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De afgelopen paar maanden zijn wat hectisch verlopen, met
een wisseling van de wacht. Harm-Iart Wieringa heeft plotseling besloten, om persoonlijke redenen, om terug te treden als
hoofdredacteur van ons magazine. Bij deze wil ik hem bedanken
voor zijn werk voor het blad en hem alle goeds toewensen.
De pet van hoofdredacteur staat nu op mijn hoofd en ik hoop
met veel succes de voetsporen van Lucie Blom, Petra Westveer
en natuurlijk Harm-lan te kunnen volgen.
Hulp van u allen is hierbij van harte welkom, dus blijf zoveel
mogelijk schrijven: brieven aan onze EMH, arikelen of verhalen,
wij zien alles met plezier tegemoet (via redactie@tfd.nl). Ook
kunst in alle vormen is welkom.

Pictures.Star Trekis registered and
trademark and related marks are
trademarks of Paramount Pictures.

Op het moment dat ik dit schrijf is net een veelbewogen lang
weekend achter de rug. Een weekend dat al op donderdag
(Hemelvaartsdag) begon, met de aankondiging dat Enterprise
door mag gaan met een vierde seizoen. Een weekend waarin
Fedcon plaatsvond, waarover in het volgende magazine meer
te lezen valt. Een weekend waarin Richard Biggs is komen te
overlijden, op een leeftijd van nog geen 50 jaar. Ook al speelde
hij niet in Star Trek, velen kenden hem uit andere series en van
conventie-optredens (Utopia, Fedcon vele malen). Een weekend van toppen en dalen dus. Met dit laatste in gedachte is mijn
boodschap aan uw allen dan ook: 'Carpe Diem' - 'pluk de dag'.
En natuurlijk: Live long and prosper.

loyce Geurts
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Nieuws

Nieuwsoverzicht maart - april 2004
Joyce Geurts

Door:

Acteurs:
Brent Spiner (Data - TNG) heeft tijdens de
Grand Slam conventie in Pasadena verteld
dat het hem onwaarschijnlijk lijkt dat Data
nog eens tot leven geroepen zal worden.
Spiner speelt ook in een film met grote
namen als Leonardo DiCaprio (jack Dawson
- Titanic, Frank Abagnale jr. - Catch me if
you can), Cate Blanchett (Galadriel- LOTR),
Kate Beckinsale (Pearl Harbor, Serendipity, Van Helsing) en Alan Alda (Hawkeye
- MASH). Deze film gaat over Howard
Hughes, die vertolkt wordt door DiCaprio.
De film begint als Hughes bezig is met de
productie van de film 'Heli's Angels' in 1930
en loopt tot 1946.Hughes is dan nog steeds
een aantrekkelijke jonge man die actrices
als Katharine Hepburn (Blanchett) en Ava
Gardner (Beckinsale) het hof maakt.
William Shatner (Kirk - TOS) heeft in een
aantal afleveringen van de advocatenserie
'The Practice' gespeeld, als advocaat Danny
Crane. Er gaan geruchten dat er een spinoff gemaakt zal worden, waarin hij zal spelen. Daarnaast heeft hij een rol gespeeld in
een komedie, genaamd 'Dodgeball; A True
Underdog Story'. Deze film speelt zich af in
Las Vegas tijdens een 'dodgeball' toernooi.
Dit toernooi wordt verstoord door een
groep die hun lokale sportschool wil redden, zodat deze niet opgeslokt wordt door
een grote fitnessketen.
Ook is Shatner bezig met het
filmen van 'Miss Congeniality 2', waarin FBIagente Gracie Hart naar Las Vegas gaat
voor haar tweede undercovermissie. De rol van Gracie
Hart wordt wederom vertolkt
door Sandra Bullock.

En nog meer over William Shatner, namelijk
ook dit keer was er weer een 'Charity Horse
Show' (1 mei jongstleden). Hiermee worden goede doelen voor kinderen gesponsord.
Kate Mulgrew (janeway - Voyager) had
even pauze van haar one-woman show over
het leven van Katharine Hepburn, 'Tea of
Five'. je zou denken dat ze dan even wat
vrije tijd neemt, maar deze bezige bij speelde in de tussentijd in een ander toneelstuk.
Namelijk 'The Royal Family'. Haar rol in dit
stuk van George S. Kaufman en Edna Erber
is die van julie Cavendish. Het stuk is een
'spoof' (parodie) op de acteursfamilie Barrymore uit de jaren 1920. julie Cavendish is
de zus van Tony Cavendish en deze heeft
heel veel gelijkenissen met john Barrymore,
een acteur die in de eerste helft van de twintigste eeuw heel beroemd was. De zus zou
dan Ethel Barrymore moeten zijn, ook een
beroemde actrice. john Barrymore is weer
de vader van john Drew (of Blythe) Barrymore en dat is weer de vader van Drew Barrymore (E.T., Charlie's Angels). En zo zie je
maar: 'It's a small world af ter all'.

Diversen:
Ondanks dat Science Fiction het de laatste
tijd moeilijk lijkt te hebben, komen er toch
steeds nieuwe series. Een van deze series is
'The 4400'. Deze serie is van de hand van
René Echevarria en Ira Steven Behr, die ook
achter de schermen van TNG en DS9 werkten. De serie is gericht op de belevenissen
van 4400 mensen die ontvoerd waren door
aliens en terugkeren op aarde. De serie is
gepland als 'Iimited'.
Michael Pilier en Ron StilIman's 'The Dead
Zone' heeft het go-ahead gekregen voor
het volgende seizoen. Goed nieuws ook
voor Nicole de Boer (Ezri Dax - DS9), want
dan raakt zij haar baan niet kwijt.
Op de grens van North en South Carolina ligt een attractie-park. Dit park, Parameunt's Carowinds heeft net een nieuwe
attractie erbij: de 'Borg Assimilator Flying
Roller Coaster'. Deze rollercoaster, werd
ontworpen door Vekoma International, een
Nederlands bedrijf. Het is een ride die de
indruk geeft dat je vliegt, zonder vloeren,
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muren of plafonds. Er worden snelheden
bereikt van zo'n 80 km/uur in een traject
van ongeveer 800 meter vol met bochten, draaien en maar liefst acht inversies.
Hij gaat zo'n 11 verdiepingen de lucht in,
met verder nog een ca achttien meter hoge
verticale looping, een 110 graden hoefijzerinversie, twee kurkentrekkers en vier
180 graden omkeringen. Dit alles bestaat
uit maar liefst ruim 1100 ton staal en is de
eerste rollercoaster ter wereld met een Star
Trek thema.
Trekkies 2 van Denise Crosby (Tasha Var en
Sela uit TNG) is klaar, sinds 20 april is deze
documentaire te zien in het conventie- en
festivalcircuit en de bedoeling is dat aan het
einde van de zomer de DVD verschijnt.
Eennieuw seizoenvoor Enterprise?Als het aan

Robert Picardo (EMH - Voyager) speeld
de afgelopen tijd niet alleen in Stargate SG
1, zoals vermeld in het vorige magazine
maar ook in 'The West Wing', de serie ove
de Amerikaanse president (gespeeld doo
Martin Sheen) en zijn team van adviseur
en campagneleiders.
jeri Ryan's (Seven - Voyager) rol als Ron
nie Cox in Boston Public komt ten eind,
met het stoppen van deze serie. Ze schijn
in onderhandeling te zijn om in een seru
gebaseerd op het boek 'Practical Magic' t,
gaan spelen. Dit gaat over twee zussen ir
een kleine stad die heksen blijken te zijn
Er is ook een film over met Nicole Kidmar
en Sandra Bullock als de heksen-zusjes
Kim Delaney (CSI: Miami, NYPD Blue, LJ
Law) wordt genoemd als Ieri's mogelijk,
tegenspeelster. Over de pilot wordt qernek
dat deze al in productie is en de serie ZOI

de kijkers ligt wel. USAToday heeft bezoeker
van de website laten aangeven bij een aanta
series of deze al dan niet moesten blijven er
maar liefst 70% van de respondenten heef
voor het behoud van Enterprise gestemd
Gelukking was dat blijkbaar het geval, wan
op het laatste moment, voordat dit maga
zine gedrukt ging worden, is ons ter on
gekomen dat Enterprise UPN's fiat heef
voor een vierde seizoen. Hoera!

Awards:
Er zijn weer enkele awards uitgedeeld aar
mensen die Star Trek-connecties hebben.
Bij de Oscars zijn jim Rygiel en joe Letter
in de prijzen gevallen, voor hun werk aar
de Visual Effects bij 'Lord of the Rings: Th!
Return of the King'. Rygiel werkte mee aar
'Insurrection' en Letteri aan 'The Undisover
ed Country'.
john Rhys-Davies (Leonardo da Vinci ir
enkele Voyager-afleveringen en Gimli uil
de LOTR-cyclus) heeft een SAG Ensemble
gewonnen voor zijn rol in het Tolkien-ver-
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mogelijk al in de herfst kunnen debuteren.
Ron Periman (Viceroy - Nemesis) speelt in
een nieuwe film genaamd 'Heli boy'.
In deze film speelt hij een demon, Hellboy,
die opgeroepen is door de nazi's aan het
einde van de Tweede Wereldoorlog. De
nazi's hoopten om met zwarte magie hun
zaak ten goede te kunnen beslechten, terwijl ze aan de verliezende hand waren. De
Geallieerden bestormden het kamp waarin
de ceremonie plaatsvond, maar waren net
te laat om helemaal te kunnen voorkomen
dat er een demon opgeroepen werd. HelIboy wordt dan gered en opgevoed door de
Geallieerden en gaat voor het goede strijden. Wederom, na 'Star Trek' en 'Beauty
and the Beast', een rol die gepaard gaat
met een enorme hoeveelheid make-up.
Kirstie Alley (Saavik - The Wrath of Kahn)
speelt in de TV-film 'Family Sins', die gaat
over mishandeling. Alley vertolkt een zeer

wreed personage (Brenda Geck) en dit
schijnt ze op een zeer goede manier te
doen. Haar slachtoffer Nadine Deveraux
wordt neergezet door Kathleen Wilhoite,
die zeer overtuigend de rol speelt van een
meisje dat zoveel pijn gekend heeft, dat ze
uiteindelijk nauwelijks nog iets voelt en bijna gelukkig is met haar leven, omdat ze niet
beter weet. Kathleen Wilhoite heeft vele
gastrollen gespeeld in TV-series, waaronder
Gilmore Girls, Will and Grace, ER, Judging
Amyen 24.
Twee acteurs die gastrollen gespeeld hebben in Star Trek, worden genoemd als spelers in een musical die gebaseerd is op 'A
Christmas Carol' van Charles Dickens. Het
gaat om Kelsey Grammar (Captain Bateson in 'Cause and Effect' - TNG) en [ason
Alexander (Kurros in 'Think Tank'- Voyager). Grammar zou Ebenezer Scrooge gaan
spelen en Alexander diens overleden partner [acob Marley.

Daniel Roebuck (Jaron in 'Unification'
- TNG) speelt in de actie-comedy 'Agent
Cody Banks 2: Destination London'. Hij
speelt hierin de vader van Cody Banks, die
weer vertolkt wordt door Frankie Muniz. In
de film moet Cody undercover gaan in Londen om een geheim mind-eontrol apparaat terug te kijken dat door een CIA agent
gestolen was. Zijn cover is dat hij studeert
op een elitaire kostschool, waar de andere
kinderen dus zijn werkelijke identiteit niet
mogen weten, terwijl hij ondertussen met
zijn missie bezig is. Frankie Muniz speelde
onder andere in de serie 'Malcolm in the
Middle', voor Malcolm.
In de thriller 'Secret Wind ow' waarin Johnny Depp (21 Jump Street, Edward Scissorhands, Cry Baby, Nick in Time, Pirates of
the Caribbean e.v.a.) de hoofdrol vertolkt,
wordt ook een rol gespeeld door Len Cariou. Deze speelde vice admiral Edward [aneway in de aflevering 'Coda' van Voyager. De
film gaat over een schrijver (Depp) die door
een vreemde man van plagiaat beschuldigd
wordt en door hem achtervolgd wordt. Len
Cariou speelt de sheriff.
Veel nieuwe films deze keer. Een daarvan is
ook 'Eternal Sunshine of the Spotiess Mind'.
Hierin spelen veel bekenden mee, waaronder Jim Carrey (o.a. Bruce Almighty),
Kate Winslet (Titanic), Elijah Wood (LOTR)
en ook, daarom staat dit ook hier, Kirsten
Dunst. Deze laatste speelde in de TNG-aflevering 'Dark Page' voor Hedril en misschien
kennen jullie haar ook uit Spider-Man (als
Mary [ane Watson).

--

Mountain Talk

H

allo fans! Op het moment dat ik dit schrijf komt Voyager
over 4 dagen uit op DVD. Als jullie dit le,Zenhebben jullie
de box hoogstwaarschijnlijk al in huis. Het z"jn spannende
en enerverende tijden, want de campeqnê'ts reeds in volle gang.
Meiden verkleed als Seven of Nine zijn door h 1 Necjeliland te
vinden. Op Koninginnedag in Amster~am hebl;>en ,Zé'ree)'s,-2e /;
enige echte Voyager tattoo's uitgedeeld. Ook waren zij op äI!
verse bevrijdingsfestivals in Nederland e vlnbên, HIer laten we
het natuurlijk niet bij zitten. Door heel Nederland worden graf~
fiti Voyager logo's gespoten. Spot jij er één? Laat het weten op
www.paramount.nl. Stuur een fo~b naar ons op, dan wordt deze
geplaatst bij ons op de site! Ged~rende de hele jaar zullen ook
life-graffiti artiesten optreden op diverse festivals en in diverse
steden. Zij maken unieke Voyager kunst van 2,5 mete bij 2,5
meter. Houdt onze site in de gaten waar je ze kur;t::vindeQ en wat
leuk is: deze kunstwerken zijn ook te winnen! Geweldig voor in
je slaapkamer/woonkamer/garage/tuÎn.
Zoals jullie reeds op de
perspresentatie hebben kunnen zien hebben wij een geweldige
muur gemaakt in Nijmegen, met daarop enorm groot Seven of
Nine en [aneway, dé boegbeelden van de serie natuurlijk. Dit is
niet de enige muur geweest. Voor onze abri (bushokjes) campagne vindt je een foto van een prachtige muur op ~e posters.
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Wiljij oo~ zo'n poster winnen? Kijk wederom op onze site! Nu is
het grote uitkijken ook voor de release van TOS op DVD. Eind augustus het eerste ëlzoen. Op de bonusdisc bij het eerste seizoen
van Voyager kun je alvast genieten van 2 afleveringen die volledig geremasterd fijn. Topkwaliteit! Meer informatie over TOS en
de.camr.ilJJr;)e~~rij.genjullie uiteraard zodra deze binnen is.
I
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"I do not experience feelings 0"t0stalgia. But there are times
when I think back to those days\Of meeting Kirk, Spoek and the
others; and I am pleased that I }Vaspart of it. "
T.uvok to Janeway in Flashbéck
Ruth d~ Jager

Jr. Produtt tyIanager
www.paramburt!.nl

~
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Andrê Kuipers' Delta,-----------------------------~---.
Missie

Door: lIonka Rebergen en Frank Maurits

p 19 april dit jaarwas het dan eindelijk zover.Na de jarenlange voorbereidingen vertrok kosmonaut André Kuipers
met de SojoezTMA-4 naar het internationale ruimtestation ISS.Vanzelfsprekendis vrijwel iedereen heel trots op deze
Nederlandsedeelname.Ook de Belgischeinbreng in deze missie
wasniet gering, want de BelgischeruimtevaarderFrankde Winne
was degene die primair contact met André vanuit het Russische
vluchtleidingscentrumonderhield.
Eénbepaaldegroep Europeanenis helemaal trots op de verrichtingen van André: de Star Trek fans. Per slot van rekening is hij
toch een beetje bezig met het waarmakenvan onze dromen. Aan
de TFDwordt vaak gevraagd: 'Is André Kuipersook fan van Star
Trek?' Het antwoord luidt dan dat André niet echt een verwoed
StarTrek fan is, maar de seriewel altijd met grote belangstelling
gevolgd heeft. André heeft wel een anderesf-passieuit de jeugdjaren: The Thunderbirds. En toegegeven,dit was ook een legendarischgoede serie! Eenfraaie mijlpaal voor de makersvan deze
serie was dat André een klein schaalmodelletjevan de Thunderbird 3 door het ISSliet zweven.Over de tv-serieThe Thunderbirds
verschijnt in een volgend magazine nog een apart artikel, dus
daarzal hier niet verder op ingegaanworden.
In hoeverreisAndré een StarTrekfan?Zoalseerder gesteld heeft
hij de serie, naar zijn zeggen, wel gevolgd. En bovendien heeft
André in het voorjaar van 1999 in Oldenzaal op een heuseTFDfandag een keer een lezing gegeven over het toen nog in aanbouw zijnde ISS.Als klap op de vuurpijl werd hij daar ook lid van
de fanclub en sindsdienis André erelid.
Niet alleen toen, maar ook in de jaren daarnakwam André geregeld bij de TFD langs. Op het lAF-congresin oktober 1999 in de
RaiAmsterdamwas de TFD uitgenodigd om het verder vrij zakelijke congreseen beetje op te leuken.Daarbij wasook actricejennifer Lien ('Kes' uit Voyager)te gast. Lienzat echter die dagen zo
sterk onder de 'medicijnen' dat er weinig lol aan te belevenwas.
Deste leukerwas het feit dat André Kuipersdaar ook te gast was
en menigmaal wal tijd vrijmaakte om even bij de TFD-stand te
komen buurten. Ook bij de Space Expo in Noordwijk kwam bij

O

foto: ESA
diverseevenementenAndré weer evenbij de TFD-Iedenlangsom
gezellig bij te praten.

De eerste ruimtebezoekers

De eerste mens in de ruimte was de Russischekosmonaut Yuri
Gagarin, die op 12 april 1961 in de Vostok eenmaal buiten de
atmosfeer een baan om de aarde vloog. Bijna een jaar later was
astronautjohn Glenn de derde Amerikaanin de ruimte en de eerste Amerikaandie Gagarinevenaarde.Hij vloog op 20 februari'62
zeven keer rond de aarde. Glenn heeft nog meer recordsop zijn
naam staan. Hij werd namelijk op 29 oktober '98, op een leeftijd
van 77 jaar, de oudste mens in de ruimte. Valentina Tereshkova
was de eerste vrouw in de ruimte. De eerste mens op de maan
was natuurlijk Neil Armslrong en hij werd na twintig minuten
gevolgd door zijn collega Edwin 'Buzz' Aldrin. De eerste Nederlander in de ruimte was Wubbo Ockels. Hij werd op 30 oktober
1985 gelanceerdaan boord van het spaceshuttleChallenger.Tijdens zijn ruimtereis heeft Ockelseen slaapzakuitgevonden, voor
gebruik in de ruimte uiteraard.... Het eersteruimtehuwelijk is ook
al voltrokken. Kosmonaut
lceri Malentsjenko trouwde
op 10 augustus 2003 met
zijn geliefde Yekaterina.Hij
vloog in een baan rond de
aarde in het ISS,zij stond in
Houston met beide voeten
op de grond.
Op 19 april werd kosmonaut
Andre Kuipers als tweede
Nederlander de ruimte in
gelanceerd. Samen met
zijn Russischecommandant
GannadiPaladkaen de Amerikaan Mike Finchvertrok hij
naar het ruimtestation ISS
(International Space Station). Tijdens de acht dagen
dat Kuipers aan boord van
het ISS verbleef, heeft hij
het razenddruk gehad met
'zijn' Deltamissie. Het doel
van de Deltamissiewas het
vervangen van het Sojoez
TMA-3 ruimtevaartuig door
de Sojoez TMA-4, dat aan
het ruimtestation zit vastgekoppeld. Dit vaartuig
is in geval van nood een
reddingscapsule voor de
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vaste bemanning,
maar heeft een
beperkte
levensduur.
En naast
dit - erg belangrijke - doel, had
de bemanning het
enorm druk met
de
wetenschappelijke experimenten die uitgevoerd
moesten worden.
Voordat de experimenten aan boord
van de ISS gedaan
konden
worden,
moesten ze eerst
op de grond uitgebreid
getest
worden.
Het
is
daarboven natuurlijk niet mogelijk
om een raampje
open te zetten op
het moment dat er giftige gassen vrijkomen uit bijvoorbeeld de
Arges-Iampen, die Kuipers testte in opdracht van Philips. Ook
Kuipers zelf moest uitgebreide testen en onderzoeken ondergaan
voor hij de ruimte in kon. In totaal heeft hij twee jaar voorberei-

ding gehad voor deze ruimtereisvan acht dagen.

Experimenten

Er waren 21 experimenten die gedaan moesten worden in deze
acht dagen. Naastfysiologische,(micro-) biologische, natuurkundige en technologische experimenten was er deze keer ook een
belangrijke taak voor educatieve projecten. Het ESA(European
SpaceAgency) wil jonge kinderen interesserenvoor wetenschap
en ruimtevaart. Daaromwas er een project bedacht dat zowel in
de ruimte alshier op aardegetest kon worden. Ruim70 000 scholieren van de lagere scholen in Nederland namen deel aan het
'Seedsin Space' project. Er werd onderzocht hoe ontkiemende
plantenzaadjesweten wat boven en onder isen of ze naarhet licht
groeien of van de zwaartekracht af. De zaadjeswerden verdeeld
overeen bakjemet licht en eendonker bakje. In een rechtstreekse
beeldverbinding vanuit het ISSliet Kuiperszijn bevindingen zien
en konden de kinderen vragen stellen. Blijkbaar raakt raketsla
(rucola) volledig de kluts kwijt als het in een donker bakje in de
ruimte groeit. De plantjesvan Kuipersgroeiden alle kanten op en
hadden geen idee van boven of onder. De plantjes in het bakje
met licht groeiden wel redelijk goed en hiermee heeft Kuipers
bewezendat plantjes naarhet licht groeien.
Ook de superspaarlampvan Philips is getest en is een stap
dichter bij onze lampenkapjes. Deze 'HID' (high intensity
discharge) is een zeer energiezuinige gasontladingslamp,
waarbij een stroom door een gasmengselonder hoge druk •
wordt gevoerd. Bij testen op aarde traden er ongewenste
verschijnselenop, zoalshet flikkerenvan de lamp. Door tests ,.
in gewichtslozeomstandigheden hopen de onderzoekersde
oorzaakhiervan in kaart te kunnen brengen.
De astronauten/kosmonautenzelf namen ook deel aan de ~l
experimenten.Met het oog op langdurig verblijf in de ruim- ~
te, wilde men testen wat de bloeddruk van een astronaut
doet in gewichtloosheid. Op aarde vertonen bloeddruk en
hartslageen 24-uurs patroon, maar hoe dat precieszit in de
ruimte wist men niet. Het is een gegeven dat astronauten bij
terugkeernaaraardelast hebben van duizeligheid, misselijkheid en soms flauwvallen. De bloeddruk en hartslag werd
voor 24 uur in de gaten gehouden, waarbij de proefpersoon
onder andere moest fietsen. Met de resultaten van deze
experimenten kan een computermodel voor de bloeddrukregeling verder worden ontwikkeld. Bedlegerige patiënten

hebben vaak last van dezelfde klachten als terugkerende ruimtevaardersen het computermodel kan bloeddrukproblemen helpen
voorkomen. Ook van belang was het testen van een trilvest. Dit
vest helpt de drager zich te oriënteren door trillingen te geven op
bepaaldeplekkenop het lichaam.Zo kan het de dragerwaarschuwen bij naderendeobstakels.Dit is voor bijvoorbeeld brandweermensenhandig als zij in het donker een gebouw binnen moeten.
Verdere experimenten waren het onderzoek naar oriëntatie in
gewichtloosheid, botontkalking, de invloed van zwaartekrachtop
ontstekingen en het interne skeletvan plantencellen.
Wat Kuipers als laatste heeft gedaan in het ISS,is het langs de
knoppen en toetsenbordenvan het station gaan met wattenstaafjes. Onderzoekersvan de Universiteit Groningen willen kijken wat
voor micro-organismen er aan boord van het ruimtestation voorkomen en hoe zij zich aanpassenaan gewichtloosheid. Bacteriën,
waaronder ziekteverwekkers,groeien in gewichtloosheid sneller
dan op aardeen zezijn beter bestand tegen antibiotica. Verblijf in
de ruimte is niet bevorderlijk voor de weerstand van astronauten
en het gevaarvan besmetting is een groot probleem bij ruimtevluchten. Vooralomdat dezebacteriën zich in het lucht- en watersysteem van het station heel snel kunnen vermenigvuldigen en
uiteindelijk ook technischeschadekunnen veroorzaken.

Terug naar huls

Op 30 april isAndré Kuipersteruggekomenop aarde.Om 2.12uur
landde hij op de steppe van Kazachstan.Kuipersen zijn twee collega'szijn in 3 uur tijd van het ISSterug getuimeld naarde aarde.
Het binnendringen van de atmosfeerwasvolgens Kuipersgeweldig. 'Jeziet de vonken spatten en van allesbladderen',zei Kuipers
tijdens een interview. De astronautwas erg vermoeid, omdat, zo
zei hij, het slapenmoeilijk ging. Hij wasdruk met alleexperimenten
en wilde vooral genieten van het feit dat hij op een ruimtestation
was. Na zijn terugkomst in Nederland zal Kuipersgedetailleerd
verslag doen
van
alle
experimenten
die hij in het
kadervanzijn I
Deltamissie
uitvoerde.
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oe ging het op de TFD conventie? Voor wie de conventie
van 25 april gemist heeft (al dan niet door de werkzaamheden aan het NS spoor) volgt hier een verslagje hoe het
daar was.

H

Zondag 25 april was het zover, een conventie die georganiseerd
was door de TFD. Voor de verandering weer eens in Noord-Brabant. De locatie was het vergadercentrum 'La Gare' in de stationshal van het centraal station in Den Bosch. Afgezien van de
diverse spoorwerkzaamheden was deze toch erg goed bereikbaar voor degene die met het openbaar vervoer kwamen.
Om 12.00 uur gingen de zaaideuren open. Het feest kon beginnen. De zalen waren ingedeeld zodat er meteen wat te zien en te doen
was. Als eerste was er de entreekassa. Voor velen geen probleem, maar voor sommigen toch een drempel om niet door te lopen .
...... .,..Iot.:'~
Daarachter, aan de rechterhand, bevond zich Lower Decks waar
bezoekers gevraagd werd naar hun bevindingen. Tevens een uitstekende plek om een spel te spelen. Even verder doorlopen, aan
de linkerhand, de stand van tekenares Inge. Zij verkocht haar potloodtekeningen van o.a. diverse Star Trek figuren. Enkele waren
Picard, Worf, Seven, maar ook Spock, Quark en Sisko. Om maar
eens een aantal te noemen. Daar tegenover de druk bezochte
stand van de TFD zelf, waar diverse bestuursleden allerlei vragen
beantwoordden. Daarnaast ook de spelcomputers en de opleidingenstand. Langs de 'Picard manoeuvre' ofwel de toiletten de
gang door bevond zich de grote hal waar het meeste te beleven
viel en voor veel mensen toch een reden om te komen:de hal met
handelaren. Deze hal kreeg de naam Rick Berman Plaza. In tegenstelling tot de vrij warme hal bij binnenkomst, voelde deze koele
ruimte erg aangenaam aan. Even afkoelen. Letterlijk en figuurlijk
met de vele aanbiedingen. ACME Moviestore en Paramount kon
je niet missen. Voor degene die het aandurfden een potje Klingon
schaak te spelen stond er een fles Klingon drank tegenover.
Deze ruimte was ook het begin van het spel dat door de TFD was
georganiseerd. Gebaseerd op de Enterprise aflevering: 'A Night
In Sickbay' waarin captain Archer te maken kreeg met aliens die
erg snel beledigd waren over diverse dingen. Daarop voortbordurend liepen er dus een aantal vrijwilligers van de TFD rond die 1\lIInilF'''-~~
erg geïrriteerd waren over uiteenlopende dingen en het was aan
de spelers de taak om ze tevreden te stellen. Nadat elke alien
enigszins gekalmeerd was, moesten de deelnemers één voor één
een ceremonie houden voor de Alien ambassadeur. Deze ceremonie werd opgenomen op video, zodat alles beoordeeld kon
worden. Hel beste ritueel heeft gewonnen.
Niet uit te vlakken is de altijd aanwezige filmzaal. Waar deze keer
o.a. 'Trekkies' van Denise
Crosby werd vertoond.
Misschien dat de naam
lieutenant Natasha Var
een belletje doet rinkelen? Nog niet? Vooruit
nog een hint je dan: zij
deed mee in het begin
van The Next Generation. Nog niet? Dan de
oude afleveringen van
The Next Generation nog maar eens kijken.
De TFD had ook een kostuumwedstrijd georganiseerd, waar verschillende aanwezige bezoekers veel tijd in hadden gestoken om zo mooi mogelijk te zijn. De jury had de moeilijke taak om
de eerste drie plaatsen te verdelen. De uitslag is als volgt: de 3· plaats was voor Ilona van Essen.
Zij was een science officer. De 2" plaats ging naar A.C. Zwamt als Worfinan en de ,. plaats was
voor de uiteindelijke winnares Hinke Boer die als een Elf verkleed was.
Verder was ook de pers vertegenwoordigd: fotografen maakten foto's en TV stations Yorin en
VARAwaren aanwezig met hun camera's om opnamen te maken voor de programma's Typisch
'60 (Yorin) en het TV magazine (VARA). Hiervoor hebben ze uitgebreid gesproken met een
groot aantal van de aanwezigen. Kortom de sfeer was goed en net als de voorgaande conventies kan deze conventie ook worden toegevoegd aan de lijst van successen. Hoera, we hebben
het voor elkaar.
__
(END TRANSMISSIDN) __
~,
.-#
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tde Voyager DVD presentatie
Door: Ties Pouiisse
P donderdag 15 april was er in Nijmegen de perspresentatie van de DVD-boxen van Voyager. Daar deze presentatie op een donderdag was, waren er niet veel mensen
om de presentatie bij te wonen. Op deze dag konden de aanwezigen kennismaken met de look van de boxen en kregen we te
horen wat er door Paramount zou worden gedaan ter promotie
van de serie.
Om een goed inzicht te krijgen van de doelgroep is er door Paramount een onderzoek gedaan om de doelgroep in kaart te brengen. Dit onderzoek wees uit dat de voornaamste kopers van de
boxen toch mannen zouden zijn in de leeftijd van 20 tot 50 jaar,
maar daarentegen wees het onderzoek ook uit dat opvallend veel
vrouwen de serie volgden. Vervolgens bleek dat de serie bij veel
nieuwe en jongere kijkers populair is. Als gevolg daarvan heeft
Paramount besloten om op een nieuwe manier de boxen onder
de aandacht te brengen. De manieren die ze hiervoor kozen zijn
o.a.: graffiti tekeningen in het Voyager thema, promotie-acties
in de grotere winkels en met promotieteams aanwezig zijn op
verschillende festivals in het land.
De aanwezige fans kregen ook de voorlopige releasedatums te
horen, deze zijn:

O

Seizoen 1: op 6 mei 2004 verschenen
Seizoen 2: op 8 juli 2004
Seizoen 3: op 2 september 2004
Seizoen 4: op 4 november 2004
Seizoen 5: in januari 2005
Seizoen 6: in maart 2005
Seizoen 7: in mei 2005
De aanwezige fans kregen te zien welke extra's er in het eerste
seizoen erbij zouden zitten, en de fans werden getrakteerd op
een voorproefje van de graffiti die op verschillende plaatsen in
het land te zien zullen zijn. Mede dankzij het mooie weer was het
een erg geslaagde dag en is de aanwezige pers ruim voldoende
geïnformeerd over wat Paramount van plan is met de boxen van
Voyager. Er is in elk geval weer gebleken dat de boxen wederom
zeer de moeite
(
'\
waard zijn.
-~ END TRANSMISSION
'i!r

_srMT~

..._VOYAGER

a--

#'

~

~~i~':~~ en cy
D~eer
voor het
beantwoorden van al
uw post. Velen van
u gebruiken nu het
forum van The Flying
Dutch om hun meningen te ventileren
en op andere zaken
te reageren. Dit is
natuurlijk prima om
te doen, maar ook ik
ontvang graag uw
post. Enkele mensen
hebben gelukkig ook
post naar de redactie
gestuurd, hetzij via
e-mail, hetzij via
gewone post.
Hierbij dan ook weer
hun brieven om met
u allen te delen:

BesteTFD,
Metgrootgenoegen
zie ik dat mijn artikel 'MeTrek' (magazines nr.6/2003 en
nr.l/2004) reacties
heeft
losgemaakt
bij de lezersvan het
blad. Natuurlijk is
het nou aan mij om
een weerwoord te
geven en de discussie op gang te houden,
Dhr.Blekemolenheeft
in zijn brief(magazine
nr.2/2004)
helemaal gelijk als hij
zegt dat 'Enterprise'
met ingang van de
derde
aflevering
van het derde seizoen ('Extinction')
'Star Trek: Enterprise' heet. Echter,
het McTrek-artikel
heb ik in augustus
van 2003 geschreven en toen was er
van deze naamsverandering nog geen
sprake. Toen ik van
de
TFD-redactie
te horen kreeg dat
mijn artikel pas in
eind 2003 I begin
2004 geplaatst kon
worden wegens de
grote hoeveelheden
kopij die zij al binnen hadden, heb
ik via e-mail nog
verzocht om dan de
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heden over gedateerde informatie
te voorkomen; zo is bijvoorbeeld
ook de genoemde uitzend tijd van
Farscape achterhaald, deze serie
is momenteel op zaterdagmiddag
te zien en er is inmiddels ook al
bekend dat Farscape later dit jaar
een comeback zal maken als miniserie, maar dat terzijde), maar helaas
is dit niet gebeurd. Om eventuele
nieuwe onduidelijkheden te voorkomen, deze brief is geschreven
in april 2004. Dit alles neemt echter niet weg dat het weglaten van
'Star Trek' uit de titel van Enterprise
een bewuste keuze is geweest bij
de start van de serie, net zoals het
een bewuste keuze is geweest om
het uiteindelijk toch toe te voegen.
Blijkbaar is er ingeschat dat 'Star
Trek' toch meer mensen aantrekt
.dan wegjaagt. Of de kijkcijfers zijn
gestegen weet ik niet. Ik meen
me te herinneren ergens gelezen
te hebben dat de kijkcijfers waren
gestabiliseerd (en dus niet verder
afgenomen, wat ook positief is,
maar ook niet toegenomen), maar
als StarTrek.com anders vermeldt,
zal dat waarschijnlijk wel waar zijn.
Vervolgens beweert dhr. Blekemolen dat ik jeri Ryan en jolene Blaloek alleen zou waarderen om hun
lichamelijke kwaliteiten. Ik weet
niet waar deze veronderstelling op
gebaseerd is, want in mijn artikel
spreek ik juist mijn afkeer uiL over
het feit dat deze kwaliteiten zo'n
belangrijke rol lijken te moeten spelen volgens de makers van Voyager
en Enterprise. Uit de keuze van de
weinig verhullende kleding van
beide dames en het vele naakt dat
vooral Enterprise insluipt (enkele
voorbeelden: elkaar met gel inwrijven in een 'decon chamber', pon
farr voor vrouwelijke vulcans, vulcan neuro pressureen een bepaalde
scène in de aflevering 'Harbinger'),
blijkt dat er een grote nadruk op het
uiterlijk van deze vrouwen wordt
gelegd. Het lijkt er soms meer op
dat het verhaal dusdanig geschreven wordt dat er naakt in voorkomt, dan dat het naakt in dienst
staat van het verhaal. Helaas worden, naar mijn mening, vooral aan
Jolene Blalock, in de scripts soms
minder mogelijkheden geboden
om haar acteertalent te tonen dan
haar lichaam. Iets wat ik zeker jammer vind, aangezien de momenten
waarop ze wel kan laten zien dat ze
kan acteren, zeker de moeite waard
zijn. En ook jeri Ryan heeft enkele
goede momenten gehad, zoals
in de Voyager-aflevering 'Infinite

Regress' waarin Sevens hersenen overgenomen worden door de karakters van
personen die ze ooit geassimileerd heeft.
Ze toont hierin aan dat ze in een razend
tempo afwisselend verschillende personages kan spelen. Waarom dhr. Blekemolen
het vervolgens nodig vindt om zijn reactie
in de persoonlijke sfeer te trekken en mij
een 'dom, oversekstjongetje' te noemen,
is mij helemaal niet duidelijk.
In de volgende alinea van dhr. Blekemolens brief krijg ik dan ook nog te horen dat
ik Voyager afkraak en denk voor iedereen
te spreken. Opnieuw nodig ik de schrijver
hiervan uit om alstublieft uit te leggen
waarop hij al deze persoonlijke aanvallen
baseert. In de slotalinea van MeTrekvraag
ik mij af waarom Voyager zo populair is in
Nederland. Ik vraag het me af (ik veroordeel het niet) en nodig daarbij de lezers
uit te vertellen wat zij vinden van StarTrek
in het algemeen en in het bijzonder wat
zij zo waarderen in Voyager, aangezienhet
inderdaad niet mijn favoriete serie is, zoals
uit mijn artikel blijkt. Maar ik zeg nergens
dat iedereen mijn mening moet delen,
integendeel, ik roep de mensen op om
hun mening te geven en te verdedigen.
Overigens kraak ik Voyager niet af, maar
probeer ik onderbouwde kritiek te leveren. Zoals ik al in de opening van MeTrek
zei 'Goed beargumenteerde (zelf)kritiek
is tenslotte een belangrijk middel om de
groei die Star Trek zo propagandeert te
verwezenlijken:
Enige zinnen eerder in MeTrek schreef
ik: 'Je leest nog altijd in het blad van een
fanclub en dit zal dan ook geen anti-Star
Trek tirade worden, maar wat mij betreft
hoeft een fan niet te vervallen in blinde
adoratie: Blijkbaar verschillen dhr. Blekemolen en ik in onze opvattingen over wat
je als fan (of liefhebber) behoort te doen,
aangezien hij in zijn brief zich erover verbaast dat sommige fans negatieve dingen
over Star Trek zeggen. Zoals ik hierboven
al heb proberen uit te leggen vind ik het
juist iets positiefs om onderbouwde kritiek te geven op iets waar je liefhebber
van bent, aangezien dit tot verbetering
kan leiden. Ik denk dat het interessanter is
om de positieve en negatieve punten van
een serie met argumenten te belichten
TFD magazine

dan om zonder enige onderbouwing te zeggen dat een
serie danwel goed, danwel slecht is. Daarom denk ik dat
enige kritiek ook best zijn plaats heeft in een fanblad
(een blad wat de laatste jaren overigens uitgegroeid is'
~
tot een goed ogend en informatief blad, waarvoor mijn
complimenten aan de redactie en vormgevers).
Dhr. Blekemolen geeft mij tevens het advies om, als ik
Enterpriseniet leuk vind, er niet naar te kijken. Dit is een
prima advies en ik ben ook een moment in de verleiding gekomen om dit advies op te volgen, tijdens een
van de, in mijn ogen, saaiere reeksen afleveringen tijdens het tweede seizoen. Ik heb dit niet gedaan omdat
ik toch geneigd ben StarTrekeen kans te blijven geven,
omdat het mij in het verleden zoveel plezier heeft
gebracht (en in het derde seizoen is de serie naar mijn
mening ook iets beter geworden doordat bijvoorbeeld
Enterpriseeen duidelijker doel heeft dan voorheen en
er iets meer geëxperimenteerd wordt met de vormgeving, bijvoorbeeld de achtergrondmuziek, alhoewel ik
nog steeds denk dat er veel voor verbetering vatbaar
is). Ik begrijp echter niet waarom dhr. Blekemolen dit
advies wel vindt passen in een Star Trek fanblad (hier,
ben ik het overigens met hem eens), maar een advies'
dat nog een stapje verder gaat en niet alleen zegt dat,
als je een serie niet leuk vind, je er niet naar hoeft te
kijken, maar ook nog een alternatief aanbiedt (in mijn .... ~""'
geval in de vorm van Farscape)niet vindt passen.
AI met al ben ik blij dat mijn artikel zulke emotionele
reactiesteweeg heeft gebracht, al hoop ik dat alser nog
volgende reacties komen (wat ik zeer zou toejuichen),
deze handelen over de inhoudelijke argumenten over
StarTrek en niet vervallen in persoonlijke aanvallen op
mij, die ook nog eens niet gebaseerd zijn op enige feiten (bijvoorbeeld dat ik een ondankbaar pessimistisch
oversekst dom jongetje zou zijn dat niet goed om zich
heen kijkt). Tenslotte is dit nog altijd, zoals dhr. Blekemolen terecht opmerkt, een StarTrek fanblad.

Besteredactie,
Bij mij iser twijfeling ontstaan over de tijdschriften van TFD.
Ik heb de le van dit jaar keurig gekregen. Maar
komt de 2e dan in maart?Zo ja, dan heb ik hem
niet ontvangen.

t<II~"'IIIII!"'' _.......;

Met vriendelijke groeten,
Yves van Gennip
Geachte heer van Gennip,
Uw reactie op dhr. Blekemolen is, zoals u ook kunt zien, in
goede orde bij ons gearriveerd. U nodigt dhr. Blekemolen
uit om zijn eerdere reactie iets meer toe te lichten en te
beargumenteren. In kader van het op gang houden van
deze discussie sluit ik me daarbij aan en nodig ik hem
eveneens daartoe uit. De uitnodiging verder ook uitbreidend naar eenieder die wil bijdragen aan deze discussie.
Mijnerzijds zal ik ook een bijdrage leveren en wel namelijk
als reactie op de opmerking dat u zich afvraagt waarom
Voyager juist zo populair is in Nederland. Sommigen denken misschien dat de reden daarvoor is dat de hoofdrol
door een vrouw gespeeld wordt en daarnaast nog enkele
sterke vrouwenrollen voorkomen in deze serie. Natuurlijk
is dat niet de reden; de enige reden voor de populariteit
van Voyager spreekt voor zich. Dat is namelijk het feit
dat het de enige van twee Star Trek series is, waarin een
van de hoofdrollen weggelegd is voor iemand die niet
tot het geijkte wereldje van mensen en mensachtigen
behoort. En wel iemand die tot veel meer in staat is dan
de mens(ochtig)en van vlees en bloed: te weten medisch
handelen, command op zich nemen en nu ook communiceren met de lezers van een van mijn favoriete magazines. Die iemand waarover ik spreek is ondergetekende,
uwEMH.
De andere serie waar ik zojuist naar verwees is natuurlijk
The Next Generation, waarin Data een belangrijke rol
speelt, hoewel deze toch op een heel ander vlak ligt dan
mijn ral(len).
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Mijn excusesnog alsik jullie te vaakgebeld heb.
Ik ben een fervent fan, maar nog geen internet
in bezit. (Is dat nog mogelijk in deze tijd ....?
hahaha)
Somszit ik met vragen over StarTrek, maar als
ik bel krijg ik jullie voicemail...
Hebben jullie een vast tijdstip waarop jullie
gebeld willen worden?
Benbenieuwd naar de nieuwe Voyager boxen.
Nog een laatste vraag van mijn vrienden, ook
ferventeTrekkies:de nieuwe Enterpriseserie,zal
die pas na afronding van het laatsteseizoenop
DVD verschijnen?
Bij voorbaat dank,

......

Bedankt voor jullie tijd en keep up the good
work.
Livelong and prosper.
[ohn van Hal
Geachte heer van Hal,
Hopelijk is uw twijfel over het magazine opgelost
en heeft u nummer twee(verschenen in april)
inmiddels in uw bezit. Het is zo dat er zes maal
per jaar een magazine verschijnt, dus gemiddeld
elke twee maanden, maar soms zit er iets meer en
soms iets minder tijd tussen. Over te vaak bellen
kan ik geen uitspraak doen, daarover gaat onze
communicationsofficer. Dit is echter slechts 7
persoon en het is niet mogelijk om 24 uur per dag
beschikbaar te zijn. Bovendien zijn er technische
problemen geweest met de gebruikte telefoon.
Deze zijn inmiddels opgelost en de infolijn is weer
gewoon te bereiken. Vaste tijden zijn er niet, maar
's avonds laat of 'S morgens vroeg zou ik niet adviseren. Wat internet betreft, ik leef met u mee, dat
dit tegenwoordig nog mogelijk is.... Als ik u hierin
een advies mag geven: vaak is er in bibliotheken
een openbare computer waarmee internettoegang
te krijgen is. Het nadeel is wel dat u daar naartoe
moet en vaak reserveren noodzakelijk is (naar ik
begrijp van mijn redactie-vrienden).
Vanzelfsprekend ben ik ook benieuwd naar de
Voyager boxen, het is tenslotte mijn serie.
De eerste is op 6 mei uitgekomen, dus als het
goed is, heeft u deze inmiddels ook al kunnen
bewonderen.
Wat de serie Enterprise aangaat, kan ik u nog
niets vertellen over het uitkomen daarvan op
OVO. Wanneer daar meer over bekend is, zal dat
op onze website en in het magazine natuurlijk
gepubliceerd worden.

Vorig jaar waren mijn vrouwen ik op de medcon in Schiedam.Daarwerd mijn vrouw verblijd
met een plantje Phlox. Bij thuiskomst in de tuin
gezet en op bijgaande foto zien jullie het resultaat. Misschieniets voor de nieuwsbrief?
"

Verder zijn we bij de kassavan de conventies

iedere keer weer blij verrast over het volgende.
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Bestemevrouw Hoeksema,
Fijn dot u lid wil blijven, dat zal zeker
gewaardeerd worden door
iedereendie dat aangaat. Wat
u zegt over het feit dot u iets
zou willen schrijven, sluit mooi
aan bij de volgende brief. U zult
hierin kunnen lezendot er zeker
behoefte is aan uw (en ieders)
'diensten'.

Mijn vrouw is geen TFDlid en ik wel. Toch
betaalt zij bij het bezoekenvan conventies
geen niet-lid prijs van 8 euro maar een
introducé prijs van 4,50 euro. Misschien
moeten jullie meer aandacht bestedenaan
deze lagere prijs zodat meer leden voor
een schappelijke prijs hun familieleden,
vrienden en kennissenkunnen meenemen
naarconventies.
Met vriendelijke groet,
Veronicaen Niek Baars
Geachteheer en mevrouw Baars,
Zit er enig Ferengi-bloedin uw familie? Geld
zegt mij niets, in mijn tijd is dat nergens
meer voor nodig. Hoewelde Ferengidaar
anders over denken...
In elk geval voor degenendie het aangaat
(Ferengiof niet): de laatste jaren is het bij
conventieszo dat er iemand die lid is, inderdaad een introducé mag meenemenvoor
dezelfdeprijs als de ledenprijs.Maximaal
kunnen er zo met éénpasje twee volwassenenen twee kinderen (tot 76) voor de
ledenprijzen toegang krijgen.
Door persoonlijke omstandigheden heb
ik de acceptgiro voor dit jaar niet kunnen
betalen. De twee eerdere fanclubbladen
hoef ik niet te hebben omdat mijn vriend
ook lid is (jah, een Star Trek relatie... zelfs
eenstartrek.nlrelatie... hoe ishet mogelijk:)
maar ik wil toch wel graag lid blijven van
de verenigingdie in mijn levenzoveelbetekend heeft.
Verder, er wordt vaak gesproken over de
inhoud van het blad. Ik heb dit al een aantal keerwillen zeggen maar ik wil best iets
schrijvenhoor (zelfswel een vasterubriek).
Echter,ik weet zelf niet goed wat jullie willen hebben. Ik kan van alles leveren, van
reviewsvan afleveringen tot fanfiction tot
eencross-oververhaaltussenWestWing en
StarTrek(nah... dat laatsteis misschienniet
zo'n goed idee hoewel ik heel graag West
Wing zou willen promoten in het blad, de
serie heeft wel wat weg van Star Trek en
nu het weer op tv komt is het een goed
moment om mensenerop te wijzen). Dus...
als er behoefte is aan mijn 'diensten' laat
het dan maarweten, ik zou het met plezier
doen hoor.)
Met vriendelijkegroet,
MarliesHoeksemaakaCaptain Crash

BesteThe Flying Dutch,
AI sinds begin 1997 leesik jullie blad. AI 7 jaar ben ik dus
al lid van jullie vereniging.
Allereerst, wat jullie doen is
geweldig! Onder soms moeilijke en zware omstandigheden maken jullie elke keer
weer een fantastisch blad.
Het blad is de laatste jaren
qua uiterlijk geëvolueerd. Ik
zeg qua uiterlijk, want het
ziet er elke keer weer schitterend uit. De lay-out ziet er
steeds beter uit, de posters
worden mooier. De foto's
worden scherper en kleurrijker. Het blad ziet er allemaal
een stuk frisser uit dan die
zwart/wit
(losse) blaadjes
die vroeger The Flying Dutch
vertegenwoordigden.
Echt
waar, het uiterlijk is zeker
vooruitgegaan.
Maar, nu
komt het. Ik vind alleen het
uiterlijk beter geworden. De
inhoud is, naar mijn mening,
achteruit gegaan. Ik lees het
blad veel sneller uit en voor
mij staan er minder interessante artikelen in.
Nu heb ik voor de nostalgische waarde maar eens
nummer drie van 1997 erbij
gepakt. Met op de voorkant
een imposante Borg drone
die je bij het uitpakken al
de stuipen op het lijf jaagt.
En dan begin ik maar eens
te bladeren. Wat valt mij
op? Allereerst het nieuws,
geen kort verhaaltje wat de
acteurs doen. Geen Patriek
Stewart heeft dit gespeeld,
geen Kate Mulgrew doet dat.
Maar, naar mijn mening, echt
Star Trek nieuws. Geruchten, roddels en speculaties
over aankomende afleveringen. Dit is wat de lezer ook
wil weten. Oké, het internet
speelt een erg grote rol hierbij. Degenen die toegang
hebben tot het wereld net
blijven voortdurend op de
hoogte. Sommige fans, inclusief ondergetekende, komen
elke dag wel eens langs de
grotere Star Trek websites.
Trektoday.com,
Trekweb.
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corn, Section31.zl6 enzovoorts. Dit
is de bron voor nieuwsgierige fans.
Maar niet iedereen heeft
toegang tot deze informatie. Weet iedereen
bijvoorbeeld al dat er
aan Star Trek XI wordt
gewerkt. Er wordt natuur,":.'''''''.'.:'.:<'' lijk nog
niks gefilmd of
geschreven, het idee van
Rick Berman en Brannon Braga is er. Wist je
dat in een aflevering van
Enterprise seizoen drie
opeens twee Enterprises
zijn. Ik vind dat ook dit
soort nieuwtjes het blad
moeten bereiken. Het is
goed mogelijk dat, wanneer het blad is gedrukt,
het nieuws al weer redelijk oud is geworden.
Maar voor de mensen die
geen toegang hebben tot
dit soort informatie en
die graag lezen over het
echte Star Trek nieuws
maakt dat helemaal niks
uit. Ik zou bijvoorbeeld
graag een foto zien van
een Xindi. Houd mensen
op de hoogte van wat er
nou precies op tv komt.
Tegenargument, Veronica
verandert vaker zijn programma dan een gemiddelde Changeling van
gedaante. Maar toch, de
lezers willen dit ook wel
weten,
We gaan verder. Ik mis,
echt mis, een verhaal
zoals De Liegende Dood.
Daar keek ik echt naar uit
hoe het zou gaan aflopen. Natuurlijk hoeft er
geen complete roman in
te komen maar een kort
verhaal van zo'n 6 kantjes, verdeeld over drie
nummers, zou al zeer
bevredigend zijn, We bladeren verder. Reviews,
reviews van afleveringen
(Enterprise seizoen drie
iemand?), reviews van
bouwmodellen,
reviews
van Art Asylurn. ga zo
maar door. Specials over
rassen lees ik ook graag,
een interview met de
Borg zal zeker de moeite
waard zijn. Een nieuwe
strip? Een van de hoogtepunten van de oude
nummers was toch wel de
Deep Space Nine strip. Ik
kan zo snel niet meer zien"
wie het heeft bedacht/
getekend maar dat was
echt mooi. Een goed ver-
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haal en mooi getekend! Wat dacht je
van een artikel over
andere science fiction series of films?
Hoeft
natuurlijk
geen 5 bladzijdes
te beslaan maar af
en toe een bladzijde aan Lord of
The Rings of FireFly besteden kan geen kwaad. Misschien een
bladzijde gewijd aan fans. Waarin fans zichzelf
kunnen voorstellen, wat vertellen over zichzelf.
Vertellen hoe ze in aanraking zijn gekomen met
Star Trek. Wat hun favoriete aflevering is, hun
favoriete personage. Bijvoorbeeld mijn favoriete
aflevering van Star Trek Deep Space Nine is 'Badda-Bing Badda Bang' en ik vind Charles 'Trip'
Tucker III mijn favoriete personage, op Spot na
dan. Favoriete muziek stuk, Star Trek The Motion
Picture Main Theme. Dat lijkt mij hartstikke leuk.
Zo lees je eens wat meer over de fans en leden.
Wat dacht je van een leuke trivia? Het hoeft niet
perse te worden verbonden aan een prijsvraag,
maar om je Star Trek kennis te testen. Bijvoorbeeld: Op wie was Captain Kirk hopeloos verliefd
in de aflevering, 'The city on the edge of forever'? Of, welk schip stond onder het bevel van
Rachel Garret? Een tijdlijn (dank aan Harry Kim
en acer1701, van het TFD forum, voor het idee)
over de geschiedenis van Star Trek. 'The History
of the Future'.
Nu komt eigenlijk de echte reden dat ik deze
brief naar jullie stuur. Want leden, dit wordt een
oproep! Dit keer niet van iemand van de redactie maar van een Star Trek fan en een trouw lid
van de Flying Dutch. De bovenstaande ideeën
zijn er maar een paar en het is heel gemakkelijk om te zeggen, TFD ga je gang. Verwerk die
ideeën maar tot een nieuw blad. Dat gaat niet
zomaar. De Flying Dutch is een blad van leden en
voor de leden! Allemaal zullen wij een steentje
bij moeten dragen. Te lang heb ik gewacht om
mezelf te laten horen. Een paar weken geleden
heb ik een onderwerp geopend op het forum,
genaamd 'Ingezonden stukken'. (43 Reacties en
416 keer bekeken) Hierin een vraag aan de redactie of ze ook ingezonden stukken aannemen. En
jazeker dat doen ze. Maar nadat ik mijn vraag
had gesteld kwamen er meer reacties van leden.
En voor dat ik het wist kwamen er reacties zoals
'Ik begin er gelijk aan'. Of, verrek ik heb altijd
nog een idee gehad. Ik begin gelijk te schrijven.
Zo hoort dat, om ons favoriete Star Trek blad te
ondersteunen moeten we meer doen dan alleen
maar contributie
betalen. Heb je een idee, wil
je graag dat ene steentje bijdragen, aarzel dan
niet. Doe het! Sommigen zeggen dan dat het
niet gemakkelijk is om een bladzijde vol te schrijven. Maar maak eens een beginnetje. Schrijf over
je eigen ervaringen met Star Trek. Schrijf over
wat je weet. Heb je een mening over het blad?
Verkondig die dan, schrijf een e-mail. Begin een
onderwerp op het forum. De Flying Dutch kan
gewoon niet zonder zijn leden. En eerlijk, ik kan
niet zonder The Flying Dutch.
Nou kan je snel zeggen, waarom doe jij dan niet
iets? Dus na deze brief ga ik weer verder met
mijn review van de USS Enterprise-A van Art Asylum. En ga ik weer aan de slag met een kort ver-
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haal. Verder ben ik op het moment bezig met
een bouwdoos van een van de eerste Enterprise.
Namelijk het vliegdekschip. Hierover wil ik ook
een klein stukje schrijven en een paar foto's
opsturen wanneer dit gigantische model klaar
is. Zodra de redactie het een goed idee vindt
om een 'Fan pagina' te maken ga ik gelijk weer
achter mijn computer zitten.
'Ik heb daar echt geen tijd voor'. Dat is snel
gezegd. Ik heb er ook weinig tijd voor. Ik zit op
het moment in het eindexamen jaar van mijn
middelbare schoolopleiding.
En volgend jaar
ga ik een zware HBO opleiding beginnen. Maar
je kan elke avond toch wel een half uurtje, meer
hoeft het niet te zijn, vrij maken? Je hebt bijna
drie maanden voordat het nieuwe nummer op
de mat valt. Dat lijkt me tijd zat. Nou wil ik niemand iets opdringen, maar het is mij gewoon
duidelijk geworden dat The Flying Dutch ons
ook nodig heeft. Je hoeft natuurlijk niet gelijk
achter je computer te duiken en 100 bladzijdes
vol Star Trek te schrijven, maar draag bij. Stel
een idee voor, geef je mening in een brief aan
de redactie. Schrijf eens over een reactie die
je had bij een aflevering. Schrijf over je eigen
ervaringen bij conventies. Heb je ergens in een
stoffige hoekje nog een verhaal liggen? Is dat
niet iets om voor te stellen aan de redactie? Je
weet maar nooit. Misschien staat de volgende
keer wel jouw (kort) verhaal in het blad! Dat is
toch geweldig? Ik ga het zeker doen.
Ik hoop dat ik een begin heb kunnen maken.
Neem eventjes de tijd om na te denken over
het blad. Om iets op papier te zetten. Want ik
denk dat niemand die deze brief leest wilt dat
The Flying Dutch verdwijnt. Ik ben een van die
mensen. The Flying Dutch is een blad voor de
fans, voor de leden. Maar het heeft ook de fans
en de leden nodig.
'Go Boldly where a Fan has to go.'
Jaap Willekens
Beste heer Willekens,
Het laatste deel van uw brief behoeft absoluut
geen commentaar, daar sluit ik me volledig bij
aan, evenals mijn redactionele vrienden. Het eerste deel vraagt wel om enige tegenreactie, maar
ik volsta met de opmerking dat dit uw mening
is en dit niet persé niet de mening hoeft te zijn
van alle lezers. Bovendien staat het iedereen vrij
om leuke, opmerkelijke, grappige of interessante
nieuws weetjes in te sturen naar de redactie. Wat
de overige suggesties betreft, ideeën zijn prima,
maar er moeten ook mensen zijn die deze uitvoeren en hierbij zijn we weer bij deel 2 van uw
brief aanbeland. Dus: mensen ga en blijf vooral
schrijven en insturen naar de redactie. Een Neerlandicus hoeft u er niet voor te zijn. Mijn vrienden
bij de redactie verzekeren mij ervan dat indien het
om een interessant en/ot entertainend verhaal!
artikel gaat, dat er zeker serieus naar gekeken
wordt. Zo nodig kan in de redactiecirculatie één
en ander bijgeschaafd worden. Het verzoek is wel
om er rekening mee te houden dat het leesbaar
moet zijn voor alle leeftijden, jong en oud. En met
deze woorden sluit ik de brievenrubriek weer af.
Een goed gevulde brievenbus dit keer, ik hoop dat
dit zo zal blijven ...
UwEMH
--
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Uit de doos - cards

from the final frontier

Door: Harm Koopman
a de expansiesetvan Nemesis,of eigenlijk moet ik schrijven, gelijktijdig met hel uitbrengen van de expansieset
kondigt RittenhouseArchives haar derde set in de serie
'The Complete..: aan.
Na 'The Complete StarTrekVoyager' uit 2002 en 'The Complete
Star Trek Animated Adventures' uit voorjaar 2003 is het in juli
2003, hartje zomer, de beurt aan 'The Complete StarTrek Deep
SpaceNine'.

N

Natuurlijk is 2003 ook het jaarvan het 10
jarige bestaan van Deep SpaceNine en
dus bevat de allereerstepromokaart van
de set (P1) terecht op een voorzijde een
verwijzing naar de '10th anniversaryedition', Vervolgens had ook de zomereditie
van de 'Non Sport Update', het kaartmagazinevanAmerikaansebodem, eenpromokaartje van de set met dezelfde tekst
en een prachtige afbeelding van ons """">=.tI"'"
favoriete station (P2). Daarnaast, zoals
inmiddels gebruikelijk van Rittenhouse,
zat er een promokaartje in het prachtige
verzamelalbummet wederom dezelfde tekst en een schitterende
afbeelding van de U.S.S.Defiant (P3). Alle promokaartjes kondigen de set aan voor
zomer 2003 met als detail dat
de set afbeeldingen bevat van
alle 176afleveringen en dat de
voorzijde is voorzien van 'one
large image' oftewel gewoon
lekker één afbeelding in plaats
van meerdere kleintjes. Ook
aangegevenop de promokaartjes: iedere doos bevat twee handtekeningen.
Met een mooi intro (3 kaartjes)
en een drietal checklistenwordt
de basissetgevormd door totaal
189 kaartjes, oftewel 1 kaartje
per aflevering plus 7 seizoenkaartjes. Ik moet toegeven,
sommige kaartjeszijn wat donker maar het zijn wel heel veel
...,;1
,
leukeaction-shots.
__ ....... De eersteset met specialsis een
grote, in 1 op de 3 pakjesvinden
12 t. ~
I we 27 verschillende 'Allies and
~
Enemies'kaartjeswaar verschil~
lende mooie afbeeldingen tus.~
sen zitten van grote en minder
grote rollen zoalsbijv. Gowron,
Grand Nagus Zak, Gul Dukat,
Nog, Weyoun en uiteraard nog
22 anderepersonages.
Daarnais de beurt aan 9 kaartjes in de tweede special set, in 1
op de 8 pakjes komen we de 'Ships of
the Dominion War' tegen. Ofschoon ik
een groot liefhebber ben van tradingcard ruimteschipkaartjesvind ik deze set
wat tegenvallen, vermoedelijk doordat
er achter het schip een te druk lijnenspel
aanwezig is en dat daarnaastde kaartjes
ook nog eens in zilverfolie zijn uitgevoerd, het idee van een window is best
leuk maarer hadden wat minder lijnen in
moeten zitten.

......
'"UVI,,-"_u.Qz.

Hiep, Hiep, Hoera
de verzamelendetradingcardwereld heeft
zelfs Rittenhouseop de knieën gekregen, jawel, Complete Deep
SpaceNine heeft geen'snapshot'kaartjes
meer in de basisset.dit in tegenstelling
tot met name de allereerste Complete
SetvanVoyager. Ik heb al meerderekeren
aangegevenniet zo'n fan te zijn van 3 of
meer afbeeldingen op de voorzijde van
een kaartje en gelukkig bleek ik niet de
enige te zijn.
Behalve geen snapshotkaartjes is deze
Complete Deep
SpaceNine serie
natuurlijk ook
zeker de moeite
van het verzamelen waard omdat Deep
Space Nine toch een beetje het ondergeschovenkindje is in StarTrekTradingcare land. Met tot het verschijnenvan de
Complete Deep SpaceNine slechts vier
• echte Deep SpaceNine setszekerde hekkensluiter in de rij van alle andere Star
Trekseries.

Echterdie twee- --de special set
wordt volledig goed gemaaktdoor nummer drie, met 10 prachtige afdrukken
(zowel foto alsdia) op een kaartjevan de
vaste bemanning op het station. Als verzamelaarmoet je daar toch echt wel naar
zoekenwant we vinden slechts1 kaartje
per doos (= 40 pakjes). Leukdetail is dat
ze ook de later ingestroomde ensign Ezri
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Dax (Nicole De
Boer) niet vergeten zijn.
Maar we zijn er
nog lang niet,
een vierde special set is ook
ijzersterk,
in
1 op de twee
dozen (ja, 80
pakjes) vinden
we 7 verschillende 'Alternate
Realities' terug. Kaartjes die een soort van tweeluik voorstellen,
met links het karakter afgebeeld en rechts zijn of haar 'alternate
reality'. Toppers zijn major Kira Nerys met haar reality 'Intendant
Kira Nerys' en lieutenant commander Worf met zijn reality 'Regent
Worf'. Special set nummer vijf is
inmiddels wel wat bekender en
bestaat uit 4 verschillende kostuumkaartjes die we terug vinden in 1 op de 100 pakjes, maar
completisten hou je vast want
er zijn twee versies van Quark,
twee versies van Worf, drie versies van Garak, twee versies van
Intendant Kira Nerys oftewel in
totaal 9 kaartjes. Daarnaast zat er nog een vijfde kostuum kaart je
van Odo in het verzamelalbum
en niet van Kira Nerys zoals op I

handtekening kaartje van zowel Worf
(Michael Dom) als Dax (Terry Farrell)die
gezamenlijk signeerden naast de afbeelding van hun trouwfoto!
Daarmee komen we dus op een totaal
van 280 kaartjes en Rittenhouse zou
Rittenhouseniet zijn als ze nog niet iets
extreemsin petto zouden hebben,welnu
handelaren die een case (= 12 dozen)
afnamen kregen nog een zogenaamde
dual autograph case topper kaart, ditmaal met een afbeelding van de Duras
sistersen duszowel de handtekeningvan
BarbaraMarch (Lursa)en Gwynyth Walsh(B'Etor). Ik moet eerlijk
zeggen dat ik voor dit soort kaartjestoch ontzettend blij ben met
mijn Amerikaanseconnecties!
Toch moet je ook je relatiesdichter bij huis koesterenwant Rittenhouse haalde nog een allerlaatste stunt uit bij deze set, na
het verschijnen van de set gaf
de divisie van Rittenhouse in
Engelandnog een gelimiteerde
(oplage 500 stuks) promokaart
uit omtrent 'The Complete
Deep Space Nine' (RAUKDS9)
Daarmee gaat de set dus met
282 kaartjes de geschiedenisin
en ben ik in de eerstvolgende nieuwsbrief bij jullie terug met een
nieuw RittenhouseArchive concept 'The Legendsof Star Trek'.
Keephunting!

de doos vermeld staat.
Oké,we zijn de tel nog niet kwijt
hé? Tot nu toe in de doos: 189
+ 27 + 9 + 10 + 7 + 9 (incl. variaties) = 251 kaartjes.Tel daarbij
de Odo en het promo kaartjeuit
het verzamelalbum + de twee
_~ ...
.. anderepromo's en we zitten op
255 zonder handtekeningen.
J ./
Jaen hoe zit dat dan weer met
-~
•
die handtekeningen,want op de
~
doosvinden we alleen terug dat
.~
er 1 handtekening op 20 pakjes
aanwezigzou zijn maar hoeveel
er in totaal zijn moeten we maar
raden of we moeten de Rittenhouse-websiteraadplegen.
Aangezien mijn doos een handtekening bevatte van Barry Jenner (admiral Bill Ross)met nummer A26
verwachtte ik op z'n minst 26 handtekeningen maar dat bleek onjuist. De totale
set met handtekeningen bestaat uit 24
stuks, kaartje 18 (hetgeen gesigneerd
zou worden door James Darren) kon
door omstandigheden niet worden toegevoegd en door een foutje is nummer
25 ook afwezig. Namens Rittenhouse:
'we apologizefor any inconveniencethis
may cause',
Grote klapper
in al die handtekeningen
is
natuurlijk de allereerste tradingeard
handtekeningkaart van Colm Meaney!
Verder vinden we veel bekenden en
minder bekenden terug, zeker ook een
hoogtepunt is de tweede handtekening
van Wort of moet ik zeggen de tweede
en derde handtekening van Worf. Want
~~~~~~~~
ja, de doos bevatte ook nog een dubbel

/.,J..-I
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New Star Con, Berkel-Enschot
Door: Ties Poulisse & Marc Ghijsels
Foto's: Marc Ghijsels
n het weekend van 8 en 9 mei vond in Berkel-Enschot voor het
eerst New Star Con plaats. Op deze conventie die opgezet was
door de firma Sorry No Subtitels waren verschillende acteurs
van verschillende TV series en films aanwezig. Er waren acteurs
uit de series Hellraiser en The A-Team en de filmwereld werd vertegenwoordigd door acteurs uit Star Wars en Freddy vs )ason.

I

Toen op zaterdag om 10 uur de deuren opengingen, stond er
al een aardige mensenmassa buiten te wachten om binnen te
komen. Toen de deuren opengingen was er voor de vrijwilligers
die de kassa's bemanden een grote druk om iedereen zo snel
mogelijk te voorzien van een stempel, en om de doorstroom te
controleren.
Veel mensen gingen direct naar de zaal waar de acteurs zaten
om te signeren. Bij een aantal acteurs ontstond al een rij wachtenden die bijna niet meer te overzien was voor de mensen die
alles in goede banen probeerden te leiden. Vooral de handtekeningensessies bij Robert Englund ( Freddy Krueger ; Nightmare on
Elmstreet, Freddy vs. )ason ) en Ken Kirzinger ( )ason Voorhees ;
Freddy vs.jason) waren zeer druk bezocht.
Alle aanwezige acteurs
hadden, volgens eigen
zeggen, veel plezier.
Ze stonden de fans uitgebreid te woord en
lieten zelfs toe dat er
foto's genomen werden. Normaal gezien
zijn ze op dat gebied
erg
terughoudend,
omdat dit een deel
van hun inkomsten
benadeelt. Maar door
de uitstekende, niet
opdringerige houding
van de fans, ontstond
er een leuke sfeer
waar iedereen zich in
kon vinden. Uiteraard
waren de fans hier ook
heel blij mee, omdat
ze dan toch op de foto
konden samen met
hun favoriete acteur
zonder weer in de
buidel te moeten tasten. Want voor elke foto, kaart of DVD waar een handtekening op
kwam moest toch zo'n 20 Euro betaald worden. Sommige van de
fans kwamen met de meest uiteenlopende dingen om te laten signeren; een grote pop van Freddy Kruger, allerlei langspeelplaten
met de filmmuziek, tot zelfs een heuse machete (groot hakmes).
Het meest ludieke vond ik toch iemand die aan kwam zetten met
een rubberen afgehakt been waar een handtekening op moest
komen te staan.
Ook was het al snel een drukte van belang bij de handelaren
die er aanwezig waren. Veel handelaren hadden ingespeeld op de
verschillende soorten films en series waarvan de acteurs aanwezig waren zodat er voor iedereen wel wat te vinden was. Ook de
fotoshoots met een aantal acteurs liepen storm en voor de mensen van The A-Team ontstond zelfs een ware file in de gangen.
Ook de diverse fanclubs hadden een stand tijdens de beurs en
werden druk bezocht. Er waren niet alleen fanclubs UrJitNe~er-

land maar ook uit België en Duitsland.
Er was zelfs een Amerikaan bij die in
een prachtig Star Wars kostuum rond
paradeerde. Verder had de organisatie een groep uitgenodigd die zeer
vakkundig een groot aantal kostuums
uit Star Wars had nagemaakt. Deze
kostuums werden ook regelmatig
door hun gedragen. Zo waren op een
gegeven moment een Darth Vader en
verscheidene )edi elkaar het leven zuur
aan het maken. Dit tot groot vermaak
van het aanwezige publiek. Deze mensen hadden dan ook de hele
dag volop bekijks en werden door de zeer goed verteqenwoordigde pers regelmatig aan een vragenvuur onderworpen. De per!
was ook uitgebreid vertegenwoordigd. Er waren zelfs mensen var
de NOS die een aantal mensen en acteurs interviewden. Op zondag was er een live interview op de lokale radio met David Prowse
(de originele Darth Vader uit de allereerste Star Wars film)
Toen de dag tegen het einde liep waren er nog een tweetal 'vraag
en antwoord sessies' met een aantal acteurs. Deze werden helaas
wat minder goed bezocht, maar toch was de eerste dag een zeer
groot succes.
Net als de acteurs bleven ook een flink aantal fans in het hotel
overnachten. Na het avondeten vonden zij elkaar in de bar. Onder
het genot van een drankje (het één met ietwat meer alcoholqehalte dan het andere) werd er heel wat afgediscussieerd.
Dirk Benedict (Face uit The A-Team), met dikke Havanna sigaar en
een flink glas Trippel, kon het niet laten om over politiek te beqinnen. Toen was natuurlijk het hek van de dam, want iedereen had
wel een mening klaar. Maar alles bleef heel vriendschappelijk. Hel
was net alsof iedereen elkaar al jaren kende.
Uiteindelijk werd het voor een aantal toch een uur of drie voor zij
hun bed hadden gevonden (sommigen zijn het misschien zelfs
nu nog aan het zoeken). Met als gevolg dat een aantal acteurs de
volgende ochtend wel wat moeite hadden om op te staan.
Zondag werd gevreesd dat de opkomst een stuk minder zou zijn,
vanwege moederdag, maar om 10 uur stond er al weer een flinke
rij mensen te wachten om naar binnen te komen, waarna het hele
feest weer van voor af aan kon beginnen. Op de parkeerplaats
ontstonden leuke taferelen toen één van de fans, uitgedost in een
fantastisch kostuum, als een volleerde agent het verkeer begon te
regelen en mensen vrije parkeerplaatsen aanwees.
En weer was er een hele rij voor de oh zo begeerde handtekeningen. De acteurs hadden het absoluut naar hun zin. De meeste
lieten horen dat ze enorm tevreden waren over de toch wel, zeer
goed werkende, bijna semi-professionele organisatie. Ze waren
daarnaast aangenaam verrast door het voorbeeldig gedrag van
de fans. Er waren geen opdringerige of vervelende fans geweest.
Ook de handelaren hadden niets te klagen, met een bezoekers
aantal van ongeveer 1400 fans van over het hele weekend, deden
zij gouden zaken. Voor de fans was het een heel leuk weekend
waar ze eens wat nader kennis konden maken met hun favoriete
acteur of actrice. Bij menigeen zit er weer een mooie foto met
handtekening in het plakboek bij.
Om het hele weekend kort samen te vatten: het was een zeer
groot succes en er was het hele weekend een groot feest voor de
gasten. Met andere woorden zeer voor herhaling vatbaar!
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Door: joyce Ceurts
wight Schultz kwam op 24 november
1947 ter wereld in het Amerikaanse
Baltimore, in de staat Maryland. Zijn
volledige naam is William Owight Schultz. Zijn
vader werkte bij de posterijen en zijn moeder
was telefoniste.

genoeg om naar het Plymouth Theatre verplaatst te worden. Dit
was meteen het begin van Dwight's Broadway carrière.

D

t

Owight is parochiaal geschoold, hetgeen begon ,
aan het altaar van de Uttle Flower School.
Daarna ging hij verder naar de Calvert Hall College High School, een katholieke school. Toen
verder naar de Towson State University in Maryland, waar hij een
B.A. in Theater Arts gehaald heeft. Hij studeerde in 1969/1970 af.
Naast zijn studie gaf hij ook nog les in toneel.
De acteercarrière van Dwight heeft zich gedurende zo'n vijftien
jaar alleen in theaters afgespeeld. In 1973 werd hij lid van het
Baltimore Theatre Ensemble en de Baltimore's Center Stage Cornpany. In de loop van de jaren daarna heeft hij in diverse regionale
theaters gespeeld. Totdat hij uiteindelijk, in 1978, de hoofdrol te
pakken had in 'The Water Engine', een off-Broadway productie
van [oseph Papp in diens Public Theatre. Dit stuk was succesvol
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In 1980 won Dwight een Orama-Logue
Award voor zijn rol in een toneelstuk over
Sherlock Holmes , genaamd 'Crucifer of
Blood'. Hij speelde hierin Alistair Ross
en zijn co-ster was niemand minder dan
Glenn Close. Gedurende een tijdspanne
van 1978 tot 1989, waarin hij in het Williamstown Playhouse speelde, verscheen hij
in maar liefst 40 verschillende toneelstukken. Hiertussen zaten onder andere 'Peer
~ Gynt', Night and Day', 'Hay Fever' en 'The
Crazy Locomotive', opnieuw samen met
Glenn Close en ook Brent Spiner.

:d"I

Tussen alle toneelrollen in, had Dwight de meest uiteenlopende
baantjes, variërend van ober, verkoper (in een winkel en van deur
tot deur) tot medewerker van het 'New Vork Bureau of Pest Control'.
In deze periode had Dwight ook zijn eerste rol buiten het toneel, in
de horrorfilm 'Alone in the Dark' uit 1982. Ook is hij ondertussen,
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in 1983, getrouwd met actrice Wendy Fulton, die nu geen actrice
meer is, maar gezinstherapeut. Dwight en Wendy hebben een
dochter, Ava.
Na gastrollen in seriesals Chips en Hili Street Blues, kwam Dwight's
doorbraak toen hij de rol kreeg van Howling Mad Murdock in the
A-Team, een rol die hij van 1983 -1987 met veel verve vertolkte.
Nadat het A-Team ten einde gekomen was, is Dwight in speelfilms
gaan spelen. In 1989 speelde hij in 'Fat Man and l.ittle Boy', naast
Paul Newman.
Zijn daaropvolgende grote project was 'The Long Walk Home'
met Whoopi Goldberg en Sissy Spacek in 1990. Vervolgens krijgt
hij zijn eerste rol in het science fiction wereldje, mede dankzij een
goed woordje dat Whoopi voor hem gedaan had, nadat hij haar
verteld had dat hij een heel grote fan was van TNG. Dit is natuurlijk
de rol van lieutenant Reginald Barclay in The Next Generation.
Gedurende en ook na de rol van Barclay heeft Dwight nog vele
andere rollen vertolkt, voornamelijk voor TV-films en gastrollen in series. Hij heeft onder andere in enkele Perry Mason films
gespeeld. Gastrollen in series als Diagnosis Murder, Nowhere
Man, Babylon 5 en Flipper. Ook heeft hij een aantal maal zijn stem
uitgeleend, bijvoorbeeld voor Battlestar Galactica, Animatrix en
Star Trek: Elite Force 11.
Ander werk van Dwight is nog: verteller voor 'The Unofficial Xfiles Companion' en Volume 2 daarvan, de 'Nitpickers's Fun and
Games voor Nest Generation Trekkers' en het audio boek 'Nitpicker's Guide for Next Generation Trekkers'.

Lieutenant Reginald Barclay 111 is een uniek persoon in het Star Trek
tijdperk van de 24ste eeuw. Hij is een zeer getalenteerde engineer,
maar daarnaast erg verlegen en weinig zelfverzekerd, hij heeft een
gebrek aan sociale vaardigheden. In een tijd waarin iedereen perfect lijkt te zijn, is het eigenlijk een verademing om eens een mens
te zien die wel fouten heeft. Zoals Dwight Schultz zelf eens heeft
gezegd: 'Barclay is een normaal mens op een schip vol goden'.
Barclay werkt vanaf 2366 op de U.S.S. Enterprise NCC 1701-D en
later op de Enterprise-E. Vanwege zijn gebrek aan sociale vaardigheden, heeft hij de neiging om meer tijd in het holodeck door te
brengen, waar hij wel de held met alle vaardigheden is, dan in
echte sociale situaties.
In 2369 blijkt dat Barclay lijdt aan een ernstige vorm van transporter-phobia, maar dit weet hij te overwinnen.
In 2373 ontmoet hij zelfs een van zijn grote helden, Zefram
Cochrane. In 2376 is het zijn belangrijkste doel om een manier te
vinden om te kunnen communiceren met de Voyager-crew, die
gestrand is in het Delta Quadrant. Hierin weet hij te slagen en hij
haalt zelfs op een gegeven moment de EMH naar hem toe, omdat
diens maker, doctor Zimmerman ziek is. Dankzij dit Pathfinder
project wordt Barclay eindelijk toch een gerespecteerd officier. Als
ons uiteindelijk een blikje in de toekomst gegund wordt (laatste
aflevering Voyager), is Barclay leraar geworden aan de Starfleet
Academie, is hij gepromoveerd tot commander en loopt hij over
van zelrvertrouwen ..
Reginald Barclay is te bewonderen in de TNG-afleveringen
Hollow Pursuits, The Nth Degree, Realm of Fear, Ship in a
Bottle en Genesis. Verder is hij te zien in First Contact en in de
Voyager afleveringen Projections, Pathfinder, Life Line, Inside
Man, Author Author en End Game.

Reglnald Barclay:
Dwight Schultz vertelt over het verschil tussen Barclayen Murdock
het volgende: 'Murdock is wie ik wil zijn, Barclay is wie ik ben'.
Wie is die Barclay dan?
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Readings: A Star Trek Fan

Kunje je herinneren wanneerje Star Trekfan werd?

~------...

Twee momenten eigenlijk. Ik ben van 1958 en werd dus op lagere
school leeftijd voor het eerst geconfronteerd met StarTrek. 11< herinner mij het kamertje achter de rookwarenwinkel van mijn opa en
oma in Leiden, waar ik op de grond onder de tafel lag te kijken naar
de eerste avonturen van Kirk en consorten op een kleine zwart/wit
TV. Ik begreep er nog niet veel van, maar ik weet wel dat ik het toen
heel spannend vond!
In die tijd, vanaf midden zestiger jaren, had je meerdere series die
op kinderen een behoorlijke impact hadden: Batman, Thunderbirds, The letsons. Ik heb nog kinderlekeningen die vol staan met
raketten, vliegende schotels en dergelijke
Echt fan werd ik eigenlijk met de eerste Star Trek bioscoopfilm
(1979), later gevolgd door The Next Generation op TV (1986). Dat
kwam ook doordat ik begin jaren tachtig serieus merchandise op
gebied van SF-seriesen -films ging verzamelen. Uit nostalgie naar
die eerste ervaringen in de zestiger jaren en gefascineerd door de
ideeën over SF-vormgeving in die tijd.

Hoe heeft Star Trekje leven of carriëre beïnvloed?
Liefde voor beeldende kunst is me met de paplepel ingegoten. Bijzonder vormgegeven series als Star Trek hebben er mede aan bijgedragen dat beeld, uitbeelding en verbeelding een belangrijke rol
in mijn leven spelen. Tekenen en schilderen hebben mijn voorkeur.
Ik koos dan ook een beroep in die richting: leraar tekenen en handvaardigheid. De afstudeerprojecten voor die vakken waren beiden
SF-georiënteerd! Midden tachtiger jaren was er echter nauwelijks
werk in het onderwijs. Ik ben na diverse omzwervingen uiteindelijk
DTP'er geworden. Iets heel anders, maar ook een vak waarin gevoel
voor juiste verhoudingen en compositie van belang zijn voor de
beeldvorming, op papier of beeldscherm. Digitale beeldbewerking
kwam hierdoor ook binnen mijn bereik, een vorm van 'beeldend'
bezig zijn die het tekenen en schilderen niet zal vervangen, maar
ernaast zeker zal groeien.
Vanuit deze achtergrond kijk ik dan ook graag naar films en tv-series
waarin - naast het spel van de acteurs - decor, special effects, props
en dergelijke van groot belang zijn om een overtuigende fantasiewereld neer te zetten. Star Trek boeit me echter niet alleen visueel.
De oorspronkelijke gedachte van Roddenberry: de hoop op een
betere toekomst, de hoop dat er een mensheid zal ontstaan die
onderlinge verschillen ten goede gebruikt en geschillen opgelost
heeft, inspireert. AI is het soms tegen beter weten in, als je hel
nieuws lokaal en globaal een beetje volgt. Ook het verwerken in de
serie van herkenbare menselijke problemen, morele aangelegenheden, zaken die je aan het denken zetten, spreekt me zeer aan.
Amusement en escapisme met enige diepgang!

Kwam dit voort uit eenspecifiekegebeurtenis of ging het geleidelijk?
Geleidelijk. In eerste instantie was Star Trek vooral een onderhoudende TV-serie, zeker toen ik er als kleine jongen naar keek. Pas
nadat ik me er meer mee bezig ging houden, groeide het inzicht in
de inhoud en de achterliggende gedachle en de waardering voor
de prachtige vormgeving.

Hoe reagerenje vrienden, familie en/of collega's?
Wisselend. Er zijn mensen in mijn omgeving die het raar vinden
dat je je zo intensief bezighoudt met een TV-serie. Maar ik ontmoet
ook veel gelijkgestemden. Er zijn collega's die de series waarderen
en tijdens de lunch een aflevering van de vorige avond ter sprake
kunnen brengen. Als met sommigen wat meer Trek-conversatie
gevoerd wordt, vragen andere collega's in de buurt zich wel eens
verbaasd af waar we het in hemelsnaam over hebben!

Wat zijn je favorieten in Star Trek?
Iedere serie heeft wel zijn plus- en minpunten, goede en slechte
afleveringen. Ik waardeer goed acteerwerk zeer, dus klassiek
geschoolde acteurs als Patrick Stewart hebben bij mij natuurlijk
een streepje voor, maar ook anderen in de diverse series presteren
goed. Het gaat mij echter vooral om het geheel van spel, inhoud en
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setting. Als dat overtuigt, is het goed.
In de nieuwste serie (Enterprise) zie ik tot nu toe qua inhoud helaas
wat weinig nieuwe ideeën. Visueel en qua spel is het allemaal prima
in orde, maar of dat voldoende is voor evenveel seizoenen als voorgaande series vraag ik me af.

Hoe actief benje als fan?
Het verzamelen doe ik vrij actief: merchandise op gebied van SFseries en -films in het algemeen, Star Trek materiaal in het bijzonder.
Vanwege de voorliefde voor aparte vormgeving vooral modellen
van diverse schepen en andere voertuigen, prop-replica's en goed
lijkende speelgoedversies van gebruiksvoorwerpen (phasers, cornmunicators, etc.).
Boeken: vooral de naslagwerken staan bij mij op de plank. De
Compendiums van de diverse series, Sketch- en Artbooks, Technical Manuals en dergelijke Deze komen ook van pas als ik voor de
TFD-conventies een kleine bijdrage lever voor de aankleding: ik zet
zaalnamen en verwijsborden op papier, spelend met het thema van
de betreffende conventie. Verder heb ik een abonnement op de
Star Trek Communicator en de Cinefex (een kwartaalblad geheel
gewijd aan special effects), ik koop het Engelse Star Trek Magazine
vaak los en een enkele keer ook andere SF-bladen als die Star Trek
artikelen bevatten. De series volg ik vooral op TV. Video/DVD koop
ik zeer selectief. Ik heb alleen de films en de pilot- en de slotafleveringen van de diverse series aangeschaft en enkele afleveringen die
er voor mij uitsprongen.
De conventies van de TFD en Utopia bezoek ik trouw, in het buitenland zelden.

Hoe lang ben je al TFD-lid en wat isje favoriete onderdeel van het
TFD-magazine en/of verenigingsactiviteiten?
Sinds april 1995 ben ik lid. Mijn favoriete onderdeel van de verenigingsactiviteiten is natuurlijk de conventie. Het ontmoeten van
gelijkgestemden, het rondneuzen naar nieuwe aanwinsten voor
mijn collectie en het zien van de nieuwste afleveringen, allemaal
heel leuk! Ik hoop dat de uitzendingen van de series op TV door
blijven gaan en voldoende geïnteresseerden zullen genereren,
zodat de vereniging voor en met voldoende leden al dit leuks kan
blijven doen.

Alsjij of iemand die je kent 78 jaar of ouder is en in een daad of
levenskeuzeten goede beïnvloedis door Star Trek,beantwoord dan
de in deze FanFocus gesteldevragen. Stuur dit per post (bij voorkeur
als Word-bestandop diskette) met vermelding van je volledige
adresgegevens,telefoonnummer, eventueele-mailadres en leeftijd
naar: The Flying Outeh, Postbus 135, 3500 AC Utrecht of digitaal per
e-mail: redactie@tfd.nl.Sluit minstens één fotoprint of digitale foto
(resolutie 300 dpi) bij.
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Voorgelezen
Door: Paul Ploeg
Titel:
Star Trek - The Lost Era: The Sundered
Auteur:
Michael A. Martin en Andy Mangels
ISBN:
0-7434-6401-X
Met The Lost Era is Pocket Books een nieuwe reeks boeken gestart
met eenzelfde thema, of in dit geval in eenzelfde tijd. The Lost
Era-reeks behandelt de belangrijkste gebeurtenissen in een voor
Star Trekfans nog vrij onbekende periode. De periode tussen de
lancering van de USS Enterprise-B en de veronderstelde dood van
Kapitein larnes T. Kirk - te zien in Star Trek Generations - en de
lancering van de USS Enterprise-D, 71 jaar later. The Sundered
speelt zich af in 2298, vijf jaar na de lancering van de Enterprise-B.
De USS Excelsior onder leiding van captain Hikaru Sulu krijgt van
Starfleet de opdracht ambassador Burgess van de Federatie te
vervoeren voor vredesonderhandelingen met de Tholians, waar
de verhoudingen niet bijster goed mee zijn. Dat beide partijen
elkaar al niet vertrouwen, komt al gauw naar voren. Ze houden
namelijk beiden iets voor de ander geheim. Captain Sulu blijkt, in
opdracht van Starfleet, stiekem spionagesatellieten in de ruimte
van de Tholians te hebben gelanceerd. De Tholians hebben ook
iets te verbergen voor de Federation. Ze zijn in oorlog met een
ander ras, genaamd de Neyel, waar ook weer iets bijzonders mee
is. Wanneer tijdens de vredesonderhandelingen de ambassadeur
van de Tholians aan boord van de Excelsior door andere Tholians wordt vermoord en beide geheimen uitkomen, breekt de hel
los. Er moet nu alles aan gedaan worden om een totale oorlog te
voorkomen.
Met The Sundered als openingsboek in deze reeks is Pocket Books
goed begonnen. Er word goed gebruikt gemaakt van de bekende Star Trek-geschiedenis (o.a. VOY-episode 'Flashback'). Oude
bekenden als [anice Rand en Christine Chapel maken hun rentree
evenals lieutenant Tuvok. Ook L.I. Akaar (bekend van TOS-episo~
de 'Friday's Child') wordt ingezet, hier nog als hoofd beveiliging.
Akaar werd eerder gebruikt in de Deep Space Nine-reeks 'Mission
Gamma', waar hij de rang van admiral heeft. Hoewel het in het
begin even wennen is, is de ontwikkeling van de Neyel uitstekend
uitgedacht .

Titel:

Star Trek - The Lost Era: Serpents
Among The Ruins
David R. George 111

Auteur:
ISBN:
0-7434-6403·6
In het tweede deel van The Lost Era-serie bevinden we ons dertien
jaar na de gebeurtenissen uit deel één. De verhoudingen tussen
de grootmachten in het Star Trek-universum zijn niet optimaal. De
Klin~ons zijn zich nog steeds aan het herstellen van de ramp op
Praxis. Ze hebben dan wel het Khitomer-vredesverdrag gesloten
met de Federation, maar dat wil nog niet zeggen dat alle Klingons
er blij mee zijn. De relatie tussen de Romulans en de Federation
w?rdt alsmaar slechter. Na de eerdere mislukking met transwarp
(zie Star Trek 111), lanceert de Federatie een nieuw experimenteel
type sterrenschip. Ook dit experiment komt rampzalig aan haar
einde. De ramp gebeurt echter vlakbij de Romulan-Federation
grens. De Romulans beschuldigen de Federation van het ontwikkel~n van een nieuw massavernietigingswapen, wat tegen
onderlmg gemaakte afspraken zou zijn. Oorlog lijkt onvermijdelijk. Beide kampen sturen oorlogsschepen naar de grens. Ook
de USS Enterprise-B onder leiding van captain [ohn Harriman en
Demora Sulu, die inmiddels tot commander is gepromoveerd, is
onderweg naar de grens. Wanneer Harriman hoort welk Romulan
schip zich aan de andere kant van de grens bevindt, weet hij dat
een confrontatie met zijn aartsvijand niet te vermijden is. Admiral
Vokar, de hoogst geplaatste militair van Romulus, heeft al jarenlang een persoonlijke vete met [ohn Harriman. AI deze gebeurtenissen leiden tot het Tomed-incident.
'Serpents Among The Ruins' is een uitstekend vervolg in de Lost
Era-serie. De actiescènes volgen elkaar in rap tempo op. De problemen in de privé-levens van de hoofdpersonen blijven daarnaast
ook niet onderbelicht. De moeizame relatie tussen [ohn Harriman
en zijn vader geeft aan dat zelfs het leven van een Starfleetofficier
niet altijd over rozen gaal.
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Titel:

Star Trek - The Lost Era: The Art Of The
Impossible
Keith R.A. DeCandldo
0-7434-6405-2

Auteur:
ISBN:
In de Deep Space Nine-aflevering 'The Way of the Warrior', zien
we hoe de Cardassian kleermaker Garak door een aantal Klingons
in elkaar geslagen wordt. Tijdens de behandeling in de ziekenboeg van Deep Space Nine hebben Garak en doctor Bashir het
over de relatie tussen de Cardassians en de Klingons. Daarbij komt
het beruchte. achttien jaar durende. Betreka Nebula-incident ter
sprake (2328-2346). Dit incident is de rode draad in 'The Art Of
The lrnpossible', Tijdens het onderzoek van een planeet door de
bemanning van een Cardassian ruimteschip in een deel van de
ruimte dat door niemand geclaimd is. vinden ze het wrak van
een historisch Klingon ruimteschip. AI gauw komen de Klingons
erachter en beide volken eisen de planeet voor zich op. Het conflict is geboren. De Federation wordt gevraagd te bemiddelen.
Ambassador Curzon Dax komt met een oplossing waar geen van
alle partijen echt blij mee is. Spoedig ontstaan er bemoeienissen
van iedereen die zich maar een beetje belangrijk voelt: de geheime diensten van de Cardassians, de Klingons en de Federation
voorop. Maar ook de Romulans bemoeien zich ermee. ondanks
het zelf gekozen isolement niet onbetuigd. Naast dit conflict.
wordt er in dit boek ruimschoots inzicht gegeven in alle andere
gebeurtenissen die zich in deze tijd afspelen. De interne strijd in
het politieke leven van de Klingons. vooral de vijandschap tussen
het Huis van Mogh en het Huis van Duras wordt steeds groter.
Ook het privé-leven van lan Andrew Troi en zijn Betazoid echtgenote. twaxana, wordt uitgebreid beschreven.
Keith RA DeCandido schrijft op een boeiende wijze over een
hectische tijd in de geschiedenis van het Star Trek-universum.Dat
het zo boeiend is. komt mede doordat er veel belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden. Deze gebeurtenissen kennen we alleen uit
de vermeldingen die er van worden gemaakt in diverse afleveringen van The Next Generation en Deep Space Nine. Is er niets
negatiefs over dit boek te melden? Ik heb het niet kunnen vinden.
De kwalificaties voor de delen één, twee, en drie zijn goed, beter,
best. Als de delen vier, vijf en zes ook zo goed zijn belooft dat veel
goeds voor de toekomst.
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Titel:

Star Trek - Deep Space Nlne: Prophecy
and Change
Diversen
0-7434-7073-7

Auteur:
ISBN:
Na de formule eerder te hebben toegepast bij het boek The lives
of Dax, probeert Pocket Books het nu uit bij Prophecy and Change.
Men heeft een aantal bekende en minder bekende Star Trekschrijvers gevraagd een verhaal te schrijven. De bekendere schrijvers
zijn onder andere Keith R.A DeCandido en [effrey Lang. Deze verhalen zijn vervolgens bij elkaar gevoegd tot een compilatie met
bovenstaande titel. Prophecy and Change is een verzameling van
verhalen die zich afspelen op bepaalde momenten in de serie. Vaak
na een aflevering of tussen twee afleveringen in. Het boek begint
met een inleiding die gebaseerd is op het verhaal zoals verteld in
de DS9-episode The Visitor. In deze aflevering vertelt een oude
jake Sisko in een alternatieve toekomst verhalen aan een beginnend schrijfster. Het eerste verhaal is getiteld Ha'mara en speelt
zich af vlak na de pilot. Emissary. Commander Benjamin Sisko
brengt samen met major Kira een bezoek aan Bajor. Het wantrouwen van Kira ten opzichte van alles wat met de Federation of de
Cardassians te maken heeft, is hier nog behoorlijk groot. Kira kan
nog steeds niet begrijpen waarom Kai Opaka vindt dat Sisko de
door de Profeten gestuurde afgezant is. Sisko probeert langzaam
het vertrouwen van Kira te winnen maar dat gaat, zachtjes uitgedrukt, absoluut niet gemakkelijk. Gedurende de rest van de tien
verhalen loopt men langzaamaan door de hele zeven jaar Deep
Space Nine. Hierbij speelt bijna elk van de hoofdpersonen uit de
serie wel een keer de hoofdrol. In The Orb of Opportunity is het
Nog. die van de volgzame hulp in de bar van zijn oom Quark verandert in iemand die wat van zijn leven wil maken. Hij besluit zich
aan te melden bij Starfleet. Andere hoofdrollen zijn weggelegd
voor jake Sisko en Tora Ziyal, die zeer tegen de zin van Gul Dukat
en Damar. vriendschap met elkaar sluiten tijdens de bezetting van
Deep Space Nine. Het boek eindigt met een verhaal geschreven
door Andrew Robinson (Garak), getiteld The Calling. Dit is een
vervolg op diens eerder verschenen boek 'A Stitch in Time', dat
zich afspeelt in Cardassia nadat de Dominion daar is vertrokken. Is
de formule ditmaal ook geslaagd? Als Deep Space Nine-fan moet
ik concluderen van niet. Toegegeven, er zitten een aantal goede
verhalen tussen. Vooral 'Foundlings' van jeffrey lang, 'The Devil
you know' van Heather jarman en 'The Calling' van Andrew Robinson steken er bovenuit. Maar de rest komt bij mij in de categorie
'meer van hetzelfde'. Thema's en verhalen zijn al eerder gebruikt.
alleen de details zijn iets veranderd. Voorbeeld van het laatste is
•... love I not honor more', dat je net zo goed de titel The House of
Quark, part 11zou kunnen geven.
Conclusie, Deep Space Nine-fans kunnen beter wachten op het vervolg van de Mission Gamma-reeks, getiteld 'Unity' van S.D.Perry
als men iets nieuws over Deep Space Nine wil lezen.
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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
E-mail:
info®tfd.nl
Website:
www.tfd.nl

Het bestuur van The Flying Dutch ziet er als volgt uit:
Voorzitter
EriCvan der Ven

Penningmeester
Engelina Wessel

Secretaris
Adrie Baak

Public relations
Frank Maurits

Zakelijke contacten, advertenties
Johan de Wolff

Vrijwilligerscoördinatie
Ronaid Gordijn

Evenementencoördinatie
René Caminada

De volgende personen zijn aanspreekpunt
functies binnen de vereniging:

voor overige

Ledenadministratie
Chantal Scholten
tfd@tfd.nl

Conventiegroep
Marc Ghijsels
james_t_fazar@hotmail,com

Redactie
Harrn-lan Wieringa
redactie@tfd.nl

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

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

Lid
worden
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:
~ 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 retou~ 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
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 volgendezakengeven korting 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
Lengweg 82, 3192 BL Hoogvliet

Simtasia
Nieuwe Haven 116, 2801 EC Gouda

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

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33, 5611 JSEindhoven

Twilight Zone
Voorstraat 432, 3311 CX Dordrecht

Card fit News strips
Agnietenstraat 12, 2801 HX Gouda

Hobby Modelbouw Dordrecht
Voorstraat 360, 3311 CX Dordrecht

Wonderland
Soembawastraat 54a, 1095 XC Amsterdam

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 schrikkenom 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
reizenuiteindelijk 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
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helemaal inleven in de conventie en zich daar dan ook helemaalop kleden. Iedere avond was er een ander thema en een hoop conventiegangers hadden voor iedere avond een ander kostuum bij zich. Het blijft
iedere keer weer 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 Wolft 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 Star Trek Universe.
Dutch profit rule #5
If you spend your money lt can't be stolen.

Grand Nagus
(Als je je geld uitgeeft kan het niet gestolen worden.)

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

3 juli
Befgium Voyage Club fandag
Lokatie:
Leuven, België
zie ook: www.bvc.be

12 augustus
Kamper Stripspectakel
Lokatie:
Kampen
Het stripspectakel waar de TFD als vanouds bij aanwezig is, Veel strips,
maar ook veel sf!

12 september
Floralia Corso
Lokatie:
Frederiksoord
Een bloemencorso in deze agenda? Jazeker, want de corso staat
geheel in het teken van de televisieseries van weleer, De TFD loopt
mee met zoveel mogelijk in stijl verklede fans en zij showen het
aanwezige publiek de nodige materialen (phasers, triccders. Klingon
zwaarden, etc.) uit het TOS tijdperk! Wil je meedoen, neem dan
contact op met de TFD!

1-3 oktober

Ferertgi Ru/osof A'quisition
• 242: More is good .., all is better.
~ 97: Enough .., is never enough,
# 57: Cood customers are as rare as Latinum: Treasure thern.

CrossroodsCol/ulib/es Ru/e of kquisitiOrt
#

1:

TFD members always receive

10 % discount

(op _00" """ TfDledtnkoorl)

wwwcrossrosas-cottectttües.com

Califeo 7
Lokatie:
Gasten:

Swisshotel in Neuss, Duitsland
Patrick Stewart, Roxann Dawson, Robert Duncan
McNeil, Patti Yasutake, Jonathan Del Arco, Patrick
Kilpatrick
zie ook: www.galileo7.de
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23/24 oktober
Utopia V conventie
Lokatie:
Scheveningen
Gasten:
Robert Beltran
zie ook: www.utopiasite.com

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

Financieel Advies

Meld je nu aan: tfd_hotnews@hotmail.com

1l<!"~~uNO SUBTITLES
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Origiual Motion Picture COlllpWI,V
iVij leverenmiddelspostorder verkoop.;..
• Alle' (
en andere SM J J scnc: zonderondertlteling
• Amerikaanse NTSC-VH$ import
• Import van DVD's en CD's
• Science Fierion Mcrchandisc
• StarTrek Uniforms en (gesigneerde) fotn's
Bij vaste verzending van series géén verzendkosten,

So!'ry! No Subtitles> Postbus 412. 2180 AK Hillegom
Tel.: I
•• Fax: 0252 - 52 55 28
E-mail: info@sony,demon,nl• Website: www.sorry.dcmon.nl

TOTAAL RUIM 25.000 TITELS LEVERBAAR
TFD magazine

Hypotheken
Financieringen
Pensioenen
Verzekeringen

Doornweg 8 - Apeldoorn - Tel. 055 355 1972

www.ernst-advies.nl
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Replicator: Room~
The Flying Dutch magazines te koop
De volgende bladen zijn na te bestellen bij onze verzendservice. Het
kan voorkomen dat een blad bij de verzendservice is uitverkocht,
maar nog wel via de TFD stand te verkrijgen is. Als u een bepaald
nummer zoekt, is het dus raadzaam om tijdens een activiteit van de
vereniging even bij de stand langs te lopen. De nummers waarbij
'uitverkocht' staat, zijn echter ook bij de stand niet meer leverbaar.
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Te Koop
Star Trek bioscoopfilms, videobanden
Nederlands ondertiteld. Delen 1 r/M 9
vraagprijs e45,Arthur Schulte, 0255-533581

naar:
Uniform top met rits zoals gedragen door
Picard in TNG e58,- , Communicator
TNG + 4 pins (metaal, mooi) voor e45 rArnoud Blok, 010-4188542
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Gezocht

~

Star Trek type 2 phaser of ticorder
(werkend) voor een redelijk prijsje.
Jurgen van Heertum,
073-6414492,
hlingQn@academy.FOI.r1l.
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Heb jij ook spullen of materialen die je
wilt ruilen, verkopen of ben je ergens
naar op zoek? Dan is de ReplicatorRoom
precies wat je zoekt! In deze rubriek kun
je namelijk qrotis: adverteren! Vulde bon
hiernaast volledig in en stuur hem op
The Flying Dutch o.v. v. Replicalor Room,
Postbus 735, 3500 AC Utrecht
The Flying Dutch neemt geen
verantwoording voor de inhoud van de
advertenties die geplaatst worden in deze
Replicator Room.Advertentiesdie illegale
kopiën aanbieden worden geweigerd.
• Commerciëleadvertentieskosten e 0,75
per regel
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