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Redactioneel
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Het leven van een hoofdredacteur gaat niet altijd over rozen. Maar
geldt dat niet voor elk leven? Het blijft wel interessant als niet alles
van een leien dakje gaat: van problemen leer je juist het meest,
wordt bij mijn opleiding gezegd.
Naast de strubbelingen die er altijd in het leven zijn, zijn er natuurlijk ook wel leuke dingen. In het weekend van 16 en 17 oktober was
de tweede New Star Con in Berkel-Enschot, waar de liefhebbers
van Sci-Fi, fantasy, horror en cultfilms hun harten konden ophalen.
Afgelopen weekend was in Scheveningen Utopia V, met als Star
Trek gasten Vaughn Armstrong en Robert O'Reilly. De eerder aangekondigde Robert Beltran kon helaas voor zijn fans op het laatste
moment niet komen, in verband met filmverplichtingen. Zijn zeer
enthousiaste vervanger Vaughn Armstrong was hier helemaal niet
rouwig om. Over deze conventie kunnen jullie elders in het blad
meer lezen, alsmede een interview met 'admiral Forrest', oftewel
Vaughn Armstrong. Hopelijk heeft iedereen die naar één van deze
conventies geweest is, of naar één van de andere beurzen en activiteiten die er de maanden oktober en november waren het naar
zijn of haar zin gehad. Ikzelf heb me op Utopia in elk geval opperbest vermaakt.
Aan allen wens ik in elk geval veel leesplezier en alvast een prettige
kerst, een fijne jaarwisseling en een heel voorspoedig 2005.

van redenen, iMlezoncfen kopij niet

Joyce Geurts

Deze nieuwsbrief is een uitgave van dé Nederlandse
Star Trek vereniging

Niets in deze uit911\1~n1lI9w~çden
overgenomen zonder de sch!if!i!I~ke
toestemming van de redacti en auleur. AI e teksten blijven eig dëm
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name uJl~u contact opneme(l met
de hoofdredecteur,
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NIEUWS
Door: JoyceGeurts en Marc Ghijsels
Wat is er de afgelopen paar maanden gebeurd in de Star Trek wereld? Hier kun je een
overzichtje daarvan lezen. Recenter nieuws is te vinden op internet, onder andere op
onze eigen website www.tfd.nl. maar ook op vele andere sites. Voor degenen die geen
toegang tot het wereldwijde web hebben, of geen tijd om het web af te struinen, of het
gewoon leuk vinden om een overzichtje op papier te zien, zijn deze pagina's ...

Acteurs:

Patrick Stewart (Picard - TNG) heeft eind
augustus / begin september een dotterprocedure ondergaan om een van zijn kransslagaders te verwijden. De vernauwing was
per toeval ontdekt bij een jaarlijkse controle.
Alles is goed gegaan en Stewart kon al snel
weer aan het werk: een film genaamd 'The
Game of our Lives' met onder andere ook
[ohn Rhys Davies (leonardo Da Vinci - VOY,
Professor Arturo - Sliders en natuurlijk ook
Gimli in lord of the Rings). Daarnaast verzorgt hij een van de stemmen in de animatieserie 'American Dad'.

René Auberjonois (Odo - DS9) heeft eind
augustus zijn vader verloren, enkele weken
voor diens 94e verjaardag. Een vrolijker
bericht over Auberjonois is dat hij een terugkerende rol gaat spelen in Boston legal, de
advocatenserie waarin William Shatner (Kirk
- TOS) een hoofdrol speelt.

Zoals beloofd In het vorige magazine
meer informatie over de door Enterprise gewonnen Emmy's. De Emmy's
zijn gewonnen in twee categorieën.De
ene Is'Outstanding SpecialVlsualEffects
tor a Senes'voor de aflevering'Countdown' De aflevering'The Couneil' was
hier ook voor genomIneerd,maar ja, er
kan er maar eentje WInnen. Oe tweede
categonewaann gewonnen werd Is die
voor 'Outstanding Musle CompositIon
for a Series(Dramatic Underscore)'en
wel met de aflevenng 'Slmilitude'. Een
ander Emmy nieuwtje Is dat 'good old
Kirk',of betergezegddiensvertolkerWilliam Shatner,de award gewonnen heeft
voor 'OutstandigGuestActor In a Drama
Series'
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Diversen:
'Celebrity Ketchup':
Heinz Ketchup geeft een gelimiteerde
editie speciale Ketchup uit. Niet zozeer
de inhoud maar de verpakking krijgt
een speciale look. Op de flessen zullen
quotes en handtekeningen komen te
staan van beroemdheden, onder andere
William Shatner.
Als alles volgens planning gegaan is, hebben Shatner en Heinz een speciale fles
met de captains handtekening geveild
ten behoeve van de Nerine Shatner
Foundation (een tehuis voor vrouwen
die herstellen van alcoholverslaving).

Sony, de 'HDW-F900 Digitale
Tevens werd de nieuwste H
technologie Cinealta 24P gebruikt.
gens cameravirtuoos Marvin Rush (,.j;'·~"Al
of photography op de set van ~nt" .. nlri<oi
zal deze camera ervoor zorgen dat
effects en live action naadloos in elkaar
nen overlopen en dat zij zodoende een
betere kwaliteit kunnen produceren. H
hele systeem werkt samen met een
monitor waar producers ogenblikkelijk
eindresultaat kunnen bekijken en
meteen verbeteringen kunnen aanbreneert
'Iets wat zeer zeker een tijdswinst nnllpv••rt~
aldus Brannon Braga. Voorheen moest
eerst de film laten ontwikkelen voordat
het definitieve eindresultaat kon zien.
Bakuia (captain Jonathan Archer) was
minder enthousiast over deze digitale
schakeling, maar toen hij die avond naar
digitale voorstelling van 'Stom Front'
gekeken, was hij compleet onder de
van de kwaliteit en ging volledig nVI·'~lr..n
Net als de rest van de prominenten d
aanwezig waren, werd de cast getra
op een heerlijk dessertbuffet. De ca
daaraan verbonden zijn helaas niet d

Zoals ook al te lezen was op onze website, is de Duitse wereldomroep een
nieuwsdienst in het Klingon begonnen.
Deze zender, de Deutsche Welle, is ook
op internet te vinden via
klingon.dw world.de/klinqon/index.php.
Ook kan je op deze site een leuk vertaalprogramma vinden.

Halloween In Star Trek stijl

GeintJe!!

Volwassen Trekkies die dit keer een Star
Trek 'Halloween' wilden vieren konden
hiervoor terecht in het las Vegas Hilton.
Op 29 oktober kon je een hele avond
rondhossen in het gezelschap van allerlei aliens van Borg tot Q en genieten van
wat 'The Experience' te bieden heeft
inclusief live muziek en 2 drankjes voor
50 $ per persoon ..

Een tijdje terug maakten heel wat """oh.it .. !
waaronder www.startrek.com het
bekend dat William Shatner een film gi
maken die hij samen met leonard N
(Spock - TOS) had geschreven. In deze fil
'Invasion lowa' genaamd, speelde
ner de rol van een nogal overdreven
van zichzelf, compleet met een en
van een neurotische assistent tot
eel adviseur. Meer dan een jaar waren
acteurs, producers en een volledige
crew bezig met opnames van deze
Dit hele gebeuren vond plaats op locatie
het stadje Riverside, lowa, gelegen in
mid-westen van de Verenigde Staten.
side, lowa zou de echte Trekkie h..t,nnrli
bekend in oren moeten klinken: dit zou
geboorteplaats zijn van larnes Tiberius
op 22 Maart 2228. In dit stadje wordt
wens sinds 1985 een zogeheten
georganiseerd. Trekkies van over heel
wereld komen in de laatste week van ju
bij elkaar om Star Trek en alles wat
hoort te vieren.

Enterprise Is nu digitaal.
Sony Electronics en Paramount sponsorden een gala avond ter ere van het feit
dat Enterprise de eerste Star Trek serie
is die met de nieuwste digitale camera's en technieken zal worden opgenomen. De gehele cast en crew waren op
deze avond te gast en er werd de eerste aflevering van het 4e seizoen voorvertoond: 'Storm Font'. 'Storm Front'
is het vervolg op de uiterst spannende
cliffhanger 'Zero Hour'. Deze aflevering werd volledig digitaal opgenomen
met de nieuwste digitale camera van
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Alles mooi en wel, totdat Shatner op 29
september jongstleden tijdens een persconferentie bekend maakte dat heel het
project een grap is. De Amerikaanse zender Spike TV lanceert een nieuw humoristisch programma dat mensen in de luren
legt. Op deze manier werden niet alleen de
inwoners van Riverside beetgenomen maar
ook de nietsvermoedende pers, een groot
aantal websites en de gehele Star Trek cornmunity. De inwoners van Riverside hoeven
trouwens niet te klagen, want het hele circus rond de opnames heeft zo'n slordige 1
miljoen dollar in de economie gepompt en
bovendien beloofde Shatner de 'slachtoffers' nog eens 100.000 dollar in de stadskas
te deponeren. Ralph Inbar zit zich waarschijnlijk op zijn witte wolk in de hemel een
breuk te lachen.
Spike TV zal deze grap waarschijnlijk ergens
in het voorjaar van 2005 op antenne brengen. Als dat tenminste ook geen geintje
blijk te zijn.

LIDMAATSCHAP
BETAALD???

NOG NIET

Heb je het lidmaatschapsgeld voor 2005
nog niet betaald? Doe dit dan alsnog/ Als
je lidmaatschapsgeld vóór het nieuwe jaar
is overgemaakt, ontvang je weer alle magazines van 20051 Zoals je in dit nummer kan
zien staat in ons magazine uniek Star Trek
nieuws van eigen bodemt
Zo kunnen we je nu al verklappen dat in de
nummers van volgend jaar enkele unieke
interviews en bijzondere artikelen staan. Zo
verschijnt in het nieuwe jaar een interview
met Robert O'Reilly (Gowron) die de TFD
met hem had. Een voor Nederland bijzonder Interview/
Voor slechts €27,50 per jaar (dat is nog
geen € 7,80 per maand/) ben je verzekerd
van dit nieuws én lid van een gezellige club
die daarnaast vanzelfsprekend weer met de
nodige activiteiten op de proppen komt. Eén
zo'n activiteit is ShadowCon, de eigen TFD-

TFO magazine
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~a~
d~!el
h~~elij~!n~~~
hR!~~an
~s~a~ Trek Enterprise?
lerl Lynn (Seven - VOY) Ryan kwam in 1999
tot een abrupt einde.
Het was al een tijdje bekend dat er problemen zijn rond Enterprise. Het heeft maar'
Een rechter uit Los Angeles die destijds met
de echtscheiding te maken had, heeft kort
heel weinig gescheeld of het 4e seizoen
geleden een aantal documenten aan de pers
zou nooit hebben plaatsgevonden. Gelukkig zijn inmiddels de nieuwste afleveringen
vrijgegeven, waarin details staan over het
huwelijksleven van de Star Trek Voyager-ster.
reeds op de Amerikaanse tv te zien. Maar
Daarin staan onder andere details over het
de geruchten gaan dat Gary Hart, president
vervelende voogdijgevecht over hun zoonvan Paramount Television Productions, een
tje. Daarnaast blijkt dat jeri meermaals door
flink aantal concessies heeft moeten doen
om Paramounts meest belangrijke bron
haar man Jackmeegenomen werd naar exovan inkomsten op de zender te houden.
tische clubs onder het mom van 'romantiEén van die toegevingen was het verhuizen
sche trips'. Daar vroeg hij haar om seksuele
naar de vrijdagavond en een ander was dat
daden met hem te verrichten terwijl andere
hij een aantal personen opzij moest zetten.
koppels toekeken. [eri had dit elke keer absoGeruchten doen de ronden dat één van die
luut geweigerd om te doen. 'Op een keer
personen Rick Berman zou zijn. Volgens
nam hij me mee naar een obscure club in
sommige kenners zou het tijd worden dat
New Vork met kooien en zwepen. Dit was
er weer een frisse wind door het Star Trek
de aanleiding om mijn huwelijk stop te zetuniversum waait, terwijl dit volgens anderen
ten,' aldus leri.
wel eens het doodvonnis voor Enterprise en
Nu de ex-man van jeri bekend heeft gemaakt
Star Trek zou kunnen betekenen. Afwachdat hij een gooi doet naar een zetel in de
Senaat van de staat Illinois komt er een aqresten maar wat er werkelijk gaat gebeuren.
sieve laster- en roddelcampagne op gang.

conventie op zondag 6 maart in Deventer.
Raadpleeg verder de agenda en het nieuws
in de komende nummers.

Je lIdmaatschapspas
waard!

Is nu nog meer geld

Echt waar, niet alleen heb je korting op het
entree van ShadowCon, maar kijk eens op
het overzicht van winkels waar je met je
TFD-pas korting krijgt op hun artikelen. Die
lijst is nu fors uitgebreid met een reeksACME
movie-vestigingen! Niet gering dus!!!

Acceptgiro kwiJt?
Als je de acceptgirokaart bent kwijtgeraakt,
niks aan de handt Maak dan €27,50 over
op gironummer 32 37 505 ten name van
The Flying Dutch onder vermelding van
'lidmaatschap 2005 en je lidnummer'. Dan
komt alles goed. We rekenen wederom op
jullie!
Make it sol

Fijne Kers
I,
Gelukkig..Nieuwjaar. In..he! nieuwè' jaar
volg~ weer e.,E:ji, aantal .nieuwe
boxen. In het vorige magazine hebben
jullie hier alvast iets over kunnen lezen,
meer nieuws volgt te zijner tijd ...
Ruth de Jager

Jr. Product Manager
www,parWQ!!lû.u!
lroXw.'p-ata!J'lQufltJ>_~
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UTDPIA V
Door: Marc Ghijsels
Op de gastenlijst stond weer een groot aantal acteurs: Robert Beltran (Chakotay - VOY), Robert O'Reilly (Chancellor Gowron - TNG
en DS 9), Claudia Christian (Susan Ivanova - Babylon V), Von Flores
(Sandoval - Earth Final Conflict), David Pallfy (Sokar en Anubis Stargate SG1) en Douglas H. Arthurs (Heru'ur eveneens uit Stargate
SG1). David had ook nog zijn vriendin meegenomen: Erica Durance
(enkele rolletjes in Stargate SG1 en binnenkort te bewonderen in
het 4e seizoen van 'Smallviiie' als Lois Lane). Vlak voor de conventie begon, moest Robert Beltran helaas verstek laten gaan vanwege
filmopnames. Heel spijtig natuurlijk voor diegenen die speciaal voor
hem naar Utopia kwamen. Gelukkig kwam in zijn plaats de zeer
enthousiaste Vaughn Armstrong (admiral Forrest uit Enterprise en
wel 11 verschillende aliens in alle series behalve de Originele). Jammer genoeg lieten Claudia (vanwege opnames voor haar nieuwe
serie Star Hyke) en Robert (wegens familieomstandigheden) weten
dat zij alleen vrijdag en zaterdag aanwezig konden zijn.

Vrijdag 22 oktober begon met een persconferentie. Hier waren
meer acteurs aanwezig dan mensen van de pers. Vaughn kreeg
voornamelijk vragen over Enterprise. Op de vraag of het gerucht
dat Rick Berman de show zou verlaten waar was, liet hij duidelijk
weten dat dit niet het geval zou zijn. Hij vertelde ook nog dat hij
minimaal 2 keer in het 4e seizoen zou terugkomen als admiral Forrest. Robert die een paar dagen eerder naar Nederland was gekomen vertelde dat hij het zeer naar zijn zin had. Hij heeft onder
ander het Rijksmuseum in Amsterdam bezocht. David en Douglas braken het ijs met wat anekdotes over hun samenwerking met
Richard Dean Anderson (Colonel O'Neill, ook speelde hij MacGyver) en de zeer grappige Christoffer Judge (Teal'C). Claudia vertelde wat over haar muziek en de nieuwe serie Star Hyke. Hierin
gaat ze captain Belinda Blowhard spelen. Star Hyke, een humoristische serie en satire op series als Star Wars en Star Trek, wordt een
'extremely low budget' productie. 'Er zijn zelfs enthousiaste fans
die gratis en voor niets meewerken.' vertelde Claudia. De producenten willen met deze serie schijnbaar bewijzen dat het niet nodig
is immens veel geld uit te geven om een leuke serie neer te zetten.
Ze was blijkbaar niet zo blij met de vraag over haar internet project
'Love Bytes'. Eensoort miniserie op het internet over dating waarbij
het dan uiteindelijk via sms ook werkelijk mogelijk werd echte dates
te versieren. Maar het hele gebeuren stierf een vroegtijdige dood
toen alles aan een telefoonmaatschappij werd verkocht. 'Er is zelfs
een hele reeks telefoons waar mijn gezicht op het scherm komt'
en dat vond ze op zijn zachtst gezegd helemaal niet zo geslaagd.
Na de persconferentie was er de cocktailparty. Hier was de nodige
verwarring over het feit wie van de fans nu wel of niet aanwezig

mochten zijn. Dit voornamelijk vanwege het feit dat er eerder een
e-mail bericht was verspreid. Hierin stond dat, omdat Utopia 5 jaar
bestond, iedere weekendkaarthouder ook aanwezig mocht zijn. Dit
bleek helemaal niet het geval te zijn. Voor de diehards bleek het
toch niet zo'n probleem om dichtbij hun idolen te komen, want via
de bar kon je stiekem naar binnen sluipen. Het was heel gezellig.
Von Flores was in een vrolijke bui en gaf iedere bezoeker een hand
of een stevige knuffel. Een goede start van een leuk weekendje in
'Ssjeeveningen'
Zaterdag 23 oktober gingen omstreeks 9.30 uur de deuren naar de
conventie open en kon de echte pret beginnen. Om 10 uur was de
fotoshoot met alle acteurs speciaal voor mensen die een VIP-kaartje
hadden bemachtigd. Terwijl in de andere ruimten de handelaren al
druk bezocht werden, waren ook een aantal workshops begonnen
zoals die van Ronaid Patterson met zijn Klingon schaakspel en de
Belgische Nathalie in haar 'make-up corner'. Bij de handelaren was
tevens een art show met fantastische potloodtekeningen. Om half
11 begon de openingsceremonie met de kandidaten voor 'Ruier of
the Universe': Darth Evilious en T'Lunthöniel kwamen uitleggen
waarom men op hen moest stemmen als de ultieme heerser van
het Universum. Daarna een uitleg over het programma en de sponsorloterij waar men als eerste prijs een zogenaamde High Tea met
de acteurs kon winnen op Utopia VI volgend jaar. Ook de gewone
loterij ten behoeve van de stichting voor beer- en natuurbescherming Alertis had mooie prijzen, waaronder een DVD-box van het
1e seizoen van TOS en een DVD-box van het 3e seizoen van Voyager. De ceremoniemeester liet ook weten dat de acteurs tijdens de
party allemaal een soort act zouden opvoeren. Als lekkermakertje
deelde men mee dat ze voor Utopia VI een hoofdacteur van DS9
hadden weten te strikken. Hierna ging het licht uit en werden de
gasten verwelkomd. Speciaal voor de gelegenheid was er een filmpje gemaakt waarin Rafael Zawada op hilarische wijze de acteurs
aankondigde door even in hun huid (en kleding) te kruipen. Von
Flores was de 1e op het podium en hij nam even de rol van MC
op zich. Hierna kwamen Douglas en David binnen. Hier weer na
volgden Robert O'Reilly - volgens eigen zeggen - JG Hertzier, met
een foto van Gowron op de achterkant van zijn hoofd geplakt en
een zeer enthousiaste Vaughn Armstrong die niet onder stoelen
of banken stak dat hij ontzettend blij was om zijn Hollandse fans
te ontmoeten en dankbaar was dat Robert Beltran moest filmen.
Daarna volgden Claudia Christian en Erica Durance die de organisatie bedankten voor de uitnodiging. Claudia en Robert hadden die
dag een aparte handtekeningensessie in de handelarenzaal, omdat
ze 's zondags niet aanwezig zouden zijn.
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De eerste Q&A had als slachtoffers Douglas en David. Er werden in
eerste instantie veel vragen aan David gesteld, dus schoot Douglas
met een microfoon de vragenstellers te hulp. 'Welke ervaring als
acteur heeft de rol van Goa'uld u opgeleverd?' klonk de eerste vraag
aan Douglas Arthurs. 'Weil,' antwoordde hij laconiek 'I like to blow
up things now' ( Ik houd er nu van om dingen op te blazen). David
liet weten dat in het Be seizoen van Stargate Anubis zijn 'first prime'
zal doden. Als scoop lieten beiden weten dat er mogelijk zelfs een
ge seizoen inzit als Richard Dean Anderson bijtekent. Op de vraag
of er misschien een Stargate SG 1 film inzit, wisten ze te vertellen
dat die kans volgens hen niet zo groot is. Dit vooral omdat de productiekosten voor een speelfilm erg hoog liggen en de makers niet
zeker zijn of het wel de moeite loont. Doug en David draaiden de
rollen even om en vroegen het publiek wat men in Nederland vindt
van Reality TV shows zoals Big Brother. De algemene stemming was
dat men dat soort TV toch maar niets vindt en dat het waarschijnlijk maar een tijdelijk verschijnsel is. 'Yeah, it sucks.' gingen beiden
akkoord met het publiek. Op de vraag welke rol zij als acteur zouden willen spelen zei David 'Richard 111' en Douglas antwoordde
lachend 'Troy', omdat hij Brad Pitt zo'n 'lekker stuk' vond. Als ze
geen acteurs zouden zijn, zou David het liefst plastisch chirurg zijn,
Douglas zou dan weer het liefst iets doen met reizen.

Aansluitend kwam Claudia op het podium om vragen te beantwoorden. Het was een redelijk serieus gebeuren met onderwerpen
als politiek, de armoede in Amerika en liefdadigheid. Haar eerste
filmrol was in 'The Hidden', een soort horrorfilm waar ze een stripscène in moest doen. Hiervoor was ze naar een authentieke striptent gaan kijken om zich op de rol voor te bereiden. Claudia speelt
het liefst humoristische rollen als ze de keus krijgt. Haar favoriete
acteurs zijn Meryl Streep en Cary Grant. Sara Vaughn is dan weer
haar favoriete zangeres. Claudia heeft ook een aantal CD's uitgebracht waar ze op zingt en een aantal nummers zelf heeft geschreven. Spontaan zet ze een uitstekende imitatie van de Amerikaanse
zangeres Billie Holliday neer. Claudia's motto: 'Geloof in jezelf en
alles komt goed!'
Meteen daarna was Vaughn Armstrong aan de beurt, die voor de
zoveelste keer Robert Beltran bedankte voor zijn afwezigheid, tot
grote hilariteit van de bijna volle zaal. Vaughn heeft een flink aantal
rollen gespeeld in verschillende Star Trek series. Zijn favoriete rollen
waren toch wel admiral Forrest, een Klingon naast Worf in 'A Matter of Honor', 2 of 9 (de Borg'broer' van 7 of 9) in Voyager en de
Romulan 'Telek Remor'. Vaughn is een oud Vietnam-strijder, waar
hij eerst bij de infanterie zat en daarna overstapte naar het entertainment. 'Het grote voordeel was dat we dan in een echt gebouw
konden slapen in plaats van in een barak.'
Na Vaughn was een korte pauze ingepland waarin de bezoekers
een kijkje konden nemen bij de workshop 'wounds and blood'

(wonden en bloed). Hier kon men zich laten opmaken met allerlei
kogelwonden, blauwe ogen en messteken. Dit alles in het teken van
het partythema 'fear and fetish'. Omstreeks half 3 's middags was
er de veiling voor het goede doel met als veilingmeester de spring
in 't veld Von Flores die er duidelijk erg veel plezier aan beleefde.
De opbrengst was niet spectaculair maar toch de moeite waard.
De eerste klapper was voor een tradingcard van 'Soulhunter' met
de handtekening van Martin Sheen (Apocalyps now, West Wing),
die van de hand ging voor maar liefst € 150. Een groepsfoto van de
Enterprise-crew gesigneerd door iedereen behalve Scott Bakuia en
Jolene Blalock ging weg voor het monsterbedrag van € 195. Het
laatste item was een gesigneerde cast foto van Babylon 5 en eveneens voorzien van een handtekening van Vaughn Armstrong. Deze
bracht een leuke som van € 90 op voor het Berenbos in Ouwehands
Dierenpark Rhenen.
Het hoogtepunt van de dag was toch wel de Q&A van Robert
O'Reilly die eventjes vergezeld werd door Vaughn. Samen brachten ze de 'Klingon-rap' ten gehore, gevolgd door een prachtig stuk
Shakespeare dat niet was ingestudeerd. Het geheel werd door het
aanwezige publiek op applaus onthaald. Omdat er niet echt veel
vragen werden gesteld, vertelde Robert nogmaals op zijn eigen
'smakelijke' wijze het verhaal hoe hij de rol van Gowron had gekregen. Hij was zelf een fan van de serie en had al aan vrienden laten
weten dat hij dolgraag eens een Klingon zou willen spelen. Toen zijn
manager aan kwam draven met een auditie voor zo'n rol sprong hij
letterlijk een gat in de lucht. Eenmaal op auditie bij Jonathan Frakes
(Riker - TNG) wilde hij de aanwezigen imponeren door zijn versie
van een 'wijze Klingon' neer te zetten met als gevolg dat iedereen
letterlijk in slaap viel. Robert merkte dit en geïrriteerd begon hij te
grommen als een woeste Klingon en met zijn ogen te rollen. Nadat
ze Frakesvan het plafond hadden geschraapt vroeg hij O'Reilly het
nog eens te herhalen. Robert begon weer met de 'wijze Klingon'
waarop de ander zei: 'Nee, nee, ik bedoel dat gedoe met je ogen'.
Robert wist eerst niet goed wat bedoeld werd, omdat hij dat onbewust deed. Na een tijdje begreep hij het. Het was zijn (inmiddels
befaamde) woeste blik en de daarbij behorende uitpuilende ogen
die hem uiteindelijk de rol van Gowron opleverden.
Daarna vertelde hij een zeer grappig verhaal over zijn drieling die
een spel aan het spelen waren, waar hij het slachtoffer van werd:
één van de jongens prikte zo hard in Roberts oog dat hij naar het ziekenhuis moest voor verzorging. Hij kon er nu toch wel om lachen.
Na de Q&A van Robert ging de zaal dicht om omgebouwd te worden voor de grote handtekeningensessie. De bezoekers konden al
wachtende weer genieten van een aantal workshops. Zo gaf Henk
Groenendijk in de filmzaal 'Nitpicking' en de olijke Bill en Ron van
de Federation lieten hun vechtkunsten de vrije loop in 'Weaponryof
the Seanchan'. Omstreeks half 5 ging de zaal open voor de handtekeningen. Rond 18:30 uur werden de zalen gesloten zodat zowel
gasten en bezoekers even de tijd hadden om een hapje te gaan
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eten en zich eventueel op te maken voor de afterparty met kostuumwedstrijd.
Om 8 uur stond de hal vol met prachtig uitgedoste deelnemers
van de kostuumwedstrijd. Van Dracula tot Sailormoon en van piraat
tot een kerel met hele grote lippen en een dikke tong als gezicht
die iedereen een dikke pakkerd gaf. Het goedkoopste kostuum van
de avond kostte 89 cent: 'We hadden eigenlijk geen kostuums, tot
we op het idee kwamen om onszelf in toiletpapier te wikkelen.' De
andere Mummie liet voor de duidelijkheid weten dat ze daarvoor
wel even gauw naar een winkel waren gerend.
De Dj was al druk bezig met fuifmuziek en de zaal was al goed
gevuld toen de gasten binnenkwamen. Master of Ceromony Von
Flores opende de kostuumwedstrijd. Er waren weer diverse deelnemers met de mooiste uitdossingen. De 3e plaats was voor Lianne
Hazendonk en Stefan Sipos als 2 vervaarlijk uitziende Piraten. De
2e plaats was voor de prachtige uitbeelding van Ties Poulisse als
Two Face uit Batman (compleet met munt). Het prachtige kostuum
werd overigens door zijn vriendin Marion Bergen vervaardigd. De
terechte 1e plaats was voor de Belgische Nathalie (van de make-up

workshop). Zij had een prachtige creatie gemaakt: de tekenfilmheIdin 'Sailor Moon'.
De extra prijs ging naar Mieneke Verhoef als Sul'dam Liessa uit
'Wheel of Time'.
Na de kostuumwedstrijd was er een 'Sexy Auction' voor het goede
doel. Claudia Christian veilde een glas met haar handtekening en
voorzien van een kus. De gelukkige winnaar Mike die 105 Euro
bood kreeg als uitsmijter een kus van Claudia erbij. Ook Douglas
Arthurs deed zijn duit in het zakje en ging op een stoel staan in
het midden van de kring met miss Christian als veilingmeesteres.
Tot grote hilariteit van de menigte mochten Bill en Ron voor een
bedrag van 55 Euro even lekker in de billen knijpen van Douglas. Er
volgde een pauze, waarin de stemming die al goed was, nog beter
werd met de onderhand traditionele conventiedans 'Star Trekkin
van The Firm. Douglas en Von deden enthousiast mee en draaiden
net zo vrolijk rondjes mee; 'It's life jim but not as we know it'. Vlak
daarop volgde de kabouter Plop dans en iedereen bulderde van het
lachen toen ook daar Douglas Arthurs weer zijn uiterste best deed
om mee te doen met die rare Hollanders.
Tijd voor een act van Vaughn Armstrong die zijn ukelele had meegebracht. Samen met Mark Spencer bracht hij 2 grappige bluesnummertjes getiteld 'Get me to the Holodeck en get me outta here'
en 'Red shirt boogie blues'.
Hierna barstte het feest echt los.
Het was overduidelijk dat de acteurs het ontzettend naar hun zin
hadden. Helaas verlieten de meeste rond een uur of 10 de party.
Ook ik hield het die avond voor gezien en liet het dansen en hossen over aan diegene die er nog fut genoeg voor hadden. Het was
een reuze feest. Hoewel buiten het acteursgedeelte er wat weinig
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animatie was en er naar mijn idee wat weinig handelaren aanwezig waren, mag de Utopia-organisatie zeer zeker weer trots zijn.
Ze hebben zowel bij de bezoekers als bij de acteurs de afgelopen
jaren een stevige reputatie als leuke en sfeervolle conventie opgebouwd. Dat is iets om elk jaar weer naar uit te kijken. UTOPIA VI
here I come!! (Misschien dat ik dit keer zelf ook eens een kostuum
aantrek).
Na die zaterdag, die voor velen betekende dat er tot diep in de nacht
doorgefeest was, volgde nog de zondag. Marc kon hier helaas niet
aanwezig zijn, daarom volgt er nu kort een stukje van joyce.
Zondagochtend bleek dat Claudia Christian toch bleef, in verband
met visumproblemen voor Engeland, waar 'Star Hyke' gefilmd
wordt. Hierdoor konden ook degenen die zaterdag nog geen
handtekening hadden bemachtigd deze dag alsnog aan hun trekken komen.
De volgende Q&A was die van Von Flores,die begon te vertellen dat
hij dit het minst leuke onderdeel van conventies vond. Dit was zo,
omdat hij dan toch teveel van zichzelf moest laten zien en hij het
niet zo prettig vond om ál die ogen op hem gericht te hebben.
Halverwege de middag was het 'Liars panel' ,waar ik heel benieuwd
naar was gezien de verhalen van vorig jaar. Het was niet echt wat
ik ervan verwachtte, veel dingen zijn ongeschikt om na te vertellen
voor onze jongere lezers. Wél vertelden de acteurs dat ze het 'hier
maar niets vonden en nooit meer terug wilden komen' en 'dat het
weer gewéldig was, het verschilde in niets van het weer in California'. De Nederlandse fans waren volgens Von Flores een 'stelletje
gekken' en stemmen zouden ze zeker doen op George Bush, want
hij had toch wel 'zöveel persoonlijkheid'.
Het Liars panel werd gevolgd door een Q&A met Vaughn Armstrong die, na een paar vragen beantwoord te hebben, het publiek
vermaakte met zijn ukelele-spel. Vervolgens was er nog een korte
extra Q&A met Erica Durance en toen was het weer tijd voor de
slotceremonie en de laatste handtekeningensessie.
Natuurlijk waren er ook deze dag de handelaren en diverse workshops. Verder was er nog een verkiezingsdebat en werd uiteindelijk
de uitslag van de 'Ruier of the Universe' verkiezing bekend gemaakt.
De winnaar was Darth Evilious.
Na de handtekeningensessie werd de boel afgesloten en kon iedereen weer terugzien op een gezellig Utopia-weekend, of dit weekend nog even geheel afsluiten met een etentje of een avondje
Scheveningen.
Tot volgend jaar allemaal...
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VAUGHN ARMST
Door:

Ties Poulisse

Op zondag 23 oktober 2004 had ik een interview met Vaughn Armstrong, samen met Maarten Boots en Anja Verstraten.
Armstrong is een acteur die veel verschillende rollen gespeeld heeft
in Star Trek. Hij is het bekendst als admiral Forrest in (Star Trek)
Enterprise. Hij heeft in alle Star Trek series rolletjes gespeeld met uitzondering van TOS. Hij heeft onder andere verschillende Klingons,
een Romulan, een Cardassian, een Hirogen, een Vidiian en een
Borg gespeeld. Hij is een acteur die dus zeer veel ervaring heeft met
een rol als alien.
Tijdens de conventie had Armstrong een foto bij zich waarop een
aantal van de rollen die hij gespeeld heeft te zien was.

Welke rol vind je het vervelendst en welke rol het leukste om te spelen?
De Hirogen was het moeilijkste vanwege de make-up, omdat ik
slechts op twee plaatsen kon zweten, namelijk bij mijn ogen en in
mijn mond. Dit leverde leuke scènes op tijdens het filmen. Vergelijk
de Hirogen make-up met het dragen van een condoom, maar daardoor was het niet minder leuk. Er is geen rol geweest die vervelend
was om te doen. Mijn favoriete rol is admiral Forrest vanwege het
feit dat dit een terugkerende rol is.
Ooit speelde ik een Kreetassan. De make-up duurde het langst van
allemaal, namelijk zes en een half uur. Toen ze klaar waren met de
make-up kwam de regisseur vertellen dat het uitliep die dag en dat
ik die dag niet meer nodig was, hetgeen betekende dat ik wederom
twee en een half uur bij de make-up zat om het allemaal weer te
verwijderen

Je hebt twee kinderen die op college zitten. Wat vinden zij ervan dat
je acteur bent?
Zij vinden het een gewone baan. Ze zijn maar twee keer op een
conventie geweest. Niet omdat ik daar was, maar voornamelijk
vanwege een Klingon feestje dat voor ons werd gehouden. Ik wil
ook erg graag een echte Bat'leth hebben; een van staal en niet van
plastic.

Welke conventie was je eerste die je gedaan hebt en hoe verliep
die?
Mijn eerste conventie was een ramp. Ik was totaal niet voorbereid
op wat me te wachten stond. De conventie in kwestie was een conventie in Blackpool in het Verenigd Koninkrijk en ik dacht: 'Ik zit
daar in een panel met andere acteurs voor een man of zestig tot
honderd'. Het bleek dat ik alleen op het podium stond voor drieduizend mensen, waardoor ik behoorlijk nerveus werd. Ik dacht dat
mijn benen een dansje maakten van de zenuwen en ik hoopte maar
dat het publiek dat niet zou zien. Daarna kwam Robert Picardo op
het podium en hij deed wat we van hem gewend zijn, namelijk zingen. Hierop besloot ik dat muziek maken de manier is om op conventies wat te doen en sindsdien bespeel ik een klein gitaartje, een
ukelele. De eerst keer dat ik muziek maakte voor het publiek van
een conventie, legde ik een boekje met simpele liedjes op de grond
en speelde zo voor het eerst muziek.

Wat zijn de verschillentussen de hele grote conventies zoals Fedcon
en de kleinere zoals Utopia?
Het grootste verschil is de hoeveelheid mensen, maar zowel de
grote als de kleinere conventies zijn erg leuk om te doen en eigenlijk heb ik geen echte voorkeur. Op de grote conventies zijn mensen wel verbaasd als de acteur op de feestavond verschijnt, op de
kleinere conventies wordt zoiets als normaal gezien. Ik ga eigenlijk
altijd wel naar de feestavonden!
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Een negatief punt was dat tijdens Fedcon het voor mij onmogelijk
was om van de ene kant van het hotel naar de andere kant te lopen
zonder vastgeklampt te worden door de fans voor een foto of een
handtekening.
Er zijn wel grote verschillen tussen conventies in Europa en de Verenigde Staten. Het meest in het oog springende onderscheid is wel
dat in Europa de acteurs naar een feestavond kunnen gaan en dat
zoiets in de Verenigde Staten bijna nooit gebeurt.
De Europese fans zijn vriendelijker en beter opgevoed dan de fans
in de Verenigde Staten, omdat deze dingen hier worden geleerd
aan kinderen maar in de Verenigde Staten wordt daar bijna niets
aan gedaan. Die zijn net zoals president Bush zei: 'You are with us
or you are against us.' Ik ben pro Kerry, president Bush is het ergste
dat de Verenigde Staten ooit is overkomen! [Helaas voor Vaughn
heeft president Bush er nog vier jaar bij gekregen, red.]
Is dit bezoek je eerste keer in Nederland en wat vind je er van?
Ja, dit is mijn eerste keer in Nederland en ik heb het hier erg naar
mijn zin. Vooral jullie tolerante samenleving en jullie houding ten
opzichte van soft drugs, bevalt me goed.

series ook een aantal
zeer plezierige ervaringen gehad, maar I
voor mij persoonlijk
voelt het alsof ik thuis
ben als ik op de set
van Enterprise kom.
Dit komt voor een
groot gedeelte door
Scott Bakuia (captain Archer). Bakuia
is zo enthousiast dat
dit aanstekelijk werkt
voor de gehele cast
en daardoor werkt
..__
men met erg veel plezier met elkaar.
Waarom doet Scott 8akula geen conventies?
Dat zijn geruchten, niet officieel. Het zou kunnen stammen uit
de tijd dat Scott Bakuia nog in Quantum Leap speelde. Destijds
is hem eens gevraagd naar een conventie te komen. Hij is toen
gegaan, maar bij aankomst bleek het geen conventie te zijn maar
een groepje vrouwen dat hun geld bij elkaar had gelegd om hem
alleen in een hotel te krijgen.
Maar waarschijnlijker is dat Scott Bakuia maar heel weinig vrije tijd
heeft en dat hij die tijd het liefste met zijn gezin wil doorbrengen.
Waar ben je op dit moment mee bezig?
Op dit moment ben ik druk bezig met mijn band. Deze band
bestaat uit vijf verschillende mensen waaronder drie acteurs uit
diverse Star Trek series. De band heet de Enterprise Blues Band.
Er is al een filmpje gemaakt door Paramount van hun repetities in
mijn garage en ik verwacht dat dit zeer binnenkort te zien zal zijn
via Startrek.com.

Hoe ben je bij Star Trek terecht gekomen?
Door het stug volhouden van een vriend van een vriend van me die
me auditie heeft laten doen. Zelfs toen de verantwoordelijken voor
de casting aan haar vroegen of ze mij niet meer wilde bellen, omdat
het bij de eerste keer dat ik auditie deed gewoon niet klikte tussen
mijzelf en de studio. Na vier keer auditie gedaan te hebben, kwam
ik auditie doen voor een Klingon voor de episode Heart of Glory. Dit
was de eerste Klingon op de tv met dezelfde make-up als Worf en ik
deed de producenten versteld staan met mijn auditie. De Klingon
die ik speelde was een echte warrior en ik heb wel een beetje warrior in mij daar ik een Vietnam veteraan ben. Na die auditie liep ik
weer weg en de producenten waren echt onder de indruk. Nadien
belden de producenten me regelmatig op voor andere rollen in de
serie. Ik moest voor de eerste rollen nog wel auditie doen en kreeg
al die rollen, totdat op een gegeven moment besloten werd mij
gelijk de scripts te sturen voor de rollen waarvan zij graag wilden
dat ik die deed. Dit met uitzondering van de rol van admiral Forrest. Daarvoor wilden ze wél dat ik auditie deed. Eerst wilden ze mij
graag hebben voor de rol van ambassador Soval. Nadat ik daarvoor
auditie gedaan had ging ik weer naar huis en daar was ik toen mijn
agent me belde met de volgende mededeling: 'Toen ze je zagen
binnenkomen zagen ze niet ambassador Soval maar ze zagen adrniral Forrest, zou je bezwaar hebben tegen die rol?' Daarop kon ik
natuurlijk geen nee zeggen.
Met welke groep van acteurs heb je het plezierigst samengewerkt
van alle series?
Dit is toch de cast van de Enterprise, omdat ik voor deze serie
toch het meeste op de set ben. Ik heb met de cast van de andere
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leder jaar rond Kersten Oud & Nieuw vallen ze weer in de bus, de kaarten met de
geijkte sneeuwlandschapjes, Anton Pieck
tafereeltjes en dergelijke. Ik wilde op een
gegeven moment wel eens wat anders.
Met een kunstzinnige achtergrond (zie
'Tricorder Readings' TFD-blad nummer
3) lag het voor de hand om zelf wat te
gaan proberen.
De eerste jaren tekende ik kaarten, die
gefotokopieerd werden en ingekleurd.
Later werd de speelgoedcollectie een
bron van inspiratie: beren, blikken auto's,
poppen uit diverse TV-seriesen dergelijke
werden in een kerstdecor gefotografeerd
(zie foto: Kerst 1995).
Uiteindelijk kwam de nadruk geheel te
liggen op het Star Trek gedeelte van de
collectie. Digitale fotografie, scans en
Photoshop maakten echte decors overbodig: de taferelen werden op de computer samengesteld. Inflnite Diversity in
Infinite Combinations!
De bijlage van dit blad bevat de kerstkaarten van de laatste vier jaar, waarin

DUTCHIFIEDI

Door: Serge ter 8raake en Angela Ruggero

Een oude vriend van me schrok zich een ongeluk toen hij een Star
Trek: Voyager alarmklok had laten importeren uit Duitsland. In
plaats van de toch al niet al te charmante stem van captain Kathryn
janeway (Kate Mulgrew), werd hij nu gewekt door de stem van de
dame die 'Kapitän janeway' nasynchroniseert voor de Duitse televisie. Toch had hij dit al aan kunnen voelen komen. Wij Nederlanders
behoren tot de weinigen die ondertiteling gebruiken en zelfs die
hebben sommigen van ons liever niet (Sorry, No Subtitles!).
En gelukkig maar. Kirk zou toch vrij belachelijk klinken als hij dingen als 'straal me op Schottie' zou zeggen. Of wat dacht je van
een Picard die weer eens de 'eerste richtlijn' boven tafel tovert,
een Sisko die zich de 'afgezant van de profeten' noemt of Data de
'androïde'. We zijn nou eenmaal niet gewend aan dergelijke vernederlandste woorden en begrippen. In bijvoorbeeld Duitsland en
Italië is dit echter heel normaal, waardoor je een Damar 'für Kardassla!' (Duitsland) kan horen schreeuwen en Seven of Nine als Sette
di Nove (Italië) bekend is. Soms worden de namen van de menselijke personages zelfs aangepast voor het publiek, om ze beter in
het gehoor te doen liggen. Om nogmaals te onderstrepen wat een
geluk het is dat dat hier niet gebeurt, hebben we een (moeizame)
poging gedaan de namen van de mensen (namen van aliens horen
nou eenmaal exotisch te klinken) in de verschillende Star Trek series
een Nederlands equivalent te geven:
Star Trek Enterprise, met:
- Scott Bakuia als kapitein jan van Arkel
- Connor Trinneer als commandant Karel Tukker 111
- Dominic Keating als luitenant Marco Rood
- Anthony Montgomery als vaandrig Teunis Meiweer
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Star Trek, met:
- William Shatner als kapitein [acob Tiberius Kerk
- DeForest Kelley als dokter Leo 'Botten' De Kooi
- james Doohan als commandant Manfred Schot
- Majel Barret als Kristina Kapel
Star Trek The Next Generation, met:
- Patrick Stewart als kapitein jan Luuk Pikaar
- jonathan Frakesals commandant Willem Thomas Rijker
- LeVar Burton als luitenant jordy van der Voort
- Gates McFadden als dokter Beatrix Kruisheer
- Denise Crosby als luitenant Natasja Baar
- Diana Muldaur als dokter Katrien Plas
- Wil Wheaton als Wesley Kruisheer
Star Trek Deep Space 9, met:
- Avery Brooks als kapitein Ben van Dishoek
- Cirroc Lofton als jaap van Dishoek
- Colm Meaney als chef Michel de Bree
- Alexander Siddig als dokter lullus Bastein
Star Trek Voyager, met:
- Kate Mulgrew als kapitein Katrien jansweg
- Robert Duncan McNeili als luitenant Tom Parijs
- Robert Picardo als De Dokter
- jeri Ryan als Anneke jansen (Zeven van Negen)
Onze nekharen gaan hier toch van overeind staan.
Als iemand betere alternatieven weet te noemen dan horen we het
graag.

Aanvullingen hierop of alternatieven zijn welkom via redqçtje@tfd.nl.of
gewoon via depostbus natuurlijk, red.
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EMERGENCY MAIL HOLOGRAM
ste lezers,
Ook het laatste magazine van dit jaar
ben ik weer van de partij. Om meteen
maar met de post te beginnen, het eerste is
een brief van twee mensen die iets schrijven
wat voor mij al/ang geschiedenis is. Voor u,
geachte lezers, is dit nieuwer, dus bij deze het
berichtje:
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Hallo EMH,
Het staat natuurlijk al lang in jouw database, maar voor wezens van vlees en bloed
is het misschien nog wel een nieuwtje:
William Shatner heeft een single uit!
Samen met Joe lackson zingt hij een cover
van de single Common People van de
engelse britpop band Pulp. Shatner vertelt hierin min of meer het verhaal met z'n
warme stem en leuke intonaties en [ackson
neemt de hogere noten voor z'n rekening.
Ze houden er samen het tempo flink in en
stevige gitaren doen de rest!
Een goede cover is wat mij betreft er een
die geheel anders klinkt dan het origineel
en dat is bij deze zeker geslaagd. De moeite
waard om te beluisteren.
Waar de single te koop is weet ik nog niet,
en ook niet of er een hele CD van Shatner
verschijnt. De single is momenteel bijna
dagelijks te horen op Kink FM (overal in
Nederland op de kabel te ontvangen).
Groetjes,
Annemarie en Ad
Een van mijn redactionele vrienden fluistert mij in dat de gehele CD mogelijk via een
website, die zij de grootste verkoopsite op
dit gebied noemt, te vinden is. Het gaat om
www.amazon.com.

Ook wil ik u nog een klein stukje laten lezen
uit een brief van dhr. van Gennip. Inderdaad,
degene van het McTrek-stuk en de daaropvolgende discussie. Het is slechts een alinea
uit een langere brief, aansluitend aan een
hele lange brief, die u op het prikbord van
de TFD (via www.tfd.nl) in zijn geheel kunt
lezen. Het stukje dat ik u nu toon geeft aan
wat de insteek was van het McTrek-artikel,
hoewel het daar niet op uitgekomen is. Indien
er lezers zijn die er verder op in willen gaan,
verwijs ik deze ook hiervoor gaarne naar het
forum. Degenen die het leuk vinden om op
papier duidelijk te maken welke serie zij het
leukst of minst leuk vinden, met daarbij ook
goed onderbouwde argumenten, kunnen dit
natuurlijk ten al/en tijden blijven sturen. U
moet dan natuurlijk wel van goede huizen
komen, wanneer u een andere serie dan mijn
Voyager het leukst vindt. ..
'Ik hoopte dat mijn artikel zou resulteren
in een discussie vol met goed beargumenteerde kritiek (positief of negatief, maar
altijd opbouwend) over Star Trek. Ik dacht
zelf hiertoe een aanzet te geven, doordat
ik verschillende aspecten van de verschillende series aankaartte in MeTrek. Helaas is
die discussie er niet van gekomen, maar wie
weet wat de toekomst nog brengt? Zelfs wij
science fiction liefhebbers kunnen dat niet
met zekerheid voorspellen.'
Tot slot voor deze keer, wil ik u de volgende
ingezonden foto niet onthouden. Hij is afkomstig uit iets wat in uw tijd een videoclip
genoemd wordt ...

Dit was het weer, geachte lezers. Ik wens u
veel leesplezier en zoals mijn vrienden van
de redactie vertel/en dat gebruikelijk is: fijne
feestdagen en een prettige inleiding van het
nieuwe jaar. Wel raad ik u ten zeerste aan
om voorzichtig te zijn met alcohol, aangezien
er in uw tijd nog geen synthehol bestaat en
natuurlijk is het ook voorzichtigheid troef bij
het afsteken van vuurwerk. Over hoe dit laatste verkeerd kan aflopen, staan de nodige
afbeeldingen in mijn database...
UwEMH.

Het volgende dat ik u wil laten zien, is een
blijde boodschap.
Edwin Bloken Dorien Nieman zijn namelijk de
trotse ouders geworden van zoontje Tristan
Quinten.

l;~
I ~~Ä6
I
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UTOPIA in 2005
Als je dit leest, ligt de Utopia V conventie alweer een tijdje achter ons en zijn wij als organisatie inmiddels weer bijgekomen van
een paar bijzonder hectische weken. Vaughn Armstrong en Robert
O'Reilly zijn weer naar huis, evenals de Stargate SC-', Earth: Final
Conflict, Babylon 5 en SmallviIIe gasten. Nabesprekingen zijn
geweest, iedereen heeft zijn zegje kunnen doen en dat betekent:
op naar 2005!
Allereerst is er natuurlijk Utopia VI op 22 en 23 oktober en we hebben een aardig lijstje met acteurs die we hiervoor willen uitnodigen. Ook dit komende jaar zullen er weer minimaal twee Star
Trek acteurs te gast zijn. De eerste die we hebben uitgenodigd is
iemand die een hoofdrol heeft in Star Trek: Deep Space Nine. Hij
(jaja, het is een hij) is erg enthousiast over de uitnodiging, maar op
het moment dat ik dit schrijf, is het nog niet zeker of hij inderdaad
kan komen. De tweede Star Trek gast die we willen uitnodigen is
iemand voor wie we de afgelopen jaren erg veel verzoekjes hebben
gekregen. Dus we hopen dat we velen van jullie een plezier doen
met deze gast, als het inderdaad gaat lukken natuurlijk!
Naast Utopia VI plannen we nog een of twee andere evenementen
in 2005, maar momenteel hebben we nog geen details. Het etentje
met ongeveer twintig mensen en Tucker Smallwood (bekend van
Enterprise, Voyager en Space: Above and Beyond) dat we afgelopen september in Amsterdam hielden was een groot succes wat we
graag zouden willen herhalen. Een soortgelijk evenement als het

eendaagse Stargate evenement van januari 2004 zit ook in de planning, alleen zal het deze keer hoogstwaarschijnlijk rond Star Trek
georganiseerd worden!
Wil je op de hoogte gehouden worden van de gasten voor Utopia
VI en de andere evenementen die Utopia aan het plannen is voor
2005, kijk dan af en toe eens op www.utopjasjte.com.
Voorlopig in
elk geval tot ziens in het volgende clubblad van The Flying Dutch!
Wellicht dat we dan wat spannende Utopia V 'achter de schermen'
verhalen voor jullie hebben ...

Nicoline van den Berg
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UIT DE DOOS

cards from the final frontier

Door: Harm Koopman
Welkom bij 41 ste editie van 'uit de doos' en net als Star Trek 'still
going strong'! Of is Star Trek toch niet meer zo 'strong'? Geruchten
dat het vierde seizoen van Star Trek Enterprise tevens het laatste zal
zijn doen overal de ronde. Spock zou zeggen 'there are always alternatives': bij Rittenhouse kunnen ze alvast gaan nadenken over 'the
complete Star Trek Enterprise'l! Toch zie ik liever dat er wat seizoenen aan toegevoegd gaan worden. Enterprise staat zoveel dichter
bij ons menselijke falen, dat ik het na TOS gewoon de beste serie
vind.
Na al het fraais omtrent Enterprise Season Two in het oktober
magazine duikel ik dan maar weer eens over een jaargrens heen.
Deze keer doe ik dat echter met gemengde gevoelens, want jullie
als lezers en lezeressenvan mijn rubriek zijn gewend aan een stukje
geschiedenis. Ja toch? Welnu, dat wordt steeds moeilijker want het
Flying Dutch magazine komt vaker uit dan dat er nieuwe tradingcards op de markt komen.
Op deze 41 ste editie
kan ik daarom het volgende predikaat plakken: 'uit de doos, to
boldly go where it has
never gone before'.
Hoe bedoel ik dat dan
precies?
Welnu editie nummer
41 zal de eerste zijn,
die de geschiedenis in
gaat met het behandelen van een kaartset die is uitgegeven
in hetzelfde jaar als
dat waarin het magazine van onze fanclub
verschijnt.

De achterzijde van
kaartje 3 vind ik wel
heel mooi. We zien
een afbeelding waar
Spock zeer geconcentreerd staat te luisteren naar een bericht
op zijn oor-ontvanger. Ook kaartje nummer 7 'in full dress'
mag er zijn!

SPOCK
I.)

~

-
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Op de kalender staat ---•• _-"'-.
namelijk half februari 2004 als Rittenhouse met de tweede set uit
de 'Legends of Star Trek' op de markt komt. In augustus 2003 was
het de beurt aan larnes T. Kirk (zie de nieuwsbrief van augustus
2004, om het allemaal nog eens rustig na te lezen) en ja, wie volgt
er in Star Trek land meestal als Kirk de revue is gepasseerd, juist
onze mister Spock.
Bij velen van ons toch nog steeds de lievelings-alien, ook al zijn daar
dan in de afgelopen decennia tientallen aliens aan toegevoegd. Desalniettemin ging, zoals jullie allemaal wel weten, bij mij de aandacht
toch negen van de tien keer richting wijlen DeForest Kelley (doctor
McCoy). Net als van
William Shatner (captain Kirk) valt er over
Leonard Nimoy (mister Spock) het nodige
te vertellen als het om
tradingcards gaat.
Toch moet ik deze
keer met een enorme
teleurstelling
beginnen. Ik gaf in mijn
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tekst bij het behandelen van de Legends set van captain Kirk al
aan dat het zo verschrikkelijk moeilijk is om een bepaalde ingezette stijl vast te houden over meerdere sets. Oké, de kaartjes hebben geweldige afbeeldingen! Ze zien er perfect uit! De voorzijde
is honderd procent identiek, met uitzondering van de afbeelding
zelf natuurlijk, maar,
maar, maar ... op de
achterzijde
hebben
ze een witregel minder dan de Kirk set. Ik
kan er niets aan doen
maar als je langer dan
15 jaar verzamelaar
bent, dan ga je ook
op dit soort dingen
letten.
Bovendien,
omdat die witregel
ontbreekt, staat het woordje 'Spock' van kaartje 9 in de afbeelding
in plaats van eronder. Waar gewerkt wordt worden fouten
en daar zal ik het maar
bij laten.

Overigens voor de
echte mieren-je-weetwel onder ons die veel

spoeK'

detail hebben voor de

(0240/ 7 1)
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layout, behalve de
~
witregel zijn ook de
--~.~_."'~.
licentierechten over twee regels verdeeld, in plaats van de ene regel
in de set van Kirk.
Maar zoals beloofd, laten we eens een blik werpen richting de
geschiedenis om te zien wat voor moois we allemaal van mister
Spock hebben kunnen bemachtigen de afgelopen jaren.
Voor de allereerste echte Spock special moeten we terug naar de
Reflections of the Future - Phase Two set uit 1996. Daarin vinden
we een F2 kaartje in de Doppleganger sub-set met een afbeelding van de 'Mirror-Mirror' versie van Spock. In dezelfde set, maar
dan de Undercover
sub-set, vinden we
ook een kaartje (L2)
waarop
Spock als
lotian
gangster
is
afgebeeld. Uiteraard
afkomstig uit de aflevering 'A piece of the
action' met de door
de lotians ontwikkelde gangstercultuur
naar aanleiding van \tI.. _ ......
_ .. IIIii~IIMIj ....
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een door de bemanning van de Horizon
achtergelaten
boek
'Chicago Mobs of the
Twenties'!
Het volgende kaartje
vinden we in de 'Original Series - Season
Two' set uit 1998,
genummerd met M2
uit de 'Mirror,Mirror'
set.
Behalve
dit
kaartje is Speek overigens ook prominent
te vinden op de rug
van de bij deze set
behorende binder.
Op de allereerste Leonard Nimoy handtekening hebben we
relatief lang moeten wachten, maar met de 'Original Series - Season Three' uit 1999 is het dan zover, genummerd met A59 is de
allereerste
handtekening van Nimoy
een feit. In dezelfde
set vinden we overigens ook nog een
autograph challenge
kaartje (voorzien van
de letter I) gewijd aan

Speek,
In de Cinema Collection set uit 2000
wacht ons een verrassing want wat doet
Spock nu in een 'Saluting the Captains' subset? Toch is opname
in deze set volkomen
op zijn plaats, maar
slechts weinig fans
realiseren zich dat
Spock captain was in
'The Wrath of Khan' en daarmee is deze SC2 kaart gelijk uitgelegd.
De eerste Spock special uit het Rittenhouse imperium is te vinden
in de in 2001 uitgegeven set rondom 'the 35th anniversary', op
kaartje CC2 vinden we een heel klein stukje van Spock's klassieke
uniform. Behalve het kostuumkaartje is ditmaal tekenaar Czop aan
de beurt voor een sketchafex van Speek, wederom is daarbij gekozen voor de 'Mirror Mirror' versie; op de een of andere manier blijkt
Spock met baardje in tradingcard land nog populairder dan zonder baardje. Eerlijkheid gebied te zeggen dat niet alleen Czop met
een sketchafex aanwezig is, ook Dan Schaeter tekende een afbeelding van Speek en natuurlijk zit in deze set ook Nimoy's tweede
handtekening (maar
die is al afgebeeld
in de nieuwsbrief
van augustus 2004,
omdat hij samen met
Shatner signeerde).
Tot slot vinden we in
'The Complete Animated
Adventures'
uit 2003 een derde
handtekening
van
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Nimoy, ditmaal op
kaartje A2 met uiteraard een afbeelding
van Speek uit de Animated serie. Daarnaast is er ook een
info cd-rem met de
afbeelding van Spock
net als dat bij Kirk het
geval was.
Ook deze keer geldt
echter weer 'and the
story continues' want
net als Kirk is ook
Spock opnieuw van
de partij met onder
andere een vierde
handtekening in de
in maart 2004 uitgegeven 'The Quotabie
Star Trek The Original Series' en als je besluit je lidmaatschap voor
2005 te verlengen kun je daar alles over lezen in de eerste nieuwsbrief! Gewoon doen
dus, want die info wil
je natuurlijk toch niet
missen
.
Behalve The Quotabie
set kun je onder meer
een special verwachten met DeForest Kelley in de hoofdrol en
natuurlijk
Enterprise
Season Three en nog
veel meer want Mr.
Fizzbin gaat volgend
jaar waar hij nog nooit
gegaan is, namelijk
naar de grootste en
oudste
tradingcard
beurs die deze wereld
rijk is: The Philly Con
in Philadelphia (USA).
Zoals je ziet genoeg redenen om je favoriete magazine niet te
missen en ja tenslotte allemaal fijne
Kerstdagen en een
goede jaarwisseling.
Het is toch wel wat
vreemd om dat op
een 30 graden dag in
augustus al te moeten toewensen. 'Leve
de deadline!' zullen
we maar zeggen ...
Happy hunting! En
ben je op zoek naar
Spock specials... dan
moet je in ieder geval
vaak kaartje nummer 2 hebben. Kijk
het maar na in deze
41ste Uit de doos!
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20 JAAR THE FLYING DUTCH
Door Frank Maurits
De oplettende lezer is het misschien al
opgevallen, want van dit fraaie magazine
verschijnt inmiddels al de 1ge jaargang.
Echter, dit magazine verscheen in haar
meest primitieve vorm een klein jaartje na
de oprichting van The Flying Dutch. De
TFD bestaat inmiddels 20 jaar!

uit Amerika waren overgebracht. Op die
manier kon men al kennis maken met The
Next Generation voordat er ook maar een
band te koop was of zelfs een aflevering op
de TV te zien was. 'Doorspoelen!' was een
regelmatig terugkerende kreet als de Amerikaanse reclames verschenen. Er was nog
geen handelaar aanwezig. Wel werden er
adressen uitgewisseld voor het ruilen van
artikelen of van iemand die wel eens naar
Amerika ging.
Omdat het aantal bezoekers bleef toenemen werd besloten uit te wijken naar een
grotere locatie; dit werd een zaal van café
Nieuwe Minerva. Het aantal bezoekers lag
toen al op zo'n 50 personen, iets waar de
garderobe (de bar) niet geheel op berekend
was. De laatste van dergelijke kleinschalige
maar oergezellige bijeenkomsten werd
gehouden in café Korenburg. Door de toename van de bezoekers werd het duidelijk
dat er een andere opzet moest komen.

Reguia 1

Briefje
Het begon in 1984 met een briefje dat opgehangen was bij The American Bookstore in
Den Haag door Ron de Vrind en Ronaid
Patterson. Deze twee zochten mensen die
ook van Star Trek hielden. jacqueline Coté
zette haar naam op het briefje. Daarna kwamen o.a, Irene Batelaan en Irina Drijfhout
erbij. Vanaf dat moment kwam dit groepje
regelmatig bij elkaar. Nog weer later kwam
Christien Labordus erbij en die was heel erg
enthousiast en bedacht de naam The Flying
Dutch. Bij haar ouders in Leiden werden op
de zolder met zo'n 15 personen de eerste
bijeenkomsten gehouden.
De eerste voorzitster werd Christien Labordus. Henk Groenendijk zorgde voor de
eerste echte clubmeelings die werden
gehouden in kleine, maar uiterst gezellige
zaaltjes boven een café in Leiden. Gezamenlijk wisten deze enthousiaste beginners ook een fanclubblad te produceren dat
eerst bestond uit een gekopieerd zwart/wit
A4 en later een A5 boekje.

Op 7 mei 1994 werd in Hotel Minerva te
Leiden de eerste bijeenkomst gehouden,
genaamd Reguia 1, die als mini-conventie
omschreven werd. Er kwamen die dag 131
bezoekers. Er was veel te doen. Zo konden
er natuurlijk afleveringen van Star Trek bekeken worden en Henk Groenendijk liet zien
wat er allemaal niet klopte. Dit 'nitpicken'
had grote belangstelling van de bezoekers.
In de bar waren een TOS- en een TNG-flipperkast geplaatst die de hele dag bezet
waren met enthousiaste spelers. Ronaid Patterson gaf een presentatie van Star Map. Dit
was ook de eerste bijeenkomst van The Flying Dutch waar bezoekers verkleed naar toe
kwamen. Naast een groep Klingons waren
er ook een aantal Starfleet officieren.
Bovendien waren er voor het eerst een aantal handelaren aanwezig.
Vanaf die tijd ging het met de conventies
in vergelijkbare aanpak flink voor de wind.
Sindsdien zijn er door de TFD vele georganiseerd, op verschillende locaties, van
Leiden naar Zwolle naar Veldhoven naar
Vlissingen. De TFD zocht de fans op en zal
dit ook blijven doen.

Naar een verenÎqÎ\1Q en
een glossy magilzllre
De TFD begon zo sterk te groeien dat op 15
september 1994 de vereniging The Flying
Dutch werd opgericht. Formele statuten
werden bij de notaris vastgelegd en de TFD
staat sindsdien ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel.
Niet alleen de bijeenkomsten werden steeds
professioneler van opzet, ook het fanclubblad van de TFD werd een fraai glossy en
kleurrijk magazine. De uitgaven uit 1995 en
1996 zagen er werkelijk prachtig uit en van
deze bladen werd dan ook een grote losse
verkoop verwacht. De TFD incasseerde eind
1996 haar eerste forse financiële tegenslag.
Er waren geen middelen meer om nog bladen te produceren en men moest de leden
teleurstellen met slechts enkele A4-tjes in
maart 1997; men begon weer op precies
dezelfde manier zoals de TFD in de eerste
jaren begonnen was. Hoewel er enkele op
z'n zachtst gezegd 'rumoerige' ledenvergaderingen aan vooraf gingen wist de TFD
zich met een zwart/wit magazine met warpsnelheid te groeien en overschreed geheel
symbolisch in het nieuwe millennium de
grens van 2000 leden. Het fanclubblad
kreeg al snel weer kleur, verscheen frequenter en met vaste regelmaat. Ook originele
interviews met acteurs sieren sindsdien het
magazine.
Een mijlpaal werd bereikt met het naar
Nederland halen van Tim Russ (Tuvok) in
mei 2000. Voor het eerst wist de TFD zelf
een acteur te boeken. Daarna besloot de
TFD om Utopia te gaan sponsoren, waarmee hetzelde doel bereikt wordt: echte
Star Trek acteurs in Nederland, voor iedereen bereikbaar en voor een betaalbare toegangsprijs. De doelstelling van de TFD blijft
immers: van leden voor leden!

In de komende nummers in 2005 wordt
kort teruggeblikt naar de eerste schreden
van de TFD, haar pioniers en hun activiteiten.
[bron: cd-rom van The Flying Dutch, uitgave
december 2001J

Naar de kroeg
De eerste openbare bijeenkomsten vonden
plaats in het Leidse kroegleven. Deze cafébijeenkomsten werden uiteindelijk legendarisch. Een van de eerste bijeenkomsten
van de fanclub was in een zaal van het café
Eigenzorg. Hier keken zo'n 10 à15 personen naar de nieuwste afleveringen die,
op nauwelijks te bekijken, NTSC banden
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Dit verhaal is het tweede en laatste deel van een verhaal afkomstig van het forum. Daar was het een aanvulverhaal, waardoor
vele schrijvers eraan hebben meegewerkt. Omdat er zovelen
waren, noem ik nu niemand persoonlijk. Wie wil weten wie
meegeschreven hebben, kan altijd kijken op het prikbord van
www.tfd.nl, onder Star Trek algemeen, topic 'Schrijf mee aan
een ST-verhaal.
Plots werd de gehele groep opgestraald en stonden ze aan boord
van het schip ... U.S.S.Q. Envoor hun neuzen stond de jong volwassen Q, de zoon van Q.
'Hallo, allemaal,' zei hij met een stralende glimlach. 'AI genoten tot
nu toe?'
'Ja,geweldig Q. Dan vraag ik nu vriendelijk of dit a.u.b. mag ophouden. Endaarna is het niet vriendelijk meer!!' sprak Janeway hem toe
alsof ze met haar ogen vuur kon schieten.
'Jij hebt helemaal niks te willen, mevrouwtje. Mij opvoeden, hè?
Ik ben niet op te voeden, ik ben een Q!!' zei de jonge Q zelfverzekerd.
Picard omklemde zachtjes met zijn hand de arm van Janeway en
knikte naar haar.
'Zo, mijn jongeman. Zullen we even praten?' en Picard liep naar de
jongeman toe. 'Deze vrouw is je peettante, dus wat respect is wel
op zijn plaats. Ik denk dat jouw vader en moeder hiermee ook niet
zo blij zouden zijn. Ik vermoed zelfs dat ze niet eens op de hoogte
zijn van jouw kleine jongensstreken.
Ik zal je eens een verhaaltje vertellen. Ooit gehoord van de gebeurtenis dat je vader tijdelijk een mens was? Dat kan jou ook gebeuren. Ik zou maar uitkijken als ik jou was.' Kapitein Picard vertelde de
jongeman het bekende verhaal, maar deze was er duidelijk niet van
onder de indruk. Q-junior knipte met zijn vingers en plotseling was
de hele groep in het Q-continuüm waar zijn vader Q-senior aardappeltjes zat te schillen voor het avondmaal.
'Oh leuk, visite!' zei hij quasi verrast. 'Blijven jullie ook mee-eten?
Oh, Kathryn!!! Lang niet gezien ...wil jij even de boontjes doppen?
En als [ean-Luc dan even het vlees braadt, dan hebben we zo een
lekkere maaltijd. Nog liefhebbers voor het tafeldekken?'
Ook zijn vrouw liep even voorbij door de keuken, stopte en keek
zonder een emotie op haar gezicht naar de groep. Knikte beleefd
en liep toen door.
'Zo, mijn beste Q,' zei Janeway. 'Kijk eens naar de samenstelling van
de groep en zie wat je zoon gedaan heeft?' Q keek haar aan en het
viel Picard op dat Q zich enigszins opgelaten voelde. Q wierp zijn
zoon een boze blik toe. 'Mijn verontschuldigingen voor het miserabele gedrag van mijn zoon. Maar ja hij is dan ook wel een grote fan
van Garak. Aard van het beestje kan je niets aan doen. Zo te zien
zijn jullie niet gewond dus zal alles wel meevallen. Vooruit kom, pak
een stoel en blijf gezellig eten. Mijn vrouw kan heerlijk koken. Nietwaar schat,' slijmde Q. 'Wat een slijmjurk,' dacht Sisko per ongeluk
hardop. De Q-vrouw knikte verveeld terug, rolde met haar ogen en
mopperde: 'Ja en als jij een beetje opschiet met die aardappels kunnen we ze vandaag nog koken!'
'Mag de televisie aan pa?' vroeg Q-junior enthousiast, 'Deep Space
Nine begint zo en ik wil zo graag zien wat Garak allemaal gaat
beleven!'
'Voor jou geen TV vandaag Junior!' zei Q streng. 'En na het eten is
het voor jou linea recta naar bed!' 'Waar gaat Deep Space Nine aan
beginnen?' vroeg Sisko bezorgd, want hij had niets van de woordenwisseling begrepen.
'Niets dat jullie aangaat,' zei Q. 'Andere tijden en andere realiteiten
zijn te ingewikkeld voor jullie primitieve geesten!' Dat gezegd hebbende ging de hele groep aan tafel alwaar de jonge Q met een cha-
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grijnig gezicht aan zijn aardappels begon. 'Hey man, ik wil nu wel
weer naar huis want ik hou niet van aardappelen en boontjes!' zei
de hippie die nog steeds bij het gezelschap was. Q knipte met zijn
vingers en de hippie verdween met een lichtflits.
'Waarom ben je begonnen met dit alles Q?' vroeg Picard aan Qsenior.
'Dat was ik niet, mijn zoon vindt het leuk om af en toe mijn plaats
in te nemen!' antwoordde Q. Plots zag Spock iets tussen zijn boontjes bewegen dat groter en groter werd en hij pakte zijn trieerder.
Hij scande en herscande en zijn gezicht werd steeds vreemder. Hij
gaf een onzichtbaar knikje aan Kirk, die hem natuurlijk wel zag. Hij
zei dat hij even weg moest (dat was geen leugen) en weldra volgde
Kirk.
'Wat is er?' begon hij het gesprek. Maar er was nog iemand die het
knikje had gezien ... Picard ontging namelijk niets en zag in zijn bord
en in die van de andere gasten hetzelfde tafereel. Hij zag hoe kleine
wezentjes uit de boontjes kropen en met angstaanjagende snelheid groeiden. Ondertussen gaf Spock antwoord op Kirk's vraag:
'Ik ontdekte een bewuste levensvorm in de boontjes en u weet dat
ik vegetariër ben!'
'Stop met eten!' commandeerde Kirk de andere Starfleet officers.
'Dat is een order!'
De wezentjes groeiden verder en toen ze gemiddeld ongeveer 10
centimeter lang waren nam de grootste het woord.
'No bright light! No bright light!' en alle wezentjes sprongen van
de tafel. Ze zagen er best wel snoezig uit en kwamen het gezelschap ook wel bekend voor. Grote, puntige oren, pluizig, bruin en
wit en zo klein als een pekinees hondje (of chihuahua). [aneway
snapte direct dat ze niet tegen licht konden, pakte haar phaser en
schoot naar alle ouderwetse lampen. Ze miste er geen één. Tuvok
had inmiddels de gordijnen dicht gedaan, zodat de beestjes stopten met springen. Nu lagen ze daar maar zo'n beetje op de tafel,
helemaal uitgeput.
Maar Trip, filmkenner als hij is, herkende de beestjes meteen. 'Dat
zijn Mogwai, of hoe je het ook uitspreekt. Ik ken ze van die klassieke films Gremlins 1 en 2. Als ze in aanraking komen met water
vermenigvuldigen ze zich en ze mogen niet eten na middernacht.
Gebeurt dat wel, dan veranderen ze in tirannieke wezentjes, Gremlins genaamd."Oh,' zei Q-junior, 'maar die stap kunnen we rustig overslaan.' En met een enkel gebaar stonden er het volgende
moment een flink aantal Gremlins voor hun neus. De brutaalste van
het stel sprong in [aneway's haar en Tuvok pakte zijn phaser!
'Niet schieten!' riep Janeway, 'dan krijg ik mijn haar nooit meer
goed!' Ze pakte een pan van de tafel, gooide de bonen eruit en
sloeg het met een luide gong op de Gremlin die op haar hoofd zat.
Het kleine monstertje viel met een luide krijs op de vloer tussen de
bonen. 'Zo, dat beestje ziet ze nu vliegen.' In de spiegeling van de
pan bekeek Ianeway haar kapsel en werkte het wat bij. Tuvok trok
één wenkbrauw omhoog en stopte zijn phaser terug. 'Vrouwen,'
dacht hij.
De Gremlins stonden er eerst wat sullig bij, behalve die ene natuurlijk, maar nu begonnen ze allemaal agressief te worden. Er brak
een spannend gevecht uit, zelfs tussen de Gremlins en de Q's. Een
Gremlin hing aan de nek van Q-junior wat hem behoorlijk irriteerde
en hij knipte met zijn vingers. Er gebeurde niets. Oepserdefloeps
wat is dat nou? 'Ik heb je krachten tijdelijk uitgeschakeld zoon,' zei
Q. 'Het is tijd dat je geconfronteerd wordt met de consequenties
van je daden!'
'Dit is een slechte tijd om over de opvoeding na te gaan denken
Q,' mopperde Picard terwijl hij met zijn phaser een Gremlin van
de kroonluchter schoot. De Gremlin belandde recht in Q's gezicht
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en nam een flinke beet uit zijn almachtige neus. Q-senior had er
genoeg van, maar wilde de anderen dit lolletje niet misgunnen.
Daarom toverde hij een forcefield om zichzelf heen. Daardoor konden de Gremlins hem niet meer bereiken, maar de anderen wel.
Sisko werd van achteren aangevallen. Wie zou hem kunnen helpen?
Spock gaf de Gremlin een 'Vulcan Nerve Pinch' waardoor deze
bewusteloos op de vloer viel.
'Wat is de beste manier om die Gremlins aan te pakken?' vroeg
Sisko aan Trip.
'Natuurlijk, dat ik daar niet eerder aan dacht!' zei Trip. 'Ze kunnen
niet tegen direct zonlicht!'
'Dus alles wat we hoeven te doen is de gordijnen weer te openen?'
Zonder op Trips antwoord te wachten opende Tuvok de gordijnen
weer. De Gremlins gilden en krijsten en natuurlijk smolten ze allemaal weg. Op ééntje na dan. Deze had zich al de hele tijd verstopt
en bekeek de groep vanonder een stoel. Hij zag er heel lief en pluizig uit, precies zoals Gizmo in de film. Echt precies eender.
Tuvok zou je de gordijnen willen sluiten?' vroeg Trip. Tuvok knikte
en voorzichtig nam Trip het kleintje in zijn handen. Zacht gekir
kwam er van de kleine Mogwai die hem vriendelijk aankeek.
'Ah, wat lief.' Picard zei: 'Voorzichtig. Zo meteen verandert dal
mormel óók nog in een monster! Tuvok, wil je a.u.b, klaar gaan
staan om de gordijnen weer te openen?'
Tuvok knikte weer en nam zijn plaats in. Maar er gebeurde niets,
hel beestje werd niet groter. In plaats daarvan rolde het zich op en
viel in slaap, in Trip's armen.
Trip zei: 'Zolang het niet in aanraking komt met water en niet eet
na middernacht is de Mogwai het beste huisdier dat een mens kan
wensen!' 'Fascinerend!' zei Spock en hij trok één wenkbrauw op.
'Ik heb genoeg van jullie spelletjes Q!' brieste Picard 'Breng ons
onmiddellijk terug naar waar we vandaan kwamen!' Q knipte met
zijn vingers en de Mogwai verdween met een flits uit Trip's armen.

'Wat gaan we doen?' vroeg hij. 'Er zijn veel te veel personen bij
betrokken.' QR had wel een suggestie. 'Laten we ten eerste eens
alleen Q een kans geven en ons er verder nog niet mee bemoeien.'
Q hoorde dit en ondanks dat hij zijn broer niet echt uit kon staan,
moest hij hem wel gelijk geven.

Hij knipte met zijn hand en het volgende moment stonden ze allemaal in het woonvertrek van Picard. 'Het spijt mij voor deze hele
situatie,' zei Q tegen iedereen. Zijn vrouw bekeek hem nauwkeurig
en zei toen tegen Picard:
'Hij is volwassen geworden.' 'Ik merk het: reageerde Picard. Tegen
janeway zei Q: 'Als zijn peettante, zou je hem voor
een
maand als een lid van je crew willen? Momenteel is hij zijn krachten kwijt, dus hij kan weinig kwaads doen. Hij zal er vast veel van
leren. Als je dit tenminste niet erg vindt.'
janeway zag het wel zitten en knikte
instemmend. 'De anderen stuur ik terug
naar hun eigen tijd.'
Picard en Riker werden teruggezet op
hun Enterprise in de juiste tijd en hetzelfde gebeurde met Kirk, McCoy en
Spock.
Wat er verder gebeurde met de zoon van
Q wist Archer niet toen hij, samen met
Trip en T'Pol weer op de Enterprise
was. 'Een hele vreemde erva. ring,' merkte Trip op.
'Ik denk ook dat we deze
gebeurtenis beter niet
kunnen vermelden in het
logboek,' concludeerde
Archer. 'Daar kan ik wel
inkomen: zei Trip met
een glimlach. T'Pol
'Eerst het toetje!' zei Q onverstoorbaar en zijn vrouw kwam trots
knikte en ging weer
aanlopen met een schaal waarop een grote geleipudding gevaarlijk
verder met haar werk.
heen en weer wiebelde!
Trip keek beteuterd naar zijn handen nu de Mogwai verdwenen
Trip was aardig vies
geworden van dit
was. Archer klopte op zijn schouder en zei: 'Het is goed.' Toen
avontuur en kon wel
richtte Archer zich tot de rest van de groep.
een douche gebrui'Volgens mij is het wijs ze voor nu maar hun zin te geven. Ik denk
ken. Archer ging
dat het weinig kwaad kan.' Argwanend keek hij toch naar Q. Evenals Sisko en Kirk. janeway draaide zich om naar de vrouw van Q.
naar zijn kamer en
was blij zijn hond
'Eigen recept?' 'jazeker. Velen hebben er van mogen genieten tijmet een stukje kaas
dens feestjes en het zorgt altijd voor een doorslaand succes.' 'Ben
ik benieuwd wat dat 'doorslaand' inhoudt,' fluisterde Sisko tegen
te vinden. 'Blij dat
alles weer normaal
Picard. De Q-vrouw zette de grote, groene pudding op tafel. De
is.' Porthos kwispudding bleef wiebelen terwijl hij al op de tafel stond en T'Pol zei:
'Dit is niet logisch!' De Q-vrouw pakte een groot mes om de pudpelde verrukt met
zijn staart. Blij om
ding in gelijke stukken voor haar gasten te verdelen, maar de pudzijn baas weer te
ding sprong op en stuiterde weg van de tafel, tegen de deur en
zien. Alsof hij niet
via het plafond op Picards hoofd, die mopperde 'Merdre!' Tuvok
scande met zijn tricorder de groene substantie op Picards hoofd en
was weggeweest.
zei: 'Fascinerend, deze pudding leeflI'
Archer was nog
in gedachten verSpock zei: 'Ik zal trachten een 'mindmeld' met de pudding te doen.'
zonken over het
Maar de pudding dacht daar duidelijk anders over en stuiterde weg.
Net voordat Tuvok ook wilde proberen het ding beter te leren kenzojuist
beleefde
avontuur en die
nen door middel van een mindmeld. Daar had de pudding dus
geen zin in. Er verscheen een kat die miauwend en krijsend achter
rare Q. En hoe
zou het de jonge
de pudding aanholde. Het geluid was niet om aan te horen en werd
alleen maar erger toen de kat merkte dat de pudding hem 'outsQ
vergaan
als
bemanningslid van
martte'. Deze slimme pudding was duidelijk niet voor de poes.

Voyager?
QR, de broer van Q, had opdracht gekregen vanuit het Continuüm
om de boel in de gaten te houden. Hij zag dat alle realiteiten erg
door elkaar begonnen te lopen en had hiervoor een vergadering
belegd met zijn mede Continuümbewoners .
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Door: Marc Ghijssels

De Britse entrepreneur Richard Branson
heeftaangekondigddat hij 's-wereldseerste
commerciëleruimtevluchten wil gaan aanbiedenonder de naam'Virgin Galactic'.
Richard Branson,de excentrieke eigenaar
van Virgin, heeft de pers laten weten dat
tegen 2008 de eerste ruimtetoeristen de
lucht in kunnen. Tegen de prijs van zo'n
kleine 150.000 euro per persoon kun je
een kijkje gaan nemen op de aarde vanuit de ruimte. Bij de prijs zit een 3 daagse
opleiding inbegrepen, de trip zelf duurt
ongeveer 2 à 3 uur (inclusief 5 minuten
gewichtsloosheid).Virgin, dat zo'n slordige
100 miljoen dollar in dit project heeft geïnvesteerd, beweert dat binnen een periode
van 5 jaar tot 3000 astronauteneen vlucht
zouden kunnen maken. Branson zegt op
zijn beurt dat al het geld in het begin van
dit project integraal zal terugvloeien om
in de toekomst de kostprijs van een reis
naar beneden te brengen. 'We hopen de
komende jaren duizenden astronauten de
kanste geven om een droom te vervullen
en zo onze majestueuzeplaneet vanuit de
ruimte te bekijkenen de geweldige sensatie van gewichtsloosheidaan den lijve te
ondervinden.'
Virgin werkt nauw samenmet Burt Rutan
van het Amerikaansebedrijf 'ScaledCoposites' die het eerstecommerciëleruimteschip
'SpaceShipOne'heeft ontwikkeld. SpaceShipOneheeft in juni van dit jaar de eerste
bemande testvlucht met succesvolbracht.
Deze vlucht duurde 90 minuten en ze vlogen 98.547 meter boven de aarde. Met
deze prestatie heeft SpaceShipOnede Xprizegewonnen.
Op de vraag of deze vluchten wel veilig
waren, antwoordde Branson:'Je kunt het
vergelijken met een Spaceshuttlevlucht,
iets minder veilig dan vliegen met een
Boeing 747 dus.' 'Diegenen die zich deze
eerstevluchten kunnen veroorloven zullen
niet alleen de meest ongelooflijke reis van
hun leven meemaken maar tegelijkertijd
ruimtereizenweer een stap dichterbij brengen voor de gewone man'.
Bransonzelf zal bij de eerste vlucht aan
boord zijn van de SpaceShipOneen hoopt
dat dit project hem zal helpen bij zijn toekomstplannenzoalshet 'Orbital Hotel'(een
hotel in de ruimte dus). Een van de velen
die zich hebben aangemeld om een dergelijke vlucht te maken is William Shatner.
Gaat captain Kirk nu toch uiteindelijk écht
de ruimte in? We zullen zien...
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STAR TREK EXP[RIENC[~

90nilnvaslon Itl<Ongontncounter

Aansluitend aan mijn bezoek aan de 'Beam me up Scotty ...one last
time' conventie in Hollywood, waarover je in het vorige blad hebt
kunnen lezen, heb ik een trip gemaakt om nog wat meer te zien van
Amerika. Hierbij stond een bezoek aan las Vegas gepland. Een uitgelezen kans om de nieuwe Experience show te bezoeken: de Borg
Invasion. Daarnaast draaide ook nog een tweede show: de Klingon
Experience.
Bij de Borg Invasion show heeft de Doctor (EMH) een gen bij mensen ontdekt dat resistent is tegen Borg nanoprobes. Het publiek is
hier het groepje mensen dat in bezit is van dit gen. De Borg zijn
hier achter gekomen en proberen, voordat de Doctor het gen heeft
kunnen isoleren, dit groepje uit te roeien. Daarop volgt een spectaculaire ontsnappingstocht door de ruimte om te ontkomen aan
de Borg Queen. De visualisaties zijn hierbij ook zeer spectaculair:
30 beelden, beweging-, lucht- en watereffecten. Daarnaast krijg je
de ervaring hoe het voelt om geassimileerd te worden: eerst voel je
een enorme kronkel in je stoel en wil je het liefste hard wegrennen,
waarna je vervolgens het vochtige gevoel van de nanoprobe injecters voelt (watereffect). Ook wordt er een acteur tijdens de show
door de Borg omhoog gerukt. Dat zag er zeer realistisch uit. Gelukkig worden we tijdig gered door captain Janeway en starship Voyager.

Bij de Klingon Encounter show wordt het publiek ontvoerd naar de
24e eeuw in een poging het bestaan van captain Picard uit te wissen. Tussen het publiek bevindt zich namelijk één van zijn voorouders en de Klingons willen deze persoon vangen. Gelukkig weet de
Enterprise crew direct contact met de Klingons te voorkomen en
weten we aan hen te ontsnappen in een shuttle. Hierna volgt een
bezoek aan de Enterprise-D brug en een simulatorrit. welke eindigt
in de 21 e eeuw boven las Vegas! Riker was zo vriendelijk ons weer
thuis te brengen, alleen bleven er berichten van UFO's over ... Maar
daar wisten wij niets van.
Helaas mochten tijdens beide shows geen foto's of video opnamen
worden gemaakt. Toch mocht dat de pret zeker niet drukken. Na
afloop een bezoekje aan Quarks en de souvenirwinkel als afsluiter
van de Experience!
Ik dacht dat hiermee de dosis Trek in mijn vakantie ten einde was
gekomen. Dat bleek dus nog niet zo te zijn. In Yosemite National
Park heb ik namelijk nog 'EI Capitan' gezien, de berg waarbij JamesT.
Kirk de woorden 'Hello Bones. Mind if we drop in for dinner?' heeft
uitgesproken. Tenslotte heb ik in San Fransisco de toekomstige locatie van Starfleet Headquarters gezien, naast de Golden Gate brug.
Kortom het Trek gehalte was in mijn vakantie erg hoog.

1
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V[][]RGELEZEN
Titel:
Auteur:
ISBN:

Star Trek - The Lost Era:
Weil of SouIs
IIsa J. Blek
0-7434-6375-7

Star Trek-fans kennen captain Rachel Garrett van de USS Enterprise-C alleen uit die
ene aflevering van The Next Generation,
Yesterday's Enterprise, waarin ze door de
tijd reist, naar de tijd van de Enterprise-D.
In het vierde deel van The Lost Era staat de
bemanning van de Enterprise-C in het middelpunt van de belangstelling. Mentaal nog
niet helemaal hersteld van haar scheiding
van haar Betazoid-echtgenoot Val Kalderren
en het gemis van haar zoon, krijgt Garrett er
een groot probleem bij op het professionele
vlak. Haar eerste officier, commander Halak,
is tijdens zijn verlof in grote moeilijkheden
gekomen. In plaats van met een vriendin op
vakantie te gaan naar Betazed, is Halak naar
het niet zo gastvrije en aantrekkelijke Farius
gegaan. Daar dienen de problemen zich al
gauw aan. Hij ontsnapt aan een moordaanslag, maar zijn vriendin is niet zo fortuinlijk.
Bij terugkomst bemoeit, tot ongenoegen
van captain Garrett, de geheime dienst van
Starfleet zich ermee. Volgens de geheime
dienst van Starfleet is Halak een medewerker van één van de maffiaorganisaties, de
Asfar Qatala, die in een strijd is verwikkeld
met een andere organisatie, het Orion Syndicaat. Bovendien wordt hij zelf beschuldigd
van moord. Dit alles speelt zich af tegen de
achtergrond van een vondst van een zeer
oude beschaving, die de voorloper zou zijn
van de Cardassians. Maar ook daar speelt
zich een groot en gevaarlijk mysterie af. Na
de eerste drie delen van deze reeks keek ik
uit naar dit deel, zeker gezien de hoofdrolspeelster. Helaas valt het verhaal een beetje
tegen. Rachel Garrett speelt in dit verhaal
maar een beetje een bijrol en niet de hoofdrol wat je zou verwachten. Ander minpunt
is de vele psycho-analyses van de karakters
die de schrijfster gebruikt. Dit komt waarschijnlijk door haar professionele achtergrond, zij is psychiater. Ook de strijd tussen
de twee maffiaorganisaties komt
niet echt goed uit
de verf. Dit deel
van The Lost Erareeks is duidelijk
minder dan de
drie voorgaande
delen.
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Titel:
Auteur:
ISBN:

Door: Paul Ploeg
Star Trek - The Lost Era:
Deny thy Father
Jeff Marlotte
0-7434-6409-5

In het één na laatste deel van deze serie
staan vader en zoon Riker centraal. Kyle
Riker, nog herstellende van de aanval die
de Tholians hebben uitgevoerd op Sterrenbasis 311 een aantal jaren eerder, krijgt de
schrik van zijn leven wanneer een soldaat in
dienst van Starfleet een moordaanslag op
hem pleegt, die hij maar ternauwernood
overleeft. Nog niet bekomen van de schrik
krijgt hij te horen dat er een onderzoek
zal worden ingesteld naar een mogelijke
betrokkenheid van zijn kant, in de aanval
van de Tholians op Sterrenbasis 311. De
reden ervan is dat hij de enige overlevende
van die aanval was. Wanneer er vervolgens
weer een moordaanslag op hem gepleegd
wordt, vermoedt hij dat er een complot
tegen hem is gesmeed en besluit hij de
aarde te ontvluchten. Maar ook ver van de
aarde lijkt het alsof zijn naam de garantie is
voor problemen. In die zelfde tijd is William
Riker, die van zijn vader vervreemd is, bezig
met zijn opleiding aan de Starfleet Academie en het afronden daarvan. Hij weet niet
dat hij daarbij ongemerkt en ongewild als
pion gebruikt wordt in een complot tegen
zijn vader. Ook Will Riker heeft zo zijn problemen. Relaties met studiegenoten verlopen niet altijd even soepel, mede door
zijn ambitie om met een zo goed mogelijk
eindresultaat af te studeren. Daarbij moet
ook hij moeilijke keuzes maken. Na een wat
teleurstellend vorig deel van The Lost Era,
is er met 'Deny Thy Father' weer een zeer
boeiend verhaal verschenen. Gedurende
het verhaal weet de schrijver op een goede
wijze de overeenkomsten te verwoorden
die er ondanks hun verstoorde verhouding
toch zijn tussen vader en zoon Riker. Er
wordt gebruik gemaakt van reeds bekende
feiten en er komen een aantal bekende figuren kort in de schijnwerpers. Het einde van
het verhaal is verrassend te noemen, want
je zou gezien de
feiten een ander
einde
hebben
verwacht.

Titel:
Auteur:
ISBN:

Star Trek - The Lost Era:
Catalyst of Sorrows
Margaret Wander-Bonanno
0-7434-6407-9

Met de 'Catalyst of Sorrows' wordt The Lost
Era afgesloten. Het is vier jaar voor de lancering van de Enterprise-D, wanneer het
hoofd van de geheime dienst van Starfleet,
admiral Nyota Uhura, berichten krijgt van
diverse planeten aan de rand van de Neutral Zone mel Romulus over een uitbreak
van een zeer besmettelijk virus. Ze laat ee
onderzoek irstellen door dokter Crusher en
dokter McCoy. Op bijna hetzelfde moment
krijgt Uhura bezoek van een boodschapper,
Zetha genaamd. Deze is gestuurd door een
hooggeplaatst contactpersoon van Uhura
op Romulus met informatie over het virus.
Uit die informatie blijkt dat dit virus lijkt op
een virus dat eeuwen geleden op Romulus
vele doden heeft veroorzaakt, bijgenaamd
de 'Gnawing', Dit virus heeft symptomen
die te vergelijken zijn met die van het men
selijke HIV-virus. Uhura besluit een team
samen te stellen dat in de Neutral Zone de
oorzaak en samenstelling en de eventuele
maker van het virus moet gaan vinden. Het
team bestaat uit lieutenant Tuvok, doctor
Selar en de aan zichzelf twijfelende technicus Benjamin Sisko. Ook Zetha gaat mee
met het team. Sisko heeft zo zijn twijfels
over de betrouwbaarheid van deze boodschapper die hij verdenkt van lidmaatschap
van de Tal Shiar, de geheime dienst van
Romulus. Tijdens hun missie doen ze een
aantal opmerkelijke ontdekkingen en niet
alleen wat betreft het virus. Ook op Romulus is men bezig met het virus, alleen met
minder goede bedoelingen. Het laatste deel
van deze serie zou gemakkelijk een script
kunnen zijn voor een dubbele aflevering
van Deep Space Nine, maar dan met een
aantal andere hoofdrolspelers. De spanning
en de geheimzinnigheid zijn overduidelijk aanwezig. Echter het verhaal heeft ook
minpunten. Er is af en toe een beetje teveel
medische 'technobabble', die je de indruk
geeft dat je een college hogere biologie aan
de universiteit aan
het volgen bent.
Ook het verschil
in karakter tussen
de Benjamin Sisko
uit de televisieserie en die in het
boek, vind ik niet
echt aannemelijk.
Voor de rest een
prima verhaal.
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Lid Worden?
THEFLVINGDUTCH
fanclub is de enige echte Nederlandse Star Trek vereniging
Postadres: Postbus 135, 3500 AC Utrecht
Telefoon:
06 - 55 90 75 43
Telefax:
0181 - 6871 53
info@tfd.nl
E-mail:
Website:
www.tfd.nl

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

Penningmeester
Engelina Wessel

Secretaris
Adrie Baak

Public relations
Frank Maurits

Zakelijke contacten, advertenties
Edwin Verstraaten

Vrijwilligerscoördinatie
Ronaid Gordijn

Evenementencoördinatie
René Caminada

De volgende personen zijn aanspreekpunt
functies binnen de vereniging:
Ledenadministratie
Chantal Scholten
tfd@tfd.nl
Redactie
joyce Geurts
redactie@tfd.nl
Website
jelle Tinholt &
Rowdy van der Veen
webmaster@tfd.nl

voor overige

Conventiegroep
Marc Ghijsels
tfdconventiewerkgroep@pandora.be
Lowerdecks
The Flying Dutch
Sectie Lower Decks
Postbus 135
3500 AC Utrecht
lowerdecks@email.com

Lid worden kan door een briefje te schrijven aan de secretaris van de
The Flying Dutch, Postbus 135, 3500 AC Utrecht. U ontvangt dan
een acceptgiro. Ook kunt u zich aanmelden via e-mail: tfd@tfd.nl en
via de website: www.tfd.nl
Na betaling van het lidmaatschapsgeld (€ 21,50 per jaar) ontvangt

u:
•
•
•
•

Een lidmaatschapspasje waarmee u korting krijgt bij een aantal
winkels die STARTREKartikelen verkopen (zie onderaan pagina)
6 maal ons verenigingsmagazine
Korting bij bijeenkomsten van de vereniging
Via onze website actuele informatie www.tfd.nl

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

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

RNST
Financieel Advies

Prins Hendrikstraat (hoek Tasmanstraat) Den Haag

Hypotheken
Financieringen
Pensioenen
Verzekeringen

Ftltngi Rultsof Acquisilion
• 242: Mort is good. .. all IS bttltr.
• 97: Enougn... is never tnough.
, 57: Good.OJstomtrs are as rare as Larinum T,easurotntm.
CrowoodsCoIlt",bf,s Rul, of AcqulSJuon
• "TFD members always 'tCe,ve 109(, discount (cp '"''''"''' wm IfOI,d'nt.. ,,)

www.crossroeäs-cottectttües.com
* of wij probutn her IlOO( je re ./rld,,,
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Doomweg 8 - Apeldoorn - Tel. 055 355 1972

www.ernst-advies.nl
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AGENDA

Origiual Motion Picture Company

6 maart 2005
ShadowCon
Noteer alvast in je agenda: De enige echte TFD-conventie
al bekend:
locatie:
Vergader en Partycentrum "De Horst"
Kerkstr 5
7412XM Deventer
In het volgende magazine lees je hier meer over!

is

A~

~ij leveren middels postorder verkoop.:..
• Alle "I I 1,,, en'andcre Cl 'I \I:ne~ zonder ondertiteling
• Amerikaanse NTSC- VIJS import
• Import van DVD\ en CD's
• Scicnce Pietion Merchandise
• Star Trek Uniforms en (gesigneerde) foto's
dü.t : Bij vaste vcrzending van series géén verzendkosten,

Sorrv! Nn Suhtiï

lS· Postbus 412. 2180AK
Hillegom
Tel.:
Fax: 0252 - 525528
Email: inro@sorry.demon.nloWebsite:\\\Vw.solT).demon.nl

TOTAAL RUIM 25.000 TITELS LEVERBAAR
1-3 april 2005

30 september

Swisshotel
Neuss (bij Dusseldorf)
zie ook: www.galileoZ.de

6-8 mei 2005

22-23 oktober 2005
Utopia VI
zie ook: www.ytopiasite.com

FedCon XIV
locatie:
Bonn, Duitsland
zie ook: www.fg9~

Uw lidmaatschapspas

- 2 oktober 2005

Galileo 7 2005
locatie:

3rd Annual Official Star Trek convention
locatie:
Hilton Metropole Hotel
london UK
zie ook: wyvw~cr~tionent.com

is geld waardl

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

Hobby Modelbouw
Voorstraat 360,3311

Dordrecht
ex Dordrecht

American Book Centre, The
lange Poten 23, 2511 CM Den Haag

Simtasia
Nieuwe Haven 116, 2801 EC Gouda

Card lil News strips
Agnietenstraat 12, 2801 HX Gouda

Twilight Zone
Voorstraat 432, 3311 CX Dordrecht

C's

Wonderland
Soembawastraat 54a, 1095 XC Amsterdam

Alle Acme Moviestores
Palaceplein 11-12, 2587 WE Scheveningen
Dautzenbergstraat 53, 6411 LA Heerlen
lange Groenendaal 114, 2801 lV Gouda
Klein Grachtje 18a, 8021 JC Zwolle

lengweg 82, 3192 Bl Hoogvliet

Drieharingslraat 4, 3511 BJUtrecht
Plevierenlaan 39, 3645 GN Vinkeveen
De leidsestraatweg 41d, 3443 BPWoerden
Avenue Carnisse 268, 2993 Nl Barendrecht

Eppo Stripspeciaalzaak
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Van de Voorzitter

Ik schrijf dit stukje op de maandag na Utopia Ven dat betekent dat
er weer een grandioos weekend voorbij is en ik eigenlijk al weer uitkijk naar Utopia VI volgend jaar.
Ik wil vanaf deze plaats alle mensen die meegewerkt hebben om
ook deze Utopia weer tot een groot reest te maken hartelijk bedanken.
Hoewel het voor een aantal fans jammer was dat Robert Beltran
twee dagen voor Utopia heeft afgezegd, moet ik zeggen dat ik
waarschijnlijk meer genoten heb van zijn vervanger Vaughn Armstrong dan ik ooit gedaan zou hebben van Robert Beltran. Vooral
de Klingon rap met Robert O'Reilly (Gowron) was fantastisch. Maar
ook de Star Trek blues liedjes die Vaughn deed waren zeer leuk. Ik
denk dan ook dat het Utopia bestuur een compliment verdient voor
de manier waarop men de tegenslag van het afzeggen van Robert
Beltran heeft opgevangen. HULDE!!!!!!
Wat voor mij iedere 'Utopia zo speciaal maakt, is de sfeer die er
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dat weekend hangt. Je komt er oude bekenden
tegen, maakt nieuwe vrienden en geniet samen van
sciencefiction lil fantasy in het algemeen en voor
mij Star Trek in het bijzonder. Ik heb het afgelopen weekend weer
mijn hobby met vele mensen kunnen delen en dat maakt de belevenis alleen nog maar sterker.
.
Maar voordat Utopia VI haar deuren opent zal de TFD zelf weer
een conventie organiseren en wel op zondag 6 maart 2005 in partycentrum 'De Horst' in Deventer. Noteer deze datum alvast in
uw agenda. Voor meer informatie over de komende conventie,
ShadowCon, kunt u straks uiteraard onze website en de nieuwsbrieven raadplegen.
Dutch profit rule 9
To be sure to have fun trom your spent money, buy an Utopia
ticket.
Grand Nagus
(Om zeker te zijn dat je plezier hebt van je uitgegeven geld, koop
je een Utopia kaartje)
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The F1ying Dutch magazines te koop
e volgende bladen zijn na te bestellen bij onze verzendservice. Het kan voorkomen dat een
blad bij de verzendservice is uitverkocht, maar nog wel via de TFD stand te verkrijgen is. Als
u een bepaald nummer zoekt, is het dus raadzaam om tijdens een activiteit van de vereniging
even ~ de stand langs te lopen.
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Uniformtop met rits zoals gedragen door
Picard in TNG voor 45 euro.
Arnoud Blok. Tel./fax 070-4788542
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Hebjij ook spullen of materialen dieje wilt
ruilen, verkopen of ben je ergens naar op
zoek? Dan is de Replicator Room precies
wat je zoekt! In deze rubriek kun je namelijk gratis' adverteren! Vul de bon hiernaast volledig in en stuur hem op naar:
The Flying Dutch o. v. v. Replicator Room,
Postbus 135, 3500 AC Utrecht
TheFlying Dutch neemt geen verantwoording voor de inhoud van de advertenties
die geplaatst worden in deze Replicator
Room. Advertenties die illegale kopiën
aanbieden worden geweigerd.
• Commerciëleadvertenties kosten €0,75
per regel
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Uw
imago wordt
mede bepaald door
uw
uitingen en die moeten gezien worden. IMAGO
is specialist in drukken en printen van reclame.
Van visitekaartje tot grote poster, van opmaak
tot afwerking. Uw imago is ons Imago!

www.imagoprinting.nl

T 020 6344556
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