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Telkens als ik aan dit stukje begin, vraag ik mij af waar ik het deze
keer over zal gaan hebben. Voordat er dan uiteindelijk op mijn
scherm staat wat jullie allemaal onder ogen krijgen, heb ik uitvoe
rig gebruik gemaakt van toetsen als 'backspace', 'delete' en der
gelijke.
Meestal zet ik dan iets neer over gebeurtenissen van de laatste tijd,
met name op het gebied van Science Fiction en Star Trek in het bij
zonder. Komt meteen om de hoek kijken dat de meest ingrijpende
gebeurtenis op dit gebied voor velen het nieuws was dat Enterprise
gecancelled was door UPN. Dit heeft heel veel teweeggebracht
onder de fans en bij onze vereniging. Hierover kunnen jullie ver
derop in dit magazine nog een en ander lezen.
Daarnaast was er op 6 maart Shadow Con in Deventer, onze eigen
conventie. Helaas kan ik daar op dit moment niet meer over vertel
len, aangezien ik dit stukje al in februari schrijf. Hopelijk heeft ieder
een die er geweest is een hele leuke dag gehad.
De algemene ledenvergadering is op 26 maart, hierover kan ik
evenmin al meer vermelden, behalve dat er een nieuw bestuurslid
gekozen is. Waar kan ik dan wel meer over schrijven nu? De inhoud
van dit magazine dan maar?
Tweede deel over onze eigen Founders, interview met twee
Goa'ulds, stukje over het schip Voyager, nu de box setsaan het laat
ste seizoen zijn, het stoppen van Enterprise, natuurlijk de columns
van Paramount en Utopia en nog veel meer..
Ik zou zeggen: 'neem rustig de tijd om het blad helemaal te
lezen'.

Veel leesplezier,
foyce Geurts



Nieuws Door: joyce Geurts
TFD-intelligence isweer op zoek gegaan voor
nieuwsfeit jes voor de lezers van het TFD
magazine. Het meest opvallende bericht
van de afgelopen tijd betrof wel het stop
pen van Star Treks jongste telg Enterprise.
Een bericht dat vele reacties heeft opge
wekt. Vele acties ten behoeve van het 'red
den' van de serie zijn in gang gezet, hoewel
Scott Bakuia (captain Archer) betwijfelt
of het enig effect heeft: 'Everyone at Para
mount who had history with the franchise
is gone. So I wouldn't even know who to
teil you to complain to, because there's not
anyone who is really interested.' ('Iedereen
bij Paramount die een geschiedenis had met
de franchise is weg. Ik zou niet eens weten
bij wie jullie zouden kunnen klagen, want er
is niemand die er echt in geïnteresseerd is').
Hij hoopt wel dat iedereen blijft kijken tot het
einde en dat de kijkcijfers niet zullen dalen
doordat de serie gaat stoppen. Een einde
wat nog wel wat belooft, want volgens een
fan report van de 'Eleventh Annual SFBali' in
Bournemouth, UKheeftJohnathan Frakes
(Riker - TNG) daar aan het publiek verteld
dat zowel hij als Marlna Sirtis (Deanna

Troi - TNG) erin zouden meespelen. Zij zou
den hun uit TNG bekende personages ver
tolken. Echter Marina Sirtis schijnt dit weer
ontkend te hebben tijdens een conventie in
Florida. AI met al dus zeker geen zekerheid
hierover, maar met alle 'oude bekenden' die
dit laatste seizoen terugkeerden, wie weet. ..
Manny Coto (schrijver en producer) heeft
wel losgelaten tegen startrek.com dat er
geen tijdreizen in voorkomt. ..
De productie loopt nog tot half maart en de
laatste uitzending is in de V.S. gepland voor
13 mei, waarmee het totaal aantal afleverin
gen op 98 komt. Eenmooi aantal voor syn
dication, wat dan ook vanaf de herfst gaat
gebeuren in meer dan 90 procent van de
V.S.
Meer over Enterprise en het ten einde
komen van deze serie en alles waar de TFD
in dat kader mee aan de slag gegaan is, kun
nen jullie elders in dit magazine lezen.
Deze rubriek zal zich nu verder wijden aan
het overige nieuws van de twee maanden
tussen het in productie gaan van het vorige
blad en het moment van schrijven van dit
overzicht.

Award-berichten:
De Screen Actors Guild (SAG) Awards zijn
begin februari uitgereikt en enkele oud
Trek spelers zijn hierbij in de prijzen geval
len:
eVlrglnla Madsen - Kellin uit de Voyager
aflevering 'Unforgettable' - was een van
de gelukkigen voor 'Ensemble Cast' voor
'Sideways'.

eTerl Hatcher - B.G. Robinson uit de
TNG aflevering 'The Outrageous Okona'
- won er eentje voor' Actress in a Comedy
Series' voor haar rol in 'Desperate House
wives'.
-Een tweede SAG kreeg Hatcher ook nog,
samen met haar medespelers, toen Despe
rate Housewives de award voor Comedy
Ensemble won. Deze laatste award viel
ook ten deel aan Steven Culp, oftewel
Major Hayes uit ENT.

Academy Award nominaties voor ex-Trek
gasten:
-The Aviator, dat geschreven is door John
Logan, die ook weer Nemesis geschre
ven had, is in maar liefst 11 categorieën
genomineerd. Hieronder een nominatie
voor 'Best Writing, Screenplay Written
Directly for the Screen'.

eVirginia Madsen is .genomineerd voor
haar rol in 'Sideways' in de categorie
'Best Performance by an Actress in an
Supporting Role'.

-In de categorie 'Best Achievement in
Visual Effects'is Spider Man 2 een van
de genomineerde films. Een van de
betreffende personen hiervoor is John
Dykstra, die de 'Supervisor, special pho
tografic effects' was voor The Motion Pic
ture.
-In die laatste categorie is eveneens geno
mineerd Joe Letteri, voor 'I, Robot'.
Letteri werkte als computer graphics ani
mator bij The Undiscovered Country.

Wat doen ze nu?
Tim Russ (Tuvok - VOV) speelt een gast
rol in de serie 'ER', in een aflevering geti
teld 'Alone in the Crowd'.

Chase Masterson (Leeta - DS9) leent
haar stem uit voor een nieuwe RoboTech
serie.

Brannon Braga, de medebedenker en
executive producer van ENT en tevens
lid van het Star Trek schrijversteam sinds
TNG, is nu executive producer van een
pilot voor een nieuwe serie van het TV
station CBS. De serie gaat over een vrou
welijke analist die een team leidt van
militairen en wetenschappers om te rea
geren op de dreiging van een buiten
aardse levensvorm.

Ook bij de Golden Globes hebben een aan
tal mensen die ooit betrokken waren bij
Star Trek een award in de wacht gesleept:
-Motion Picture (Drama) ging naar 'The
Aviator' en hiermee ook eer voor schrijver
John Logan.
eTerl Hatcher won in de categorie 'Act
ress Television Series' voor haar rol in
'Desperate Housewives'.
eDe award voor 'Actor, Supporting
Role, Series, Miniseries or Motion Pic
ture Made tor Television' ging naar
Wllliam Shatner voor zijn rol als Danny
Crane in 'Boston Legal'. Waarschijnlijk ten
overvloede: William Shatner is bekend
van zijn rol als larnes T. Kirk in TOS (en
TASen diverse films ... ).



Diversen:
Walter Koenig (Chekov) is de enige
van de TOS-cast die nog geen ster heeft
op de Hollywood Walk of Fame. Tijd dus
om daar iets aan te doen. Er is dan ook
een actie opgestart om Walter een ster te
bezorgen. Iedereen kan hieraan mee done
ren en bij donaties vanaf 10 dollar kun je
een geschenk verwachten. Afhankelijk van
de hoogte van de donatie variërend van
een desktop-image tot een uitnodiging
voor de onthulling van de ster. Kijk op
www.waltersstar.com als je meer wil weten
over de actie of een bijdrage wil leveren.

J. Michael Straczynski (bij fans bekend
als JMS), de maker van Babylon 5 schijnt,
volgens zijn eigen woorden in het J.Michael
Straczynski Message Archive, een aanbod
gekregen te hebben voor het runnen van
een nieuwe Trek-TV serie voor de herfst van
2006. Hij heeft dit geaccepteerd, alleen
moet alles nog uitonderhandeld worden.
Zou dit betekenen dat er vanaf 2006 een
nieuwe Star Trek serie te verwachten valt?
Laten we het maar afwachten, 'eerst zien
en dan geloven', is mijn motto in deze
zaken.

Beste fans,

Persoonlijke berichten:
Acteur [ohn Vernon, wiens stem te
horen is in het pc-spel 'Star Trek: Klingon
Academy', is op 1 februari overleden ten
gevolge van complicaties bij een hartope
ratie.

Robert Fortier, die Tomar speelde in de
TOS-aflevering 'By any Other Name' is
op nieuwjaarsdag overleden op 79-jarige
leeftijd. De Kelvan Tomar die hij vertolkte,
was degene die door Scotty 'onder tafel'
gedronken werd ... met behulp van de
nodige Saurian Brandy en Scotch.

William Boyett isop 29 december over
leden aan complicaties van longonsteking
en nierfalen. Hij is 77 jaar geworden. Hij
speelde in een tweetal TNG-afleveringen.
In de aflevering 'The Big Goodbye' por
tretteerde hij lieutenant Dan Bell en in de
episode Tlme's Arrow, part 11' zette hij
een politieagent neer. Hij laat zijn echtge
note en twee kinderen achter.

Onze condoleances voor hun nabestaan
den.

Een vrolijker nieuwtje op persoonlijk
gebied is dat Manny Coto in het huwe
lijksbootje getreden is, met Robin Trickett,
op 27 december 2004. hij deed dit in het
Italiaanse Venetië. Gefeliciteerd!

Pas op, spoilers!:
Komen we er nu eindelijk achter hoe het zit
met de voorhoofd ribbels van de Klingons?
In de afleveringen 'Affliction' en 'Diver
gence' staan deze centraal. Het schijnt iets
te maken hebben met de Augments uit het
drieluik met Brent Splner (Data - TNG,
hier Arik

Admiral Forrest is in de aflevering 'The
Forge' om het leven gekomen tijdens een
bombardement van de aardse ambassade
op Vulcan, of toch niet? Want. ..
Vaughn Armstrong keert terug in zijn rol
van Forrest in ENT... maar dan wel in het
mirror-universe. Hoe ze dit gaan aanpak
ken, zal te zien zijn in de afleveringen 'In a
Mirror, Darkly, part land 11.'

In het tweeluik 'Demons' en 'Terra Prime'
in het laatste seizoen van ENT komt weer
eens aan het licht dat de mensheid zichzelf
toch wel erg in de weg staat. De angst voor
aliens die in de aflevering 'Home' werd aan
gestipt komt hierin terug, als er een groep
xenophobisten is die de vorming van een
'coalitie van planeten' in de weg wil staan.

Voor dit jaar staan ook nog releasesgepland voor de Special Editi
ons van First Contact, Insurrection en Nemesis.
Daarnaast blijft de grote vraag: wat gebeurt er met de Star Trek
franchise nu aangekondigd is dat Enterprise gaat stoppen na sei
zoen 4? Komt er een nieuwe serie, een nieuwe film en wanneer
komt nu The Animated Series?
Eigenlijk kan ik hier kort over zijn: niemand weet het nog. Er zijn
allerlei geruchten over nieuwe seriesen films (die dan pas in 2007
te zien zouden zijn), maar meer dan geruchten zijn het niet. Het
enige lichtpuntje dat ik kan geven is dat het gerucht dat The Ani
mated Series in 2006 gaat verschijnen wel erg hardnekkig is.

Sindsdecember heb ik binnen Paramount het Star Trek stokje over
mogen nemen van mijn collega Ruth de Jager. Dit betekent voor
mij (als fervent Star Trek kijker) niet alleen een hartstikke leuk pro
duct om mee te werken, maar ook dat ik mijn spreekwoordelijke
ei kwijt kan in de twee-maandelijkse column voor het magazine
van The Flying Dutch.
Voor de Star Trek fan belooft 2005 een spannend jaar te worden.
Op 21 april verschijnt Voyager 7 en kan iedereen zijn Voyager ver
zameling compleet maken.
Daarna kan iedereen gelijk beginnen met het verzamelen van
Enterprise.
Het eerste seizoen ligt vanaf 3 mei in de winkels, waarna er elke
twee maanden een volgend seizoen op de markt komt.
Overigens staan er rondom de release van Enterprise een aantal
leuke acties gepland, één daarvan kan voor de trouwlustige Star
Trek fans erg interessant zijn! Meer verklap ik nier, maar houd de
media in de gaten.

Commander Tucker: 'Grandma taught me never to judge a
species by their eating habits.'

Dave van Velzen
Product Manager Star Trek



Tricorrlerk Readings:a.srar1re railuien van Aken
Wanneer werd je Star Trek fan?
1992 of iets in die richting geloof ik. Mijn
vader keek tv, zag een herhaling van TNG,
herinnerde zich zijn eigen jeugd met cap
tain Kirk en dacht dat het wel wat voor mij
zou zijn, aangezien ik veel kijk naar 'tech
nologische series' zoals Thunderbirds,
Knight Rider en Stargate. Ik kwam nog net
op lijd naar beneden om de Enterprise aan
het einde van de begintune vanonder de
tv vandaan te zien komen en weg te war
pen en ik was meteen verkocht.

Hoe heeft Star Trek jou be'invloed?
In de moralistische zin? Ik zou het niet
weten, maar ik denk aardig wat. Echter in
de zin van levensdoel heeft het me wel aar
dig veranderd. Vanaf het moment dat ik
TNG echt ging volgen wist ik zeker dat ik
iets technisch wilde gaan doen. Het liefst
zou ik degene zijn die het LCARSinterface
'uitvindt'. Ik denk dat ik vanuit die wens
ook mijn huidige studie ben gaan doen,
namelijk Elektrotechniek.
Voor de rest neemt Star Trek redelijk wat
tijd in beslag. Ik kan bijvoorbeeld geen flat
gebouw zien of ik denk: hmm dat gebouw
is ongeveer even groot als de nek van de
Enterprise-A. En dan plak ik er in gedach
ten een saucer, secondary huil en nacelles
aan en dan loop ik mezelf te vergapen aan
hoe groot dat ding wel niet zou zijn.

Hoe reageren je vrienden, familie
en/of collega's (klasgenoten als je
nog opleidingen volgt)?
Ach we weten allemaal wel het 'engage' of
'warp speed' zeggen als je wegrijdt in de
auto of iets dergelijks. Wat wel altijd leuk is
zijn mijn gesprekken met een vriend van
me, die nogal pro-Star Wars is. En anti
Star Trek. Dan krijg je van die gesprekken
dat de Enterprise een Star Destroyers fic
tief 'ass kicked' en dat de Death Star dan
de Enterprise doorboort, maar dat kan dan
weer niet omdat het allemaal laser tech-

nologie is en dat de navigational deflector
dat allemaal tegenhoudt enzovoorts.
Verder heb ik al menig klasgenoot
'geturned' naar het trekkiedom.

Wat zijn je favorieten In Star Trek?
Qua persoonlijkheden? Van de niet-regu
liere cast: Q. Hij is voor mij een waar
schuwing. Dat we niet weten hoe sterk
mogelijke wezens in hel heelal zijn. Dat
we eigenlijk nog helemaal niks weten. Van
de reguliere cast heb ik Data, omdat hij
Star Trek belichaamt. Zijn nooit aflatende
speurtocht naar kennis. Zijn wil om men
selijker te worden. Om mensen te begrij
pen. En zijn interne Prime Direclive; Thy
shall not kill. Hij is precies waar Star Trek
over gaat. Verder qua schepen: Onbe
twist de U.S.S. Enterprise uit TMP. Wat een
ongeloofelijk mooi schip. De runner-up is
de U.S.S. Enterprise-D zoals ze verscheen
in Generations.

Hoe lang ben je al TFD-lId?
Sinds begin jaren '90 ergens. Sinds het
nog maar een aantal aan elkaar genielte
blaadjes waren.

Hoe actief ben je als fan?
Ik ben op school bezig met een elektronica
project dat het LCARS interface nabootst.
Zegt dat genoeg? Het programmeren is in
feite niet zo moeilijk, maar het paneel zelf
is dat wel. De vraag is: Hoe registreert het
paneel dat iemand op het paneel drukt?
Op zo'n manier dat het helemaal nergens
anders op reageert dan op die vinger die
er op drukt.
Maar voor de rest ben ik niet echt naar
conventies en dergelijke geweest. Eigenlijk
het enige echte Star Trek waar ik heen ben
gegaan is de World Tour in Düsseldorf in
1998.

Star Trek en de toekomst.
Star Trek is de toekomst. Als we willen .

.4
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een interview met
Douglas Arthurs en David Palffy

Door: Marc Ghijselsen Christine Mietus
Foto's: Anja Verstraten

Marc: De eerste vraag is voor jllllie allebei. Hoe was het om een
God te spelen en hoe bereid je je daarop voor?
Douglas: Eendag van tevoren ga je het kostuum passenen zorg je
ervoor dat het past.Jehebt heel veel grote plastic en rubber onderdelen
en vooral voor de schoenen is het erg belangrijk dat ze goed passen.
De producers en de regisseursvertelden me vooraf eigenlijk niet zo heel
veel over het karakter.Ik ben er gewoon naar toe gegaan heb ze kwaad
aangestaarden zezeiden: 'Ja,dat zoekenwe.' Endan kom je op de set
en wordt er veel met de computer bewerkt, zevervormen je stem elek
tronisch, dus zeg je de tekst terwijl je heel goed weet dat ze het achteraf
opfleuren en veranderen (Douglas gebruikte hier de Engelsevakterm
'flange' voor, wat dus het vervormen van de stem betekent). Maar het
moeilijkste voor mij is in het kostuum rondlopen, dat is namelijk heel
andersdan dat van David. Het isnamelijk heel zwaar en je ziet er niks in
alsze het maskeropzetten, je moet dus constant iemand naast je heb
ben om je te vertellen waar je loopt.
D!,vid: Het spelen van een god is eigenlijk hetzelfde als elke andere
rol. Het enige probleem voor een acteur bij karakters zoals deze, die
toch een verhoogde realiteit hebben, dat je snel gaat overdrijven.
Bovendien is het bij Stargate zo dat ze je stem vervormen, als ze
dat niet deden zouden de personen nogal gewoontjes overkomen.
Er kleeft wel een gevaar aan het spelen van deze karakters, Goa'uld
goden zijn kwaadaardig, maar zo kun je ze niet echt neerzetten, je
moet ze gewoon spelen als elke andere rol. Het is meer hetgeen ze
naderhand doen met de computer dat zezogenaamd tot god boven
de anderen verheft. Ik weet wel dat ik voor Sokar en voor Anubis een
andere stem gebruikt heb. Voor Anubis praatte ik door een sok over
mijn hoofd (die ik wel iedere morgen even controleerde voor het
geval dat hij al gebruikt was). Anubis' uitstraling lag meer in de stem
dan in de bewegingen, je moet acteren door een hele grote mantel,
in tegenstelling tot Sokarwaarbij je gewoon het gezicht kunt zien en
de uitdrukking in zijn ogen. Maar voor de rest is het 't zelfde als elk
andere rol.

Marc: Hebje het gevoel dat je een andere ritme in de stem legt
omdat je weet dat het achterai vervormd wordt?
Douglas: Nee, het heeft er alles mee te doen een autoriteit te zijn
als je een god bent.
David: Jemoet zorgen dat de dialoog kort en scherp is, het is geen
Shakespeare, maar het is wel een god dus het klinkt toch anders
dan wanneer je een kleinere rol als agent of tuig speelt. Bij deze
karakters ligt de kracht vaak in de stilte, je kunt kracht niet spelen:
dat heb je of niet.

Chrlst/ne: Enheb je hetzelfde gedaan met Sokar en Anubis?
David: Ja, met Sokar lag het wel meer in de ogen en uitdrukking
op het gezicht en met Anubis had je dat niet omdat je geen visueel
contact hebt met je tegenspeler. En omdat er in de mantel eigenlijk
geen organisch lichaam aanwezig is probeer je toch net even anders
te bewegen. Ik zweefde meer over de set dan dat ik normaal zou
doen. Sokar zag ik meer als een samoerai, stug en traditioneel.

TFD magazine

Marc: Ie hebt veel stuntwerk gedaan in de film 'ChroniC#esof
Riddick' en enkele [ean Claude van Damme films. Wat vind je
leuker stuntwerk of acteren?
Douglas: ligt aan het project.
David: Ja, wat Dougie zegt: soms heb je een rol en die is dan heel
makkelijk dus gooi je jezelf tegen een muur en probeer je de humor
er van in te zien. JeanClaude wil de stuntmensen wel eens 'uittes
ten' om te zien wat je aan kunt (lacht). Maar vaak is het niet zo dat
er veel echt stuntwerk is maar meer veel fysieke scènes omdat dat
verwacht wordt van het karakter. Echter bij dit soort karakters heb
je niet zo veel goede tekst, dus probeer je wat anders te vinden om
te doen, vaak tegen de zin van je eigen stuntdubbel die dan niks
meer heeft te doen. Terwijl hij er speciaal voor is aangenomen.
Het was eigenlijk wel grappig tijdens de opnames van Riddick omdat
het eigenlijk omgedraaid was. Ik keek toe hoe Vin Diesel acteerde
en moest dat dan nadoen, terwijl je normaal zelf het ritme van een
scène zet en dan een stuntman zich daaraan moet aanpassen.
Het voordeel van het zelf doen van de stunts is dat de camera veel
dichter bij kan komen tijdens de stunt want als iemand anders ver
kleed jou nadoet kan dat niet. Dan is de regisseur blij maar de pro
ducer niet, want die loopt dan te panieken over het feit dat een
acteur gewond kan raken of dat hij meer moet gaan betalen.
Douglas: Ja,meer geld willen ze nooit betalen.

Marc: Heb je ook het stuntwerk voor Pitchblack gedaan?
David: Nee, zou leuk zijn geweest maar ik heb alleen in Riddick het
stuntwerk gedaan voor Vin Diesel. Om eerlijk te zijn heb ik niet al
zijn stunts gedaan. Hij had 6 of 7 dubbels voor allerlei verschillende
dingen. Bijvoorbeeld voor het werken op het hoge touw kwam er
een acrobaat om die scènes te doen. Ik was meer verantwoordelijk
voor het lichamelijke werk, het betere gooi- en smijtwerk.

~~--------------------------------------------------------------~
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Marc: Een vraag voor Douglas. Heru'ur and Horas zijn dat
dezelfde karakters of zijn het toch twee verschillende?
Douglas: Ja, het is een en dezelfde persoon, hij heeft een Egypti
sche naam maar ze gebruiken ook de Viking naam voor het karak
ter. Maar ze suggereren dat het een Egyptische god is.

Marc:Je hebt ook nog een ander karakter gespeeld in de afle
vering "îhe Serpents Lalr'?
Douglas: Jadat klopt, ik was een van de 'primes' in die aflevering.

Marc: We konden geen naam vinden voor die persoon.
Douglas: Nee dat iszo, ik was gewoon een van de jongens, ik was
meer een lopende extra in die aflevering.
David: Dougie kwam binnen, liep van A naar B en dat was dat.
Douglas: Dan nog een regel tekst en 'thank you, so long, that 's
all Iolks'.

Marc: Je karakter was de zoon van Ra, die in de eerste film
wordt verslagen. Was er een bewuste keuze om een band
tussen die twee over te brenqen In je rol, bijvoorbeeld door
lichaamstaal of hints?
Douglas:Nee, niets van dal alles

Marc: Werd je iets verteld over de voorgeschiedenis van het
karakter?
Douglas: Niets en ik maak geen geintje, je krijgt de rol en je komt
maandag opdagen.
Je vraagt nog of je iets speciaals moet weten. 'Nee, kom maar
gewoon op maandag, loop op deze manier, zeg je tekst, wees
een god, en kijk de andere acteur in de ogen.' Het is gewoon ook
zo dat je niet de gimmick van de andere acteurs gaat gebruiken,
iets wat karakteristiek is voor een ander; bijvoorbeeld Peter Wil
liams (Apo ph is) doet het zus, Douglas dan weer zo, dan moet je
dat zelf niet na gaan doen. Dus heb ik hem dan maar gespeeld als
een Russischegeneraal(brede grijns) .

.6

Chrlstine: Kijk je zelf wel eens naar Stargate of een andere
seifl show?
David: Ik kijk soms wel eens naar Stargate, maar kijk liever naar
series als 'Lawand Order'.

Marc: Zit er enige waarheId lil het gerucht dat David DeLulse
(de producer) de rol gaat spelen van Pete Shanahan In het
komende seizoen?
David: Ikweet dat hij in een aflevering van dit seizoende vriend van
Amanda (Tapping) speelt. Enhil heeft ook een tweetal afleveringen
in seizoen acht gedraaid. Of dat betekent dat hij ook een vastere
rol krijgt weet ik niet. Erzijn vast mensen op de set die er meer van
weten dan ik. Ik ken David heel goed, we zijn bevriend, we hebben
nog samen in een familiefilm gespeeld, ik heb met David en met
Peter (Deluise) gewerkt. Ik had ook bijna nog met Michael gewerkt
en heb dus eigenlijk bijna met de hele familie gewerkt behalve dan
met Dom. AI zou ik dat wel heel leuk vinden om met hem samen te
werken. Maar ja, ik heb met David samen gewerkt en moet zeggen
ze zitten allebei vol energie en zijn heel luchtig, behalve dan als er
wat fout gaat, maar ja, ze blijven mensen. David is een goed acteur
en Peter is een hele goede regisseur.

Marc: Het valt tegenwoordig op dat veel grote series In
Canada worden gedraald. Is er een verschil tussen het filmen
In Canada en het filmen in Amerika?
Douglas: ik denk zelf dat er niet zo veel verschil is tussen de twee.
Op allebei de plaatsen zijn ze zeer professioneel en getraind. We
hebben al meer dan 10 jaar veel werk in Canada, maar zo langza
merhand gaat het wel een beetje terug omdat de Canadese dollar
omhoog gaat en dus wordt het duurder om daar te zijn. Veel pro
ducers proberen nu weer alles naar Californië te krijgen.

Marc: Moet je zelf vaak auditie doen voor rollen of kun je
Inmiddels teren op je reputatie?
Douglas: Het laatste jaar heeft Peter niet veel geproduceerd dus
zijn er daar ook minder audities en verder is het op het moment
het langzame seizoen. Er is weinig te doen. Maar het varieert. In
Los Angeles is het nu 'pilot' seizoen en daar kan David dan weer
naar toe, maar voor mijzelf, ik heb de eerst komende drie maan
den nog niets te doen. Maar dat kan ook meteen weer veranderen
je weet het gewoon niet.

Christine: Ik had nog een vraag die werd gesteld door Iemand
van de 'Dutch Star Gate' aan Douglas. Weet Je welke reputa
tie Je hebt op conventies en wat vindt je daar van.
(Veel gelach en onschuldige blikken zijn het gevolg.)
David: De Nederlanders hebben de reputatie.
Douglas: Ik ben alleen maar blij om hier te zijn en heb lol met de
Nederlanders.
David: op meer dan 1 manier.
Douglas : Ik ben voor alles te vinden.

Marc: Ik vernam nog een gerucht vla het internet, dat Je de
Nederlandse actrice W/IIvan KraaIIngen kent?
David: Ja, ik ken haar heel goed we hebben samengewoond. Will
en ik hebben samen in de serie' de zomer van' 45' gespeeld. Enals
de hoofdrolspelers in de film leer je elkaar toch heel goed kennen
en toen ik naar Den Haag kwam zijn we gaan samenwonen en we
hebben vrij lang samengewoond. Ze is een hele goede actrice, ze
is een actrice die overal heel beroemd had kunnen worden.

(een nogal zenuwachtige dame maakt een paar vreemde bewe
gingen in onze richting) Oké we krijgen een hint dat we er mee
moeten stoppen. Nog heel veel plezier in Nederland. We hopen
dat jullie nog vaak te bewonderen zullen zijn 'on and off screen'.
Heel erg bedankt voor het interviewen wellicht tot ziens.
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Ik ben diep teleurgesteld. Zeer diep. En wel vanwege het feit dat er
deze keer helemaal geen post mijn kant uitgekomen is. Mogelijk dat u
allen teveel onder de indruk was van het feit dat de serie Enterprise na
het huidige seizoen ten einde komt. Hoewel het mij ontgaat waarom u
hiervan onder de indruk zou moeten zijn. Treuren hierover is niet nodig,
er ontbrak namelijk toch al iets zeer essentieels aan deze serie. Namelijk
de EMH. Een serie zonder Emergency Medical Hologram en in het bij
zonder zonder mij, is een serie die natuurlijk al vele treden lager op de
ladder staat dan mijn serie Voyager. Mijn advies aan u allen is dan ook:
'Treur niet, bekijk gewoon een van de afleveringen van Voyager waarin
ik straal en geniet daarvan.' Presentatrice Astrid de Jong van BNN zei
ook al tijdens een interview met Frank Maurits: 'Enterprise Is een
flut-serie'. Uit bovenstaande zult u wel begrijpen dat ik het met haar

Vanzelfsprekendismijn seriede beste...
Indien u het hier niet mee eens bent, staat het u natuurlijk vrij om mij
van uw mening op de hoogte te stellen. De communicatielijnen die tot
uw beschikking staan zijn inmiddels uitgebreid bekend.
Mijn vrienden bij de redactie vroegen mij om, nu ik toch verder geen
andere zaken te bespreken had, een oproep aan u allen te doen.
Bij dezen dan:
Heeft u nog authentiek videomateriaal van radio- en TV-opnamen,dan
zou uw vereniging deze heel graag wil/en gebruiken en omzetten naar
digitale bestanden. Het plan is dan om van die digitale bestanden een
verzamel-DVD te maken van al die gebeurtenissen.Heeft u materiaal
dat u ter beschikkingwil stellen,neemdan evencontact op met TheFly
ing Dutch, via depostbus, infolijn of info@tfd.nl.
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Column urrOPIA
Vaak krijgen we de vraag: waarom doen jullie Utopia eigenlijk? Gek
genoeg hebben we daar dan niet echt een antwoord op. Ja,waarom?
Die vraag wordt vooral prangend als je middenin de nacht wordt
gebeld door je reisagent: "Acteur Zus-en-Zo dreigt zijn vlucht af te zeg
gen omdat hij niet bij de nooduitgang kan zitten!" De reden dat acteur
Zus-en-Zo niet bij de nooduitgang kan zitten is dat zowel reisagent als
schrijver dezesal weken bezig zijn geweest hem te pakken te krijgen
om hem zijn reisdata te laten doorgeven; had hij zich verwaardigd iets
sneller te reageren, had hij kunnen zitten waar hij wou. Belangrijker is
dat de vlucht al betaald is. Reisagent,ook niet voor een kleintje ver
vaard en zich plotseling realiserend dat ze me uit bed heeft gebeld,
zegt uiteindelijk (na een bepaald niet slechte imitatie van een verwende
wanna-he Hollywoodster): "Laat het maar aan mij over. Als ik hem niet
kalm krijg, kun jij het altijd nog proberen." Na een half uur belt ze
terug: crisisbezworen. Acteur Zus-en-Zo heeft nooit geweten dat zijn
temper tantrum tot Nederland is doorgedrongen. Vanaf het moment
dat hij landt op Schiphol tot aan zijn vertrek na de conventie is hij een
modelgast en superaardig to boot.
Waarom doen we Utopia? Waarom laten we ons uitlachen door agen
ten ("Hoeveel kunnen jullie betalen? HAHAHAHAHAHA")?Waarom?
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Niet voor het geld. Zoals iedereen inmiddels wel weet kostUtopia regel
matig meer dan het oplevert en zijn we blij alswe over het algemeen
quitte spelen. Niet voor de eer (elke gek kan een acteur naarNederland
halen, zolang je ze maar betaalt). Niet voor het contact met de acteurs
(de gemiddelde bezoeker van Utopia ziet meer van de acteurs dan de
organisatie). Misschien voor de kick; omdat we er toch ieder jaar in
oktober weer staan, ondanks alle problemen, allestress,alle nergens op
gebaseerde roddels en de steeds groter wordende concurrentie. Maar
waar we het eigenlijk voor doen (hoe halfzacht dat ook klinkt) zijn de
blije gezichten na het Utopia weekend. Als je zondagavond halfdood
op een stoel in de lobby hangt en er komt iemand naar je toe die zegt
dat hij zijn tickets voor volgend jaar alweer gekocht heeft. Die zegt dat
hij het weekend van zijn leven heeft gehad. Daar doe je het voor. Want
dat was het gevoel dat ik zelf had als ik weer naar huis ging na een
con in een of ander gat in Engelandof Amerika waar ik zonder die con
nooit beland zou zijn. De magie van het conventie bezoeken verdwijnt
een beetje als je zelf achter de schermen werkt maar die herinnering
verdwijnt nooit en het is te gek dat wij met Utopia andere mensen dat
gevoel ook kunnen geven.
Stichting UrrOPIFI

~~,----------------------------------------------------------------
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De INTREPIDklasse onder de Ic
Nu de DVD-boxen van Voyager bijna allemaal uitgebracht zijn,
nemen we haar maar eens grondig onder de loep. Hoe zat het
schip ook alweer in elkaar en wat was er nu zo nieuw aan? Op deze
vragen krijg je in onderstaande tekst antwoord.

Voyager behoort tot de Intrepid klasse.Starfleet begon in 2361 met
het onderzoek naar een nieuwe klasse ruimteschepen. In het jaar
2367 begon men met de bouw van de eerste Intrepid klassesche
pen. Er zijn in totaal zeven schepen van deze klasse gebouwd. De
constructie van de Intrepid klasse vond plaats op drie scheepswer
ven: Utopia Planetia Mars, San Francisco scheepswerven op Aarde
en op de Atlas V Fleet Yardsop Deneb V.

De geboorte van de Intrepid klassevond plaats tijdens een gesprek
tussen de Chef technische staf van de Utopia Planetia scheepswerf
en admiraal Nobuo Imagawa op 4 juli 2361. Op deze dag bezocht
de admiraal een vergadering waarin duidelijk werd dat er steeds
meer vraag was naar een klein en snel multifunctioneel schip.

Toen op de drie eerste Galaxy klasseschepen (U.S.S. Galaxy, U.S.S.
Yamato en de U.S.S. Enterprise D) de laatste onderdelen geïnstal
leerd waren en deze getest werden, werd het duidelijk dat er meer
variatie moest komen.

De doelstelling van Starfleet was duidelijk; het moest een snel en
sterk schip worden. Het moest multifunctioneel zijn; van veldslagen
tot verdediging en onderzoek. Alles moest mogelijk zijn aan boord
van dit schip. Met deze woorden is de technische staf van Utopia
Planetia en het McKinley station aan het werk gegaan. Zes jaar later
was het dan zover en werd het eerste Intrepid klasse ruimteschip
gebouwd.

SPECIFICATIES U.S.S. Voyager

NCC 74656
Intrepid
14 januari 2371
150 personen

Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Massa:
Totaal aantal dekken:

342.5 meter
144.84 meter
55.42 meter
700.000 metrische ton
15

Registratie nummer:
Klasse:
Lanceerdatum:
Bemanning:

.8
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In totaal zijn er zeven Intrepid klasse
schepen gelanceerd. Eén hiervan was de
U.S.S. Voyager die in 2371 werd gelan
ceerd. Het commando over het schip
werd aan Kapitein Kathryn Janeway
gegeven. Na een paar maanden verloor
men het contact met U.S.S. Voyager en
werd het schip als verloren beschouwd.
Hieronder enkele gegevens van U.S.S.
Voyager.

BEWAPENING-De Intrepid klasse is
tot de tanden toe bewapend. Ze heeft
15 phaseremitters en vier torpedobui
zen. De phaseremitters zitten gelijkma
tig verdeeld over het schip. Dil geeft
een geweldige dekking tijdens gevech
ten. De Intrepid klasse hebben twee
torpedobuizen voor en twee achter. In
totaal kan de Intrepid 50 torpedo's op
voorraad hebben.

DE EMH-Alle Intrepid klasse schepen
zijn uitgerust met deze elektronische
dokter. Het holografische programma is
ontwikkeld op Jupiter Station door dok
ter Lewis Zimmerman. Dit programma
kan in geval van nood worden geacti
veerd en is uitgerust met 20.000 proce
dures.

BIONEURAAL CIRCUIT-Het nieuwste
snufje van Starfleet. Dit systeem loopt
door het hele schip en maakt gebruik
van synthetische zenuwcellen. Deze
zenuwcellen zijn vooral geconcentreerd
in gel packs. Het grote voordeel van dit
netwerk is dat het informatie vele malen
sneller kan verwerken waardoor de reac
tiesnelheid van het schip omhoog gaat.

REDDINGSCAPSULES-De Intrepid klasse is uitgerust met 48
'escape pods' die anders zijn dan die van bijvoorbeeld de Galaxy
klasse. In deze capsules kunnen zes mensen tegelijk plaats nemen
en ze kunnen een afstand van 0,25 lichtjaar afleggen. Dit zijn ook
de eerste reddingscapsules die aan elkaar gekoppeld kunnen wor
den. Hierdoor kunnen de mensen langer overleven dan wanneer ze
apart verder gaan. De luiken op de buitenkant van het schip zijn op
een punt vastgemaakt. Dit is met opzet gedaan; mocht het gevaar
op het schip geweken zijn dan kunnen de capsules weer terug in
het schip en de sluis kan weer worden gesloten.
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LAN DI NGSM ECHANISME-De
Intrepid klasse is de enige klasse die kan
landen (tot nu toe). De landingspoten
bevinden zich in de buik van het schip
en kunnen tijdens de landing worden
uitgeschoven. Tijdens de landing gaat
het schip over in een 'blauw alarm
modus'. Dit betekent dat het schip zo
draait dat het kan landen op de planeet,
werkstations worden vergrendeld en
de bemanning gewaarschuwd voor de
ophanden zijnde landing.
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SENSORS-Deze bestaan uit één groot
multidirectionaal sensorsysteem dat
eigenlijk uit 14 verschillende onderde
len bestaat. Deze zijn via het ODN net
werk (optisch data netwerk) aan elkaar
gekoppeld. Hierdoor kan de Intrepid
klasse veel verschillende fenomenen
onderzoeken.

WARPNACELLE-Doordat de warpnacelles
kunnen bewegen, kunnen deze een optimaal
warpveld creëren. Hierdoor kan het schip snel
ler vooruit komen met minder weerstand. De
warpcore is gebaseerd op een idee van het
Constitution klasse ruimteschip, zij het stukken
moderner. Het voordeel hiervan is dat het een
stuk lichter is dan een Galaxy klassewarpcore en
een bijkomend voordeel is dat het de 'subspace'
niet aantast.



Grand Na 5 Eri etires

Door: Ties Poulisse

Op zondag 12-02-2004 had ik een interview met de vertrekkend voorzilter van onze Fanclub. Nadat we hem hadden opgehaald om op
een neutrale plaats (zijn eigen verzoek) het interview te houden begon ik met zijn vragen waarbij ik opmerkte dat EriC zich niet echt pret
tig voelde en zo was de eerste vraag geboren .
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EriC, het is aan je te merken dat je je niet echt goed op je
gemak voelt, hoe komt dat?
Ik vind het niet erg prettig om interviews te geven met mezelf als
onderwerp. Ik vind het niet erg om over de vereniging of Star Trek
te praten, maar zelf sta ik liever wat achteraf in de schaduw. Ik weet
wel dat het een onderdeel is van het voorzitterschap maar ik vind
het niet echt prettig. Ik heb ook even overwogen om het interview
af te zeggen maar ik ben er dus laten we beginnen.

Hoe lang ben je al lid van de TFD?
Ik ben al lid vanaf 1995.

Hoe heb je de vereniging leren kennen?
Door een zeer goede vriend van me, we keken samen de TOS afle
veringen bij hem thuis. Hij was lid van de vereniging en heeft mij er
ook enthousiast voor gemaakt.

Wat voor functies heb je bekleed binnen de vereniging?
Ik ben begonnen als vrijwilliger, daarna ben ik Jaap Moerman en
Ronaid Gordijn gaan helpen in de conventiewerkgroep. Nadat ik
dat een tijdje gedaan had, heb ik me, na een tip van JaapMoerman,
kandidaat gesteld voor het bestuur. Na daarin gekozen te zijn, heb
ik de functie van voorzitter op me genomen.

Hoe lang ben je al actief In het bestuur?
Ik ben in juni 2000 in het bestuur gekomen en daar gekozen als
voorzitter aangezien er niemand anders in het bestuur had aange
geven dat hij/zij voorzitter wilde worden, ik ben nu dus al 5 jaar in
het bestuur actief.

Na 5 jaar heb je aangegeven dat je wil stoppen als voorzit
ter, waarom?
Ik vind dat het na 5 jaar wel genoeg is geweest, het is een functie
binnen de vereniging die veel van je vraagt. Het is wel erg leuk om
te doen maar ook de minder leuke dingen komen steeds weer terug
en dat maakt dat ik heb gezegd dat het nu wel genoeg is geweest.

Je geeft aan dat de vervelende dingen steeds weer terug
komen, kun je daar dieper op ingaan?
De vervelende dingen die elke keer terug komen zijn van die kleine
dingetjes zoals gesprekken waarin dingen anders worden verstaan
dan ze gezegd zijn, waardoor er meningsverschillen ontstaan die
natuurlijk opgelost moeten worden. Als voorzitter speel je hier dan
vaak een oplossende rol in en dat is niet altijd even makkelijk.

Je bent nu 5 jaar voorzitter geweest, wat was voor jou het
mooiste dat je hebt mogen doen of meemaken?
Het mooiste dat ik heb mogen doen, is van voor mijn voorzitter
schap. Dat was de filmmarathon in Dieren, die ik samen met Jaap
en Ronaid georganiseerd heb. Een nacht lang alle Star Trek films
bekijken in het speelgoedmuseum daar (in Dieren) met veel vrij
willigers en andere mensen. Met als mooiste stunt halverwege de
marathon, tijdens de slaapverwekkende Star Trek: The Final Frontier
(film 5), met van die plastic speelgoedhamers op de hoofden van
de bezoekers slaan om ze wakker te houden. Ook een groot hoog
tepunt in die 5 jaar is de samenwerking met de vrijwilligers van de
vereniging. Ik ben zelf ooit begonnen als vrijwilliger en het is mooi
om te zien hoe de vrijwilligers zich in die 5 jaar hebben ontwikkeld
van een groep mensen die een gezamenlijke hobby hadden tot een
groep die met zijn allen professioneel met elkaar samenwerkt.

Als er hoogtepunten zijn, zijn er helaas vaak ook diepte
punten. Wat is een dieptepunt in de 5 jaar dat je als voor
zitter bezig bent geweest?
Dat is als een vrijwilliger stopt bij de vereniging omdat deze zich
niet gesteund of begrepen voelt. Vaak hebben deze dan een gevoel
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van niet gewaardeerd worden of niet begrepen worden door de
rest, dat is helaas een van de vervelendste dingen die er kunnen
gebeuren. En in het begin de website van de vereniging, ik vond
dat daar veel te weinig mee gedaan is. Gelukkig gaat dat nu al een
heel stuk beter, maar de website was toen een echt dieptepunt.

In het dagelijks leven ben je docent natuurkunde, gebruik
je Star Trek in je lessen? Zo ja hoe en zo nee waarom
niet?
Ik gebruik Star Trek niet tijdens de lessen, omdat Star Trek niet de
huidige natuurkunde regels volgt. Daarom is het niet goed om deze
dingen tijdens de lessen te gebruiken. Ik gebruik het wel buiten
mijn lessen om omdat het een mooie manier is om met leerlingen
contact te leggen zodat we met zijn allen goed kunnen samenwer
ken tijdens. de lessen

Heb je als voorzitter dingen voor elkaar kunnen krijgen
waar je trots op bent?
Ja, toen ik uit de conventiewerkgroep overstapte naar het bestuur
wilde ik er voor zorgen dat de relatie tussen het bestuur enerzijds en
de vrijwilligers anderzijds verbeterd zou worden. Ik vond dat voor
dat ik het bestuur in ging dat de vrijwilligers niet altijd op waarde
werden geschat. In de afgelopen 5 jaar zijn we er naar mijn eigen
mening goed in geslaagd om dat te verbeteren, ook de relatie tus
sen Paramount Nederland en de vereniging is in de afgelopen jaren
een heel stuk verbeterd.

Zijn er ook nog dingen die je wel gedaan had willen krij
gen maar waar je nog niet klaar mee bent?
Ja, ik vind dat de website lang niet voldaan heeft aan de verwach
ting die ik aan een website stel, al moet ik wel zeggen dat de nieuwe
website er erg mooi en professioneel uitziet. Ik hoop dat het idee
van een webredactie die de website mede gaat voorzien van artike
len en ander materiaal van de grond komt.

Nu je als voorzitter stopt binnen de vereniging wat gaat
je nu doen?
Na 5 jaar voorzitter te zijn geweest en daarvoor in de conventie
werkgroep gezeten te hebben lijkt het me erg leuk om weer als vrij
williger aan de slag te kunnen gaan.
Dan besluit Ik hierbij het Interviewen dank ik je voor de
tijd die je beschikbaar hebt gesteld.

Van de Redactie
Enkeleweken voordat dit magazine door de brievenbus is gesto
ken, is de Algemene Leden Vergadering geweest (26 mrt). Deze
dag is Eric van de Ven (Misschien beter bekend als onze 'Grand
Nagus') officieel afgetreden als voorzitter. De afgelopen vijf jaar
heeft hij het voorzittersschap met verve vervuld en dit stukje
is onze gelegenheid om hem hartelijk te bedanken voor zijn
inzet en de prettige samenwerking. Eric, bedankt voor alles en
we zullen je vast nog zien tijdens de komende conventies. Nu
we toch bezig zijn met schrijven en plek over hebben: Hopelijk
wordt onze samenwerking met de nieuwe voorzitter (m/v) even
vruchtbaar. Wij wensen hem of haar net zoveel succes en kijken
uit naar zijn/haar stukjes die vanaf het volgende magazine in de
voorzitters column te lezen zijn. We zijn benieuwd.

Is getekend,
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Uit de Doos
Door: Harm Koopman

Aan het einde van mijn eerste 'uit de
doos' van 2005, in het magazine van
februari, schreef ik: 'Tot zover de TOS
quota bles, in het volgende magazine
hoop ik van de partij te zijn met een zeer
uitgebreide special rondom Leonard
H. McCoy, dit naar aanleiding van de
derde uitgave in de reeks 'Legends of
Star Trek' uitgegeven in juni 2004.'

cards from the final frontier

Laat ik daar dan ook maar meteen mee
van start gaan, maar niet zonder eerst te hebben medegedeeld dat
op 1 februari 2005 de biografie van DeForest Kelley aan het papier
is toevertrouwd door Terry Lee Rioux. De paperback, getiteld: 'From
Sawdust to Stardust: The biography of DeForest Kelley, Star Trek's
Dr. McCoy' bevat maar liefst 384 pagina's smullen voor de liefheb
bers van onze plattelandsdokter.

Helaas is mijn exemplaar op het moment dat ik deze tekst in elkaar
zet nog onderweg vanuit de Verenigde
Staten, maar ik heb me destijds al kos
telijk vermaakt met 'DeForest Kelley: A
Harvest of Memories' van Kristine M.
Smith.
Dit in 2001 uitgegeven boek is zeker
voor de echte fan ook de moeite waard,
het geeft een goed beeld van een fan
die wist door te dringen tot de fami
lie Kelley en zeker de laatste jaren van
DeForests leven allerlei hand- en span
diensten voor de familie heeft verricht.

Enfin, dan nu terug naar de kaarten,
want 'uit de doos' is tenslotte een trading card rubriek en geen
boekrecensie. Na William Shatner (augustus 2003) en Leonard
Nimoy (februari 2004) is het in juni 2004 de beurt aan de derde
set in de reeks 'Legends of Star Trek', ditmaal gewijd aan wijlen
DeForest Kelley. De oplettende fan zal het uiteraard niet zijn ont
gaan dat de set is uitgegeven kort voor de vijfde sterfdag van Kelley.
[Hij overleed op 11 juni 1999, red.]

De set op zich is natuurlijk niet echt origineel te noemen want de
lay-out en vormgeving is identiek aan die van zijn beide voorgan
gers. Mooiste kaart?
'By golly, Jim. I'm beginning to think I can cure a rainy day!' Doc
tor McCoy nadat hij de Horta in de aflevering 'The devil in the
Dark' heeft kunnen genezen (kaartje nummer 9). Eerlijkheid

gebiedt te zeggen dat dit kaartje overigens ook aanwezig is in de
Quotabie TOS set die werd uitgegeven in maart 2004 (kaartje num
mer 6).

'The Legends of...' is opnieuw een
mooie toevoeging van onze geliefde
plattelandsdokter aan de toch behoor
lijke hoeveelheid kaarten die er van
hem al verschenen zijn. Hij heeft onge
twijfeld de twijfelachtige eer de eerste
overleden acteur te zijn met een echte
hoofdrol in Star Trek. Laten we maar
eens een terugblik doen wat er de afge
lopen jaren van hem allemaal al is ver
schenen op trading card gebied.

De mooiste kaartjes die we terug vinden
in basissets zijn wat mij betreft al wat
ouder, ik geef zelf de voorkeur aan een
door Keith Birdsong getekend kaartje uit de in 1993 verschenen
Master Series One (kaartje nummer 3) en een haarscherpe afbeel
ding uit de in 1996 verschenen set 'Reflections of the future - Phase
Two' (kaartje nummer 148).

De eerste van slechts twee - meer zullen er zoals bekend ook niet vol
gen - handtekeningen vinden we in de The Original Series- Season
Two trading card set uit 1998 (kaartje nummer A27). De tweede,
op een veel serieuzere afbeelding, zit zoals bekend in The Original
Series - Season Three trading card set uit 1999 (kaartje nummer
A61). Voor de verzamelaar zijn het twee zeer dure kaarten, mede
natuurlijk omdat er nooit een derde zal volgen. Het valt mij overi
gens op dat kaarten van niet meer in leven zijnde acteurs sowieso
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10 tot 25 procent duurder zijn
dan hun levende collega's.
Onlangs ging bijvoorbeeld
een kaartje van Paul Winfield
(captain Clark TerreIl uit 'The
Wrath of Kahn') op het inter
net van de hand voor 42 dol
lar. Voor een van de twee hier
genoemde McCoy's moet dat
getal overigens wel met min
stens vijf of zes worden ver
menigvuldigd en dan heeft
men nog steeds een koopje.

Na Skybox pakt Rittenhouse
Archives de draad weer op en
komen we al snel te weten dat
Steve Charendoff, de eige
naar van Rittenhouse, zelf een groot bewonderaar is van DeForest
Kelley. In de allereerste set die Rittenhouse uitgeeft zit meteen een
aparte in memoriam subset met drie schitterende afbeeldingen van
McCoy (kaartjes nummer Ml tot en met M3).

Maar ook Skybox blijft dit keer niet achter. In de in 2000 uitge
geven Cinema Set vinden we een sub
set van maar liefst 9 kaartjes met als
thema: Doctor McCoy a Tribute. Een
hele mooie set die sommige stukken
van de films bij mij al doen herleven
door enkel en alleen het zien van het
kaartje... Starfleets finest physician!!
(kaartjes nummer Ml tot en met M9).

In 2001 is het wederom raak met een
subset van 9 kaartjes in de set omtrent
het 35 jarig bestaan van Star Trek. Dit
maal is het thema: The best of Bones
en vinden we negen verschillende one
liners 'I'rn a doctor, not a ... en ja, vul ze maar in bricklayer, mecha
nic, escalator, engineer, coal miner enz.enz.enz. (kaartjes nummer
BBl tot en met BB9).
De 35 jarig bestaansset bevat overigens ook nog een mooie McCoy
promo in het bijbehorende verzamelalbum (kaartje nummer P3).

Twee jaar later, in 2003, zit er een mooie animated afbeelding van
Leonard H. McCoy in the Animated adventures set (kaartje num
mer BC3).

Tot slot zien we hem natuurlijk veel terug met oneliners in de Quo
table Original Series set zoals ik die besproken heb in het vorige
magazine. Zonder enige twijfel de mooiste DeForest Kelley kaart in
deze set is natuurlijk de Starfleet Finest kaart (kaartje nummer F3).

AI met al heeft DeForest Kelley met maar liefst 3 eigen subsets ruim
aandacht gekregen in trading card land, iets dat op dit moment
geen enkele andere Star Trek acteur evenaart. Er is echter een maar
aan dit opmerkelijke gegeven, blijkbaar moet je er voor overleden
zijn om zoveel aandacht te krijgen. Noch Shatner, noch Nimoy
heeft tot op dit moment een eigen subset van meer dan drie kaart
jes; 'The legends of .. .' seriesdaarbij dan natuurlijk buiten beschou
wing gelaten. DeForest Kelley blijft voor mij het Original Series
idool bij uitstek en ik hoop dan ook dat er in de komende jaren nog
vele trading cards zullen gaan verschijnen met hem in de hoofdrol
of als thema.

Tot zover deze special rondom DeForest Kelley, zoals bekend heb
je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van mijn tekst, ze
zijn altijd welkom op hkoopman62@chello.nl of via de postbus van
onze vereniging. Voor wie er na deze 43ste uit de doos nog aan
twijfelt: I'm a trading card collector, not a doctor!!
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Enterprise is gestopt!
Door: Frank Maurits

Voor de kenner was het niet een complete verrassing, maar toch
kwam de klap hard aan. De meeste Star Trek fans wisten dat het
met Enterprise niet zo heel goed ging. Het voortzetten van de serie
na het derde productiejaar hing al aan een zijden draadje en het
groene licht voor seizoen 4 werd pas op het laatste moment geno
men. Maar zoals gezegd, als dan toch echt het doek valt is het toch
even slikken. Hoe gaat het verder? Wat komt er nu? Of komt er niks
meer? Blijft Star Trek bestaan? Blijven de fans bestaan? De clubs?
De bijeenkomsten?

bed, het huiswerk is klaar en het journaal en GTSTzijn afgelopen.
Een beter tijdstip kun je je niet wensen. Als ENT was tegengeval
len had Veronica allang de serie naar een ander tijdstip verbannen,
want ook zij hebben goede kijkcijfers nodig voor de reclame-inkom
sten. ENT stond vrijwel permanent in de kijkcijfer-top van Veronica.
Mocht ten tijde van het drukken van dit blad ENT naar een andere
avond verplaatst zijn, dan ligt dat niet aan de kijkers maar aan iets
anders.

In de VS echter liep ENT wel slecht, opmerkelijk genoeg ook ten
tijde van het derde seizoen. Terwijl dit seizoen door de meeste lief
hebbers toch op het puntje van hun stoel gevolgd werd, want laten
we eerlijk zijn, spannend wás ie! Maar dat mocht niet baten, de

Over één dingen kunnen we je nu al een definitief antwoord
geven: The Flying Dutch blijft natuurlijk gewoon bestaan! En als
het aan jullie ligt, blijven we een grote, vitale en enthousiaste ver
eniging met leuke bijeenkomsten, een leuk magazine, een actuele
website en blijven we een echte doe-club!

Bedenk één ding goed: The Flying Dutch is opgericht in 1984. En
in dat jaar was er .helemaal geen Star Trek op TV. De oude TV-serie
van destijds, nu beter bekend alsTOS, was al zeker 10 jaar niet meer
op de Nederlandse televisie geweest en er waren verder alleen maar
enkele speelfilms uitgekomen. Sprake van een nieuwe serie als The
Next Generation was er toen nog niet, die ging twee jaar daarna
pas in productie. Goed, er was tussentijds een tekenfilmserie uitge
komen (TAS) maar de meeste fans namen die niet echt serieus.

En toch liepen er Star Trek fans door Nederland die een eigen fan
club begonnen. Dat komt puur omdat Star Trek mensen inspireert.
Er waren conventies in de VS, er verschenen boeken en artikelen
over de serie en er kwamen veel Star Trek producten op de markt.
Daarnaast werd Star Trek geregeld aangehaald als voorbeeld, bij
voorbeeld in de wetenschap en bij maatschappelijke discussies. Dus
er was voldoende voedingsbodem voor fans en het vormen van
fanclubs. Alleen al met de enorme erfenis van Star Trek die we nu in
2005 hebben kunnen we zeker ruim een eeuw vooruit!

Waarom liep ENT zo slecht?
Deze vraag zal menig fan zich stellen. De redactie nodigt jullie

van harte uit om hier eens over van gedachten te wisselen.
In Nederland liep ENT helemaal niet zo slecht. Veronica pro

grammeerde ENT op de maandagavond en deze behoort tot één
van de beste TV-avonden. Op de maandagavond wil men een
time-out na de eerste werk- of schooldag. Er zijn meestal geen
vereniqlnqs-activlteiten en er is geen voetbal op een ander net.
De maandagavond is een echte TV-avond. Het aanvangstijdstip is
20:30 uur en dat noemt men 'prime time', het tijdstip met de hoog
ste kijkdichtheid. De afwas is gedaan, de kleine kinderen liggen in
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serie liep dramatisch slecht, van 12 miljoen kijkers bij het begin tot
2,5 miljoen ten tijde van het vierde seizoen. Die laatste peiling van
2,5 miljoen was de genadeklap voor de serie. Er waren nog wel
enkele positieve uitschieters, zoals de aflevering Borderland uit het
vierde seizoen, maar ironisch genoeg was dat nou net een afleve
ring met in de gastrol een TNG-kopstuk: Brent Spiner in de rol van
doctor Arik Soong. Het was een ENT aflevering met een zeer hoog
TNG-gehalte.

Maar laten we het ook eens over de inhoudelijke verhaallijn heb
ben. De serie speelt zich in de meer nabije toekomst af, zo'n 150
jaar na nu. Dat is natuurlijk hele andere koek dan TNG, DS9 en VOY
die bijna 400 jaar later dan nu spelen. De serie ENT wilde de eerste
schreden in het diepe heelal verhalen, waarbij vooral de onerva
renheid en onwetenheid van de bemanning met dergelijke 'deep
space' taken aan de orde kwamen. Met een flinke portie creativiteit
en improvisatie kon er veel bereikt worden. Er werd een duidelijke
link gelegd met de eerste zeevaarders die vijf eeuwen geleden de
grote oceaantochten durfden te wagen. Net als de ENT-beman
ning zonder ook maar enig vermoeden te hebben wat er allemaal
gebeuren zou. Niet voor niets zie je deze ontdekkingsreizigers zo
prominent in de titelsong afgebeeld.

Niet alleen het grote kijkerspubliek in de VS haakte af, ook bij de
Star Trek fans zelf waren er kritische geluiden te horen over ENT.
Technisch was er niet zoveel mogelijk als in de voorgaande Star Trek
series, maar toch was het verschil niet zo heel erg groot. Uiteindelijk
werd zelfs het overstralen in de latere afleveringen gemeengoed,
maar men had het veel verrassender gevonden als de overstraal
techniek helemaal nog niet zou bestaan. Gewoon met een shuttle
landen op een planeet of met enig kunst en vliegwerk aankoppelen
bij een ander schip, met het nodige gehannes erbij.

Maar voor veel trouwe fans was het omverwerpen van de origi
nele Star Trek verhaallijn een veel grotere struikelblok. Er werden
nogal wat uitgangspunten omver gegooid die opgebouwd waren
met de eerste Star Trek serie. Sommige fans vonden dit ronduit
beledigend. Het eerste schip met de naam Enterprise. dat was toch
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de NCC-1 701 van james T. Kirk? En volgens de aflevering 'Day of
the Dove' uit TOS was het eerste contact met de Klingons in het
jaar 2218. En zo gingen er nog wel wat meer historische feiten uit
de StarTrek saga op de schop, met name die uit de TOS series.

Als je achteraf gaat praten heeft iedereen gelijk, de schrijvers
hadden er waarschijnlijk wel beter aan gedaan de verhaallijn uit
TOS onaangetast te laten en de Enterprise van Archer in technisch
opzicht nóg primitiever te laten zijn. De uitdaging in de diepe ruimte
was nog groter geweest en de script-schrijvers waren gedwongen
wat meer van de al teveel betrede paden in het Star Trek verhaal af
te wijken. Op meer van hetzelfde zit men nu eenmaal ook niet te
wachten. Terugkijkend weten we dat de serie Deep Space Nine een
enorme verandering van het Star Trek concept was, immers geen
sterrenschip op verkenning, maar een vaste toko in de ruimte. Het
was even wennen, ook voor de schrijvers, maar na enkele seizoe
nen, vooral vanaf de aflevering 'Way of the warrior' kwam er toch

tie genomen zal worden is vrijwel nihil.
Maar het wordt voor ons wel een speerpunt dat er weer een Star

Trek productie gemaakt gaat worden. En ook daarvoor zijn jullie
acties van groot belang. Heb je de actiebrief uit je vorige maga
zine nog liggen, stuur deze dan alsnog naar Paramount in de VS!
Want als er een blijvend grote druk op de TV-networks uitgevoerd
wordt van fans uit de hele wereld, zal men bij de TV-bonzen in de
gaten krijgen dat het grote geld verdienen niet alleen afhangt van
de Amerikaanse kijkcijfers, maar dat de nodige TV-rechten ook in
het buitenland voor flinke sommen verkocht worden en dat men
verzekerd is van een hele grote schare trouwe kijkers. Dat klinkt
allemaal wat zakelijk, maar helaas is dat voor hen de belangrijkste
motivatie.

Onze acties richten zich sterk op het behouden van ENT, immers
het stoppen hiervan was de aanleiding voor alle tumult. We zullen
vooral ook moeten strijden voor het behoud van Star Trek in het

heel veel spanning en vuurwerk in de serie. Voyager was welliswaar
wel weer een ruimteschip, maar de missie was toch een hele andere
dan de drie Enterprises hadden uit TOS, TNG en ENT; de beman
ning wilde na een ietwat verlengde werkweek erg graag naar huis.

Nogmaals, wij als redactieleden zijn toch heel erg benieuwd wat
jullie lezers er van vinden. Schrijf een briefje aan onze holografische
zieleknijper, of nog beter, schrijf een echt artikel voor ons blad.

Was ENTdan een slechte serie?
Nee. De tijdlijn van 'slechts' 150 jaar in de toekomst was een

gedurfde zet en het kwam in de serie veel aan op het improvisa
tievermogen van de mensheid. Hoewel de Vulcans ervaren waren
met hun verre reizen en contacten, bleken de mensen ondanks hun
onervarenheid over aanzienlijk meer talent te beschikken voor het
verkennen van onbekend terrein.

Daarnaast werden er enkele zeer fraaie en soms uiterst spannende
langlopende verhalen in verweven, zoals de 'tijdlijn-oorlog' met de
immer infiltrerende Suliban, de relatie tussen T'Pol en Trip en de
dreiging van de Xindi. De cast acteerde uitstekend en ENT sleepte
4 Emmy Awards in de wacht. Dat zegt genoeg! Als je na 35 jaar met
wéér een nieuwe Star Trek serie op de proppen komt en je weet
ondanks de decennia oude verhaallijn in de vier daarop volgende
seizoenen vier Emmy's in de wacht te slepen en een veelvoud daar
van aan nominaties, dan heb je wel wat gepresteerd. Daar kan men
niet omheen.

Kijkend naar de meningen en reacties op ons eigen forum (prik
bord) van onze website www.tfd.nl, dan lees je dat men vooral in
het begin erg aan ENT moest wennen, maar dat men ENTuiteinde
lijk een hele goeie serie vond. En terecht wordt door diverse leden
gesteld dat ook DS9 en VOY de nodige gewenningsperioden had
den en dat deze series ook een slechte aanloop hadden in de kijk
cijferpolls.

Voor ons als fans gaat dit een belangrijk jaar worden. De kans dat
ENT,ondanks de massalereacties van de fans, toch weer in produc-
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algemeen! En op dit moment staat ENT symbool voor Star Trek.
Hou onze website dus goed in de gaten aangaande de acties om
Star Trek in de lucht te houden. Daarnaast is de Amerikaanse web
site www.saveEnterprise.com bezig met acties en men houdt zelfs
een geldinzameling om met de fans zelf de nieuwe serie te kunnen
financieren. Men zit voorlopig dus nog niet stil!

Overigens heeft het besluit om te stoppen met ENT begin febru
ari de TFD aardig wat aandacht bezorgd. Direct na de officiële
verklaring heeft de TFD een persbericht naar alle ons bekende pers
adressen gestuurd en dat heeft ons geen windeieren gelegd. Het
resulteerde in diverse artikelen in regionale kranten, radio-inter
views op Radio Noordzee, Radio 1, Radio 2 en 3FM (2x) en op tele
visie bij Vara Live met Dolf jansen. Verder artikelen in de NCRV-gids,
Trouw, Parool, Algemeen Dagblad, Spits, Metro en engelstalige
artikelen in The Amsterdam Times en The Hague Times. Daarnaast
verschenen berichten op diverse nieuwssites op internet en op de
teletekstpagina's van zowel NOS, RTLals SBS/Veronica.

Voor het TFD-bestuur en enkele vrijwilligers was het gekkenhuis!
Maar deze aandacht, hoe leuk ook voor de TFD, is een teken aan

de wand. Er worden vaker buitenlandse TV-seriesstopgezet, maar
het stoppen van Star Trek was echt nieuws! Daaruit blijkt dat deze
serie een wezenlijk onderdeel van onze samenleving is. Endat geeft
hoop!

Aan jullie als lezers willen we nog een vraag voorleggen: Mocht
er in plaats van ENT een nieuwe Star Trek serie opgezet worden,
hoe zou volgens jullie die serie er uit moeten gaan zien? In welke
tijd moet die spelen? Gaat het weer afspelen op een ruimteschip?
Of dit keer een planeet? Uit wat voor samenstelling moet de vaste
cast bestaan, of gaan we helemaal niet meer uit van steeds dezelfde
hoofdrolspelers? Of nemen we één volk onder de loep, een verhaal
dat zich afspeelt op Qo'noS, de thuiswereld van de Klingons? Of
gaan we toch weer op ontdekkingsreis?

Wat zijn jullie ideeën? Dat vernemen we graag. Stuur je reactie
naar de redactie (via de postbus of redactie@tfd.nl) en we verloten
een prijs aan de leukste en meest originele inzending! Qapla!
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Voorgelezen
Door: Paul Ploeg

Titel:
Auteur:
ISBN:

Star Trek -ATIme tor War, ATIme tor Peace
Kelth R.A. OeCandldo
0-7434-9179-3

Titel:
Auteur:
ISBN:

Star Trek - Oeep Space Nlne : Unlty
S.O. Perry
0-7434-4840-5

In dit laatste deel in deze serie
zien we een groep Klingons de
ambassade van de Federatie ~"'~"·GlI"~I.C~~_'~~1
op Qo'noS, de Klingon thuis
wereld, bezetten. Ze bewe
ren dat chancellor Martok een
marionet is van de Federatie
en dat de Federatie empe
ror Kahless heeeft vervangen
door een hologram. Ambas
sador Worf moet alles op alles
zetten om deze situatie op te
lossen. Op dat moment woedt
op aarde een strijd om de
macht na het opstappen van
de vorige president van de
Federatie als gevolg van de
gebeurtenissen op de planeet
Tezwa. Er volgen verkiezings
campagnes tussen twee kan
didaten, waarbij de methoden
niet altijd even fatsoenlijk zijn. De Enterprise isop hetzelfde moment
het toneel van een inspectie door een groep van mensen aange
steld door admiral Nakamura. Elk lid van dit team heeft in het ver
leden wel eens een keer te maken gehad met de bemanning van
de Enterprise. En een aantal leden koestert daardoor nog steeds
een wrok tegen de Enterprise. Will Riker en Deanna Troi zijn druk
bezig met de voorbereidingen van hun huwelijk. Ze krijgen daarbij
te maken met een bemoeizuchtige (schoon)moeder in de persoon
van Lwaxana Troi. De Enterprise krijgt van Starfleet de opdracht om
ambassador Worf te helpen de situatie met de Klingons op te lossen
en zodoende een oorlog te voorkomen.

Na vier hele goede verhalen verdeeld over acht boeken is het laat
ste deel als afsluiting teleurstellend. Het verhaal rondom de Klingon
emperor Kahless is ver gezocht, zeker gezien de oorsprong van de
'mobile emitter' die afkomstig is van Voyager en het Delta kwa
drant. Ook de verkiezingen om het presidentschap van de Federatie
hadden beter gekund. Het lijken net verkiezingen uit de twintigste
of eenentwintigste eeuw met al het politiek gekonkel, in plaats van
verkiezingen uit de vierentwintigste eeuw waarin men toch boven
dat alles zou moeten staan. Deze serie heeft toch wel een beter
einde verdiend.
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De verhaallijn die gestart
werd na de laatste aflevering
van Star Trek - Deep Space
Nine met het tweeluik Avatar
en gevolgd werd met onder
andere de boeken 'Rising Son'
en de 'Mission Gamma' reeks
komt in Unity aan een voor
lopig einde. Na de moord op
Eerste minister Shakaar en de
onthulling van de terugkeer.
van de parasieten uit de TNG
episode 'Conspiracy' heerst er
op de planeet Bajor chaos en .
verwarring. Het wantrouwen I
van de Bajorans ten opzichte
van de Trill groeit. Niet alleen
omdat de dader van de moord
op Shakaar een Trill was, maar
ook omdat men de Trill ervan
verdenkt meer over de para
sieten te weten dan zij willen toegeven. Gelukkig is er ook nog
enige hoop bij de Bajorans door de terugkeer van de voormalige
Kai Opaka en de aanstaande geboorte van het kind van Kassidy
Yates en Benjamin Sisko; dat door de Bajorans al de Avatar wordt
genoemd.
Ondanks de moord op Shakaar gaan de Federatie en Bajor ver
der op weg naar een toetreding van Bajor tot de Federatie. Colo
nel Kira, nog steeds gestraft door de Vedek Assemblee, moet er
op Deep Space Nine alles aan doen om de orde te handhaven, nu
de parasieten niet alleen op Bajor maar ook op het station bezit
nemen van gastheren/-vrouwen. Aan Starfleet en de Bajoran mili
ties de taak om de koningin van de parasieten op te sporen en haar
te doden. Dat wordt steeds moeilijker als de parasieten merken dat
ze in het nauw komen. Dit alles leidt tot een spetterend einde.
Schrijfster S.D. Perry is er met Unity in geslaagd de DS9-verhaallijn
die zij begon in Avatar een perfect einde te geven. Het verhaal is
vanaf het begin spannend en blijft dat tot aan het einde toe. Ook
de veranderingen in de karakters, de beslissingen die zij nemen en
de confrontaties die zij met elkaar hebben worden perfect weerge
geven. Vooral de confrontatie tussen voormalig Kai Opaka en Vedik
Yevir over de straf die hij, samen met de rest van de Vedek Assem
blee, Kira Nerys heeft gegeven is briljant. Dit boek is een absolute
aanrader, met stip!!
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Wederom heeft de huidige redactie contact kunnen leggen met
enkele Founders, de grondleggers van The Flying Dutch. We noe
men ze met recht The Founders, de oprichters. In DS9 zijn The
Founders niet zulke lieverdjes, maar hier in Nederland schreven ze
Star Trek geschiedenis!

In dit nummer een gesprek met Karl Heinz Hardeveld en een
gesprek met Henk Groenendijk.

Wat herinner JIJje nog van je eer
ste schreden bij de TFD?

Mijn eerste schreden waren dat
ik op de radio een zekere Henk
Groenendijk hoorde vertellen over
een Nederlandse Star Trek fanclub
genaamd The Flying Dutch. Aange
zien ik al lange tijd fan was, luisterde
ik aandachtig naar de contactinfo
en besloot te bellen. Vervolgens
werd ik uitgenodigd voor een eer
ste 'bijeenkomst' in een klein hotel
zaaitje in het centrum van Leiden.

Daar kwamen tot schrik van de
organisatoren van toen (jacqueline Coté en Henk Groenendijk) veel
mensen op af. Het was erg gezellig, kijkend naar een klein TV'tje
met afleveringen die we toen nog niet gezien hadden. Ik herin
ner me ook nog (maar dat kan ook van later zijn) dat Henk zijn
beroemde Nitpicking presentatie gaf. AI met al reden genoeg om
mij toen bij de club aan te sluiten!

Hoe zag het fanclubblad er destijds uit?
Het was er al toen ik erbij kwam. Eeneenvoudig zwart-wit blaadje,

gekopieerd en voorzien van de info die toen spectaculair en nieuw
was (internet was toen een onbekend woord!). Hoe het ontstaan is,
kan ik je dus niet vertellen, wel dat het steeds dikker werd en uitein
delijk zelfs naar kleur ging!

Wat weet je nog van de redactieleden, bestuursleden en
vrijwilligers?

De redactieleden uit het begin waren vooral Henk Groenendijk,
jacqueline Coté, Renévan Os en ikzelf (mogelijk waren het er meer
maar deze mensen herinner ik me goed). Henk en jacqueline waren
de twee bestuursleden, waarbij Jacqueline ook een beetje penning
meester speelde (Echt groot was de club niet, het lidmaatschap was
vrijwillig, dus dat ging nog prima). Vrijwilligers kwamen eigenlijk
per evenement meehelpen, er zat toen nog geen structuur in. Later
is dit natuurlijk veranderd, vooral toen de vereniging explosief ging
groeien, kwamen er ook mensen die zich gingen richten op de vrij
willigers (zoals Jaap Moerman) en de productie van het blad (zoals
Tarso Calixto, Renévan Os en Henk Hettinga)

En toen de TFDals vereniging in oprichting?
Het verliep eigenlijk vanzelf. Naar aanleiding van mijn eerste

bezoek en officieus lidmaatschap kwamen we op een gegeven
moment tot de conclusie dat het tijd werd om de vereniging een
officiële status te geven (tot dan waren we een niet-geregistreerde
vereniging). In een gezellig cafeetje in Utrecht werd vervolgens de
echte oprichting besproken en later ook uitgevoerd. Enomdat ik na
mijn eerste bijeenkomst enthousiast mee bleef helpen deed ik vanaf
toen ook officieel mee met de fanclub.
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STAR TREK
FANCLUB

The Flying
Dutch

Beschik je nog over de oudste TFD-bladen?
Ik heb er mogelijk nog één of twee liggen (een Reguia One ver

slag), maar ik geloof dat jullie die ook hebben. Verhuizingen zijn
slechte bewaarmomenten ... Wel trof ik laatst in mijn schuur een
officiële drukplaat aan van een poster die we toen voor een con
ventie gedrukt hebben. Als jullie daarin geïnteresseerd zijn ben ik
bereid die af te staan.

Wat isje meest gedenkwaardige moment van je tijd bij de TFD?
Erzijn er verschillende, zowel positief als negatief. De meest posi

tieve momenten waren in de begintijd, toen we ontdekten dat er
heel veel Star Trek fans in Nederland waren en men bij de club
kwam. Eén bijeenkomst in het bijzonder: op een koude wintermor
gen in leiden hadden we een zaal gehuurd (voor onze begrippen
erg groot). Diezelfde week had Veronica in haar blad uitgebreid
aandacht aan Star Trek geschonken en terloops vermeld dat wij
een clubdag hadden. Het resultaat: mensen moesten soms een uur
in de kou staan wachten voordat ze naar binnen konden, want de
zaal zat overvol en de brandweerregels verboden ons er meer in te
laten. En men bleef wachten! Blauwbekkend en wel om uiteindelijk
naar binnen te mogen als iemand de bijeenkomst verliet. Die dag
kregen we ook heel veel nieuwe leden!

Dat ook Star Trek fans niet allemaal hetzelfde wilden als wij toen
tertijd kregen we ongeveer een jaar daarna op pijnlijke manier door,
toen een groep ontevreden leden een echte 'coup' pleegde die
door een fout van de KvK nog officieel werd ook. Dat heeft veel
energie, tijd, enthousiasme en geld gekost om dat ongedaan te
maken. Uiteindelijk is het allemaal weer rechtgezet, maar er was
definitief iets verstoord voor ons, wat helaas ook niet meer goed
gekomen is.

Andere historische feiten over de TFD?
Wel, in die tijd was Star Trek op verschillende TV en radio pro-
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neroVolgens mij is dat
nummer nog steeds
heel zeldzaam, die was
in een mum van een
tijd weg. Maar goed,
we ontmoetten Spiner
in hotel The Grand,
midden in de rosse
buurt van Amsterdam.
Mooie locatie, niet?
Hij was heel vriendelijk
en vertelde dat hij al
eens eerder in Amster
dam was geweest, als
toerist. Hij deed me
erg aan [ohn Lennon
denken, met dat bril
letje en hij had een
beetje de houding van ........._~~_~ -o::; _

die onderzoeker die hij speelde in Independence Day, heel grap
pig. En hij rookte als een ketter, niet normaal! Maar een bijzonder
moment.

Hoe ben je bij de TFDterecht gekomen?
Ik was leerling ober-kelner en ik werkte bij een zaal waar de NSCF

(Nederlands Contact Centrum voor Sciencefiction) een bijeenkomst
had. Dat was in 1985 en daar waren de eerste mensen van de TFD
ook bij. Ik was al een enorme Star Trek fan en vlak daarna ben ik lid
geworden. Lidnummer 12!

Mede-oprichtster Christine Labordus ging na enkele jaren naar
Canada en toen vroeg jacqueline mij om in het bestuur te komen.
Verder maakte ik tekeningetjes voor het blad. We hadden toen nog
maar zo'n 30 leden, maar toen TNG op de BBC kwam begon de
TFD aardig te groeien, want we kwamen steeds vaker in het nieuws.
Nou en toen TNG bij de KRO op televisie kwam, kon ik de leden
aantallen niet meer bijbenen, toen ging het hard. We besloten later
een echte vereniging te worden. Als er iets mis gaat, wie spreek je
er dan op aan? Als vereniging is dat goed vastgelegd, het bestuur
moet zich jaarlijks verantwoorden en de leden hebben het laatste
woord.

Maar goed, ook dát kan te veel tegen je werken, want een aan
tal leden had een soort coup beraamd en eisten de bestuurlijke
bevoegdheden op. Dat liep zodanig uit de hand dat ze zelfs de
postbus leeghaalden en de financiën opeisten. Dit leidde destijds
tot een kort geding, dat de TFD terecht won. Maar dat heeft ons
wel geld gekost. We konden geen magazine meer drukken en veel
leden liepen toen weg. Dit was een hele gekke en chaotische peri
ode. Gelukkig is de TFD die daarna weer goed te boven gekomen.

Onze conventies liepen echter wél als een trein! Echt overvolle
zalen en destijds is ook het idee van de regionale mini-conventies
ontstaan. Diverse conventies van deze opzet kwamen in alle regio's
van het land voor. We hadden 200 bezoekers nodig om uit de kos
ten te komen, maar meestal haalden we het dubbele aantal. Endan
die ene conventie in Leiden, die was ook in het Veronicablad aan
gekondigd, wat we helemaal niet verwacht hadden. Dat hebben
we geweten! Naar schatting meer dan duizend bezoekers zijn er
gekomen. Gekkenhuis!

Die aantallen halen we niet meer en de belangstelling voor
Star Trek neemt wat af. Hoe verklaar je dit?

Als ik naar de huidige Star Trek kijk, vind ik die niet meer echt
vernieuwend. De TOS serie was dit uiteraard wel, die had de pri
meur, maar er werden ook heilige huisjes omver gegooid. TNG was
op haar manier ook vernieuwend, maar daarna met VOY begon
de slijtage er in te komen. ENT spreekt mij niet echt aan en het
wordt naar mijn idee ook een melkkoetje, te commercieel. Ik trek
nog wel eens een oude aflevering uit de kast en dan denk ik steeds
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gramma's een hot item. De TFD heeft in die periode vaak van zich
kunnen laten horen en zien, wat de Star Trek fans in Nederland dui
delijk op de kaart heeft gezet!

Ook een eerste 'Conventie' in Nederland was van de TFD: een
clubdag waarbij (de helaas overleden) Richard Biggs en Carel
Struycken aanwezig waren. (Hiervan heb ik dan de persplaat waar
ik het eerder over had). Dat was toch wel een speciale dag!

Heb je nog authentiek fotomateriaal?
Ben bang van niet, vanwege diezelfde eerder vermelde verhuizin

gen. Maar zal nog eens goed kijken. Indien ik ze heb, dan zal ik ze
zeker even inscannen en opsturen!

Wat deed je besluiten 1S jaar later een nieuwe fanclub (The
Federation) op te richten?

Dat is een misverstand. Ik ben wel bij de oprichting van The Fede
ration aanwezig geweest, maar heb deze club niet opgericht! Er
was toentertijd een groep fans die zich niet kon vinden in de manier
waarop ze bij The Flying Dutch met StarTrek bezig konden zijn. The
Flying Dutch was toen al een grote fanclub en men wilde eigenlijk
meer terug naar het kleinschalige, zeg maar 'gezellige', wat bij de
TFD vooral in het begin ook geweest was. Men wilde meer 'doen'
met de fans (vandaar de slogan 'voor de fans, door de fans'). Zo
kwam de gedachte om naast The Flying Dutch met een andere fan
club op een andere manier met Star Trek bezig te zijn. Zie daar de
geboorte van The Federation. In het begin was dat voor beide fan
clubs best even wennen, maar ik heb nu sterk de indruk dat beide
clubs gelukkig zijn met hun identiteit en wat zij hun fans kunnen
bieden.

Het is ook erg leuk om te merken dat er fans zijn die zich speci
fiek thuis voelen bij The Flying Dutch, specifiek bij The Federation
en dat er fans zijn die zowel The Flying Dutch als The Federation
steunen. Voor mij persoonlijk gold dat ik me goed kon vinden in het
nieuwe initiatief en mij in het begin als vrijwilliger heb aangemeld
om de PRkant in te vullen. Uiteindelijk is mij vorig jaar gevraagd of
ik de bestuursfunctie van voorzitter wilde accepteren en dit heb ik
toen met veel plezier gedaan.

In een overvol café vlakbij Utrecht
CS ontmoet ik Henk Groenendijk,
een Founder van het eerste uur.
Henk vertelt zeer enthousiast over
zijn ervaringen.

Laten we dit keer in een andere
volgorde beginnen, wat was Je
absolute hoogtepunt bij je tijd
met de TFD?

Oh daar hoef ik niet lang over
na te denken, dat was samen met
jacqueline Coté mijn interview met
Brent Spiner! Het zal ergens in 1993
zijn geweest. Het was vooral een bijzonder moment omdat we
juist toen net met een echt gedrukt blad uitkwamen, op normaal
formaat in kleur. Nou en dan net met een scoop van Brent Spi-
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weer van 'verdomd, dit was toen toch écht goed!'. Ik ben met TOS
groot gebracht, dit werd destijds nog door de VPRO uitgezonden,
kun je je nu toch niet meer voorstellen? Dat gevoel wat ik toen als
kind had met Star Trek kijken kwam jaren later terug toen ik de
derde speelfilm, The Search for Spoek, zag. Ik vind dat nog steeds
de beste Star Trek film. Ik weet het, de meeste mensen trekken een
wenkbrauw op als ik dat zeg, maar voor mij is dat de beste film,
gewoon het gevoel dat die film uitstraalt. Ik was overdonderd door
die film, wat er gebeurt met de Enterprise, mijn God, ze blazen
hem echt op! Eerst als kijker het verlies van Spock verwerken, komt
die gelukkig terug en dan gaan ze jouw legendarische sterrenschip
naar de bliksem helpen. Dat deed wel wat bij de fans! Toen dachten
de fans weer, dit is de laatste Star Trek film. De Enterprise isvergaan
en daarmee de serie!

Gelukkig liep dat anders, met The Voyage Home.
Ja,gelukkig wel. Dat was een vrolijke noot in de serie. Bij die film

ben ik ook bij de perspresentatie geweest. Toen zat ik inmiddels
bij de TFD en mochten we er bij zijn. Is dat nog steeds zo? Dit was
een mooie tijd, iedere 2 jaar een film en op TV kwam TNG uit.

Een aantal jaren geleden heeft de TFD eens een bioscoopevene
ment gehad met deze film, in samenwerking met Greenpeace. Dit
was in de tijd dat de walvisjacht weer hervat werd. Het eigenaar
dige was dat Greenpeace nog nooit van die film gehoord had!

Meen je dat? Hoe is het mogelijk! Ze hebben trouwens destijds
na het uitkomen van die film wel veel brieven gehad, dat men
die walvissen teveel lastig viel bij de opnamen van de filmpro
ductie. Prachtig, het waren immers rubberen imitaties die men
gebruikte. Maar toen we net bestonden verscheen er geen TV-serie
van Star Trek en er waren maar een paar films. Af en toe kregen
we wat uniek materiaal, bijvoorbeeld uit de VS, maar soms had
den we op die eerste bijeenkomsten helemaal niks. Het is wel eens
gebeurd dat we van armoede naar een western hebben gekeken!
Dat werd anders toen TNG uitkwam. In Amerika liep men natuur
lijk ver vooruit met de afleveringen en via Trek-vrienden in de VS
kregen we banden van TV-opnamen. Die bekeken we dan op de
bijeenkomsten. En om de haverklap van die vreselijke commercials
er doorheen, dus dan riep er weer iemand 'doorspoelen!' Prach
tige tijd!

Enhet clubblad?
Ik maakte vooral tekeningen en deed soms verslag van de nitpic

king sessies.Ronaid Patterson deed toen al de Klingon taal. Heel
leuk, want Ronaid ging gaandeweg steeds meer begrijpen van de
grammatica en in het eerstvolgende fanclubblad stonden gelijk
weer Klingon rectificaties van het vorige nummer. Jemoet die num
mers er maar eens op na slaan!

Dat zal een moeilijk worden, want de eerste 17nummers zijn
spoorloos. We kennen niemand die ze nog heeft.

Ik zal thuis eens kijken. Voor ons fanclubblad deed ik toen vrij
veel. Later ben ik voor SF Report gaan werken, voornamelijk car
toons.

The Greys!
Juist! Dat werd mijn bekendste werk, ik word daar nog geregeld

aan herinnerd. Overigens was er wel enige gelijkenis met de strips
die eerder in het TFD-fanclubblad verschenen.

En nitpicking?
Ja,dat deed ik ook vrij lang. Op de conventies had ik een video

zaaltje en dan liet ik de bezoekers allerlei opnamefouten zien. Dat
had altijd veel belangstelling. Maar dat doe ik niet meer, dat kost
me echt teveel tijd. Ik ben nu vader en met kleine kinderen lever je
flink aan vrije tijd in.

Zal ik je trouwens wat vertellen? De TFD is niet de eerste Star Trek
fanclub in Nederland!

TFD magazine

Wat zeg Je nou? Dan zullen we het geschiedenisverhaal bij de
fans wat moeten bijstellen!

Echt waar! Ik zat nog maar net bij de TFD toen ik een meisje ont
moette dat een Star Trek fanclubje had gehad. Ze bestonden inmid
dels niet meer, maar dan zijn zij wel de eersten geweest!

Heb je nog materiaal als foto's en video's uit die begintijd?
Jazeker, aardig wat. Ik heb opnamen van TV-optredens van TFD

leden bij de Staatsloterijshow, dat was met Ronaid Patterson en een
meisje dat sprekend op Beverly Crusher leek, met haar rode haar.
Ikzelf was alsRiker uitgedost en Karl Heinz was Data! Enwe zijn twee
keer bij Catherine Keijl geweest, één keer ging het om rare hobby's,
waar ik bij was en de andere keer was een uitzending geheel gewijd
aan Star Trek fans. Die heb ik nog op video. We zijn bij het comics
programma Wordt Vervolgd geweest en ik heb diverse radiotapes.
Enwe stonden natuurlijk vaak in kranten en tijdschriften. Ik heb nog
ergens een KRO-gids waar we in stonden.

Dat zouden we graag even willen lenen! We wil/en als TFDalles
omzetten naar digitaal en er een verzamel-DVD van maken.

Oh geweldig, ik zie het al aan mijn videobanden, die worden
echt al wat minder! Ik zal eens wat gaan zoeken tussen de dozen!
Wat helemaal prachtig is, er zijn ook TV-opnamen gemaakt bij de
Reguia One conventie, met Mariska Hulscher als presentatrice. Die
opnamen moet ik ook nog hebben.

Wat zijn je favoriete personages uit Star Trek?
Colm Meaney! Moet je zien hoe die man in zijn rol groeit! Hij

begon in de eerste TNG aflevering Encounter at Fairpoint, maar
daar drukte hij alleen een paar knoppen in. Gaandeweg met zijn
bescheiden rol werd hij een belangrijke factor in de serie en dat
resulteerde in een echte rol in DS9. En natuurlijk Robert Picardo.
Meesterlijk hoe hij al heel snel de show stal in Voyager en het per
sonage verder uitbouwde. We hebben daar heel wat discussiesover
gevoerd! Over hoe kan een computer een computer activeren, dat
soort dingen.

Kom je nog naar conventies?
Nee, niet meer. Alleen de Utopia-conventies bezoek ik. Ik wilde

wel een tijdje geleden naar de conventie van de TFD in Den Bosch,
maar daar kwam het uiteindelijk ook niet meer van, ik heb het erg
druk thuis. Maar ik heb er leuke herinneringen aan, dus wie weet!

Oproep van de redactie: we zoeken naar aanleiding van The Foun
ders serie leden die authentieke TV-en radio-opnamen hebben. Deze
opnamen wil de TFDomzetten naar digitale bestanden waarvan we
met alles bij elkaar een verzamel-DVD kunnen produceren .
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THE FLVING DUTCH
fanclub is de enige echte Nederlandse StarTrek vereniging
Postadres: Postbus 135, 3500 AC Utrecht
Telefoon: 06 - 55 90 75 43
Telefax: 0181 - 6871 53
E-mail:
Website:

info@tfd.nl
www.tfd.nl

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

Uw lidmaatschapspas is geld waardl
Devolgendezakengevenkorting op de aangegevenwaren,wanneeru uw FlyingDutch pasjelaatzien.Zorg erdusvoor dat u die altijd bij u hebt!
American Book Centre, The C's Alle Acme Moviestores
Kalverstraat 185, 1012 XC Amsterdam Lengweg 82, 3192 BL Hoogvliet Palaceplein 11-12, 2587 WE Scheveningen

Dautzenbergstraat 53, 6411 LA Heerlen
Lange Groenendaal 114, 2801 LVGouda
Klein Grachtje 18a, 8021 jC Zwolle
Drieharingstraat 4, 3511 Bj Utrecht
Plevierenlaan 39, 3645 GN Vinkeveen
De Leidsestraatweg 41d, 3443 BPWoerden
Avenue Carnisse268, 2993 NL Barendrecht

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

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33, 5611 jS Eindhoven

Card & News strips
Agnietenstraat 12, 2801 HX Gouda

Simtasla
Nieuwe Haven 116, 2801 ECGouda

Van de Secretaris
Het is al met al een gezellige dag geworden waarin de mensen die
het weer getrotseerd hebben, een leuke dag hebben gehad.

Inmiddels kan het nieuws u niet zijn ontgaan, dat Paramount in
Amerika in al hun wijsheid heeft besloten om seizoen 5 van Star
Trek Enterprise te schrappen. Ondanks dit slechte nieuws hopen
we natuurlijk toch dat er altijd wel Star Trek op de buis blijft. Wel
licht dat al de opgestarte protestacties van Star Trek fans van over
de hele wereld Paramount doen besluiten om toch een seizoen 5
van Enterprise te financieren, of een andere Star Trek spin off op te
starten.

Counselor Adrie Baak

~--------------------------------------------------------------~~ TFD magazi ne

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

Public relations
Frank Maurits

Zakelijke contacten, advertenties
Edwin Verstraaten

Vrijwilligerscoördinatie Evenementencoördinatie
Ronaid Gordijn RenéCaminada

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

Redactie
joyce Geurts
redactie@tfd.nl

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

Website
jelle Tinholt &
Rowdy van der Veen
webmaster@tfd.nl

Nee, nu even geen stukje 'Van de Voorzitter' (Grand Nagus EriC).
De beste kerel heeft het bestuursbootje verlaten om het stokje van
voorzitter over te dragen aan iemand anders. Bedankt EriC voor al
je tijd die je in het bestuur van de TFD hebt gestoken. Als je even
om het hand zit met al je vrije tijd hebben wij, TFD, nog wel een
klusje voor je hoor.

Ik schrijf dit stukje op de avond na onze eerste en enige conventie
dit jaar: 'Shadow Con' gehouden in Deventer. Hoewel het weer nu
niet echt meewerkte, kwamen er toch ongeveer 175 fans langs.
Zij hebben bijna allemaal meegedaan aan onze handtekeningactie
'Save Enterprise'. Mede namens Paramount konden we alle onder
tekenaars een gratis computermuis aanbieden.
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AGENDA
6 -8 mei 2005
Fedcon XIV
Locatie:
Gasten:

Bonn, Duitsland
Leonard Nimoy, jolene Blalock, Brent Spi
ner, Dominic Keating, john de Lande, And
rew Robinson, james Darren, Gary Graham,
j.G. hertzier, Robert O'Reilly, james Horan,
Richard Arnold
www.fedcon.deInfo:

14 - 15 mei 2005
New Star Con 111
Locatie: Berkel-Enschot
Gasten: Dermot Crowley, David Carradine, Richard

Bonehill, Gunnar Hansen, Anthony Stewart
Head, Michael Kingma, Adrian &: Neil Ray
ment, Caroline Blakistone
www.newstarcon.comInfo:

24 - 25 september 2005
Screen heroes
Locatie:
Gasten:

jaarbeurs, Utrecht
Robert Picardo, Dirk Benedict, Richard
Hatch, Marina Sirtis, Gil Gerard, Marc Sin
ger, Terry Carter, Orli Shosan
www.screenheroes.comInfo:

30 september - 2 oktober 2005
Galileo 7
Locatie:
Gasten:

Dusseldorf, Duitsland
Vaughn Armstrong, Casey Biggs, Richard
Herd, Ron B. Moore, Steve Rankin
www.galileo7.deInfo:

22 - 23 oktober 2005
Utopia VI
Locatie:
Info:

Bilderberg hotel, Scheveningen
www.ytopiasite.com

OSUBTITtES
ginal/\1otioll.f1,icture Cantpony

Wij leveren middels pestorde ....verkoop., __ -.....;
• Alle en nderc zonder ondériîteling
• Amerikaanse 'C-VHS import
• Import van DVD'. en CD's
Scicnce Fiction Mcrchandise

• Star Trek. Uniforms en (gesigneerde) foto's
Bij vaste verzending van series géén verzendkosten,

• Postbus 412, 2180 AK Hillegom
Tel.:~~S!J~~ Fax: 0252 - 525528

E-mail: in!o@sorry.dcmon.nl· Wchsitc: www.sorry.dcmon.nl
TOTAAL RUIM 25.000 TITELS LEVERBAAR

RNST
Financieel Advies

Hypotheken
Financieringen
Pensioenen
Verzekeringen

Doornweg 8 • Apeldoorn . Tel. 055 355 1972

www.ernst-advies.nl ~nbva

TFD magazine
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REPLICATOR RDDM~~~ __~__~
The F1ying Dutch magazines te koop
Oe volgende bladen zijn na te bestellen bij onze verzendservice. Het kan voorkomen dat een

blad bij de verzendservice is uitverkocht, maar nog wel via de TFD stand te verkrijgen is.Als
u een bepaald nummer zoekt, is het dus raadzaam om tijdens een activiteit van de vereniging
even bij de stand langs te lopen.

Jaargang 1995/1996 Jaargang 2000 Jaargang 2003
September 1995 € 1 50 nr 01 van 2000 € 1/0 nr 01 van 2003 € 3,95,
December 1995 € 1/0 nr 02 van 2000 € 1,50 nr 02 van 2003 € 395,
nr 01 van 1996 € 1,50 nr 03 van 2000 € 1,50 nr 03 van 2003 € 3,95

nr 04 van 2000 € 1,50 nr04 van 2003 € 3,95
Jaargang 1997 nr 05 van 2000 € 1,50 nr 06 van 2003 € 3 95,
nr 03 van 1997 € 1,so nr 06 van 2000 € 1 50,
nr 04 van 1997 € 1 50 Jaargang 2004,
nr 05 van 1997 € 1 50 Jaargang 2001 nr Ol van 2004 € 3 9S, ,
nr 06 van 1997 € 1 so nr 01 van 2001 € 1,50 nr 02 van 2004 € 395, ,

nr 03 van 2001 € 1,50 nr 03 van 2004 € 395,
Jaargang 1998 nr 04 van 2001 € 1 50 nr 04 van 2004 e 3/5,
nr 01 van 1998 € 1 50 nr 05 van 2001 € 1 50 nr 05 van 2004 € 39S, , ,
nr 02 van 1998 € 1,50 nr 06 van 2001 € ',50 nr 06 van 2004 € 39Sr
nr 03 van 1998 € 1,so

Jaargang 2002 Jaargang 2005
Jaargang 1999 nr 02 van 2002 € 3 95 nr 01 van 2005 € 3,95,
nr 01 van 1999 € 1 so nr 03 van 2002 € 39S, r

nr 02 van 1999 € 1,50 nr 05 van 2002 € 395,
nr03 van 1999 € 1 50 nr 06 van 2002 € 39S, ,
nr 04 van 1999 e 1,50
nr 05 van 1999 € 1,so
nr 06 van 1999 € 1 50,r-----------------,-------------------·--

Te Koop:
Ships of the line kalender
2001, Voyager kalender 2002,
al gebouwde modellen Kazon
Figher en Torpedo van Reveil.
Mail voor informatie naar
marianne.h@l'lçcn_g1.nl.

Hebjij ook spullenof materialen dieje wilt
ruilen, verkopenof ben je ergensnaar op
zoek? Don is de Replicator Roomprecies
wat je zoekt! In deze rubriek kun je name
lijk gratis' adverteren! Vul de bon hlet
naast volledig in en stuur hem op noor:
The Flying Dutch o.v. v. ReplicatorRoom,
Postbus735, 3500 AC Utrecht

TheFlyingDutch neemt geen vetontwoot
ding voor de inhoud van de advertenties
die geplaatst worden in deze Replicator
Room. Advertenties die illegale kopiën
aanbieden worden geweigerd.

• Commerciëleadvertentieskosten €0,75
per regel
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