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Redactioneel

Ik schrijf dit stukje op een (eindelijk) wat koelere dag tussen de hete
dagen door. Wat mij betreft, hoeft het ook niet' zo warm te zijn.
Temperaturen van boven de 30 graden vind ik gewoon niet leuk
meer, het wordt dan meteen ook zo benauwd erbij ...
Maar goed, op mijn geklaag over het weer hier in Nederland zitten
jullie vast niet te wachten, ook al kan ik daar geheid wel een heel
stuk mee volschrijven, laat me volstaan met de opmerking dat het
toch bijna nooit goed is...
Nu maar weer iets over dit blad. Het is ons weer gelukt om het aardig vol te krijgen. Er zijn de laatste tijd enkele conventies geweest
waar jullie alles over kunnen lezen in de verslagen door Kirsten
Bloemsma en Ties Poulisse. Daarnaast hebben we Andrew Robinson een interview kunnen afnemen, ook dit vinden jullie terug in
dit blad. Als extraatjes voor de liefhebbers van Star Wars onder ons
een stukje over episode 3 van de hand van Frank Maurits. Natuurlijk
ontbreken ook de Founders niet en zijn de vaste rubrieken, nieuws,
EMH en Uit de doos er ook weer.
Verder is er nog een wijziging geweest in de samenstelling van de
redactie: Marc Ghijsels heeft ons verlaten aangezien hij het voorzittersschap van de vereniging op zich genomen heeft en Kirsten
Bloemsma is onze gelederen weer komen versterken.
Tenslotte wens ik jullie allemaal weer veel leesplezier; bij warm weer
eventueel lekker op het terras met een drankje erbij, al dan niet in
de schaduw.
[oyce Geurts
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NIEUWS
Door: Hay/ey E. Ma/aika

Acteurs:
De Engelse krant 'The Sun' verzamelt
vanaf 23 juni vragen voor Jonathan Frakes
omdat zij een chat met hem hebben geregeld. Iedereen kent hem als William Riker uit
TNG. Wat minder bekend zijn de series 'Falcon Crest', 'Paper Oolls', 'Bare Essence' en
het dagelijks drama 'The Doctors' waarin hij
voor Star Trek terugkerende rollen speelde.
Hij was ook executive producer / regisseur
van de TV serie RosweIl, totdat deze serie
beëindigd werd en hij is getrouwd met
actrice Genie Francis.
Vragen
van fans zijn
welkom
op
webchats®the-sun.co.uk onder vermelding
van 'JONATHAN'. De website van' The Sun'
vermeldde helaas niet wanneer deze chat
plaats zou vinden, mogelijk is hij al geweest
op het moment dat jullie dit blad ontvangen.
Voormalig Sex and the City actrice
Kim Cattrall heeft de liefde gevonden bij
Alexander Siddig (Bashir - DS9). Samen
spelen ze in het London Theatre. Cattral,
nu 48, speelt een
vrouw
die verlamd is vanaf de
nek en geniet van
een flirtige relatie met de knappe
doctor
Scott,
gespeeld door de
DS9 acteur. Zij
kwamen voor het
eerst samen in
het openbaar in
juni toen Cattrall
op het Britse Glamour's Women of
the Year Awards een Theatre Actress of the
Year award kreeg voor haar rol in 'Whose
Life Is It Anyway?' Volgens iemand van het
theater is hun aantrekkingskracht overweldigend.
Cattrall is ook bekend als de Vulcan Valeris,
die iedereen misleid had, uit 'The Undiscovered Country'.
leonard Nimoy (Spock - TOS), 74 jaar,
heeft een fototentoonstelling in de Bonni
Benrubi Gallery getiteld 'Maximum Beauty'.
Hierin opgenomen zijn portretten van
naakte vrouwen van een groep in San Fransisco die zichzelf 'Fat Bottom Revue' noemt.
'Ik was al een aantal jaren bezig met vrouwelijke figuren toen een dame naar me toekwam en zei: Uw werk lijkt alleen maar te
maken te hebben met een enkel lichaarnstype', zei Nimoy. 'Ze woog ongeveer 150
kilo - een heel grote dame, een erg lieve
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dame - en ze kwam naar onze studio en we
hebben haar gefotografeerd.'
De foto's zijn een reactie op het wereldwijd
bekende cultuurfetish slankheid, Nimoy's
persoonlijke ervaring met overgewicht is
klein. Zijn grootste zorg was 15 of 18 jaar
geleden toen hij vijf kilo aankwam nadat hij
was gestopt met roken.
Patrick Stewart (lean-Luc Picard - TNG)
is de nieuwste grote naam die mee gaat
doen in de comedyserie 'Extras' van
Ricky Gervais. Gervais is mede-maker van
de originele Engelse comedy 'The Office'
(uitgezonden door de BBC). Enkele andere
grote namen zijn: Ben Stiller, Kate Winslet
en Samuel L. Jackson. Wanneer de comedy
de lucht in gaat is nog niet bekend.
Brent Spiner (Data - TNG, Arik Soong - ENT)
hoeft niet werkeloos thuis te zitten. Naast
het drieluik in Enterprise is hij ook al opgedoken in een aflevering van '[oey': '[oey and
the Premiere' als zichzelf. Michael Tribblani.
het neefje van [oey, is fan van hem.
Brent is ook net klaar met de opnames van
de pilot van Srannon Sraga's 'Threshold'
over een buitenaardse invasie. Ook hiervan
is de uitzenddatum nog onbekend.
We zijn nog niet klaar.
Spiner gaat namelijk ook nog spelen in de
nieuwe film 'Material Girls' waarin de zusjes
Hilary en Haylie Duff de hoofdrol spelen.
Martha Coolidge ('Valley Girl') regisseert
de film die momenteel wordt opgenomen in Los Angeles. Angelica Huston en
lukas Haas spelen ook mee.

Coto. Coto kwam
later bij de schrijvers van Enterprise.
Coto wilde WelIer graag bij het
team van Star Trek
en zorgde ervoor
dat Weller in het
voorlaatste avontuur van captain
Archers Enterprise
kwam, een tweeluik. Deel 1 heet Demons en het slot Terra
Prime. Daarna volgt de laatste aflevering. In
eerste instantie wilde Weller niets van het
idee van Coto weten, maar uiteindelijk gaf
hij toe. Een andere Star Trek connectie gaf
de doorslag. Niemand minder dan leonard
Nimoy (Spock - TOS) waarmee hij samen
had gespeeld in het toneelstuk 'Full Cirde'
in 1973. Leonard was een soort mentor en
de afleveringen van Enterprise zijn een soort
eerbetoon aan hem. Nog een overtuigende
kracht was leVar Surton (LaForge - TNG).
Hij heeft meegeregisseerd aan aflevering
'Demons'. Weller was net komen kijken bij
Enterprise toen het nieuws kwam dat het
zou ophouden.
Op de set had Weiier bewondering voor
de cast en de mensen achter de schermen.
Vooral hoe Scott Sakuia (Archer) de moed
erin hield en geconcentreerd bleef doorwerken.

Niet Star Trek nieuws:
Enterprise:
In Amerika is het doek al gevallen voor Star
Trek: Enterprise. Hier in Nederland kunnen
we nog even genieten van het einde van
seizoen 4 zodra Veronica weer gaat uitzenden in september. Tenminste als er geen
wijzigingen komen in de programmering.
In deze laatste afleveringen staat ons kijkers
nog wat te wachten. Ik verklap niks van het
verhaal, maar wel over een van de acteurs:
Peter Weller
Hield oorspronkelijk niet van science fiction.
De voormalig schroothopman uit Robocop
twijfelde om te tekenen voor een rol in Star
Trek Enterprise. Hij was niet gei'nteresseerd
in sci-fi; hij was geen Trekkie en hij bezocht
geen sci-f films. En toch heeft de man in science fiction films gespeeld. De beroemdste
zijn 'Robocop' en 'Robocop 2'. Andere films
waren: 'The Adventures of Buckaroo Banzai
Across the 8th Dimension' (1984), 'Leviathan' (1989) en 'Screamers' (1995). Daarna
kreeg hij een hoofdrol in de serie Odyssey 5,
geschreven en geproduceerd door Manny

Actrice Katie Holmes, bekend als Josephine
'loey' Potter in Dawson's Creek, speelt de
rol van district attorney Rachel Dawes in de
film Batman Begins. Waarschijnlijk zal zij niet
terugkeren in haar rol in het vervolg, vanwege haar verloving met de hoofdrolspeler
van 'War of the Worlds', Tom Cruise.
lan McKelien heeft het contract voor 'X
Men 3' nog niet getekend of hij neemt al
aan dat hij zijn rol van Magneto zal vervolgen. De opnames beginnen in september in
Vancouver en zodra hij klaar is met de 'Da
Vinci Code' (de verfilming van de bestseller
van Dan Brown), zal ook hij zich bij de cast
voegen.

In Memoriam:
Frank Gorshin
Acteur Frank Gorshin, bij Star Trek fans
bekend geworden in zijn rol van 'Bele', de
wraakzuchtige tweekleurige uit TOS episode 'Let That Be Your Last Battlefield' is
recentelijk overleden.

TFD magazine

De acteur leed aan een combinatie van longkanker, longemfyseem en longontsteking
en dit is hem uiteindelijk fataal geworden.
Zijn rol als Bele van Cheron, die links wit en
rechts zwart is en voor eeuwig achter zijn
rasgenoot Lokai aanzit, omdat deze wit en
zwart in omgekeerde zin was, werd legendarisch, omdat geen enkele Star Trek episode zozeer over rassenhaat ging als deze.
Frank Gorshin was behalve acteur ook
komediespeler, zanger en impressionist en
bij een breed publiek bekend als de Riddler
in de 60'er jaren klassieker 'Bat Man' met

Adam West als de vleermuisman.
Gorshin,
afkomstig
uit
Pittsburg,
Pennsylvania begon al met acteren op de
middelbare school en heeft in zijn carrière
meer dan zeventig filmrollen vervult en
daarnaast talloze keren op het theaterpodium gestaan en op TV verschenen. Dit jaar
zou hij naar Europa komen voor de achtste
editie van CollectorMania. Frank Gorshin is
71 jaar oud geworden.
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MOUNTAIN TALK
Beste fans,

In de vorige editie schreef ik dat ik vlak voor mijn eerste FedCon
ervaring stond. Inmiddels zijn we al maanden later, maar moet ik
zeggen dat het evenement alles bracht wat ik ervan verwachte:
acteurs die zich versliepen voor persconferenties, Leonard 'mister
Speek' Nimoy die Vlaamse liedjes zong voor zijn interview met de
Nederlandse pers terwijl zijn vrouw naast hem in een stoel sliep,
leuke shows, interessante presentaties over de ruimtevaart en niet
te vergeten zingende (Keating) en huilende (Blaloek) Enterprise
acteurs.
Tegen de tijd dat jullie dit lezen is Enterprise seizoen 2 net op de
markt (28 juli), wederom een prachtige box vol extra's en weer
zeer de moeite waard.
De releasedata van de laatste twee seizoenen van Enterprise zijn
inmiddels ook wat duidelijker. Seizoen 3 komt begin oktober het
laatste seizoen eind november, tegelijkertijd met de special edition

uitvoering van Nemesis.
Op het gebied van nieuw product is er wat beweging. Er komt een
complete boxed set voor The Original Series,alle seizoenen in één,
opvallende, verpakking. Deze zal waarschijnlijk vanaf september in
zeer gelimiteerde oplage te verkrijgen zijn.
Commander Tucker: 'A single shlp on a dark planet? Maybe
they're on their honeymoon.'

Dave van Velzen
Product Manager Star Trek
Paramount Home Entertainment
Disclaimer: De inhoud van deze column is geheel voor de verantwoordelijkheid van de schrijver ervan. De TFDkan op geen enkele
wijze verantwoordelijk of aansprakelijkgehouden voor hetgeenhierin
gezegd en/of aangeboden wordt.
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Andrew Robinson
Doors:

Joyce Geurts en Chantal de long

Eén van de gasten op New Star Con 3 was Andrew Robinson, zie
ook het aparte kader over hem. We hadden het geluk om hem te
kunnen interviewen, in het restaurant van hotel 'De Druiventros'.
Hieronder het resultaat:
We hoorden dat u afgelopen vrijdag naar Amsterdam geweest
bent. Heeft u het er naar uw zin gehad?
Ja, zeer zeker, we hadden een prettige tijd .. [Andrews echtgenote
was met hem meegekomen, JG]
Waar bent u geweest?
We zijn naar het Rijksmuseum gegaan, omdat ik de Rembrandts
wilde zien, met name de latere en ze zijn net zo buitengewoon
als ik wist dat ze waren. Vervolgens zijn we naar het
Anne Frank huis geweest en verder hebben
we rondgelopen, ergens geluncht en
het bleek zelfs dat we door 'de
Wallen' gelopen hebben. Hoewel dit nu ook weer niet zoveel
voorstelde als iedereen denkt.
Is dit uw eerste keer in Nederland?
Zo kun je het haast wel noemen, want de laatste keer was
36 jaar geleden, in 1969, toen
ik bij een theatergezelschap
speelde.
Heeft u ook hier een stuk
gedaan?
Ja, onder andere een stuk
dat ik zelf geschreven
had. Het was echt
een zestiger jaren
toneelstuk, over
een man die de
werkelijkheid
niet onder ogen
wilde komen en
zichzelf als het ware
barricadeert
in zijn
appartement. En dan,
evenals bij andere mensen die de werkelijkheid
niet onder ogen willen
zien, komt die realiteit
als het ware door de barricades heen en confronteert
hem. Dus uiteindelijk had hij
geen keus. Inderdaad, geen
keus.
Heeft u meer geschreven,
behalve dit toneelstuk
(en
natuurlijk 'A Stitch in Time')?
Ik heb nog wel wat toneelstukken
geschreven, maar ik schrijf meer fictie, zoals het boek over Garak. Nu ben ik
bezig met een soort van bizarre memoires,
over maskers. Het gaat over de maskers die we
allen dragen en Garak was absoluut een masker,
dus hij maakt er deel van uit.

Heeft u ooit gedacht over het
schrijven van een vervolg op
'A Stitch in Time'?
Wel aan gedacht, maar besloten dit niet te doen. Ik kwam
tot de ontdekking dat andere
mensen ook geschreven hebben over Garak en ik weet dat
Simon &: Schuster (de uitgeverij, red.) en de mensen achter
de Star Trek franchise zullen
zeggen dat ik moet volgen wat
zij over Garak geschreven hebben. En ik wil niemand navel- r
gen. Wat mij betreft was het
boek mijn creatie en ik wil dat
het liefst zo laten. Ik was er
namelijk zelf heel blij mee en ik
wil absoluut andermans regels
over Garak niet volgen.
Was u bekend met de Star Trek franchise toen u de rol van
Carak begon?
Nee, ik had geen idee wat ik kon verwachten. Ik kon Star Trek bij
wijze van spreken niet eens onderscheiden van een wienerschnitzel.
Ik had geen idee waarheen het mij zou brengen. Ik kom nu op plaatsen waar ik nooit gekomen was zonder mister Piekte, zoals ik Garak
noem, omdat ik hem (in vol ornaat) vind lijken op een augurk.
Vorige week tijdens Fedcon en bij uw panel gisteren sprak u over
claustrofobie in relatie tot de make-up en zo om Garak te worden. U
vertelde tijdens Fedcon dat die claustrofobie als het ware verdween
toen u Garak in de spiegel zag. Gold dit alleen voor deze situatie (de
Garak-'transformatie') of was de fobie helemaal verdwenen?
Nee, dit ging puur over de claustrofobie bij het opzetten van het
masker en alles wat daarmee samenhing. Omdat het personage nu
heel echt voor me werd en ik in de spiegel zag wat voor geweldig
personage hij was, verdween de claustrofobie in deze situatie, maar
ik heb er nog steeds last van.
Er is een aflevering van DS9 waarin Carak, samen met Bashir,
Worf en Martok, gevangene was van de Dominion. In deze aflevering was Carak claustrofobisch. Was dit toeval?
Nee, ik denk dat de schrijvers dit bedacht hadden met het idee dat
ik deze scène niet zou hoeven te acteren. En dat was inderdaad zo.
Ze stopten me in dit kleine ding, dat ook al was er een carneraopening, erg nauw was [Andrew illustreert dit met handgebaren, JGj.
Dus nee, ik hoefde hier niet te acteren.
U heeft verschillende soorten rollen gespeeld, Carak, een psychopathische moordenaar, stemmen. Heeft u een voorkeur voor
een bepaald soort rol?
Het belangrijkst voor elke acteur is de manier waarop een rol geschreven is. Hiermee staat of valt de rol; als hij niet goed geschreven is,
dan is het vreselijk moeilijk om een goed personage te creëren. Ik
bedoel, je kunt de tekst niet overstijgen. De meest interessante personages zijn die zoals Garak, waar je mysterie hebt, als er tussen de
regels door 'leven zit' en je daarvan inspiratie kunt opdoen. En de
[059, JC) schrijvers, met name Ira Behr en Robert Wolfe, schreven
heel goed voor Garak.
Kon u nog iets van uzelf inbrengen in het personage Carak?
Als acteur moet je iets van jezelf vinden in elke rol. Het is een zeer
basaal vereiste om te acteren om een connectie te vinden met de
rol vanuit jezelf .
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Maakt dit het makkelijker om de rol te spelen?
Veel gemakkelijker. Bovendien geeft het de rol geloofwaardigheid,
de kijker kan in het personage geloven indien de acteur erin gei'nvesteerd heeft.
Kon u dit bij DS9?
0, ja.

Biografie
Door:

iovce Geurts

Andere acteurs vertellen wel eens dat de schrijvers bij Star
Trek wel erg strikt waren. Improvisaties waren zeer moeilijk te
doen.
Klopt, er was geen improvisatie mogelijk wat de tekst betrof. En dat
is goed, mits er goed geschreven is. Als er slecht geschreven wordt
en ze laten je niets veranderen ...
Ik heb iets gelezen over Harrison Ford en de eerste Star Wars film.
Harrison had zich bij George lucas beklaagd en gezegd: 'je kunt
deze rotzooi dan wel schrijven, maar je kunt het niet ácteren.' Dit
tijdens een ruzie over de tekst en uiteindelijk heeft Harrison zelfs
gezegd dat hij het zo niet kon spelen, dus als lucas hem de rol
wilde laten vertolken ze de tekst moesten veranderen.
Deden ze dit?
0, ja. Als een acteur het niet kan spelen, dan moeten de regisseur
en de schrijver als ze slim genoeg zijn wel.
Gebeurt dit vaker, of nemen ze ook wel een andere acteur voor
de rol?
Dat doen ze ook wel, absoluut. Weet je, het is grappig, soms nemen
we een rol aan die we eigenlijk niet zouden moeten aannemen. Dan
lees je iets en denk je: 'Nou, eigenlijk is het niet zo goed geschreven, maar ze bieden me veel geld, dus dan doe ik het toch maar.'
En dan kun je eigenlijk niet klagen als je eenmaal begonnen bent
en ze zeggen dat je de tekst niet kunt veranderen. Uhm, soms is
het een delicate relatie. Maar ik dank God dat ik dat probleem niet
had met Garak. Voor Garak was altijd goed geschreven. Nou, ja, er
waren wel een paar afleveringen die niet zo goed waren, maar ...
Kunt u hier een voorbeeld van geven?
Ja, er is de 'Empok Nor' aflevering, waarin Garak een of andere
slechte pil neemt of zo, ik weet het niet, de 'gemene pil' en hij
wordt gemeen en vals en probeert O'Brien te vermoorden. Dit vond
ik niet leuk, maar veel fans weer wel, omdat Garak een psychopaat
werd, hij werd gek. Ook vond ik de 'alternate universe' afleveringen
nooit leuk. Jeweet wel, waarin iedereen het tegenovergestelde was
van normaal en Garak de Gul outfit droeg en een typisch slechte
Cardassian was, een nazi-achtig personage. Dat vond ik niet interessant.

Andrew [ordt Robinson werd
op 14 februari 1942 geboren
in New Vork. Hij ging naar de
University of New Hampshire
en haalde later zijn B.A. Engels
aan de New School for Social
Research in NYC. Hij was van
plan zijn carrière te maken in
de journalistiek en het onderwijs. Dit veranderde toen hij
een Fullbright Acting Scholarship kreeg waarmee hij een jaar
in Engeland studeerde aan de london Academy for Music and
Dramatic Arts.

Om een beetje van onderwerp te veranderen: u bent ook regisseur? Is het moeilijk om, als je iets van regisseren weet, te acteren en te zien dat u zelf de dingen anders zou aanpakken als
regisseur? Zou u dit dan zeggen?
Nee, dat doe ik niet, want als acteur is het mijn verantwoordelijkheid om het personage te vertolken. Als ik regisseer dan wil ik dat
de acteurs acteren en hoe zij de rol neerzetten is hun zaak. En mijn
zaak is het om ervoor te zorgen dat alles georganiseerd is, zodat de
acteurs hun werk kunnen doen. Dus wat de regisseur doet is zijn
zaak, ik doe gewoon wat van mij als acteur verwacht wordt. Voor
mij is het dus nooit een probleem.
Heeft u uzelf ooit geregisseerd?
Nee, dát zou wel moeilijk zijn en het interesseert me ook niet zo. Ik
zeg nooit dat ik het nooit zal doen, maar ...
Ik heb wel eens een toneelstuk geregisseerd, waarbij halverwege
de voorstellingen reeks een acteur weg moest en ik de rol overnam.
Maar dat was prima, want de richting was al aangegeven. Dat was
wel leuk. Maar wel een beetje schizofreen, ja.

Robinson is getrouwd, sinds 1970 met Irene Robinson, ze hebben een dochter Rachel en twee kleinkinderen.

In de jaren zestig en zeventig was hij erg betrokken bij het theater, als acteur en als schrijver. Daarnaast speelde hij die tijd veel
verschillende film- en TV-rollen. Hieronder de beruchte Scorpiokiller in de eerste Dirty Harry film.
Robinson bleef allerlei rollen vertolken, in theater en op televisie. Onder andere in de soap serie Ryan's Hope, waarvoor hij
genomineerd werd voor een Emmy. Ook leverde deze rol hem
de titelrol op in een TV-film over liberace.
In 1985 won hij de l.A. Drama Critics Cirde Best Actor Award,
dit heeft hem zeker geen kwaad gedaan wat kansen op rollen
betrof.
Vanaf 1993 speelde hij in DS9 de rol van 'plain and simpie'
Garak en dat terwijl hij eerst auditie gedaan had voor de rol
van Odo!
Naast acteren, regisseert Robinson ook. Hij heeft onder andere
een aantal afleveringen van DS9 en VOV geregisseerd. In de
vroege negentiger jaren was hij medestichter van 'The Matrix
Theatre Company' in los Angeles. In 2000 schreef hij 'A Stitch
in Time', een boek over Garak.

Andrew Robinson speelde verder nog in onder andere:
Earth and Beyond
Child's Play 3
Hellraiser
Cobra
Mask
JAG
The Practice
JudgingAmy
The X-Files
Voor een complete lijst: zie internet, bijv. www.imbd.com
www.tvtome.com

of

U heeft zowel afleveringen van DS9 als van Voyager geregisseerd. Was er veel verschil tussen deze beide series, ook al was
het allebei Star Trek?
Er was veel verschil. De Voyager cast maakte veel plezier, het was
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alsof het altijd feest was. Iedereen maakte veel grappen. Soms was
dit wel moeilijk, het was alsof je een kudde mieren moest hoeden;
ze waren overal grappen en grollen aan het uithalen.
De DS9 cast was veel serieuzer, veel stiller. De TNG cast was meer
zoals de Voyager groep en toen Michael Dorn bij DS9 kwam, miste
hij TNG wel, het luchtigere en de spelletjes die ze onderling speelden. Elke cast, elke show is neL als bij elk mens, ieder heeft zijn eigen
persoonlijkheid.

Wat is uw favoriete koffie?
Mijn favoriet is de donkere koffie, zoals dark French roast of Italian
roast. Ik ben niet zo in voor de smaakjes.
Hartelijk dank voor uw tijd en geniet van uw lunch [zijn vrouw
zit al op hem te wachten aan een andere tafel, JG).

Hoe is het om uw collega-acteurs (uit dezelfde serie) te regisseren?
Dat ging prima, want ik ken ze allen en het zijn allemaal vrienden.
Sommigen vinden het niet leuk om geregisseerd te worden en dan
bedoel ik door niemand. Dus niets persoonlijks. Nee, inderdaad het
is niet persoonlijk en ik weet het van hen. Dus ik probeer slim te zijn
[lacht, JG] in de manier waarop ik regisseer, omdat ik het weet en
waarom. Als acteur begrijp ik het ook wel, omdat sommige regisseurs gewoon niet zo goed zijn en niet weten hoe ze met acteurs
moeten praten. Dus acteurs, mezelf incluis, hebben een manier
gevonden om zichzelf te beschermen. We hebben een soort van
onzichtbaar scherm om ons heen, zodat ze ons niet kunnen raken
met slechte regie.
Is het voor u makkelijker om met acteurs te communiceren als
regisseur en vice versa, omdat u beide doet?
Het maakt het wel makkelijker. Het regisseursschap heeft me een
betere acteur gemaakt, omdat ik het proces beter begrijp en weet
wat van me verwacht word. Ik weet hoe ik mijn tijd en energie niet
verspil.
De tijd is bijna om, een laatste vraag nog: enkele vrienden van
ons zagen u toevallig bij Starbucks in Keulen vorige week en
een van hen vroeg zich af of u net zo aan hun koffie verslingerd
bent als zij.
Dat ben ik inderdaad.

6arak
Door: foyce Geurts
Een 'plain and simple tailor', zo benoemde Garak zichzelf. Bashir
heeft altijd vermoed dat er meer achter zat:
Garak: '1 believe in coincidences. Coincidences happen every day.
But I don't trust coincidences.' (Ik geloof in toeval. Toeval gebeurt
elke dag. Maar ik vertrouw toeval niet.)
Garak: 'Really Doctor, must we play this game so often? I'm no
more a spy than you are a...' (Werkelijk, dokter, moeten we dit
spel zo vaak spelen? In ben net zo min een spion als u een .... )
Bashir: 'Doctor?'
Garak verbleef al op Deep Space Nine toen de Federation het
overnam, als enige Cardassian. Uiteindelijk gaf hij ook toe dat
hij gewerkt had voor de Cardassian geheime dienst, de Obsidian
Order en dat hij de zoon was van Enabran Tain, die ooit leider van
de Order geweest was.
Hij was verbannen nadat hij zijn vader/mentor heeft moeten verraden. Het afscheid was dan ook bitter. Tain vergaf zijn zoon zelfs
niet tijdens zijn sterfbed in een Dominion gevangenenkamp.
Tain had zelfs om weer terug aan de macht te komen een aanslag laten plegen op Garak. Dit mislukte doordat Garak zijn winkel
opblies, om de aandacht te vestigen op de Flaxian die hem had
moeten vermoorden. Een jaar daarvoor had Garak bijna het leven
gelaten doordat een pijn blokkerend apparaat in zijn brein stuk
ging, nadat hij verslaafd geraakt was aan de endorfines waarvan
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dit apparaat de aanmaak stimuleerde.
Op DS9 raakte hij bevriend met doctor Bashir en er groeide later
zelfs respect voor Odo. In 2373 hielp hij, ondanks dat hij aan
claustrofobie leed, bij de ontsnapping uit het Dominion gevangenenkamp waar zijn vader overleed.
Ironisch is nog het feit dat hij gevoelens kreeg voor Tora Ziyal,
de half-Cardassian I half-Bajoran dochter van Gul Dukat. Zij werd
echter vermoord tijdens de Cardassian bezetting van Deep Space
Nine tijdens de Dominion war, omdat ze het verzet hielp.
Uiteindelijk speelde hij een prominente rol in de bevrijding van
Cardassia en de nederlaag van de Dominion in 2375. Eindelijk kon
hij terug naar zijn thuiswereld, die jammer genoeg in puin lag na
de terroristische campagnes van de Dominion tegen zijn volk.
Garak komt voor in de volgende DS9 afleveringen:
Seizoen 1: Past Prologue
Seizoen 2: Cardassians, Profil and toss, The Wire en Crossover
Seizoen 3: The Search (part 2), Second Skin, Civil Defense, Distant
Voices, Improbable Cause en The Die is Cast
Seizoen 4: The Way of the Warrior (part 2), Our Man Bashir, Shattered Mirror, For the Cause, Body Parts en Broken
Link
Seizoen 5: Things Past, In Purgatory's Shadow en By Inferno's
Light, Empok Nor en Call to Arms
Seizoen 6: A Time to Stand, Rocks and Shoals, Behind the Lines,
Favor the Bold, Sacrifice of Angels, In the Pale Moonlight en Tears of the Prophets
Seizoen 7: Afterimage, The Emperor's New Cloak, Inter Arma
Enim Silent Leges, Wh en it Rains, Tacking into the
Wind, Extreme Measures, The Dogs of War en What
You Leave Behind (part 1 and 2)
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h
fmergenclj Mail Hologram
Bestelezers,
Zo~/s u ziet, ben ik ook ditmaal weer van de partij. Tijdensde periode
waarin de vorige uitgave van uw favoriete clubblad alweer ter perse
ging, is bij mijn vrienden van de redactie nog een idee voor een nieuwe
seriebinnengekomen.Na een idee over een serieover een specialedivisie van de Starfleetgeheime dienst en een idee over een compilatie van
bemanningsledenvan diverseschepen,volgt hier het idee van dhr. van
den Berg.

uit te kunnen spelen ontdekt dat 8472 dermate fundamenteel vijandig is tegen alle tot nu toe bekende levensvormen in de galaxy dat
coëxistentie onmogelijk is. In deze situatie ontwikkelt zich een ongemakkelijk bondgenootschap tussen Borg en Federatie, zo ongeveer
als het bondgenootschap Amerika - Sovjet-Unie in wereldoorlog 11
en in een lange reeks oorlogen en conflicten gelukt het tenslotte
8472 enerzijds te verslaan, anderzijds dermate te begrijpen en te
hanteren dat ze geen bedreiging meer vormen.

In antwoord op de oproep in het laatste (nu dus voorlaatste, EMH)
nummer van het TFD blad hierbij enige ideeën voor volgende Star
Trek series. Allereerst echter het volgende:
Het is mijn persoonlijke mening dat de serie Enterprise een grote
misgreep is geweest. Niet slechts komt de serie over als een slechte
kopie van TOS, de setting van de serie in tijd en ruimte is geheel in
tegenspraak met de geest van Star Trek, to boldly go where no one
has gone before. Nadat de voorafgaande series ons steeds verder
in tijd en ruimte voerden, immers TNG kwam 100 jaar na TOS en
Voyager weer 100 jaar later, gaat Enterprise terug in de tijd naar de
tijd tussen de huidige tijd en TOS, zowel in tijdsopzicht als ook in
technisch opzicht een achteruitgang in plaats van een vooruitgang.
Dit is in tegenspraak met de geest van Star Trek en als zodanig een
misser.
Dit gezegd hebbende is het tijd mijn ideeën voor een eventuele volgende serie neer te mailen. Als jullie er iets aan hebben ben je vrij
het te gebruiken, of eventueel door de geven aan Paramount. Zo
niet, druk dan op delete.

De consequentie van dit alles is wel dat de galaxy grotendeels verwoest is in de oorlog. In de volgende seizoenen worden pogingen
gedaan de schade te herstellen, o.a. met gebruikmaking van de
herontdekte GENESIStechnologie, uit de film The Wrath of Khan,
anderzijds wordt de galaxy tot in alle hoeken geëxploreerd, dit met
gebruikmaking van de Borg Transwarp technologie die de gehele
galaxy binnen bereik brengt. De galaxy alleen is echter niet meer
voldoende en in het laatste seizoen wordt de Traveler uit TNG herontdekt, we herinneren ons dat dit ras over technologie beschikte
die zelfs Transwarp verre overtreft en de technologie van de TraveIer gecombineerd met Borg transwarp technologie opent de mogelijkheid om de galaxy te verlaten en op zoek te gaan naar andere
galaxy's, te beginnen met de Andromedanevel, daar die op 2 miljoen lichtjaar het dichtst bij is.

Star Trek Serie, genaamd GALAXY
De zetting qua tijd is van 30 tot 100 jaar na Voyager. In de eerste
2 tot 3 seizoenen vinden in de Federatie verschillende ontwikkelingen plaats.
De oorlog met de Romulans wordt tot een goed einde gebracht (ik
heb het altijd vreemd gevonden dat we nooit gezien hebben hoe
tussen TOS en TNG de oorlog met de Klingons geëindigd is), en
het Romulan Star Empire wordt geïntegreerd in de Federatie. De
oorlog tegen de Cardassians is overgegaan tot een ongemakkelijke
Koude Oorlog, die af en toe tot schermutselingen leidt. De kennis
opgedaan door de Voyager missie wordt verwerkt en als gevolg
hiervan wordt langzaam maar zeker de rest van de Melkweg in kaart
gebracht en de door Voyager nieuw ontdekte rassen; de Hirogen,
Vidiians, Kazons, Talaxians, etc worden opgenomen in de Federatie.
Alleen dit zal al stof geven voor talrijke afleveringen. De afstand naar
het Delta Quadrant vormt echter nog een probleem, daar de warpengines slechts marginaal verbeterd zijn maar niet revolutionair.
Ondertussen is de grote vijand van de Federatie, de Borg, nog
steeds aanwezig en vervult in de verhaallijn de rol in TOS gespeeld
door de Klingons en in TNG door de Cardassians en de Romulans.
In het derde seizoen begint het de Federatie echter op te vallen dat
de activiteit van de Borg tegen de Federatie aan het afnemen is en
bij wijze van cliffhanger wordt aan het einde van het derde seizoen
ontdekt dat dit komt doordat de Borg verwikkeld zijn in een totale
oorlog op voortbestaan of ondergang met species 8472, waarmee
we in Voyager een paar keer kennis gemaakt hebben.
In het vierde seizoen wordt het concept species 8472 nader uitgewerkt, en ontwikkelt zich in de galaxy een situatie ongeveer zoals
in de jaren 70 en 80 op de aarde, i.e. drie supermachten die in een
ongemakkelijk evenwicht verkeren, de Borg, de Federatie en 8472.
In deze situatie wordt Seven of Nine ingezet, alle beschikbare kennis
wordt ingezet en de Federatie die eerst dacht de Borg tegen 8472

Het bovenstaande lijkt mij voldoende om Star Trek in het jaar 2010
- 2012 te brengen.
Het verhaal van de exploratie van aanvankelijk de nabijgelegen
galaxy's, en verder afgelegen stelsels, zou het onderwerp kunnen
vormen van de daarna volgende serie getiteld STAR TREK UNIVERSE.Hoe deze ingevuld zou moeten worden is mij nog niet duidelijk, als ik ooit een helder idee krijg daarover zal ik het mailen,
maar het lijkt mij dat hiermee Star Trek gevuld kan worden tot minstens 2020, aangezien er minstens 100 miljard galaxy's bekend zijn,
die elk eveneens 100 miljard sterren bevatten, benevens nog talrijke
andere zaken, zoals quasars, zwarte gaten in de ruimte en in de tijd,
neutronensterren, donkere energie en donkere materie, etc. etc.
Wat daarna komt is pure speculatie, er zijn tot nu toe zeer vage
kosmologische theorieën die speculeren dat het heelal zoals boven
beschreven, slechts een bel van ruimtetijd is die ooit is voortgekomen uit een kwantumfluctuatie, i.e. de Big Bang en die op drift is in
iets wat geen ruimtetijd is maar iets anders. Dit opent mogelijkheden voor een serie getiteld STARTREK MUlTIVERSE en we mogen
hopen dat, tenzij tegen die tijd de Westelijke wereld is teruggevallen
in een nieuwe donkere Middeleeuwen, wat met de huidige opmars
van fundamentalistische wetenschapsvijandige religies en ideologieën gemakkelijk kan gebeuren, tegen 2020 - 2025 de kosmologie ver genoeg gevorderd is om iets met het idee van meerdere
universa te doen. Ook de veronderstelling dat de kosmos zelf een
bewustzijn bezit is nog niet voldoende uitgewerkt in de science ficti on, dit idee is op de schaal van de galaxy's ooit geopperd door de
veruit grootste sciencefiction schrijver aller tijden, Olaf Stapledon,
die in The Last and First Men een geschiedenis schrijft van de mensheid over de volgende twee miljard jaar, en vervolgens in The Star
Maker, de geschiedenis van de hele kosmos. Bij gebrek aan nieuwe
Star Trek series wellicht zeer lezenswaard, ook voor Paramount.
Het bovenstaande zijn enige gedachten over de toekomstige koers
van Star Trek. Of en wanneer het ooit zo ver komt wordt beslist door
de boekhouders en de marketeers van Paramount. Mochten die er
geen trek in hebben, dan wellicht de Indiërs, zoals bekend de grootste filmmakers ter wereld, of wellicht de Chinezen, zoals bekend de
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snelstgroeiende economie ter wereld.
Live long and prosper
Drs. j. van den Berg, designation 356

Eenuitgebreid idee van dhr. van den Berg.Het biedt mijns inziens vele
mogelijkheden.Ik vroegme alleen af wie er de dokter is op deze nieuw
bemande Voyager.Ik mag toch hopen ondergetekende?Eenbetereis er
namelijk niet te vinden hoeveeluniversa u ook af zou zoeken...
Ik ben nu wel benieuwd, bestelezers,hoe u de ideeën voor een nieuwe
serievindt. Gaat u voor de Inte/ligence,de compilatie, de meerderestelselsof heeft u eengeheel ander idee?Laat van u horen...
De volgendebrief is van dhr. Westerhof.Zoals u allen kunt lezen, raakt
het staken van de serieEnterprisehem zeer.
Hij vraagt zich ten zeersteaf wat de toekomst is voor de Star Trekfranchise. Is deze vraag terecht? Vraagt u allen zich dit af? Of denkt u dat
er nog hoop is voor de fans?
Persoonlijkdenk ik van wel; de fanbasisis er nog wel en degrote bazen
bij de studio's zullen vast wel weer een nieuwe manier vinden om geld
te verdienenaan de fans. Hoewelmen dan natuurlijk niet moet wachten tot in mijn tijd, dan is immersgeen geld meer nodig.
Beste lezers.
Ik ben al flink wat stappen op sommigen vooruit gegaan, heb daardoor het allerlaatste deel van Enterprise gezien.
Met veel gevoelens en teleurstellingen, heb ik dit deel bekeken.
Ik vind het harteloos van de makers, dat zij zo'n mooie en voor ons
zo belangrijke serie, op zo'n achteloze wijze hebben afgekapt.
ja echt waar, afgekapt, dat is het enige wat ik er van kan zeggen.
Ik weet na het zien van dit deel, dat het definitief is afgelopen met
onze droom, onze toekomst.
jullie mogen gerust weten, dat ik bij de eind tune, een brok in mijn
keel kreeg.
Ik heb altijd mij begeven in de omgeving van de serie en er waren
ook best wel ontroerende scènes bij.
Ik kan het niet vatten, dat het over en uit is, alleen om een kleine
tegenslag wat kijkcijfers betreft.
Dat er onder alle kijkers enkele zijn die een andere beslissing hebben genomen om naar te kijken, kan toch zo maar geen einde zijn
voor ons?
Ik zelf ben niet in staat om hier wat aan te veranderen, daarvoor mis
ik veel macht.
Dat we allemaal hebben geprotesteerd, heeft helaas ook niet veel
uitgehaald.
Wat kunnen we eigenlijk doen?
Wat gaan zij doen?
Laten ze het hele Star Trek gebeuren, de prullenbak in zakken?
Dit doet mij heel veel pijn, dat ik dit nog mag meemaken, een eind
aan een serie die mijn levensdraad was.
Mijn eigen omgeving interesseerde me niet en ik legde alles aan de
kant om Enterprise te kunnen zien.
En nu?
Ik zal ze missen!
Kirk, Spock, Scotty, Uhura, Bones:
Crew Enterprise ncc 1701
Picard, Data, LaForge, Troi, Riker:
Crew Enterprise ncc 1701 D
Archer. T'Pol, Malcolm, Doctor Phlox: Crew Enterprise nx 01
En nog vele andere crewmembers!

Allereerst wil ik u (de EMH) een hart onder de riem steken, het feit
dat er een weinig schrijven aan uw adres was kunt u natuurlijk ook
positief bekijken: 'geen klachten'. Dan wil ik u en de redactie er op
wijzen dat uw energie geen verspilde moeite blijkt te zijn. Het blad
der TFD ziet er 'fantastisch' uit en dat geldt ook voor de website.
Ik ben blij dat 'the Grey's' weer terug zijn, ik vind ze best vermakelijk
en het is een leuke afwisseling tussen de grotere stukken tekst.
Dan wil ik graag reageren op de vraag die gesteld werd in het laatste
blad in het artikel over ENT. Wat ging er mis? Nu er ging van alles
mis, maar er ging vast ook wel wat goed. Ik zal dat niet hier gaan
aankaarten. Wel wil ik graag met een suggestie komen voor eventuele 'nieuwe' serie. Het lijkt mij interessant om binnen het 'Star Trek'
universum eens de dingen van een andere kant te bekijken. Ik heb
de indruk dat voornamelijk de 'fans' aan iets nieuws toe zijn. Het
lijkt mij daarom een degelijk idee om de gebeurtenissen eens van
bijvoorbeeld een Romulaanse kant te bekijken. Laten we nu eens de
'crew' van een 'Romulan Warbird' volgen. Dit hoeft uiteraard geen
lang lopende serie te worden, maar bijvoorbeeld 1 seizoen, Dan kan
in seizoen 2 de 'crew' van een 'Klingon Bird of Prey' gevolgd worden en zo zijn er denk ik nog diverse mogelijkheden.
Erzou ook een film kunnen komen over het 'ontstaan' van de 'Federation', (Voor zover dat niet in ENT wordt uitgelegd in het nog te
komen seizoen).
Dan wil ik nog een oproep plaatsen en wel aan de lezers van het
clubblad. Ik heb de indruk dat de vaste vrijwilligers van de TFD zich
inzetten om artikelen in het blad te krijgen, ik hoop dat er onder
u creatieve leden zijn die zelf stukjes schrijven of maken. Ook als
u denkt dat het niet 'professioneel' genoeg zou zijn, stuur het ook
dan gewoon op. Het blijft uiteindelijk 'voor de fans door de fans'.
Natuurlijk denkt u dan 'verbeter de wereld begin bij uzelf', dat heb
ik gedaan en indien men het geplaatst heeft kunt u het in dit blad
lezen.
Succes met een goed blad;
Vriendelijke groeten: jeroen Bakker

Dit was de laatste brief voor deze keer. Helaasmoestenmijn vrienden
van de redactie mij mededelendat er inmiddels al voldoendekopij was
voor het huidige nummer. Dit vanwege alle activiteiten van de afgelopen paar maanden. Er is mij echter verzekerd dat in een van de volgende magazines eenplekje vrij gehouden wordt. Het is namelijk zeker
de moeite waard, mijn geachte redactionele vrienden willen het u niet
onthouden. Ik adviseeru allen dan ook: kijk uit naar de volgende TFDbladen en geniet van het artikel van dhr. Bakker.
Het zit er weer op, geachte lezers,in afwachting van uw verderepoststukken, verblijf ik wederom met de meestehoogachting,
UwEMH.
P.S.Zoals in blad nummer twee bij het artikel van Frank Maurits vermeid stond, kunt u eenprijs winnen voor de leuksteen meest originele
inzending. U kunt nog tot 7 september uw scenario'sinsturen, zodat
de laatste nog in clubblad nummer vijf geplaatst kunnen worden. Wie
de winnaar is, kunt u dan in het laatste magazine van dit jaar lezen.
In verband met ruimtegebrek kan het zijn dat het scenario voor het
magazine ingekort moet worden, echter voor deprijsvraag telt vanzelfsprekendde hele tekst mee.

Ewold Westerhof
Member sinds 1999
Star Trek fan sinds Enterprise ncc 1 701

Beste redactie en EMH (Emergency Mail Hologram);
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New Star Con 3
Door: Ties Poulisse
In het weekend van 14 en 15 mei was er weer een conventie, ditmaal was het New Star Con, voor de derde keer alweer. Het was
wederom een gezellige conventie met een groot aantal gasten
zoals: Andrew Robinson (Garak in DS9), Anthony Stewart Head
(Giles in 'Buffy') en als hoofd gast David Caradine (Bil! in de Film 'Kill
Bil!' en nog vele andere rollen). Erwaren ook nog een aantal andere
acteurs, maar de lijst is te lang om hier allemaal te noemen.
Op zaterdag begonnen we (de vrijwilligers) al vroeg met het klaarmaken van de zalen, het helpen van de handelaren om al hun spullen naar de handelarenzaal te krijgen en om ze allemaal op de goede
plaats in de zaal te zetten.
Om 11 uur begon de conventie voor het publiek, het eerste uur is
voor de mensen aan de kassa de moeilijkste periode van de dag.
Dan wil iedereen zo snel mogelijk naar binnen om zijn of haar handtekening te halen, de mooiste dingen te kopen bij de handelaren of
om gewoon zo veel mogelijk plezier te hebben.
Toen de conventie op gang gekomen was, begonnen ook de Q and
A panels, dit zijn 'vragenuurtjes' voor de gasten en hun fans, vaak
vertellen de gasten ook het een en ander over zichzelf en beantwoorden vragen die vanuit het publiek komen. Hier zitten vaak
de vreemdste en leukste vragen tussen wat weer goed is om eens
behoorlijk te lachen. Van die Q and A panels heb ik zelf erg weinig
meegekregen omdat ik aanwezig was als vrijwilliger en dus helaas
niet alle panels heb kunnen bijwonen. Van die panels waar ik wel
bij kon zijn (Andrew Robinson en Anthony Stewart Head) heb ik erg
genoten en er flink bij gelachen. Tijdens de Q and A van Anthony,
die ik op de zondag heb kunnen bijwonen, had ik het geluk dat
deze op het podium een klein concert gaf. Dit vond ik erg goed.
De andere Q and A waar ik bij was, was die van Andrew Robinson.
Ik had al veel van hem gehoord aangezien ik hem de week ervoor in
Duitsland ook al was tegengekomen op FedCon, waar hij duidelijk
liet merken hoe hij over bepaalde zaken dacht. Dit bleek ook weer
op New Star Con. Hij is in elk geval een persoon die zijn mening
over van alles en nog wat zeker niet onder stoelen of banken steekt.
Een voorbeeld hiervan is het feit dat hij en met hem het vele anderen niet erg gelukkig zijn met de huidige president van Amerika. Dat
liet hij merken ook, wat hem veel applaus opleverde aangezien bijna
iedereen in de zaal er ook zo over dacht.
Ook wist hij dat onze premier erg veel weg had van een volwassen
versie van Harry Potter. Toen hij dat zei volgde een goed applaus en
veel gelach uit het publiek.
Voor meer informatie over Andrew kun je het interview lezen verderop in dit blad.
Ook waren tijdens de Q and A de fotoshoots begonnen, die zoals
te verwachten viel weer erg druk bezocht werden. Ikzelf had maar
tijd voor twee shoots. Tijdens de fotoshoots en de Q and A was het
ook redelijk druk bij de handelaren en bij de rest van de acteurs die
gewoon doorgingen met het zetten van de handtekeningen. Het
was voor de gasten die met hun acteur op de foto waren geweest
wel even afwachten of hun foto klaar zou zijn voor het einde van
de dag. Vele hoopten dit en aangezien de organisatie daarop wilde
inspelen werden de foto's meteen op een PC gezet om afgedrukt
te worden. Helaas kost een foto op goede kwaliteit afdrukken tijd
en daarom stonden mensen af en toe lang te wachten totdat hun
foto klaar was. Gelukkig waren de foto's voor bijna iedereen nog
diezelfde dag klaar en konden de bezoekers hun foto's meteen door
de acteur laten signeren. Een aantal acteurs gaf zelfs korting als je

aan de fotosessie had deelgenomen en deze foto later ging laten
signeren. Langzaamaan werd het zo'n 18.00 uur en liep de dag
richting zijn einde.
Na een dag hard werken is het goed om uit te kunnen kijken naar
wat eten en ontspanning. Daar had de organisatie rekening mee
gehouden. Er was een BBQ georganiseerd waarbij de gasten aanwezig waren. Bezoekers konden zich eerder op de dag of in de voorverkoop ervoor aanmelden. Ook de vrijwilligers waren hierbij van
harte welkom en hadden een hoop lol samen. We hadden allemaal
hard gewerkt en waren behoorlijk hongerig. Onder het eten werd
de dag nog eens onderling besproken en alvast vooruit gekeken
naar de volgende dag.
Zondagochtend 08.00 ging bij mezelf weer de wekker en met veel
moeite kwam ik eruit om mezelf en mijn vriendin weer naar de
conventie te brengen en om alles weer klaar te maken zodat om
10.00 uur alles weer klaar was om de nieuwe bezoekers te verwelkomen. Tot mijn grote opluchting was ik niet de enige die moeite had
gehad om op te staan. Een aantal van de acteurs had het de avond
ervoor erg laat gemaakt en had ook moeite om weer helemaal tot
hun positieven te komen. Zo zie je maar weer; ook acteurs zijn maar
gewoon mensen die, als ze te weinig slapen, ook moe kunnen zijn
(en waarbij dat bij een aantal wel heel erg goed te zien is).
Toen om 10.00 uur de deuren weer open gingen voor het publiek
was bij de vrijwilligers niets meer te merken van eventuele moeheid
en gingen ze er met goede zin tegenaan om er weer een geslaagde
dag van te maken.
Op zondag hadden we vanuit de TFD ook het interview met Andrew
Robinson, waardoor de goede man die dag een erg druk schema
had, aangezien hij al weer vroeg weg moest om in Rotterdam zijn
trein naar Parijs te halen waar hij en zijn vrouw een huisje hebben.
De zondag verliep in grote lijnen hetzelfde als de zaterdag met het
verschil dat op zondag tijdens de Q and A van Anthony Stewart
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Head het publiek hem eindelijk zover kreeg dat hij een gitaar pakte
en een paar liedjes voor het publiek zong. Aangezien ik er bij was,
was ik erg in mijn nopjes. Tegen het einde van de zondag bleek
dat er met het vervoer van Andrew Robinson en zijn vrouw een
probleempje was ontstaan; zijn vrouw wilde wat eerder vertrekken
dan aanvankelijk was gepland. Daardoor zou degene die hun wegbracht niet bij het avondeten kunnen zijn en ging de organisatie op
zoek naar iemand die daartoe bereid zou zijn. Toen ze dat aan mijn
vriendin vroegen was de zaak al vlug bekeken en zouden zij en ik
Andrewen zijn vrouw naar Rotterdam brengen. Ik was er inmiddels
van overtuigd geraakt dat dit een gezellig ritje zou worden, aangezien Andreween erg warme en vriendelijke man is.
Dat ik daardoor wat later zou eten nam ik er voor lief bij.

Star Wars 111
Door: Frank Maurits
ja, je leest het goed. Dit artikel gaat over Star Wars! Een artikel naar
aanleiding van de laatste Star Wars productie van George Lucas. En
dat in een echt Star Trek magazine. Bij enkele hardliners onder jullie
lezers zal dit misschien vloeken in de kerk zijn, maar de redactie van
dit blad is altijd al een tikkeltje eigenwijs geweest, dus zetten we nu
een artikel in dit blad over deze reeks van 6 speelfilms.

Star Trek en Star Wars, gaat dat samen?
Toen mijn vriendin en ik om iets over 18.00 wegreden hadden we
beiden het gevoel dat we een erg gezellige dag hadden gehad en
veel lol hadden gemaakt dat weekeinde.
Ik hoop dat de mensen die er ook waren er hetzelfde gevoel aan
overgehouden hebben, want voor de meeste vrijwilligers is dat toch
uiteindelijk hetgeen het voor ons ook leuk maakt om te doen.

Is er nou echt haat en nijd geweest tussen de fans van Star Trek en
Star Wars? Als je de media en pers soms mag geloven wel, maar
zelf hebben we daar als Star Trek fanclub niet zoveel van gemerkt.
We hebben een goede relatie met Star Wars fanclub Echo Base en
op menig TFO-conventie liep een verdwaalde Stormtrooper door
het pand. Soms daagde een bezoekende Sith 'een Klingon uit, wat
natuurlijk vragen is om een hoop trammelant, maar elke keer liep
dit af met veel gelach tussen betrokkenen en omstanders.
Het vergelijken van Star Wars met Star Trek is hetzelfde als appels
en peren vergelijken. Er zijn meer verschillen dan overeenkomsten.
Oe Star Trek saga is pure science fiction waarin grondlegger Gene
Roddenberry naast entertainment ook een maatschappelijk doel
verankerd had.
De Star Wars films zijn veel meer fantasy dan science fiction en hebben qua verhaal de opzet van een sprookje, Alleen is dit sprookje
wel heel erg mooi verteld! Immers, elk sprookje dat we ons uit onze
kindertijd herinneren begint met: 'Lang geleden was er eens in een
land hier ver, héél ver vandaan ... ', En wat zien we voordat de tekst
van elke Star Wars film zich uitrolt? 'A long time ago in a galaxy far,
far away ... '
je kan Star Wars nog beter gaan vergelijken met Lord of the Rings
dan met Star Trek. Want wees nou eerlijk: Count Dooku IS Saruman!
We hebben het hier over dezelfde kwade tovenaar met duistere
krachten (The dark side of the Force) en we hebben het ook nog
eens over dezelfde acteur die beide rollen speelt (Christopher Lee).
Star Wars is een fantasy reeks in een sciencefiction jasje. Er zijn ridders (de goede: de [edi's, de kwade: de Sith), monsters en trollen in
vele gedaanten (ga eens op visite bij jabba the Hutt), er is een prinses (Leia) en R202 en C3PO zijn de gemoderniseerde Hobbits.

The Revenge of the Sith
Wil je deze film nog zien en niets over de plot horen? Lees dan niet
verder anders is de boel verklapt. Deze laatste Star Wars film zet
echt alle stukken van de puzzel op zijn plaats. In de eerste film, The
Phantom Menace', maakten we kennis met de ledi-meester QuiGon jinn en zijn leerling Obi-Wan Kenobi die tijdens het zoeken
naar de plaatselijke wegenwacht op Tatooine de piepjonge Anakin
ontdekken. In deze film vindt ook de eerste confrontatie met de
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Sith plaats. Bij het ventje Anakin komen uitzonderlijke gaven voor
het hebben van 'The Force' naar boven en de ledi's besluiten Anakin in zich op te nemen voor de opleiding tot Iedl. Hoewel het Sithgeboefte in deze film al garant staat voor een duivelse macht die het
hele universum naar duistere tijden wil omvormen, is de film feitelijk
een vrolijk gebeuren. De film is opvallend luchtig en speels, maar
werd door critici meermalen bestempeld als een jeugdfilm.
Het roer ging radicaal om bij 'The Attack of the Clones', een duistere productie, letterlijk, want veel scènes spelen zich niet in het
daglicht af. Anakin is een puber die duidelijk zijn grenzen opzoekt
en dat is voor een Jedi spelen met vuur. Anakin wordt verliefd op
senator Padmé Amidala. Meermalen keert Anakin zich tegen zijn
meester Obi-Wan en dat wekt de nodige beroering bij de ledi-raad.
Vooral de solo-actie van Anakin tegen de ontvoerders van zijn moeder brengt het slechte bij hem naar boven. Daarnaast organiseren
de Sith zich steeds meer onder leiding van Count Dooku en maken
we kennis met het verhaal rond premiejager in wording Boba Fett.
Deze tweede film was beslist niet aan te merken als jeugdfilm en
werd in de pers wat beter ontvangen. De film is harder en zoals
eerder gezegd: duister. Hoewel vele science fiction fans zich wel
behoorlijk ergerden aan het regelrechte jatwerk van de driedimensionale achtervolgingen door de grote stad van Coruscant, want die
kenden ze al van de film The Fifth Element, kreeg de film toch een
goede waardering.
En dan de film waar het om draait, 'The Revenge of the Sith'. Bij
de vele fans waren de verwachtingen natuurlijk wederom hooggespannen, maar dit keer werden ze meer dan ruimschoots beloond.
De grote vraag bij de fans was: komen alle verhaallijnen goed bij
elkaar? Nou, tot in detail!
Het verhaal in het kort: Geheel tegen de regels van de jedi raad
spreekt Anakin zijn liefde voor Amidala uit en trouwt met haar
in het geheim op Naboo. Zijn relatie met Obi-Wan Kenobi wordt
steeds slechter en er groeit bij hem een sterk wantrouwen naar zijn
meester. Dit wordt nog eens extra gevoed door kanselier Palpatine,
die duidelijk hele andere bedoelingen met Anakin heeft. Voor zijn
duistere plannen om de Republiek om te vormen tot imperium van
het kwaad heeft hij de bijzondere krachten van Anakin nodig.
Anakin komt nog meer in het nauw als Amidala zwanger wordt
en hij raakt echt de wanhoop nabij als hij in een visioen ziet dat
Amidala sterft bij de geboorte van de kinderen. Anakin is gedwongen te kiezen: of voor de goede zaak (het behoud van de democratische republiek) in zijn rol als ledi maar in de wetenschap dat hij
daarbij zijn vrouw zal verliezen, of voor de liefde en welzijn van zijn
gezin, wetend dat hij daarbij niet zonder de steun van de kanselier
kan en voor allen hele donkere tijden te wachten staan. Een duivels
dilemma.
Wanhopig kiest Anakin voor zijn vrouwen daarmee laat de kanselier zijn ware gezicht zien: hij is de Sith Lord waar de ledi's zo lang
naar zochten en roept zich zelf uit tot 'Emperor'. De burgeroorlog
krijgt een tragische wending, de meeste gevechtseenheden scharen zich aan de zijde van de Emperor, de meeste jedi's sneuvelen
en hun tempel wordt vernietigd: alle leerlingen, vele nog kinderen,

vinden de dood.
Het lot van de aan de jedi loyale Wookies is nog tragischer, allen
komen op hun thuisplaneet Kashyyyk om het leven op één na:
Chewbacca. Yoda ontkomt aan deze genocide en gaat in ballingschap leven op de zeer anonieme planeet Dagobah. We zien Yoda
pas terug als Anakins zoon Luke Skywalker hem vele jaren later
opzoekt in deel 5, 'The Empire Strikes Back'. Ook Obi-Wan ontkomt vooralsnog aan de coupe, schakelt Palpatines trouwe compaan General Grevous uit en weet dan waar de bron van het onheil
zich bevindt: Anakin.
Het komt op een heus en spectaculair duel te staan tussen Obi-Wan
en Anakin. Anakin, vol met kwade krachten, raakt zodanig gewond
dat hij alleen nog verder kan als half mens, half androïde. Dat is
het moment waarbij hij definitief zijn nieuwe persoonlijkheid aanneemt: Darth Vader. Zijn door de gloeiend hete lavastromen verbrande luchtwegen en longen zijn daarbij kenmerkend geworden
voor het dreigende geluid als hij ademt. Darth Vader belichaamt het
kwaad in dienst van zijn meester, de Emperor en hele donkere tijden
breken aan. Amidala zal dat niet meer mee maken, ze sterft zoals
Anakin voorzien had bij de bevalling. Obi-Wan verbergt de baby's
Luke en Leia voor hun vader Darth Vader. Zij groeien gescheiden
van elkaar in volledige anonimiteit op. Net als Yoda gaat Obi-Wan
ondergedoken verder leven als kluizenaar, op Tatooine.
Als je dit relaas leest zie je dat de laatste puzzelstukjes op de tafel
komen en het plaatje compleet maken. Dat maakt deze film zo sterk
en opmerkelijk: het is een echte slecht-nieuws film, want het hele
universum valt in de donkerste tijden die te beschrijven zijn en toch
ga je met een goed gevoel naar huis. De film geeft antwoord op vrijwel alle nog openstaande vragen die er sinds 1978 lagen en waar
vijf films aan vooraf gingen.
Zoals we van George Lucas en zijn team gewend zijn, zijn de special effects wederom meesterlijk, maar het is vooral het verhaal en
de wijze hoe dit verteld wordt dat een verpletterende indruk maakt.
Niet gering voor een film waarvan je vooraf al wist hoe het verhaal
zou moeten gaan eindigen.
Was voor de meeste fans aanvankelijk de tweede speelfilm 'The
Empire Strikes Back' uit 1980 de beste Star Wars productie, de vraag
is of men er nu nog zo over denkt. 'The Revenge of the Sith' is met
recht een meesterwerk!
Wat deze film nou ook zo leuk maakt is om na het zien van The
Revenge of the Sith de 27 jaar oude Star Wars film deel 4, 'A New
Hope' te gaan bekijken. En zo nodig de vervolgen 5 en 6. Het is
opvallend leuk om te zien hoe perfect' A New Hope' aansluit op
deze laatste uitgebrachte bioscoopproductie en verder blijft het
natuurlijk een genot om te zien! Elke keer weer!
Wil je meer weten over Star Wars, de films, de karakters, rnerchandize, over conventies en andere activiteiten die met Star
Wars te maken hebben bij jou in de buurt, neem dan contact op
met onze bevriende fanclub EchoBase. je vind alle informatie op
www.echobase.nl.
Ook aan te bevelen is de officiële en geheel vernieuwde site
www.starwars.com. met de laatste updates in de databank.
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Uit de Doos

cardsfr

Door: Harm Koopman
Ik opende mijn vorige uit de doos met: 'Is er behalve de originele
serie nog iets anders aan de tradingcard horizon?'
Vervolgens besprak ik de in augustus 2004 uitgegeven Enterprise
Season Three Trading Cards en daar blijft het dan bij, want ik eindigde mijn tekst van de vorige 'Uit de doos' met: 'Daarmee ben ik
dan gelijk toegekomen aan het thema van mijn volgende 'Uit de
doos'. Helaas voor sommigen van jullie, gaan we weer terug naar
de catacomben van The Original 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 communicatie officier. Ik heb het natuurlijk
over Scotty, Sulu en Uhura. Tot de volgende keer!'
Iedereen die mij persoonlijk kent zal weten dat ik er zelf absoluut
geen moeite mee heb dat ik weer een Original Seriesset de revue ga
laten passeren. Eens een TOS-fan, altijd een TOS-fan gaat voor mij
zeker op, maar toch heb ik wat moeite om deze set te beschrijven.

II!!!

Op 13 oktober 2004 wordt
er door Rittenhouse Archives
namelijk weer een nieuw deeltje toegevoegd aan de Legends
of Star Trek serie. Trouwe lezers
van onze nieuwsbrief weten dat
het de beurt is aan deel vier in
deze reeks, echter de opzet is
wel enigszins gewijzigd. Kenden
de vorige sets van ieder negen
kaartjes slechts één acteur als
onderwerp, deze keer gooit
Rittenhouse er gelijk drie in de
strijd. Helaas krijgt iedere acteur
ook slechts drie kaartjes en daarmee doe je mijn inziens grootheden als [arnes Doohan, George
Takei en Nichelle Nichols gewoon te kort!
Behalve deze uitspraak, die heel veel liefhebbers zeker met mij zullen delen, heb ik natuurlijk dan ook nog eens een 'Uit de doos'
dilemma. Ik gebruikte de eerdere uitgaven van delen in de Legends
of Star Trek serie gelijk als aanknopingspunt voor een terugblik op
wat er van de betreffende acteur allemaal al eerder was verschenen op trading card gebied. Ruimte voor drie acteurs krijg ik echter
niet los bij onze redactie en wie moet ik dan kiezen uit de eerder
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genoemde hele grote namen?
Na enige twijfel heb ik dan toch maar besloten om de oudste van
het stel met de eer te laten gaan strijken. We weten inmiddels allemaal dat onze Scotty, een zeer graag geziene gast op conventies,
zich inmiddels ernstig ziek heeft teruggetrokken uit het openbare
leven. Vorig jaar augustus was hij voor het laatst te gast op een speciaal voor hem georganiseerde conventie, mede vanwege de uitreiking van een ster op de bekende Hollywood Boulevard.
Wat veel minder mensen bekend is, is dat chief engineer Montgomery Scott ook veelvuldig in trading card land zijn sporen heeft achtergelaten. Sterker nog, hij heeft deze drie kaartjes uit de Legends
of Star Trek serie echt niet nodig in dat opzicht. Wat wel opvalt als
je zijn trading cards naast elkaar legt is dat het vaak alleen portret
afbeeldingen zijn en zelden actieshots; in dat opzicht is kaartje L2 in
deze reeks dan ook meer dan welkom.
Naast een aanzienlijk aantal kaartjes in gewone basissets. met name
die uit het begin van de jaren negentig, moeten we relatief goed
zoeken naar de allereerste Scotty special en die vinden we ironisch
genoeg niet in een Original Series set. In 1997 wordt door Skybox
een serie kaartjes uitgegeven omtrent het zesde seizoen van The
Next Generation en daarmee is kaartje S34 de allereerste Scotty
special. Of toch ook weer niet? Deze special is namelijk gewijd aan
captain Scotty en laten we eerlijk zijn wie kent Scotty nu als captain?
Nee, voor mij is de allereerste Scotty special een van zijn, voor tradingcard begrippen, vele handtekeningen. Kaartje A2 uit de Original SeasonOne serie van 1997 was de allereerste. Voor completisten
is dit kaartje dan ook nog eens gesigneerd te verkrijgen met zowel
zwarte als met blauwe inkt. Hetzelfde geldt voor handtekening
nummer 2 in de rij, kaartje A32 uit de Original Season Two serie
van 1998.
Onze geliefde engineer was wederom in Original Season Three uit
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1999 van de partij. Ditmaal met handtekeningkaartje A60 en daarmee is james Doohan de enige acteur die vertegenwoordigd is met
een handtekening kaartje in alle drie de Original Season uitgaven
van Skybox!!
Iedereen die denkt dat het bij slechts drie handtekeningen zou blijven komt bedrogen uit. De rij lijkt oneindig: in 2000 vinden we
Scotty met kaartje A7 in de Next Generation Profiles, in 2003 komen
we hem in tweevoud tegen met kaartje A6, eenmaal gesigneerd als
lieutenant-commander Scott en
eenmaal als lieutenant Arex.
Beide kaartjes zijn afkomstig uit
de Complete Star Trek Animated
Adventures Trading Cards. In
2004 is hij dan wederom weer
tweemaal van de partij met
kaartje QA7, eenmaal met de
oneliner 'I can't change the laws
of physics' en eenmaal met de
oneliner 'The haggie is in the lire
~
for sure' beide afkomstig uit de
Quotabie Star Trek The Original

J

Series. In diezelfde set is hij ove-l.
rigens ook nog aanwezig met
kaartje F4 uit de Starfleet Finest
reeks, weliswaar geen handtekening maar zeker een heel mooi
kaartje.
Zonder varianten mee te tellen zijn er van james Doohan op dit
moment dus acht verschillende handtekening kaartjes. Dit maakt
hem, samen met William Shatner, de koploper van alle vaste acteurs
uit de Originele Serie die hun handtekening aan trading cards hebben toevertrouwd.
Voor de completisten onder ons: leonard Nimoy heeft er vijf,
Deforest Kelley heeft er slechts twee, George Takei heeft er zeven,
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Nichelle Nichols heeft er neL als Nimoy ook vijf, Walter Koenig heeft
er zes en daarmee hebben we in mijn ogen de vaste acteurs van
de originele serie gehad. Sommigen vinden echter dat Grace lee
Whitney, ofschoon ze slechts een seizoen van de partij was, ook bij
de vaste acteurs gerekend moet worden. Zij komt op dit moment
echter ook niet verder dan twee kaartjes en dus blijven Mr. Shatner
en Mr. Doohan de huidige koplopers. Gezien de gezondheid van
jimmy verwacht ik echter dat hij toch wel als verliezer uit de strijd
naar voren zal gaan komen,
nieuwe kaartjes tekenen kan hij
niet meer.
Met de bespreking van deze set
is er dan alweer een trading card
jaar aan de 'Uit de doos' historie toegevoegd en begin ik na 45
afleveringen van 'Uit de doos',
dat is degene die je zojuist gelezen hebt, wel heel dicht op de
hielen te ziLten van het heden.
Wat jullie dit jaar sowieso nog
van mijn hand kunnen gaan verwachten is deel vijf, uitgegeven
in februari 2005, in de legends of
Star Trek reeks. Wederom maken
hierin drie acteurs hun opwachting. Welke? En wie wordt er uitgelicht? lees het in je favoriete clubblad van oktober 2005.
In het laatste nummer van dit jaar hoop ik jullie te trakteren op
een zeer bijzondere 'Uit de doos', namelijk een verslag van een
bezoek aan de oudste tradingcard beurs die onze wereldbol rijk is:
de PhillyCon in Philadelphia. Op het moment dat ik deze tekst in
elkaar zet is dat nog toekomstmuziek. Alhoewel, de reis en het hotel
zijn inmiddels geboekt!
[Noot van de redactie: deze tekst is geschreven in juni 2005,
voor het overlijden van James Doohan.]
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The Founders IV: JTheNext Genera
Door: Frank Maurits
Ditmaal spreken we met een tweetal Founders die vooral een
belangrijke rol speelden bij de TFD toen deze herboren moest
worden. Na de enorme inzinking die de TFD meemaakte in
1996 (lees het Founder artikel van René van Os in magazine
nr. 3) moest een nieuw bestuur, ondanks dat het bestuur dat er
voor zat geen enkele blaam trof, een vrijwel failliete TFD uit de
grond trekken en het vertrouwen bij de teleurgestelde leden
herwinnen. Een gesprek met The Next Generation Founders
Harm Koopman en Lucie Blom.
Founder Harm Koopman was
van 1996 tot 2002 lid van het
TFD-bestuuren werd wederom
bestuurslidvanafmaart dit jaar.
Daarnaastkennen de meesten
van ons Harm als schrijvervan
de 'Uit de doos'· reeks in ons
magazine.
Wanneer ben je bij TFD
terecht gekomen en hoe
gebeurde dat?
Ik ben lid geworden in december 1989. Via een schoolvriend
kwam ik er achter dat er in
Nederland een Star Trek fanclub was en toen heb ik een aanmeldingsformuliertjenaar Leiden
gestuurd,waar de administratiewasgevestigd.
Wat vond je van de fanclub destijds?
Mijn eerstecontactenbestondenuit het ontvangenvangestencilde
A5 boekjes.Dat boekjeverscheennogal onregelmatig, maar kwam
Lochgemiddeld wel zo'n 4 keerper jaar uit. Toen er eenoproep in
stond voor het bijwonen van een bijeenkomst,ben ik naar Leiden
gegaan en heb ik kennis gemaakt met enkele bestuursleden;het
prille begin van 15 jaar lief en leedmet de fanclub, die latervereniging werd. Toenik lid werd wasde fanclubeigenlijkmeereenvriendenkring dan wat we nu onder een fanclubverstaan.
Mis je die sfeer van die vriendenclub? Of vind je dat nu terug bij
de vrijwilligersorganisatie?
Ik denk dat ik beide vragen met 'Ja' kan beantwoorden. Op het
moment dat ik lid werd was de totale omvang van de vereniging
ongeveergelijk aan het huidige vrijwilligerscorps.

regelenen contactenonderhoudentoch wel eenbeetjehebgemist.
Of het na drie jaar langsde zijlijn te hebbentoegekekenecht veranderd is,weet ik niet. Wel is het zo dat ik zelfanderstegen het fenomeenaankijkdanvroeger.Wasik vroegerveelmeerde verzamelaar,
iedereen weet dat ik dat nu nog doe op het gebied van trading
cards,maarverder hecht ik nu veel meerwaardeaande contacten
en de evenementendie worden georganiseerd.
Je schrijft vaak voor het magazine. Ben je tevreden over het
blad? Wat zou je nu graag ook in het blad willen lezen?
Ik schrijfsederteind 1997 mijn vasterubriek'Uit de doos'. Uiteraard
zijn de reactieshierop nogal wisselend:soms positief, somsvindt
men dat ik te ver in detail ga. Wat betreft het blad ben ik besttevreden, met name de conventie verslagenen interviewsvind ik altijd
heel leuk,ik ben niet meerde nieuwsfreakvan jaren geledenen dat
heeft een positieve uitwerking op wat ik van het blad vind, voor
leden maarvooral door ledenI
Je rubriek 'Uit de doos' deed je aanvankelijk naar aanleiding
van een toezegging in een bestuursvergadering. Die toezegging nam men destijds niet zo serieus, hoorde ik je een keer
vertellen.
Als ik het goed herinner wilde de toenmaligevoorzitsteren redactrice Lucie Blom graag een vaste rubriek. In mijn enthousiasme
brulde ik: 'Gaan we doenI' Het hele bestuur riep van: 'Leuk, maar
dat hou je toch niet langervol dan 3 of 4 nieuwsbrieven...' Ha,Ha..
Dan kennenze dezecardfreaktoch slecht, inmiddelsgaanwe richting de 50 geschrevenartikelenl
Wat is het meest gedenkwaardige moment van je tijd bij TFD?
Dat heb ik eigenlijk al verklapt,voor mij is toch het bezoekvanTim
Russin mei 2000 het absolute hoogtepunt en wat hebbenwe dat
destijds met elkaarallemaalperfect geregeld, volgens mij droomt
Tim Russer nog wel eensvan. Ik ook, want de financiëleen administratievetakenom allessoepelen gestroomlijnd te laten verlopen
waren zonder meerde allerzwaarsteuit mijn 15 jaarTFD.
Het evenement met Tlm Russwas naar TFD maatstaven zeer
professioneel van opzet. Heeft dit internationaal zijn uitwerking gehad? Heb je uit die hoek nog wat vernomen?
Professioneel
washet zeker,helaasishet natuurlijkwel zo dat Nederland maar een heel klein landje is. Ons hele landje pastmet gemak
in de Grand Canyon dus lijkt het me logischdat we internationaal
maar een druppel zijn op de bekendegloeiende plaat. Ik heb nog
lang contact gehadmet Neil Norman, maardat isna eenjaarof drie
toch ook echt in de vergetelheidgeraakt.

Net als Lucie zat je in het bestuur toen de TFD het niet gemak- Weet je nog andere historische feiten over de TFD?
Oeps, ik zou denk ik een boek kunnen schrijven,maar wat de ene
kelijk had. Wat herinner je van die tijd in het bestuur?
In 1996 beleefdede fanclub zware tijden door allerlei interne ver- persooneen historischfeit vindt, vindt de ander totaal onbelangwikkelingen.Ofschoonik mij al diversemalen had gemeld voor een rijk. Maar allefoundersdie de revuetot nu toe hebbengepasseerd,
bestuurstaak,wilde dat om een of andere reden niet vlotten. Toen lacqueline Cote, Karl Heinz Hardeveld, Henk Groenedijk... ik ken
Lucieen haar groep, zeg maar gerust, de macht overnam, wist ik ze allemaalen zij mij. Hier en daar zit wat oud zeer, maar ik zou
een voet tussende deur te krijgen die heeft geleid tot jaren pen- nog wel eenswillen babbelenmet Christine Lambordusen Danny
ningmeesterschap,ledenadministratiemet als grootste verdienste Kramervan Tranquility Base,want zij hebben destijdstoch wel het
het in elkaarzetten van het bezoekvan Tim Russin mei 2000 met nodige betekendvoor StarTrek in Nederland.
het toenmaligebestuuren een legertjeaanvrijwilligers.Verderherinner ik me natuurlijk uiteraard de voortdurende ledengroei, het- Je bent een bekende tradlngcard verzamelaar. Hoe ben je daar
geenje alsbestuurderenorm motiveert.
bij gekomen om die cards te gaan verzamelen?
Frank,dit is natuurlijk een echte open deur voor mij. HoeveelpagiJezit nu weer in het bestuur, net als een aantal jaren geleden. na's krijg ik, 10?Zelf denk ik dat ik preciesop een gunstig moment
Ervaarje het nu anders?
ben begonnen,er wasnog maarweinig op de markt en de kwaliteit
Ik ben inderdaadterug vanweggeweesten moet zeggendat ik het heb ik alleenmaarziengroeien.Fantastischom met eenpaarstukjes
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karton een hele aflevering aan je netvlies voorbij te zien trekken!!
Later vond ik het ook heel leuk om op die manier handtekeningen
te gaan verzamelen en inmiddels ben ik de 500 gepasseerd. Als
ik nu zou moeten beginnen, zou ik zeker voor een bepaalde serie
kiezen, bijv. of Enterprise of TNG maar niet meer alle uitgegeven
kaarten trachten te verzamelen.
500 handtekeningen?
Of 500 tradingcards? Kan je hier wat
meer over vertellen? Wat zijn je meest bijzondere kaarten?
Ik heb het inderdaad over meer dan 500 handtekening kaartjes
in een totale collectie van bijna 10.000 kaarten. Als je dus ooit
op zoek bent naar een handtekening van iemand uit Star Trek,
dan weet je het adres. Mijn meest bijzondere kaarten zijn naast de
handtekeningen toch wel de kostuum kaarten en de vele variaties
die daarvan bestaan. Waar ik ook veel plezier in heb, en dat klinkt
misschien raar, zijn de error kaartjes. Ik doel dan op kaarten die wel
goed zijn maar die een foutje bevatten ten opzichten van de Star
Trek verhaallijn.
Wat verzamel jij, nog meer dingen van Star Trek? Ook andere
sciencefiction?
Jaren geleden verzamelde ik bijna alles wat los en vast zat, boeken,
video's, tijdschriften, cd's, poppetjes, posters enz.enz. Maar door
de jaren heen heb ik, met uitzondering van trading cards, mijn verzadigingspunt bereikt denk ik. Naast Star Trek verzamel ik nog wel
fantasy trading cards en heb ik een redelijk grote collectie science
fiction films uit de jaren 50, 60 en 70. Verder staan er nog wat verdwaalde westerns in de kast, zolang DeForest Kelley er maar een
rolletje in heeft gehad.
Kan je wat titels vermelden van die sf-films?
Dat zijn er nogal wat, maar het zijn vaak de echte klassiekersdie me
het meest aanspreken, 'The War of the Worlds', 'The Day the Earth
Stood Still', '2001 a Space Odyssey', 'Logan's Run', 'Barbarella',
'First Man in the Moon', 'Project Moonbase' ... enz.
Wat zijn de titels van die westerns met DeForest Kelley?
De twee bekendste westerns waar DeForest Kelley een rol in heeft
gehad zijn 'Gunfight at the OK Corral' uit 1957 en 'Warlock' uit
1959. Wat natuurlijk helemaal te gek is, is de link in de western'
Gunfight at the OK Corral' en de latere aflevering in het derde seizoen van The Original Series. Maar DeForest was overigens ook te
zien in veel series als 'Bonanza', 'Gunsmoke', 'Have Gun Will Travel' etc.

persoonlijk ontmoet, maar alle mensen die dat wel hebben rapporteren dat hij de vriendelijkheid zelf was.
Hoe kijken je collega's en vrienden tegen je hobby aan?
Ik krijg veel reacties in de trant van ... ja, de een verzamelt postzegels, de ander munten, de derde boeken en Harm verzamelt tradingcards. Ik heb niet echt positieve of negatieve reacties omtrent
mijn verzamelwoede of liefde voor de hobby.
Star Trek Enterprise is gestopt. Wat vond je van die beslissing?
Had je het zien aankomen?
Ik vind het zeker jammer dat Star Trek Enterprise is gestopt, na The
Original Series is het gewoon nummer 2 in mijn persoonlijke lijst.
Vooral Linda Park vind ik geweldig, wat een eenvoud en wat een
uitstraling zonder echt op de voorgrond te treden. Uiteraard had ik
als insider de bui zien aankomen, slechte 'ratings" betekent einde
oefening.
Als er een nieuwe Star Trek reeks wordt geproduceerd, wat
voor een soort Star Trek serie zou je nu willen zien?
Sedert het verschijnen van de zesde film in 1991 vind ik het jammer
dat er nooit iets is gedaan met het concept van captain Sulu, gun
George Takei zijn eigen serie! En laat gewoon zijn leven de revue
passeren.... van cadet tot captain, bovendien had hij ook nog vrije
tijd nietwaar, hij heeft tenslotte een dochter.
Heb je nog andere nieuwsfeiten of dingen te vermelden?
Voor nieuwsfeiten moeten we met z'n allen gewoon deze nieuwsbrief blijven lezen en supporten met onze 'vrijwilligers'steun waar
we kunnen. Ik hoop dat de TFD in 2025 in staat is om dit interview
nog eens af te nemen, al hoewel er dan een grote kans is dat ze mij
in Amerika zullen moeten opzoeken om me te interviewen.
Eh??? Ga je emigreren? Plannen?
Net als Martin Luther King heb ik mijn eigen 'I have a dream'. Ik
zal alleen Nies (mijn vrouw) tezijnertijd moeten overtuigen, maar ik
heb zo'n idee dat dat gaat lukken .....

Zijn er nog acteurs die je nog niet ontmoet hebt?
Ik heb er al heel veel ontmoet inderdaad, zowel in Nederland als
daar buiten, als je echter eenmaal Amerikaanse conventies doet
gaat het aantal acteurs dat je nog niet hebt ontmoet met sprongen
omlaag. Ik zou het overigens leuk vinden om Diana Muldaur (doctor Pulaski, TNG) en/of Linda Park (Hoshi Sato, ENT) nog eens te
ontmoeten. Mijn grootste idool ontmoeten gaat echter niet meer
lukken, zoals velen weten is dat tot op de dag van vandaag wijlen
DeForest Kelley (doctor McCoy).

Een andere Founder van de -~------:-----tweede generatie is Lucie Blom.
Lucie kreeg destijds de ondankbare taak om voorzitter te worden van een vereniging met
op dat moment heel veel ontevreden leden, een lege kas en
schuldeisers op de stoep. Ga er
maar aan staan!
Daarnaast werd ze ook nog
eens hoofdredacteur van het
magazine.
Samen met de
andere bestuursleden, redactieleden en de vrijwilligers kwam
dankzij hun enorme gezamenlijke tomeloze inspanning de
TFD weer helemaal terug op de kaart.

Wat bewonder je aan DeForest Kelley? Kan je wat over hem
vertellen?
Wat ik zo aan DeForest bewonder is dat hij altijd een beetje het jongensachtige heeft weten vast te houden. Niemand die de originele
trek ziet en hem daar als acteur aan de gang ziet, heeft het idee dat
er een 35-plusser over het scherm wandelt. Verder is het natuurlijk
een vastberaden persoonlijkheid, noem mij 1 acteur in Hollywood
die 55 jaar huwelijk achter de rug heeft! Helaas heb ik hem nooit

Wat herinner jij je nog van je eerste schreden bij de TFD?
Op de HCC dagen van 1996 ontmoette ik de TFD bij de stand van
Knowhere. Deze laatste was de toenmalige sponsor van de website
van de TFD. Ik kon daar mijn klacht kwijt: ik had mij al maanden
eerder opgegeven als lid, maar sindsdien nooit meer iets vernomen. Ik raakte in gesprek met Karl-Heinz, de toenmalige voorzitter.
Omdat ik al wat bestuurlijke ervaring had, nodigde hij mij uit voor
een gesprek met het bestuur.
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Op 14 december trad ik toe tot het bestuur en daarna ging alles in
een stroomversnelling. Eind 2000 vond ik het welletjes ...

meer naar series als CSI. Overigens is Stargate nog wel favoriet bij
mij ....

Hoe vond je het fanclubblad destijds?
Dat was er dus niet! De leden hadden het laatste blad in januari
1996 gekregen!

Star Trek Enterprise is gestopt. Wat vond je van die beslissing?
Had je het zien aankomen?
Heel erg jammer en nee, uiteraard heb ik het niet zien aankomen.

Wat weet je nog van je redactieleden, bestuursleden en vrijwilligers?
Uiteraard heel veel! Het eerste teken van leven dat de TFD naar de
leden stuurde, was een gekopieerd blaadje. Het kon gewoon niet
anders omdat de vereniging diep in de schulden zat, mede door
het feit dat de leden al een jaar niets gehoord hadden en dus ook
niet betaalden voor het lidmaatschapsgeld. Na dit eerste nummer
nam Ronaid Meerman contact met ons op. Hij had een drukkerij
en wilde het blad voor een leuke prijs zowel opmaken als drukken.
Dat was natuurlijk geweldig! De vrijwilligers: onder de bezielende
leiding van Jaap Moerman bloeide het vrijwilligersbestand op!

Als er een nieuwe Star Trek reeks wordt geproduceerd,
voor een soort Star Trek serie zou je nu willen zien?
Een serie die NA Voyager speelt.

Beschik je nog over de oudste TFD-bladen?
Als je de bladen bedoelt die de TFD na de herstart in 1997 maakte: ja!

Bezoek je nog wel eens conventies?
Nee, de laatste jaren niet meer. Ook al omdat ik niet meer zo fanatiek ben.

Wat zou je nu graag in het blad willen lezen?
Het is meer wat ik nu mis. Ik denk daarbij aan strips (Garvin Pouw
en later die komische cartoons van Ben Nijssen). Verhalen (denkend aan het vervolgverhaal van Dirk Bontes, dat overigens zo'n 15
afleveringen duurde en zolang hoeft nu ook weer niet. Ik herinner
me ook een 'heet' verhaal rond kerstmis, ook van Dirk!). Tips voor
websites en dergelijke. Recepten (zie Quark's bar van Robert v.d.
Spek en Erik Martens). Maar vooral HUMOR!
Endan tot slot: een fraaiere vormgeving. Leg eens een huidig nummer naast een nummer uit pakweg 2000 ...

wat

Wat doet Lucie nu in het dagelijks leven?
Lesgeven aan VMBO leerlingen!
Hoe fanatiek ben je met je Star Trek hobby? Heb je OVO's, boeken, figuren?
Niet meer zo fanatiek, maar ik heb nog wel heel veel materiaal.
Boeken en videobanden.

Groet
Lucie Blom

Hoe zou jij de TFD nu willen zien?
Deze vraag begrijp ik niet zo goed. Hoezo: zien? Hij is er toch?
Wat is het meest gedenkwaardige moment van je tijd bij de TFD?
Deep Con '97 in Eindhoven. 700 bezoekers en dat is nimmer meer
geëvenaard! De periode daarna: de vereniging groeide en groeide
naar zo'n 2500 leden. Een optreden van Tim Russin de Blokhoeve
in Nieuwegein op 13 mei 2000, dezelfde dag als de vuurwerkramp
in Enschede.
Andere historische feiten over de TFD?
De nieuwe huisstijl en daarmee het logo, ontworpen door Jeffrey Epping, die vervolgens de opmaak van het blad overnam van
Ronaid Meerman.
Heb je nog authentiek
Nee, helemaal niets.

Financieel Advies

fotomateriaal?

Je hebt een tijd met je mede bestuursleden aan het roer gestaan
van de TFD. lijn er zaken die je nu anders zou willen zien aan
de TFD? Wat zou je willen veranderen?
Geen idee, want tijden veranderen, evenals de samenstelling van
het bestuur en de werkgroepen!
Je nam de voorzittershamer over in een hele hectische periode
van de TFD? Hoe kijk je daar nu op terug?
Heel tevreden, want het was een moeilijke periode, vooral op financieel gebied. En er was al lange tijd geen blad meer uitgegeven.
Dat alles heb ik met de medebestuursleden allemaal nieuw leven
ingeblazen en met succes.
De belangstelling voor sciencefiction lijkt wat af te nemen.
Ervaar je dat ook om je heen? Hoe is dat bij jezelf?
Dat ervaar ik inderdaad. Ook bij mijzelf. De belangstelling gaat nu

Hypotheken
Financieringen
Pensioenen
Verzekeringen
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Fedcon14
Door: Kirsten B/oemsma
Foto's: Bob Driessen
Van 6 t/m 8 mei dit jaar werd alweer de 14e FedCon gehouden in
het Maritim Hotel in Bonn. Eigenlijk was het de 13e, maar de Duitsers zijn blijkbaar erg bijgelovig en hebben nummer 13 overgeslagen.
De gasten waren dit keer: leonard Nimoy (Spock in TOS), Brent
Spiner (Data in TNG en doctor Arik Soong in ENT), jolene Blalock
(T'Pol in ENT), Dominic Keating (Malcolm Reed in ENT), Gary
Graham (Soval in ENT en Tanis in de Voyager aflevering 'Suspiria'),
Andrew Robinson (Garak in DS9), james Horan (Future Guy in ENT,
doctor Brill in TNG's 'Suspicions', lieutenant Barnaby in TNG's 'Descent Part 2', Tosin in Voyager's 'Fair Trade', en Ikat'ika in 2 DS9 afleveringen), j.G. Hertzier (Martok in DS9), Robert O'Reilly (Gowron
in TNG en DS9), Bobbi Sue luther (Orion Slave Girl in de Enterprise aflevering 'Borderland'), Kevin Sorbo (captain Dylan Hunt
in Gene Roddenberry's 'Andromeda' en natuurlijk Hercules in de
gelijknamige serie), Stephen Furst (Vir Cotto in Babylon 5), Corin
Nemec (lonas Quinn in Stargate SG-1), Clare Kramer (Glory in
Buffy), Monica Schnarre (onder andere tovenares in Beastmaster),
Rick Searfoss(NASA astronaut), Michael David Ward (tekenaar), Dr.
Ing. Hubert Zitt (docent informatica en microsystematiek), leonard
Mcleod (producent) en Richard Arnold (Star Trek kenner).
Het weekend begon vrijdag rond half 9 met het bekende 'in de
rijen staan'. Om te beginnen natuurlijk voor het ophalen van je toegangskaart met toebehoren. Vervolgens de rij voor de kaarten voor
volgend jaar (hoe eerder je een kaart koopt, hoe lager je nummer en
dus hoe beter de zitplaatsen en hoe groter de kans om alle handlekeningen te bemachtigen). Daarna wachten tot het 12 uur was en
we naar binnen mochten. Gelukkig waren we met een groep van
zo'n 18 personen en weten wij ons altijd wel te vermaken tijdens
deze anders zo saaie bezigheid. Het lijkt ieder jaar wel wéér sneller
te gaan. Waarschijnlijk komt dit ook omdat de bezoekersaantallen
toch teruglopen.
Eenmaal binnen hebben wij foto's gescoord voor de handtekeningsessies (de foto's die wij kregen vonden wij niet allemaal even
mooi), zijn we de dealers room doorgelopen en hebben we ons een
beetje georiënteerd op wat waar te vinden was. Boven, op de vrij
toegankelijke handtekeningsessie, zaten al wat acteurs tegen betaling te signeren en hebben wij onze eerste foto's met handtekeningen binnengehaald. Tijdens deze sessiekun je nog een praatje met
de acteurs maken en het was ook nog erg rustig toen wij er aan
kwamen.
Dit jaar kon je in de voorverkoop coupons kopen voor een handtekening van jolene, leonard, Kevin en Brent. De handtekeningsessie van jolene en leonard was op vrijdagmiddag, waardoor wij een
aantal Q&A's die middag niet konden bijwonen. Gelukkig komen
alle gasten altijd 2x aan de beurt en maakten wij ons daar dus niet
zo druk over. Verder hoefde ikzelf alléén de Star Trek acteurs te zien
en dan ook nog niet eens allemaal, want het merendeel van hen
had ik al op eerdere conventies gezien. jolene kwam een half uur te
laat. We hoorden diverse mensen fluisteren dat ze ster allures had
en dat ze arrogant was en dan krijg je toch een akelige smaak in je
mond. Tijdens de sessiewas ze echter heel vriendelijk maar wel erg
verlegen. Tijdens deze handtekeningsessie heb je geen kans om een
praatje met de acteurs te maken. Na de handtekeningsessie zijn wij
wat gaan eten, want inmiddels was het al een uur of 5 geworden.
Rond 19.00 uur zijn wij ons plekje in de zaal gaan opzoeken omdat

de openingsceremonie ging beginnen, waarin alle gasten worden
voorgesteld. Na de openingsceremonie was jolene Blalock aan de
beurt voor haar praatje.
jolene kwam héél erg onzeker over. Ze deed me in eerste instantie
aan jennifer lien (Kes in Voyager) denken, maar gelukkig was dat
niet helemaal waar. jolene gaf tenminste behoorlijke antwoorden
op de vragen die haar werden gesteld (in plaats van een simpel ja
of nee), al ging ze er in het begin niet echt diep op in. je kon duidelijk merken dat zij zich niet echt op haar gemak voelde. Zo zat zij te
wippen op haar stoel, zat een beetje hulpeloos met de microfoon te
spelen en lachte ze steeds heel nerveus. Echt vreemd was dit niet,
omdat dit pas haar 3e conventie was, waarvan er één zonder Q&A
was geweest. Geleidelijk kwam ze wat meer los. Ze vertelde ons
dat de flitsen van de ontelbare camera's vanuit de zaal nieuw voor
haar zijn. Dan komt de vraag hoe dat kan, aangezien zij fotomodel
is geweest en zij er dus aan gewend zou moeten zijn. Ze legt uit
dat zoiets een 1 op 1 ervaring is: model + fotograaf. Hier zijn het
ontelbare flitsen. Verder zegt ze dat ze niet echt verlegen is, maar
dat ze moeite heeft met grote groepen mensen: 'With one persen
I'm fine, with 2 I'm okay, with more I'm completely lost' (bij één
persoon voel ik me goed, met 2 gaat het wel en met meer voel ik
me volledig verloren).
Op vragen uit de zaal over haar rol in Enterprise en het beëindigen
van deze serie, vertelde ze het volgende:
Haar lange haar werd voor de rol van T'Pol heel strak vastgezet
vóór de pruik eroverheen ging. Dit was vaak erg pijnlijk. In het
begin van de serie had ze géén Vulcan wenkbrauwen. Toen ze zich
wat zekerder ging voelen naarmate de serie vorderde, heeft ze het
aangekaart en werd dit aangepast. leonard Nimoy ziet ze als haar
grote voorbeeld. Wat ze in haar rol graag anders had willen zien was
onder andere de relatie tussen T'Pol en Trip. Die was nogal besluiteloos. Was er nu wél of niet iets tussen hen? Ze had het gevoel dat
de schrijvers er een klein beetje een puinhoop van hadden gemaakt.
Steeds probeerden ze iets nieuws (eerst de Suliban, toen de Xindi,
daarna de Vulcans) om te kijken wat de kijkers aansprak. Zelf spraken de Andorians haar erg aan. Ze heeft nog maar weinig conventies gedaan, omdat ze tijdens Enterprise lange werkweken had en
in de weekends en vakanties tijd wilde hebben voor haar familie en
vrienden omdat ze die anders teveel zou missen.
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jolene heeft het gevoel dat Enterprise voor haar nog niet helemaal
is afgesloten. Zo is er bijvoorbeeld nog geen wrap party (afscheidsfeestje) geweest, dat moet nog komen. Daardoor gingen de acteurs
op vrijdag naar huis met het gevoel alsof ze maandag weer zouden
moeten beginnen. Ze vindt het een eer om te weten dat haar rol
de boodschap (van Roddenberry, red.) verspreidt. Ze wil niets vertellen over de laatste aflevering(en) van de serie, want dat zou net
zoiets zijn als dat je naar de 2e voorstelling van 'The Empire Strikes
Back' zou gaan en de mensen die van de 1e voorstelling vandaan
komen zou horen zeggen 'Darth Vader is de vader van luke Skywalker'. Ze vindt hel jammer dat er nog maar zo weinig SF series zijn.
We verliezen daarmee series met fantasie en verbeelding. Het is een
soort uitstervend ras. Reality shows over wie er met wie naar bed is
geweest stellen niks voor, we weten toch hoe mensen zich gedragen? Het is belangrijk om meer buiten onszelf te kijken. Star Trek is
in het verleden al eerder beëindigd, het beëindigen van Enterprise
is vast niet het einde.
Dat er mensen bij de studio's aan hel demonstreren waren tegen
het einde, had haar gelijkertijd blij en verdrietig gemaakt. Blij omdat
er zoveel mensen zijn voor wie Enterprise (of Star Trek) zo belangrijk is en verdrietig omdat Enterprise echt niet verder zou gaan na
het 4e seizoen. Zij en haar mede acteurs hebben die mensen nog
gesproken en drinken gebracht. Ze stonden er heel erg lang en er
was niet eens zoiets als een Burger King in de buurt.
Daarna begon ze te vertellen over de allerlaatste opnamedag. Ze
had een scène gehad met Scott Bakuia (Archer). Of john Billingsley
(Phlox) nu wel of niet ook in die scène zat weet ik niet meer, maar
hij was in ieder geval aanwezig. Nádat alle opnames waren gemaakt
kwam john haar kant uitlopen en gaf haar een hand. Op dat moment
werd het jolene teveel om verder te vertellen en kwamen de traantjes boven. Gelukkig kwam Marc B. lee (de ceremoniemeester) haar
toen redden, haar tijd zat er toch al bijna op. Dat 'arrogante' en
'sterallures hebben' wil ik dus eigenlijk vertalen naar: 'onzeker zijn'.
Haar naam is trouwens oorspronkelijk Iers en zou eigenlijk 'Blacklock' moeten zijn. Als ze geen actrice was geworden, dan was ze
graag bibliothecaris geworden.
Na jolene was het de beurt aan Brent Spiner. Hij zou het erg goed
doen als stand-up comedian, soms weet je ook niet of je nu wel
of niet moet geloven wat hij zegt. Volgens hem zal er nooit
een einde komen aan
Star Trek. Over einden
gesproken: de manier
waarop Data 'dood'
ging paste heel goed
bij hem. Data offerde
zichzelf op, waarmee
hij een volledig menselijke daad beging.
Voor de film Nemesis heeft hij in de
Capital Records studio's in California het
nummer 'Blue Skies'
opgenomen met een
orkest erbij. jammer
genoeg is dit nummer
niet op de soundtrack
terechtgekomen.
Hij
vond Nemesis wel wat
overeenkomsten hebben met 'The Wrath
of Khan'. Khan vergeleek hij met Shinzon,
Spock gaat in de ene
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film dood en Data in
de andere, in iedere
film wordt er een schip
vernietigd en in de ene
film heb je het Genesis device en in de
andere de Thalaron
Matrix. Volgens hem
zou Ricardo Montalban (Khan) een Oscar
voor zijn rol hebben
gewonnen,
als het
géén Star Trek film zou zijn geweest.
Star Trek heeft hem de kans gegeven om met zijn favoriete acteurs
te spelen: Data, lore en Soong. 'It was like swimming in a rainbow
with angels' (het was net zoiets als in een regenboog zwemmen
met engelen om je heen). Het gele poeder die hij als make-up op
kreeg, ging in de loop van de dag in zijn ogen zitten, waardoor hij
niet meer zo goed door de gele lenzen in zijn ogen kon kijken. Spot
(Data's kat) was de moeilijkste acteur om mee samen te werken. Zo
duurde het bijvoorbeeld uren voordat de kat zich omdraaide; er was
maar één scène die hij in één keer goed deed. In het script stond nl.:
'eet tonijn uit een blikje'. Het beste van Star Trek voor Brent zijn de
mensen die hij heeft leren kennen, niet alleen de collega's, maar hij
heeft ook Stephen Hawking en Prins Charles ontmoet.
Uit de zaal kwam de vraag hoe het met Skilagi, het hondje van
Marina Sirtis, ging. Daar gingen namelijk verhalen over de ronde
dat Brent en Michael Dorn (Worf) tijdens de opnames van TNG het
beestje gebruikten om Marina op stang te jagen, door net te doen
alsof ze ermee wilden overgooien. Brent bedankte voor de vraag
en vertelde dat Skilagi nog steeds leeft en dat ze natuurlijk nooit
écht zouden hebben gegooid. Zelf heeft hij óók een hond waar hij
gek op is, dus hij kon zich Marina's gevoelens voor hel beestje heel
goed voorstellen. Het was alleen maar geweest om haar een beetje
te pesten.
Hij heeft onlangs een rol gespeeld in een pilot 'Threshold', waarvan Brannon Braga een van de schrijvers is. Halverwege de maand
mei zou hij te horen krijgen of de pilot een serie gaat worden. Uit
de zaal kwam een vraag over het drieluik in Enterprise waarin hij
speelde: 'Hoe had hij zich op deze rol voorbereid, gezien het nogal
baanbrekende onderwerp?'. 'ilearned my lines', was zijn antwoord.
Hij vertelde dat hij in veel slechte films heeft gespeeld, maar wel in
films met acteurs en actrices die de jeugd van Amerika representeren: Usher, jessica Simpson en Ashton Kutcher.
Tussendoor was ik nog even over de Art Rooms gelopen. Daar kon je
allerlei dingen zien die de fans zelf hebben gemaakt zoals maquettes, tekeningen, kostuums, schilderijen, een Star Trek voetbalspel,
poppen en ga zo maar door. Ieder jaar sta je weer verbaasd over de
creativiteit van veel mensen.
leonard Nimoy heeft in juni een foto-expositie van zwart/wit foto's
met als thema seksualiteit en religie. Bij een andere expositie was
Tom Hanks ook geweest. Op een gegeven moment liep leonard
buiten op de parkeerplaats naar zijn auto terug en Tom liep daar
ook. Een omstander wilde met Tom op de foto en vroeg toen aan
leonard om die foto te nemen. Na afloop gaf hij leonard een compliment dat hij zulke mooie foto's maakte. Hij zei (of wist?) niks over
het feit dat hij Spock gespeeld had.
leonard's favoriete Star Trek film is 'The Voyage Home'. Dit vanwege het verhaal, de humor die er in zit, het gebruik van de acteurs
én vanwege de boodschap die de film overbrengt. De leukste scène
in die film vindt hij de scène in de bus waarin Spock de man met de
gettoblaster het zwijgen oplegt. Zijn favoriete Spock afleveringen
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zijn 'Devil in the Dark', 'Amok Time', 'The Trouble with Tribbles',
'City on the Edge of Forever' en 'The Menagerie'. De aflevering
'Trial and Tribble-ations' (D59) heeft hij nooit gezien, maar hij kreeg
op een gegeven moment wél een cheque in de brievenbus omdat
beelden waarin hij te zien was in deze aflevering voorkwamen. Hij
heeft ook meegespeeld in een videoclip van The Bangles. 5uzanna
Hoffs, de zangeres, is de dochter van een vriend van hem en haar
moeder had de video geregisseerd.
Andrew Robinson is naast zijn acteer- en regisseerwerk professor
op een universiteit en mist Garak. Eigenlijk wilde hij geen auditie
doen voor de rol van Garak, maar ze hadden geld nodig en zijn
vrouw Irene heeft hem overgehaald. Als hij haar niet had gehad
zou hij nu nog steeds in luiers rondlopen, hij heeft veel aan haar te
danken. Vóór hij auditie deed (hij heeft ook auditie gedaan voor de
rol van Odo) had hij eigenlijk geen idee wie of wat de Cardassians
waren. Hij is zelf (net als Garak) een beetje claustrofobisch en toen
hij erachter kwam dat hij In zware make-up zou moeten spelen,
kreeg hij wel even de kriebels, maar op het moment dat hij in de
spiegel keek verdween dat gevoel en was hij gek op het karakter. Hij
noemde Garak ook wel schertsend 'Mr. Pickles' (mijnheer augurk).
Voor zichzelf had hij een soort van biografie van Garak geschreven,
zodat hij voor zichzelf een beetje een beeld had van hoe hij de rol
zou gaan spelen. Uiteindelijk is een deel hiervan het boek '5titch in
Time' geworden. Zo had hij zich Garak een beetje 'omniseksueel'
voorgesteld. In de eerste scène die hij heeft met Bashir weet je ook
niet goed wat je moet denken. Paramount werd hier een beetje nerveus van en kwam uiteindelijk met Ziyal op de proppen.
Hij vindt de aflevering 'Empok Nor' én de mirror universe afleveringen niet goed. Garak was psychopatisch en dat soort karakters had
hij al gespeeld en hij vond dat het afbreuk deed aan Garak.
In D59 waren alle karakters gecompliceerd, soms deden ze wat je
van ze verwachtte en soms juist niet. Op TV wordt het verschil tussen goed en slecht soms voorgesteld alsof je ze goed kunt herkennen en uit elkaar halen, maar zo werkt het niet. Kijk maar naar de
aflevering 'Duet'. Een van zijn favoriete afleveringen is: 'In the Pale
Moonlight' .
Hij waardeerde het oogcontact dat hij tijdens de handtekeningsessie
met de fans had heel erg. Hij heeft wel situaties meegemaakt waar
fans denken dat je hun bezit bent, omdat je dagelijks in hun huiskamer verschijnt, maar hier was iedereen erg vriendelijk en voorkomend. De dingen die hij tijdens zijn eerste praatje had gezegd (over
politiek) kun je in Amerika beter maar niet zeggen, je kunt er zelfs
voor opgepakt worden.
In 1994 was er een aardbeving geweest en alle stroom was uitgevallen en iedereen ging naar huis om te kijken hoe het met hun familie was. Omdat er geen stroom was, deden de verkeerslichten het
ook niet en moest je dus oogcontact met je mede-weggebruikers
hebben zodat je van elkaar wist wie voor ging. Iedereen liet hém
voor: hij had zijn make-up nog op! In het begin duurde het wel drie
uur vóór hij uit de make-up stoel kwam, later was dat nog 'maar'
een uur of anderhalf. Colm Meaney (O'Brien) en Alexander 5iddig
(Bashir) waren vaak met vijf minuten al klaar en pestten hem wel
eens. Zijn wraak was echter zoet toen Colm Meaney in de aflevering
'Apocalypse Rising' een Klingon moest spelen.
Dominic Keating stond samen op toneel met Gary Graham. Dominic
is erg blij dat van zijn actie-figuurtje in
ieder
geval
het haar én het kruis 'anatomisch correet' zijn. Hij
hoefde niet te acteren toen een van
zijn
regels
tekst 'ik haat het ruimtepak' bevatte,
want het ding
belemmerde je in je bewegingen en
je kon ook
niet goed horen. De 'whisky' die hij
'Shuttlepod One' drinken, was in
echt koude thee.
In
Amerika

door fans 17 miljoen dollar ingezameld, wat genoeg is om 20 afleveringen van Enterprise te kunnen maken. Het enige dat de geldschieters hiervoor wilden hebben, waren de buitenlandse rechten.
Helaas is Paramount hier niet op ingegaan.
Hij en Gary hebben slechts één scène samen gehad en Dominic
vond dat de 'jurk' Gary goed stond en dat hij zich er erg in op zijn
gemak voelde. Gary heeft ook ooit auditie gedaan voor de rollen
van [aneway (die toen nog een man zou zijn), Odo en 5isko. Over
zijn rol in 'Alien Nation' zei hij zich niks meer te herinneren.
J.G. Hertzier en Robert O'Rei"y maakten er samen weer een dolle
boel van op het toneel. Zo vertelden zij weer de inmiddels overbekende chicken-joke en begon Robert de 'rotsblokken' die op het
toneel stonden op te tillen en hij deed net alsof het héél zwaar was.
Gekscherend vertelden ze dat ze het wel snappen dat Enterprise
beëindigd is: er komen tenslotte geen Klingons in voor! DS9 werd
ook pas beter bij seizoen 4 omdat de Klingons er toen bij kwamen.
En de bekende zin 'To be or not to be, that's the question' was
eigenlijk oorspronkelijk een Klingon spreekwoord dat luidde: 'To
stab or not to stab, that's not even a question'.
Op zaterdagmiddag was de eerste officiële handtekeningsessie. Het
ging dit keer erg snel, voor ik er eigenlijk erg in had, stond ik alweer
buiten. Mensen die ook nog kaartjes hadden gekocht voor de handtekeningen van Brent en Kevin moesten 2x in de rij staan. Een deel
van onze groep had geluk: de vrijwilligers wisten niet allemaal precies hoe het in zijn werk ging en liet een aantal van ons binnendoor
aansluiten.
Zaterdagavond was de kostuumwedstrijd, die altijd veel toeschouwers trekt. Het was deze keer opgedeeld in een deel waarin de
deelnemers alléén hun kostuum toonden, en een deel waarin de
mensen er ook nog iets bij doen (meestal iets van een toneelstuk of
een liedje). Ties Poulisse die bij onze groep hoorde was als Twoface
(uit Batman) en won zowaar de eerste prijs!!! De avond werd afgesloten met een concert dat James Horan gaf. Hij kan best aardig
zingen maar hij zong niet mijn soort muziek en Ik ben dus na 4
nummers de zaal uitgegaan om alvast van het feest te gaan genieten dat op zaterdagavond altijd gegeven wordt.
De zondag zat zoals gewoonlijk ook weer vol met Q&A's, waarvan de leukste dingen al bij de betreffende artiesten verwerkt zijn.
Aan het einde van de middag was de slotceremonie waarin diverse
acteurs een stukje opvoerden of een liedje zongen. Een leuke afsluiting van een gezellig weekend.
Volgend jaar valt Fedcon op 19 t/m 21 mei en wordt het gehouden
in Fulda. Voor meer informatie surf je naar www.fedcon.de
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Lid Worden?
Postadres:

THEFLVINGDUTCH
fanclub is de enige echte
Nederlandse Star Trek vereniging

Telefoon:
Telefax:
E-mail:
Website:

Postbus 135,
3500 AC Utrecht
06 - 55 90 75 43
084 - 7549370
info@tfd.nl
www.tfd.nl

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

Penningmeester
Engelina Wessel

Secretaris
Adrie Baak

2e secretaris/beurscoördinator
René Caminada

Publlc Relations
Frank Maurits

Advertentiewerving
Edwin Verstraaten

Vrijwilligerscoördinator
Ronaid Gordijn

Interne (bestuurs)coördinator
Harm Koopman

Lid worden kan door een briefje te schrijven aan de secretaris van de
The Flying Dutch, Postbus 135, 3500 AC Utrecht. U ontvangt dan
een acceptgiro. Ook kunt u zich aanmelden via e-mail: tfd@tfd.nl en
via de website: www.tfd.nl Na betaling van het lidmaatschapsgeld
(€ 21,50 per jaar) ontvangt u:
• Een lidmaatschapspasje waarmee u korting krijgt bij een aantal
winkels die STARTREKartikelen verkopen (zie onderaan pagina)
• 6 maal ons verenigingsmagazine
• Korting bij bijeenkomsten van de vereniging
• Viaonze websiteactueleinformatie 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.

Het doorgeven van gegevens aan derden

Ledenadministratie
Chantal Scholten
tfd@tfd.nl

Website
Rowdy van der Veen
webmaster@tfd.nl

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

Conventiegroep
Marion Bergen
marion.bergen@12move.nl

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

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.

De volgende personen zijn aanspreekpunt
functies binnen de vereniging:

Redactie
[oyce Geurts
redactie@tfd.nl

voor overige

Opzeggen

Uw lidmaatschapspas is geld waard
De volç;Jende
zakengeven korting op de aangegevenwaren, wanneer u uw FlyingDutch pasjelaat zien. Zorg er dus voor dat u die altijd bij u hebt!
Amerlcan 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 Groenendaal114, 2801 LV Gouda
American Book Centre, The
Eppo Stripspeciaalzaak
Klein Grachtje 18a, 8021 [C Zwolle
Lange Poten 23, 2511 CM Den Haag
Kleine Berg 33, 5611 [S Eindhoven
Drieharingstraat 4, 3511 BJUtrecht
Plevierenlaan 39, 3645 GN Vinkeveen
Card (:,{News strips
Simtasia
De Leidsestraatweg 41d, 3443 BPWoerden
Agnietenstraat 12, 2801 HX Gouda
Nieuwe Haven 116, 2801 EC Gouda
Avenue Carnisse 268, 2993 NL Barendrecht

AGENDA

24 - 25 september 2005

15 - 16 oktober

Screen heroes

FACTSGent

Locatie:
Gasten:

7 - 28 augustus
tripspektakel

Valkenswaard

nfo:
r·~triPspektakel.çib.net

'10 - 11 september

Info:

jaarbeurs, Utrecht
Robert Picardo, Dirk Benedict, Richard Hatch, Marina
Sirtis, Gil Gerard, Marc
Singer, Terry Carter, Orli
Shosan, Erin Gray, Carel
Struycken, Herb lefferson
www.$creenheroes.com

Info:
w~fa._ct$-convention,com

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

Stripbeurs Rijswijk
nfo:

www.stripbeurs.ç_QJTl

30 september - 2 oktober 2005

Bilderberg
Tony

hotel,

Scheve-

Amendola,

Alex

www.utopiasjt~ ...CQJJl

Galileo 7

7 - 18 september
ollectormanla
nfo:

8

Locatie:
Gasten:

www.collectormania.com

Info:

19 - 20 november

Dusseldorf, Duitsland
William Shatner, Vaughn
Armstrong, Casey Biggs,
Richard Herd, Ron B.
Moore, Steve Rankin
'!Yw_w,galjleo7.de

Verzamelaarsbeurs

Utrecht

Info:
,:/!&w,yerzamelaarsbeurs.nl
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Van de Voorzitter
Hallo daar ben ik weer,
Velen onder jullie zullen nog enigszins moeten wennen aan het feit
dat de 'van de voorzitter' stukjes niet meer ondertekend worden
met 'Grand Nagus'. Inclusief de Grand Nagus zelf vermoed ik. Wellicht zal er iemand voor mij ook ooit eens een leuke ( met de nadruk
op 'LEUK' [al) bijnaam verzinnen waarmee ik kan onderteken.
Helaas, helaas, alle acties die we gevoerd hebben en niet alleen wij
maar ST fans over heel de wereld, hebben niet kunnen verhelpen
dat definitief het doek is gevallen voor Enterprise. Ik wil langs deze
kant weer iedereen die aan die acties heeft meegeholpen hartelijk
danken voor de ongelofelijke inzet. Met in het bijzonder toch Frank
Maurits die werkelijk de benen onder zijn lijf vandaan heeft gelopen. Frank toppie!!
Ik moet toegeven dat ik persoonlijk Enterprise zeker niet slecht vond
en ik moet ook toegeven dat ik toch even een krop in de keel kreeg
na het bekijken van de allerlaatste aflevering (Ik ga lekker niks verklappen, neh). Een verlies voor elke Star Trek fan in hart en nieren.
Het is nu aan ons, de fans, of je ze nu 'Trekkies' of 'Trekkers' wilt
noemen om te laten zien dat Star Trek leeft als nooit tevoren. De
fakkel is even in onze handen, even kunnen we onze dankbaarheid
tonen aan al die mensen die ons al die jaren hebben entertained.
Enterprise is dood. lang leve Star Trek!!!
Beste Star Trek Fans ik moet jullie iets vertellen: ik heb gezondigd!
jazeker, ook ik ben ten prooi gevallen aan de nieuwste Star Wars
film. Ik was uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens de première
in de Antwerpse bioscooptempel 'Metropolis'. En het was grandioos; naast een horde journalisten liepen er heel wat verklede mensen rond, waaronder ook de Belgische Nathalie, die regelmatig

Column

Mfty the for~
Euh r mijn excuses... Tot de volgende keer, zal ik maar zeggen.

Marc

urrOPIA

Als je dit leest, zijn de Star Trek gasten voor Utopia VI inmiddels al
lang en breed bekend: Anthony Montgomery en jeffrey Combs.
Ze spelen samen in Enterprise en zullen daar met zijn tweeën vast
boeiend over kunnen vertellen. Daarnaast is jeffrey natuurlijk een
regelmatige verschijning geweest in Deep Space 9, waarin hij als
de Ferengi Brunt en Vorta Weyoun een hoop fans aan zich heeft
gebonden.
Vaak krijgen we de vraag of dat nou lastig is, dat contracteren
van acteurs. Ik heb altijd gezegd dat acteurs regelen het gemakkelijkste is van een conventie organiseren (zolang ze vrij zijn van
werk) en daar sta ik nog steeds achter. Veel en veel moeilijker is bijvoorbeeld het vinden van een goed hotel (een evenement op de
schaal van Utopia hoort namelijk absoluut in een hotel vinden wij
en liefst eentje waar ook de acteurs verblijven). Ga er maar eens
aanstaan om zo'n hotel duidelijk te maken wat je wilt, want verder
dan de gemiddelde bedrijfsvergadering of een Oud- en Nieuwfeest komen ze meestal niet. En als je dat dan voor elkaar hebt,
dan moet je ze nog uitleggen wat voor groep mensen we zijn. De
vergelijking met carnaval werkt altijd het beste. Inmiddels is het
Bilderberg Europa Hotel, waar we dit jaar voor de zevende keer
een evenement organiseren (ons Stargate Event meegeteld) helemaal aan ons gewend. Naar verluid vindt er zelfs ieder jaar een
strijd plaats onder het personeel wie er op de zaterdagavond van
Utopia mag werken. Ik kan het me goed voorstellen: dat is voor
hen tenslotte ook weer eens iets anders dan de dames en heren in
pak van Philips of het zoveelste dronken vrijgezellenfeest.
Een ander probleem waar je tegenaan loopt is hoe de fans over
te halen naar jouw convenlie te komen. Het overgrote deel van
de fans (of die nou van Star Trek of een andere serie zijn) is niet
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met haar mooie kostuums in de prijzen valt tijdens Utopia. Wookies in allerlei soorten en maten,
waarvan één angstwekkend echt en een andere
dan weer werkelijk hilarisch, wel tien Darth Vaders
en een regiment Stormtroopers . Ik moet er ook nog bij vertellen
dat ze mij zover hebben gekregen om in een jedi kostuum rond te
dartelen [Ik hoor nu het geluid van mensen die van hun stoel vallen van het lachen). De film was geweldig. Goed verhaal, prachtige
special effects en de overgang van Anakin Skywalker naar Darth
Vader was zo goed dat ik de dag erop het stof van een oude videoband heb geblazen en nogmaals episode IV (waar het allemaal mee
begon) heb bekeken. Persoonlijk vond ik episode 3 wel de beste
van de serie films die ze de laatste jaren hebben gemaakt, al heb ik
af en toe moeten lachen om de aan astma lijdende robot Generaal
Greivous (zal ik wel verkeerd gespeld hebben). Deze film had voor
mij bovendien één groot voordeel: géén [ar lar. Niks!! Voor diegenen die deze naam niets zegt; een zwaar uit de kluiten gewassen
tweepotig irritant konijn dat was ingehuurd om een beetje grappig
te wezen.
Na deze drukke periode valt er een moment van rust tijdens de
vakantieperiode. Maar wees gerust; achter de schermen van de TFD
blijft men werken aan alle dingen die onze Fanclub zo leuk maken.
Voor fans en door fans! En bovendien staat ons allen in september
alweer heel wat leuks te wachten, zoals jullie al in dit blad hebben
kunnen lezen. Hou zeker onze website steeds goed in de gaten,
want de webredactie zit overal meteen bovenop als het gaat om
actuele dingen. Wat is toch leuk om TFD'er te zijn.

geïnteresseerd in conventies. Het woord alleen al
geeft ze de bibberaties. Dit zijn de mensen die
geen aflevering van hun serie willen missen, alles
op DVD kopen, misschien nog net lid zijn van een fanclub, maar
daar houdt het voor hen wel mee op.
De fans die wel geïnteresseerd zijn, lopen tegen een toegangsprijs
op die best hoog lijkt. Tenminste, totdat je het gaat vergelijken
met een buitenlandse conventie in Utopia stijl of zelfs met bijvoorbeeld een concert of theatervoorstelling (waar je meestal maar
twee uur zoet bent). Maar dan nog: er zijn zoveel leuke dingen en
evenementen in het leven en iedereen moet kiezen. Het blijft dus
moeilijk. Gelukkig heeft Utopia sinds 2000 een grote groep vaste
bezoekers die ieder jaar trouw blijft komen. Een heel groot deel
van deze groep bestaat overigens uit Flying Dutch leden!
Wil je meer weten over Utopia en wat we doen, kom dan eens kijken op onze site: www.utopiasite.com. Utopia VI, ons zesde weekend evenement, wordt gehouden van 21-23 oktober 2005 in
Scheveningen. Gasten zijn naast jeffrey Combs en Anthony Montgomery de van Stargate SG-1 bekende Tony Amendola (Bra'tac)
en Alex Zahara (tot nu toe maar liefst acht verschillende rollen). En
er komen nog meer gasten bij ... misschien zelfs nog wel iemand
van Star Trek!

Stichting Utopia
Disclaimer: De inhoud van deze column is geheel voor de verani
woordelijkheid van de schrijver ervan. De TFD kan op geen enkele
wijze verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden voor hetgeen hierin
gezegd en/oi aangeboden wordt.
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RfPL/CATOR ROOM
The F1vinaOuteh magazines te koop
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volgende bladen zijn na te bestellen bij onze verzendservice. Het kan voorkomen dat een
Ublad 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
September
1995 € 1,00
December
€ ',00
'995
nr 0' van 1996 € 1,00
Jaargang 1997
nr 03 van 1997
nr 04 van '997
nr 05 van 1997
nr 06 van '997

€ 1,00
€ ',00
€ ',00
€ ',00

Jaargang 1998
nr 0' van '998
nr 02 van '998
nr 03 van 1998

€ ',00
€ ',00
€ ',00

Jaargang 1999
nr 01 van 1999
nr02 van 1999
nr 03 van 1999
nr 04 van '999
nr 05 van 1999
nr06 van 1999

€, ,00
€ ',00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ ',00

Jaargang 2000
nr 01 van 2000
nr02 van 2000
nr 03 van 2000
nr04 van 2000
nr 05 van 2000
nr 06 van 2000

€ 1,00
€ ',00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ ',00

Jaargang 2001
nr 01 van 200'
nr 03 van 200'
nr04 van 200'
nr05 van 200'
nr 06 van 2001

€ ',50
€ 1,50
€ ',50
€ 1,50
€ ',50

Jaargang 2002
nr 02 van 2002
nr 03 van 2002
nr 05 van 2002
nr 06 van 2002

€, ,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50

Jaargang 2003
nr 01 van 2003
nr 02 van 2003
nr 03 van 2003
nr 04 van 2003
nr 06 van 2003

€
€
€
€
€

3,95
3,95
3,95
3,95
3/5

Jaargang 2004
nr 0' van 2004
nr 02 van 2004
nr 03 van 2004
nr 04 van 2004
nr 05 van 2004
nr06 van 2004

€
€
€
€
€
€

3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95

Jaargang 2005
nr 0' van 2005
nr 02 van 2005

€ 3,95
€ 3,95

Verzendkosten r/m 3 stulcs €2,2S
Verzendkosten 4 tlm 10 stuks €l,OO
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Hebjij ook spullen of materialen die je wilt
rui/en, verkopen of ben je ergens naar op
zoek? Dan is de Replicator Room precies
wat je zoekt! In deze rubriek kun je namelijk gratis' adverteren!Vul de bon hiernaast
volledig in en stuur hem op naar:
The Flying Durch o. v.v. Replicator Room,
Postbus735, 3500 AC Utrecht
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The Flying Dutch neemt geen verantwoording voor de inhoud van de advertenties
die geplaatst worden in deze Replicator
Room.Advertentiesdie illegale kooienaanbieden worden geweigerd.
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• Amerikaanse NTSC- VHS import
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• StarTrck Uniforms en (gesigneerde) foto's
Rij vaste verzending van series géén vcrzendkosten.
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• Postbux-l l Z. 2180AK Hillegom
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E-mail: inl'o@sony.dcmoll.nl
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Fax: 0252·5255
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• Website: www.sorry.demon.nl
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