereizen

volgens de zeevaart

grote zeevaardersheeft men aan boord van het ruimteschip een
verbindingsofficierin dienst.
--Pilotenzijn er wel in StarTrek,maar zij beoor de zomervan2003 werd de TFD
sturen de shuttles, en deze hebben hele
door Veronica benaderd met het
andere taken dan de sterreschepen.De
verzoektips en vertalingenaante leshuttle wordt immers meestal gebruikt
verenvoor de nieuweafleveringenvan Enom op een planeet te landen, vaak een
terprise.Niet voor de ondertiteling van de
planeet met atmosferische eigenschapafleveringen,want die worden door een
pen. Enja, dan kom je op het terrein van
extern bedrijf uitgevoerd en daar heeft
de luchtvaart. De sterreschepen,uitgeVeronicageen redactionele zeggenschap
zonderd de versiesuit de Intrepid-klasse
over. Maar wel voor de televisiegidsenen
(zoals de Voyager NCC-74656), kunnen
de teletekstpaqinaïs waren de vertalingen
in de regel helemaalgeen landing uitvoeen omschrijvingenmeerdan welkom. Met
ren, net zoalsbij veelzeehavensde grote
een aantal TFD-ersuit de redactie en het
zeetankers buitengaats blijven. Worden
bestuurnamenwe de taakgretig op ons!
vliegtuigen in een hangar gebouwd en
Maar al gauw begon één aspectvan de StarTrek sageop te val- onderhouden, sterreschepenvaren net als hun zeewaardigecollen dat ik al die jaren over het hoofd gezien had. Eenruimteschip lega's voor het nodige onderhoud een dok (spacedock)binnen,
en zijh gebouwd op een scheepswerf
lijkt helemaalniet op een vliegtuig, hoe(shipyard). Zo is de NCC-17010 van Piwel die link wel voor de hand ligt. Niet zo
card gebouwd op de Utopia PlanitiaFleet
gekook, immersde eersteruimtevaarders,
Yardsin een baan om Mars. Evenalsvele
zoalsYuri Gagarin, waren straaljagerpiloAmerikaansemarineschepenzijn de naten die vervolgens werden opgeleid tot
men van de meestesterreschepenvoorkosmonaut. En in de ontwikkeling van
zien van het voorvoegsel USS.Vanzelfde luchtvaartzagje de vliegtuigen steeds
sprekend zijn de Starfleet sterreschepen
snellerworden en steedshoger vliegen,.
niet van Amerikaanse herkomst, maar
Maar eenecht sterreschip,zoalsde Entereigendom van The United Federationof
prise, is geen gemoderniseerdvliegtuig.
Planets.Over waarom de schepen toch
Hetis,zoalsde term al aangeeft,eenschip!
USSvoor hun naam hebbenstaanvind je
Eenboot dus. Alleen is het ruime sop van
in de StarTrek literatuur geen uitsluitsel.
de oceaanvervangendoor het oneindige
Maar aannemelijkis dat er iets als United
universum. Zo was de allereersteEnterprise(gespeld Enterprize) StarfleetSpaceshipof United SpaceShip mee beoogd wordt, imeen boot, eenschoenerop precieste zijn. Jeziet haarafgebeeldbij
mersde bemanningbestaatvrijwel altijd uit ledenvanverschillende
de titelsong van de serie Enterprise.Daarnawerd in de 20e eeuw planeten.Eenanderesuggestieisdat de U voor Utopiastaat,omdat
een beroemd vliegdekschipmet dezelfde
veelschepenop dezewerf gebouwd zijn.
naam gedoopt. Je ziet haar ook in Star
Over de toevoeging NCC in het registraTrekIV 'The VoyageHome', al werd haar
tienummer is men iets specifieker,deze
rol in de film vertolkt door de USSRanger,
coderingwerd door TOSart director Matt
omdat het echte vliegdekschipUSSEnterJefferiesovergenomenvan de registratiepriseop dat moment op volle zee was.
codes van de AmerikaansemarinescheIn StarTrekV 'The FinalFrontier'zie je dat
pen. De N stond voor een registratie in
de NCC-1701A ter decoratie eveneens
de VS,eersteC staatvoor civil, de tweede
voorzienisvan een klassiekstuurwiel, met
C werd erbij verzonnen zonder een beopschrift 'To boldly go where no one has
tekenis. In Star Trek heeft het predikaat
gone before'.
NCC in ieder geval de betekenisdat het
Ruimteschepen worden ook gedoopt
schipeen formelevlootstatusheeft. Schemet dure champagne (Star Trek VII 'Gepen die zich nog in de experimentelefase
nerations'). In deze laatstgenoemdefilm
bevinden hebben het predikaat NX. De
wordt verder een personeelsfeestjegehouden aan boord van de
bekendsteisde NX-Ol vancaptainArcher,maarook de USSDefiant
schoener Enterprise,al is het maar een nagebootstevoorstelling waseen experimenteelschip, en droeg het registratienummerNXop het holodeck (in werkelijkheid acteerde de lady Washington 74205. Nog treffender is het voorbeeld uit StarTrek 111 waarbij de
voor dezeopname). In tegenstellingtot de luchtvaartvaren zowel USSExcelsior(NX-2000) met startproblemenkomt te zitten omdat
de schepen als de ruimteschepenop de
- - -Scotty de APK-beurtenigszinsbeïnvloedsterren.Zelfshet gebruik van een sextant
de. later, in StarTrekVI, had de Excelsior
komt in de ruimtevaartkennelijknog voor
wel haarofficiëlekentekenplatenen droeg
bij hoge nood, getuige de opmerking van
ze het registratienummerNCC2000. Met
Trip tegen Malcom in 'Shuttlepod One'!
NCCzouje kunnendenkenaanNon Civil
Vliegtuigen koersenechter veel meer op
Carierof Non Civil Class,immersde NCC
de bakensen geografischekenmerkenvan
schepenhebbenin de regel niet een burhet aardoppervlak.
gertaak zoals een vracht- of cruiseschip,
maar staat het vrijwel altijd in dienst van
Starfleet.Wieweet het precies?De redacMaar ook de bemanning is ontleend aan
tie van dit blad is benieuwd naar lezers
de terminologie van de scheepvaart.Net
die nog meeronderzoekhiernaarverricht
als op de zeevaartis de kapitein en niet
hebben!
de gezagvoerderde baas en wordt een .........
_-ruimteschip niet door een piloot bestuurd maar door een stuur- Wel blijkt dat ook hier de scheepvaartmodel stond voor de bedenman. Eenruimteschip heeft geen boordwerktuigkundige,wel een kersvan StarTrek.Vliegen ruimteschepen?Nee, ze varen! Op de
'engineer', vrij vertaaldeen machinist,die onderin de catacomben sterren.
~
'\
van het vaartuig de motoren in de gaten houdt. En net als op de
Door: Frank Maurits
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Buitenaards amusant:

J.6. Hertzier en Jonathan Hardy

Door:

Ton van Rooij

E

ind oktober 2003 waren zeven coryfeeën uit de wereld van
Star Trek, Farscape en Stargate naar Scheveningen getogen
om de tweedaagse sf-conventie Utopia IV te komen opluisteren, zoals al in Nieuwsbrief 6 van 2003 te lezen was. Kon in datzelfde nummer via twee interviews nader kennisgemaakt worden met
Garrett Wang en Chase Masterson, in dit nummer laten we twee
andere conventiegasten aan het woord: rasentertainers j.G. HertzIer en jonathan Hardy. Hertzier kroop ettelijke malen in de huid van
de strijdlustige Klingon Martok, die uitgroeide tot de rechterhand
van chancellor Gowron en uiteindelijk diens plaats innam. Hardy
is de man wiens stem weerklinkt wanneer de Dominar Rygel XVI,
de voormalige heerser over het Hynerian rijk, spreekt. Rygel XVI?
Hynerian rijk? Inderdaad: Hardy doorkruist niet het Star Trek-, maar
Farscape-universum. Maar omdat het interview in het Scheveningse met beide heren gezamenlijk plaatsvond en Hardy regelmatig
inhaakte op antwoorden van Hertzier, leek het ons interessant om
ook voor hém op deze pagina's plaats in te ruimen. En bovendien:
hoeveel Star Trek-fans zijn niet tevens Farscape-fan??

De mensen achter Martok en Rygel
In de tv-wereld van Star Trek deed de 53-jarige Amerikaan john Garman 'l.C.' Hertzier voor het eerst van zich spreken als de kapitein
van een Vulcan ruimteschip in de pilot van Star Trek: Deep Space
Nine, 'Emissary'. Daarna hield hij in deze derde Star Trek-reeks de
eer van de Klingons hoog: eerst als general Martok, geïntroduceerd
in de eerste episode van het vierde seizoen, in 'Way of the Warrior,
Part I', later als chancellor Martok. In 1999 viel het doek voor ST:
DS9, maar daarna is hij nog twee maal gesignaleerd in het Star
Trek-universum: als de Hirogen Hunter in de aflevering 'Tsunkatse'
van Star Trek: Voyager en als Kolos in de aflevering 'judgment' van
Star Trek: Enterprise. Tevens werkte hij mee aan een aantal Star
Trek-games. Bij Star Trek: Armada II was hij van de partij als Martok,
bij Star Trek: Elite Force II als Lurok. H6e zeer verbonden de hagelwit
gelokte, extraverte acteur zich voelt met Martok, onderstreepte hij
nog eens door een tweedelige roman rond deze kleurrijke Klingon
te schrijven, getiteld The Left Hand of Destiny. Buiten de wereld van
Star Trek heeft Hertzier, die in 1972 aan de Bucknell University in
Pennsylvania afstudeerde en door zijn ervaring als rugbyspeler aldaar is gaan acteren, vooral veel theaterwerk gedaan. Zo verscheen
hij in meer dan 50 Shakespeare-producties en regisseerde hij menig
toneelstuk. Zijn vooralsnog bekendste rol op filmgebied vertolkte
hij in de horrorfilm The Prophecy 11, waarin hij de gekwelde Father
William was. Op tv vertolkte hij, voorafgaand aan ST:DS9, in de
serie Zorro een tijdlang de vaste rol van schurk Ignacio DeSoto (de
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tweede 'AIcaide'). Daarnaast verzorgde hij gastoptredens in onder
meer Quantum Leap, Ultraman: The Ultimate Hero, Highlander,
Lois en Clark: The New Adventures of Superman, Charmed en Rosweil.
Ook de 63-jarige, in Nieuw-Zeeland geboren, maar tegenwoordig
in Australië levende jonathan Hardy heeft door de jaren heen zijn
pijlen meer gericht op toneel- en tv- dan filmwerk. Tussen 1972 en
1991 speelde hij bij verschillende theatergezelschappen. Daarnaast
regisseerde hij tal van toneelstukken en schreef hij er enkele.
Net als bij Marlok het geval was, kreeg ook Rygel XVI een tweede
bestaan als game-figuur, in Farscape: The Game. Ook dááraan
leende de droogkomische man van 'Down Under' zijn stem.
Als acteur werkte hij verder mee aan o.a. Mad Max (als politiecommissaris), de Australische tv-serie Prisoner, Moulin Rouge (als
'Man in the Moon') en Ned Kelly (als 'the Great Orlando'). Als filmregisseur beperkte hij zich vooralsnog tot Backstage, het met romantiek doorkruide
verhaal van een Amerikaanse zangeres (de échte
chanteuse Laura Branigan) die voet aan de grond
tracht te krijgen in Australië. Ook schreef hij (mee
aan) enige film- en tv-scenario's, waaronder dat
van Breaker Morant (1980), een filmdrama over de
Boerenoorlog in Zuid-Afrika (1899 - 1901) dat genomineerd werd
voor een Oscar in de categorie 'Beste bewerkte scenario'.

Bloeden voor een rol
Ton van Rooij [me richtend
tot j.G. Hertzier):
Hoe belandde je in het Star Trek-universum?
j.G. Hertzier: Laat ik beginnen om te zeggen dat de eerste Klingon
die ik speelde, niet Martok was. Dat was namelijk een oude Klingon
die ik voor een CD-ROM [Star Trek: Klingon] speelde. Die moest
door de speler z6 lang worden gekoeioneerd, zeg maar, totdat hij
terugvechl. Die rol kreeg ik, vreemd genoeg, omdat ik tijdens een
auditie Latijns in plaats van Klingon sprak. Mijn moeder was lerares Latijn, zodoende. Nu wilde het toeval dat jonathan Frakes van
Latijn hieldl Hij zei: 'We hebben niets voor je liggen, maar ik zal
ze vragen om een rol voor je te schrijven.' En inderdaad sloegen
ze voor me aan het schrijven! Tijdens de auditie voor de rol van
Martok smeet ik een stoel z6 hard tegen een wand, dat hij daarin
bleef steken en mijn duim nagel losgerukt werd, waardoor ik begon
te bloeden. Daarop gaven ze me de rol. Dankzij mijn bloedverlies!
[In een Duits tv-programma deed hij ooit ook zoiets: om te laten
zien wat bij rugby de taak is van een outside linebacker (de positie
die hij zelf ooit, tijdens zijn studietijd, innam), kieperde hij toen een
tafel omver! - TvR.]
.
TvR: je hebt ook ooit een Vulcan gespeeld?
jGH: Dat klopt, ja. Ik weet alleen niet meer hoe ik aan die rol gekomen ben. Omdat ik het bevel voerde over een sterrenschip, deed
ik mijn best om te klinken als Patrick Stewart. Ook probeerde ik
zijn gebaren na te doen. Hij gebruikte twee vingers bij 'Engage!', ik
drie. En als Martok gebruikte ik mijn hele hand. Zo is het gegaan.
Ik gedroeg me, denk ik, gewoon buitenissig genoeg om de rol toebedeeld te krijgen ...

Beter goed gejat dan slecht gespeeld .•.
TvR: Had je eerder ooit iets van Star Trek gezien? Was
je er bekend mee?
jGH: Wel, je kunt gewoonweg niet op deze Aarde rondlopen en niet
weten wat Star Trek is. Het bestaat per slot van rekening al 37 jaar.
ja, natuurlijk vond ik het schitterend om [arnes Kirk bezig te zien.
Hoewel ik eerlijk gezegd een gr6tere fan was van DeForest Kelley.
'Bones' McCoy was mijn favoriete personage, omdat hij aan de buitenissige kant was - vond ik tenminste. Ik mag buitenissige types
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wel. [Lacht.] Ook was ik een grote fan van Patrick Stewart, enerzijds
vanwege al zijn IiImwerk en anderzijds omdat ik wist dat hij al vele
jaren verbonden was aan The Royal Shakespeare Company.
jonathan Hardy: En The Bristol Old Vic [Company]!
jGH: Én The Bristol Old Vic. Dat was jonathan Hardy die daar
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jH: Welnee, dat was ik helemaal niet! [Hertzier barst In lachen uit.]
jGH: Dus ja, ik was zeer zeker een fan, maar dat wilde nog niet zeggen dat ik er alles vanaf wist. Kijk, iedereen weet wat een Klingon is;
dat is een gevleugeld woord geworden. Maar Star Trek omvat nog
zóveel meer. Daarom begon ik, toen ik eenmaal gecast was, met
het verrichten van wat research, teneinde niet te doen wat anderen
tot dan toe gedaan hadden - wat echter niet bleek te werken ... En
dus deed ik uiteindelijk exact hetzelfde als al die anderen: met de
beste bedoelingen dingen uit andermans spel jatten.
jH: john Gielgud had ook de gewoonte om dat te doen. Ooit heb
ik met hem samengewerkt aan een Australisch toneelstuk, Breaker
[over de Boerenoorlog]. Tijdens de repetities daarvan kwam hij
een keer ernstig bezorgd binnengestormd, omdat in een ánder
stuk waarvoor hij aangetrokken was, Ralph Richardson een rol zou
spelen. Hij zei: 'Ik wil dit niet doen! Ik bedoel, Ralph Richardson is
hier zó ontzettend goed in! Daar kan ik niet tegenop!' Enige tijd
later kwam hij naar me toe en zei: 'Ik denk dat ik er nu iets op gevonden heb!' Dus vroeg ik: 'Wat heb je gedaan dan?' 'Ik heb me
als doublure opgeworpen. [Een doublure is een plaatsvervangend
toneelspeler voor eenzelfde rol. - TvR.] Ik ben in de zaal gaan zitten
en gaan kijken naar wat Ralph doet, omdat hij zulk goed spel ten
beste kan geven. En toen ben ik het toneel opgegaan en heb mijn
imitatie van hem gedaan! Ik bootste hem dermate slecht na, dat ze
dachten dat het een oorspronkelijke vertolking was!' [Hertzier ligt in
een deuk en komt bijna niet meer bij van het lachen.]
jGH: Ik heb ooit iets meegemaakt wat in het verlengde ligt van
jonathans verhaal. Ik had het een keer op Broadway erg zwaar toen
ik aan het repeteren was voor de rol van Pentheus in The Bacchae
onder regie van Michael Cacoyannis. [De Bacchanten, zoals de
Nederlandse titel van deze Griekse tragedie luidt, werd geschreven door Euripides en voor het eerst omstreeks 405 voor Christus
opgevoerd. Hierin krijgt de koning van Thebe, Pentheus, te maken
met de verwoestende krachten van de door velen aanbeden god
Dionysus (ook wel Bacchus genoemd), zoon van leus. - TvR.]
Het was de eerste keer dat ik in New Vork op de planken zou staan
en het was voor het eerst dat het stuk op Broadway opgevoerd zou
worden ... Dat alles legde een gigantische druk op me. Ik kón het
gewoon niet. Het lukte me niet om mijn rol zó te spelen zoals de
regisseur dat wilde. Dus zei ik tegen mezelf: 'Nou, ze kunnen me
watl Ik imiteer gewoon hem, de regisseur, zo goed als ik kan.' Dus
speelde ik de hele rol van de Griekse held Pentheus met mijn handen in de lucht en met een krakkemikkig Grieks accent. Na afloop
van een repetitie kwam de regisseur naar me toe en zei: 'Perfect!
john, dit is het! ló moet het!' En toen dacht ik: '0, God, nu zit ik
pas góed in de penarie!'
JH: Ach, aan het eind wordt
toch altijd Pentheus' hoofd
van zijn lijf gerukt ...
JGH [grinnikend:] ja, er is
niet veel om naar uit te kijken...
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Fictie versus realiteit
TvR: Hoewel jullie bij veel mensen bekend zijn komen
te staan om het portretteren
van buitenaardse
figuren,
zullen jullie op straat door waarschijnlijk
niemand
herkend worden
als de vertolkers
daarvan.
Is dat een nadeel of juist een luxe?
jH: S6ms word ik wel herkend, hoor.
jGH: En ik word altijd aangezien voor jonathan Hardy!
TvR: Ja, Jullie lijken ook zo op elkaar, hè! [Dat ontlokt
aan beiden een luid gelach.]
jH: Beangstigend is wel, dat wanneer je op tv, ik noem maar wat,
één of andere geestelijke speelt, er altijd mensen zijn die denken dat
je écht een priester bent en je dan in het voorbijgegaan begroeten
met: 'Hallo, pastoor, hoe gaat het met u?' En de volgende dag speel
je een kindermoordenaar en houden mensen ...
jGH: ... hun kinderen bij je uit de buurt! ja, absoluut, dat gebeurt!
[Lacht.]
jH: Dat krijg je wanneer je een acteur bent: mensen gaan dingen
geloven. le kunnen erg schizofreen zijn wat dat betreft.
Ik weet nog dal Norman Tyrrell, een acteur die ik ken van .T~e
Bristol Old Vic, ooit in The Plane Makers, een goed bekeken serie In
Groot-Brittannië [uit 1963 - 1965], gestalte gaf aan een miljonair.
Op een dag belde de belastingdienst hem op en zei: 'Meneer Tyrreil, uw belastingsaangifte ziet er wat vreemd uit.' En to~n zei hij:
'Nee, hoor, helemaal niet. Dat is wat ik aan inkomen geniet.' 'Kom
op, meneer Tyrrell, we weten van uw Rails Royce, uw secretaresse
en champagneavonden.' Dat hadden ze op tv gezien en als waar
aangenomen!
jGH: 0, wat een giller, zeg! Maar tegelijkertijd is het natuurlijk
dieptreurig.
jH: Tja, dat gebeurt nu eenmaal in de wereld waarin we leven...

Creëren van geloofwaardige

aliens: een vak apart

TvR: In Star Trek zijn al heel wat vreemdsoortig
ogende
aliens opgevoerd.
Soms krijg ik echter de indruk dat
de grimeafdeling
zichzelf
probeert
te overtreffen
door
aliens te creëren die er nóg vreemdsoortiger
uitzien.
Is
dat inderdaad
het geval? Of moeten de grimeurs
gewoon doen wat ze van hogerhand
opgedragen
krijgen?
jGH: Wel, ze doen doorgaans wat ze opgedragen krijgen van Michael Westmore, hoofd van de Star Trek-grimeafdeling. De Westmore-familie doet al 60 jaar, traditiegetrouw, grimeerwerk voor
Paramount, Universal en Warner Bros. Waar ik zo diep van onder
de indruk ben bij Star Trek, is dat het grimeerwerk en de kostuums
er z6 goed uitzien en de acteerstijl z6
goed doordacht is, dat zo'n raar
geval als een Klingon door
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de kijker volledig geaccepteerd wordt
als een levend wezen. Zonder er ook
maar verder over na te hoeven denken,
weet het publiek: 'Dat is een Klingon.'
Ze denken niet van: 'Hé, wat heeft
die een raar kostuum aan!' Of: 'Moet
je dat rare gezicht eens zien!' Nee, ze
zien het totáálplaatje.
En dat is, denk ik, zowel goed als slecht
nieuws voor Star Trek. Want Star Trek is
zó goed in het produceren van die uitdrukkelijk buitenaardse, maar volledig
geloofwaardige uitstraling, dat mensen kunnen gaan denken dat het een
makkie is om zoiets voor elkaar te krijgen. Maar dat is het allesbehalve! Het
grimeren alleen al slorpt elke keer weer
drie à vier uur aan tijd op. En dát is iets
wat iedereen, vind ik, steeds goed in
het achterhoofd moet houden. Maar
omdat de wereld van Star Trek zo
makkelijk te realiseren lijkt, wordt het
niet onderkend. Zo van: 'Ze doen het
al 37 jaar lang en het is alsmaar beter
en beter geworden, dus wat kan daar
nog zo moeilijk aan zijn?' Ook bij de
kostuums is steeds een heel team betrokken. Robert Fletcher ontwierp oorspronkelijk kostuums voor
opera en toneel. Zo heeft hij aan ontelbare Shakespeare-stukken
meegewerkt. Dat is ook de reden dat het Klingon-kostuum gelijkenis vertoont met een tunica en een wambuis. En dan heb je nog
die strakke broek, die hoge laarzen; ook dáárin zie je zijn werk van
weleer terug.

Op de Australische

toer

TvR [me wendend tot J.G. Hertzier]:
Kun je iets vertellen
over je activiteiten
als regisseur?
JGH:Tijdens mijn carrière heb ik voor de helft geacteerd en voor de
helft geregisseerd, voor het toneel. Ik heb zojuist het scenario voltooid voor een korte film over een krokodillenjager, gebaseerd op
een strip genaamd Reptile Rangers. Deze film ga ik ook regisseren.
[Twee van de acteurs die in Hertziers film, eveneens ReptiIe Rangers
geheten, een rol toebedeeld hebben gekregen, zijn voor Star Trekfans geen onbekenden. Dat zijn Robert O'Reilly, beter bekend als de
Klingon Gowron, en Aron Eisenberg, die we kennen als de Ferengi
Nog, zoon van Quarks broer Rom. Ook deel uitmakend van de cast
is Stephen Austin, vanaf het tweede seizoen van Babylon 5 vertolker
van de Pak'Ma'Ra ambassadeur. Een film om in de gaten te houden
dus! - TvR.]
JH: Wie speelt de krokodillenjager? Steve Irwin?
JGH: Nee, maar het personage lijkt wel heel veel op Steve Irwin.
[Met een vet Australisch accent:] '0, moet je daar eens kijken, 'ey!'
JH: Dat is een heel vreemd accent, dat vurige Australisch.
JGH: [Wederom met een Australisch accent:] 0, het is héél vurig!
JH: 'Je moet echt even deze kant op komen.'
JGH: [Nog steeds op zijn Australisch:] 'Waarom?'
JH: 'Omdat het hier verschrikkelijk gevaarlijk is.'
JGH: [Nog immer met een Australische tongval:] 'Moet je toch eens
kijken! Hij beet dwars door mijn duim! Kijk, hier ging hij erin en hier
kwam hij eruit! Wat een kleuring!'
JH: Ja,ja. Eerlijk gezegd ken ik niet veel Australiërs die zo spreken als
jij ... [Hertzier schaterlacht.] Volgens mij was het een Amerikaanse
president die ooit gezegd heeft dat de Amerikanen Australië kennen via de krokodillenjagers. Maar zelf ben ik nog nooit in de buurt
van die dieren geweest! Er zijn mensen die denken dat wanneer ze
Australië bezoeken, ze opgegeten zullen worden door een zoetwaterkrokodil. terwijl deze dieren niet verder dan tot aan Rockhampton South voorkomen.
JGH: [Het Australische taaltje nog even aanhoudend:] 'Ja, maar je
hebt ook nog zoutwaterkrokodillen, [ohnnyl Zoutwaterkrokodillen!'
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JH: De
ramsen zong er OOI over,
omdat er altijd van die Amerikaanse actrices zijn die denken van:
'Waarom zou je daar niet mogen zwemmen? Het ziet er zo wondermooi uit.' En dan is het 'Snap!' en gaat het van [vrolijk zingend]:
'They were doing the crocodile roll, the woman and the reptile!'
[lacht] Dat is een klassiek Australisch lied. [Dit lied heet Crocodile
Roll en maakt deel uit van [ohn Williamsons uit 1988 stammende
album Boomerang Café. - TvR.]

Het aardse

aan buitenaardse

volkeren

TvR: Putten de scenarioschrijvers
van Star Trek bij het
bedenken van scènes met Klingons veel inspiratie
uit de
wereldpolitiek?
JGH: Volgens mij was dat vooral vroeger het geval. Heel Gene Roddenberry's filosofie was gestoeld op politiek en actuele kwesties.
Tijdens de koude oorlog waren de Klingons in feite niets anders dan
de Russen. En nu de Russen niet langer onze vijanden zijn, nemen
de Klingons welbeschouwd een wat merkwaardige positie in. Ze
zijn onze vrienden, maar we weten niet precies wat ze daarginds op
Qo'noS [de thuiswereld van de Klingons] allemaal uitspoken.
JH: Nu zijn de Romulans de gemeneriken, hè?
JGH: Ja, dat is een vijandelijk volk. De Romulans zijn ... ja, ik weet
eigenlijk niet goed wat. .. een soort kruising tussen de communistische Chinezen en misschien wel één van de Arabische volkeren.
TvR: Dat laatste
zou ook kunnen
opgaan
voor
de
Jem'Hadar.
JGH: De [ern'Hadar, ja... Dat klinkt in elk geval Arabisch; of Turks.
De lem'Hadar vallen min of meer onder het bevel van de Dominion, hoe die er ook uit mogen zien.
JH: Als ik kijk naar het tv-werk dat wij beiden doen, dan valt me op
dat vrijwel alle personages voor het merendeel gewoon op mensen lijken. Zelfs de Borg hebben veel mensachtige trekjes, als je er
goed over nadenkt. Ik heb ooit een kort sciencefictionverhaal gelezen van, ik meen, Robert Heinlein over een pornograaf van Venus
die schunnige foto's verkocht, maar helemaal geen goede zaken
deed op Aarde, omdat op die foto's twee amoebeachtige, in een
zoutoplossing dartelende wezens stonden, wat op Venus erg sexy
gevonden werd. [Hertzier moet hier smakelijk om lachen.] Mensen daarentegen dachten dat er biologische specimens of zo op
stonden. [Grinnikt, terwijl Hertzier het weer op een lachen zet.] Ik
bedoel, wát we ook uitdenken in het sciencefictiongenre, voor het
grootste deel gaat het over ... onszélf.
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The Emergency Mail Hologram
este lezers,
Na een kortdurende afwezigheid in
het vorige magazine, ben ik weer terug.
Een aantal dingen zijn mij ondertussen
via via (met dank aan vrienden bij de
redactie) ter ore gekomen. Een van die
zaken is dat mijn aanwezigheid
blijkbaar toch op prijs gesteld werd en mijn
afwezigheid gemist, blijkens een opmerking op het nieuwe forum op www....t1ct..nl
. De reden voor deze tijdelijke inactief
status was het feit dat er gewoon te weinig brieven binnengekomen waren, dus
mensen: blijf schrijven, dan blijft mijn
functie gehandhaafd.
Een ander punt
dat mij ter ore gekomen is, is dat mijn
reactie op een ingezonden brief in magazine nummer 6 van 2003 te generalistisch was. Haar brief was niet gericht
op de magazines in het algemeen, maar
specifiek op de voorafgaande. Mijn excuses hiervoor, dit had ik verkeerd opgevat. En nu de ingezonden post voor
ditmaal. Het eerste lag al wat langer op
de plank, maar er was niet eerder gelegenheid het te plaatsen (óf te veel 6f
te weinig andere binnengekomen stukken), dus bij deze alsnog:

B

STARTREKV, DE ONBEGREPENFILM.
Wel begrepen door Alex Duurvoort.
Toen in 1989 de vijfde Star Trek film uitkwam, vroegen een heleboel mensen zich
af waar William Shatner, de regisseur, mee
bezig was.De film werd beschreven als 'een
van de mindere', 'nogal hoogdravend' en
'tamelijk vaag'. Hij was in Nederland na één
week de bioscoop weer uit.
Jammer, maar begrijpelijk. De eerste vier
hadden een eenvoudige verhaallijn en weinig dubbele bodems. The Final Frontier
was een zeer spirituele film met thema's als
confrontatie met je grootste angsten, het
zoeken naar de hoogste kennis en de angst
voor een eenzame dood.
Dit zijn thema's die heden ten dage de Star
Trek fans niet onbekend zijn. ST:DS9 bracht
in 1992 de Bajorans en een stevige dosis spiritualiteit. Deze was ook herkenbaar
in de laatste seizoenen van TNG en in de
hele serie Voyager. ST:Nemesis druipt van
de spiritualiteit: een mens is pas een mens
als hij streeft naar zelfverbetering. In 1989
speelde dat nog niet zo. Zeker niet in Nederland. De New Age was hier nog niet
aangebroken.
Nu dat wel het geval is, wil ik jullie vragen
The Final Fronlier nog eens een keer te bekijken, maar dan vanuit de spirituele hoek.
De film begint als de halfbroer van Spoek,
Sybok, opduikt en mensen confronteert
met hun grootste angsten en diepste pijnen. Dingen die je niet kwijtraakt, maar je
maken tot wat je bent. Pas als je ze onder
ogen ziet, kun je er vrede mee vinden.
Sybok zoekt de mythische planeet Sha Ka
Ree, het paradijs, de woonplaats van God.
Zijn manier van werken is zo effectief, dat

hij in staat is om met de, laten we zeggen
geleende, Enterprise de barrière te doorbreken die deze planeet afsluit van de rest van
de melkweg. De barrière die de angsl voor
het onbekende symboliseert.
Op de planeet aangekomen ontdekt Sybok
tot zijn grote schrik dat 'God' een kwaadaardige entiteit is die op de planeet was
opgesloten. 'God' wordt uitgeschakeld met
de hulp van Klingons die ondertussen ook
bij de planeet zijn aangekomen, maar Sybok overleefl het niet.
Kirk, Speek, en McCoy eindigen de film
op de plek waar ze begonnen zijn, een
kampvuur in een nationaal park en vinden
in elkanders aanwezigheid meer van het
goddelijke dan op de verre planeet.
The Final Frontier is inderdaad wat minder spectaculair dan zijn vier voorgangers,
maar de humor is dik in orde. Hel is een
film waarin McCoy alle kans krijgt om Spock
eens even stevig te katten. 'Hij was voor zijn
dood sympathieker' en 'ik wacht wel op de
volgende knul' als Spock vliegend met raketschoenen McCoy van de wand van een
hoge schacht wil halen.
The Final Frontier is in veel videotheken te
huur en is ook op DVD uitgebracht. Neem
hem dus op in je verzameling en denk niet
'het was een saaie film'. Als je het spirituele
in Nemesis hebt kunnen waarderen, zal the
Final Frontier je ook aan het denken zetten.
Bedankt voor deze spirituele inbreng,
heer Duurvoort.
Het geeft een heel
andere kijk op deze film. Er is blijkbaar
niet alleen een humoristische, maar ook
een diepgaandere,
meer filosofische
kant aan het verhaal.
De volgende brieven hebben hun onderwerp gemeen: het zijn beide reacties op het artikel McTrek dat u in de
voorgaande magazines kon lezen. De
eerste reactie is afkomstig van dezelfde
lezer van wiens hand het bovenstaande
stuk over The Final Frontier is, de heer
Duurvoort.
Mijne heren,
Na drie series met zwervende ruimteschepen is een vierde inderdaad meer van
hetzelfde. Voor nieuwe kijkers is Enterprise
natuurlijk heel mooi, maar voor iemand
die net zoals ik zo'n slordige 600 Star Trek
afleveringen heeft bekeken, is de kans op
een verrassend einde van een aflevering
erg klein.
Een serie 'Star Trek Intelligence, section
31' met lulian Bashir als medische geheim
agent was veel leuker geweest. Jammer!
Met vriendelijke groeten,
Alex Duurvoort
En wat dacht u van mij als geheim
agent? Ik weet zeker dat ik het er uitmuntend van af zou brengen, beter dan
zo'n jong broekie als lulion Bashir. Ik
zou dan bijvoorbeeld een nieuwe functie

aTs Secret HolograpmcMed
nen toevoegen aan mijn al bestaande
medical en command functies.
Hallo,
ik heb net het stukje 'MeTrek Trekt Trek het
nog?' gelezen, en wil daar, zoals de heer
Van Gennip zelf oppert, op reageren.
Ten eerste moet ik zeggen dat de heer Van
Gennip niet goed om zich heen kijkt, en
niet veel Star Trek nieuws volgt, anders had
hij wel opgemerkt dat Enterprise sinds het
3e seizoen gewoon weer Star Trek Enterprise heet (dat was te zien op ~'IY.~
~),
en ook dat de kijkcijfers flink zijn gestegen (ook te zien op startrek.com).
Ook vind ik dat Van Gennip beter naar de
series moet kijken. als hij alleen maar de 'T
and A' kwaliteiten van Jeri Ryan (seven of
nine) en jolene Blalock (T'Pol) kan waarderen dan neig ik toch om te zeggen dat de
heer van Gennip een 'dom oversekst jongetje' is.
Eninderdaad was Voyager een van de meest
bekeken trek series in Nederland maar het
kan zijn dat de heer van Gennip daar in zijn
poging om st:voy af te kraken het niet kan
waarderen dat hij niet voor iedereen spreekt
(gelukkig niet zal ik haast zeggen omdat we
anders maar een stelletje ondankbare pessimisten zouden zijn).
Misschien is het een beter idee voor van
Gennip om te schrijven voor een fanblad
van farscape.
Ik twijfel er niet aan dat het een goede serie
is maar dil is een STARTREKFAN blad wat
van Gennip naar mijn weten een aantal keren vergeet.
Tot slot (wat een aantal mensen misschien
is opgevallen) vind ik het hoogst irritant dat
er steeds negatief word gereageerd door
'fans' over Star Trek, die mensen zou ik willen helpen herinneren aan de knop op de tv
genaamd aan/uit knop ('don't like it don't
watch it' zoals een aantal Engelse fans laatst
hadden gezegd in een Engels fan blad) de
TFD is een fantastisch STARTREKfan blad
en ik hoop dat het een STARTREKfan blad
blijft.
succes met het blad.
Vincent Blekemolen
Bedankt voor uw reactie, meneer Blekemolen en bedankt voor uw succeswensen, die verheugen mijn vrienden bij de
redactie vast.
Dit was het voor deze maal weer. Het
McTrek-artikel
heeft toch enkele reacties opgeroepen, mijn dank aan de heer
van Gennip hiervoor. Mijn oproep aan
u beste lezers is wederom: blijf schrijven en blijf vooral discussiëren. Keep the
communication-tines
open!
--
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fnterprise, het 2e seizoen
Door: Frank Maurits
nmiddels is Veronica al een tijdje met het tweede seizoen van
Enterprise (END bezig. Moest het Star Trek minnende publiek uit
dit nuchtere kikkerlandje eerst enkele jaren wachten eer de eerste
aflevering van ENT op de televisie vertoond werd, nu worden de
afleveringen van deze serie met warpspeed op de buis geslingerd.
Terugkijkend naar het eerste seizoen en meekijkend met het tweede
seizoen, wat vinden we ervan?

I

Is deze Star Trek reeks een echte vernieuwing? Wordt er met deze
serie weer een geheel nieuwe weg ingeslagen?
De meningen hierover zijn verdeeld. Even een terugblik.
Over Star Trek 'The Original Series' (TOS) hoeven we niks meer te
vertellen. Hierna kwam de serie 'The Next Generation' (TNG). De
voor die tijd zeer fraai opgezette TNG-serie was feitelijk op hetzelfde concept gebaseerd als TOS, een sterreschip met de missie
om daarheen te gaan waar nimmer iemand geweest was. Toch wist
TNG te verrassen met eigentijdse verhalen en kwam het vooral op
samenwerken aan.
leer verrassend was de introductie van de Star Trek saga Deep
Space Nine (DS9). Er was ineens geen sprake meer van een verkenningsmissie, maar van een vaste locatie in de ruimte. De serie ging
dieper in op het fundament waarop de hele samenleving binnen
The Federation en de bevriende naties was gebaseerd en gaf veel
ruimte om de karakters van de personages veel sterker te belichten.
Er was veel aandacht voor familiezaken, diplomatieke betrekkingen
en culturele kwesties. De serie kende een wat kleiner kijkerspubliek,
maar het was wel een veel hechtere aanhang.
Na TNG kwam Star Trek Voyager (VOY). Met deze serie werd toch
voortgeborduurd op het bestaande concept, ook al was VOY niet
zozeer gebaseerd op een verkenningsmissie en speelde met name
de vrouwelijke personages juist de sterke karakters. Ook in VOY
kwam men weer met vreemde aliens in aanraking (de meeste niet
al te vriendelijk) en deed men ontdekkingen van diverse natuurverschijnselen. Was VOY in die zin dan misschien niet al te vernieuwend, de serie was uitermate aangenaam en zeer onderhoudend,
en uiteindelijk zeer succesvol.

Back in the future.
In dat opzicht zou je ENT ook niet als vernieuwend kunnen
beschouwen, maar de serie verrast meer dan het aanvankelijk
leek. Toegegeven, er is weer een sterreschip Enterprise dat op
zoek gaat naar het onbekende, en de samenstelling van de
bemanning is identiek aan de voorgaande Star Trek series,
maar het gaat allemaal niet zo gepolijst als zou moeten.
In het tijdperk Archer zijn er nog niet zoveel Federationregeltjes en -protocollen. Zelfs een Prime Directive is er nog niet,
en er is een opvallende kwetsbaarheid van de bemanning in
verankerd. De Vulcans, die we altijd toch als bakermat van
rust, orde, veiligheid en stabiliteit zagen, manifesteren zich in
ENT als belerend en uitermate wantrouwend naar de mensheid. ENT is on gepolijst en daarmee aantrekkelijk.
Kenmerkend is dat vooral de Star Trek series van na het Kirk
tijdperk in een zeer strak jasje zitten, de regeltjes en protocollen komen soms wat erg betuttelend over. Wordt Archer dan
niet betutteld? Oh jawel, maar dan voornamelijk door de
Vulcans, en deze lijken tot nog toe niet de grootste vrienden te zijn. Sterker, het onberispelijke imago dat de Vulcans in onze ogen hadden, wordt in The Andorian Incident
finaal onderuit gehaald. Ook de Vulcans blijken niet zo zuiver op de graad te zijn.
De onervaren Archer krijgt in zijn missie opvallend veel vrijheid van het thuisfront. Hij krijgt alle gelegenheid om af en
toe flink zijn hoofd te stoten, en dat is een fenomeen die we
sinds Kirk niet meer kennen.
De huiselijke beslommeringen komen soms zeer uitdrukkelijk
naar voren. Als Porthos ziek wordt heeft Archer zijn hoofd er
totaal niet meer bij (A Night in Sickbay) en laat het werk feite-
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lijk aan zijn bemanning over. En de captain nam Porthos daarvoor
doodleuk mee op een missie, zonder zich vooraf de vraag te stellen
of dergelijke dieren bij de aliens wel gewenst waren. Het plasje tegen een heilige boom werd nog net geen intergalactisch conflict.
Hoe onervaren de mensheid in het diepe universum ook blijkt te
zijn, in ENT komt duidelijk naar voren dat de mens over een aantal
zeer sterke eigenschappen bezit. De mens komt de aliens met een
'open-mind' tegemoet. Men is daarin nogal onbevangen en naïef,
maar weet deze eigenschap juist in haar voordeel te benutten. Opvallend sterk blijkt de creativiteit en het aanpassingsvermogen te
zijn, een punt waarop de oppermachtig lijkende Vulcans duidelijk
het nakijken hebben.

Zijn er gemiste kansen In ENT? Is alles prachtig in de nieuwe serie? Nee, er zijn tot dusver ook gemiste kansen in de serie, en
hiermee had Yves van Gennip in zijn artikel McTrek (magazine nr.
1) wel gelijk. Er zijn helaas aspecten die tot nu toe niet belicht zijn
in ENT, vooral zaken die de fans wel verwacht hadden. De prille
vorming van de Federation komt in zijn geheel (nog?) niet aan bod
en dat is erg jammer.
Wat fans zich bijvoorbeeld ook vaak afvragen is hoe het leven op
Aarde er voor staat. Hoe ervaart de achterban, de gewone burger
op straat, al die veranderingen die daar in het verre universum en
deels ook in hun eigen omgeving plaatsvinden? In ENT zou dat veel
meer aan bod kunnen komen. Het zou helemaal niet verkeerd zijn
wat patronen van DS9 er in te zetten. Per slot van rekening speelt
ENT in dat opzicht in het meest boeiende tijdsbeeld dat je je maar
kunt bedenken. Ruim 100 jaar na de eerste warpvlucht en met pappen en nat houden door de belerende Vulcans, kiest de mens zijn
eigen koers en leert
het met vallen en
opstaan nieuwe
werelden kennen.
Maar wat gebeurt
er
tegelijkertijd
thuis? Rijden er
nog treinen? Gebruikt men nog

geld? Wordt het overstralen van goederen
gemeengoed? Worden er al buitenaardse
medische behandelmethoden toegepast?
Welke talen leren de kinderen, hebben zij
een keuzepakket van Spaans, Frans en Vulcan? Wonen er al aliens op Aarde, wachtend
op hun verblijfsvergunning? En hoe vergaat
het met de inrichting van de nieuwe stulpjes van de bewoners op de Maan? Het is natuurlijk geen weergave van het reizen naar
de sterren, de essentie van Star Trek, maar
dat was DS9 ook niet.
Laat Archer af en toe thuis komen voor
'overleg en evaluatie'. Per slot van rekening
is het de eerste missie in het diepe, dus zal
er af en toe met de nodige bobo's de koppen bij elkaar gestoken moeten worden,
zonder subspace breedbeeld tv-scherm
maar gewoon ouderwets in een vergaderzaal. Dan kunnen gelijk de personages van
de andere bemanningsleden meer belicht
worden bij hun belevingen thuis.
Bij de serie TNG was het voor de fans mogelijk een eigen script in te zenden, of de
schrijvers van ideeën te voorzien over de
te volgen verhaallijn. Bij VOV is men hier
vanaf gestapt en eigenlijk is dat heel jammer. Van die duizenden liefhebbers kan je
ideeën aangereikt krijgen waar je zelf nimmer opgekomen zou zijn. Vraag je eens af:
hoe gaat het er aan toe vanaf de geboorte
van een Vulcan-hummeltje. Is zo'n kotertje
gelijk al zonder emoties?

Carbon Creek
T'Pol heeft andere ideeën over First Contact
tussen mensen en Vulcans dan de mensen.
Een fascinerend verhaal, maar is het ook
waar?
Minefield
De Enterprise wordt uitgeschakeld door een
mijn waardoor ze vast komen te zitten in
vijandelijk Romulan gebied.
Dead Stop
Enterprise koppelt aan bij een geavanceerd
ruimtestation dat te mooi is om waar te zijn.
De prijs is dan ook hoger dan verwacht.
A Night in Slckbay
Archer moet een vervelende nacht doorbrengen in de ziekenboek met een zieke
Porthos en de eigenaardige Dr. Phlox.
Marauders
Op zoek naar brandstof ontdekt de Enterprise een mijnkolonie welke op onaardige
manier regelmatig bezocht wordt door de
Klingons.
The Seventh
T'Pol wordt door de Vulcan High Command
erop uit gestuurd om een voortvluchtige te
pakken, welke al meer dan 20 jaar op de
vlucht is. Dat brengt herinneringen boven.
The Communlcator
Reed en Archer halen een vergeten cornmunicator op van een planeet, maar worden daarbij zelf gevangen genomen.

Star Trek traditie
Gelukkig heeft, als het op succes aankomt,
Star Trek een traditie hoog te houden.
Vrijwel alle series hadden in de eerste jaren
dat zij op televisie verschenen de nodige
aanloopproblemen, en daarop is ENT duidelijk geen uitzondering. TOS was bij de introductie zeer verrassend, maar het succes
werd na de maanlanding in 1969, toen de
productie al gestopt was, nog veel groter.
Bij TNG haakten vele fans van het eerste uur
af, maar die kwamen gauw terug toen men
zag hoe goed de verhalen waren. DS9 liep
aanvankelijk ook slecht met lange dialogen
en weinig vuurwerk. Na The Way of the
Warrior werd met de komst van Wort en
de dreiging van de Dominion alles anders.
Voyager dobberde te lang tussen veschillende tankstations en buitenaards geboefte
en werd pas een hit na het contact met de
Borg en, op afstand, met The Federation.
Zal het met ENT qua succes ook die kant
op gaan? Laten we hopen. Aan één aspect
zal het zeker niet liggen: de humorl Van alle
Star Trek series spant ENT daarin de kroon.
Wat denken jullie lezers?

The Catwalk
Een radioactieve storm dwingt de bemanning van de Enterprise zich voor acht dagen
schuil te houden in een kleine onderhoudsgang.

Enterprise,
seizoen 2

Dawn
Trip wordt beschoten en moet landen op
de nachtzijde van een maan

korte

episode

gulde

Shockwave Part 11
Archer moet zien terug te komen uit een
vernietigde toekomst en de Enterprise is in
vijandige handen.

Singularity
Gedurende een normale dag op de Enterprise lijkt iedereen abnormaal bezeten te
worden van hun routine taken. Bovendien
koerst het schip op een zwart gat af.
Vanishing Point
Hoshi twijfelt of ze nog wel dezelfde persoon is nadat ze gebruik heeft gemaakt van
de Transporter. Er gebeuren namelijk wat
vreemde zaken.
Precious Cargo
Trip redt een vrouw uit handen van haar
ontvoerders en komt daardoor in de problemen maar ook in een romantisch avontuur.

pend conflict tussen de Andorians en de
Vulcans
Future Tense
Enterprise ontdekt een klein schip met een
menselijk lijk. De Suliban en de Tholians zitten achter dit lijk aan.
Canamar
Archer en Tucker worden, per verqrssmq,
gearresteerd en worden vervoerd naar de
strafkolonie genaamd Canamar
The Crossing
Enterprise wordt opgeslokt door een
vreemd ruimtevaartuig,
bewoond door
energiewezens. Ze handelen in zielen.
Judgement
Archer moet voor de Klingons terechtstaan
voor samenzwering tegen het Keizerrijk, en
kan daarvoor naar Rura Penthe gestuurd
worden.
Horizon
Tèrwijl Enterprise een verschijnsel op een
planeet onderzoekt, gebruikt Mayweather
de gelegenheid om het schip te bezoeken
waar hij is opgegroeid.
The Breach
Enterprise moet een groep van geologen
van Denobulan evacueren van een wereld
welke door militairen wordt overgenomen.
Cogenltor
Enterprise ontdekt een ras genaamd de
Vissians welke een derde Sexe kent, de
Cogenitors. Deze worden echter als minderwaardig aangezien.
Regeneratlon
Een onderzoeksteam op de Noordpool
ontdekt in een Gletsjer twee cybernetische
menselijke wezens.
Flrst Flight
Gedurende een onderzoek van een nevel,
hoort Archer dat A.G. Robinson, zijn vroegere rivaal tijdens het NX test programma
overleden is.
Bounty
Archer wordt gevangen door een Tellarite,
om te worden uitgeleverd aan de Klingons,
die een grote beloning op zijn hoofd hadden gezet.
The Expanse
De Aarde wordt aangevallen door een buitenaardse sonde. Enterprise wordt teruggeroepen en gaat op zoek naar de aanvallers.

Stigma
T'PoI's positie wordt geschaad als blijkt dat
ze een dodelijk ziekte heeft.
Cease Fire
Archer moet onderhandelen bij een gewa--

(END TRANSMISSION)--
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nterview Lolita Fatjo
Door: Frank Maurits en Mieneke Verhoef
lolita neemt zachtjes en langzaam plaats in de zithoek. Ze maakt
er geen geheim van dat de avond ervoor uitermate gezellig en laat
was, en dat dit nu haar tol eist. 'Ik heb gedanst als een 20-jarige,
maar ik ben toch echt 45!'
Toch geen last van een kater?
'Nou laten we zeggen, formeel niet! laten we maar gauw beginnen, dan ben ik tenminste afgeleid! Jullie hebben gelukkig geen
videocamera meegenomen.'
Jullie hebben van de fans veel scripts ontvangen.
Komen
die nog steeds binnen?
'Nee, want voor Enterprise worden geen ingezonden scripts meer
gebruikt. Daar zijn we mee gestopt sinds seizoen 6 van Voyager.
Het werd ons echt te veel. We hebben meer dan 10.000 scripts
ontvangen. In mijn werkkamer stonden diverse torens met opgestapelde scripts, elk met zo'n 50 tot 80 pagina's.'
En zijn die allemaal gelezen?
'Jawel, maar niet door ons zelf. Wij hadden daar mensen voor ingehuurd, en zij beoordeelden de scripts aan bepaalde criteria. Van de
geselecteerde versies kregen we eerst een samenvatting en daaruit
selecteerden we de scripts die we volledig beoordeelden op geschiktheid.'
Werden de geselecteerde
scripts in zijn geheel verwerkt
tot een aflevering?
'Dat is volgens mij maar 4 keer gebeurd. In de meeste gevallen
werd slechts een gedeelte gebruikt voor een aflevering. De Star Trek
afleveringen kennen een A- en een B-verhaallijn, er lopen meerdere
verhaallijnen door één enkele aflevering. Soms werd dan één zo'n
ingezonden verhaal in een aflevering opgenomen. De eerste aflevering die volledig gebaseerd was op een ingezonden script was
The Bonding in TNG. later zijn ook opgenomen The Defector, The
Offspring en Tin Man.'
Wat is het vreemdste
script wat je ooit gelezen hebt?
'Nou dan weet ik wel een paar. Zo was er een waarbij de TNG-crew
op een planeet landt die helemaal bezaaid is met klitteband. En
dan komt iedereen aan iedereen vastgekleefd te zitten. Zie je het
voor je?
Dan is er een bedenksel waarbij de crew landt op een planeet met
een Amish gemeenschap (red: een op christelijke waarden gebaseerde gemeenschap die leeft met dezelfde gebruiken en materialen als we rond het jaar 1850 hadden. In de huidge VS zijn er nog
enkele, voortgekomen uit Duitse immigranten). Daarbij werd aan
Troy de rol toebedacht om de koeien te melken.
Dan herinner ik me nog een script waarbij Elvis Presley aan boord
van de Enterprise gestraald werd. Je moet er maar óp komen, het
zal wel een Elvis-fan geweest zijn.
We hebben ook eens een inzending gehad genaamd 'Mandarijn',
waarbij het hele schip vol met mandarijntjes kwam te zitten. En er
werd doodleuk een krat vol mandarijntjes met het script meegezonden!'
Kenmerkend
aan Star Trek zijn de politieke
en sociale
gebeurtenissen
die vergelijkbaar
zijn met die in onze
huidige samenleving.
Was dit ook de bewuste opzet bij
TNG en de vervolgseries?
Ja absoluut. Bekend is dat Gene Roddenberry in de jaren zestig
vooral de rassenkwestie aankaartte. Star Trek had bijvoorbeeld de
eerste tv-kus tussen blank en zwart. Maar men is ook na de dood
van Gene bewust hier mee doorgegaan. We hebben daarmee wel
eens de plank misgeslagen, maar ja shit happens! In DS9 zijn we
meer op de familiaire zaken gaan zitten. Zo'n ruimtestation biedt
daar ook meer gelegenheid toe. Maar dit zal altijd een kenmerk van
Star Trek blijven.

Was e cast een hechte
ub?
Niet zozeer bij DS9, want daar zaten veel meer gastacteurs bij, die
zeer regelmatig terugkeerden. En dat waren er heel veel. Bij TNG
en VOV had je veel meer met onbekende aliens te maken die maar
eenmalig hun opwachting maakten. En dat gold meestal ook voor
de betreffende acteurs die deze rollen vertolkten. Kenmerkend is dat
de vaste cast van TNG en VOV tot vandaag de dag een hele hechte
eenheid is, bij allebei de teams heerst een echt familiegevoel. De
betrokken acteurs hebben nog steeds zeer veelvuldig contact met
elkaar. Het zijn echt bijna twee families. Ook achter de schermen
zijn de banden heel hecht. Ik dacht dat ik er voor een korte periode
ging werken. Maar als je bij Star Trek gaat werken word je voor de
rest van je leven verbonden. Ik zit er al zo'n 15 jaar aan vast.
Hoe was het om de CD van Chase Masterson
te produceren?
'Mijn aandeel was daarin niet zo groot. Dit was voornamelijk de
inzet van Chase zelf, zij heeft bijna alles zelf georganiseerd. Feitelijk
heb ik alleen een stuk financiering gedaan en heb mijn netwerk
naar de Star Trek fans benut voor de promotie.'
Als ook Chase Masterson
en Robin Curtis zich in de
lounge vervoegen
begint
het een gezellige
koffietafel
te worden.
Het feestgedruis
blijkt ook op deze dames
zijn uitwerking
niet gemist te hebben.
Fatjo:'Het is heerlijk om de lange tournee hier in Nederland af te
sluiten. Wat een gemoedelijke rust hangt er hier vergeleken met
de vorige conventies. Jullie spreken erg goed Engels, jullie snappen
ook de humor. Dat was onlangs in Duitsland toch heel anders, ze
missen toch een bepaalde gevoeligheid daarin.'
In Duitsland
worden
de afleveringen
nagesynchroniseerd, terwijl wij hier ondertiteling
hebben.
'Ja dat heb ik gemerkt. Ook op hun conventies wordt nog heel veel
in het Duits gedaan. Van Ethan Philips vernam ik onlangs dat hij
een grap vertelde en dat de hele zaal stil viel, slechts enkelingen
begrepen het.'
Die enkelingen
waren de Nederlandse
fans!
'Ja dat vermoeden hadden wij ook all Ik vind het hier echt fantastisch en jullie zijn echt geweldig.
Ik ben al vanaf 1 oktober van huis. Mijn kat herkent me niet meer als
ik thuis komt Sturen jullie ons wel een magazine toe?'
(Enkele oudere exemplaren van ons magazine worden nieuwsgierig
doorgenomen)
'Kijk nou toch eens, in dit nummer van 2000 heeft Chase dezelfde
kleding aan als eergisteravond!'
(END TRANSMISSIDN)--
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Uit de doos

cards from the final frontier

Door: Harm Koopman
llemaal een beetje bijgekomen van de Animated Adventures?
Ik ken veel verzamelaars die inmiddels na een jaar (uitgave
van de set was maart 2003) de basisset nog niet compleet
hebben, laat staan alle specials verbonden met deze set. Het is dan
ook, zoals ik in onze vorige nieuwsbrief schreef, de grootste tot nu
toe uitgegeven set sedert 1967. In ieder geval is er een prijswinnaar
die straks kan roepen: 'ik heb de basisset compleet!', maar daarover
straks meer, nu eerst een blik op de expansieset van Nemesis.
Steven M. Charendoff, de eigenaar van Rittenhouse Archives Ltd.,
zag in juni 2003 een mogelijkheid om een aanvullende set met Nemesis kaartjes uit te brengen. Het setje bevat 18 spiksplinternieuwe
kaartjes geproduceerd met de beste grafische technieken die op
dat moment beschikbaar waren. Veel prachtige afbeeldingen van
het Enterprise ruimteschip, buitenaardse schepen en speciale effecten. Alsof dat allemaal niet genoeg was, creëerde men ook nog
een 'Commander William Riker' kostuumkaa
met daadwerkeli k

A

door Jonathan Frakesin Nemesis gedragen kleding. Vooral leuk omdat het de eerste keer is dat er van Commander William Riker een
kostuumkaartje is gemaakt. Naast Captain Picard, die in 2000 een
kostuumkaartje had in de Next Generation Profiles Set, is hij pas de
tweede Next Generation acteur met een kostuumkaartje.
Maar de echte klapper op de vuurpijl was in dit geval natuurlijk de
toevoeging van een gratis Bryan Singer handtekeningkaartje, de
bekende X-men director.
Zoals bekend was Bryan Singer's handtekening niet opgenomen in
de december 2002 release van Nemesis (zie voor meer info ook de
TFD-nieuwsbrief van december 2003). Singer's handtekening was
te laat retour om mee te kunnen in de originele Nemesis release.
Omdat er slechts 200 stuks beschikbaar waren bedacht Rittenhouse
het idee om iedereen die 5 expansie sets kocht (met een totale oplage van 999 sets) er gratis een Bryan Singer bij te doen.
Afijn, waar slijt de doorsnee verzamelaar, bij de 4 dubbele sets? Nee
dus, de meeste verzamelaars kochten slechts 1 setje en de groothandel sloeg munt uit de Bryan Singer handtekeningkaart. Direct
na verschijnen ging het kaartje voor zo'n 240 dollar in andere handen. Na een paar maanden zakte dit iets terug tot zo'n 150 a 160
dollar en inmiddels wordt het kaartje nauwelijks meer aangeboden
omdat het
200 (echte) verzamelaars is beland. Goed-
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koper zal hij echter niet meer worden en eerder weer stijgen dan
dalen, zo zie je maar waar een gratis kaartje toe kan leiden. Want
voor zo'n prijs kon je uiteraard ook wel 5 setjes hebben aangekocht
en de dubbele sets slijten op beurzen en bij bevriende verzamelaars.
Tot zover deze keer de kaart bespreking, in de volgende nieuwsbrief
hoop ik uitgebreid terug te komen op de in juli 2003 verschenen
Complete Star Trek Deep Space Nine Trading Card Set.

0, 0, 0
Blijkbaar was mijn prijsvraag in nieuwsbrief nummer 6
van 2003 of veel te moeilijk of beginnen TFD-fans toch te lijden
aan een zekere vorm van metaalmoeheid. Toen ik begin 2000 een
keer geen 'uit de doos' in elkaar had gezet leverde dat 122 e-mail
berichten op, nu op de prijsvraag uit nummer 6 van 2003 heb ik
slechts 21 reacties ontvangen.
Wat waren de juiste antwoorden?
00 00

Vraag 1:
Welke acteur heeft niet zijn stem geleend voor tA,e animated series maar schreef wel een aflevering?

Wasdat: a) LeonardNimoy b) GeorgeTakeic) Majel Barrett d) Walter
Koenig
Antwoord : d) Walter Koenig, de desbetreffende aflevering was
'The infinite Vulcan'. Alle 21 reacties hadden deze vraag goed beantwoord. Zou dat komen omdat het niet een echte tradingcard
vraag is?
Vraag 2:
Welke Deep Space Nine acteur
het eerst een tradingeard?

signeerde

in 2003 voor

Wasdat: a) AlexanderSiddig b) Citroc Lofton c) Michael Dom d) (olm
Meaney
Antwoord: d) Colm Meaney. Oeps! Hier gingen bijna alle inzenders
(op twee na) onderuit, die kozen voor antwoord c. Het was ook wel
een beetje een instinker, Michael Dorn's eerste handtekening zat in
de Nemesis set van december 2002 (!) en Colm Meaney's handtekening zat voor het eerst in de Complete Deep Space Nine set van
juli 2003, waar Michael Dorn dus ook voor de tweede keer in zat.
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Vraag 3:
Hoeveel sets produceerde
Rittenhouse
in 2003?
Waren dat er: a) 4 b) 5 c) 6 d) 7
Antwoord: b) 5. Slechts 9 personen gaven een ander antwoord, 1=
The Complete Animated Adventure Set, 2= expansionset Nemesis,
3= The Complete Deep Space Nine Set, 4= de eerste Legends of
Star Trek (Kirk) Set en 5= Enterprise Season Two.
Vraag 4:
Welke Star Trek acteur heeft de meeste verschillende
handtekening
kaarten gesigneerd
tot op heden (meerdere antwoorden
mogelijk)?
Is dat: a) Majel Barrett b) iames Doohan c) Gwynyth Walsh d) Patriek
5tewart
Antwoord: a) Majel Barrett en b) larnes Doohan. Beide acteurs tekende 6 verschillende kaartjes, Gwynyth Walsh deed dat 4 keer en

Patrick Stewart 5 maal.
Vraag 5:
In welk jaar werd de allereerste
gesigneerde
Star Trek
tradingcard
uitgegeven?
Was dat: a) 7995 b) 7996 c) 7997 d) 7998
Antwoord: b) 1996. De allereerste gesigneerde Trek card was van
Brent Spiner in de First Contact Set uit 1996. Inmiddels zijn we ruim
500 handtekeningen verder !!

De prijiën gaan naar:
Derde prijs - een getekende kaartset van Personality Comics uit
1992 bestaande uit 36 tt kaartjes. Winnaar derde prijs: Patricia van
der Lubbe uit Zeist (3 goede antwoorden)
Tweede prijs - een basis set van alle in 2003 verschenen dozen incl.
als extraatje een basisset Nemesis kaartjes (uitgegeven in december
2002). Winnaar tweede prijs: Gerard Kip uit Nijverdal (3 goede
antwoorden)
Hoofdprijs - een door mijzelf gemonteerde VCD met daarop meer
dan 400 handtekeningen uit Star Trek Trading Card sets afspeelbaar
in ieder DVD wereldwijd aangevuld met diverse leuke extra's.
Winnaar hoofdprijs: Richard Rietdijk uit Honselersdijk (alle vragen goed)

Gefeliciteerd!
stuur
even
je
adresgegevens
naar
hkoopman62@chello.nL zodra ik de gegevens ontvangen heb
komt de gewonnen prijs jouw kant op!
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Nemesis Revisited
Door: Harm-lan Wieringa
k mag aannemen dat iedere Star Trek fan de laatste Star Trek
film 'Nemesis' minstens één keer gezien heeft en het verhaal dus
kent. Tijd om eens achter de schermen de kijken, wat acteurs en
producers er van vonden, en hoe het allemaal in z'n werk ging.

I

'Het verhaal van Star Trek Nemesis is het verhaal over het accepteren van verandering, 'zo verteld Producer Riek Berman. 'Het is een
verhaal over het voorbijgaan, over een familie die we vele jaren
gekend hebben en die opbreekt en waarvan ieder zijn eigen weg
gaat.'
'Het gaat ook over loyaliteit en moed,'vult Patriek Stewart aan. 'Het
laat zien hoe mensen zich gedragen onder de meest extreme en
schijnbaar hopeloze omstandigheden'.
De geboorte van Nemesis begon, vreemd genoeg, op Broadway.
Het was daar dat Brent Spiner, die daar een van de sterren was in
de musical van '1776', dat hij werd geïntroduceerd aan scriptschrijver [ohn Logan. Spiner ontdekte dat Logan volgens eigen zeggen
de grootste Star Trek fan in de wereld was. Toen Brent Spiner hem
vertelde dat Riek Berman contact met hem had opgenomen over

een nieuwe Star Trek film stelde lohn Logan meteen voor om het
script samen te schrijven. Dus gingen ze naar Riek Berman en met
hun drieën kwamen ze op het idee voor het verhaal van de film
Nemesis.
'In dit soort films is de centrale drijvende kracht het conflict tussen
de held en de booswicht' zegt Logan. 'Riek, Brent en ik probeerden
een slechterik te creëren die Picard persoonlijk zou raken, en zo
kwamen we op het eigenlijk eenvoudige idee om Picard met zichzelf te confronteren. Maar wel met een Picard die jonger en vitaler
is dan de Picard die wij kennen. We vonden dit allemaal een opwindend idee, omdat de vonken er af zouden kunnen springen.'
Patrick Stewart is het helemaal met de schrijver eens. 'Het plot
geeft het verhaal een extra compexiteit omdat de slechterik in veel
opzichten ook de held van het verhaal is. Shinzon heeft veel van
Picard's kwaliteiten, echter deze zijn verwrongen door zijn ervaringen'
'[ohn weet meer van Star Trek dan iedereen die ik ken,' zo vertelt
Berman. 'Ik was gefascineerd door zijn kwaliteiten als schrijver en
z'n liefde voor alle personages. Hij heeft ons een script gegeven dat
zich vrijwel in z'n geheel afspeelt in de ruimte, met veel actie en een
geweldige slechterik in de breedste zin van het woord. En laten we
eerlijk zijn, geweldige slechteriken maken geweldige films.'
Voor Logan, die een Oscarnominatie kreeg voor z'n werk voor
'Gladiator' in 2001, was het bedenken van een eenvoudige heldversus-booswicht plot niet genoeg. Dus besloot hij om, behalve een
dubbelganger voor Picard te verzinnen, ook een androïde dubbelvoor Data te maken in de vorm van B-4.

opnemen, en Data eigenlijk met hetzelfde te confronteren, het gevaar
versterkt zou worden,' legt Logan uit. Bovendien was het schrijven
van een Star Trek film voor hem een droom die uitkwam.
Toen het verhaal bedacht was, en er aan het script werd gewerkt,
begon producer Riek Berman te zoeken naar een regisseur. Hij
kwam uit bij Stuart Baird, die al twee keer genomineerd was voor
een Oscar voor het editten van 'Gorillas in the Mist' en 'Superman'.
Hij regisseerde films als 'Executive Decision' en 'U.S. Marshals'.
'Ook al wist Baird minder van Star Trek dan elke andere regisseur
waar we ooit mee gewerkt hadden, toch was ik onmiddellijk van
hem onder de indruk' verteld Berman. 'Hij snapte de essentie van
Star Trek. Hij kwam en hij gaf deze film een uiterlijk en een gevoel
welke we
niet hebben
'

'In het begin wist ik niet veel van Star Trek, maar door mijn research
werd ik er later toch door ingenomen: geeft Baird toe. 'De karakters en plots zijn aangrijpend, en ik begrijp nu waarom deze serie
zo lang heeft overleefd. Ik wilde het verhaal voortzetten, en niet
gewoon een geweldige Star Trek film maken, maar een geweldige
film in het algemeen maken. Dat is ook waar Riek Berman naar op
zoek was toen hij me vroeg te regisseren. Nadat ik [ohn Logan's
script gelezen had was mijn besluit een eenvoudige. Sterker nog,
als Star Trek niet had bestaan, en John's script niet de personages
van Picard, Data en de andere had bevat, dan nog zou ik een script
zo goed als deze willen regisseren.'
Jonathan Frakes, die de vorige twee Star Trek films regisseerde,
namelijk 'First Contact' en 'Insurrection' had nog wel een tip voor
zijn collega.
'Het is niet makkelijk om in iemand anders z'n huis te komen, en
daarom probeerde ik Stuart voor te bereiden op het familiaire
gevoel in deze groep,' zegt Frakes. 'Ik legde hem uit dat er een
bepaalde gemakkelijke verstandhouding tussen ons is, die hij niet
moest uitleggen als een gebrek aan respect. We zijn druk, speels en
ruw tegen elkaar en nemen elkaar constant in de maling, maar het
is allemaal op een positieve manier.
Terwijl Baird langzaam zich inwerkte in de productie ontdekte
hij dat Frakes geen grapje had gemaakt. Hij voelde zich soms op
'Camp Star Trek' met hemzelf als de groepsleider.
'Wat zo uitzonderlijk is, is dat iedereen het oprecht met elkaar kan
vinden,' zegt Baird. 'Omdat iedereen zo goed met elkaar om kon
gaan, werd mijn werk veel makkelijker. Bovendien kende iedereen
zijn personage veel beter dan dat ik ooit zou kunnen, en ik heb
daardoor geleerd hun instincten te vertrouwen. Daardoor kon ik
mijn aandacht meer richten op andere aspecten van de productie.
Het was voor mij een grote luxe om met zo'n ervaren cast te kunnen werken.
De productie van Nemesis begon op 26 November 2001 in de
Mojave woestijn in Californië, niet ver van Edwards Air Force Base.
De opnamen waren helemaal klaar op 7 Maart 2002. De eerste
opnamen waren die van Picard, rijdend door de woestijn in de
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had Patrick Stewart geoefend in het rijden van het voertuig door
een steengroeve. 'Het voertuig had een erg sterke motor, en ik had
er veel plezier in om hem te rijden' zo zegt Stewart. Voor de camera
maakte hij goed gebruik van z'n training en heeft 90% van het
rijden in de film zelf gedaan.
Daarna ging de productie verder in los Angeles en de Paramount
Studio's. Voor de meeste acteurs was dit een welkom wederzien
met hun personages uit Star Trek. leVar Burton zegt: 'Het was
vreemd om mijn personage weer te spelen, maar op een prettige
manier. Iedere keer als de cast weer bij elkaar komt gaan we verder
alsof we gisteren, en niet 3 jaar geleden, uit elkaar zijn gegaan.
'Tijdens het filmen in de gangen van Enterprise zag ik Patrick, Brent,
Marina en leVar' zo vertelde Jonathan Frakes.'Het was alsof tijd had

stilgestaan en dezelfde saamhorigheid die we allemaal zo waardevol vinden, was er ook weer. Ik vond het geweldig mijn oude vrienden weer te zien, en om nieuwe vrienden te ontmoeten ..
Eén van deze nieuwe vrienden was Tom Hardy, die graag wou toetreden tot de lijst van beruchte Star Trek slechteriken. 'Shinzon is
een dynamische, jonge, bittere, hopeloze man die de strijd aangaat
met de man die hij had moeten zijn en die hij verdiende te zijn: zo
vertelt Hardy over zijn personage. Hij wordt verscheurd tussen alles
wal hij weet van z'n ervaringen uit hel verleden, en wat hij gelooft
dat hij zou kunnen zijn, in de vorm van Picard. Als acteur vond ik
een menselijke ziel in deze persoon, en dat maakte hem een interessante slechterik'.
Het was overigens niet eenvoudig om een acteur te vinden die
Shinzon kon spelen. Niet alleen zochten ze een competente acteur
die zich tegenover Patrick Stewart staande kon houden, maar hij
moest ook genoeg op hem lijken zodat het publiek kon accepteren
dat hij een jongere versie van Picard zelf was.
'Het is niet makkelijk om een acteur te vinden die aan de technische
eisen van zo'n rol kan voldoen en die ook nog eens op iemand
anders moet lijken' zo zei Stewarl, die alleen maar vol lof was voor
Hardy's prestatie. 'Tom heeft het geweldig gedaan'.
Terwijl Hardy weliswaar een gelijkenis vertoonde met Stewart,
moesten er toch een paar aanpassingen gemaakt worden aan zijn
uiterlijk. Michael Westmore, de make-up designer, ging hier aan
het werk.
'Omdat Tom geen streepje in z'n kin heeft, en omdat z'n neus anders
moest ik een latex neus en kin voor hem vnlrm,~P\,pn

van de twee acteurs profielfoto's gemaakt werden, of wanneer ze
samen in scènes speelden, was er duidelijk een gevoel van een soort
verwantschap tussen hen, zonder dat ze identiek waren.'
Het transformeren van Hardy in een Patrick Stewart evenbeeld
duurde een paar uur, elke dag voordat de opnames begonnen.
Maar Hardy was zeker niet alleen gedurende deze tijd. Ook Brent
Spiner en Michael Dorn moesten uren stilzitten voor hun make-up,
om hun rol als Data en Worf weer te kunnen opnemen. Iets wat ze
al zeven seizoenen en drie speelfilms hebben moeten ondergaan.
Ook Ron Perlman moest in de make-up stoel. Ook voor hem was
het niets nieuws. Hij was drie jaar lang de ster in de populaire televisie serie 'Beauty and the Beast'. Zijn transformatie tot Reman
Viceroy nam tweeëneenhalf uur in beslag.

'Mijn personage is de kracht achter de macht, een beetje zoals
Shakespeare's personage lago' zegt Perlman. ' De Reman Viceroy
is mysterieus, dus de uitdaging lag erin om hem te spelen op een
minimale, kieskeurige manier, geworteld in koele stilte. Dat is iets
fantastisch voor een acteur om z'n tanden in te bijten.
Omdat Periman's personage een buitenaards wezen is dat het publiek nog nooit gezien heeft, had hij de luxe om risico's te nemen
met de rol en make-up ontwerper Michael Westmore had oneindig
veel mogelijkheden bij het creëren van het uiterlijk van de boze
Reman Viceroy.
'Remans wonen op een planeet waar daglicht slechts een fractie
van de tijd voorkomt' zo vertelt Westmore, 'dus de filmmakers
wilden dat hij een uiterlijk had zoals Nosferatu, zonder dat het
vampieren werden'
Voor het Reman schip, de Scimitar, welke drie keer zo groot is
als de Enterprise, liet productie-ontwerper Herman Zimmerman
zich inspireren door een borstplaat welke kostuumontwerper Bob
RIngwood had ontworpen voor de Remans. 'Ik heb die borstplaat
geëxtrapoleerd naar het gekruiste raamwerk welke ik gebruikt heb
voor het schip' zo legt Zimmerman uit. 'Daarna heeft dat motief
zich doorgezet in alles, tot tenslotte de cirkel weer rond was met de
gespen die ik ontwierp voor de riemen voor de kostuumafdeling.'
Dit soort voortborduren op bepaalde ideeën verbaast producer Rick
Berman geenszins. 'Gedurende de laatste 15 jaar hebben we een
familie van mensen samengebracht, waardoor we nu communiceren in ons eigen Steno: zegt Berman. 'Het gevolg is dat we tijd besparen omdat er geen periode is waarin mensen zich aan de ander
z'n stijl hoeft aan te passen.'
Toen de productieperiode afgelopen was, was regisseur Stuart Baird
ervan overtuigd dat deze zware afgelegde weg de reis meer dan
waard was. 'Iedereen die bij de film betrokken was, was erg vrijgevig met zijn of haar kennis en expertise, , zo vertelt hij. 'Uiteindelijk
hebben we een film gemaakt, denk ik, die bij de trouwe Star Trek
fans waardering oproept en tegelijkertijd bij diegene voor wie Star
Trek nieuw is een spannende introductie geeft in een fantastisch
nieuw universum.'
--
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TFDHotnews: de email nieuwsdienst!
oals de meesten van jullie al weten heeft The Flying Dutch heeft
ook een nieuwsdienst via de email: TFD_Hotnews! Via deze
emaildienst wordt je op de hoogte gebracht van het nieuws op je
eigen emailadres. TFD_Hotnews verschijnt onregelmatig, alleen als
er actueel nieuws is of snel een oproep geplaatst moet worden.
Deze informatie behelst dus vooral:
- de laatste nieuwtjes.
- oproepen aan Star Trek fans, bijvoorbeeld voor interviews, meedoen aan evenementen, etc.
- de meest actuele agenda met overzichten over bijzondere evenementen.
- gegevens over Star Trek gerelateerde uitzendingen, publicaties,
interviews, releases, etc.
Sta je nog niet op de deze mailinglist en wil je wel graag deze
nieuwsflitsen ontvangen, stuur dan een email naar: TFD_
Hotnews@Hotmail.com mailto:TFD_Hotnews@Hotmail.com

Z

ovv 'opname in mailinglist' en vermeld daarbij je naam en lidnummer. Jeemailadres wordt nimmer doorgegeven aan derden!
Ik ontvang
geen Hotnews meer! Hoe kan dat?
Dit ligt bijna altijd bij de toegankelijkheid van je mailbox. Bij een
herhaalde foutmelding van een volle emailbox wordt je namelijk
. van de hotnews-lijst geschrapt. En als je van emailadres verandert,
laat dit dan ook aan de TFD weten, anders mis je het nieuwste Hotnews! Een simpel mailtje naar TFD_Hotnews@Hotmail.com mailto:
TFD_Hotnews@Hotmail.com met vermelding van je nieuwe adres
is voldoende!
Make it sol
Frank Maurits
PR Officer
('
--
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Star Trek Universe
-behind the scenes-

Van een ruim station naar een ruimtestation!

ES I

YES! YES! Op zondag 25 april van 12:00 tot
17:00 uur is het e i n del ijk weer zover! Jullie
• eigen fanclub The Flying Dutch organiseert weer
een conventie! Deze keer wordt onze fandag gehouden in zaal 'La
Gare' in het Centraal Station van . We rekenen op jullie komst en
ook van onze zuiderburen uit Vlaanderen. Vanzelfsprekend is deze
conventie voor iedereen toegankelijk, dus neem eens familie, vrienden en kennissen mee, laat hen kennis maken met de fanclub en
je hobby! Wegens groot succes bij de vorige TFD-conventies is er
ook deze keer weer een spannend themaspel waar iedere bezoeker
veel plezier aan zal beleven. Er staat ook een uitzonderlijke kijk achter de schermen van de TFD vrijwilligersorganisatie USS Starchaser
gepland. En natuurlijk verwachten we van de meest creatievelingen tussen jullie dat weer de meest fraaie kostuums en werkstukken getoond zullen worden! We dagen je uit, wie durft! Op het
programma staat verder: diverse dvd-vertoningen op groot scherm
waaronder de hilarische film Trekkies gemaakt door Denise Crosby
(Lt. Tasha Yar uit de serie Star Trek 'The Next Generation'). Het is
een fraai portret van de meest verstokte die hard Star Trek fans die
er te vinden zijn. Meer hierover kan je lezen in het vorige magazine,
waarin een verslag over deze documentaire staat.
Vanzelfsprekend zullen de zeer gespecialiseerde handelaren weer
aanwezig zijn met een uitgebreid aanbod van Star Trek artikelen en
andere sciencefiction zaken. Uiteraard is het bestuur er aanwezig,
die je mag bestoken met vragen en opmerkingen.
Deze zondag zal de Brabantse hoofdstad er toch iets
anders uit zien. Je hebt grote kans nabij het station de
meest vreemde aliens tegen het lijf te lopen. Haal niet in,
blijf doorlopen en ga naar zalencentrum La Gare om het
daar aanwezige conventiepersoneel te waarschuwen!

Y

Zalencentrum La Gare vind je in het NS station van
's Hertogenbosch aan het Stationsplein 161.
Entree:
Leden ouder dan 16: € 4,50
Leden jonger dan 16: € 2,-

Porthos
door: Frank Maurits
oals jullie weten is Porthos in contact geweest met de Ferengi.
Dit heeft bij het hondje een bepaalde gedragsverandering teweeg gebracht:
Porthos Five Rulesof Acquisition
1 . If I can eat it, it's mine
2. If I can smell it, it's mine
3. If I can pee on it, it's mine
4. If I can roll in it, it's mine
5. If it is cheese, it's mine!
Porthos behoort tot het hondenras Beagles.Endie zijn door de scriptschrijvers van ENT niet voor niets uitgekozen. Waarom een Beagle
aan boord van Archer's Enterprise? Omdat de naam Beagle, niet geheel toevallig, ook de naam was van het ontdekkingsschip van Charles Darwin (1808-1882). Hij voer met de HMS Beagle de hele wereld
over naar oorden waar nog nimmer iemand geweest was, met als
doel nieuwe levensvormen en culturen in kaart te brengen. Zijn reis
resulteerde uiteind~ijk tot de vorming van de ~olutietheorie.

Z
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MEGA PLATEN St CD BEURS
fil m, scifi, dvd
toy section
JAARBEURS
UTRECHT
17 & 18 april

Niet leden: € 8,Niet leden: € 4,-

vast onderdeel van de
rzamelaarsJaarbeurs

De laatste nieuwtjes vind je op www,tfd.o! en op de speciale conventiepagina van de USSStarchaser:www.star!:bijs_~r.olLtf_d.::..ç_on.bJml.
Wij zien elkaar op 25 april. Make it sol
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Voorgelezen
Door: Paul Ploeg

Titel:
Auteur:
ISBN:

Star Trek - Voyager : The Homecoming
Christie Golden
0-7434-6754-X

e laatste aflevering van Voyager
(Endgame) was voor sommige
Star Trek-fans teleurstellend. In het
eerste deel van een tweeluik genaamd
The Homecoming wordt geschreven
over hoe het de bemanning van Voyager vergaat na de terugkeer van een
zevenjarig verblijf in de Delta Kwadrant. Zoals verwacht komt er een
zeer grote receptie als verwelkoming,
waarbij alle familie, vrienden en kennissen aanwezig zijn. Bovendien krijgen een aantal bemanningsleden promotie. laneway wordt bevorderd tot

D

Titel:
Auteur(s):
ISBN:
ISBN:

Star Trek - Voyager : The Farther Shore
Christie Golden
0-7434-6755-8

n het vervolg op The Homecoming wordt er in The Farther Shore
verder geschreven over hoe de bemanningsleden van Voyager
zich uit hun benarde posities redden. De situatie lijkt zich alleen
maar te verslechteren. Icheb en Seven of Nine worden gearresteerd
en krijgen niet de kans hun dagelijkse regeneratietijd die ze geacht worden te nemen te volbrengen, met alle gevolgen van dien.
Ondertussen komt de rest van de bemanning langzaam maar zeker op het
spoor van de oorzaak van het Borgvirus. De situatie rondom de hoIgrammen verslechtert meer en meer. Mensen worden door de hologrammen
ontvoerd en gevangen gezet. B'Elanna
Torres vindt haar moeder terug, maar
de hernieuwde kennismaking is in eerste instantie alles behalve wat Torres
ervan verwacht had. Langzamerhand

I

lopen alle verhaallijnen naar elkaar toe
met een vrij spannende ontknoping.
Conclusie van deze twee boeken is dat
ze het lezen behoorlijk waard zijn. Ze
hebben echter ook een aantal min-

adat eerder collega DS9-acteurs
als Armin Shimerman (Quark) en
Andrew J. Robinson (Garak) zich op het
schrijven van boeken gingen begeven,
is het dit keer de beurt aan J.G. HertzIer om te schrijven over zijn voornaamste Star Trek alter ego, Kanselier/Generaal Martok. Hij krijgt hierbij hulp van
een schrijver die zich al eerder stortte
op Star Trek-verhalen, namelijk [effrey
Lang. Deze schrijver is onder meer
bekend van het DS9-verhaal Section
31: Abyss. The Left Hand of Destiny
is een tweeluik dat zich afspeelt vlak
na het einde van de televisieserie. In
deel 1 is Kanselier Martok samen met
Federatie-ambassadeur Worf aan boord van het vlaggenschip de
Negh'Var onderweg naar Kronos, voor een glorieuze ontvangst na
de overwinning die de Klingons samen met de Federatie op de Dominion hebben behaald. Op Kronos aangekomen wacht hun echter
een schokkende verrassing. Tijdens hun afwezigheid gedurende de
oorlog met de Dominion is er iemand druk in de weer geweest
om op belangrijke functies binnen het keizerrijk bepaalde personen
te plaatsen. In plaats van als helden te worden onthaald, worden
ze aangevallen door andere Klingenschepen. Het regeringsgebouw
met daarin alle leden van de Klingon Hoge Raad wordt vernietigd,
kortom er wordt een staatsgreep gepleegd. Martok en Worf weten
met een handvol medestanders te ontsnappen. Een groot nadeel
voor Martok is echter, dat zijn tegenstander meer over hem weet
dan een ieder ander, inclusief een duister geheim uit Martoks verre
verleden waar hij liever niet aan herinnerd wil worden. In deel 2
gaat Martok ten strijde tegen zijn duistere tegenstander, die zich
echter versterkt heeft met uitgestorven gewaande voormalige vijanden van de Klingons. Hierbij krijgt hij echter assistentie van een
nogal ongewone metgezel. Worf is ondertussen met behulp van Ezri
Dax op zoek naar het meest belangrijke voorwerp uit de Klingongeschiedenis dat in het verleden verloren is geraakt. Tenslotte komt
alles terecht bij het beslissende gevecht op de ijsplaneet Boreth,
waarbij tevens alle feiten over Martoks verleden worden onthuld.
Het verhaal is op een manier geschreven dat het boeit van de eerste tot de laatste regel. De gesprekken
tussen Martok en Keizer Kahless over
Martok zijn fascinerend. Ook het gedeelte in het verhaal dat je gerust 'Jurassic Park op de Klingon thuiswereld'
kan noemen is geloofwaardig geschreven. Alle bekende hoofdpersonen uit
het huis van Martok en het Klingon
keizerrijk komen er vanzelfsprekend
in voor. Voor liefhebbers van verhalen
over de Klingons is dit tweeluik een
must om te lezen.
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Star Trek - Deep Space Nine - The Left
Hand of Destlny
J.G. Hertzier en Jeffrey Lang
0-671-78493-5 (Boek 1)
0-671-78494-3 (Boek 2)

N

admiraal, en Harry Kim krijgt eindelijk zijn promotie tot luitenant
waar hij al zo lang op wacht. Tenslotte gaat B'Elanna Torres op zoek
naar haar moeder, die niet dood is, maar zich op de planeet Boreth
zou bevinden. Alles lijkt goed te gaan voor de Voyager-bemanning.
Wanneer echter een uitbraak van een onschuldig lijkend griepvirus uitgroeit tot een levensgevaarlijk Borgvirus, dat de bevolking
van de hele Aarde dreigt te assimileren breekt de hel los. De Voyager-bemanning wordt verantwoordelijk gesteld voor de uitbraak
van het Borgvirus. Bovendien wordt de dokter gevangen gezet op
beschuldiging van opruiing, nadat een groot aantal hologrammen
op Aarde eerst in staking gaat en zich daarna gaat verzetten tegen
de niet-hologrammen. AI gauw blijkt ook dat een aantal mensen
rondom de bemanning van Voyager niet zijn die ze lijken te zijn.
Voor Janeway en de andere bemanningsleden zit er niets anders op
dan in actie te komen om hun onschuld te bewijzen. Daarbij wordt
de hulp ingeroepen van een andere oude bekende van de Borg.

Titel:
Auteur:
ISBN:

puntjes. Allereerst is er het nogal voorspelbare begin, wat ik niet
erg origineel vind. Verder is de oorzaak van het Borgvirus nogal een
beetje ver gezocht. De verhaallijnen rondom B'Elanna Torres en de
situatie met betrekking tot de hologrammen zijn echter heel goed
en soms zelfs heel verrassend.
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Lid Worden?

THE FLVING DUTCH
fanclub is de enige echte Nederlandse Star Trek vereniging
Postadres: Postbus 135, 3500 AC Utrecht
Telefoon:
06 - 55 90 75 43
Telefax:
0181 - 68 71 53
info@tfd.nl
E-mail:
www.tfd.nl
Website:
Het bestuur van The Flylng Dutch ziet er als volgt uit:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
EriCvan der Ven
Engelina Wessel
Adrie Baak
Public relations
Frank Maurits

Zakelijke contacten, advertenties
johan de Wolff

Vrijwilligerscoördinatie
Ronaid Gordijn

Evenementencoördinatie
René Caminada

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:

IJ
IJ
IJ
IJ

Een lidmaatschapspasje waarmee u korting krijgt bij een aantal
win kels die STARTREKartikelen 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. En dat is jammer, want u mist dan ons
verenigingsblad met alle informatie over Star Trek.

Opzeggen
De volgende personen zijn aanspreekpunt voor overige
functies binnen de vereniging:
ledenadministratie
Conventiegroep
Chantal Scholten
Marc Ghijsels
tfd@tfd.nl
james_t_fazar@hotmail,com
Redactie
Harm-jan Wieringa
redactie@tfd.nl
Website
jelle Tinholt &.
Rowdy van der Veen
webmaster@tfd.nl

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

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

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

Uw lidmaatschapspas

is geld waard!

De volgendezakengevenkorting op de aangegevenwaren, wanneer u uw FlyingDutch pasjelaat zien. Zorg er dus voor dat u die altijd bij u hebt!
American Book Centre, The
Kalverstraat 185, 1012 XC Amsterdam

C's

Simtasla

lengweg 82, 3192 Bl Hoogvliet

Nieuwe Haven 116, 2801 EC Gouda

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

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33, 5611 [S Eindhoven

Twilight Zone
Voorstraat 432, 3311 CX Dordrecht

Card El News strips
Agnietenstraal 12, 2801 HX Gouda

Hobby Modelbouw

Wonderland
Soembawastraat 54a, 1095 XC Amsterdam

Voorstraat 360,3311 CX Dordrecht

Van de Voorzitter

Na een geweldig weekend in het EngelseBournemouth voor de tiende
Starfleet Bali, vond ik bij aankomst thuis op de maandagavond een emailtje van de hoofdredacteur of ik aan het stukje voor het tweede blad
wilde denken. Dat wilde ik natuurlijk wel, maar daar ik nog helemaal vol
was en waarschijnlijk nog steeds ben van de conventie zal mijn stukje
dit keervoornamelijk daar over gaan. Het was even schrikken om op de
woensdag voor de conventie op de website te lezen dat er een brand
was geweest in het conventiehotel, maar gelukkig werd er tevens gemeld dat de conventie gewoon door ging. Dus vrijdagochtend vroeg
weg om via de auto, vliegtuig, bus, trein en tenslotte de taxi na acht uur
reizen uiteindelijk het conventiehotel te bereiken. Daar bleken meer dan
60 kamers door de brand niet bruikbaar en bleken er fans naar hotels
in de buurt gestuurd te worden. Wij hadden mazzel en mochten in het
conventiehotel blijven. Dus gelukkig alleen het fototoestel mee tijdens
de conventie en al het andere in de hotelkamer. De conventie was gewoon geweldig. De sfeer is op een Engelse conventie altijd al goed,
maar dit was speciaal.Ik heb zeer genoten van de Engelsefans die zich

\__ .22

Dordrecht

helemaal inleven in de conventie en zich daar dan ook helemaal op kleden. Iedere avond was er een ander thema en een hoop conventiegangers hadden voor iedere avond een ander kostuum bij zich. Het blijft
iedere keerweer een feest om zo'n Engelseconventie bij te wonen.
Als u dit leest hebben we de jaarlijkse ledenvergadering gehad en wil
ik vanaf deze plek Johan de Wolff bedanken voor het werk dat hij als
bestuurslid de laatste vier jaar heeft gedaan en wens ik het nieuwe bestuurslid, hopend dat er iemand zich aangemeld heeft, veel succes. Ik
wil besluiten met iedereen uit te nodigen voor onze eigen conventie op
zondag 25 april in Den Bosch. Op het moment van het schrijven heb
ik nog niet alle informatie, maar wat ik weet zal ik u niet onthouden.
De conventie zal gehouden worden in een zaal die direct naast het NS
station ligt en begint zoals gewoonlijk om 12.00 uur. De naam van de
conventie is StarTrek Universe.
Dutch profit rule #5
If you spend your money it can't be stolen.
Grand Nagus
(Als je je geld uitgeeft kan het niet gestolen worden.)

TFD magazine
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Agenda
13/14 april
ARC Ip/cd/dvd/scifi
beurs
Lokatie:
Jaarbeurs Utrecht!
zie ook: www.mmmarc.com

RNST

25 april
TFD Star Trek Universe conventie
Lokatie:
Zaal 'La Gare' in het Centraal Station van 's Hertogenbosch, aanvang 12:00 uur.
zie ook: www.tfd,nl en www,starchaser,nl/tfd-con.html

Financtee! Adv;,es

21-23 mei

Hypotheken
Financieringen
Pensioenen
Verzekeringen

FedCon XII conventie
Lokatie:
Maritim Hotel, Bonn (D)
Gasten:
Grace Lee Whitney, Nichelle Nichols, Con nor
Trinneer, Anthony Montgomery, Rene Auberjonois,
Robert Picardo, Tim Russ,Robert O'Reilly, J.G.
Hertzier, Richard Arnold
zie ook: wwwJedcon,de

5/6 juni
Stripdagen Haarlem
Lokatie:
Binnenstad Haarlem
zie ook: www.stripdagenhaarlem.nl

tJ Im
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www.or"-;t- ..dvfo~.nl

18-20 juni
Fantasy Fair
Lokatie:
Kasteel Keukenhof , Lisse
zie ook: www.elffantasy.com

23/24 oktober
Utopia V conventie
Lokatie:
Scheveningen
Gasten:
Robert Beltran
zie ook: www.utopiasite.com

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 wekelijks op de hoogte
laten houden via TFD Hotnews!
Meld je nu aan: tfd_hotnews@hotmail.com

OSUBTITLES

Original Motion Pic[/IJ'('

Aalt!

COIll/}lIl1)'

ij leverenmiddels postorder verkoop,;.
• Alle ,[
en andere ~kf1 '[ SCIIC, zonder ondertltcllhg
• Amerikaanse N'tSC-VHS import
• Import van DYD's en CD's
• Scicnce Fierion Merchandise
• SWr Trek Uniforms en (gesigneerde) foto's
( '/ ~ Bij vaste vcrzending van seriesgéén verzendkosten.

Sorry! No Subtitles> Postbus 412,2180 AK Hillegom
Tel.:
Fax:0252- 5255 28
E-mail: info@söny,demon.nl • Website:www.sorry.dernon.nl

TOTAAL RUIM 25.000 TITELS LEVERBAAR
HO magazine

Prins Hendrikstraat (hoek Tasmanstraat) Den Haag
FerengiRules of Acquisilion
is good ... all is bettee

# 242: More

# 97: Enough ... is never enough.

# 57: Good customers are as rare as Latinum: Treasure them,

Crowoods ColleeriblesRuIt of AequisiliOrl
#

1:

TFD members always receive

10%

discount (opytlloon ... n TFDI.denk•• ,,)

www.crossroads-collectlbles.com
* of wij proberen her voo«je

r.r--c" JOOJ (f'U.~ C"UI.w.
Ie vinden

t_,..."IIIliII,..........
,C.l'c,."
·f·AutG(ll""h1I."

Replicator Room_
The f1ying Dutch magazines te koop
e 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.
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Te Koop:
Originele videobanden met ondertiteling
van TNG, DSN, ENTERPRISE.Ook speelfilms 1 t/rn lOop video. Per stuk of elk
aannemelijk bod. Meer info: Andy Kalff,
~@__®lfiID.r:ll

advertenties die geplaatst worden in deze
Replicator Room. Advertenties die illegale
kopiën aanbieden worden geweigerd.
• Commerciële advertenties kosten e0,75
per regel

Heb jij ook spullen of materialen die je wilt
ruilen, verkopen of ben je ergens naar op
zoek? Dan is de Replicator Room precies
wat je zoekt! In deze rubriek kun je namelijk
gratis' adverteren! Vul de bon hiernaast
volledig in en stuur hem op naar:
The Flying Dutch o. v.v. Replicator Room,
Postbus 135, 3500 AC Utrecht
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€ 3,9s
,
€ 39S

Aangeboden: D$9 virtueel ruimtestation
(9 cd-rorns voor PC) en DS Rugzakje,
tegen elk aardig bod. Trekkies DVD: EUR
10,- Uniform top met rits zoals gedragen door Picard in TNG EUR58,- Cornrnunicator TNG + 4 Pins TNG, metaal,
mooi, voor EUR45,Arnoud Blok, 010-4188 542

0

~
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2002
2002

Videobanden TNG DS9 VOYAGER, bekers, minialuurschepen en poppen en
alle flying durehes vanaf 197? Voor meer
informatie, foto's en de prijs mail of bel
me even.
Gerard
Bouwman,
0575-452453,
~_rQçliPnn~lJ2[1n~t.nl
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The
Flying
Dutch
neemt
geen
verantwoording voor de inhoud van de

TFD magazine

