




Inhoud

THE FLVING DUTCH
Postadres:
Postbus135, 3500 AC Utrecht
Lidmaatschap:
€ 20,00 perjaar
Telefoon: 06 - 55 90 75 43
Fax: 0181 - 6871 53
E-mail: info@tfd.nl
Website: www.tfd.nl
Gironummer: 3237,505 t.n.v.
TheFlyingDutch, Schiedam
De re9aclie [s via bovenstaand
adr te ber~iken of per e-mail:
rcögctie®tfd.nl

Redactie:
[oyceCCl,lrlS~~rankMaurits, llonka R~:
be{gen, lvIarc Ghljsels,Hayley E.Ma
laikà,lies Poulisse,Adam Chapman
Medewerkers aan dit nummer:
laclcand the big C, En~ina Wessel,
Hendrik [an Brakels,Harm Koopman,
KirstenBloemsma, JaapWillekens,
Bob Driessen,lqwe~decks, ~ EMH
Vormgeving:
AdamChaprnan
CoverFoto:
Bob Driessen
Druk:
Printscript.Amsterdam

TFD magazine

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van dé Nederlandse Star Trek
vereniging

02 Nieuws

03 Column Paramount

07 EMH

09 Lower Decks

09 Simulate!

12 Poster

14 Uit de doos

20 Tricorder readings

22 Verenigingsnieuws

23 Agenda

24 Replicater room

\...

THE FLVING DUTCH Nieuwsbrief 19

Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder de schrifte
lijke toestemming van de redactie
en auteur Alle teksten blijven eigen
dom van de auteur. Voor verdere
informatie en een aanvraag voor
overname kunt u con!ác~ op
neinlil'\. mell de $Oor{lré~ meur

De redactie gaa ervan uit dat de jn·
gelonden kopij afkomstig is van de
inzender, tenzli uitdrukkelijk anders
vermeld
De aansprakelijkl1eidvoor het auteurs
recht van ingezonden kopij ligt dus bij
de inzender.De redactiebehoudt zich
het recht, zonder opgaaf van.redenen,
ingezonden kopIj niet te plaatsen,
noch terug te sturen.

Copyright 1997 by Paramounl
Pictures. StarTrek is registered and
trademarkand relatedrnarksare
lrademarksof ParamountPictures.
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Thunderbirds are
GO!

Redactioneel
Op het moment dat dit magazine bij jullie in bus ligt, zijn

er alweer een aantal Voyager DVD-boxen uit en ook een
Special Edition film. Hopelijk geniet iedereen die deze

gekocht heeft er met volle teugen van. Ook de afgelopen paar
maanden is weer het een en ander gebeurd. Echter nu wel leuke
dingen: zo zijn er onder andere enkele mensen uit de vrijwil
ligersgroep in het huwelijksbootje gestapt. Bij dezen nog van
harte gefeliciteerd!
Bovendien heb ik het leuke vooruitzicht dat ik eind augustus naar
de '[arnes Doohan Farewell Convention St Tribute' in LosAngeles
ga, samen met nog enkele anderen. Hierover kan u natuurlijk
alles lezen in een volgend magazine. Met hopelijk een aantal
mooie foto's erbij.
Rest mij nu nog u allen veel leesplezier toe te wensen met dit
nummer, met hierin een klein uitstapje naar een non-Trek onder
werp: namelijk de Thunderbirds film. Maar deze is weer geregis
seerd door [ohnathan Frakes(Riker, TNG), dus heel ver afdwalen
doet de redactie nu ook weer niet.
Met mijn motto's 'live long and prosper' en 'carpe diem' sluit ik
ook dit stukje weer af. Tot de volgende keer...

-(~----~----------~----~~~--~~~~================~----~~"
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Door: Joyce Geurts en Marc Ghijsels.

Ook de afgelopen maanden is weer het een en ander, gerelateerd aan Star Trek,
gebeurd. Hier komt een overzichtje van die maanden, dat wil zeggen vanaf het
nieuwsoverzicht uil het vorige magazine tot het moment waarop dit magazine in

productie gaat, zo'n twee maanden voordat het bij u in de bus ligt.
Heel recent nieuws is dit dus niet, dat is gewoon onmogelijk. Voor degenen die dat willen
is internet toch het meest voor de hand liggende medium (www.tfd.nl).
Voor deze nieuwsrubriek hebben we, in aansluiting op hetgeen een lezer heeft geopperd
in een ingezonden brief, geprobeerd iets meer aan 'roddels' en 'geruchten' te vinden.
Over Star Trek XI heeft Marc wat kunnen vinden, maar let wel, dit is nog niet bevestigd,
dus neem het vooral (nog) niet voor waar aan.

Net 5.) Daarnaast ontwikkelt hij een serie
voor het Amerikaanse Sci-Fi channel met
Robert Picardo (EMH, VOV) en Brent Spi
ner (Data, TNG).

,
olene Blalock (T'Pol, END speelt, even
als Robert Picardo, een rol in de serie
targate SG1. Ze speelt hierin een [affa,

genaamd lshta, Ze vertolkt deze rol tot nu
toe in een tweetal afleveringen. Eén in sei
zoen zeven en één in het achtste seizoen.

l inda Park (Hoshi, ENT) en Tom Hardy
(Shinzon, Nemesis) verschenen in mei

samen op het toneelpodium in Londen. Ze
speelden in het stuk 'Roger and Vanessa'
van Brett C. Leonard.

Anthony Montgomery (Mayweather,
ENT) is bezig met een documentare

over zijn grootvader, de jazz guitarist [ohn
Leslie Montgomery, beter bekend als Wes
Montgomery.

Kim CattraII, bekend als Valeris uit Star
Trek VI en als Sarnantha uit 'Sex and

the City' (voor de jonge fans als moeder
van Britney in de film 'Crossroads'), gaat in
een film spelen over een kunstschaatsster
die na het beëindigen van haar carrière
een jong, veelbelovend talent gaat trainen.
Deze jonge schaatsster wordt gespeeld
door Michelle Trachtenberg, bij velen be
kend als Dawn uit 'Buffy, the Vampire Slay
er'. Het betreft hier een Disney-productie
genaamd 'lee Princess' en de bedoeling is
dat deze film in 2005 uitkomt.

Acteurs:
Ineen eerder magazine werd in deze ru
briek melding gemaakt van het feit dat

james Doohan (Scotty, TOS) met pensioen
gaat, althans hij zal zich gaan terugtrekken
uit het conventie-circuit. Gezondheidspro
blemen liggen hieraan ten grondslag. In di
verse bronnen wordt gemeld dat Doohan
naast de ziekte van Parkinson en Diabetes
nu ook nog te kampen heeft met de ziekte
van Alzheimer. Hij zal nog op één conven
tie verschijnen, de '[arnes Doohan Farewell
Convention and Tribute', die het laatste
weekend van augustus plaats zal vinden in
Los Angeles. Meer informatie hierover op
~~.a~.,ÇQm. Oorspronkelijk zou
deze conventie in juni geweest zijn. Echter
in verband met het krijgen van een ster op
de 'Hollywood Walk of Farne' op dinsdag 1
september zijn de data gewijzigd.

W illiam Shatner (Kirk, TOS) gaat sa
men met Robert Wagner ('Hart to

Hart') en Lee Majors ('The Six Million Dol
lar Man') deelnemen aan een 'rnovie of
the week' project van ABC. Ze spelen hier
in drie gewezen acteurs die een detective
bureau beginnen. Ze gebruiken dan hun
ervaringen in het spelen van actiehelden
voor het bestrijden van echte criminelen.

Patrick Stewart (Picard, TNG) schijnt aan
de media verteld te hebben dat hij we

derom de rol van professor Charles Xavier
op zich gaat nemen voor de derde X-Men
film.

A lexander Siddig (Bashir, DS9) heeft in
een interview in het Star Trek Magazi

ne verteld dat hij zeer goede herinneringen
aan zijn tijd in DS9 heeft, zeker omdat hij
van tevoren al een Star Trek fan was. Zijn
interpretatie van Bashir heeft hij dan ook
voor een groot deel gebaseerd op hetgeen
hij gezien had van McCoy en Crusher, zijn
'voorgangers'. Momenteel is hij bezig met
het filmen van een film van Ridley Scott
(Allen), genaamd Kingdom of Heaven.

Robert Duncan McNeili (Paris,Voy) blijft
druk aan het regisseren. Hij regisseerde

de afgelopen tijd onder andere voor The
O.C. (Sinds eind juni terug op de buis bij
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Diversen:
Trekkies 2, de documentaire die Denise

Crosby gemaakt heeft als vervolg op
haar eerder gemaakte Trekkies, zal in de V.S.
op 31 augustus op DVD verschijnen. Voor
deze tweede documentaire heeft Denise
zich niet beperkt tot Noord-Amerika, maar
is ze op diverse locaties geweest. Hierbij
onder andere Duitsland, waar ze vorig jaar
tijdens Fedcon gefilmd heeft. Verder is ze
zo ongeveer de halve wereld afgereisd, van
Engeland tot Servië tot Australië tot Brazilië.
Naast de documentaire staat er ook com
mentaar op van filmmakers: waaronder
Denise zelf en van samenstellers ervan. Te
vens 20 verwijderde scènes: korte films van
Trekkies Brian Dellis en Gabriel Koerner en
enkele voorbeelden uit eerder werk van Ro
ger Nyland, eveneens een filmmaker wiens
commentaar erop staat.

De Beastie Boys bewijzen eer aan TOS
in de videoclip van hun nummer

'Ch-Check it out.' In de opening van de clip
worden drie leden van de band in TOS-uni
formen neergestraaid en beleven ze avon
turen in de stad, een restaurant, de Florida
Everglades en vervolgens in New Vork. Ze
bevechten elkaar onder andere met lirpa's
(Vulcan wapens uit 'Amok Time') en later
schiet één van hen de andere twee dood
met een phaser. ---:::a

Brannon Braga (ENT executive producer)
denkt erover om terug te treden uit de

productie van Enterprise, zodat anderen
meer verantwoordelijkheden kunnen krij
gen.

Duitse wetenschappers die zich bezig ge
houden hebben met de na-effecten van

de 'big bang', zijn tot de conclusie gekomen
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we zelfs personages uit Enterprise
laten meespelen. Alles is mogelijk in Star
Trek' voegt hij er lachend aan toe.
Er zijn nog geen echt officiële gespreken
gevoerd over een nieuwe film maar Ber
man heeft wel al een titel in het achter
hoofd.
'De volgende film wordt Star Trek 12.'
grapt Berman. 'Kwestie van weer een
even nummer te hebben' voegt hij er al
lachend aan toe.

Diversen:
Trekkies 2, de documentaire die Denise

Crosby gemaakt heeft als vervolg op
haar eerder gemaakte Trekkies, zal in de
V.S. op 31 augustus op DVD verschijnen.
Voor deze tweede documentaire heeft De
nise zich niet beperkt tot Noord-Amerika,
maar is ze op diverse locaties geweest.
Hierbij onder andere Duitsland, waar ze
vorig jaar tijdens Fedcon gefilmd heeft.
Verder is ze zo ongeveer de halve wereld
afgereisd, van Engeland tot Servië tot Au
stralië tot Brazilië. Naast de documentaire

staat er ook commentaar op van filmma
kers:waaronder Denise zelf en van samen
stellers ervan. Tevens 20 verwijderde scè
nes: korte films van Trekkies Brian Dellis en
Gabriel Koerner en enkele voorbeelden uit
eerder werk van Roger Nyland, eveneens
een filmmaker wiens commentaar erop
staat.

De Beastie Boys bewijzen eer aan TOS
in de videoclip van hun nummer

'Ch-Check it out.' In de opening van de
clip worden drie leden van de band in
TOS-uniformen neergestraald en beleven
ze avonturen in de stad, een restaurant,

StarTrek XI Roddels zallop.en maar h~t is ~én van de
moqelijkheden, Misschlen kunnen

Er beginnen steeds meer roddels te
verschijnen over een mogelijk elfde

StarTrek Film. Een reporter van het Ameri
kaanse blad Cinescape vroeg Rick Berman
of Star Trek films nog wel rendabel zijn.
'Je mag er rustig vanuit gaan dat er een
nieuwe film zal gemaakt worden' zei Ber
man. 'Star Trek films hebben altijd geld in
het laatje gebracht voor Paramount. Voor
de studio hangt er ook geen enkel risico
aan vast, ze weten gewoonweg dat deze
al het geld dat ze erin steken, dubbel en
dwars terugverdienen. Tot nu toe heb
ben alle films, zelfs de zogenaamde flops,
altijd winst opgeleverd. Nee de fans mo
gen rustig op twee oren slapen, Star Trek
is nog lang niet aan zijn zwanenzang toe.
Althans, toch niet op het grote scherm.'
Aldus een zelfverzekerde Berman.

Brent Spiner schrijft Data toch nog niet
af: Brent had al een aantal keren aan

gegeven dat hij te oud zou zijn om nog
langer de rol van Data te kunnen spelen.
Maar in een interview op de Britse BBC
Radio Swindon, liet Spiner horen dat Ne
mesis het zo goed gedaan heeft aan de
boxoffice, dat Data misschien toch nog te
rugkomt. Ook hij bevestigt de geruchten
over een 11e film.
Hij noemt het een 'crossover movie'. 'Het
was aanvankelijk de bedoeling dat Neme
sis de laatste reis van de Next Generation
bemanning zou zijn,maar de film draaide
zo goed dat we er met zijn allen nog een
tje gaan maken. Deze keer zullen er wat
mensen van Enterprise bij zijn en een aan
tal mensen uit de verschillende spin offs
aldus Spiner.
(Bron: \I\.IW_w.ilintitcoolnews.com)

To boldly go ... DVD. waarschifhlijk,dus ook bij jul-
De langverwachte releasevan Star Trek: ir~e Original lie thuis. Het is ongelooflijk hoe
Seriesstaat in de planning. Het eerste sei~oen van TOS populair deze serie iS'.\visten

verschijnt op 26 augustus en de voorbereiçfj~en voor d~~ jullie dat overal ter wereld TOS
blijde gebeurtenis zijn in volle gang. Het e~l}te stizoen Qe)'taat de pogulairste s~jie iS'behalve
uit maar liefst 8 discs en is volledig ge'remaster'd, Di~hou(ll{,j; IJ l~i!y'f'O~g9r"ar)~~,\}Ryager is het
dat de serie beeld voor beeld verbet~rd is naar de~waliteit dié be'st:~el<ekenop TV. Zou Rat te
we vandaag de dag gewend zijn van DYD. (Deze techniek word danken zijn aan de vrouwelij~e~
ook vaak gebruikt om oude LP'so~ CD te zetten. Denk maar aan \"pitein? ;-) Het zou zomaar' ku,r-
de muziek uit de '60's en '70's). Hièr.hoort natuurlijk ook een !Mn. De zomermaanden wordéh
geheel nieuw geluid bij: Dolby 5.1 surround sound. St'\" T~ekmaanden! Houd w'fJw.
Er zijn slechts weinigen die de serie cOlflpleet op vidJo heb·f par\1f0!:\_Qt.nl in de gaten voor éle
ben en daarom is hel voor vele fans laljg wachten g~weÎl . De I~ats,t~iM'ormW:ieover alle Sta~Trek
seizoenen twee en drie komen respecti~velijk op' 28~kWbet en 9 prb1l._l.lcteno~~ve. Of wat' je~g
december 2004 uit op DVD. Dezeb'èide,seiz~e.v(~ be~~an ieder meer~iI weten .!I
uit 7 discs. / 'U Spoc . ~octor, YO({ mav r'J fure tne corn-
Met de uitgave van Voyager en TOs'ZQu je bijna vergeten dat mon co~, 'l (
er ook nog een Special Edition DVD uitkomt, op 30 september:
Generations. Bestaande uit twee discs met daarop vele, vele
extra's. Voor de echte fan natuurlijk onmisbaar in een complete
StarTrek collectie.
DVDVoyager seizoen 1 ligt al vffier een'tijdj~ in d~ winkels. en !M.

Mounlain Talk

Paramount liet altijd doorschemeren dat
'Nemesis' de laatste Next Generation

film zou zijn.
Hoewel Berman Picard en de Enterprise-E
bemanning nog lang niet afschrijft, speelt
hij toch met een idee dat al langer in de
Trek filmwereld de ronde doet; namelijk
een combinatie van verschillende figuren
uil de verschillende TV series. 'Misschien
dat DS9's captain Sisko een kandidaat is
om op het witte doek te verschijnen. Maar
ook René Auberjonois is een geweldige
acteur, hij was immers changeling Odo.
Colm Meany, alias Miles O'Brien is nog zo
iemand. En ook jeri Ryan, wie kent haar
niet als Seven of Nine. Ik kan me niet voor
stellen dat men haar niet op groot scherm
zou willen zien. Er zijn combinaties ge
noeg. Ik zeg daarom niet dat dit ook zo

Vriendelijke groeten!l ~
Ruth de Jager
jr. Product Manager
wwW.paramouot.6h·vWw.paratnount.be
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Door: loek and the big C de opnames van
sprek tussen
zullen

, The A-Team' ontstond een levendig tweeqe
Dwight en Dirk dat we nu

weergeven. Het werd
ons zeer duidelijk
dat de draaidag
in etappes werd
opgenomen.
Eerstwerdende

Op 8 en 9 mei 2004 werd in Berkel-Enschotde New StarCon ge
houden.Op dezenieuweconventiewaren veelacteursaanwezig.
Vooronswashet erg leukom te horen dat Dwight Schultzer ook
was.Omdat we vrijdag voor de conventie al op de lokatie aanwe
zig waren kregenwe de gelegenheidom een interview te houden
met Dwight. Naeen langedag wachten, kondenwij vlakvoor het
eten eenhalf uurtje met Dwight praten. Deheledag stond volop
in de belangslelling bij de media en er werden veel interviewsaf
genomen bij de in groten getale aanwezigeacteurs.ToenDwight
op ons af kwam lopen, werd hij vergezeld door Dirk Benedict.
Dirk vroeg aan ons of hij bij het interview mocht zitten omdat
hij bangwas in slaapte vallen door de lange reisdie ze achter de
rug hadden. Ze hadden beiden al 26 uur niet geslapen.Omdat
Dirk onder de ScienceFiclion fans bekend is als Starbuck uit de
TV-serieBattlestarGalacticahadden wij er geen bezwaar tegen.
Wieweel wat heL'ons' nog zou kunnen opleveren.Webegonnen
het gesprek in het restaurantmet een verfrissingerbij. Het werd
eenzeergezelligen geanimeerdgesprekwaarbij de vragen soms
zo uitgebreid beantwoord werden dat het antwoord niets meer
met de vraag te maken had. Beideacteurswaren erg
omdat ze na aankomstin Nederlanddirect door gegaan
warenmet hel gevenvan interviews.Wij waren ook
de PA's(PersonalAssistants)van Dwight en Dirk
en zo werd een interview van een half uur
eigenlijk eenavontuur van 48 uur.

einde van de
dag werden
de rollen van

Face en

De eerste vraag aan Dwight was of er
veel verschil is in het spelen van de
personages van lieutenant Bare/ay
en Murdock uit 'the A-Team'. Kun
je iets vertellen over die twee
personages en over de twee
series? The A-Teamwas een
geweldige ervaring; hoewel
het eenbitterzoeteervaring
was.Wezijn slecht behan
deld, ondanksdal de fans
de serieschillerend von
den. Mel StarTrekhad ik
niet zoveel te maken. Ik
heb maareen paarkeer
meegedaan over een
periodevan 11jaar.Bij
StarTrekwerd ik met
uitzonderlijk respect
behandeld, door
zowel de acteurs,
als al de andere
medewerkers.Bij
Star Trek kreeg
je een her
schrevenscript
vanzelf, ter-
wijl bij , The
A-Team' je
om de her
schreven scripts
moest smeken, zo
hoort hel niet. Bij
Star Trek had je het
gevoelmet professio
nalste werkenen dat
geert je het gevoelbij
de familie Lehoren.

Toen we vroegen
hoe het ging tijdens

.4
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Murdock ingevuld. Daardoor hadden de 'sterren' het beste licht
van de dag en moesten de andere acteurs het met het slechtere
daglicht doen. Wat het voor de acteurs moeilijk maakte was dat
er niet altijd een tegenspeler aanwezig was.

De sfeer was ook niet geweldig. Dwight vertelde dat hij op een
gegeven moment zijn camper

moest inruilen voor een
plaatsje bij de stunt
mensen. De werk
omstandigheden
voor de acteurs
waren zeer slecht.
Er kwamen steeds
nieuwe schrijvers
en de studiobazen
wilde eigenlijk van
de serie af. Maar
omdat de serie op
nummer , stond
was dat niet zo
gemakkelijk. Het
is zelfs zover geko
men dat de acteurs
staakten om be-

foto: EriC vld Ven

TFD magazine

gensbeiden een unicum in de TV-wereld.

Ook kwam het beruchte bezoekvan 'TheA-Team'aan Nederland
ter sprake.George Peppardkwam op een ochtend uit zijn cam
per met een uitnodiging om op bezoek te komen bij 'The Dutch
RoyalPrincess'die een grote fan van de seriezou zijn. Peppard
voelde zich zeer vereerd met de uitnodiging. Toen drie dagen
laterde andereacteursook eendergelijkeuitnodiging kregenwas
de lol er bij Peppardaf en noemde hij het een normale promotie
tour. Dit werd door de studiobazentegengesproken.Ondanksdat
ze vermoedden dat het toch een promotietour zou worden, zijn
Dwight, Dirk en Mr. T. naar Nederland gegaan. Het bleek inder
daad een promotie tour te zijn!
Maar zowel Dwight als Dirk kijken toch met veel plezier terug
op het uitje. Het was een uniekeervaring voor hen. Dit begon al
bij aankomst op het vliegveld waar ze door duizenden mensen
werden verwelkomd. Het waszo druk dat zowel Dwight als Dirk
gescheidenwerden van hun echtgenoten. De beveiliging moest
er voor zorgendat zeweer met elkaarverenigd werden. Dirk ver
geleek hun aankomst met de ontvangst van The Beatlesen dat
voor 'lust three actors from the States'. Zowel Dwight als Dirk
vertelde dat een incident met de helikopter nog vers in hun ge
heugen stond. Het was zo druk dat ze op een gegevenmoment
niet konden landen en de helikopter weer omhoog moest. Ze
hebben tijdensdat bezoeknog wel 'The princess'ontmoet (Isshe
your queen now?).
Omdat in Amerika 'The A-Team'door het vele 'geweld' niet zo'n
grote populariteit had als in Europahadden ze een dergelijke re
actie van de Nederlandsefans nooit verwacht. Dwight vertelde
dat van alle activiteiten die hij gedaan heeft hij alleen van het

Nederlandseuitstapje de krantenknipselsheeft bewaard.

Hoe kom je tot een karakter vroegen we aan Dwight.
Ik kieseen type; ik doe geen dialecten,maar ik doe per

sonen met een dialect. Ze vragen me bijvoorbeeld
om een Hollander te spelen. Dwight vraagt hier

aan EriCom iets te zeggen.
Wekekenhem vragendaanwant wat be

doelde hij daar nou mee? 'Praat eens
tegen me' zei Dwight tegen EriC.

EriC vertelde hem toen zomaar
iets. Dwight veranderde ter

plekkeen antwoordde alsde
persoon 'EriC, raarom je

zelf ineenstegenover je
tezienzitten. Dwight

neemt de klanken
intonaties
de per-

manier
van praten
en bewegen.
Het werd he
lemaal dui
delijk toen er
opeens een
tweede Jaap
aan tafel zat.
Daarna werd
Dwight nog

derde

een
lands accent
sprak. Dit
bleek een
oude leer-

van
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Dwight te zijn. Deze man had Dwight opgeleid als ober en Dwight
had zijn personage tot zich genomen. Dus als hij een Hollander
moest spelen dan werd hij zijn oude Nederlandse leermeester. Ik
spreek dus geen Hollands dialect, maar het is de manier waarop
die man toen sprak. Dat werd voor mij het typetje om een Hol
lander te spelen. Ik kies dus een type dat ik gezien heb. Barclay
was iemand die ik in New Vork heb ontmoet, en Murdock was
iemand die ik heel kort in Beaumont Texas bij een benzinepomp
tegenkwam.

Als je iemand observeert kun je die persoon als het ware overne
men? ja, alleen ik speel dat type dan net iets anders dan hij wer
kelijk is. Ik verbind een stem en een gezicht aan een persoon. Ik
speel dus andere mensen en soms andere acteurs. Ik steel ook van
andere acteurs, maar dat doen alle acteurs. Het is eigenlijk niet zo
mooi maar het zijn dan wel mijn creaties.
Ik kan me goed vinden in de uitspraak van Tom Kenny (hij doet de
stem van Sponge Bob). Hij zegt 'Mijn beste stemmetjes zijn mijn
mislukte imitaties'. Dirk valt bij en zegt dat het ook steeds moei
lijker wordt om dialecten te doen, omdat er zo verschrikkelijk veel
bij komen. Het heeft ook te maken met hoe dingen uitgesproken
worden volgens Dwight Shakespeare heeft in het Oud-Engels ge
schreven en je moet het eigenlijk op die manier uitspreken. Maar
iedereen heeft een andere uitspraak en manier van praten, dat
maakt ook dat de essentie van een verhaal soms verloren gaat.

Tijdens het gesprek valt het oog van Dwight op het TFD maga
zine, hij wijst op [ennifer Lien en zegt 'ze hebben haar vermoord'.
Dirk vraagt waarom ze uit de serie is geschreven. We leggen uit
dat er te weinig mannelijke kijkers waren en er iemand met sex
appeal nodig was en dat [ery Ryan voor haar in de plaats is ge
komen. Dwight en Dirk zeggen dat ze Jennifer eigenlijk sexier
vinden dan [ery, Dwight vindt dat jennifer eenmooie stem heeft!
Op de foto kijkende geeft Dirk aan dat hij tijdens Fed-Conook
RobertBeltramheeft ontmoet.

Wevroegen aan Dwight hoe hij een goede of minder goede acteur
zou definiëren en of dat dan komt door de acteur, de regisseur, het
publiek of een mengeling daarvan.
Het iseigenlijkeenmoeilijkemix vandat alles.Alsje met eenregis
seurwerkt die denkt de acteurwel even om te vormen, dan heb
je kansdat een getalenteerde acteur volledig afgekraaktwordt.
Dwight isvan mening dat acteurstalenten hebben en dat goede
regisseursdie talenten gebruiken zonder ze te veranderen.Maar
alsje in de situatie terecht komt waarbij je regisseurjou wel even
in de 'schijnwerpers'zalzettendan heb je gewoon pech. Hetgaat
om vaardigheid, geluk, talent en timing. Dirk reageert met de
opmerking 'dan heb ik twee van de drie'. Niet slecht hé?!

Jaap vroeg aan Dirk of hij de nieuwe Galactica serie gezien heeft.
(FOUTEVRAAG)
Dirk leekalsdoor eenwesp gestoken.Dirk heeft maar tweederde
van het script gelezen en het daarnaweggelegd. De oude serie
ging over 'Faith, hope and family'. Nu wordt er gevraagdof de
cylons wel echt slecht zijn, nou vraag ik je. Heb je gezien dat
Starbuckeen vrouw is geworden! De enige persoon op de Ga
lacticadie achter de vrouwtjes aanzat isveranderd in eenvrouw.
Alsexcuusgaf men dat 'het karakterzo al eensgedaanwas'. Hoe
kondenzedat nou toch doen, maargoed, het voordeel isdat Dirk
kan zeggen dat hij de enige echte vrouwenversierderaan boord
van de Galactica is geweest. Dirk was hier zeer duidelijk in: hij
vindt de nieuwe serievan Galacticadus helemaalniets. De oude
Adama(Lorne Green)nam gewoon een besluit en de hele vloot
volgde hem. De nieuwe Adama lijkt steedsweer een excuus te
makenvoor zijn acties.
Dwight vond dat FrancisFord Coppola begonnen wasmet deze
manier van film maken. In het boek Dracula is Graaf Dracuiade
belichaming van het kwaad. In zijn film geeft Coppola, aan het
begin van zijn film, 'Bram Stoker'sDracula', God de schuld van
alle kwaadin plaatsvan Dracula.Alleswordt tegenwoordig vanuit
eenheelanderstandpunt bekeken.Toenwij 'The A-Team'deden
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was het allemaal wat simpeler. Er wordt nu teveel aan politiek
gedaan.
Dwight vindt dat film enTVeenweerspiegelingzijn van onze sa
menleving.Jeziet en hoort dingen die je in onzesamenlevingook
tegenkomt. In de tijd van 'The A-Team'wasde samenlevingook
anders.Deoude Galacticais te vergelijkenmet RonaidReaganen
de nieuwe Galacticadoet meer aanGeorge Bush(of Bill Clinton)
denken, zegt Dirk.Wie bepaalt nu welke van de twee beter is?
Je ziet dat veel films opnieuw gemaakt worden, soms ook
goed, maar als je de nieuwe Manturian Candidate met Denzei
Washingtonvergelijkt met de oude, dan merk je pashet verschil,
volgens Dwight. In de oude film worden zinnen op een manier
uitgesprokendie nu alsonnatuurlijk beschouwdzoudenworden.
Jemerkt dan wel dat er veelmeergezegdwordt, en dat erminder
actie in zit en toch heeft de film diepte.
Zo is Star Trek bijvoorbeeld een intellectuele TV serie.Jeziet er
ook de samenlevingweer in terug en het blijft een TVseriemet
kwaliteit. Roddenberryheeft een serie gemaakt die ergensover
gaat, hij vond dat heel belangrijk en heeft dat idee nooit opzij
gezet, ondanksdat de filmindustrie veranderde.

Als je bijvoorbeeld een Star Trek script zou krijgen over een sociaal
thema waar je het zelf absoluut niet mee eens bent, zou je de rol
dan toch aannemen?
Dwight zegt dat het volledig van het onderwerp afhankelijkis.Als
voorbeeld geeft Dwight aandat hij in de film 'Fat Man and Little
Boy' (1989) heeft gespeeld.Dezefilm, over Oppenheimeren het
Manhattan project, geeft eigenlijk niet weer hoeOppenheimer in
werkelijkheid was. Oppenheimer was moeilijk in de omgang en
iemand die zekerwas van zijn zaak. In de film zie je echter een
heelandereOppenheimer. Ikhad kunnenbesluitenom de rol niet
te nemen. Eigenlijkhad ik dat moeten doen. Alhoewel ik er met
mijn manageruren over gesprokenheb, heb ik de rol toch aange
nomenwant ook ik heb geld nodig. Maar er is eengrens; ik heb
eenaanbodvoor een reclamefilmpje geweigerd. Omdat eender
gelijke reclamein Amerikaelke10 minuten wordt uitgezondenen
dat horen je kinderen en familie dan ook elke 10 minuten, dat is
het mij niet waard. Ook Dirk geeft aandat er eengrens is, je doet
niet allesvoor geld en hoe ouder je wordt hoe belangrijker een
visiewordt, maar het blijft wel gewoon je werk. Als je allesbekijkt
dan zou ik lieverweer 'TheA-Team'afleveringenmaken.

Dit was het einde van het interview, de dag daarna begon de
conventie. Als begeleidersvan Dwight en Dirk hebbenwe zeeen
beetje lerenkennenalsmensendie hun werk serieusnemenmaar
graag grapjesmaken.AlsDirk een foto van 'TheA-Team'van zijn
handtekening met commentaar had voorzien en Dwight kreeg
die foto daarnadan ontstond er regelmatig eenzogenaamderu
zie waarbij Dwight aangaf dat hij geen ruimte meer had om de
foto te signeren.Ook was de kreet van Dirk 'Wat doen jullie nou
in die rij? je moet hier zijn', regelmatig te horen. Beideacteurs
gaven veel aandacht aan de fans en somswas het moeilijk om
de mensen te vragen door te lopen om ruimte te maken voor
de volgende fan. Dwight heeft tijdens de conventie, als het wat
minder druk was, hele voorstellingen gegeven voor mensendie
met eenvideocamerastonden te filmen. Beideacteurswaren zeer
onder de indruk van de Nederlandsefans, met de woorden van
Dirk 'Theywhere great'.

Aan het einde van het weekend zouden de acteursnaar een an
der hotel gaan en het zou even duren voordat het vervoer voor
Dwight en Dirk er zou zijn. We vroegen de twee of ze misschien
bij de vrijwilligers aan tafel wilden komen zitten. Dat deden ze
graag. Zo werd het weekend van New StarCon gezellig afgeslo
ten met eenetentje samenmet Dwight en Dirk.

EriCkreeg van Dirk een gesigneerdefoto waarbij als opmerking
stond: 'To EriC. I apologize for Dwight.' Dit geeft prachtig aan
hoe deze twee acteurs jaren na 'The A-Team'nog steedsgoede
vrienden zijn.

t' ......
-- ~ END TRRNSMISSIDN ~ --
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Beste lezers,
Zoals bijna altijd is uw EMH er ook weer. Ook deze keer hebben
we gelukkig post gekregen, zodat ik er wederom kon zijn.

Zoveel pagina's als aan mij in het vorige magazine toebedeeld waren,
zal echter niet gauw meer voorkomen. Ik vond het trouwens wel een
bijzondere gewaarwording om mezelf in stukken geknipt tegen te ko
men. Maar goed dat ik als hologram geen pijn voel, want het lijkt me
toch niet zo prettig om in vieren gesneden te worden.
Doch nu over tot de orde van de dag, de post.
De eerste brief is van letoen Bakker, die in magazine nummer 1 van
dit jaar een stuk gepubliceerd zag over Soundtracks van de films. Er
was echter ergens iets ingeslopen wat niet helemaal klopte en de heer
Bakker wilde dit graag corrigeren:

BesteTFD medewerkers en lezers,
Allereerst wil ik graag iedereen bedanken voor de geweldige reac
ties op mijn artikel in het eerste TFD blad van dit jaar. Ik had eigen
lijk nooit verwacht dat het geplaatst zou worden. Bedankt voor alle
toezendingen, ik kan niet iedereen persoonlijk bedanken, maar u
weet wel wie u bent. Door een foutje heb ik niet meer alle e-mail
adressen en de bijbehorende namen. Ik wil graag de mijnheer be
danken die mij het 'Make it So' cd'tje heeft toegezonden.
Verder heb ik nog een opmerking, er is namelijk een foutje in mijn
artikel geslopen, een noot hier hoe het wel had moeten zijn: Star
Trek (VI) The Undiscovered Country:
Citaat: 'Vanzelfsprekend zijn de Klingons weer met hun grootse
thema Klingon Battle uit The Motion Picture sterk vertegenwoor
digd.'
Rectificatie: Zowel op de CD als in de film wordt dit thema hele
maal niet gebruikt.
Als ik dit had opgenomen in de tekst dan is dat van mijn kant een
grote blunder.
Verder wens ik de vrijwilligers van de TFD veel succes met het blad
en andere bezigheden waar wij van mogen genieten.
Groetjes Ieroen Bakker.

De discussie die ontstaan is tussen dhr. van Gennip en dhr. Blekemolen
na het McTrek artikel gaat nog even door. Na de brief van dhr. van
Gennip in ons vorige magazine, wil dhr. Blekemolen nog even opnieuw
reageren:

BesteTFD,
Met deze brief accepteer ik de uitnodiging om mijn standpunten
te verklaren en hoop ik misverstanden uit de wereld te helpen die
ontstaan zijn door mijn wellicht te harde brief over het artikel van
dhr. van Gennip.

Ten eerste en misschien wel het belangrijkste, het was ZEERze
ker NIET mijn bedoeling om wie dan ook persoonlijk aan te vallen
en als dat toch is gebeurd, spijt mij dat zeer. Hierbij mijn welge
meende excuses, maar ik wil dhr. van Gennip er wel op wijzen dat
hij begon met de term 'domme oversekste jongetjes' en dat WE
ondankbare pessimisten zouden zijn ALSWE ALLEMAAL Star Trek
Voyager slecht zouden vinden, maar misschien is de boodschap
verkeerd overgekomen in 'het heetst van de strijd' (en het schijnt
volgens mijn moeder bij mijn aard te horen en zij kan het weten
want zij is onze huis-kling on). Ik vind het zeer vervelend dat mijn
opmerkingen als aanvallen worden geklasseerd, maar we kunnen
alles als aanval beschouwen. Neemt niet weg dat deze discussie
(hoop ik ten zeerste) wordt voortgezet zonder de bittere nasmaak
van (gemeend of niet) persoonlijke aanvallen.
Ook wil ik dhr. van Gennip er op wijzen dat ik hem nergens een
'oversekst dom jongetje' heb genoemd, dat is alleen mogelijk als
dhr. van Gennip zich aangesproken voelt, aangezien er staat, en
ik citeer: 'ALS hij alleen maar de Tand A kwaliteiten van Jeri Ryan
(Seven of Nine) en Jolene Blalock (T'Pol) kan waarderen dan NEIG
ik om te zeggen dat de heer van Gennip een dom oversekst jonge
tje is.' Dus alleen als dhr. van Gennip dat juist vindt, NEIG ik (geen
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persoonlijke aanval, er staat NEIG ik) om dat te zeggen (ik ZEGHET
DUS NIET!!!). Duidelijkheid boven alles. Ook zegt dhr. van Gennip
dat hij de uitkomst van de enquête niet veroordeelt, maar hij komt
wel met de mogelijkheid dat deze niet klopt, waarmee hij dus wel
beweert dat Voyager niet de populairste Trek serie is en er van uit
gaat dat zijn mening door een meerderheid wordt gedeeld. Graag
een reactie van de kant van dhr. van Gennip.
Ook vind ik (nee, geen aanval) dat de mening over de 'smakeloze'
afleveringen niet serieus moet worden genomen als deze gegeven
wordt door iemand die niet eens de schrijvers uit elkaar kan halen!
(Voor de duidelijkheid, Braga is degene met het langere, donkere
haar en met de bril, terwijl Berman veel korter haar, veel lichter
haar en totaal geen bril heeft)

En nu over Voyager. Ten eerste, als dhr. van Gennip de dingen die
hij in de brief noemt ook in het artikel had gezet, waren er minder
misverstanden geweest aan beide zijden, maar dat is makkelijk pra
ten achteraf. Verder baseer ik mijn uitspraken (GEEN aanvallen) op
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de opmerkingen in het artikel zoals (over Harry Kim) een ensign die
totaal genegeerd wordt en (over de cast van Voyager) dat de doc
tor de enige goede acteur zou zijn. Omdat er steeds 'we' en 'jullie'
en dergelijke werd gebruikt in het artikel, nam ik aan dat
dhr. van Gennip dacht volgens iedereen te spreken, dezelfde reden
dat ik in mijn brieven zo veel mogelijk zulke persoonlijke voornaam
woorden vermijd. Ik blijf er bij dat er te veel aandacht gaat naar
de lichamelijke kwaliteiten, scènes en dergelijke van de vrouwen,
omdat je nooit wat hoort over de mannen (en hun strakke shirts,
korte onderbroeken en dergelijke) en de uitspraak dat er in 1 op de
3 afleveringen schaars geklede vrouwen te zien zijn is sterk over
dreven.

Nogmaals, het spijt me als opmerkingen tegen het zere been kwa
men, maar ik hoor steeds vaker niet-opbouwende kritiek, wat wel
oplucht, maar wat nu blijkbaar een gewoonte is geworden wat
weer kwalijk is.

Zelf heb ik misschien die fout ook gemaakt door alleen de (vond
ik) negatieve aspecten van het artikel te belichten en daardoor de
positieve dingen vergat, maar wellicht komt dat doordat ik mij te
veel liet mee slepen door mijn grote (GEEN blinde) liefde voor Star
Trek, wat een geweldig fenomeen is, voor zowel de kijkers als voor
de wetenschap.

Ik kan niet achter blijven met uitnodigen, hierbij vraag ik dhr. van
Gennip om mij te vertellen wat hem doet denken aan de complot
ten die hij ziet (antineger complot bij de Star Trek organisatie en
gericht censuur en omkopingen met columns om in de gunst te
komen bij de adverteerders van de TFD (stout stout stout, TFD), ik
zelf moest hier erg om lachen.

Ik hoop veel reacties op mijn brieven, en moge deze discussie nog
lang en voorspoedig rond dwarrelen bij de TFD.

Met vriendelijke groet,

Vincent Blekemolen (15 jaar)

De nu volgendebrief is er een die al ingezonden was voor magazine
drie. Tot grote teleurstelling voor de schrijver, trof hij deze daar niet
aan. Er is blijkbaar ergenseen kink in de communicatielijnen geweest,
want mijn vriendenbij de redactie hadden de originele brief nooit ont
vangen. Gelukkig heeft dhr. Westerhof zijn brief bijgevoegd bij zijn
mail aan mijn TFD-vrienden,zodat dezealsnog in mijn bezit gekomen
is. Omdat het een brief betreft die mooi aansluit bij de discussieover
McTrek,voeg ik hem nu bij de andere post van dezekeer.Ik wilde hem
namelijk toch niet onthouden aan u, bestelezers,aangezien de discus
sieoverMcTrekblijkbaar nog steedsleeft.
Meneer Westerhof:hopelijk verzacht dit de pijn van de teleurstelling
van het vorigemagazine een beetje.

een worm hole, in een ander stelsel terechtkomt. Dat is ook het
geval met Voyager, die door een anomalie, namelijk een energie
ribben, in het Delta kwadrant terechtkomt.
In beide series zoekt men een weg naar huis. Ikzelf zie al deze se
ries in het algemeen als een mogelijke toekomst, waarvan ik weet,
dat ik dat niet mee zal gaan maken, daarom geniet ik er nu van.
Omdat dhr. Blekemolen vindt dat de kritiek van dhr. van Gennip
niet terecht is, moet dhr. Blekemolen ook eens goed naar Star Trek
series gaan kijken: waarin de bemanning het ook niet altijd eens is
met de kapitein en dat ook zeiden en toch stond de kapitein open
voor kritiek. Ik ben gewoon van mening dat men moet genieten
van een wereld die je niet mee gaat maken, omdat dat voor ons
nog te ver weg is. Natuurlijk zijn er bij een aantal afleveringen van
alle hiervoor genoemde series langdradig stukken.
Maar daarom vind ik de series er niets minder om. In ons dage
lijks leven komen er toch ook baaldagen voor. Ik wil nog eens met
nadruk zeggen, geniet van dat wereldje, want dat zal onze enige
ervaring zijn.

Dan ook nog het volgende:
Jaik blijf nu even schrijven, want ik wil de EMH vol hebben. Ha Ha.
Ook in dit blad werd wat terechte kritiek geleverd op de nieuwe
Enterprise serie, waarin men hoopte, dat men meer van het leven
op aarde te zien kreeg, dat zich in de toekomst zou gaan afspelen.
We missen eigenlijk een stukje van 100 jaar tussen First Contact
en de nieuwe serie Enterprise. Misschien is dat een goed idee voor
het vervolg op deze serie, om ons te laten zien hoe het is vergaan,
vanaf First Contact.
Ook werd even het verschil in technologie tussen de jaren 60 en
de nieuwe Enterprise serie aangehaald. Waar ik de technologie in
de nieuwe Enterprise serie beter vind passen in SciFidan de fantasie
technologie van TOS. Terwijl ik dat best een goede serie vond voor
de jaren 60.

In de EMH werd ook de vijfde speelfilm van Star Trek aangehaald,
die over de broer van Spock gaat. Deze film vond ik spiritueel gezien
best wel spannend. Ikzelf ben gelovig en vind het best wel interes
sant hoe men God ziet. U ziet nu eigenlijk zelf wel beste lezers, dat
ik persoonlijk heel open sta voor zaken die in de toekomst afspelen,
dat moet u allen ook doen, dan ervaart u ieder moment van Star
Trek, SG" Farscape en Andromeda als een moment waarin u allen
het liefst zou willen leven. Zo vergaat het mij in ieder geval wel.

Ik wil iedereen meegeven niet kritisch naar een serie te kijken, maar
open te staan voor wat men u wil vertellen. Zo zie ik het in ieder
geval wel en ik geniet in grote mate van elke serie.
Ik wens alle SciFi liefhebbers heel veel kijkplezier.
Met vriendelijke groet aan allen, verblijf ik,
Ewold Westerhof

Dat was het weer ditmaal. Hiermeesluit ik de lines of communication
voor nu weer af, hoewel vanzelfsprekend niet helemaal, want zoals
elkekeerkijk ik weeruit naar uw post. Met andere woorden blijf vooral
insturen, vooral ook brievenwaarin u schrijft hoegoed ik mijn werk als
EmergencyMail Hologram doe. Natuurlijk weet ik dit al, maar beves
tiging van tijd tot tijd is nooit weg en ik heb hier al langere tijd geen
brieven over gehad. Alles is welkom, maar complimenten aan mijn
adreszijn net ietsjemeer welkom dan andere zaken...

Leefgezond, maar maak ook plezier,
UwEMH

Ingezonden post naar redactie@tfd.nl of via de postbus. De redactie
houdt zich het recht voor te beslissenwelke brievengeplaatst worden
en dezeeventueel in te korten.

Hallo beste TFD lezers en trekkies.

Ik heb de EMH gelezen, en vond dat dhr. Vincent Blekemolen zich
niet hield aan the prime directive.
In Star Trek is de essentie altijd geweest, openstaan voor hetgeen
een ander vindt.
Ik heb helaas het blad met daarin dhr. van Gennip zijn verhaal niet
terug kunnen lezen, omdat het een beetje rommelig is bij mij, na
een verhuizing.
Dhr. Blekemolen vond dat dhr. van Gennip beter voor Farscape
kon gaan schrijven dan voor Star Trek. Ik wil even een beetje over
mijn bevindingen schrijven, wat betreft SciFi in het algemeen. Ik
ben een Trekkie maar ook een Farscape, SG" Andromeda en ga zo
maar door fan. De essentie van al deze series is het gaan waar nog
niemand is geweest. Als dhr. Blekemolen zegt, dat dhr. van Gennip
beter voor Farscapekan gaan schrijven in plaats van over Voyager,
dan slaat dhr. Blekemolen even de plank mis. Is het verhaal Fars
cape niet identiek aan dat van Voyager? Bij Fatscape gaat het om
één persoon, Crichton, die eveneens door een anomalie, namelijk
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Op de conventie in 's-Hertogenbosch kon iedereen meedoen aan
ons spel dat gebaseerd was op het mysterieuze Star Trek getal 47.
Dit duikt in vele Star Trek afleveringen op en is het antwoord op
vele vragen. Het lijkt een complot van enkele producers, maar nie
mand die het zeker weet, geheimzinnigheid alom. Voor ons de
reden het getal te gebruiken om reacties los te krijgen met een
spel: The 47 game. Met als prijs voor iedere winnaar één compleet
seizoen van The Next Generation op video.
Hoe ging het spel in zijn werk? Iedere deelnemer mocht vier maal
met een dobbelsteen gooien, waarbij steeds het aantal gegooide
ogen werd genoteerd. Even rekenen (optellen, aftrekken, verme
nigvuldigen of delen). Lukte het om er een uitkomst van 47 uit te
krijgen door alle gegooide ogen één maal te gebruiken? Dan was
er prijs!
We mogen zeggen dat het spel een groot succes is geweest. Meer
dan eenderde van alle (meer dan 150) bezoekers deed mee en aan
het einde van de dag waren er 5 winnaars. We willen de deelne
mers graag bedanken voor dit succes. Gedurende het spel heb
ben we vele reacties, tips, suggesties en ideeën mogen ontvangen.

Door:Engelina Wessel

s;nds enige tijd loopt er een nieuwe simulatie (rollenspel)
op internet. Erworden nog mensen gezocht om mee te
spelen. Hieronderstaat een oproep voor mensen die mee

willenspelen. Deze oproep is in het Engels,aangezien dit ook
de voertaal is van deze simulatie.

USS London NCC 23404
A great man once said: 'Give me a ship and a star to steer
her by.'
More then 200 men and women serve aboard the USSLon
don. What are their stories? What are their dreams, their
goals?
Are you looking for a fresh story are with the chance to ad
vance in rank? Do you like missions that build into a story
with a beginning, middle, and an end? Do you want to role
play in a different environment? The USSLondon seeks the
best and brightest of the Federation, men and women of
exceptional courage and skilI.

The USSLondon is currently recruiting. We are a new ship,
and many good positions are open. We are looking for crew
members in a variety of positions and various levels of expe
rience. Are you looking for a simulation that will allow you
to join the story development or are you just looking to be
taken along for aride?
It is time to join the USS London on her maiden voyage.
The story is original and fresh and there is plenty of room
for growth.
Whether you have 3 years of RPG experience or no expe
rience at all, I want to hear from you. Come and get ready for
a new adventure; join the USSLondon today!
If you have questions contact the CO. Together, we wil! shake
the pillars of heaven.
Thelek Uvar
CO, USSLondon
Email: Engie@starpoint.net
Website: www.treksjmms.info/us~ndon
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Nu even iets heel an
ders. Via onze mailbox
ontvingen we een be
richtje van Niek Baars
uit Rotterdam. Hij en
zijn vrouw zijn sinds
de Medcon van vorig
jaar in het bezit van
een Phlox plantje. Dit
is inmiddels gegroeid als
kool (zie foto). Nu maar
hopen dat er niet al te veel vreemde beestjes uit voortkomen.

We wensen jullie een goede zomer en jullie zien ons weer op de
volgende conventie!

Desectie Lowerdecksvan de The FlyingDutch houdt zich bezig met
het verzamelen en verwerkenvan reacties, suggesties en vragen van
fans met betrekking tot de vereniging. Hebje een idee of een reactie
op deze column? Schroom dan niet en geef een reactie. Dit kan via
e-mail: lowerdecks@email.com of via de post naar het volgende
adres:

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

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

getrouwd!
26juB 2004

CRjnéCaminaia
CFatriciavan ier Lu66e
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de oorspron,9 en inhoud van de Thunder
halen. Een feest van herkenning voor de
jaren van de vorige eeuw bewust hebben
r)nieuw(d)e kennismaking voor de 'next

e Thunderbirds is Gerry Anderson, een uiterst
geest op het gebied van televisie en film.
roeg haar steentje bij. Ze ontwierp veel

seriesen gaf haar stem aan lady
tijdens de productie van
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is alleen De
2066, de film in 2010. De karakters zijn daar

allemaal wat jonger (hoewel geen 56 jaar). Alan,
'nPlnlAlnln van de familie, is zelfs nog te jong om piloot te zijn.

IS er als vanouds op uit om de Thunderbird-voertuigen
te krijgen.

persbericht van UIP vermeldt de volgende korte inhoud: 'na
een ramp met een booreiland te hebben voorkomen, keren de
Thunderbirds terug naar hun geheime basis. Daar blijkt dat het
ruimtestation (Thunderbird 5) zwaar beschadigd is, wat waar
schijnlijk veroorzaakt is door een meteoriet. Wat ze echter niet
weten is dat het helemaal geen ongeluk is, maar een aanval van
de internationale crimineel Hood. Hij wil het eiland overnemen en

Brains voor zijn eigen plannetjes ... r

van de voertuigen is aardig in de buurt gebleven
oorspronkelijke ontwerpen. TB4 - het duikvaartuig - lijkt
minst, maar is qua ontwerp dichterbij hedendaagse ech-

toestellen gebleven.
misser is de roze Rolls Royce (FAB1)van Lady Penelope,

randerd in een Amerikaanse hotrod. Het geeft aan dat de
kanen het niet zo nauw nemen met de typisch Britse oor
g van de serie. Het schijnt zelfs zo te zijn dat Gerry Anderson
benaderd is om bijvoorbeeld adviseur te zijn voor de film.

rechten heeft hij overigens al lang geleden verkocht aan
ment, maar hopelijk heeft men wel het fatsoen om

te noemen als oorspronkelijke bedenker. De Fanderson
meldde dat Andersen wel benaderd is voor promotie van
Na het zien van het uiterlijk van FAB 1 en enige clips
heeft Anderson dat - ondanks dat hem een
geboden werd - vriendelijk doch beslist oeweicerd,

Het zal me er niet van weerhouden om de film
nostalgische overwegingen, omdat het
maakt amusement is en om te zien of de
machines uit de
computer nog
steeds even in
drukwekkend zijn
als de met veel
vuur en rook ge
lanceerde model
len uit 1964,

FAB!
De film heeft een
hoog 'Spy Kids'
gehalte, want het
is met name de
jeugd die de hel
denrol gaat spelen:
Alan Tracy, Tin-Tin
en Fermat (een

~aLt~~il!~LOPi~~~....~~~\zoon va_n_B_r_a_in_S)_. ~~
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Door: Harm Koopman

Weten jullie wat het probleem is van een Complete Tra
dingeard Set?, vroeg Steve Charendoff van Rittenhouse
Archives Ltd. tijdens een vraaggesprek met de lokale pers.

Geen idee was de reactie. De serie moet immers afgelopen zijn alvo
rens je er een Complete Tradingeard Set van kunt maken.
Daarmee zijn we gelijk bij het probleem beland waar Rittenhouse
Archives mee begint te worstelen: is er nog iets nieuws te bedenken
onder de tradingeard zon? Als ik hier rechts van mijn computer kijk
en alleen het aantal in mijn bezit zijnde originele tradingeard verza
melbanden tel, dan zijn dat er 39. Behalve deze 39 originele verza

melbanden, staan
er nog eens veer
tien andere naast
met sets waarvan
nooit een originele
verzamelband is
uitgegeven.
Uit deze enorme
collectie zijn inmid
dels al elf originele
verzamelbanden
die door Ritten
house Archives ltd.
zelf zijn uitgegeven

en Rittenhouse bestaat pas officieel sinds 1999.
Na 'The Complete Star Trek Voyager' uit 2002, 'The Complete Star
TrekAnimated Adventures' uit voorjaar 2003 en 'The Complete Star
Trek Deep Space Nine' uit zomer 2003, wordt het ook voor Rit
tenhouse lastig om een volgende Complete Set uit te geven, want
Complete is tenslotte Complete: dat moet wel gezegd worden van
Rittenhouse.
The Original Seriesvallen eigenlijk af, want daarvan bestaat al een
Complete set, wederom uitgegeven door Steve Charendoff toen hij
nog bij Fleer/Skybox werkte. Ook The Next Generation komt niet
echt in aanmerking want we hebben van Skybox al netjes alle zeven
seizoenen in de kast staan. Maar wat kan men dan wel doen? Een
'Complete Enterprise' is gelukkig op dit moment nog geen optie.
Volgens mij heeft de gehele marketingstaf van Rittenhouse Archives
gedurende de zomer van 2003 hier op zitten broeden. Star Trek is
inmiddels over de gehele wereld een nog steeds springlevende le
gende, dus kunnen we daar dan helemaal niets meer mee doen in
tradingeard land? Natuurlijk wel! En zo ontstond dan weer een ge
heel nieuwe loot aan de tradingcard-boom die zo in het rijtje past
'to boldly go where no tradingeard company hasgone before': 'The
Legends of StarTrek' was geboren.
We schrijven met z'n allen op de kalender augustus 2003 als de
eerste set verschijnt.
En jawel, een set van 9
kaartjes. Negen? Zijn ze
de andere 200 of 300
vergeten?
Nee, dit keer niet! Er is
namelijk sprake van een
totaal nieuw concept.
Het ligt in de bedoeling
dat Rittenhouse Archives
jaarlijks drie tot vier se
ries in The Legends of
Star Trek reeks zal gaan
uitbrengen, waarvan de
allereerste dus is versche
nen in augustus 2003 en
op het moment van tY-1
pen van deze tekst, in fe
bruari 2004, is de tweede
set verschenen en is de
derde set aangekondigd
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voor juni 2004. Alle setjes zullen 9 kaarten bevatten een totale op
lage van 1701 (waar kennen we dat getal toch van?) stuks. Natuur
lijk mocht een van de aller- allergrootste Legends de spits afbijten in
augustus 2003: captain IernesT. Kirk.
Ofschoon de set slechts uit 9 kaartjes bestaat krijg je er wel degelijk
18 prachtige afbeeldingen per set voor. Wat ook heel leuk is voor de
echte completist, is als je vroegtijdig intekende om de setjes aan te
schaffen, je een vast nummer kreeg toegewezen. Zo zullen al mijn
setjes voorzien zijn van het nummer 240 uit de 1701 reeks, zie de
foto ergens op deze pagina's. Voor Rittenhouse iser natuurlijk de uit
daging om alle sets toch identiek te produceren, we weten allemaal
hoe moeilijk dat is als een set, die over een aantal jaren gaat, wordt
uitgegeven. Denk maar aan de seizoenen van The Next Generation
uitgegeven tussen 1994 en 1999, daar zitten onbedoeld toch heel
wat variaties in. We zullen zien of Rittenhouse Skybox weet te ver
beteren ...
Terug naar captain JamesT. Kirk, want zo'n Legends set is natuurlijk
een perfecte basisom gelijk in iedere 'uit de doos' waar een Legends
set behandeld gaat worden eens
terug te blikken op wat er alle
maal aan specialsomtrent dit per
sonage isverschenen. In het geval
van Kirk heb ik natuurlijk onmid
dellijk een acuut ruimtegebrek,
want daar kan ik makkelijk zes of
zeven pagina's mee vullen, maar
dat geldt beslist niet voor alle t.e
gends!!
Zijn jullie er klaar voor? Zoals ge
zegd beperk ik me tot de meest
interessante specials. De aller
eerste Kirk special is te vinden in
de Generations set uit 1994, het
kaartje draagt als nummer Sl en
is getiteld 'One LastTime' en we
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weten natuurlijk allemaal waar
dal op slaat.
Daarna vinden we twee Kirk
specials in de 'Reflections of
the Future Set - PhaseTwo' uit
1996, zijnde het kaartje F1 uit
de Doppleganger set en kaartje
L1 uil de Undercover set. Door

deze laatste iets te kantelen staan we opeens oog in oog met een als
Romulan vermomde Kirk, volgens mij afkomstig uit de TOS afleve
ring 'The Enterprise Incident'.
Dan is hel de beurt aan de allereerste Kirk handtekening ooit in de
'Original Series- SeasonOne' uit 1997 met kaartje Al. Nog datzelf
de jaar is het weer raak met handtekening nummer 2, zijnde kaart
A31, uil hoe kan het ook anders 'Original Series- SeasonTwo'. Let
wel, Kirk zette zijn
handtekening op _ 5\
een kaartje dal ge
produceerd werd
in 1997, maar het
werd pas in 1998
uitgegeven. Er
zijn maar weinig
mensen die het
blijkbaar is opge
vallen maar de
Season Two van
TOS bevat echt
twee verschillende
handtekeningsets, 1 geproduceerd in 1997 en de andere in 1998.
Behalve dit kaartje vinden we hem ook op de Ml kaart, uit de 'Mir- A
ror, Mirror' set, die in SeasonTwo aanwezig is. Vervolgens treffen 1Ir~
we Kirk aan in de laatste 'Original Series- SeasonThree' set in 1999 wwKltlloM'Y_
met de eerste kaart in een subset van The Captains Series,de enige
reeks tot nu toe die over meerdere dozen is uitgegeven. Het kaartje
isgenummerd als 1 of 4 (Archer was toen nog niet in beeld!) en werd geproduceerd in een oplage van 1200 stuks in 1998. In 2000 vinden we
in The Next Generation - Profiles' Kirk's derde handtekening, kaartje A9. Persoonlijk vind ik dit de mooiste handtekeningkaart die tot op dit

moment isverschenen van Kirk, er is namelijk gesigneerd op een kaartje
waar Kirk het mooiste uniform aan heeft dat hij ooit heeft gedragen. In
hetzelfde jaar vinden we in de Cinema 2000 set ook nog een special
van Kirk, de SC1 kaart, uit de subset Saluting the Captains. Overigens
is de verzamelband van deze laatste set. Cinema 2000, de enige waar
Kirk prominent met een afbeelding aanwezig is. De eerste Rittenhouse
specialsvan Kirk, afkomstig uit 2001, vinden we in de 35th. Anniversary
Set. In deze set zitten maar liefst 3 specials, allereerst is er het kostuum
kaartje CC1 dat tevens het eerste kostuumkaartje is van Kirk. Behalve
het kostuum kaartje vinden we een sketchafex van Pablo Raimondi en
jawel, Kirk'svierde handtekening kaartje ditmaal gesigneerd samen met
zijn first officer, mister Spoek. Tot slot is Kirk voor de vijfde maal met
zijn handtekening aanwezig in de in 2002 uitgegeven 'The Complete
Animated Adventures' set.
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ook nog een leuke promotie
cd-rem met zijn afbeelding.
Tot zover deze Kirk special
and 'the story continues' ....
want in maart 2004 is Kirkop
nieuw van de partij met een
viertal specials in 'The Quota
bie Star TrekThe Original Se
ries'. Behalvezijn zesdehand
tekening, vinden we er zijn
tweede kostuumkaart en nog
enkele andere specials maar
daarover in een toekomstige
'uil de doos' uiteraard meer,
eerst is het de beurt
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De organisatie van de conventie was dit jaar slechter dan voorafgaan
de jaren (dit was mijn 8e Fed Con). Zo stonden de toegangskaarten
onbeheerd op tafel zodat iedereen er bij kon, werden er kaartjes voor
handtekeningsessiesverkocht zonder de bijbehorende foto's, was de
handtekeningensessie een zooitje, wilden medewerkers je niet be
hoorlijk te woord staan ('it's not my problem') of negeerden je (ik
had wat spullen gevonden, maar niemand reageerde) en zo waren
er nog wel een aantal kleinigheden te noemen. Ondanks dat waren
de panels (Q and A) erg leuk om bij te wonen en waren er weer
de fotosessieswaarbij je met de acteurs op
de foto kon, wat een hoop goedmaakte.
Nichelle Nichols kreeg keer op keer
een staande ovatie. Zij was een echte
diva zoals zij over het podium liep.
Heel statig en gracieus kwam zij
over. Ze vertelde veel over haar
samenwerking met de oude
garde en Gene Rodden
berry. Veel dingen

dat zij een praatje hield, kreeg ze hier veel positieve feedback over.
Veel mensen gaven aan dat Nichelle als 'eye-opener' had gediend,
niet alleen tijdens deze conventie, maar ook in het verleden ná het
kijken van Star Trek.
Ze vertelde dat ze nog niet zo lang een klein hondje heeft (een
kruising) van een maand of 9 die ze vreselijk mist. Toen haar zoon
haar een keer kwam bezoeken vroeg hij 'Wat is dat?'. Nichelle ant
woordde 'Mijn baby'. 'Nee!', had haar zoon toen gezegd, 'dát ben
ik!'. Ik heb ook een grote bewondering voor haar gedrag tijdens de
handtekeningensessie. Een paar jaar geleden stopte zij tijdens Fed
Con met signeren vlak voor ik aan de beurt was (een acteur kan
er altijd mee stoppen als hij/zij er genoeg van heeft, dat staat ook
duidelijk in het programma aangegeven) en ik hoopte dat mij dat
dit jaar niet wéér zou gebeuren. Op een gegeven moment (na onge
veer 500 handtekeningen te hebben gegeven) nam ze een half uur
pauze, waarna ze gelukkig terugkwam en ik haar handtekening als
één van de laatsten van die dag heb gekregen. Ze zag er erg moe
uit, maar personaliseerde zelfs nog foto's (niet eens op verzoek!) en
keek iedereen aan.
Connor Trinneer (favoriet bij de dames) kwam erg rustig (bijna saai)
over op toneel. Hij vertelde ons dat hij en Anthony nét te horen had
den gekregen dat ze terug mochten komen voor het 4e seizoenvan
Enterprise en dat ze nog in ieder geval voor een jaar een baan had
den. Verder vertelde hij het verhaal dat Dominic Keating (Malcolm
Reed,ENT)2 jaar geleden al verteld had: tijdens een feestje had Con
nor in een dronken bui 2 flessen drank gestolen. De volgende dag
werd hij gebeld en was hij bang dat hij ontslagen zou worden omdat
ze erachter waren gekomen. Gelukkig belden ze hem alleen met de
mededeling dat zijn bijnaam in de serie niet 'Spike' maar 'Trip' zou
worden. Eén van zijn grootste wensen is om vader te worden. Hij
had veel moeite om de vragen van de Duitsers (in zeer slecht Engels)
te verstaan en moest keer op keer het publiek om uitleg vragen.
Ook kregen de acteurs dit jaar weer de meest rare vragen te horen.
Vragen waarop ze eigenlijk niet goed wisten wat ze moesten ant
woorden. Zo wilde iemand dit jaar weten hoe het was geweest om
lolene Blalock (T'Pol, ENT) 'naakt' te hebben gezien in één van de
afleveringen. Hij begon toen met zijn handen bewegingen te maken
alsof hij aan de knoppen van een radio zat te draaien ....

die zij vertelde zetten
het publiek aan tot den

ken, zoals 'if you dream
it, you can do it' ('als je

erover droomt, kun je het
waarmaken') en dingen zo
als 'treat others as you would
like to be treated' ('behandel
anderen zoals je zelf behandeld
wil worden'). Op de tweede dag
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Anthony Montgomery is een hele leuke, aardige en enthousiaste
man. Is hij in de serie erg rustig, in het echt is hij dat absoluut niet.
Hij liep aan één stuk door te stralen, zoveel plezier had hij overal
in. Hij vertelde dat hij door de dealersroom was gelopen en van
de ene verbazing in de andere was gevallen, omdat hij dingen zag
waarvan hij niet wist dat ze bestonden. Hij vond het ook allemaal
één grote stunt dat er actiefiguurtjes van hem bestonden. Dat had
hij jaren geleden nooit kunnen dromen. Zijn opa was Wes Mont
gomery, een beroemde jazz-gitarist. Hij zong ook nog een hip hop
nummer met Star Trek tekst. Hij wil graag een CD maken met hip
hop nummers en StarTrek teksten, maar of dit gaat lukken, weet hij
nog niet. De rare vraag aan hem was waarom hij zijn 'lange' naam
niet had veranderd in een artiestennaam. Zijn duidelijke antwoord
was: omdat dat de naam was zoals hij die van zijn moeder had
gekregen.
Tijdens de handtekeningensessie liep het schijnbaar niet helemaal
zoals hij wilde, want hij was kwaad op zijn personal assistant en gaf
hem op zijn kop waar ik bijstond.
Robert Picardo is een groot komiek. Hij begon met het zingen van
het operanummer uit de aflevering Tinker, Tenor, Doctor, Spy',
waarbij hij het tweede deel (over Tuvok) in het Duits had vertaald.
Wát een stem heeft die man trouwens!!! Alle 4 zijn grootouders
zijn Italiaans. Eigenlijk heet hij Roberto Picardi, maar de 'i' is door
zijn vader veranderd in een '0'. Zijn vrouw Linda was met hem
meegekomen en zat in de zaal. Hij had ook zijn CD's te koop die
hij signeerde.
Ook Tim Russzong voor het publiek. Dat hij dat kan wisten we
natuurlijk al van de keer dat hij op een van onze eigen TFD conven
ties was én hij heeft enkele CD's gemaakt. Verder vertelde hij op
verzoek van de zaal weer wat practical jokes die de cast met elkaar
uithaalde tijdens de opnames. Deze practical jokes heeft hij ook op
onze conventie in mei 2000 verteld, dus die laat ik hier achterwege
om te voorkomen dat ik in herhalingen ga vervallen.
Tijdens de handtekeningensessie zat hij er erg ongeïnteresseerd bij,
wat niet zo leuk was voor de fans.
Grace LeeWhitney ziet er voor haar 74 jaar en gezien het feit dat
ze zwaar aan de alcohol is geweest nog erg goed uit. Ze is inmid
dels 12 jaar van de drank af. Ik moet zeggen dat ik niet zo van haar
gecharmeerd ben. Ze voelt zich blijkbaar heel erg belangrijk, terwijl
ze maar 6 keer in een TOS aflevering, vier films (mini-rolletjes) en
'Flashback' (VOV) heeft meegedaan. Ze doet voorkomen alsof alles
om haar draaide en deed zeer haar best om haar boek te verko
pen door een verhaal te gaan vertellen zonder het af te maken.
De rest moet je dan maar in het boek lezen. Ze vertelde dat haar
twee kinderen meededen in de aflevering' Miri'. Jeziet ze achter
een raam naar het away team gluren. Verder stopte zij tijdens de
officiële handtekeningensessie met signeren. Voor deze sessie had
je vouchers moeten kopen voor 10 euro. Zélf signeerde ze op de
gang voor 20 euro, tijdens de officiële sessieverdiende ze minder,
daarom stopte ze ermee om vervolgens op de gang verder te gaan.
Als ze zou zijn gestopt omdat ze het niet meer zag zitten, oké,
maar op deze manier kon ik er geen begrip voor opbrengen. Dan
had ze maar andere afspraken met de organisatie moeten maken,
bijvoorbeeld dat ook tijdens de officiële sessie de vouchers voor
haar 20 euro zouden kosten (of helemaal niet signeren tijdens de
officiële sessie maar alleen tijdens de 'onofficiële' sessie zoals de
andere 'kleinere' acteurs).
Misschien is het toch goed om even uit te leggen hoe de hand
tekeningensessies tijdens FedCon in zijn werk gaan. Je hebt twee
verschillende handtekeningensessies. Naar de 'officiële' sessiekun
nen alléén de weekendkaarthouders en dan gaat het op volgorde
van kaartnummer. Dit is gratis (je moet alleen iets kopen om te
laten signeren, tenzij je zelf al iets hebt om een handtekening op
te laten zetten) en je kunt hier maar één handtekening per ac
teur halen. In deze sessiezitten de A acteurs (de hoofdrolspelers).
In deze officiële sessie is er de kans dat je voor een paar acteurs
van tevoren een voucher (of meerdere als je dat wilt) moet kopen.
Daarnaast is er de 'onofficiële' sessie, die voor iedereen (dus ook
voor de dagkaarthouders) toegankelijk is. Dit gaat niet op num
mer, maar je moet gewoon in de rij gaan staan. Dit kost geld en
je kunt net zoveel laten signeren als je wilt. In deze sessiezitten de
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B acteurs (de bijrolspelers dus, met af een toe een uitzondering,
dit jaar zat Robert Picardo er af en toe óók). Het praatje van J.G.
Hertzier en Robert O'Reilly heb ik dit jaar niet gehoord. Ik ben ze
nou al zó vaak tegengekomen op diverse conventies, dat ik andere
dingen die op het programma stonden voor heb laten voorgaan.
Wát ik van ze gehoord heb was wel erg leuk, ze weten het publiek
goed te bespelen.
Van de overige acteurs kan ik jullie helaas niks vertellen, hen heb ik
allemaal overgeslagen.
We kregen dit weekend ook nog een trieste mededeling te horen:
op zaterdag 22 mei is Richard Biggs (Dr. Stephen Franklin in Baby
lon 5) om 5.45 uur overleden aan een acute hartstilstand. Dat was
even schrikken, want h is vaak als gast op Fed Con geweest.
Hij was een acteur die ik op mijn allereerste
conventie heb gezien. Hij is eens als

verrassingsgastop een
van onze eigen con-
venties geweest
en op Utopia I
hebben we
hem kunnen

zien. Ook
voor zijn
collega Ed
Wasser die op
deze Fed Con
aanwezig was, was
dit natuurlijk een
grote schok. Ons me
delèven gaat uit naar
zijn familie en vrienden.

Fed Con 14 (ze zijn blijk
baar erg bijgelovig in
Duitsland, want ze slaan
nummer 13 over) wordt van
6 t/m 8 mei 2005 wederom in JIJ
het Maritim Hotel te Bonn ge-
houden. Voor meer info kijk op
www.fedcon.de. (' ~

-_.~ END TRRNSMISSIDN ~ --
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Door: Jaap Willekens

Op 7 juni 2004 was het eindelijk zo
ver. Toen begon Veronica met het
uitzenden van Star Trek Enterprise

seizoen drie. In Amerika is het inmiddels al
afgerond en door vele fans is het uitgeroe
pen tot het beste seizoen van Enterprise.
Nu kunnen wij ook mee gaan bepalen of
dit een hit is.
Seizoen drie wijkt af van de standaard Star
Trek formule. Was het eerst zo dat elke afle
vering een geheel op zichzelf was, nu heb
ben alle afleveringen een overkoepelende
missie. Alle 24 afleveringen van seizoen drie
zorgen er zo voor dat het hele seizoen een
groot verhaal is geworden. Deze 'Xindi Arc'
is dus al speciaal op zich en naarmate we
dichter bij de finale van dit seizoen komen
wordt het steeds spannender.
De missie:
In het jaar 2153 wordt de aarde aangeval
len door een alien sonde. Een gigantische
straal van energie wordt richting de oost
kust van Amerika geschoten. Binnen luttele
seconden worden gedeelten van Florida tot
en met Cuba weggevaagd. Zeven miljoen
mensen sterven bij deze aanval. Eenaanval
die totaal onverwacht komt en een enorme
emotionele klap achter laat. De Enterprise,
onder leiding van captain Jonathan Archer,
zet koers naar onze thuisplaneet. Onder
weg ontdekken ze dat een onbekend ras,
de Xindi (spreek uit zindi), verantwoordelijk
is voor deze vreselijke aanval. De reden dat
de Xindi dit hebben gedaan is om ervoor te
zorgen dat zij niet worden uitgeroeid door
de mensheid 500 jaar in de toekomst! 'Stop
de mensheid voordat ze ons vernietigen!'
De Enterprise zet koers, tegen het advies
van de Vulcans in, naar de gevaarlijke en
mysterieuze Delphic Expanse. Om daar de
Xindi tegen te houden. Er wordt namelijk
een nog groter wapen gebouwd. Een wa
pen zo krachtig, dat het alle leven op aarde
kan uitroeien!
Enterprise seizoen 3 slogan:
'They will gamble their lives' 'To win back
the world' 'But some will not return'
Seizoen 3 ABC:
Avians
Het zesde en tevens uitgestorven ras van
de Xindi. Op een gegeven moment waren
de Avians, die konden vliegen, hel meest
dominante ras van alle Xindi. Maar hun
hoogmoed kwam voor de val. Alleen de gi
gantische gebouwen, uitgehakt in rotsen,
zijn overblijfselen van de eens zo machtige
Avians.
Azati Prime
De planeet waar het wapen wordt ge
bouwd. Azati Prime
is een planeet gehuld
in water en wordt be
heerd door de Xindi
Aqualics.
Aquatics
Wezens die onder
deel van de Xindi

zijn. Deze onderwaterwezens 'praten' via
een soort walvisgeluiden. De Aquatics staan
erom bekend het meest neutraal te zijn. Ze
doen ook het langst over het nemen van
beslissingen. De Aquatics zijn, evenals de
Insectoids, gemaakt met de computer.
Degra
Gespeeld door Randy Oglesby. Degra is
een Xindi-Primate die deelneemt aan de
ontwikkeling van het superwapen dat de
Xindi-raad gaat gebruiken om de aarde te
vernietigen en daarmee ook de mensheid.
Degra heeft een vrouw genaamd Naara en
twee kinderen, Piral en laina, Degra zal op
een gegeven moment worden ontvoerd
door de bemanning van de Enterprise.
Door manipulatie en hersenspoeling pro
beert Archer de plaats te vinden waar hel
wapen wordt gebouwd.
De/phic Expanse
Een 2000 lichtjaar groot ruimtefenomeen.
Vergelijkingen met de Bermuda Driehoek
zijn wel op zijn plaats. Sommige natuurwet
ten zijn niet van toepassing, ontdekkings
reizigers komen soms binnenstebuiten ge
keerd terug. De Expanse kent vele en vooral
vreemde rassen. De Expanse bezit vele ge
heimen en gevaren. EenVulcan schip vloog
een keer in de Expanse, het kwam terug,
maar de gehele bemanning was dood. Ze
hadden elkaar allemaal uitgemoord.
/nsectoids
De naam zegt het al.
Dit Xindi-ras beslaat
uit insectachtigen.
Door middel van klik
kende geluiden com
municeren ze. De
Insectoids hebben de
op een na grootste
vloot van de Xindi. Ze
zijn van nature erg ongeduldig en hebben
snel een mening en een keuze gemaakt. De
Insectoids zijn, net als de Aquatics. volledig
gemaakt met de computer.
MACO
Military Assault Command Operation. TIj
dens de verbouwing van de Enterprise, er
werden onder andere photon torpedo's
geplaatst, werden de MACO's aan boord
gehaald. MACO's zijn de commando's van
die tijd. Ze houden zich bezig met geheime
operaties, riskante bevrijdingen en ze zijn
er ter ondersteuning van het Starfleet per
soneel, tijdens hun gevaarlijke missie in de
Expanse. De MACO's staan onder het be
vel van major Hayes, gespeeld door Steven
Culp. Hij staat weer onder bevel van Mal
colm Reed (Dom inic Keating).
Primates
Leden van de Xindi
die het meest lijken
op de mensen. Zij
bezitten de meeste
kennis om het wa
pen te bouwen en
ze spelen ook de
grootste rol bij de Utttll~~
constructie.
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Reptillians
De reptielen van het
stel. Dit zeer agres
sieve en dominante
ras van de Xindi bezit
de grootste vloot van
de Xindi. Hun sche
pen zijn sterk, wend
baar en het snelst. Ze
hebben maar een doel: de mensheid uit
roeien.
S/oth
Het vijfde ras van
de Xindi. De Sloth
lijken een beetje op
luiaards. Met veel
baardhaar en een
wat slaperig gezicht.
De Sloths kunnen het
beste overweg met
de Primales en bezit
ten ook een grote kennis op technologisch
gebied.
Sphere
Enorme bolvormige ruimtestations, onge
veer de grootte van een kleine maan. De
Spheres zijn een nog groter mysterie dan
de Expanse. Een totaal van 59 Spheres is
aanwezig in de Delphic Expanse. Zelfs de
rassen die daar thuishoren weten niet waar
ze voor dienen en wie ze gebouwd heeft. Er
is alleen bekend dat ze ongelofelijk oud zijn
en dat de buitenste laag bestaat uit een ge
heel. Ook worden ze beschermd door een
camouflage veld.
Xindi
De Xindi, een ras dat uit verschillende soor
ten bestaat: Primates, Sloth, Insectoids,
Reptillians en Aquatics. Allen stammen ze af
van één soort, maar gaandeweg zijn ze ge
evolueerd in vijf verschillende types. De lei
ders van elk ras zitten in een raad waar alles
wordt besproken. De vernietiging van de
aarde en de mensheid bijvoorbeeld. Maar
ook bijvoorbeeld wat ze moeten doen met
het vreemde mensenschip dat de Expanse
is binnengedrongen. De Xindi zijn via een
nog onduidelijke manier erachter gekomen
dat de mensheid de Xindi bedreigen met
lotale uitroeiing, 500 honderd jaar later. De
raad heeft daarom besloten om de mens
heid als eerste aan te vallen en ze voor eeu
wig weg te vagen.

Seizoen 2
The Expanse

In deze laatste afle
vering van het twee
de seizoen, wordt de
aarde aangevallen
door een mysterieu
ze buitenaardse son
de. Miljoenen men
sen vinden de dood,
waaronder de zus

van Charles 'Trip' Tucker. Wanneer Archer
ontdekt dat het vreemde ras het plan heeft
om bij de volgende aanval de complete pla-
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neet te vernietigen, zet de Enterprise koers
naar de gevaarlijke Delphic Expanse om ze
tegen te houden. Ondertussen krijgt T'Pol
een direct bevel van het Vulcan High Com
mand om niet deel te nemen aan de missie.
Dit weigert ze en ze legt haar functie neer
om Archer en zijn bemanning te helpen bij
hun gevaarlijk missie. Een missie waar de
hele mensheid van afhangt. Aanrader!

Seizoen 3
The Xindi

Zes weken na 'The
Expanse'. De Xindi
raad buigt zich over
het probleem dat
een mensenschip de
Delphic Expanse is
binnengedrongen.
De oplossing die ze
bedenken is om de

snelheid van de bouw van een nieuw wa
pen op te voeren. Ondertussen bezoekt de
Enterprise een mijnkolonie om meer infor
matie te vinden over het volk dat zich Xindi
noemt.

Anomaly
De Enterprise wordt
belaagd door
vreemde ruimtefe-
nomenen. Deze fe
nomenen zijn heer
en meester van de
Expanse. Tegelijker
tijd is de Enterprise
slachtoffer van aliens

die op rooftocht zijn. Aanrader!

Extinction

Raijin
\
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Tijdens een mis
sie om een verlaten
Xindi schip te onder
zoeken vallen Archer,
Reed, en Hoshi ten
prooi aan een virus
dat hen langzaam
muteert in een pri
mitief wezen.

De Enterprise en
haar bemanning ra
ken bijna slaags met
een Xindi-schip, als
Archer een mysteri
euze passagier, een
beeldschone slavin,
meeneemt.

Impulse
Als de Enterprise reageert op een Vulcan

noodoproep spoe
den ze zich in de
richting van een as
teroïdenveld. Archer
en zijn bemanning
worden verrast zo
dra ze aan boord
gaan van het kapotte
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schip. Ze worden aangevallen door waan
zinnige Vulcans.

Exile

The Shipment

Twilight

Een krachtige tele
paat maakt via Hoshi
contact met de En
terprise. Hij kan hun
informatie verschaf
fen over de Xindi.
Maar wel tegen een
prijs.....

_ Archer, Reed en ma
jor Hayes gaan een
Xindi-Sloth installatie
infiltreren. Zo hopen
ze meer te weten
te komen over het
wapen dat word ge
bouwd om de aarde
te vernietigen.

Een vreemd ruimte
fenomeen zorgt er
voor dat Archer geen
lange termijngeheu
gen meer heeft. Ja
ren in de toekomst
wordt hij plotseling
wakker. Hij heeft
geen idee wat er de

afgelopen jaren is gebeurd. Hij leert ook
wat de uitkomst was van het Xindi conflict.
Ondertussen verdedigt captain Trip samen
met twee andere Starfleet schepen de laat
ste menselijke kolonie. Aanrader!

North Star
Wanneer er een ko
lonie met mensen
wordt ontdekt in
de Delphic Expanse
gaat de Enterprise
bemanning op on
derzoek uit. Ze vin
den een 1ge eeuwse
kolonie. Het wilde

westen komt naar de Expanse!

Similitude
Als Trip bij een on
geluk zwaar gewond
raakt moet doctor
Phlox vechten voor
zijn leven. Trips enige
hoop op overleven is
een transplantatie
van een 'mimetische
symbioot'. Met dit

exotische wezen probeert Phlox, via een
radicale operatie, een kloon van Trip te ma
ken. Maar na de transplantatie zal de kloon
sterven. Mag Archer een 'leven' opoffe
ren om het leven te redden van zijn beste
vriend? Maar wat als de kloon bevriend
raakt met hem en de rest van de beman
ning? Aanrader!

Carpenter Street

Chosen Realm

Proving Ground

Strategem

Archer en T'Pol reizen
terug naar Detroit,
2004. Zo proberen
ze Xindi Reptillians
tegen te houden die
in het verleden de
mensheid al probeer
den uit te roeien.

Leden van een ex
treem religieus ras
kapen de Enterprise.
Ze willen deze gaan
gebruiken om als
wapen in te zetten
tegen een vijand van
hun geloof.

Een Andorian schip,
onder het bevel van
Shran komt aan bij
de Enterprise, met de
boodschap de mens
heid te willen helpen
tegen de Xindi. Aan
rader!

Archer en Degra, een
van de ontwerpers
van het superwapen,
staan oog in oog. Ar
cher probeert op een
'Mission Impossible'
manier Degra voor
de gek te houden,
zodat hij achter de

locatie van het wapen kan komen.

Terwijl Archer pro
beert het geheim
van de Expanse en
de Xindi te ontrafe-

\ len lopen de gemoe
deren hoog op aan
boord van het schip.
Vooral tussen Reed
en Hayes. Ondertus

sen wordt de relatie tussen Trip en T'Pol
een stuk heftiger!

Het lot van de Enter
prise, de bemanning
en de aarde ligt in de
handen van doctor
Phlox. De rest van de
bemanning moet in
een soort van coma
worden gebracht om
een transdimensio

nale verandering in de ruimte te doorkrui
sen. Naaktscènes van onze goede dokter
gegarandeerd!

~~~==================================================~------~
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Trlcorder ReadlHatchery

Azati Prime

Archer laat alles val
len, zelfs de missie,
om Xindi Insectoid
eieren te redden van
de dood. Laat de be
manning Archer zo
ver gaan? Of is een
muiterij onvermijde
lijk?

Enterprise komt ein
delijk aan bij de pla
neet waar het massa
vernietig ingswapen
wordt gebouwd. Ar
cher begint aan een
zelfmoord missie om
het Xindi superwa
pen te vernietigen.

Ondertussen wordt de Enterprise het slacht
offer van een wrede aanval. Aanrader!

Damage
Terwijl er onrust
heerst onder de Xin
di-raadsleden, pro
beert de Enterprise
te herstellen van een
vernietigende klap.
Archer gaat tot het
uiterste om een ont
moeting met twee

van de leden van de Xindi te halen. Aan
rader!

The Forgotten
Twee hoge leden van
de Xindi-raad bieden
Archer aan om het
'superwapen tegen
te houden, als hij
kan aantonen dat de
Xindi gemanipuleerd
worden door een
oud en geheim ras.

Dit ras heeft de Spheres gebouwd en is een
ras dat zich in verschillende tijden kan ma
nifesteren. Ondertussen rouwt de beman
ning van de Enterprise om hun gevallen
collega's. Aanrader!. ~..

~,:.~...~ ,- '. . IIJr;. ,

ontmoeting, met
de NX-Ol, met aan
boord hun nakome
lingen.

The Council
Archer en Hoshi

.20

Bij een poging om
sneller bij de Xindi
raad aan te komen
met behulp van een
Xindi subspace-tun
nel, heeft de be
manning van de En
terprise een bizarre

staan voor de Xindi-raad, die gedeeltelijk
wil luisteren naar Archer. Hij beweert bewijs
te hebben dat niet de mensheid de Xindi
zal uitroeien, maar niet iedereen is het hier
mee eens. Tegelijkertijd dringen T'Pol en
Reed een van de mysterieuze Spheres bin
nen. Aanrader!

Countdown
Met hulp van nieuwe
bondgenoten pro
beert de Enterprise
het afvuren van het
reeds gelanceerde
superwapen tegen
te houden. Maar het
wapen heeft al koers
gezet. .. naar de aar-

de! Aanrader!

Zero Hour
Het Xindi-wapen
heeft de aarde in
zicht! Archer, Ho
shi en Reed racen
naar het opladende
wapen om het in te
halen en onklaar te
maken. Terwijl deze
riskante gok het lot

van de mensheid kan bezegelen, kan het
ook Archer zijn leven kosten. Terug in de
Delphic Expanse, proberen T'Pol en Enter
prise een sleutel-Sphere weg te vagen, voor
de woedende Sphere-bouwers het comple
te schip aan stukken scheuren en daarmee
tegelijkertijd de Expanse! Een aanrader!

Wanneer werd je Star Trek fan?
o dat was al heel vroeg in mijn leven. Ik heb
de 6 TOS films in de bioscoop gezien samen
met mijn biologische vader. Ik mocht ook al
tijd alle series van TOS kijken. Vanaf dat mo
ment vond ik het écht prachtig. Ik heb alle
series helemaal gezien: TOS, TNG, DS9, VOY
en nu volg ik ENT op televisie.
AI heel vroeg snapte ik waar het over ging en
keek ik verder dan het verhaal. Het was net
of ik me er middenin bevond. Nu ben ik 29
en voel ik me nog steeds een 'member of the
crew', want ik denk altijd in het Amerikaans,
toen ik klein was al.
De films met TNG 'crew' heb ik ook in de bi
oscoop gezien, maar dan met vrienden.

Hoe heeft Star Trekjou beïnvloed?
Van jongs af aan was ik heel erg bezig met
mezelf. Ik kreeg niet genoeg liefde en werd in
de klas altijd uitgescholden voor flapoor, oli
fant, dikzak en meer. Ik deed altijd mijn best
om het als compliment te zien, want mijn lie
velingsdier de olifant heeft immers grote oren
en heeft een heel goed geheugen. Alleen met
liefde voor olifanten redde ik het niet. Ik zocht
ook steun bij vogeltjes in huis. Rond mijn 12e
gebeurde er iets traumatisch met mij; de re
den waarom ik over mijn biologische vader
spreek. Voor mij is hij geen vader en zijn
vrouw is mijn moeder niet meer, ze gelooft
hem en niet mij.
Ik zocht mijn toevlucht in olifanten, vogeltjes
en de Star Trek series. Alle geven mij het ge
voel dat ik belangrijk ben in deze wereld. Dat
ik veel waarde heb, maar dat niemand dat wil
zien, behalve zij.
In Star Trek zijn de 'species' die gespeeld
worden door mensen helemaal verbonden
aan de mensen hier op aarde. Ik geloof dat
er buitenaards leven is buiten dit zonnestel
sel. Niet dat deze soorten ook allemaal een
menselijke vorm hebben. In alle Star Trek
series komt de relatie tussen mensen en bui
tenaardse soorten terug. De vorming van de
'United Federation of Planets' houdt in dat
iedereen in harmonie met elkaar leeft of kan
leven. Dat is juist mijn levensverwachting. Dal
de oorlogen in de wereld ophouden en dat
iedereen elkaar respecteert en accepteert om
in harmonie met elkaar te leven. Niemand is
te druk bezig om bezorgd te zijn om anderen,
zoals hier in deze wereld waar ik veel te vaak
mee te maken krijg. In die wereld leef ik.
Na jaren ervaring opgedaan te hebben in
de electronica werk ik nu voor Vrienden van
de Olifant in Arnhem. Ik start de jeugddivi
sie op en zorg ervoor dat het magazine 'de
Olifant' wordt voorzien van mooie foto's.
Met eigen werk of van anderen. Van 5 t/m
14 december ga ik weer naar Kenia en zorg
dat de peetouders een update foto kunnen
krijgen van hun weesolifantje. Ik ga niet al
leen naar Kenia natuurlijk. Naast mijn foto
en video-apparatuur neem ik mijn vriend
mee. In de toekomst hoop ik de websites te
verbeteren en beter up-tc-date te houden
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cg;A Star Trek Fan-Hayley Emlly Malaika
(~_._olifanten.om, www_~lephant.-mag.alin~ en
www~olifantfe~Jival.nl). Mijn ervaringen daar komen
goed van pas bij het TFD-magazine en de webredac
tie. Thuis woon ik met mijn 53 grasparkiet jes en 2 aga
pornissen. Eénvan de jongste 2, Lesley,komt graag bij
mij zitten. Ze is 20 mei 2004 geboren en sindsdien
kijkt ze elke maandag mee naar Star Trek Enterprise en
's zaterdags naar Star Trek Voyager. Zie foto.

Hoe reageren je vrienden, familie en/oî collega's?
Vroeger in de familie vond alleen mijn biologische va
der het prachtig dat ik Star Trek zo mooi vond. De
rest reageerde hetzelfde als op mijn andere passie,
olifanten. 'Weer dat stom Star Trek', zeiden ze dan.
Nu begrijpen de meesten nog niet wat ik in Star Trek
zie. Vrienden wisten het toen eigenlijk niet. Niemand
was echt geïnteresseerd in mij. Nu ga ik niet meer met
ze om en heefL iedereen een eigen mening over Star
Trek. Ik heb alleen nog contact mel mijn DNA-zusje en
zij vindt er niet zoveel aan. Zij kijkt liever Goede Tijden \"::...::L.e~~ ...:::...:..::__ ~ ....... -x.....!..-__ ~-:--:-:-.-::-_._-:-:~

of Medicopter ofzo en dat vind ik ballenseries. routebeschrijving aan de TFD doorgegeven via de HotNieuwsMail.
Mijn vriend Leendert kijkt tegenwoordig ook Star Trek Enterprise Met mijn toenmalige vriend en zijn familie op sleeptouw, toevallig
en Voyager en is duidelijk geen superfan, want hij kijkt alleen die af- ook lid. En toen Patriek Stewart in de Expo in Noordwijk kwam was
leveringen. Toch is hij niet vies van science fiction. Elkeweek - mits ik daar ook bij. Niet bij alles, want die rottreinen hadden weer eens
het niet wordt onderbroken door Wimbledon of iets anders - kijkt vertraging en ik was al eerder vertrokken.
hij ook mee naar The X-Files en Andromeda. Ik heb hem toch een Bij ACME Movie Store in Scheveningen heb ik mijn Picard pop
beetje weten te besmetten, net als met olifanten. _ pardon 'acticn figure' gekocht. Alsmede captain Sisko en Q
Mijn collega's zijn superenthousiast over Star Trek. Ze kijken thuis met korting ook al was ik niet meer lid. Daarnaast ben ik nog in
ook altijd, maar zijn geen lid. Vooral de soundtrack van Enterprise bezit van mini modelvliegscheepjes (Enterprise D en Cardassian),
is zeer gewild. Als die nou ook eens op CD uitkomt.... posters (Enterprise D doorsnede en 'lnsurrection' filmposter) en

als klapstuk een TOS Enterprise telefoon. 'Red Alert' kan niet vaak
genoeg door de kamer klinken als de telefoon gaat. Dat allemaal
in de flatkamer. De posters hangen ingelijst aan één muur, ze moe
ten concurreren met de olifanten aan de andere 3 muren en de
grasparkietenpoep trotseren. Gelukkig is zo'n grote fotolijst snel
schoon te maken. Zo zit actiefiguur Picard vertegenwoordigd als
enige Star Trek op de plank van een kastje, tussen de olifanten.
Terwijl Sisko en Q Star Trek vertegenwoordigen in de slaapkamer.
Inderdaad ook tussen de olifanten. Als nieuw lid kwam ik binnen
in La Gare te 's-Hertogenbosch met mijn perspas van De Olifant,
omdat mijn TFD-pasje nog gedrukt moest worden.
Als 'co chief editor' heb ik mijn plek binnen de TFD wel gevonden.
Evenals binnen de webredaclie. Ik heb veel ervaring opgedaan bij
Vrienden van de Olifant en dat wil ik graag delen met de rest van
het team. Het webteam kan mij ook nog wel veel Ieren. Ik zeg nog
steeds: 'Zonder redactieteam geen TFD-blad, maar zonder leden
ook niet: Verder ben ik regelmatig op het forum te vinden als su
pernova. Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op het forum.

Wat zijn je favorieten in Star Trek?
Elk personage en dus elk karakter heeft bijzondere kanten en de
één is interessanter dan de ander. Het hangt af van verschillende
factoren zoals stemming, verhaallijn van de afleveringen en de ka
rakters zelf spelen ook mee. Niet bij elk personage is er even diep
op in gegaan of heeft niet de gelijke kans gekregen vanwege het
beëindigen van de serie [DS9 Ezri). Dat telt ook mee.
Maar deze steken wel een stukkie extra boven de rest uit:
TOS: Scotty. TNG: lean-Luc Picard, William Riker en Q. Q is echt
geweldig irritant dat trekt mij wel aan.
DS9: Benjamin Sisko, Ezri Dax en [ulian Bashir.
VOY: Seven, Naomi Wildman en toch ook weer die gekke Q.
ENT:Trip Tucker en doctor Phlox.
Jonathan Archer wint punten nadat hij aan het einde van de af
levering 'Extinction' lei dat het virus bewaard moet blijven, om
uitsterven te voorkomen. Dat vind ik harmonieus en sociaal. Als
hij zo doorgaat in de volgende seizoenen kan hij op mijn favolijst
terecht komen.

Hoe lang ben je al TFD-/id?
In 1995 ofzo werd ik lid, maar in 2000 moest ik wegens geldge
brek stoppen. Wel ben ik trouw lid gebleven van TFD HotNews,
de e-mailnieuwsbrief. Toen ik daarin las 'hoofdredacteur gezocht
voor het TFD-magazine' reageerde ik meteen. Helaas bleek dat er
al iemand van de redactie aangemeld was en op de ALVwas beslo
ten dat iedereen die deze functie wil lid moet zijn. Hoewel ik dat
flauw vind, ben ik speciaal weer lid geworden dit jaar. In overleg
met de nieuwe 'eh lef editor' ben ik benoemd tot 'co chief editor'.
We kunnen goed samenwerken met het hele team en het resul
taat daarvan is te lezen in het vorige magazine. Dus het hangt er
vanaf hoe je het bekijkt hoe lang ik al lid ben. Ik zelf vind dit niet
zo belangrijk.

Hoe actief ben je als fan?
Als lid van de TFD ben ik bij verschillende Star Trek activiteiten
geweest. Ik noem even wat: het Veerhuis in Nieuwegein, Kunsthal
Rotterdam, Koningshof hier in Veldhoven. Toen heb ik nog een
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Star Trek en de toekomst.
De 'species' in Star Trek ziJn allemaal 'humanoids' (=mensachti
gen). Ik zie in Enterprise wel de vissoorten van de Xindi. Er zijn vast
wel meer buitenaardse dieren te vinden. Graag zou ik zien dat de
volgende Star Trek serie meer gebaseerd wordt op deze dierlijk~
'species'! Het enige is dan de taal die ze gemeen hebben. Een uni
versele vertaler die het naar het Amerikaans-Engels vertaalt.

Als jij of iemand die je kent in een daad of levenskeuze ten goede
beïnvloed is door Star Trek, beantwoordt dan de in deze Trieorder
Readmgsgesteldevragen. Stuur dit per post (bij voorkeur als WORD
bestand op diskette) met vermelding van je volledige adresgege
vens, telefoonnummer, eventueel e-mauoäres en leeftijd naar: The
Flying Dutch, Postbus 135, 3500 AC Utrecht of digitaal per e-mail:
redaetie@tfd.nl.
Sluit minstens één knopttn! of digitale foto (resolutie 300 dpi) bij., ~l ENDTAANSMISSIDN ~ --

~ .!f?~~ ~e
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THEFLVINGDUTCH
fanclub is de enige echte Nederlandse StarTrek vereniging
Postadres: Postbus 135, 3500 AC Utrecht
Telefoon: 06 - 55 90 75 43
Telefax: 0181 - 6871 53
E-mail: info@tfd.nl
Website: www.tfd.nl

Het bestuur van The Flylng Dutch ziet er als volgt uit:
Voorzitter Penningmeester Secretaris
EriCvan der Ven Engelina Wessel Adrie Baak

Public relations
Frank Maurits

Zakelijke contacten, advertenties
Edwin Verstraaten

LidWorden?
Lid worden kan door een briefje te schrijven aan de secretarisvan de
The Flying Dutch, Postbus135, 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:
'.l Een lidmaatschapspasje waarmee u korting krijgt bij een aan

tal winkels die STARTREK artikelen verkopen (zie onderaan
pagina)

'.l 6 maal ons verenigingsmagazine
'.l Korting bij bijeenkomsten van de vereniging
'.l Via onze website actuele informatie www.tfd.nl

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

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

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

Doomweg 8 - Apeldoom - Tel. OSS3SS 1972
www.ernst-advies.nl 4nbva

Vrijwilligerscoördinatie Evenementencoördinatie
Ronaid Gordijn RenéCaminada

De volgende personen zlln aanspreekpunt voor overige
functies binnen de vereniging:
ledenadministratie Conventiegroep
Chantal Scholten Marc Ghijsels
tfd@tfd.nl tfdconventiewerkgroep@pandora.be

Redactie
[oyce Geurts
redactie@tfd.nl

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

Website
lelie Tinholt &
Rowdy van der Veen
webmaster®ttd.nl

PrinsHendrikstraat (hoekTasmanstraat) Den Haag
Fcrt"lli Rults of A&quisiÛOll
t 242: Mort is good. .. all Is bttltr.
t 97: Enough ... is ntvtr tnou8h.
t S7: Good custemers art as rart as Latlnum: Trusure thern,
CIoSSfOOdsColltet/bles Rul. of Acqulsi.lon
• 1: TFD mombers always rec.iv. 1096 discount (cpWII_ .on Tf"OI,dtn~o,,")

www.crossroeas-cottecttmes.com

• of wij probtrtn htl voor}t Ie vmdtn
c....,..,..J~c..,."
'--.--' .............,c'"'cJof
II{ ... ,-..c""' .........

Financieel Advies

Hypotheken
Financieringen
Pensioenen
Verzekeringen
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21 augustus 2004
Kampen stripspektakel
lokatie: Kampen
zie ook: www.stichtingpromotiekampen.com

Floralia Corso
Locatie:

11-12 september 2004

Frederiksoord

18 september 2004
ARC beurs
Locatie: RAlAmsterdam
zie ook: www.hccdagen.nl

9-10 oktober 2004
FACTSfantasy, anime, comic, toys, sci-f beurs
locatie: Internationaal Congres Centrum, Gent
zie ook: www.facts-convention.com

16-17 oktober 2004
New Star Con 2
locatie: Berkel-Enschot
zie ook: www.newstarcon.com

23-24 oktober 2004
Utopia V
locatie: Scheveningen
zie ook: www.utopiasite.com

20-21 november 2004
Verzamelaarsbeurs
Locatie: Jaarbeurs, Utrecht
zie ook: www.verzamelaarsjaarbeurs.nl

6-8 mei 2005
FedCon XIV
Locatie: Bonn, Duitsland
zie ook: www.fedcon.de

Meer informatie?
Voor meer informatie over deze evenementen en conventies, kijk op
www.tfd.nl of bij de desbetreffende website. Ook kun je meer infor
matie opvragen via info@tfd.nl en je kunt jezelf bijna wekelijks op de
hoogte laten houden via TFDHotnews!
Meld je nu aan: tfd_hotnews@hotmail.com

NO SUBTITLES
Origlnal Motion Picture Company

ij leverenmiddelspostorder verkoop,;".
• Alk Si,u Trek en andereSet Fi serie zonder ondertiteling
• Amcrikaansé N":IiSC-VHS import
• Import van DVD'$ en CD's
• Science 6ctiOn Merchandise
• Star Trek Uniforms en (gesigncerde) foto's

~""9: Bij vaste verzending van series géén verzendkosten.
Sorry! No Subtitles> Postbus 412.2180 AK Hillegom

Tel.: I Pax: 0252 - 52 55 28
E-mail: info@son·y.dernon.nJ•Website: www.sorry.dcmon.nl

TOTAAL RUIM 25.000 TITELS LEVERBAAR

Uw lIdmaatschapspas Is geld waardl
Devolgendezakengevenkorting op de aangegevenwaren,wanneeru uw FlyingDutch pasjelaatzien.Zorg er dusvoor 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 ECGouda

American Book Cent re, The
lange Poten 23, 2511CM Den Haag

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33, 5611 jS Eindhoven

Twilight Zone
Voorstraat 432, 3311 CX Dordrecht

Card & News strips
Agnietenstraat 12, 2801 HX Gouda

Hobby Modelbouw Dordrecht
Voorstraat 360, 3311 CX Dordrecht

Wonderland
Soembawastraat 54a, 1095 XC Amsterdam

Van de Voorzitter
Ik schrijf deze column op de dag dat ik de vorige nieuwsbrief in
de brievenbus vond. Tijdens het inpakken was ons al opgeval-
len dat er een fout zat in de verenigingspagina. Het bleek dat de
pagina uit de tweede nieuwsbrief opnieuw was afgedrukt. Via
de website is alsnog de mogelijkheid geboden om de gemiste
column te kunnen lezen.Wat vervelender was, is dat ook het adres
van één van de American Bookstores weer verkeerd in de nieuws
brief stond. Er is namelijk geen American Bookstore in Arnhem.
Naast Amsterdam is er wel een American Bookstore gevestigd
aan Lange Poten 23 in Den Haag. Dus leden die korting willen
hebben bij de aankoop van Engelstalige boeken moeten dus naar
Den Haag i.p.v. Arnhem. Zoals ook al in de vorige nieuwsbrief
vermeld stond, draait momenteel het TFD-forum op het grote
internet. En ik kan iedereen die van forums houdt deze plek van
harte aanbevelen. Zelf ben ik vanaf het begin lid en heb dit forum
zien groeien tot een plek waar een groep vaste bezoekers samen
met wat minder postende leden menig gezellig gesprek heeft.
Indien u ook eens een kijkje wilt nemen op dit forum kunt u via
de website www.TFD.nl en prikbord [1 van de opties links op de
internetpagina] op het forum terecht komen. U kunt gewoon alle
posten lezen en u komt beslist leuke posten tegen ... Om zelf te
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kunnen posten op het forum dient u zich echter te registreren
door een login aan te maken. Hoe dat moet vindt u daar.
Terwijl ik dit schrijf moet de zomervakantie nog beginnen, maar ik
kijk nu al reikhalzend uit naar de herfstvakantie. Waarom?? Dan ga
ik met vrienden naar een nieuwamusementspark in Bremen. Het
Space Center Bremen om precies te zijn. Nu zult u zich afvragen
waarom mijn column daar aandacht aan besteedt? De reden is
een speciale attractie voor ons Star trek fans, namelijk de 4d-avon
tuur Star Trek Borg Encounter. Verder is er een speciale Stargate
attractie en nog veel meer. Ik kijk hier nu al erg naar uit. Dat
belooft wat. Ik wil deze column besluiten met een oproep. Voor
degene die niet aanwezig waren bij de Algemene ledenvergade
ring: daar heb ik aangegeven dat ik volgend jaar stop als voorzit
ter. Het bestuur is daarom op zoek naar iemand die deze taak over
wil nemen. Mocht u interesse hebben of iemand weten, neem
dan contact op met het bestuur via info@tfd.nl of de postbus.

Dutch profit rule 7
Don't spend your money in the first shop you visit, the next
one could be cheaper.
Grand Nagus
(Geef je geld niet uit in de eerste winkel die je bezoekt, de vol
gende kan voordeliger zijn.)
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The Flylng Dutch magazines te koop
De volgende bladen zijn na te bestellen bij onze verzendservice. Het
kan voorkomen dat een blad bij de verzendservice is uitverkocht,
maar nog wel via de TFD stand te verkrijgen is. Als u een bepaald
nummer zoekt, is het dus raadzaam om tijdens een activiteit van de
vereniging even bij de stand langs te lopen. De nummers waarbij
'uitverkocht' staat, zijn echter ook bij de stand niet meer leverbaar.

Jaargang 2000 Jaargang 2003
nr 01 van 2000 € 1 50 nr 01 van 2003 € 3,95r

nr 02 van 2000 € 1 50 nr 02 van 2003 € 3 95, ,
nr 03 van 2000 € 1 50 nr 03 van 2003 € 3 95r ,
nr 04 van 2000 € 1,50 nr 04 van 2003 € 3 95,
nr 05 van 2000 € 1,50 nr 06 van 2003 € 395,
nr 06 van 2000 € 1,50

Jaargang 2004
Jaargang 2001 nr 01 van 2004 € 3,9s
nr 01 van 2001 e 1,50 nr 02 van 2004 € 395,
nr 03 van 2001 € 1,50
nr 04 van 2001 € 1,se
nr 05 van 2001 € 1 50,
nr 06 van 2001 € 1,se

Jaargang 2002
nr 02 van 2002 € 1,50
nr 03 van 2002 € 1,50 Bij Inlevering van van deze bon op 18 sept. ontvangt u

nr 05 van 2002 € 1,so EURnr 06 van 2002 € 1,50 korting op de toegangsprijs.
Deze korting geldt niet met andere kortingsregelIngen.

r-----------------, Heb jij ook spullen of materialen die je wilt
ruilen, verkopen of ben je ergens naar oR
zoek? Dan is de Replicator Room precie
wat je zoekt! In deze rubriek kun je namelij~
qrotis" adverteren! Vul de bon hiernaast
volledig in en stuur hem op naar:
The Flying Dutch o. v. v. Replicator Room,
Postbus 135, 3500 AC Utrecht

Te koop:
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Star Trek Fact Files nrs 1 t/rn, 304.
Alles maar ook alles staat er in vermeld,
van spaceships tot personel tot de series
tot ja ALLES.Dit alles zit netjes in 19
mappen. Prijs n.o.t.k.
Martine van Belle:
martine.van.belle@pandora.be

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

Alle videovanden van Star Trek: Voyager,
87 stuks, voor 130 euro.
PCM Ros, [ac v 't Hoffstr. 10, 6533 MX
Nijmegen

Diverse bekers (kop of miniatuur),
spaarpot, 2 mooie beelden (35 cm:
Seven of Nine en Picard), video's DS9 en
Enterprise, borden met standaard enz.
Mooie prijs. Echt de moeite waard.
O. Dolstra
030-6066152
paulina@euronet.nl

• Commerciëleadvertenties kosten €OJ5
per regel
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