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09 SHADOWCON
INSIDE OUT

VOORGELEZEN

Redactioneel
Ik probeer altijd het redactioneel zoveel mogelijk op het laatste
moment te schrijven, maar dan nog zit er erg veel tijd tussen dit
moment en het moment waarop jullie allen het blad ontvangen.
Het is nu 9 mei, net na Fedcon, Adam is al druk bezig met de druk
proef en het blad verschijnt zo rond 21 juni in jullie brievenbus
sen...
Maar over Fedcon gesproken: dit was weer een weekend vol Star
Trek. Gasten uit onze favoriete serie(s) waren: Leonard Nimoy,
Brent Spiner, jolene Blalock, Dominic Keating, Andrew Robinson,
Gary Graham, j.G. Hertzier, Robert O'Reilly, james Horan en Bobbi
Sue Luther. Deze acteurs en actrices zorgden, met de andere aan
wezige gasten waaronder een heuse astronaut, voor vele uurtjes
vermaak. En natuurlijk heeft iedereen weer veel te veel geld uitge
geven aan allerlei leuke hebbedingetjes. Aangezien dit blad nu al in
de productietijd zit, zullen jullie wel begrijpen dat er geen tijd meer
is om nog een verslag van deze conventie in dit nummer te plaat
sen. Het moet namelijk eerst geschreven worden, dan nog geredi
geerd en natuurlijk moeten foto's nog afgedrukt, ingescand en/of
gebrand op CD worden. Dit gaat nu allemaal niet meer lukken,
maar ik beloof dat er in het volgend blad uitgebreid aandacht aan
geschonken gaat worden. Ditzelfde geldt voor New Starcon 3.
Voor nu weer veel leesplezier en tot de volgende keer,

[oyce Geurts



Door: Joyce Geurts
Hierbij weer een overzichtjevan een en ander dat de afgelopen paar maandengebeurd
is op StarTrekgebied. Zoals inmiddelswel bekend is bij de meesten,is dit natuurlijk niet
het meestrecentenieuws,geziende productietijd van het magazinevan zo'n 6-8 weken.
Hiervoorverwijs ik jullie allen dan ook naar het internet, met name onze eigen website
www.tfd.nl en veleandere.

Diversen:
Eenelfde film lijkt er wel op stapelte staan.
Riek Berman (executive producer van
diverseseries,co-creatorvan onder andere
ENT) is hierbij betrokken. Het project is
gestartdoor eenproducergenaamdlordan
Kerneren deze heeft Bermanerbij betrok
ken. [ordan Kerner heeft eerder onder
andere de films 'The Three Musketiers',
'WhenaMan LovesaWoman' en 'Up Close
&: Personal'gemaakt.
Meer informatie over hem is te vinden via
www.imbd.com. De film zal, zoalsal in het
geruchtencircuit circuleerde, een prequel
film zijn. Meer is er nog niet over bekend
gemaakt,maarwe houden jullie natuurlijk
op de hoogte.

In de aflevering 'Demons' hebben enkele
ledenvan eenmuziekband,genaamd'The
Flaming Ups' rollen gespeeld. Namelijk
bassist en mede-oprichter Michael Ivins,
de manager Scott Bookeren diens vrouw
Jennifer.

Kirk Thatcher, de assistant-producer
van The Voyage Home, beter bekend als
de vervelendesnotaap in de bus (die een
Vulcannerve-pinchkrijgt van Spock),heeft
de Muppet-versievan 'The Wizard of Oz'
geregisseerd.

Pasop Spoiler voor X-men liefhebbers:
Ook de X-men films gaan eenvervolg krij
gen. Onze eigenFamke [anssen (Kamala
- TNG-afleveringThe PerfectMate) heeft
er inmiddels voor getekend. Zij zal hierin
Phoenixgaan spelen, een soort van reïn
carnatievan JeanGrey.Oplettende kijkers
van de tweede film (en zeker de kenners
vandeX-mencomicsen de tekenfilmseries
van Fox en Net 5) hebben hier al voorte
kenenvan gezien:er was in het water een
fenikste zien...
Volgens zijn officiële website zal Patriek
Stewart (Picard - TNG) ook weer mee
spelenals professorX(avier). De planning
isom met filmen te beginnen in juli.
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Enterprise:
Hetlijkt erop dat alle initiatievenom Enter
prise in de lucht te houden tevergeefs
geweest zijn. Er zijn onderhandelingen
geweestmet TrekUnited,echter deze zijn
ook weer gestopt. Ook is er gesproken
over Sci-FiChannelen SpikeTv, maar tot
op heden heeft nog niets mogen baten.
Laten we hopen dat alle acties in ieder
gevalgoed duidelijk gemaakthebbenaan
de Paramount-bonzendat StarTrekin het
algemeenen Enterprisein het bijzonder
wel degelijknog levenonder het publiek.
Actiesniet alleeninAmerika,waarzelfsfans
voor de Paramountstudio'sgeprotesteerd
hebben, maar ook in ons eigen kikker
landje.Fansvanuit zowelThe FlyingDutch
alsTheFederationzijn in diverseradio- en
TV-programma'sgeweest,tijdensShadow
con (de conventie in Deventer,waar ver
derop in dit blad meer over te lezenvalt)
isactiegevoerden beideNederlandsefan
clubs hebben handtekeningenverzameld
om op te sturennaarde V.S.

In ons land zullen de laatsteafleveringen
vanseizoenvier vanafseptemberweer op
de buis zijn bij Veronica(onder voorbe
houd, want programmeringenwillen nog
wel eensgewijzigdworden, zoalswij allen
al al te vaakondervondenhebben).

De vorige keer noemde ik het nog een
gerucht, nu kan ik melden dat het zeker
is:Marlna Sirtis (DeannaTroi- TNG) en
[onathan Frakes (Will Riker- TNG) ver
vuilen hunTNG-rollenalsgastspelersin de
laatsteaflevering. Dezeepisode heeft de
titel gekregen: 'Theseare the Voyages... '
Dezeslotafleveringis inmiddels al te zien
geweestin dat land overde grote plas.

Eenheel andere Enterprise,namelijk het
schipen niet de serie,wasook nog in het
nieuws.Hetruimteschipdat alseerstepar
ticuliere ruimtevluchten wil gaan aanbie
den, zal namelijk de VSSEnterprisegaan
heten.Hetschip isde opvolgervanSpace
ShipOne,dat de X-Prizegewonnen had.
De afkorting VSS staat voor Virgin Space
Ship,waarinVirgin weer staatvoor Virgin
Galactic,het bedrijf van RichardBranson.
Voor meer informatie kunnen jullie op
internet kijken: volg de links in het stukje
hieroverop onzewebsitewww.tfd.nl en je
komt er vanzelf.
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Acteurs:
Wllliam Shatner (Kirk - TOS) heeft
wederom zijn jaarlijkseHollywood Cha
rity HorseShow gehad, op 30 april. Dit
was maar liefst de vijftiende editie ervan.
Hij is trouwens een van de aangekon
digde gasten voor de galileo 7 conven
tie in Neuss, Duitsland. Deze conventie
wordt van 30 september tot 2 oktober
gehouden (meer info en overige gasten
op ~alile07.de).

Walter Koenig (Chekov - TOS) speelt
in een film genaamdMad CowGirl. Deze
film gaat over een vrouw, die zal gaan
sterven aan een hersenaandoening.Zij
begingaaneen'surreal'reis,die uitmondt
in geweld. Koenig speelt hierin de man
nelijkehoofdrol, PastorDylan.De film zou
begin volgend jaar op festivalsmoeten
uitkomen.

Scott Bakuia (Archer - ENT) heeft op
het podium gestaanbij eenbenefietvoor
stellingvande musical'I do! I do!'.

Brent Splner (Data - TNG) en Robert
Plcardo (EMH- VOY) hebbende handen
ineen geslagenvoor het makenvan een
tweetal posters.Dezezijn verkrijgbaarof
zullendit gaanzijn via de officiëlewebsite
van Picardo:www.robertpicardo.com.
Beideheren staanhier in hun personages
op. De tekstvan de ene poster is 'Is your
problem hardwareor software?',die van
de ander 'Realmen hard to find?'.

Nana Vlsltor (Kira - DS9) gaat in een
nieuwe drarnaserie. getiteld Wildfire
spelen. Deze serie is geschreven door
Mlchael Plller (co-creatorDS9enVOY).
De serie draait om een meisje van 18,
Kris.Zij heeft een tijd in een jeugdgevan
genis gezeten en moet nu bij een pleeg
gezin gaan wonen op een ranch. Het
blijkt dat zij een groot talent heeft voor
het werkenmet paardenen speciaalmet
een renpaard genaamd 'Wildfire'. Nana

Awards:
Ondanks dat ENTgecancelledis, zijn de
serie, Scott Bakuia en Ietene Blalock
(T'Pol) genomineerd voor de Canadian
SpaceyAwards. Dit zijn awards van de
CanadeseSci-FizenderSpace.De awards
zijn in de categorieën FavoriteTV-series,
FavoriteMale en FavoriteFemalecharac
ter. Deuitreiking hiervanwas29 mei, mid
den in de productietijd van dit blad.

Persoonlijke berichten:
[ason Evers, Raeluit de TOS-aflevering
'Wink of anEye'isop 13 maartoverleden.
Hij was83 jaar.
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jaar komen namelijk gehoornde soldaten
om een negental jongelingen op te halen,
die geofferd worden aan een gehoornde
god, de Minotaur (de Griekse god met het
stieren hoofd). Het personage dat gespeeld
wordt door Hardy, Thee, heeft tot dusver
kunnen ontkomen, omdat hij de zoon was
van de leider van het dorp. Ditmaal echter
heeft hij andere plannen. Hij wil zich juist,
samen met een vriend, laten meenemen
om zo de gemene god te kunnen doden.

speelt de pleegmoeder, die niet alleen voor
Kris moet zorgen, maar ook moet strijden
voor het behoud van haar ranch. De ranch
dreigt namelijk financieel enorm in de knel
te komen. De serie is op het Amerikaanse
station ABC Family te zien.

Zowel Tom Hardy (Shinzon - Nemesis) als
Tony Todd (Kurn; de broer van Worf - TNG
en DS9) spelen in de horrorfilm 'Minotaur'.
Deze film was op het moment van schrijven
van dit stuk nog in productie. De film speelt
zich af in een ver verleden, in een dorp
waarop een vreselijke vloek rust. Elke vijf
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Beste fans,

Terwijl ik dit schrijf, ben ik enkele dagen verwijderd van mijn eer
ste bezoek aan FedCon. Ik verwacht zwaar onder de indruk ~e
raken van de toewijding van alle Trekkies en dé manier waarop dat
zich uit op FedCon. Alleen alom daar om rond te lopen moet een
magisch gevoel geven en het feit dat er ook uit Nederland en Bel
gië bussen met fans naar toe rijden bevestig dat alleen maar.
Ik verheug me ook op het feit dat ik aanwezig ben bij de pers
conferentie en de interviews met de legendarische Leonard -mis
ter Speek- Nimoy en Enterprise wapenexpert Dominic Keating.
Toch een stuk Star Trek geschiedenis van dichtbij. Als ik mijn werk
goed heb gedaan, hebben jullie vast gehoord van de actie die we
hebben gedaan bij het radioprogramma Stenders Vroeg Op op
Yorin FM, waar een vrouwelijke Star Trek fan mocht trouwen op
de Enterprise brug in LasVegas op de Star Trek Experience. Uit de
vele aanmeldingen bleek ook maar weer eens dat Star Trek niet
alleen mannen aanspreekt. Het hele jaar door zullen wij weer vele
acties doen op diverse radiozenders, waarbij unieke prijzen te win
nen zijn. Een goede reden dus om de radio aan te houden.

HO magazine

Daarnaast houden we graag contact met de fans en waar moge
lijk proberen we leuke evenementen op te zetten of te sponsoren.
Zoals de Enterprise farewell party; een gezamenlijke initiatief van
The Federation en TFD. Op het gebied van nieuwe releases is er
op dit moment weinig nieuws te melden. Op 16 juni is de release
van Star Trek: Insurrection SEen Enterprise 2 komt uit op 14 juli,
op 8 september geVOlgd door Enterprise 3. Allemaal weer boorde
vol waanzinnige extra's en zeer de moeite waard!

Ensign Hoshi Sato: 'Maybe it's a log. What do you think?'
Commander Tucker: 'Beats me. Could be a laundry list ... or
lnstructions on how to conquer the universe?'

Dave van Velzen
Prod~ct Manager Star Trek
Paramount Home Entertainment
www.paramount.nl - www.paramount.be

Disclaimer: De inhoud van deze column is geheel voor de verant
woordelijkheid van de schrijver ervan. De TFDkan op geen enkele
wijze verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden voor hetgeen hierin
gezegd en/ot aangeboden wordt.

~~------------------------------------------------------~------~
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Star Trek Actie Nieuws
Door: [anneke Dijksman

AI sinds de eerste Star Trek serie
worden actiefiguren gemaakt van de
hoofdrolspelers en hun tegenspelers.
Natuurlijk lijken deze steeds beter op
de personages. Op dit moment is het
heel normaal dat personen die nage-
maakt moeten worden in een 3D

scanner stappen. Om een zo goed
mogelijke gelijkenis te maken

is dit ook echt wel nodig,
anders krijg je een Worf
die eruit ziet of hij te
lang op een tosti-ijzer
heeft liggen slapen en daar wordt niemand vrolijk van.

Er worden de laatste tijd steeds meer actiefiguren uitgebracht. Zeker nu Art Asylum
en Diamond Select gaan samenwerken zullen er nog veel meer uit gaan komen. Wat op
zich een beetje vreemd is, aangezien er geen enkele Star Trek serie nog op televisie is,
herhalingen daargelaten natuurlijk. Het fijne is dat bijna iedereen wel zijn of haar favo
riete personage kan vinden in 7 inch plastic. Om, voor iedereen die niet dagelijks het
internet afstruint naar het nieuwste op Star Trek gebied, het woud van actiefiguren iets
overzichtelijker te maken wil ik proberen hier wat helderheid in te brengen.

Het leek me leuk om als eerste de figuren te bespreken die nog uit gaan komen dit
jaar want er staat ons veel leuks te wachten. Als eerste kijk ik vooral uit naar die van DS9,
want deze zijn gebaseerd op de aflevering 'Trials and Tribulations'. U weet wel, die afleve
ring waarin de DS9 crew terug in de tijd naar de Enterprise onder commando van captain
Kirk gaat om een explosieve Tribble te vinden. Dit betekent dan ook meteen dat de DS9
figuren in TOS kleding zullen verschijnen. De volgende figuren zullen, onder voorbehoud
natuurlijk, in deze set verschijnen: science officer Dax, captain Sisco, chief O'Brien en dr.
Bashir. Als het goed is verschijnt deze serie DS9 figuren in juli van dit jaar in Nederland.
Over specials heb ik nog niets vernomen, maar het is natuurlijk niet uitgesloten dat die

er komen.
Ten tweede wil ik graag vooruit kijken naar de derde serie figuren van Star Trek TOS die

ook dit jaar uit gaat komen. Na serie 1 - de hoofdrolspelers in hun gebruikelijke outfits - en
serie 2 - de hoofdrolspelers in 'Mirror Mirror' outfits - nu serie 3 met de 'bad guys' uit Star Trek
TOS bekendste afleveringen. In deze serie vindt u Gorn, Vina the Orion slave woman, Kor the
Klingon warrior en battle ravaged Kirk met Starfleet gear. De laatste van de vier is natuurlijk
geen bad guy, hoewel dat natuurlijk ligt aan van welke kant je het bekijkt. Een leuke serie
vooral door de figuren waar nog niet zo veel of nog helemaal geen figuren van zijn gemaakt.
Deze serie zou in mei van dit jaar aan deze kant van de oceaan moeten verschijnen.

Bij beide seriesworden natuurlijk veel accessoires geleverd zoals wapens en elektronische
snufjes. De verpakking van de TOS figuren is weer dezelfde als die van serie 1 en 2. De ver
pakking van de DS9 figuren heb ik ten tijde van het schrijven van deze pagina nog niet
gezien.

Helemaal vers nieuws is het idee om van TNG actiefiguren uit te brengen; hierbij wil
len Art Asylum en Diamond Select samenwerken om een serie uit te brengen volgens het
Buffy The Vampire Slayer principe. Voor de Buffy series worden figuren uitgebracht met
één of twee hoofdrolspelers met verschillende kleding. Buffy serie 5 bestond bijvoorbeeld
uit 5 verschillende Willow figuren. Gelukkig onderling heel verschillend. Wellicht is dit wat
minder leuk voor de verzamelaar, je hebt ineens 5 keer dezelfde hoofdrolspeler gekocht,
maar wel leuk voor de Willow fan en eindelijk iets te kiezen voor iemand die maar één figuur
van elke hoofdrolspeler wil hebben. Het voorlopige plan is om eind dit jaar een aantal

verschillende Rikers en Worfs uit te brengen volgens het Buffy principe. Art Asylum
en Diamond Select willen nog niet veel kwijt over de uit te brengen figuren; alle
ideeën worden nog heel geheim gehouden. Ik kom voorlopig niet verder met
ideeën dan Riker met en zonder baard, Worf met bat'leth en als exclusive een
Worf en jadzia wedding box. Vooral die laatste lijkt me heel leuk, maar alles is op
dit moment natuurlijk puur speculatie.
Dit was het voor deze keer.

.8
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Shadowcon Inside Dut
Door: Hay/ey Emily Ma/aika

Zondag 6 maart vroeg wakker om mee te rijden met Ties en
Marion naar de locatie in Deventer. Erg vroeg voor een zondag; ben
ik niet gewend en mijn vriend Henk ook niet. Maar als perslid moet
je toch het goede voorbeeld geven en een goede indruk maken.

Rond 8:30 uur reden we weg met z'n drieën op de achterbank,
er ging nog iemand meer mee: Edwin. Niet echt comfortabel, maar
het was heel erg gezellig onderweg. AI lachende wakker worden is
een heel leuke ervaring. Enook heel warm als de verwarming teveel
warmte produceert.

Aangekomen in Deventer - nog voor 10:00 uur in de morgen
- moeten we nog even wachten in de sneeuw want het gebouw
is nog niet open. Ik houd van koud dus ik genoot van de sneeuw.
Sneeuw is overigens niet bestand tegen mijn gehuppel en gespring.
Gelukkig heeft niet iedereen dat gezien.

Binnenwerk.
Eenmaal binnen kan het werk beginnen. In 2 uren tijd moet alles

klaar zijn zodat het er goed uitziet als de bezoekers binnen komen.
Wat mij betreft is dat tijd genoeg om alles klaar te krijgen als je
weet wie wat doet en hoe laat. Dan vind ik het leuk om te zien dat
er toch stresskippen zijn die hopen dat alles op tijd klaar is. Dingen
vergeten mee te nemen is niet handig, maar improviseren vind ik
toch wel leuker dan wanneer alles meteen op rolletjes loopt. Alles is
toch goed gekomen.

Sommige bezoekers konden het niet laten eerder te komen.
Helaasvoor hen, de deuren bleven gesloten voor publiek. Die men
sen had ik best wel een taak willen geven, maar ik had de leiding
niet dus moesten ze buiten blijven wachten.

Buiten werden de foto's gemaakt met het 'Red Enterprise' span
doek. Voor wie mij wil zoeken op deze foto's: ik sta er niet op. Ik was
nog een boterham eten.

Sneak Preview.
Ik stelde me voor om voordat de deuren zouden openen mezelf

en Henk een rondleiding te geven. Vanuit de Interrigation Room
(vrijwilligersruimte) de trap af naar beneden. Buiten de vrijwilligers
mocht hier niemand naar boven komen lopen wat te zien was aan
het rode afzetlint. We liepen langs de entreetafel en gingen links
door de gang en kwamen uit bij de P'[ern Sanctuary (Secret Array).
Om het makkelijk te maken: de filmzaal. Hier worden afleveringen
van Star Trek getoond met de beamer op zo'n scherm. Het lijkt op
de super8 van lang geleden, maar dan moderner. Om 12:45 uur
pas de beurt aan TNG: Face of the Enemy, 13:45 uur ENT: Mine
field, 14:45 uur TOS: Patterns of Force en als laatste om 15:45 uur
ENT: 4.15. Speciaal niet 4.16 omdat dit een tweeluik aflevering is
en niemand er nog wat van zou snappen. De TV zender is overi-
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gens nog lang niet zover met het uitzenden. In de USA is 4.16 net
uit op deze dag. Gezellig gekletst en toch maar even door met de
privé rondleiding.

Door de gang weer terug achter de entree langs, naar links en
rechtdoor kwam je in een zaaltje: Founders Homeworld; de hande
laren ruimte. Tevens de locatie van de bar met eten en drinken en
de mogelijkheid om te zitten.

Links begonnen en met de klok mee gelopen de handelaren: Wil
liams, Sorry! No Subtitles en de andere Star Trek fanclub the Fede
ration. Het podium in het midden. Aan de andere kant Lex Rijsdijk,
Cards'til, Crossroads (ACME moviestore) en in de hoek tegenover
de bar stond the Assimilation Table van onze eigen TFD.

Open Sesame
12:00 uur: Hoog tijd om de deuren open te doen en de wach

tende bezoekers eindelijk binnen te laten. Heren die nodig naar de
wc moesten konden meteen na de garderobe en Guardian of Fore
ver (entree) naar het herentoilet dat de naam 'Radioactive Garbage
Scow' droeg en de dames naar 'Wh ere no man has gone before'
ofwel het damestoilet. Wie wilde roken moest in deze gang blijven.
Buiten is beter dan blijft de schadelijke rookwalm niet binnen han
gen, maar de organisatie had medelijden met de meerderheid van
koukleumen die zouden gaan komen. [Moet ik de volgende keer
proberen.]
Tijdens deze dag werd ook een programma gedraaid. Dit in het

thema 'shadow'. Ik heb echter alleen schaduwen op de muren kun
nen vinden, misschien heb ik te moeilijk gezocht, dat kan.

Spelletje spelen
Van 12:30 tot 13:00 uur kon het 'Trelane's Animated Game'

gespeeld worden (afgekort TAG). Marc Ghijsels heeft het spel hele
maal zelf uitgedacht en uitgelegd. Het idee is heel erg leuk en Marc
presenteerde het spel later vandaag nog een keer. Persoonlijk zou
ik liever een bordspel spelen gezellig thuis in plaats van op het
podium van een conventie. Gelukkig dacht niet iedereen daar zo
over. Marc zou best wel presentator kunnen worden tijdens de vol
gende conventies, staat hem goed.

Moord op het podium.
lets later dan in het programmaboekje stond aangegeven begon

om 13:40 uur op het podium het Moordspel. Eentoneelstuk dat zich
gedurende de conventie zou blijven afspelen. De personages waren
leuk, grappig en een beetje gepikt van series of films. Dat maakte
het juist zo leuk. De bedoeling was niet iedereen even duidelijk
en daardoor verslapte de aandacht. De kriskras locaties in de zaal
maakten het verdere verhaal moeilijk te volgen en wekte een chao
tische indruk, terwijl het hele stuk juist goed was ingestudeerd. Het

~~---------------------------------------------------------------
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acteerwerk was sterk, alleen kwam het niet over zoals bedoeld was.
De verhaallijnen zouden beter te verstaan geweest zijn met micro
foontjes of wanneer alles zich had afgespeeld op het podium. Het
moest natuurlijk ook niet te makkelijk zijn.

En wanneer iemand even niet oplette schoot de dader Bad Pitt
neer op het podium. Oe een moord. Bad Pitt tijdstip van overlijden:
15:00 uur. Nu was het aan Anja R.de Vries om de moord op te los
sen. Alle bezoekers mochten meeluisteren en de dader aanwijzen.
Anja wist het, maar wisten de bezoekers het ook?

Slavenmarkt
Na de moord werd het podium vrijgemaakt voor de kostuumwed
strijd. In een half uur kon men bieden op degene met het mooiste
kostuum op de Orion Slave Market.

Er waren mooie kostuums gemaakt. Niet iedereen was creatief
geweest, er waren maar drie deelnemers. Presentator Marc bege
leidde de bieders en deelde de prijzen uit. Als derde was geëindigd
met 60 strips latinum: Kataria met haar 'Bed Time Klingon' outfit.
Ze had een nacht jurk aan die je niet echt kostuum kunt noemen.
Ze ging naar huis met een Enterprise action figure. Voor 72 strips
latinum behaalde de Klingon Warrior de tweede plaats. Zijn prijs:
een mooie opvouwbare strandmat. En ver boven de rest stak zij uit
met 220 strips latinum: Hinke. Ze had zich mooi uitgedost als Elf uit
Lord of the Rings. Haar naam komt me bekend voor en terwijl ze
haar prijs, de eerste twee seizoenen van DS9 op video, in ontvangst
neemt weet ik weer waarvan: de kostuumwedstrijd in La Gare, de
conventie gehouden op treinstation 's-Hertogenbosch. Of zoals ik
zeg Ht centraal.

Uitreikingen
Presentator Marc mag meteen daarna op het podium blijven

om de winnaar bekend te maken van het moordspel. Maar eerst
nog het antwoord op de vraag 'Wie was het en waarom?' Mister
Smith heeft Bad Pitt vermoord, want hij had als enige het werkende
wapen. Zijn motief heb ik even gemist. Ik vertrouwde zijn perso
nage voor geen meter en verdacht hem al meteen. Hij zag eruit
alsof hij net met de maffia had onderhandeld. De gelukkige win
naars jeroen en Iris jansen. Hé, zou dat Iris Dax zijn van het forum?

Weer spelen
Als afsluiter nog een laatste spelletje TAG onder leiding van pre

sentator Marc meteen gevolgd door de prijsuitreiking.
Het is 16:30 uur en de zaal is grotendeels gevuld met handelaren

en organisatieleden. Enkele slimme bezoekers struinen de kraam
pjes af op zoek naar forse kortingen. Wat niet meer mee terug hoeft
levert toch nog geld op. Dat een aantal handelaren waaronder
Warp9 hadden afgezegd vanwege ijs op het wegdek was mij niet
eens opgevallen, het was gezellig. Enkele handelaren zijn al begon
nen met opruimen en inpakken van hun handeltje. Tijd voor een
organisatielid met niet veel geld teveel om ook een aanbiedings
graantje mee te pikken.

In de Botany Bay (kleine zaal) werden doorlopend PC games en
bordspellen e.d. gespeeld, maar die heb ik over het hoofd gezien
dus wie daar is geweest heeft daar vast en zeker veel plezier beleefd
en weer wat geleerd voor de volgende keer.
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Afterparty
De deuren worden gesloten en de zalen worden leeggeruimd en

geveegd. Net alsof er geen conventie heeft plaatsgevonden. Zodra
dit gedaan is zijn er nog organisatieleden die niet naar huis gaan
om te eten; ik ook. Dat doen we gezellig daar. De tafels worden in
vijf groepen gezet en het tussenschot gaat dicht. Tussenhet lekkere
eten door was het heel gezellig aan tafel en we hebben wat afgela
chen om de ene grap na de andere. Marc en Edwin zaten bij Henk
en mij aan tafel. Marc vertelde uitgebreid dat hij had gedroomd
over 2 kamelen in een circus. Het eten was overigens ontzettend
goed verzorgd, lekker en toch niet te duur.

Marc kondigde officieel aan dat dit zijn laatste conventie was
als conventiewerkgroepmedewerker. Hij komt alleen nog voor de
gezelligheid en heeft zich kandidaat gesteld voor een functie in het
bestuur.

Tot slot krijgen alle vrijwilligers nog een Voyager PC-muis (overi
gens niet geschikt voor Macintosh) mee naar huis en enkele over
gebleven posters worden verdeeld. Die had ik nog niet. jammer
dat ik geen mooi lintje met 'Shadowcon 2005' kreeg, maar ik zou
toch niet weten waar ik het zou moeten laten, behalve dan in mijn
agenda.

Voyage home
Opgelucht en met weer een succes

volle conventie op de lijst kan de reis
naar huis beginnen. Het is donker
buiten, er ligt nog steeds sneeuw
en toch is het gezellig in de auto.
Ik heb alle vertrouwen in Ties'
rijstijl - ik mag immers elke
redactievergadering met hem
meerijden - en een beetje sla
perig door de warmte schrijf
ik mijn Shadowcon artikel
in mijn hoofd. Hopende
dat de foto's gelukt zijn.

Bij de overstap aan-
gekomen heeft
de kou me met
een weer wak-
ker gemaakt en
kunnen we naar
mijn flat.

Ik hoop er
volgende keer
weer bij te
zijn om weer
verslag uit te
brengen van
een leuke
en gezel-
lige bij-
eenkomst.
Tot de
volgende
keer.
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Enterprise vanuit een communicatiewetenschapper
Door: ebtara-tee

Naar aanleiding van het stoppen van ENT, de commotie in de
media erom en het lezen van het artikel van Frank Maurits [in het
vorige magazine, red.] ben ik eens over de serie gaan nadenken
vanuit het gezichtspunt van mijn vak, de communicatieweten
schap. Ik ben zelf een frequente Star Trek kijker, heb bijna elke afle
vering gezien, maar beschouw mijzelf niet als echte fan aangezien
het (meestal) daarbij blijft.

ENT vanuit cw-perperctief:
Ik denk dat bij de basisopzet van de serie ENT een grove fout is

gemaakt. Het uitgangspunt: zich afspelend voor TOS en gewen
ning aan ruimtereizen en technieken, klink mij potentieel erg leuk
en interessant in de oren. Wat het tot op zekere hoogte ook bleek
te zijn. De fout die men mijns inziens gemaakt heeft, is dat men niet
alleen uitging van een goed verhaal in de Star Trek traditie. Men
vond de vaste basis van fans en scifi liefhebbers niet voldoende,
ze wilden juist wanhopig het grote kijkerspubliek zien te bereiken.
Uiteraard wil een 'network' een zo groot mogelijk kijkerspubliek
aantrekken om daarmee zoveel mogelijk adverteerders te trekken.
De vraag hierbij, echter, is of dit de kwaliteit van de serie ten goede
komt en of juist niet het uiteindelijke doel uit het oog wordt ver
loren?

Naast de te betwisten mening of het sowieso mogelijk is om met
een op sciencefiction gebaseerde serie zich afspelend op een ruim
teschip in de ruimte een algemene doelgroep aan te spreken, heb ik
het gevoel dat de uitvoering van de serie daardoor als het ware op
2 benen is blijven staan. Het willen 'pleasen' van de Star Trek fans
en tegelijkertijd aantrekkelijk willen zijn voor een zo breed mogelijk
publiek, leidde tot een serie met teveel scifi elementen om begrepen
te (willen) worden door de 'overige groepen' en te weinig accuraat
heid in de al bestaande geschiedenis (of in dit geval toekomst) van
de STseriesom door de fans als volwaarde Star Trek serie gezien te
worden (zoals begrepen uit publicaties).

Een algemeen publiek haakt erg snel af, 1-2 afleveringen en het
wordt voor gezien gehouden. Fans zijn uiteraard een stuk trouwer,
houden het veel langer vol, om uiteindelijk misschien zelfs het pro
duct (de serie) op zijn eigen merites te kunnen waarderen. (Uiter
aard zijn er meerdere groepen aan te wijzen, onder andere de 3e
van niet fans, maar wel trouwe kijkers waaronder ikzelf val, maar dat
zou nu een beetje te ingewikkeld worden).

Dit is dan ook exact het punt dat ik zou willen maken. In de com
municatiewetenschap is al heel lang bekend dat bij een kleinere
aparte doelgroep een veel groter effect bereikt kan worden, juist
door die loyaliteit ten opzichte van het merk (hier dus Star Trek).
In plaats van vast te houden aan de oude vertrouwde traditie om
zo hoog mogelijke kijkcijfers te krijgen, wat in het commerciële tv
wereldje erg gebruikelijk is, had de serie mijns inziens een veel ster
kere basis gehad als men de Star Trek erfenis niet als een zwakte
maar juist als een kracht gezien zou hebben. Maak kwalitatief een
goed product en geef iets meer geld uit aan doelgroeponderzoek.*
Daarmee kun je weer meer specifieke adverteerders aanspreken die
dan op basisvan het veel sterkere doelgroepsegment sneller en mis
schien ook meer geld willen investeren. Want dat is waar het bij de
'networks' uiteindelijk om draait; de opbrengst.

En geloof het of niet, maar steeds vaker komt men tot het besef
dat kwaliteit toch echt voorgaat op kwantiteit. Revolutionair idee,
nietwaar?

Mocht men bij nader inzien dan toch besluiten verder te gaan
met de serie, dan zou dit ook mijn voorkeur genieten. Wel vraag ik
mij af, als meer algemene kijker die de serie best aardig vond en de
moeite waard om te blijven volgen, als dat het uitgangspunt zou
zijn, wat zouden de echte fans dan graag anders gezien hebben in
het verloop van de serie? Of wat zou er dan op dit moment aan
gepast moeten worden om er op een goede Star Trek-kwalitatieve
basis mee verder te gaan?

"noot: dit wordt tegenwoordig steedsvaker toegepastals het gaat om
'merk<oeïeta

Column urrOPIA
Nostalgie. Eenwoord met verschillende betekenissen voor ieder

een. Herinneringen aan vroeger: oma's koekjes, de speeltuin om
de hoek, de geur van je moeders speciale gehaktbal of het spe
len in die geheime grot van je eigen 'genootschap'. Voor ieder
een is zo'n goede, speciale herinnering anders, maar bijna iedereen
heeft wel een serie of film die ook in dat rijtje hoort. We krijgen
wel eens vragen als: 'Kunnen jullie niet iemand uit Dr Who laten
komen? or Battlestar Galactica, V, Starsky & Hutch, Miami Vice,
etc.' Ook wij denken dan vaak met nostalgie terug aan deze series.
Daarom hadden we in 2003 ook Gareth Thomas van Blakes 7 uit
genodigd. Hetzelfde geldt voor vorig jaar toen we Richard Hatch
van Battlestar Galactica op Utopia Vals gast zouden hebben. Helaas
staken werkverplichtingen daar een stokje voor. Toch is het moeilijk
een balans te vinden. Wil iedereen Star Trek? Zo ja, dan is er geen
ruimte voor nostalgie. 'Alleen maar' Star Trek acteurs slurpen dan
het budget op. Is Star Trek nostalgie, tja, twee vliegen in een klap!
Maar wat nu als er wordt geroepen om V? Laat je dan een Star Trek
acteur vallen? Of de acteur uit de tweede serie (in het geval van
de laatste paar jaar, Stargate SG-')? Er is tenslotte maar geld voor
zoveel man, zoveel gasten, zoveel series. Of is het ook mogelijk om
dat gevoel van vroeger te creëren met iets anders dan een acteur?
Hangt het daarvan af? Hangt je succes om dat moment van geluk
te bereiken af van kwantiteit of kwaliteit? Nostalgie is tenslotte een
gevoel. Het is een omgeving, geur, klank waarbij je met weemoed
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terug denkt aan dat van vroeger. Dat ene dat zo geweldig was.
We proberen dat keer op keer weer terug te krijgen. De zoektocht
naar iets van het verleden in het heden. Van vroeger en nu en nog
steeds nog net zo goed. 'Het' weer te creëren zodat we dat beetje
geluk terug vinden. Vaak is dat geluk, klein geluk. Het is intiem, met
een groep mensen die los zijn, gezellig, relaxed. Nostalgie is niet
groots. Het is niet te meten in oppervlakten, hoeveelheden, maar
in de kleine speciale momenten. Dat beetje extra, die aandacht
die je doet onderscheiden van de rest. Jebent geen nummer in de
massa, maar een van enkelen. Nostalgie maak je samen. Jeontdekt
waar je samen blij van wordt, gelukkig. Of het nu die geur is van de
Scheveningse zee, de zachte kleuren van de Bilderberg lampen, die
gekke vrijwilliger achter de Utopia stand of deur ... samen zijn zij er
al jaren. Samen maakten zij nostalgie. Samen zijn zij er nog steeds.
Nostalgie in the making en nog lang geen melancholie!

'Gewoon' nostalgisch, knus, persoonlijk en retegezellig!
bllp:/Iwww.lnqs.comLnostalgie/?s-ELASHBACKSITES

Stichting Utopia

Disclaimer:De inhoud van deze column is geheel voor de verantwoor
delijkheid van deschrijver ervan. De TFDkan op geen enkelewijze ver
antwoordelijk of aansprakelijk gehouden voor hetgeen hierin gezegd
en/o! aangeboden wordt.
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Uit de Doos cards from the final frontier
Door: Harm Koopman

Is er behalve de originele serie nog iets anders aan de tradingcard
horizon?

Je zou haast gaan denken van niet, in onze nieuwsbrief van april
was er ruimte voor 'The Legends of Star Trek - Dr. McCoy' (uitgege
ven juni 2004), in onze nieuwsbrief van februari was er ruimte voor
The 'Quotabie' Star Trek Original Series (uitgegeven maart 2004),
in onze nieuwsbrief van december 2004 was het de beurt aan The
Legends of Star Trek - Mr. Spock (uitgegeven februari 2004). Pasin
de nieuwsbrief van oktober 2004 is het dan eindelijk geen Original
Serieswat de klok slaat, maar besprak ik de in november 2003 uit
gegeven Enterprise - SeasonTwo set.

Daar wil ik nu eigenlijk de draad weer oppakken, want in augustus
2004 rolde Star Trek Enterprise - Season Three van de pers. Aller
eerst een markant detail voor de oplettende Trekkies onder ons, sei
zoen drie is het eerste seizoen waarbij er weer Star Trek in de titel
van de serie voorkomt! Ofschoon het slechts een detail is, vind ik
het persoonlijk heel leuk dat Rittenhouse er bij het produceren van
de binder rekening mee heeft gehouden. Kijk het maar na: de bin
ders van seizoen 1 en 2 zijn niet voorzien van de opdruk Star Trek
en seizoen 3 dus wel.

Zoals we inmiddels allemaal weten heeft het geen extra toevoe
ging gegeven aan het Amerikaanse kijkcijfer gedrag en is Star Trek
Enterprise op het moment dat jullie deze tekst lezen niet langer een
ongoing serie. Sterker nog, Rittenhouse heeft haar release van Star
Trek Enterprise - Season Four trading cards eerder op de planning
gezet omdat het mogelijk een tegenvallende verkoop verwacht.
Een serie die nog op 1V draait verkoopt nu eenmaal beter dan een
serie die al is beëindigd, vermoedelijk is The Original Series hierop
de enige positieve uitzondering.

Zoals inmiddels bij jullie bekend is, seizoen drie is tenslotte ook in
Nederland al volledig uitgezonden (met dank aan Veronica!), ver
blijft de Enterprise NX-01 in een mysterieus gebied dat bekend
staat als de Delphic Expanse. De aarde wordt belaagd door Xindi en
aan Archer en zijn bemanning de taak om er voor te zorgen dat de
mensheid niet uit de geschiedenisboekjes zal worden geschrapt.

AI het bovenstaande levert opnieuw weer een hele berg mooie
trading cards op. Qua lay-out is er weinig nieuws onder de zon,
wederom heeft een doos 40 pakjes met ieder 5 kaartjes, bestaat de
basisset uit 72 kaartjes en passeren alle 24 afleveringen van seizoen
drie de revue. Sterker nog, net als eerdere seizoenen heeft ook dit

seizoen twee handtekening kaartjes per doos. Laten we maar snel
eens inzoomen op de details.

De basisset van seizoen drie begint bij kaartje nummer 163 en ein
digt dan natuurlijk 72 kaartjes verder bij nummer 234. Persoonlijk
vind ik de donkerrode omlijsting bijzonder mooi en zeker stukken
mooier dan het verschillende kleuren blauw van seizoen twee. Als
verlengstuk van de basisset komen we eerst drie checklisten tegen.

De eerste special set wordt
gevormd door zogenaamde
'M.A.CO.'s in action' kaartjes
die we terugvinden in een ratio
van 1 op de 10 pakjes oftewel
4 per doos. Helaas bevat de set
nogal wat wapentuig, maar ja
ze zijn natuurlijk niet voor niets
in action. Ik vind de foto's ech
ter ook nogal fuzzy en de zil
veromlijsting te overheersend.
Nee, geef mij maar de tweede
set van negen specials. Een
lekkere oude bekende; First
Contact kaartjes, die dan ook
beginnen te tellen vanaf F22
in plaats van het gebruikelijke
nummer 1.
We vinden deze kaartjes in
een ratio van 1 op de 20 pak
jes oftewel slechts 2 per doos,
maar ze zijn er weer allemaal:
5 verschillende Xindi gedaan
tes en ook bijvoorbeeld de
Osaarians, Scagarans en de
Irryrians.

Vervolgens is het de beurt
aan 7 Enterprise crew kaart
jes, waarvan we er slechts 1
per doos tegen komen. Ik kon mijn geluk niet op door mijn favo
riet, ensign Hoshi Sato, rechtstreeks out of the box, sorry, uit mijn
doos te halen. Maar ook het kaartje van de eeuwig lachende doctor
Phlox is een leuke aanwinst voor je collectie.

De volgende subset is totaal gewijd aan T'Pol, de negen 'the ulti
mate lolene' kaartjes vinden we net als de Enterprise crew kaartjes
terug met een ratio van 1 per doos. Persoonlijk ben ik niet zo fan

SCOTT BAKULA - --
I NOA TISHBV
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van, ja hoe zal ik ze noemen, uitgesneden contouren kaartjes, maar
een Vulcan groet van mister Spock gaat er natuurlijk altijd wel in,
daarom is j3 dan ook mijn favoriet uit deze subset.

Naast al die specials is het natuurlijk ook nog weer eens een waar
handtekeningenfeest. Zoals vermeld zaten er twee in iedere doos
en Enterprise seizoen drie kent maar liefst 17 verschillende! Waar
bij dan wel even speciale aandacht voor de nummering nodig is.
Nummer A7 is van Connor Trinneer als Charles 'Trip' Tucker 111
gevolgd door nummer A23, ongetwijfeld het moeilijkste kaartje uit
de gehele serie, jolene Blalock als sub-cernmander T'Pol. Daarna
loopt de telling door tot A31 met enkele acteurs die nog nooit eer
der een Star Trek trading kaartje hebben getekend maar ook met
enkele bekenden zoals bijvoorbeeld Randy Oglesby. Die ditmaal
signeert als Degra, maar dat bijvoorbeeld in Enterprise SeasonOne
al deed als de Xyrillian Trena'l.

Vervolgens is er dit keer nog een subset binnen de handtekenin
genset in de vorm van zeven door M.A.C.O. strijders getekende
kaartjes. De bekendste uit deze reeks is Daniel Dae Kim als corpo
ral Chang. We zagen Daniel Dae Kim al eerder in actie in Star Trek
Voyager. In de aflevering 'Blink of an Eye' uit het zesde seizoen had
hij een gastrol als de buitenaardse piloot Gotana-Retz. Ook nog
aardig om te vermelden is dat er van Noa Tishby als corporal Cole
twee versies in omloop zijn, ze heeft namelijk een niet bekende
hoeveelheid kaartjes voorzien van een getekend hartje linksboven
haar naam.

Natuurlijk zijn er ook dit keer weer de vertrouwde promo kaartjes.
De P1die via algemene distributie haar weg vond naar de verzame
laars, een P2 die we vonden in het 'non-sport update' magazine en
tenslotte een P3 die was terug te vinden in de binder van seizoen
drie. Kopers van de binder kregen dit keer nog een extraatje in de
vorm van een kostuumkaartje van captain Archer.
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Daarmee staat de teller op 131 kaartjes die we of uit de doos kon
den trekken of via binder of magazine konden bemachtigen. Kopers
van een complete case, oftewel 12 dozen, werden nog getrakteerd
op een Sketchafex kaartje van Hoshi of T'Pol, getekend door john
Czop.

Tenslotte is er natuurlijk altijd
baas boven baas, kopers van
zogenaamde multi-cases, ofte
wel een meervoud van 12
dozen, kregen er een wat Rit
tenhouse een multi-case pur
chase incentive card noemt
bij. Een handtekening van nie
mand minder dan Scott Bakuia
de befaamde captain jonathan
Archer waarbij het uiterlijk van
het kaartje verwijst naar de
Legends of Star Trek serie.

Daarmee ben ik dan gelijk toe
gekomen aan het thema van
mijn volgende uit de doos,
helaas voor sommigen van jul
lie, gaan we weer terug naar
de catacomben van The Origi
nal Series. In oktober 2004 verscheen namelijk het vierde deel uit de
Legends of Star Trek serie. Ditmaal gewijd aan een wonderbaarlijke
Schot, een Aziatische stuurman en een niet te evenaren communi
catie officier. Ik heb het natuurlijk over Scotty, Sulu en Uhura. Tot
de volgende keer!
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Emergency Mail Hologram
Bestelezers,
No mijn teleurstelling bij de vorige editie, moet ik u deze keer compli
menteren voor de brieven die u stuurde. Brievenmet goede inhoud en
suggesties.Ik wil dan ook zeggen:'Keepup the good work' en blijf brie
ven sturen aan de redactie.

Hallo!
Nu moet ik toch even reageren op de laatste Nieuwsbrief.
Ik behoor niet tot de Founders, maar was er wel héél vroeg bij. Mijn
lidnummer is 11 ...
De bijeenkomsten in het achteraf zaaltje in Leiden kan ik mij nog
goed herinneren. Kijken op een 31cm TV-tje naar een nieuwe afle
vering en zelfs een spel spelen (ik geloof een soort
Monopoly voor goodies:-)

Wat nooit bekend is gemaakt is dat ik de "ruwe" versie van de
Nieuwsbrief kreeg (in elkaar gezet met cut and paste, maar dan let
terlijk, ik geloof dat ik zo'n "origineel" knipsel nog heb!) en zorgde
voor de kopieën. Dat kon goedkoop, want ik werkte (nog altijd) bij
de enige kopieerapparaten ontwikkelaar die Europa heeft: Océ.
Ik kreeg de knipsels geplakt met tape op A4-tjes van Christien in een
grote enveloppe (niet vouwen!) en maakte dan zo'n 100 kopieën
van de nieuwsbrief. Dat heb ik enkele Nieuwsletters gedaan. Het
opsturen van een doos kopieën was teveel gedoe, want ik woonde
toen nog in Zuid-Limburg, Heerlen. later heb ik dat kopiëren ook
gedaan voor 10> (Ten Forward), maar dat initiatief werd door TFD
ingelijfd. Meer wil ik daar niet over zeggen ...

Jeschrijft op bladzijde 21 dat de eerste 17 nummers spoorloos zijn.
Verander dat maar in de eerste drie! Ik heb ze vanaf nummer 4,
maart 1986! Toen hoorde ik Christien meespelen in de Avondspits
van Frits Spits, in het item "Kruip in de huid van". Christien was
toen Scotty. Als je vijf (?) vragen goed beantwoordde (die alleen
Scotty kon weten) kreeg je een prijs. Ik geef toe, dat die herinne
ring wat vaag is geworden, maar Frits noemde het adres of tele
foonnummer van TFD en vanaf toen was ik lid.
Ik ben geen actief TFD lid, maar wel liefhebber van Star Trek. Alhoe
wel ik al meer dan een jaar geen activiteit op dat vlak heb gedaan,
heb ik wel iets tastbaars wat -ik zou bijna durven
zeggen- uniek is: mijn eigen StarShip. Kijk maar eens op
www.pdp-11.nl
Op de grote webpagina rechts staan onderaan (meestal net buiten
beeld) twee "tandwielkast jes" . Eén daarvan heet NCC1701. Klik
daar maar eens op ...!

Greetz,
Henk Gooijen
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Bestemeneer Gooijen, mijn dank voor uw brief. Geweldig voor mijn
vrienden hier bij The FlyingOutch dot er nog mensen zijn die zo vroeg
al lid waren en nog steeds zijn. Ik hoop dan ook voor hen dat u nog
heel long lid blijft. Omdat uw brief mogelijk bij andere vroege leden
nostalgie oproept en de latere lezerszo kunnen bemerken van hoe het
'vroeger' ging, leek me dit ook een brief om niemand te onthouden.
'Vroeger' dan voor u, lezers, voor mij is allesnatuurlijk 'vroeger', vanuit
mijn tijd bekeken...

De volgende brief betreft een suggestie voor dit magazine, via e-mail
binnengekomen:

Geachte heer/mevrouw,
Dit e-mailtje gaat over een suggestie voor het TFD clubblad, maar
ik kon op de website niet vinden waar mail voor dergelijke zaken
naartoe moet dus heb ik het maar naar info@tfd.nl gestuurd. Mijn
excuses als dit onjuist blijkt te zijn.

In de afgelopen twee
jaar heb ik, alsmede
een groep andere Star
Trek fans uit de hele
wereld gewerkt aan
een modificatie (kort
weg: mod) voor het pc
spel Star Trek Voyager:
Elite Force.
Na het installeren hier
van kun je een heel
nieuw Star Trek avon
tuur spelen, zoals
in het originele Elite
Force, alleen ditmaal
in TOS stijl. De origi
nele Enterprise in haar
volle glorie alsmede alle personages die we kennen uit de originele
Star Trek. Hierbij hebben we zeer goed gelet op de kleine details
waarvan sommige slechts herkenbaar zijn voor de echte TOS fan.
Eenvoorbeeld is Lieutenant Marlena Moureaux die zich in het spel
ergens op de Enterprise bevindt. Dit was Kirks minnares in het mir
ror universe. Een leuk detail, maar iets wat slechts weinig mensen
op zal vallen. Zo zitten er vele zaken in de mod die erg leuk zijn
voor de echte fan.

Bovendien brengt deze mod voor het eerst aan Star Trek fans de
unieke kans om een TOS spel in volledig 3D te spelen. In het verle
den had men al die kans bij TNG (Hidden Evil, Elite Force 2), DS9
(The Fallen) en Voyager (Elite Force 1). Maar nu kan dat dus ook
voor TOS.

Het spel speelt zich af bij aanvang van het vierde jaar van de vijfja
rige missie van de USSEnterprise (dus waar de serie is afgelopen),
en de Enterprise is op een diplomatieke missie naar de planeet
Argas V. De planeet wil bij de Federation en dus is de Enterprise in
een baan om Argas V terwijl onderhandelingen aan de gang zijn.
De speler, die in de huid van Captain Kirk zelf kruipt, zal dan echter
de bemanning dood aantreffen. Hier begint het spel, waarin Kirk
langzaam het raadsel ontrafelt. De mod is opgebouwd zoals een
aflevering, en heeft de titel "The Argas Effect".
Meer informatie, waaronder screenshots zijn te vinden op deze
pagina:http://spacestatjonk7.eljteforce.com/briefingroom/ae.html
Nu stuur ik u dit omdat ik hoop dat u hier aandacht aan kunt beste-
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den in het TFD clubblad, al is het maar zeer kort. Ik vermoed dat
veel fans dit wel leuk zullen vinden.
Ik kijk uit naar uw antwoord.
Met vriendelijke groet,
Lucasvan Horck

Bestemeneer van Horck;
Eerstevenvooruw (en vooreeniederdie het ook nog niet wist) informa
tie: in principe ishet e-mail adresom de redactierechtstreekste mailen
redactie@1!d..aLhoewel ook mail die naar ~.nl gestuurd wordt
en voor de redactie bestemden/o! zinvol is van daaruit doorgestuurd
wordt. Niet fout dus, alleeneen andere route.
Verderleek het plaatsen van deze brief een goede manier om in elk
geval de aandacht te vestigen op deze modificatie van Elite Force.
Indien er mensenzijn die ervaringen hebben hiermee en deze willen
delen, dan roep ik dezenhierbij op om mij dezeervaringen toe te stu
ren... Natuurlijk kan ik u niet gaan aanraden om de Voyager-versie
hiermeetegaan vervangen,dat blijft vanzelfsprekendvoormij de beste
versie.Maar indien u ze naast elkaar wilt gebruiken... daar kan ik wel
mee leven.

Mijne heren,
Mijn suggestie voor een nieuwe serie is:
STARTREK:SECTION 31. Eenserie rond Star Trek Intelligence in het
algemeen en de speciale afdeling in het bijzonder. Hoofdrolspeler:
Dokter Bashir, die toch voor de geheime dienst heeft gekozen. Bij
voorkeur met Ezri Dax als sidekick, want Nicole DeBoer is echt een
schatje om te zien. Veel leuker dan ladzla. Dat was net een levende
etalagepop. En dan geen serie van 22 afleveringen van 40 minu
ten, maar een met pakweg 12 afleveringen op feature length, iets
van 90 minuten dus. Ik hoop u met deze suggestie van dienst te
zijn geweest.
Met vriendelijke groeten,
Alex Duurvoort

GeachteheerDuurvoort.
Danku vooruw suggestie.Wat dacht u van eenEmergencyIntelligence
Hologram (EIH)?Ik kan u verzekerendat ik eendergelijketaak ook uit
stekendzou kunnen vervullen.
Laat memaar weten wat u ervan vindt. ..
Ook de heer Dijkhuizen heeft een suggestie voor een serie. Leesook
deze en bepaal zelf wat u het meest aanspreekt. Eenserie over een
geheimedivisie van de geheime dienst, onderstaand idee of iets heel
anders?Het is aan u, beste lezers. Ik hoor graag van u wat u ervan
vindt.

Reactie op de oproep hoe een nieuwe STTV-serie eruit zou moeten
zien: M.Î. allereerst twee belangrijke aspecten om een Star Trek TV
serieweer succesvol te maken.

1. Herstel van de kleurrijke uniformen die elke ST-fan zo aanspreekt
in de series TNG/DS9/VOY. Niet voor niets zie je zoveel fans bij
conventies, niet alleen in de VS, maar ook in Europa, die zich met
enthousiasme in verschillende ST-uniformen uit de vroegere series
vertonen!

2. Het accentueren van het vrouwelijke element in een serie. Het
dalende succes van Enterprise kan m.i, mede te wijten zijn aan het
ontbreken ervan. Zoals bekend ging het met de series DS9 en Voya
ger in de loop van de tijd ook minder goed. Met de introductie van
Chase Masterson als de goktafeldame, resp. met 'Seven of Nine'
stegen de kijkcijfers in Amerika weer enorm. De producers hebben
in die tijd met succes de bekende 'B & B' (breast and bottom)-truc
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toegepast. Van de twee dames in Enterprise ging tot dusver niet
veel uit; te weinig uitstraling, afgezien nog van m.i. matige acteer
prestaties.

Mijn idee voor een nieuwe TV-serie:
Gedurende 5 seizoenen (7 seizoenen zijn blijkbaar teveel om de
aandacht van de kijkers vast te houden) een doorlopend ver
haal over een zeer verre planeet (in het E-Quadrant?) , die wordt
bewoond door menselijke kolonisten die in een ver verleden daar
zijn gedropt en die in een hoog ontwikkeld stadium verkeren. Hun
'zon' (zo hebben ze uitgerekend) zal binnen afzienbare tijd explo
deren, zodat hun wereld zal worden vernietigd. Het verre heIpsig
naal is na eeuwen op aarde ontvangen. Het verhaal speelt in de 25e
of 26e eeuw.
Om hulp te bieden sturen zowel het oppercommando op Aarde
als de Raad van de Vulcans er de nieuwste hoogontwikkelde ruim
teschepen op af. Door de nog steeds bestaande rivaliteit tussen de
mensen en de Vulcans en wat persoonlijke tegenstellingen krijgt het
avontuur het karakter van een race, een wedstrijd: wie gaat met de
eer strijken, wie is de snelste en de beste.
De bemanningen bestaan - behalve uit bekende Vulcans uit de
vorige series (die immers veel ouder kunnen worden dan men
sen) - uit bemanningen op twee schepen van Starfleet. (De Vulcans
zijn zo zeker van de overwinning, dat ze akkoord zijn gegaan met
twee schepen van Starfleet). Voor de Starfleet-crews valt te den
ken aan bijv. William Riker, Counselor Troi, Data, Benjamin Sisko,
Major Kira, Worf, Chakotay, Tuvok, Seven of Nine, Lieutenant Bar
clay etc(uiteraard iedereen in oudere outfit, maar ze zijn immers
toch allemaal uit ongeveer dezelfde tijd) Ook hologrammen van
bekende ST-figuren zouden kunnen fungeren.
De drie schepen staan uiteraard in contact met elkaar wat de span
ning van het verhaal verhoogt, omdat men probeert elkaar af te
troeven enz. Onderweg worden door het drietal bemanningen
avonturen beleefd door onder meer ontmoetingen met onbekende
rassen. Als begeleider en scheidsrechter van de race verschijnt een
hologram van ... Spoek.
Ontknoping: men treft op de planeet afstammelingen aan van de
bemanning van de eerste Enterprise! Het was Spock die in het verre
verleden de roep om hulp had verstuurd.
Ik weet het: het idee is een 'Utopia'; al die acteurs krijg je nooit bij
elkaar in één TV-serie. Maar: als het schijnbaar onmogelijke mogelijk
zou kunnen worden zou dat m.i. een klapper van een ST TV-serie
worden. Een soort 'feest der herkenning' ook.

Fred Dijkhuizen

Voorditmaal was het dit weer.Wilt u hierop reageren?Heeft u andere
ideeën,suggesties?Stuur zegerust naar mij toe (via de redactiee-mail,
of via de postbus) en wie weet, ziet u uw brief hier terug.
Namens redactionelevriendennog eenoproepje:
Indien u inhoudelijke ideeënheeft voor dit magazine, staat het u ook
altijd vrij om zelf iets te schrijven en in te sturen. Spelling- en gram
matica hoeft geenprobleem te zijn, hiervoor zijn mijn vrienden van de
redactie... Ook indien u een ideehebt over ietswat niet direct Star Trek
gerelateerd is, maar wel met andere sciencefiction of fantasy samen
hangt, bent u van harte uitgenodigd om dit aan papier of een word
document toe te vertrouwen en ons te doen toekomen.

Hailing frequenciesclosedhiermee,
UwEMH
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The Founders
Door Frank Maurits

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 slechts één Founder: René van
Os. Renémaakte een hele roerige periode van de TFD mee en weet
hier uitvoerig over te vertellen. Een gesprek over een duistere peri
ode van Star Trek in Nederland ...

Wat herinner JIJje nog van je eerste schreden bij de TFD?
In 1989 was in Den Haag (naar mijn herinnering) de SFWorld

Convention in een of ander beursgebouw. Ik was hier toen heen
gegaan met mijn broer (ook een sf-fan) en kwam hier het een en
ander tegen dat wel interessant was. Forest j. Ackerman hield een
speech over zijn verzameling en zijn activiteiten in de wereld van
de SF.Hij liet vele interessante dingen zien en vertelde een aantal
leuke anekdotes.

Op dezelfde beurs stond ook 'Star Trek The Flying Dutch', toen
een klein clubje van maar net 114 leden die hun voorkeur voor Star
Trek niet onder stoelen of banken schoven. Let wel, in 1989 had
den we hier nog praktisch niets gezien van Star Trek: 'The Next
Generation', dat in de Verenigde Staten in 1987 begon maar pas na
het derde seizoen per syndication aan Europa werd verkocht voor
verloning. Een paar videobanden waren hier al beschikbaar, onder
andere de pilot en een handjevol afleveringen. Op het standje van
de TFD zag ik Henk Groenendijk en jacqueline Coté zitten maar
afgezien van een paar korte woorden met Henk, liet ik het toen
daarbij. Het grappige aan deze beurs was dat de officiële dealers
allemaal foto's van TNG hadden die ze hier dus helemaal niet kwijt
raakten omdat nog niemand de afleveringen hier kende.

Maar goed, mijn contact met Henk ging er toen eigenlijk om dat
hij me vroeg of ik lid wilde worden (ik was toen behoorlijk fan van
Star Trek), maar ik zei dat als ik me ergens bij wilde aansluiten dal
het dan zou gaan om de Amerikaanse fanclub en niet zo zeer de
Nederlandse. Endaar bleef het een beetje bij toen.

Wat Is je nog sterk bijgebleven?
1989 was ook het jaar dat Star Trek V: 'The Final Fronlier' onze

bioscopen niet haalde. Toen we die dus op video zagen was dat
een beetje een teleurstelling (zeg maar gerust een zware teleurstel
ling want de film was niet zo goed, ondanks de fantastische muzi
kale partituur van [erry Goldsmith en het schitterende production
design van Hermann Zimmermann) en ik had toen al het idee dat
als men een Star Trek VI wilde maken, dat die hier dan ook niet te
zien zou zijn. Dat bleek dus inderdaad een gegronde vrees te zijn
toen ik iemand sprak van UIP (United International Pictures, red.).
In oktober 1991 benaderde ik UIP om navraag te doen omtrent
de plannen van UIP Nederland om Star Trek VI: 'The Undiscovered
Country' uit te brengen in Nederland. Dit werd toen categorisch
met nee beantwoord.

Aangezien ik een goede vriend heb die in Eindhoven een bios
coop runt, meenden wij samen dat het mogelijk moest zijn om een
enkele print te regelen die voor een eenmalige vertoning in Neder
land dan toch wel ter beschikking zou moeten zijn. We verdeelden
toen het werk: ik ging achter de mensen aan die de film zouden
willen zien in ons land en hij ging achter de filmkopie aan. In mijn
werkzaamheden kwam ik al snel weer in aanraking met The Fly-
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ing Dutch en zo ver
gaarde ik een lijst
van fans. Ik was zelfs
naar adressen in Den
Haag en Amsterdam
gegaan om die een
malige vertoning te
promoten. AI met
al had ik na verloop
van tijd een flinke
lijst van bekende fans
en namen samen
gesteld. Toen ik van
mijn vriend te horen
kreeg dat UIP nee zei
tegen de eenmalige
voorstelling, zat ik wel
even in de rats. Maar
het was Paramount
op een of andere \
manier ter ore geko
men dat dit initiatief was opgezet en dat ik een ruime lijst van gega
digden had opgetrommeld. Zodoende werd UIP van een andere
kant onder druk gezet om de film alsnog uit te brengen. Ik heb toen
alle mensen van mijn lijst geïnformeerd wat de stand van zaken was
en in april 1992 (of rond die tijd) was de film alsnog in de biosco
pen te zien.

En toen bij het bestuur?
De actie met de bioscopen leverde me een uitnodiging van [ac

queline Coté op om een vergadering bij te wonen van de TFD. Die
vond plaats in de Sterrenwacht van Utrecht, wat natuurlijk ook een
erg leuke locatie was. In ieder geval zijn toen langzaamaan ook een
aantal stappen in werking gezet om te denken aan conventies, maar
het duurde nog wel even voor die echt van de grond kwamen. In
1992 was er ergens in Den Haag een keer een mini-conventie waar
ik in de hal van een hotel met behulp van een laserdisc speler toen
al de laserdisc van Star Trek VI: 'The Undiscovered Country' ver
loonde. Dit trok behoorlijk bekijks, vooral omdat de laserdisc zo'n
beetje de DVD van die tijd was, maar grotendeels natuurlijk omdat
de film hier nog niet eens op video uit was.

Ik had in die tijd ook al de lange versie van Star Trek: 'The Motion
Picture' op laserdisc liggen, maar die werd pas later op een andere
conventie vertoond.

Gedurende de rest van 1992 en 1993 werd er om de zoveel
weken vergaderd, meestal in Utrecht. Dit waren meestal lange
besprekingen met uiteindelijk wel wat initiatieven, maar er werd
ook gesproken over een officiële status van The Flying Dutch bij de
betreffende rechthebbenden, wat toch wel de nodige sores met
zich meebracht. Ik geloof dat pas in 1994 de officiële registratie van
de TFD als vereniging met bestuursleden plaatsvond. De bestuurs
leden waren jacqueline Coté, Karl-Heinz van Hardeveld, Myranya
Werlemann, Henk Groenendijk, Thera Mutter, Merik Voswinkel en
ikzelf.

In deze tijd (1993) kwam ik er ook achter hoe de TFD begon
nen was. Christine (Labordus, red.) had zo rond 1984 als eerste het
clubje opgericht en met een aantal vrienden en vriendinnen de eer
ste stappen gezet. Zij emigreerde echter in 1989 naar Canada en
droeg toen alles over aan jacqueline Coté. Ik heb Christine destijds
dus nooit gezien of gekend, omdat ik bij de TFD kwam tijdens lac
queline's voorzitterschap.

Bij de vergaderingen waren ook Ronaid Patterson en Sidney
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Smeets met enige regelmaat aanwezig. Sidney zette zich vooral in
de latere jaren sterk in voor de vereniging, toen we ook een echt
tijdschrift gingen uitbrengen.

Wat vond je van het fanclubblad?
Een tijdschrift was er in 1989-1993 nog niet echt: het ging om

een katerntje van gestencilde bladzijdes die niet veel in te brengen
hadden. Ik kan me er eigenlijk weinig van herinneren, afgezien dan
van het feit dat we zouden gaan beginnen met echte conventies.

Ende conventies?
We hadden op een bijeenkomst in Leiden al eens een vertoning

van de langere versie van 'Where No Man Has Gone Before' op
video vertoond met veel fans erbij. Dit was ook een bijzonder leuke
ervaring en op grond daarvan vonden we dat we klaar waren voor
grotere conventies.

Deze eerste conventie vond in 1994 plaats bij een bioscoop in
Oss, waar ook de eerste voorstelling van de film Star Trek: 'Gene
rations' op het programma stond. Deze conventie bracht voor het
eerst een groot aantal fans en dealers bijeen; een nieuwe vorm en
afzetmarkt was geboren. Mijn aandeel in deze opzet was de verto
ning van verschillende films op laserdisc (waaronder Star Trek: TMP,
Star Trek IV en de TOS aflevering 'The Cage') en het aanzwengelen
van een vrijwilligersstructuur waarin mensen zich konden aanmel
den als vrijwilliger om mee te helpen bij dit soort evenementen.

De conventie in Oss was een succes en in 1994 kwam The Fly
ing Dutch ook dankzij verschillende media evenementen flink in
de belangstelling. Zo kwam ik op TV bij jac Goderie in Filmspot,
en Karl-Heinz kwam ook op TV vanwege de première van 'Gene
rations'.

Kort daarop begonnen we uiteindelijk met het opzetten van
locale conventies, waarmee ik het begin maakte in Eindhoven, in
het gezelschapscentrum De Hoeksteen. Hier had ik de beschikking
over een grote zaal voor de dealers en verschillende ruimtes voor
vertoningen van een programma. Verder was er dan ruimte voor
dienstverlening van de TFD naar de leden of nog-niet-Ieden toe
en dat werkte sterk in ons voordeel. Ik heb zo zelf 4 of 5 van deze
locale conventies in Eindhoven georganiseerd, met groot succes.
Eenmooi onderdeel van het vaste programma was het 'Nitpicking
Uurtje' van Henk Groenendijk, waarin Henk naar fouten in de afle
veringen keek.

Tegelijkertijd kwamen van zowel TNG als DS9videobanden uit en
hier werd volop naar gekeken. Vanuit de TFD was er met UIP/Para
mount een goed contact ontstaan en we kregen toen de mogelijk
heid om stickers op de videobanden te plaatsen waarop de kopers
werden gewezen dat ze konden bellen naar de Star Trek infolijn van
de Nederlandse StarTrek Vereniging The Flying Duteh.

Eveneens van doorslaggevende factor voor het succes van de
TFD was dat kort na het verschijnen van de film Star Trek: 'Gene
rations' de eerste echte uitgave van Star Trek The Flying Dutch uit
kwam, het tijdschrift.

Karl-Heinz had contact gemaakt met ene Henk Hettinga, die voor
een drukkerij werkte in Vlaardingen en die ons op dat tijdstip een
bijzonder goede aanbieding kon doen voor het drukken van een
tijdschrift. Voor dit tijdschrift heb ik bijzonder veel geschreven: ver
schillende reviews voor het eerste en tweede blad, maar ook een
groot artikel van The History of Trek voor nummers drie en vier.

Op dit tijdstip hadden we dus een echt tijdschrift, goedlopende
conventies, een goedwerkend vrijwilligersorgaan en werd een blad
opgezet voor de vrijwilligers, wat door een goede kennis van mij uit
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Heerlen werd opgezet: 10 Forward. Terwijl er in het tijdschrift zelf
dus goede artikelen en recensies en nieuwtjes van officiële bronnen
kwamen, was 10 Forward het blad voor de vrijwilliger, niet alleen
qua informatie maar ook om er zelf iets in kwijt te kunnen.

En toen ging het mis met de TFD?
Midden '94 of '95, toen het er allemaal veelbelovend uit begon te

zien, kwam Christine met haar Canadese echtgenoot Danny terug
naar Nederland. Christine wilde graag met hulp van haar man de
leiding over de TFD terug. Omdat wij in de voorafgaande vijf à zes
jaren behoorlijk wat werk in de TFD gestoken hadden, hadden we
daar natuurlijk geen behoefte aan. Alle hulp was natuurlijk prima,
maar voor de leiding was er net een nieuw bestuur en alles liep op
rolletjes.

Danny en Christine begonnen toen met Tranquility Base, een
eigen organisatie voor het organiseren van conventies. Helaas ging
er vanaf die tijd ook veel lasterpraat over de TFD rond. Dit werd ver
sterkt door een incident op een conventie in Dordrecht, toen een
tweetal bezoekers de toegang ontzegd werd omdat ze de nodige
heibel gingen schoppen. De politie kwam er aan te pas en Karl
Heinz kon de boel sussen. Het weigeren van bezoekers bij een eve
nement is bij wet toegestaan en de politie bracht dit dus ook over
naar de betrokkenen. Maar zo'n actie pakt natuurlijk nooit positief
uit.

Gevolg was dat een groepje mensen een soort pseudo-bestuur
ging vormen dat beslag wilde laten leggen op onze bezittingen en
de hele administratie. Dit leidde destijds tot een rechtszaak en de
rechtbank verwierp terecht de eis van dat zogenaamde pseudo
bestuur.

Hiermee was natuurlijk ook bij de leden de tweestrijd naar buiten
gekomen. Erwas een ledenvergadering nodig waarin onder andere
besloten moest gaan worden of de kosten die de TFD kwijt was aan
een advocaat op het pseudo-bestuur verhaald zouden gaan wor
den of dat de TFD de kosten voor eigen rekening zou gaan nemen.
In het laatste geval zou dat betekenen dat het voortbestaan van het
tijdschrift in het geding was!

Bij een conventie in Eindhoven werd een ledenvergadering
gehouden. Helaas besloten de leden dat de TFD de kosten voor de
rechtszaak zelf voor haar rekening moest nemen en dit betekende
een abrupt einde van het tijdschrift.

AI met al waren de financiële middelen van de TFD in deze tijd
flink aangeslagen en we waren het tijdschrift kwijt. Dit had een
enorme ledenterugloop tot gevolg. De conventies werden nog wel
voortgezet, gevormd door nieuwe mensen in de vrijwilligersorga
nisatie.

In de loop van 1997 trad er een nieuw bestuur aan, om vers
bloed in de gelederen te brengen. Dit bestuur kwam onder het
voorzittersschap van Lucie Blom Calis en zij gingen met de toen
nog beperkte middelen de fanclub weer terug brengen naar een
echt verenigingsgebeuren, waardoor het tijdschrift weer terug ver
viel naar het oorspronkelijke fanclubblaadje. Het blad had wel een
kleuren cover maar de rest was in zwart/wit en het blad was flin
terdun.

De oorspronkelijke bestuursleden zijn toen teruggetreden uit het
bestuur, afgemat door het harde werk en moe van de intriges, maar
vooral ook om een geheel nieuw bestuur de kans te geven om weer
wat te gaan doen met The Flying Duteh.

En hoe verging het met René van Os zelf?
Ik heb met veel plezier gewerkt voor de TFD. Ik heb artikelen

geschreven, ben op de televisie en de radio geweest voor Star Trek
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in zijn algemeenheid en voor onze conventies in het bijzonder en ik
heb vele promotionele activiteiten ondernomen waaraan ik nu nog
graag terug denk.

Maar de conflicten die er geweest zijn hebben voor mij wel enkele
jaren van Star Trek plezier verzuurd. In 1998 was het voor mij wel
gedaan met The Flying Duteh. Ik heb mij toen nog één keer ingezet
als vrijwilliger, maar daarna had ik er echt geen zin meer in en ik
ben toen uit de vereniging gestapt. Een tijd lang heb ik toen niets
meer van Star Trek gekeken en pas na 1999 of 2000 ben ik weer
met plezier gaan kijken.

Hoe kijk je nu aan tegen de TFD en Star Trek?
Zou ik voor de TFD willen werken? Nee, niet in het bestuur en

niet als vrijwilliger. Als men wil dat ik er voor ga schrijven over iets
in het bijzonder of in het algemeen over Star Trek, dan ben ik daar
voor zeker te bereiken. Jullie weten me inmiddels te vinden.

Ik ga ook niet meer naar conventies toe. Dit heeft ook mede te
maken met het falen van de grote Christmas Convention van 1996
in Engeland, waardoor ik, mijn broer en een vriendin die mee zou
gaan, met vele anderen financieel flink om de tuin geleid zijn: de
personen die deze beurs organiseerden hadden eerder in 1994 en
1995 conventies georganiseerd, maar in 1996 wilde Paramount niet
meer meewerken omdat men kennelijk de regels geschonden had.
Dit had tot gevolg dat Paramount geen enkele acteur vrijgaf voor
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die conventie, waardoor de organisatoren zich genoodzaakt zagen
om alles te annuleren. Dit kwam in Engeland zelfs in het nieuws.
Mensen die vanuit Australië waren gekomen om bijvoorbeeld Wil
liam Shatner te zien waren hier de dupe van. Om vervolging te ver
mijden zijn de organisatoren toen naar Amerika gevlucht.

Als ik nu terug kijk naar Star Trek, dan kijk ik nog steeds het lief
ste terug naar de originele Star Trek (TOS), omdat dat gewoon de
beste serie is. TNG was ook goed in zijn tijd maar ik vond dat het
team te veel op elkaar ingespeeld was. Erwas veel te weinig frictie
onderling. In DS9 kwam dat wel weer goed naar voren met Odo
en Quark. Dat is een van de redenen waarom ik DS9 nog steeds
de beste serie vind van het nieuwe genre. Voyager had ook zo zijn
momenten, maar had ook net wat te veel momenten waarvoor ik
bedankte. En Enterprise, dat is wel de minste serie tot dusver. Ver
haalgewijs is het niet echt slecht, maar je kunt er nog steeds aan af
zien dat men deze franchise moe is.

Daarom zou het mijns inziens het beste zijn als de serie voor lange
tijd wordt stilgelegd en men pas over 10 of 15 jaar weer zou begin
nen met iets nieuws, maar dan ook echt iets vernieuwen ds.

Een duidelijke stellingname van deze Founder! Wat vind jij hier
van? Stuur je brief naar de redactie!

Door: Poul Ploeg

zijn een andere planeet te veranderen in een voor de Dokaalan
leefbare wereld. Echter niet alle Dokaalan schijnen het daarmee
eens te zijn en al gauw worden zowel de Dokaalan als de Enter
prise het doelwit van sabotage en terrorisme. Aan Picard en zijn
bemanning de taak om uit te vinden wat de oorzaken zijn van de
plotselinge gebeurtenissen.

In 'A Time to Harvest' lopen de spanningen op de Enterprise,
op de asteroïden en op de door de Dokaalan gecreëerde pla
neet behoorlijk hoog op. Commander Data wordt buiten wer
king gesteld. De Dokaalan worden ziek als ze te lang buiten de
asteroïden komen. Commander LaForge wordt met een beman
ningslid van de Enterprise en een Dokaalan gevangen genomen,
door een andere groep Dokaalan. AI gauw blijkt dat er een derde
partij bezig is om de planeet die door de Dokaalan wordt gecre
eerd in bezit te nemen. De lieden van deze derde partij zijn oude
vijanden van Picard en de bemanning van de Enterprise en laten
niets aan het toeval over. Ze gaan tot het uiterste om hun doel te
bereiken en schuwen zelfs niet het vermoorden van de leiders van
de Dokaalan of bemanningsleden van de Enterprise. Picard moet
alles uit de kast halen om te voorkomen dat die derde partij krijgt
wat ze wil met als gevolg het uitsterven van de Dokaalan.

Met dit tweeluik gaan de schrijvers terug naar de oorspronkelijke
missie van de Enterprise, hel zoeken naar nieuwe werelden en
nieuwe beschavingen en daar zijn ze goed in geslaagd. De plot zit
goed in elkaar, zeker gezien het gebruik van de derde partij in het
verhaal. Ook de veranderingen in de levens van de bemannings
leden van de Enterprise die in het vorige tweeluik reeds waren
ingezet worden hier verder doorgezet, met soms een verrassing
ertussen. Dit tweeluik is een goed vervolg op het eerste tweeluik
(A Time to Be Born/A Time to Die).
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TItel:
Auteur:
ISBN:

Star Trek - A TIme to Harvest
Dayton Ward lil Kevin Dilmore
0-7434-8298-0

Bij terugkomst uit de Rashanar-sector en het raadsel van het
demonenschip is de houding van Starfleet ten opzichte van de
bemanning van de Enterprise niet veranderd. Ondanks bewijzen
die het tegendeel bewijzen, houdt Starfleet uit politieke overwe
gingen toch Picard verantwoordelijk voor de gebeurtenissen in de
Rashanar-sector. En om de Enterprise en haar bemanning uit de
publiciteit te houden, worden ze in 'A Time to Sow' op een mis
sie gestuurd om op zoek te gaan naar een volk, de Dokaalan. De
wereld van de Dokaalan stond op de rand van de ondergang en
stuurde ruim tweehonderd jaar geleden een aantal onbemande
sondes de ruimte in met een verzoek om hulp. Eén van de son
des werd elf jaar later opgemerkt door het Vulcan ruimteschip
de Ti'Mur, onder leiding van captain Vanik, die op dat moment
bezig was met het observeren van de Enterprise van captain Jona
than Archer. Men vond het destijds te ver en te laat om een schip
naar de Dokaalan te sturen. Twee eeuwen later vond de Federatie
een tweede sonde en gebruikte deze als excuus om de Enterprise
weg te krijgen. Aangekomen op de plaats van bestemming ont
vangt de Enterprise een noodoproep vanuit een asteroïdengordel.
Er blijkt een ongeluk gebeurd te zijn op een asteroïde met daarop
nazaten van overlevenden van de ramp op de planeet Dokaal, die
twee eeuwen geleden door aardbevingen uit elkaar is gebarsten.
De Enterprise-bemanning biedt hulp aan de Dokaalan, waarna
een nadere kennismaking volgt met de leiders van dit volk. Dezen
staan aanvankelijk nogal sceptisch tegenover de Enterprise. Het
blijkt namelijk dat de Dokaalan niet stil hebben gezeten en bezig
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Titel:
Auteur:
ISBN:

Star Trek - A Time to Love
Robert Greenberger
0-7434-6285-8

Titel:
Auteur:
ISBN:

Star Trek - A Time to Hate
Robert Greenberger
0-7434-6289-0

Ook na terugkomst van de Dokaalan-kolonie (zie A Time to Sow/A
Time to Harvest) is de houding van Starfleet ten opzichte van de
Enterprise en haar bemanning niet veranderd. Starfleet is de Enter
prise liever kwijt dan rijk. Ook bij Starfleet officieren is de Enter
prise niet meer het schip waarop men het liefst zou willen werken
in tegenstelling tot het verleden, toen een aanstelling aan boord
van de Enterprise de meest aantrekkelijke was. In 'A Time to Love'
wordt de Enterprise naar de planeet Delta Sigma IV gestuurd, waar
een crisis is uitgebroken. AI honderd jaar lang wonen daar twee vol
ken, de Bader en de Dorset, vriendschappelijk met elkaar samen.
In tegenstelling tot de volken op de planeten van de Dorset en de
Bader die op vijandelijke voet staan met elkaar. Die vriendschap
pelijke verhouding verandert echter als voor het eerst in een eeuw
een moord wordt gepleegd. En de Federatie wordt daar medever
antwoordelijk voor gehouden. Vooral omdat de strateeg van de
Federatie, Kyle Riker, na de moord op de vlucht is geslagen. Com
mander Riker wordt erop uitgestuurd om zijn vader, waarmee de
verhouding ondanks de verzoening van tien jaar eerder nog steeds
niet optimaal is op te sporen. Dokter Crusher moet de medische
oorzaken van het ontstaan van het geweld ontdekken en zien op
te lossen. Picard moet de gemoederen tussen beide volken in de
regering in toom zien te houden. De situatie op de planeet lijkt uit
de hand te lopen als er een tweede en een derde moord worden
gepleegd. Aan de bemanning van de Enterprise de taak om de ont
stane situatie op Delta Sigma IV te beheersen.

Dat die taak geen gemakkelijke is kunnen we lezen in 'A Time to
Hate'. Hoofd beveiliging lieutenant Vale moet al haar beveiligings
personeel van de Enterprise naar de planeet laten transporteren en
zelfs dat lijkt op de wat langere termijn niet voldoende. Ondertus
sen heeft doctor Crusher de oorzaak van het plotselinge ontstane
geweld gevonden, maar of zij er ook de oplossing voor kan vinden
is nog maar de vraag. Commander Riker vindt zijn vader, maar hij
moet heel hard zijn best doen om het vertrouwen van zijn zoon te
winnen. Samen gaan ze op jacht naar de gevluchte moordenaar
om zodoende op een andere manier uit te vinden wat de oorzaak
van de ontstane situatie op de planeet is. Alle pogingen van de
bemanning van de Enterprise lijken echter voor niets te zijn wan
neer er een totale chaos op de planeet ontstaat. Of is er misschien
toch nog een oplossing?

Dit derde tweeluik in deze serie heeft zo zijn positieve kanten, maar
ook zijn negatieve punten. Van het laatste zijn duidelijk enkele voor
beelden te benoemen, de opnieuw gebruikte verhaallijnen van de
relatie tussen William Riker en zijn vader die slecht was en weer
goed wordt en die van een op de vlucht zijnde Kyle Rikerzijn ook al
eerder te lezen in 'The Lost Era'-reeks. Positief zijn de verdere ont
wikkelingen in de levens van de bemanning van de Enterprise en de
bijbehorende dilemma's. Ook een pluspunt is de beschrijving van
een Federatie, die ogenschijnlijk een volmaakte gemeenschap van
rassen en volken is met ideële normen en waarden, maar toch ook
haar duistere kanten heeft. Dit keer niet vanuit de burelen van Sec
tie 31, maar vanuit Starfleet zelf. Het verhaal zelf is wel minder dan
de eerste twee verhalen. Desondanks en ondanks de minpunten is
dil tweeluik toch het lezen waard.
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Titel:
Auteur:
ISBN:

Star Trek - A Time to Kill
David Mack
0-7434-9177-7

Titel:
Auteur:
ISBN:

Star Trek - A Time to Heal
David Mack
0-7434-9178-5

In de negendelige reeks 'A Time to .. .' vormen 'A Time to Kill' en
'A Time to Heal' het vierde tweeluik. In 'A Time to KiII' wordt de
Enterprise-E door de hoofden van Starfleet en de Federatie naar de
planeet Tezwa gestuurd om daar een oorlog tussen de Tezwans en
de Klingons te voorkomen. Tezwa is een planeet in het grensgebied
tussen de Federatie en het Klingonrijk. De leider van de Tezwans,
een dictator genaamd Kinchawn, heeft namens de planeet Tezwa
een naburige planeet geannexeerd waarop zich een Klingon kolo
nie bevindt. De Klingons accepteren dil uiteraard niet. Wat men
echter niet weet is dat tijdens de oorlog met de Dominion, de
Federatie geheel in strijd met de Khitomer vredesakkoorden met
de Klingons de planeet Tezwa heeft geholpen. Mocht deze hulp
bekend worden, dan betekent dat oorlog tussen de Federatie en
de Klingons. De top van de Federatie wil kostte wat kost ervoor
zorgen dat het geheim ook echt een geheim blijft. Om een oorlog
tussen de Klingons en de Tezwans te voorkomen moet Picard onder
meer de hulp inroepen van de ambassadeur van de Federatie bij
de Klingons: Worf. Hij wordt wederom in een positie gedwongen
waarin hij moet kiezen lussen zijn eed aan de federatie en zijn loy
aliteit aan de Klingons.

Wanneer Picard alles lijkt te hebben opgelost steken andere proble
men plotseling de kop op.
Na het installeren van een nieuwe regering op Tezwa worden in
'A Time to Heal' de hulptroepen van de Federatie langzaamaan
hel doelwit van terroristische aanslagen door legereenheden van
Kinchawn die een guerrilla-oorlog zijn begonnen tegen de nieuwe
regering en bovendien ook commander Riker gevangen genomen
hebben. Als ook het Orion-syndicaat zich met de ontstane situatie
op Tezwa gaat bemoeien lijkt alles uit de hand te gaan lopen. Als de
bemanning van de Enterprise ook het geheim van de Federatie en
Tezwa dreigt te ontdekken, laat ook de nieuwe regering van Tezwa
haar ware aard zien. Dit alles leidt tot een spetterend einde met
gevolgen voor iedereen.

Wat valt er over dit tweeluik te zeggen? Elke Star Trek liefhebber
die graag leest raad ik aan dit tweeluik te lezen. Het verhaal bevat
alle ingrediënten van een spannende science fiction oorlogsthriller.
Politieke intriges, samenzweringen, list en bedrog, het zit er alle
maal in. De verhaallijn die begonnen is in 'A Time to be Born' loopt
bijna ten einde. De hoofdrolspelers staan op het punt de belangrijk
ste beslissing uit hun leven te nemen.
Wat ik heel opvallend vond is de overeenkomst tussen de Federa
tie en de planeet Tezwa in dit verhaal en de huidige situatie tussen
Amerika en Irak in de realiteit van nu. Misschien dat de schrijver van
dit verhaal zich door de oorlog in Irak in de afgelopen anderhalf jaar
heeft laten inspireren tot het schrijven van deze verhaallijn. Hope
lijk loopt de realiteit tussen Amerika en Irak anders dan hetgeen er
gebeurt in het verhaal.
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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 Hoogvliel Palaceplein 11-12, 2587 WE Scheveningen

Dautzenbergstraat 53, 6411 LA Heerlen
Lange Groenendaal 114, 2801 LVGouda
Klein Grachtje 18a, 8021 JCZwolle
Drieharingstraal4, 3511 BJUtrecht
Plevierenlaan 39, 3645 GN Vinkeveen
De Leidseslraatweg 41d, 3443 BPWoerden
Avenue Carnisse 268, 2993 NL Barendrecht

Postadres: Postbus 135,
3500 AC Utrecht
06 - 55 90 75 43
0181 - 6871 53
info@tfd.nl
www.tfd.nl

Lid Worden?
Lid worden kan door een briefje te schrijven aan de secretarisvan de
The Flying Duteh, Postbus 135, 3500 AC Utrecht. U ontvangt dan
een acceplgiro. 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 lidrnaatschapspasje waarmee u korting krijgt bij een aantal

winkels die STARTREKartikelen verkopen (zie onderaan pagina)
• 6 maal ons verenigingsmagazine
• Korting bij bijeenkomsten van de vereniging
• Viaonzewebsiteactueleinformatiewww.tfd.nl

Verhuizen?
Dan zeker een verhuiskaartje naar The Flying Duteh. 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.

Het doorgeven van gegevens aan derden
Het is de vereniging alleen toegeslaan 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.

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

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

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33, 5611 JSEindhoven

Card Ei News strips
Agnietenstraat 12, 2801 HX Gouda

Simtasia
Nieuwe Haven 116, 2801 ECGouda

Van de Voorzitter
het programma waar onze vereniging zeker bij aanwezig zal zijn. Zo
ben je ons bijvoorbeeld tegengekomen tijdens New Starcon in Ber
kel-Enschot en wellicht zullen we ook bij Screenheroesonze opwach
ting maken. En Utopia niet te vergeten! Ook op andere beurzen en
evenementen die met SF te maken hebben zijn we niet meer weg
te denken. En zeg nou zelf: hel magazine wordt er ook steeds beter
op! Net als velen met mij vraag ik me af of Enterprise nog te redden
valt en wat er ons op Star Trek gebied nog meer te wachten staat:
een elfde film? Een nieuwe serie? Wie zal het zeggen ... Maar op
één ding kun je rekenen: de TFD zal er als de kippen bij zal zijn als
er weer wat nieuws is. Ik zou zeggen hou onze vernieuwde website
goed in de galen want bij de TFD zit je op de eerste rij.

'Make it sol'

Marc

TFD magazine

THE FLYINGDUTCH
fanclub is de enige echte
Nederlandse Star Trek vereniging Telefoon:

Telefax:
E-mail:
Website:

Het bestuur van The Flylng Dutch ziet er als volgt uit:

Voorzitter
Marc Ghijsels

Secretaris
Adrie Baak

Penningmeester
Engelina Wessel

2e secretaris/beurscoördinator
RenéCaminada

Public Relations
Frank Maurits

Vrijwilligerscoördinator
Ronaid Gordijn

Advertentiewerving
Edwin Verstraaten

Interne (bestuurs)coördinator
Harm Koopman

De volgende personen zijn aanspreekpunt voor overige
functies binnen de vereniging:

Ledenadministratie Website
Chantal Schollen Rowdy van der Veen
tfd@tfd.nl webmaster@tfd.nl

Conventiegroep
Marion Bergen
marion.bergen@12move.nl

Redactie
[oyce Geurts
redactie@tfd.nl

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

Laat ik mij eerst even voorstellen: Marc Ghijsels. De laatste vijf jaar
zal een aantal van jullie mij op conventies tegengekomen zijn. Ik had
namelijk het genoegen om conventiecoördinator te zijn van onze
fanclubdagen. Dit heb ik al die tijd met veel plezier en samen met
een groep fijne mensen mogen doen. Marion, Wil, Johan, Ronaid,
Maaike, Petra,... (en ik zal vast nog wel iemand vergeten zijn): langs
deze kant nogmaals bedankt voor de fijne samenwerking. We heb
ben al die tijd flink wat lol gehad met hel bedenken van de conven
ties. Maar voor mij werd het toch weer tijd voor wat nieuws.
Nu we het toch over nieuw hebben: dit is wel de vijfde ... zesde...
correctie, zelfs de zevende keer, dat ik opnieuw begonnen ben met
het schrijven van mijn eerste 'van de voorzitter'. Het is niet makkelijk
om in de voetsporen te treden van iemand als EriC. Daarom doe ik
het maar op mijn manier. Het zal wel even wennen worden; zowel
voor jullie als voor mij, maar ik ben er zeker van dat we samen een
mooie tijd tegemoet gaan. Er staan nog heel wat leuke dingen op
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AGENDA
25 juni,
open dag The Federation
Info: www.federatjon.nl

25 - 26 juni
Film Ei Comic Con London
Info: www.londonfilmandcomiccon.com

7 augustus
Deventer boekenmarkt
Info: www.deventer.nl

20 augustus
Kamper Stripdag (stripboekenbeurs) Kampen
Info: www.kampen.nl

27 - 28 augustus
Stripspektakel Valkenswaard
Info: www.strilllf)ektakel.cjb.net

10 - 11 september
Stripbeurs Rijswijk
Info: www.strip-beurs.com

17 - 18 september
Collectormanla 8
Info: www.collectormania.com

24 - 25 september 2005
Screen heroes
Locatie: Jaarbeurs, Utrecht
Gasten: Robert Picardo, Dirk Benedict, Richard Hatch,

Marina Sirtis, Gil Gerard, Marc Singer, Terry
Carter, Orli Shosan, Erin Gray, Carel Struycken,
Herb leftersen

Info: www.screenheroes.com

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

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

15 - 16 oktober
FACTSGent
Info: www.facts-convention.com

22 - 23 oktober 2005
Utopia VI
Locatie:
Gasten:
Info:

Bilderberg hotel, Scheveningen
Tony Amendola, Alex Zahara
www.utopiasite.com

19 - 20 november
Verzamelaarsbeurs Utrecht
Info: www.verzamelaarsbeurs.nl

TFD magazine

Financieel Advies

Hypotheken
Financieringen
Pensioenen
Verzekeringen

Doornweg 8 • Apeldoorn, Tet. 055 355 1972

www.ernst-advies.nl 4nbva
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REPLICATOR ROOM
The Flying Outch magazines te koop
De volgende bladen zijn na te bestellen bij onze verzendservice. Het kan voorkomen dat een

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

Jaargang 1995/1996 Jaargang 2000 Jaargang 2003
September 1995 € 1,00 nr Ol van 2000 € 1,00 nr Ol van 2003 € 3/~
December 1995 € 1 00 nr 02 van 2000 € 1,00 nr02 van 2003 € 3/~,
nr Ol van 1996 € 1,00 nr 03 van 2000 € 1 00 nr 03 van 2003 € 39S, r

nr 04 van 2000 € 1,00 nr 04 van 2003 € 3 9~
r

Jaargang 1997 nr 05 van 2000 e , 00 nr 06 van 2003 € 3 9~
r ,

nr 03 van 1997 € 1,00 nr 06 van 2000 € 1 00,
nr04 van 1997 € 1 00 Jaargang 2004,
nr 05 van 1997 € , 00 Jaargang 2001 nr 01 van 2004 € 3 9~, r

nr 06 van 1997 € 1 00 nr 01 van 2001 € 1,so nr 02 van 2004 € 3,9~,
nr 03 van 2001 € 1 so nr 03 van 2004 € 3,9~,

Jaargang 1998 nr 04 van 2001 € 1 so nr 04 van 2004 € 395, ,
nr Ol van 1998 € 1,00 nr 05 van 2001 € 1,se nr 05 van 2004 € 3/s
nr 02 van 1998 € 1 00 nr 06 van 2001 € 1 so nr 06 van 2004 € 395, , r

nr 03 van 1998 € 1,00
Jaargang 2002 Jaargang 2005

Jaargang 1999 nr 02 van 2002 € 1/0 nr 01 van 2005 € 3 9~,
nr Ol van 1999 € 1,00 nr 03 van 2002 € 1 so nr 02 van 2005 € 3,9s,
nr 02 van 1999 € 1 00 nr 05 van 2002 € 1 so, ,
nr 03 van 1999 e 1,00 nr 06 van 2002 € 1 so,
nr 04 van 1999 € 1 00 Verzendkostent/m 3 stuks (2,2S,

Verzendkosten4 t/m 70 stuks (3,00nr 05 van 1999 € 1,00
nr 06 van 1999 € 1,00

r~-------~~-------,
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Hebjij ook spullen of materialen die je wilt
ruilen, verkopen of ben je ergens naar op
zoek? Dan is de Replicator Room precies
wat je zoekt! In deze rubriek kun je name
lijk gratis' adverteren! Vuldebon hiernaast
volledig in en stuur hem op naar:
The Flying Outch o.v. v. Replicator Room,
Postbus 735, 3500 AC Utrecht

The Flying Dutch neemt geen verantwoor
ding voor de inhoud van de advertenties
die geplaatst worden in deze Replicator
Room.Advertentiesdie illegale kopiën aan
bieden worden geweigerd.

• Commerciëleadvertenties kosten € 0,75
per regel

NO SUBTI]~ES
Original Motion Picture Company

Wij leveren middel postorder verkOOp.;.
• Alle" . I en andere ",C' ... 1 zonder endertlteling
• Amerikaanse NT C-VH import
• Import van OVO', en CD's
• Scicnce Fierion Merchandise
• Star Trek Uniforms en (gesigneerde) foto's

Aadicdû«j Bij vaste verzending van series géén vcrzendkosten.

SOIT)!No Suhtitlcs • Postbus 412. 2180 AK Hillegom
ra. I Fax: 0252 - 52 55 28

E-mail: inf'o@solly.dcmnJ).nl • Wl'I1silC:www.sorry.dcmon.nl
TOTAAL RUIM 25.000 TITELS LEVERBAAR
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