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Redactioneel
Beste lezers,
Het is nu september, één van de twee conventies van deze maand is
net achter de rug. New Starcon IV spreek ik nu over: twee gezellige,
maar drukke dagen, zeker aangezien ik er als vrijwilliger aanwezig
was. Nu op naar Screenheroes. Ik ben benieuwd hoe het zal zijn; in
het volgende blad zullen jullie het van me horen. Of beter gezegd:
lezen, want papier spreekt niet...
En natuurlijk is er ook Utopia nog, kort nadat dit nummer bij jul
lie allen in de brievenbus beland is, een 'gouwe ouwe': alweer de
zesde editie van deze conventie. Het blad dat nu voor je ligt, staat
weer boordevol grotere en kleinere artikelen, hopelijk zit er wel
voor ieders gading wat bij. Een van de belangrijkste stukken, in
mijn ogen dan, is het artikel over larnes 'Scotty' Doohan, die helaas
op 20 juli jongstleden dit aardse leven heeft verlaten. Zoals jullie
allemaal kunnen lezen, was hij niet de enige de afgelopen tijd. Ik
wens alle nabestaanden dan ook veel sterkte toe. Voor een keertje
slaan we 'The Founders' over, we zijn alweer bijna aan het einde
van deze serie gekomen: over de laatste van hun zullen jullie in het
volgend nummer verder kunnen lezen. Ook al een paar keer niet
aanwezig was de rubriek 'Tricorder Readings: A Star Trek Fan', bij
gebrek aan inzendingen. We hebben dan ook besloten deze rubriek
niet verder te continueren. Wél in dit nummer, naast het eerder
genoemde: 'Spoek versus Holmes', een technologie overzicht en
nog veel meer.
Veel leesplezier dan ook maar weer,

[oyce Geurts
N.B. De foto aan de binnenkant van de achtercover van het vorige nummer was
gemaakt door Bob Driessen. Bob bedanktl



NIEUWS
Door: Hay/ey E. Ma/aika

Persoonlijke berichten:
Na het overlijden van james Doohan
(Scotty - TOS) kwam het nieuws pas laat op
de Amerikaanse website startrek.com
Niet alleen de fans hebben wereldwijd hun
medeleven getoond op het messageboard,
maar ook de medewerkers van en velen die
met StarTrek te maken hebben, hebben hun
reacties achter gelaten. De reacties van deze
mensen zijn allemaal te lezen op de website:
Riek Berman - Executive Producer, Paula
Bloek - Author, Executive Director Publish
ing, Nickelodeon &: Viacom Consumer Prod
ucts, Michael and
Denise Okuda -
Star Trek produc
tion personnel,
Terry j. Erdmann -
Author, Unit Publi
cist, Eugene 'Rod'
Roddenberry, David C. Fein, Producer,
'Star Trek: The Motion Picture: The Direc
tors Edition', Dan Madsen - Founder van
The Official Star Trek Fan Club &: Star Trek
Communicator Magazine, Larry Nemeeek -
Author and managing editor StarTrek Corn
munciator magazine, Bjo Trimbie - Noted
Trek activist and author of 'The Star Trek
Concordance', judith and Garfield Reeves
Stevens - Authors; Writers Star Trek: Enter
prise, Brannon Braga, Brent Spiner - Data,
TNG, Guy Vardaman - former STARTREK.
COM producer, ST:TNG crew member,
Ron Moore - Executive producer Battle
star Galaetica; Former writer-producer TNG
&: DS9; Co-screenwriter, 'Star Trek: Gen
erations' &: 'Star Trek: First Contact', Rob
ert justman - Producer, Associate Producer
ST &: TNG, Tim Russ - Tuvok, Voy, Mario
Runco, jr. - LCDR USN-Ret. NASA Astro
naut STS-44, 54, 77, Marc B. Lee - Master
of Ceremonies - The james Doohan Fare
weil Star Trek Convention &: Tribute, Hol
Iywood August 27-30, 2004, Renaissance
Hollywood Hotel (en vele malen MC bij Fed
con), Dave Rossi - Associate Producer Star
Trek: Enterprise, Shane johnson - Author of
'Mr. Scott's Guide to the Enterprise' &: 'The
Worlds of the Federation', William Shatner
- Kirk, TOS en George Takei - Sulu, TOS.

james Doohan is niet de enige die is komen
te overlijden. Ook Herta Ware die we ken
nen als 'Yvette Gessard Picard', de moeder
van captain jean-Luc Picard in de episode
'Where No One Has Gone Before.' Ze
komt tot de captain in een visioen als hij
in de gang komt van de Enterprise-D. Vol
ongeloof over wat hij ziet roept jean-Luc
'Maman?' naar haar.
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Ze speelde ook in de films 'Cocoon' en
'2010' en ook nog in televisieseries als ER,
Amazing Stories en The Golden Girls.
Herta Ware is in haar woning in Topanga,
Californië overleden. Ze is 88 jaar gewor
den.
Loulie jean Norman is overleden op 2
augustus, omringd door haar familie. Ze
werd 92 en ze stond al 50 jaar bekend als de
meest foutloze studio soprane in de enter
tainment industrie.
De fans herkennen haar naam vast niet,
maar haar stem is des te bekender. Luister
maar naar de beginsong van The Original
Series en het nummer van The Token's 'The
Lion SleepsTonight.' Ze trad op met namen
als Frank Sinatra, Henry Mancini, Ray Char
les, Bing Crosby en Elvis Presley.
In de film 'Porgy and Bess'hoor je haar stem,
zodra Clara (gespeeld door Diahann Carroll)
begint te zingen. Haar talenten werden ont
dekt in Disneyland's 'Haunted Mansion' als
de piepende schreeuwerige operazingende
'Crazy Soprano Ghost' en haar optredens
met Spike jones en zijn orkest. Ze verscheen
regelmatig in comedy-varietée shows gepre
senteerd door Dean Martin, Carol Burnett
en Dinah Shore.
Op 23 augustus is Broek Peters op 78 jarige
leeftijd komen te overlijden aan de gevolgen
van alvleesklierkanker. Broek kennen we als
joseph Sisko, de vader van Benjamin Sisko
met zijn eigen restaurant en als admiral
Cartwright Star Trek IV: The Voyage Home
en Star Trek VI: The Undiscovered Country.
Peters werd geboren in New Vork en sprak
op de begrafenis van zijn 'Mockingbird' col
lega Gregory Peck in 2003. Zijn stem was
zeer geschikt voor voiceover en animaties.
Peters' echte naam was George Fisher, maar
die heeft hij veranderd in 1953 toen hij
begon met acteren.

----------------------------------------------------------------~~

Nu over naar goed nieuws.

Acteurs.
Kate Mulgrew (Janeway - Voy) speelt, zoals
wel vaker in deze rubriek vermeld, de rol
van Katharine Hepburn van haar kinderja
ren tot aan de liefdes affaire met Spencer
Tracy op haar 27e in het toneelstuk 'Tea at
Five'. Dit toneelstuk heeft zich weer verder
verspreid over de VS; het was bij te wonen
in het Pasadena Playhouse van 28 augustus
tot 2 october. Kate werd voor haar rol geno
mineerd voor een Outer Critics Circle Award
en een Lucille Ortel Award.

Makers van de Star Trek online game, onder
licentie van Nickelodeon &: Viacom Consu
mer Products, hebben aangekondigd dat
niemand minder dan Miehael Okuda het
team komt versterken als ontwerpadviseur.
Dit werd bekend gemaakt op de Star Trek
conventie in Las Vegas, het weekend van
20 augustus. Okuda heeft de unieke grafi
sche interface voor het Star Trek computer
systeem LCARS (Library Computer Access
and Retrieval System) ontworpen. Hij gaat
nu hetzelfde doen voor de interface van
de spellen. Alsmede om de toekomst van
het Star Trek universum te visualiseren, die
plaats vindt 20 jaar na de film 'Star Trek:
Nemesis', zal Star Trek Online updated ver
sies van het LCARSen de nieuwe Starfleet
uniformen uitbrengen. Een eerste concept
print, inclusief een van de interface door
Okuda, werd onthuld in de LasVegas show
en is nu verkrijgbaar via de site. Star Trek
heeft dus toch nog een toekomst.
Okuda was technisch adviseur van de schrij
vers van de zeven Star Trek films en van de
seriesTNG, DS9, Voy zelfs Ent. Hij is ook co
schrijver van de 'Star Trek: The Next Gene
ration Technical Manual', de technische
handleiding van TNG. Zijn bijdragen aan
TNG kregen 3 Emmy nominaties voor Best
Visual Effects. Samen met zijn vrouw Denise
schreef hij de 'Star Trek Chronology' en de
'Star Trek Encyclopedia'. Okuda heeft ook
het embleem voor NASA ontworpen die
de laatste eer betuigt aan de gesneuvelde
astronauten van Apollo 1, Challenger en
Columbia. Dit hangt aan de muur in Mis
sion Control, Houston.
Threshold, de seriewaarin Brent Spiner een
rol heeft wordt vanaf 14 september uitge
zonden door CBSop de vrijdagavond 21:00
uur. Natuurlijk in Amerika.

Star Trek nieuws
Terwijl iedereen dacht dat met het stoppen
van Enterprise het doek voor Star Trek zou
vallen, komt er toch iets nieuws. Er wordt
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een strip uitgebracht die 'The Trek Life'
heet. Deze strip is nieuw op startrek.com en
is gemaakt door cartoonist David Reddick.
David Reddick is een cartoonist die al vele
awards op zijn naam heeft staan en wiens
werk al in kranten, magazines en boeken
is verschenen. Hij heeft 6 jaar bij een dag
blad gewerkt en tekent en schrijft nu voor
de Garfield strips. Hij heeft bij de marine van
de USAgezeten, waarvan 3 jaar in Okinawa,
japan. Hij is van jongs af aan al een grote fan
van Star Trek en in 'The Trek Life' heeft hij
zijn 2 grote passiesmet elkaar versmolten.
'The Trek Life' strip is gebaseerd op drie
jeugdvrienden Carl, Steve en Kate ...
gewone mensen die hun leven leiden en
1 ding gemeen hebben: ze zijn Star Trek
fans!
Carl is fanatiek fan, terwijl Steve wat meer
gereserveerd is en Kate komt net kijken in
de wereld van het fan zijn. 'The Trek Life'
volgt deze fans en hun vrienden op het
werk, thuis en in vriendschappen als ze
het hebben over Star Trek. Star Trek maakt
gewoon deel uit van hun leven.
Hier in Nederland heeft jETIX Magazine in
het septembernummer een top 10 van bui
tenaardse beroemdheden geplaatst. Mr.
Spock is daarbij op nummer 2 beland. Toch
wel tof dat die jonge kinderen zo'n 'oude
bok' uit de oudste Star Trek serie op num
mer 2 zetten.
Tot slot nog even over de conventie in Las
Vegas. In Amerika, 4 dagen lang van 18 t/rn
21 augustus. Vele fans uit alle delen van
de wereld waren op deze conventie aan-

wezig. Maar zij waren niet alleen, een heel
scala aan acteurs was ook aanwezig. Vier
van de vijf captains: Avery Brooks (Sisko
- DS9), Patrick Stewart (Picard - TNG),
Kate Mulgrew en William Shatner (Scott
Bakuia (Archer - ENT) doet geen conven
ties).
De co sterren: LeVar Burton (Geordi La
Forge TNG), Connor Trinneer (Trip Tuc
ker - ENT), Robert Duncan McNeili (Tom
Paris - VOY), Garrett Wang (Harry Kim
- VOY), Rene Auberjonois (Odo - DS9),
Nana Visttor (Kira Nerys - DS9), Armin
Shimerman (Quark - DS9), Marina Sirtis
(Deanna Troi - TNG, Michael Dorn (Worf
TNG, DS9), Brent Splner, Robert Beltran
(Chakotay - VOY) en de terugkerende ster
ren: Rosallnd Chao (Keiko O'Brien - TNG
DS9), Penny johnson-jerald (Kasidy Yates -
DS9), john de Lancie (Q - TNG, VOY, ENT),
Gary Graham (Soval - ENn, Gwynyth
Walsh (B'Etor - TNG), james Darren (Vic
Fontaine - DS9), Vaughn Armstrong (Admi
ral Forrest - ENn, Martha Hackett (Seska -

VOY), Grace Lee Whitney (Yeoman Rand
- TOS), Robert Walker Jr. (Charles Evans),
Max Grodenchik (Rorn, DS9),Chase Mas
terson (Leeta - DS9), Casey Biggs (Damar
DS9), jeffrey Combs (Weyoun - DS9, Shran
- ENT,etc.). Erwas ook een gastacteur aan
wezig: Clint Carmichael, beter bekend als
de eerste Nausicaan in Tapestry. En een
schrijfster: Kristine M. Smith. Zij heeft het
boek 'DeForest Kelley: A Harvest of Memo
ries' geschreven.
Dat is nog eens een grote Star Trek conven
tie. Tja dat kan ook alleen maar in Amerika.
Daar hebben ze het geld om zoveel acteurs
bij elkaar te krijgen.
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MOUNTAIN TAl~
Beste fans, ~ De release van En~erprise4 heeft helaas enige vertraging opgelo

pen en is verschoveri naar februari 2006.
Terwijl ik dit schrijf, zijn we in samenwerking met TFD bezig een
mooie stand te bouwen voor het Screenheroes event. Tegefl de (
tijd dat dit blad verschijnt hoop ik dat het een mooi evenemen
is geworden waar iedereen tevreden op ter~g kan kijk'en en het
een goed voorbeeld is van de samenwerking tussen TFD en Para
mount.
Ik ben in ieder geval blij dat er een evenement bij is waar de fans
weer hun Star Trek hart op kunnen halen.

Dave van Velzen
tPfoduçt Manage~ Star Trek
Paramount Home Ente tai ment

Janeway: The Son'a, the Borg, the Romu/ans; you a/ways get the
eas'Yassignments.
Picard: fust /ucky, / guess.

Met betrekking tot de nieuwe Star Trek producten, kan ik helaas
nog niet melden dat er een nieuwe film ofserie in de maak is. Het
blijft nog angstvallig stil vanuit Hollywood.

Disclaimer: De inhoud van deie column Is geheel voor de verantwoordelijkheid
van deschrijver ervan. DeTFDkon op geenenkelewijze verantwoordeliJkof aan
sprakelijk gehouden voor hetgeenbierin gezegd enlof aangeboden wordt.

Wel nieuw zijn de limited edtion boxed set van The Orginal Series,
Enteprise seizoen 3 (beide vanaf oktober in de winkel) en de
releasevan de special edition van Nemesis (24 november). Uiter
aard weer boordevol extra's.

TFD magazine ".~--------------------------------------------------------------~



In memoriam: James IScotty r I
Door: Kirsten B/oemsmo
Foto's: Kirsten B/oemsmo

Op woensdag 20 juli 2005 is larnes Doohan op 85-jarige leeftijd
overleden. Zijn gezondheid was de laatste jaren al niet zo best en
uiteindelijk is hij aan zijn laatste reis begonnen (zoals het ontbijt
nieuws van RTL4zo mooi wist te zeggen).

[ames werd geboren op 3 maart 1920 in Halifax, Vancouver,
Canada. Zijn moeder was naaister en ze maakte kleren voor het
gehele gezin. Zijn vader was apotheker, dierenarts en tandarts.
[ames' vader wilde graag in het leger, maar daar vonden ze dat ze
meer aan hem hadden in het burgerleven. Om zijn verdriet hierover
te vergeten, raakte hij uiteindelijk aan de drank.

[ames had twee oudere broers, William en Thomas, en een oudere
zus, Margaret. Zij zijn in Belfast geboren. Toen de moeder van larnes
zwanger van hem was, zijn ze naar Canada verhuisd omdat de situ
atie in Beltast zo slecht werd voor katholieken.

AI toen hij jong was kon hij heel goed accenten nadoen. Omdat zijn
vader steeds meer ging drinken en larnes niet met hem overweg
kon, verliet hij het ouderlijk huis al op vrij jonge leeftijd om in dienst
te gaan. Tijdens de oorlog is hij zijn rechter middelvinger kwijtge
raakt ('gave Hitier the finger' zoals hij het zelf zo mooi zegt in zijn
boek 'Beam me up Scotty'). In Star Trek hebben ze altijd een 'stand
in'-hand gebruikt als hij de transporter bediende. Er zijn slechts een
paar afleveringen waarin je kunt zien dat hij deze vinger mist: in
The Trouble With Tribbles' als hij zijn armen vol heeft met Tribbles
en in 'Catspaw' als hij de phaser op Kirk en Spock richt in de kerker.
Hij heeft in de oorlog vlieglessen gehad (maar heeft nooit een offi
cieel brevet gehaald) en was aan het eind van de oorlog gestatio
neerd in Dordrecht, Nederland.

Na de oorlog zocht hij werk en kwam bij de radio terecht, waar hij
een demo opnam. Toen hij voor de allereerste keer zijn eigen stem
hoorde vond hij die vreselijk. Hij kwam op het idee om acteerlessen
te gaan volgen. Naast acteren, deed hij later ook veel radiowerk.

Bijna had hij nooit in StarTrek meegespeeld. Nadat hij al gecast was
voor een aantal afleveringen, krabbelden de producers terug omdat
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ze vonden dat ze toch geen engineer nodig hadden. Toen de agent
van [ames dit hoorde heeft hij het voor elkaar weten te krijgen dat
larnes tóch werd aangenomen. Uiteindelijk bleek zijn rol erg succes
vol en kwam hij in beeld terwijl ze het net zo goed hadden kunnen
afdoen met alleen een stem over de intercom. 'Bearn me up Scotty'
is een wereldberoemde zin geworden, hoewel deze term nooit op
deze manier in de serie is uitgesproken. Verder stond Scotty bekend
als 'The Miracle Worker'. Dit door méér tijd op te geven voor een
reparatie dan eigenlijk nodig was, waardoor het leek alsof hij zich
zelf iedere keer weer overtrof.

Na Star Trek speelde [arnes mee in een paar films en televisieseries
(waaronder natuurlijk de Star Trek films zelf én in een aflevering
van The Next Generation: 'Relics'). Vaak werd hij gecast (bijvoor
beeld in de soap The Bold and the Beautiful') vanwege het feit
dat hij scouy gespeeld had en omdat hij een Schots accent moest
nadoen, iets wat hem nogal frustreerde. Maar het vinden van werk
was evengoed moeilijk en regelmatig maakte hij zich zorgen over
de manier waarop hij zijn rekeningen moest betalen. Gelukkig kwa
men er rond 1973 conventies! In augustus 2004 deed hij zijn laat
ste conventie, 'the [arnes Doohan Farewell Convention &: Tribute'
in LosAngeles. Tevens was dit de viering van de onthulling van zijn
ster op de Hollywood Walk of Fame.
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t
Joohan

Ik ben blij dat ik larnes ooit
nog heb mogen ontmoeten.
Dit was in september 1996
tijdens mijn allereerste Star
Trek Conventie in de Doelen
in Rotterdam. Hij zag er goed
uit, was vrolijk en je kon merken
dat hij zich echt op zijn gemak
voelde. Op toneel vertelde
hij van alles en nog wat,
ook over zijn belevenis
sen in de Tweede Wereld
oorlog én zijn afkeer
(destijds) van William
Shatner (Kirk). Het was
een 2-daagse conven
tie en op de eerste
dag heb ik gelijk een
foto met zijn hand
tekening gehaald.
Hij poseerde ook
heel aardig voor
een goede foto.
De volgende dag
ging ik wéér naar
hem toe, ditmaal
om het program
maboekje te laten
signeren. 'You
were here yes
terday!' zei hij. Ik vond
het leuk dat hij mij nog nero
kende tussen de vele honder
den mensen die hij die dagen
heeft zien langskomen.

Loulie JeanNorman, 12 maart 1913 - 2 augustus 2005.

lie is van Neil Norman, wat ik wel vermoed. Met veel moeite heb
ik deze ene foto kunnen vinden op internet.
Ik ben bang dat ik het
hier bij zal moeten
laten; Star Trek ver
liest hierbij één van
zijn grootste zange
ressen, een stem die
wij allen denk ik met
warmte in ons hart
zullen beluisteren
als wij weer eens het
thema van The Ori
ginel Series horen.

Door: ieroen Bakker

Loulie Jean Norman was de Soprano die het originele Star Trek
Theme zong van Alexander Courage. Dit deed zij zonder woor
den, ondanks dat StarTreks 'Founder' Gene Roddenberry een tekst
heeft geschreven voor deze melodie, een tekst die overigens nooit
gebruikt is bij één van de afleveringen.

Norman heeft onder andere gezongen met Elvis Presleyen Frank
Sinatra. In een attractie van het Disney thema park, 'The Haun
ted Mansion', is zij de stem achter de 'opera-singing phantomess'
welke zij geheel zelf heeft geïmproviseerd. Gordon [enkins was
haar vaste 'arrangeur' en zij heeft veel met hem samen gewerkt.
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Emergency Mail Hologram
Bestelezers,
Hier ben ik weer, uw oude en vertrouwde EMH. Ook ditmaal is er wat
post mijn kant uitgekomen. De eerste twee zaken zijn binnengekomen
rond de tijd dat het vorige nummer van mijn favoriete magazine in
productie ging.

Beste redactie,
Omdat ik al vanaf mijn jeugd een Star Trek fan ben, heb ik mijn
dochter aangestoken met dit virus :) ze is dan ook al een paar jaar
lid van The Flying Dutch.
Omdat ik altijd al in SFgeïnteresseerd was, was ik ook erg verrast
toen ik op een rommelmarkt een stripverhaal van Star Trek tegen
kwam. Ik wist niet dat die bestonden.
Bijgaand stuur ik een afbeelding van de voorkant.
Hij komt van uitgeverij de Vrijbuiter B.V. te Tilburg, binnenin staat
ook nog Paramount copyright 1978.
Kunnen jullie mij vertellen of dit toevallig een uniek exemplaar is?

Met vriendelijke groet,
Marja van Haaren

Het antwoord zal vast wel ergens in de Starileet Historical Database
staan. Echter ik wil het u natuurlijk niet voorkauwen... Weet iemand
van u geachte lezers het antwoord op de vraag van mevr. van Haaren?
Laat dit dan weten aan mij en ik zal het aan haar doorgeven... U
kunt mij bereiken via de redactie op het welbekende e-mail adres
redactie@tfd.nl

Oevolgende inzending is van dhr. Brakels.Hij heeft wel een zeer bijzon
dere juwelier ontdekt. (Noot voor mezelf: ik moet mijn goede vriendin
Seven over het bestaan hiervan inlichten.)

Strlp",album Nr. 2

IK HE8 VANNACHT
GEDROOMD DAT IK
IN BEO LAG MET DIE
BLONDE UIT ABBA _
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Juwelierszaak, gezien in Leiden (Founders
Homeworld). Gespecialiseerd in 'implants'?
Heren, pas op, als u met uw aanstaande langs
deze zaak loopt. Uw dame wordt ongetwij
feld door een onzichtbare tractorbeam naar
de etalage getrokken. En eenmaal daar aan
gekomen: Resistanceis futiIe!

Tot slot nog een inzending voor de scenario
wedstrijd. Nu de termijn voor verdere inzendin
gen verstrekenis, kunnen mijn vrienden van uw
redactie zich gaan buigen over welk idee het
best/leukst/meest origineel is. Wie de winnaar
is, zal in het volgendenummer van uw clubblad
bekendgemaakt gaan worden.

Geachte redactie,
Ik zou een Startrek serie willen zien die zich
ongeveer in de 25e eeuw afspeelt. Er moeten hightech ships en
wapens in voorkomen. De brug bemanning moet bestaan uit 1
captain, mens, Number One, Vulcan, wetenschappelijk officier,
androide, wapenofficier, Klingon, technica I officier, nieuw ras, een
adviseur, Betazoid en een jurist van de Federation, een mens.

Overige bemanning bestaat uit 12 verschillende rassen.
Een commando away team bestaat uit 10 groepen van 5 man per
schip, allemaal genetisch gemoderniseerd.

Het verhaal gaat over een oorlog waarbij de Federation, Remus en
vrije koloniën worden bedreigd. De Klingons horen nu ook bij de
Federation, nadat ze door een burgeroorlog verzwakt zijn.

De vijanden zijn de [ern Hadar, Species 49, de Borg en nog onbe
kende vijanden.

DAPHNE

Het verhaal gaat ook meer over de Academie waar de leerlingen
getraind worden.

Af en toe geven leden van de bemanning van de Firestorm (naam
van het schip) gastcollege op de academie. Er zijn ook meer dan 50
ruimtestations in het universum waar het schip kan aanleggen voor
ontspanning en voor reparaties.

Met vr.gr. M. Land

Dit was het weer voor dezekeer.Ik hoop dat u allen, zoals gebruikelijk,
genoten heeft van mijn bescheidenrubriekje en natuurlijk van de rest
van dit blad ook een beetje.

UwEMH

Column urrOPIR
De plannen voor Utopia VII zijn al ver gevorderd! Inmiddels hebben
we al drie acteurs gecontacteerd en daar blijft het natuurlijk niet
bij. We hopen minstens een of twee van hen op Utopia VI aan te
kunnen kondigen. Daarnaast hebben wij in het programmaboekje
van Utopia Veen extra evenement aangekondigd. Het heeft even
geduurd, maar dit gaat nu zeker gebeuren. Met het schrijven van
deze column laat de aankondiging nog op zich wachten, maar met
het lezen van de column? Ga snel kijken op onze (bijna nieuwe)
website en zie wat wij gepland hebben op 25 maart om het voor
jaar 2006 te vieren! Neem in ieder geval wat bescherming mee. We
hebben vernomen dat er wat ruige gasten zullen zijn ...

Daarvoor vindt echter natuurlijk nog HET SciFi feest van 2005
plaats!
Utopia VI belooft weer een super shindig te worden. Inmiddels weten
de meeste loyale fanswel wat ze kunnen verwachten, maar we gaan
natuurlijk meer doen! Acteurs gaan overdag EN de zaterdagavond
weer spannende dingen doen, het Uars Panel zal wederom op zon
dag plaatsvinden, we organiseren workshops, quizzen, er zijn vele
handelaren aanwezig en nog veel meer!

Ook bieden we een nieuw extraatje. Je kunt nu al op de vrijdag
avond kaarten kopen voor Utopia VII en ons mysterieuze evene-
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ment op 25 maart 2006 (wat nu overigens niet zo mysterieus meer
zal zijn)! Daarmee word je als loyale bezoeker nog meer beloond!

Het soort kaart? Nou, je kunt al naar binnen vanaf 15 euro! Dus
voor de arme studenten onder ons, een handtekening halen kan
dan, maar Q&A's bezoeken kan niet. Wil je echter voor de ECHTE
Utopia experience gaan, neem dan in ieder geval een dagkaartje.
You won't regret it!

Dus wat gaan we bieden?
• Utopia VI met workshops, gezellige acteurs, handelaren, foto

en handtekeningensessies, quizzen, disco & parties etc. ete.
• Het mystery event op 25 maart, pack your gun ...
• Utopia VII in oktober 2006 met zeer gave gasten, een grote ver

rassing, alles wat je van ons gewend bent en nog veel meer!

Tot Utopia!

D/selalmer:DeInhoud van dezecolumn Isgeheel vaar de verantwoordelijkheid van
de schrijver ervan. De TFDkan op geen enkelewijze verantwoordelijk of aanspra
kelijk gehouden voor hetgeenhierin gezegd en/ot aangeboden wordt.

~~-------------------------------------------------------------------
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Va a rg e Ie ze n
Titel:
Auteur:
ISBN:

Worlds of Star Trek Deep Space Nine Vol.l
Una McCormack & Heather [arrnan
0-7434-8351-0

Door: Paul Ploeg

Titel:
Auteur:

Star Trek - S.C.E: Wildfire
J. Steven Vork & Christina F. Vork
Keith R.A. DeCandido - David Mack
0-7434-9661-2ISBN:

In tegenstelling tot zijn voor
ganger, Foundations, is deel
zes in de serie Star Trek - S.C.E
Wildfire, geen compleet ver
haal, maar is het samengesteld
uit twee korte verhalen en één
wat langer verhaal. Het eerste
verhaal, 'Enigma Ship', gaat
over de vermissing van een
aantal ruimteschepen waaron
der één van Starfleet. De U.S.S.
DaVinci wordt er op af gestuurd
en ontdekt dat de schepen
opgenomen zijn in een holo
grafisch schip. Aan de beman
ning van de DaVinci de taak om
die schepen eruit te krijgen en
de bemanningsleden ervan te
overtuigen dat niets daar echt
is, maar dat alles er holografisch
gecreëerd is.

'War Stories' vertelt de belevenissen van een aantal bemannings
leden van de DaVinci gedurende de oorlog met de Dominion. Zo
lezen we onder andere hoe doctor Elisabeth Lense tijdens gevech
ten met [ern'Hadar schepen in haar eentje de ziekenboeg moet zien
te runnen omdat de rest van het medisch personeel reeds is gesneu
veld.

Het grootste gedeelte van dit boek wordt ingenomen door het ver
haal met dezelfde titel als het boek; 'Wildfire'. De DaVinci krijgt de
opdracht om de in nood verkerende U.S.S.Orion uit de problemen
te helpen. Deze zit vast in de atmosfeer van de gasplaneet Galvan
VI. Speciaal hieraan is dat de Orlon met een experiment bezig was
om de gasplaneet te veranderen in een zon. Dit wilde men doen
met een prototype apparaat genaamd 'Wildfire'. Dat dit tot pro
blemen gaat leiden merkt de bemanning van de DaVinci al gauw
wanneer ze zelf met schip en al in de atmosfeer vast komen te zit
ten vlakbij de Orion. Als dan ook nog blijkt dat er intelligent leven
is op Galvan VI dat niet bepaald meewerkt, is het rampenscenario
compleet.

Vond ik deel vijf van Star Trek S.C.E. al goed, deel zes is nog beter.
Het concept voor 'Enigma Ship' is heel origineel. 'War Stories' is
heel leuk om te lezen, vooral omdat er niet zoveel technische ingre
diënten in zitten en je wat over het verleden van de huidige beman
ningsleden komt te weten. Nadeel van 'War Stories' is dat het
eigenlijk beter in het boek 'Tales of the Dominion War' past dan in
dit boek. 'Wildfire' steekt er van de drie verhalen met kop en schou
ders bovenuit. Het bevat alles wat een verhaal goed maakt. De plot
is uitstekend. De morele discussies tussen de bemanningsleden en
de relationele verhoudingen binnen de bemanning worden geloof
waardig beschreven. Voor de lezers die de S.C.E.verhalen voor het
eerst lezen zal de hoeveelheid technische feiten die gebruikt wor
den iets zijn waar men even aan moet wennen. Voor degenen die al
wel bekend zijn met dit Star Trek genre is dit boek een must.

In het vervolg op het verhaal
beschreven in het boek 'Unity'
door S.D. Perry gaat Pocket
Books verder in de reeks ver
halen over Deep Space Nine
met een serie van drie boeken,
waarin beschreven wordt hoe
het leven op de diverse werel
den van Deep Space Nine ver
der gaat. In het eerste deel zijn
het Cardassia en Andoria die
de spits af mogen bijten. In
'The Lotus Flower', geschreven
door Una McCormack, hebben
Miles en Keiko O'Brien zich net
gevestigd op Cardassia. Keiko
heeft de leiding van een pro
ject op zich genomen dat ten
doel heeft de flora in de pro
vincie Andak op Cardassia weer
op te bouwen. Dat gaat echter niet zonder problemen. Cardassia
is verdeeld in twee kampen. Het ene kamp is voor de pas opge
bouwde democratie en probeert het oude spiritualisme van Car
dassia weer nieuw leven in te blazen, onder andere onder invloed
van de Bajoraanse Vedek Yevir. Het andere kamp is voor het oude
systeem van voor de bezetting van Cardassia door de Dominion en
wenst geen invloeden van buitenaf, zeker niet van de Federatie of
Bajor. De voormalige kleermaker van DS9, Garak, staat ondertussen
president Ghemor van Cardassia bij, met het in stand houden van
de fragiele democratie. De situatie op Cardassia dreigt uit de hand
te lopen als een antidemocratische zelfmoordenares zichzelf dreigt
op te blazen in een met mensen gevuld gebouw tijdens het bezoek
van Vedik Yevir aan Cardassia. Alle zeilen moeten bijgezet worden
om de democratie in stand te houden.
Terwijl de O'Briens en Garak hun problemen hebben tijdens de
wederopbouw van Cardassia, heeft de Andoriaanse vaandrig Thi
rishar ch'Thane, kortweg Shar, zijn eigen problemen in 'Paradigm'.
Shar moet de consequenties ondergaan van zijn keuze voor de mis
sie in het Gamma kwadrant in plaats van mee te gaan met zijn
bondgenoten naar Andoria en daar nakomelingen ter wereld te
brengen. Door die keuze heeft één van die bondgenoten, tijdens de
afwezigheid van Shar, zelfmoord gepleegd. Shar wordt hier mede
verantwoordelijk voor gehouden. Shar besluit om terug te gaan om
alsnog aan een aantal van zijn plichten te voldoen. Bij aankomst op
Andoria wacht hem niet bepaald een warm en hartelijk welkom.
Bovendien zit zijn moeder ook in de problemen. Men wil haar afzet
ten als ambassadeur bij de Federatie. Bovendien is er een politieke
beweging in opkomst die voor verandering in de samenleving op
Andoria is. De situatie bereikt een climax als de moeder van Shar
ontvoerd wordt door mensen van die beweging.

Dit boek heeft twee ijzersterke verhalen in zich met bijna hetzelfde
thema; verandering. Dat gaat op beide werelden niet snel en niet
gemakkelijk. Beide schrijvers zijn er prima in geslaagd om dat goed
weer te geven. Grootste pluspunt van 'The Lotus Flower' is de wijze
waarop beschreven wordt hoe Garak zijn plaats in de politiek van
Cardassia probeert te vinden. 'Paradigm' blinkt daarentegen uit
door de complete beschrijving van hoe de samenleving en cultuur
op Andoria in elkaar zitten. Laat deel twee maar verschijnen .
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Titel:
Auteur:
ISBN:

Star Trek - Tales of the Dominion War
Diversen
0-7434-9171-8

Regelmatig brengt Pocket Books
compilaties op de markt met
een bepaald thema. Voorbeel
den hiervan zijn onder andere
'The Livesof Dax' en 'Prophecy
and Change'. Ook de jaarlijkse
versies van door fans geschre
ven verhalen in de 'Strange New
Worlds'-reeks behoren hiertoe.
Vaak zijn het boeken met ver
halen die vallen in de categorie
'Meer van hetzelfde'. Daarom
was ik ook wat sceptisch toen
dit boek in de schappen van de
boekwinkel lag. Maar aangezien
het thema van dit boek me wel
aansprak heb ik het toch aan
geschaft. Het boek bevat, zoals
de titel al zegt, verhalen over de
oorlog met de Dominion. Uit
elk Star Trek boekengenre is een verhaal genomen, aangevuld met
een aantal andere verhalen die niet direct aan een bepaald serie
zijn toe te kennen. Het resultaat is een verzameling verhalen met
daarin alles beschreven wat zich in een oorlog kan voordoen. Van
de aanval van de Dominion op de nietsvermoedende bewoners van
Betazed in 'The Ceremony of Innocence is Drowned' tot het voor
eigen rechter spelen door een Starfleet officier en een Cardassian
soldaat in 'Requital'. Het zijn verhalen van politieke intriges, angst,
hoop en wanhoop. Hoewel er van de in totaal twaalf verhalen toch
wel een aantal zijn, zoals bijvoorbeeld de aanval van de Breen op
de aarde, die in de eerder genoemde categorie vallen, is dit boek
zeker het lezen waard. Vooral het verhaal van David Mack over de
Picard-kloon Shinzon getiteld 'Twilight's Wrath' en het verhaal van
de Klingon commander Klag, 'A sung weil Song', van Robert Green
berger zijn verhalen die er, in vergelijking met de andere verhalen,
bovenuit steken.

Titel: Star Trek - Voyager: Spirit Walk -
Old Wounds
Christie Golden
0-7434-9258-7

Auteur:
ISBN:

Titel: Star Trek - Voyager: Spirit Walk
Enemy of my Enemy
Christie Golden
0-7434-9257-9

Auteur:
ISBN:

In 'Old Wounds' is het zes maanden na de terugkeer van Voyager
in het Alfa-Kwadrant en captain Chakotay neemt voor het eerst het
commando over Voyager op zich. Echt op zijn gemak voelt hij zich
niet, want op het hoofdkwartier van Starfleet kijkt men met arg
waan tegen hem aan vanwege zijn Maquis-verleden. Vandaar dat
Starfleet commander Ellisheeft aangesteld als 'First officer' in plaats
van de door admiraal Janewayvoorgestelde Tom Paris.Ellis is name
lijk een officier die alles volgens de door Starfleet opgelegde regels
doet. De eerste missie lijkt op het eerste gezicht een vrij gemakke
lijke: Voyager moet een groep kolonisten terug naar hun planeet
brengen die zij vanwege de oorlog met de Dominion moesten ver
laten. Ze worden hierbij vergezeld door Sekaya, de zuster van Cha
kotay. Alles lijkt goed te gaan totdat ze bij die planeet aankomen.
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Erblijkt heel veel niet te kloppen
en heel veel dingen uit het ver
leden van de bemanning van
Voyager en het Maquis-verle
den komen bij Chakotay en een
aantal andere bemanningsleden
van Voyager weer naar boven.
Bovendien blijkt ook cernman
der Ellis niet te zijn wie hij wer
kelijk is. Vlak na aankomst op
de planeet worden Chakotay
en Sekaya gevangen genomen
door de Cardassian kamparts
Crell Moset, die Chakotay eerder
tegenkwam als hologram een
paar jaar daarvoor aan boord
van Voyager. Moset wordt hier
bij geholpen door de grootste
vijand van de Maquis, een Bajo
ran genaamd Arak Katal. Deze
verraadde de Maquis, waardoor de Maquis bijna compleet werden
uitgeroeid door de Dominion. In 'Enemy of my Enemy' lezen we
waarom Chakotay en Sekaya gevangen worden gehouden. Katal is
echter geen Bajoran. Hij is een ex-Changeling die er door de Domi
nion uitgegooid is en van zijn krachten is beroofd vanwege het
verraad. Moset moet de Changeling helpen zijn krachten terug te
krijgen. Ook is Moset bezig met het creëren van een superras waar
bij hij het 'Sky spirit'-DNA van Chakotay en Sekaya nodig heeft.
Aan boord van Voyager hebben Harry Kim en de nieuwe Trill-doctor
[arern Kaz ondertussen de handen ineengeslagen en verzetten zich
in het geheim tegen de zich als Chakotay voordoende Changeling.
Hierbij roepen ze de hulp in van Tom Paris en admiral Janeway. Dit
alles leidt tot een spannende ontknoping waarbij slachtoffers lijken
te gaan vallen.

Na het eerste ietwat teleurstellende tweeluik van Voyager, 'The
Homecoming' en 'The Farther Shore', had ik gehoopt dat dit twee
luik beter zou zijn. Helaas vind ik dat dit niet zo is. De verhaallij
nen hadden wat origineler en wat minder voorspelbaar gemogen.
Met name het hergebruik van 'het ontnemen van de krachten van
een Changeling' hebben we al een keer eerder bij Odo gezien in
Star Trek - Deep Space Nine. Ook het wederom gebruiken van
Crell Moset is een voorbeeld hiervan. Het zogenaamde bijverhaal
over de dochter van Tom Paris en B'Elanna Torres wordt jammer
genoeg ver naar de achtergrond gedrukt. Daar had veel meer mee
gedaan kunnen worden. Hopelijk gebeurt dat in een volgend deel.
Ondanks deze negatieve aspec
ten van het verhaal zijn er wel
degelijk pluspunten te vermei
den. Het verder uitdiepen van
de 'Native American' -achter
grond van Chakotay en Sekaya
en hun Sky-spirit verleden is heel
erg goed. Briljant is de manier
waarop beschreven wordt hoe
doctor [arem Kaz wraak neemt
op Crell Moset voor de dood
van de vrouw van een vorige
gastheer van de symbiont Kaz,
door toedoen van Moset. Voor
de fans van Star Trek - Voya
ger is dit tweeluik zeker wel een
aanrader. Andere Star Trek-fans
kunnen beter boeken uit een
ander Star Trek-genre kiezen.

~~---------------------------------------------------------------
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Holo-dinges
Door: Marc Ghijsels
Hologram, holodeck, holografische dokter, holografische plaatjes.
Dingen die niet meer zijn weg te denken uit de moderne Sci Fi films
en series. leuk om naar te kijken toch? Maar voor mij hangt er ook
nog eens een sentimenteel gevoel aan.
Wie kent 'm nog, die '3D Viewmaster'? Van die ronde schijfjes met
plaatjes van Disney's Mary Poppins en Mickey Mouse in 3D, waar
mee je het gevoel kreeg dat je in de diepte kon kijken. Daarna kwam
de filmindustrie met de eerste indrukwekkende holografische beel
den, denk maar aan de eerste Star Wars (tegenwoordig moet je die
episode 1 noemen), een 20 cm hoog hologram van Carrie Fisher
als Princess leia (dat mens in het wit, met dat koptelefoonachtig
kapsel) 'Help me Obi Wan Kenobi ... !' Daarna kwamen ze ook in

series voor denk maar aan TNG: het befaamde en ongeëvenaarde
Holodeck.
Een hele grappige vond ik zelf 'Rimmer' uit Red Dwarf. En Orlando
jones uit de meer recentere film 'The Time Machine'. En dan mag
ik uiteraard Robert Picardo niet vergeten als de EMH. Daar tussenin
waren er ook nog van die cheesy 3D films zoals die draak van een
film met Michael [ackson die in Disneyland Parijs heeft gedraaid, of
[aws in 3D.
Geweldig, al die mafkezen (ja, ja, ik was er ook ééntje van) die met
een lullig kartonnen brilletje met één rood- en één blauwgekleurde
lens in een bioscoop zaten.
De eerste holografische beelden stammen uit 1947. En een zekere
Stephen Benton werkte in de zestiger jaren voor Polaroid reeds aan
een holografische TV!
Hologrammen werden eige-
lijk wat populairder en beken
der toen de Amerikaanse
Credit card company Master
Card begin jaren 80 deze ging
gebruiken om namaak tegen
te gaan. Bovendien zagen ze er
nog stoer uit ook.
Welk zichzelf respecterend
winkelcentrum heeft niet zo'n
winkel waar ze van die dure
Holefoto's verkopen van die
renkoppen of een kraan waar
water uit lijkt te stromen als je er
voorbij wandelt? Hologrammen
waren plots niet alleen Sci Fi en
knullige plaatjes maar ook kunst
geworden. De Segaconsole Hologram TimetravelIer was helaas een
kort leven beschoren. Niet echt holotechniek maar wel cool! Tegen
woordig is er zelfs een bedrijf dat hologrammen op voedsel kan
printen zoals lollies en sushi!
Maar zoals alles wil de mens meer en beter. De plaatjes van lopende
kranen en knipogende meisjes zijn uit de mode geraakt en is men
gaan denken aan holografische videobeelden. Eén van de meest
recente voorbeelden is de japanse Holofoon, waarmee je de andere

.r<-,a.t, ,. .
1idl.,W'

Dit is het eerste tuil color holo
gram door Dr. Stephen A. Ben
ton, Herbert Mingace, Jr.and
William R.Walter, lhe Polaroid
Corporation, in 1979.(Foto: S.A.
Benton, uit het Mil Museum,
Cambridge, Massachusetvs)
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persoon van links naar rechts en van onder tot boven kunt bekijken.
Als je op de tippen van je tenen gaat staan, kun je misschien zien of
die kerel aan de andere kant van de lijn al kaal begint te worden aan
de bovenkant (Als dat geen vooruitgang is!).
Echte boortechnieken zijn uiteraard heel anders dan in de film. Daar
heb je geen set voor nodig maar een heuse stofvrije ruimte, een
zgn. 'Clean Room'
De echte technische
benadering ga ik jullie
besparen, die moet je
maar eens opzoeken
op het internet, maar
eenvoudig gezegd
gebeurt het als volgt:
je kaatst een laser
straal van ene object
naar het andere object R" ... ne.ae.m
door een tweede straal

.'rtor ...... Spll".r

te kruisen op het eer
ste object en van spie
gel naar spiegel, enz.,
enz.
De befaamde truc met
de spiegel dus.
http://www.holop

hile.com/about.htm
Zelfs een eenvoudige uitleg is niet eenvoudig.
Het grootste struikelblok van deze techniek isvooralsnog het feit dat
er geen enkel ander licht aanwezig mag zijn tijdens een opname en
dat het object volledig moet stilstaan. Onlangs zijn er een aantal
kunstenaars die de zaken weer uit een andere hoek bekeken, zo te
zeggen uit de 3600 hoek, zich met holografie gaan bezighouden
Zij plaatsten tientallen camera's in een grote cirkel en lieten deze
met een verschil van een duizendste van een milliseconde na elkaar
opnames maken.
De resultaten waren fenomenaal! Prachtige 3D beelden van objec
ten 'bevroren' in tijd. Met deze zgn. 'Freeze frame' fotografie kan
men tot 10 beelden per seconde vastleggen en zo ook bewegende
objecten vastleggen op film en dan ook weer versneld voor of ach
teruit spoelen. Denk maar aan de snelle beelden van een rottende
appel of een vallende druppel die we allemaal wel eens op National
Geographic hebben gezien.
Maar ook dit zijn nog steeds geen echte holovideo beelden. Onze
standaard TV's en computerschermen zouden echte holgrafische
beelden niet kunnen laten zien. Het licht van een scherm gaat maar
in één richting: voorwaarts. Om een echt Holgrafisch beeld te krij
gen moet elke pixel op zich in een afzonderlijke richting verstuurd
worden, tot nu quasi onmogelijk. Tot nu toe !!
In het Amerikaanse M.I.T lab zijn ze erin geslaagd een monitor te
maken die een computergestuurde spiegel bevat, die achter elke
pixel beweegt en zo de indruk wekt dat elke pixel naar een andere
richting wordt gekaatst. Op deze manier heeft degene voor het
scherm de indruk dat hij/zij naar een 3D beeld kijkt.
Voorlopig zijn de schermpjes nog maar 10 cm hoog en 3D van links
naar rechts met een framerate (de tijd tussen het ene beeld en het
andere) van 2 x per seconde, terwijl voor echte holovideo 30 x per
seconde nodig is. Maar, zeggen ze daar 'we zijn op de goeie weg'!
Erwordt in de wandelgangen gefluisterd dat het zeker nog een jaar
of 3-4 zal duren voor de eerste full video beelden te zien zullen zijn.
Denk dan niet meteen aan DOOM in 3D of zo maar aan een een
voudige Holo-'pong' of zoiets.
De techniek staat niet stil, processors en PC'sworden steeds krachti
ger en sneller en ongetwijfeld zal men er ooit in slagen om een heus
Star Trek-achtig Holodeck te creëren, je zult er alleen nog een jaar
of 20-30 op moeten wachten!

""'"
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Uit de Doos
Door: Harm Koopman

cards from the final frontier

Allemaal een beetje bijgekomen
van de overdosis jarnes Doohan
uit mijn vorige 'uit de doos'?
Ga er dan maar alvast voor zil
ten, want ook dit keer is hel
wederom raak met een overdo
sis, maar van wie?
Besloot ik in de vorige 'uit de doos' om te kiezen voor de oudste
van de drie acteurs uit de vierde
Legends of Star Trek set uitge
geven door Rittenhouse op 13
oktober 2004, zal ik dan dit keer
maar voor de jongste kiezen?

Voordat deel vijf uit de Legends
of Star Trek set verschijnt, is het
langere tijd stil aan het trading
card front. Opvallend, want
meestal is er toch ruimte voor
een set kaartjes rondom de
feestdagen maar zoniet deze
keer. We springen van 13 okto
ber 2004 naar 23 februari 2005.
Op die datum verschijnt deeltje
vijf uit de Legends of Star Trek.
Het formaat is gelijk aan deel vier. Drie acteurs waarvan er van ieder
drie kaartjes zijn. In dit deel is
het de beurt aan Walter Koenig,
Grace Lee Whitney en Majel
Barrett-Roddenberry.

Kiezen voor de jongste? Dan
moet de rest van deze 'uit de
doos' gaan over Walter Koenig.
Walter werd geboren op 14 sep
tember 1936, Grace Lee kwam
ter wereld op 1 april 1930 en
Majel zag het levenslicht op 23
februari 1932.

He, wat? Is dat toeval? Deel vijf
van de Legends set is dus uit
gegeven op de 73e verjaardag
van Majel Barrett-Roddenberry. Soms is het zelfs voor mij niet een
voudig om een keuze te maken: I
gaan we voor de jongste, de
jarige of allebei?

Oké, laat ik dan toch dit keer
maar voor de jarige gaan. Alle
vier voorgaande Legends of
Star Trek besprekingen hadden
tenslotte een mannelijke acteur
in de hoofdrol en een beetje
afwisseling is tenslotte wel wat
waard.
Uiteraard zijn de drie afbeel
dingen van Majel Barrett-Rod
denberry in the Legends of Star
Trek set afkomstig uil haar rol
als nurse Chapel en dat had
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ook anders gekund! Als een van
de weinigen heeft Majel Barrett
twee verschillende rollen ver
tolkt in de originele serie. Zo
had Rittenhouse kunnen kiezen
voor een rol als Number One
uit Star Trek 'The Cage' en twee
afbeeldingen als nurse Christine
Chapel, haar latere rol. Afijn, die
keuze is niet gemaakt.

Toch kennen de Star Trek fans
Majel Barrett-Roddenberry als
een zeer veelzijdige dame bin
nen het Star Trek Universum.
Zullen we eens een poging
wagen? Behalve Number One
en nurse Christine Chapel vin
den we haar in The Animated
Series in de rol van lieutenant
M'Ress, in The Next Genera
tion zien we haar als Lwaxana
Troi en in diezelfde rol zien we
haar later terug in Deep Space
Nine. Wie denkt er dan te zijn
heeft het mis, ook in Voyager is
ze van de partij, onder meer als
Narrator (in de aflevering 'Workforce Part 2' uit februari 2001).

Zo, dat hebben we dan ook
weer besproken. Ho, stop, ander
woord. We missen natuurlijk
nog een heel markante rol van
deze dame. Wat te denken van
de vele stemmen van computers
die ze voor haar rekening heeft
genomen? Daar heb ik echter
wel een probleem mee, het is
wat lastig om die rol op een tra
dingcard te zetten, nietwaar?
Toch wil ik hem niet onbespro
ken laten, want welke computer
stem heeft ze niet gedaan?

De eerste die ik mij kan herin-
neren, is die van Enterprise computer in The Animated Series, maar
dat is slechts het beginlln zowel
de pilot aflevering van DS9
'Emissary' als Voyager 'Careta
ker' is ze de Federation compu
terstem.
Maar ook in de Runaboul com
puter, de Defiant computer,
Saratoga's computer, ja, zelfs
op haar 73ste is ze te beluis
teren als Defiant computer (in
Star Trek Enterprise 'In a Mirror,
Darkly: part 2').

Ook in de allerlaatste Star Trek
Enterprise aflevering van 13 mei
2005 kun je haar horen als de
Enterprise D computerstem in
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'These are the Voyages...'!

Zoals ik al aangaf, is van deze
laatste rol uiteraard geen tra
dingcard te produceren, hoewel
er in de tekst op de kaartjes wel
veelvuldig melding van wordt
gemaakt. Maar met zoveel ver
schillende rollen in het Star Trek
universum kan iedereen zich
voorstellen dat er toch veel
kaartjes van haar beschikbaar
zijn.

Dat begint zelfs al heel vroeg!
Wie de tradingcards van The
Motion Picture erbij pakt, vindt
daar al een kaartje nummer 19
met als titel 'Dr. Christine Cha
pel', oftewel in 1979 is ze al
vastgelegd voor het nageslacht
op een tradingcard.

Datzelfde gebeurt in 1986,
maar dan in de rol van corn
mander Chapel in The Voy
age Home, op kaartje nummer
14 tezamen met wijlen Mark
Lenard in de rol van Sarek.

Aansluitend is ze dan veelvuldig
terug te vinden in haar rol als
Lwaxana Troi in de seizoensets
van The Next Generation, gek
genoeg vinden we daar niet
een special van haar.

Ook is ze van de partij in de sets
die werden uitgegeven omtrent
het 30 jarige bestaan van Star
Trek in 1996: op kaartje 153
vinden we haar als nurse Chris
tine Chapel. Eind jaren negen
tig is ze uiteraard te vinden met
handtekeningen (A25 in TOS 1,
A30 in TOS 2) in de grote Ori
ginal Seriessets.

Behalve handtekeningen in de
rol van Christine Chapel, zijn
ze er natuurlijk ook in die van
de rol als ambassador Lwaxana
Troi (A11 in TNG Profiles, A15
in DS9 Memories from the
future). Nog weer later, als
Rittenhouse de rechten heeft
overgenomen van Skybox, vin
den we een groot formaat spe
cial zowel als Christine Chapel
(AG) als Lwaxana Troi (AC11)
in The Women of Star Trek set.

Voor de completisten onder ons
is het natuurlijk leuk dat ook van
haar rol als lieutenant M'Ress
in TAS een gesigneerd kaartje
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is te vinden (A5 in the Com
plete Animated set). Nog weer
later komt ze voorbij met een
mooie special in de Quotabie
TOS set uit 2004, Starfleet finest
kaartje F8. Behalve dit kaartje is
ze wederom met een handte
kening van de partij (QA6 'My
name is Christine').

Ja, zelfs in sets van zeer recente
datum, die ik in een toekomstige
'uit de doos' nog moet gaan
bespreken, vinden we weer
enkele kaarten die nog nooit zijn
uitgedacht. Wat te denken van
Lwaxana Troi samen met haar (~:JI!!!!.!!I~':._~
dochter, of met haar sprakeloze
'hulpje in de huishouding' mis
ter Homn, je vindt ze allebei als
zogenaamde double autograp
hed kaarten in The Quotabie
Star Trek The Next Generation
set uitgegeven in april 2005.

Afijn, voor ik op de zaken vooruit
ga lopen; aan kaarten van Majel
Barrett geen gebrek. Mocht Rit
ten house nog weer iets nieuws
willen, laat ze dan Majel vragen
om een kaartje te signeren als
Majel Barrett-Roddenberry ... ja
echt waar, want dat is er niet!
Wie is er hier nu de echte corn
pletist!!

Zoals ik in onze nieuwsbrief van
augustus 2005 al had aangege
ven, wil ik proberen om de laat
ste uitgave van dit jaar mijn 'uit
de doos' te wijden aan de oud
ste tradingcardbeurs op de pla
neet Aarde. De Phillycon in Mt.
Laurel nabij Philadelphia USA,
de 43ste editie van deze beurs
zal worden gehouden op 8 en
9 oktober 2005. Ik hoop daarbij
aanwezig te zijn en nog voor de
deadline van het laatste maga
zine van dit jaar met een gede
tailleerd verslag mijn bijdrage
weer te leveren.

Tot zover mijn bijdrage deze
keer, uiteraard hoop ik dat ook
voldoende leden zich weer
inschrijven voor 2006 zodat
we deze prachtige nieuwsbrief
kunnen blijven maken. Opstu
ren dus die acceptgirol Als het
lukt, kunnen jullie in de eerste
nieuwsbrief van 2006 alle details
vinden over The Quotabie Star
Trek The Next Generation, uit
gegeven door Rittenhouse op 6
april 2005.

NUr\SECHAPEL
L"I
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Star Trek en Real-Life technolo
Door: foyce Geurts, met aanvulling van Hay/ey E. Ma/aika.

In TOS hadden ze draadloze apparaatjes waarin je kon praten en zo
kon communiceren over lange afstanden (planeet - Enterprise bij
voorbeeld). Die apparaatjes werden 'communicators' genoemd.
Tegenwoordig zijn er draadloze apparaatjes waarin je kunt praten
en zo kunt communiceren met iemand die heel ver weg (bijvoor
beeld over de grote wateren) kan zijn. Je kunt er soms zelfs foto's
mee maken en versturen en e-mailen. Wij noemen die apparaatjes
mobiele telefoons (of GSM's).
Dit is natuurlijk hét voorbeeld dat er gebruikt wordt om aan te
geven dat sommige dingen die voor Star Trek bedacht zijn zo gek
nog niet waren. En zeker niet onmogelijk enlof onhaalbaar. De laat
ste jaren zijn meer technologische ontwikkelingen geweest die hun
wortels zouden kunnen hebben in Star Trek. Enkele hiervan zijn ook
al eens in ons magazine aan bod geweest, bijvoorbeeld een militair
vliegtuig gelijkend een 'Bird of Prey'. Dit artikel is niet bedoeld als
herhaling van deze zaken. Wel is het een uitlichting van een aantal
dingen die ontwikkeld en in ontwikkeling zijn en die terug te voeren
zouden kunnen zijn op Star Trek.

Medisch:
In TOS was al te zien dat doctor (Bones) McCoy zijn patiënten
onderzocht op een manier waar niets anders voor nodig was dan
een sensor die hij over de patiënt heen zwaaide, terwijl die niets
anders hoefde te doen dan op een 'stckbay' bed te liggen.
Tegenwoordig heb je steeds meer technieken waarbij je van bui
tenaf diagnostiek kunt doen. Denk maar eens bijvoorbeeld aan de
echo, hoewel je hier nog met je sensor de patiënt aanraakt. Andere
voorbeelden zijn dan nog de scans die in de huidige geneeskunde
gebruikt worden, zoals MRI, CT en PET-scan.Hierbij hoeft de patiënt
alleen nog maar op een brancard te liggen en wordt hij gescand.
Hoewel hier de tafel beweegt en in en uit de scanner schuift, terwijl
Bones met zijn sensortje over de patiënt beweegt.

NASA heeft een 'monitoring' systeem waarmee de 'Iifesigns' (hart
frequentie, ademhaling, temperatuur, zuurstofverzadiging) van
astronauten kunnen worden geregistreerd en doorgegeven aan de
centra op aarde. Ook de Star Trek doctors hadden hun manier om
iemand zo in de gaten te kunnen houden.

Philips werkt aan een zogeheten biosensor. Dit is een speciale chip
in een houder, die aan een apparaat gekoppeld kan worden om de
informatie uit te lezen. Op deze manier zouden bloed en andere
lichaamsvochten (speeksel, urine) snel en goedkoop onderzocht
kunnen worden. Deze biosensor, die te vergelijken is met de al
bestaande bloedsuikermeters, wordt momenteel getest in zieken
huislaboratoria. De bedoeling is dat het aanvankelijk een apparaatje
wordt voor dokters en later ook voor gewone consumenten en dat

deze sensor over een jaar of zes op de markt gebracht gaat wor
den.

Dan is er ook de mogelijkheid tot chirurgie zon-
der het gebruik van messen. Bones vond

immers die scalpels maar slagers
gerei. Nu heb je iets genaamd

CyberKnife hetgeen ont-
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wikkeld is door de Stanford University, waardoor je kunt 'opereren'
zonder dat er gesneden hoeft te worden.

Hypospray:
Wat een fijne manier om medicijnen te kunnen toedienen zonder
dat je met een naald in je patiënt hoeft te gaan prikken. Ook appa
raten die hier enige gelijkenis mee vertonen bestaan inmiddels en
kunnen al bij vaccinaties gebruikt worden.

Voorkomen van besmetting:
Doctor Phlox heeft zijn isolation chamber en decontamination gel.
Crushers Enterprise heeft biofilters in de transporter die de meeste
ongewenste 'lifters' verwijderen. De huidige space agencies willen
juist proberen te voorkomen dat wij ongewenste 'bezoekers' achter
laten op een planeet of maan. Om deze reden gaan ze zelfs zover
om een onbemand vaartuig te laten neerstorten: de Galileo op Jupi
ter, om mogelijke besmetting van de maan Europa te voorkomen,
omdat daar mogelijk leven aanwezig zou kunnen zijn in de met ijs
bedekte oceaan. Natuurlijk willen ze ook een mogelijke besmetting
van buiten de aarde voor ons zien te voorkomen.
Er iszelfs een Planetary Protection Advisory Committee (van NASA).
En deze heeft weer een bio-ethicus om na te denken over dit soort
zaken en over het interfereren met levensvormen op andere plane
ten. In dit kader kun je zelfs ook al een 'Prime Directive' in ontwik
keling gaan zien (maar dat valt weer even buiten het hoofdstuk
technologie).

Nanotechnologie t.b.v. diagnostiek?:
Seven of Nine kon met nanoprobes levens redden. Is het ook
mogelijk om met nanotechnologie diagnostiek te verrichten? Het
Northwestern Institute for Nanotechnology heeft een methode ont
wikkeld om DNA van ziektemarkers in bloed op te sporen. Door het
binden van DNA-strengen, magnetische micropartikels en gouden
nanopartikels kunnen hun wetenschappers een soort streepjescode
maken voor DNA van de ziektemarkers. Agentia uit biologische
oorlogsvoering zoals anthrax (= miltvuur) en pokken zou hiermee
opgespoord kunnen worden, alsook ziekten variërend van kanker
tot de ziekte van Alzheimer. Deze methode zou sneller, makkelijker,
goedkoper en nauwkeuriger zijn dan de huidige standaardtechniek.
In een tijdsbestek van ongeveer een jaar zou de technologie op de
markt moeten gaan komen.

Long range scanning:
Zoals op de Enterprise, bestaat nu nog niet, maar wel zijn er een
soort radars die asteroïden die zich ver weg bevinden kunnen pei
len. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de Hubble SpaceTelescope.

Universal translator:
Hiervoor zijn de eerste stappen tot ontwikkeling gekomen. Dat wil
nog lang niet zeggen dat al communicatie met alle levensvormen
mogelijk is, maar het is een stap in de goede richting. Via internet
zijn al vele mogelijkheden tot het laten vertalen tussen specifieke
talen en dit zelfs als een native speaker te laten klinken.
Een team van de National Science Foundation (NSF) in de V.S. is
bezig met het ontwikkelen van een vertaler, die een fundamenteel
model van menselijke uitdrukkingen zou moeten zijn. Dit zou dan
kunnen fungeren als een referentie voor universele vertaling lussen
elke twee menselijke talen. Het kan wel nog een poos duren voordat
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een dergelijk model daadwerkelijk ontwikkeld is, volgens een pro
fessor van de University of Maryland (en dit gaat dan alleen over de
mensen op aarde, nog niet eens over aliens).
In militaire situaties zijn er al mogelijkheden. Er bestaat een soort
hand held, palmtopachtige vertaler. Dit is een tweewegs vertaler van
bijvoorbeeld Engels naar Arabisch, Kurdisch of Farsi. Aan de hand
van Engelse sleutelwoorden kunnen zinnen worden afgespeeld die
van tevoren opgenomen waren. Zo is er een gesprekje te voeren,
hoewel nog niet ideaal.

'Padds':
Van tijd tot tijd zie je het ene personage uit Star Trek het andere een
'padd' (personal accessdisplay device) geven, bijvoorbeeld om iets
te lezen of te noteren. Of zie je dat iemand van een klein apparaat
(dat je in je hand kunt houden) iets leest. Zoiets hebben wij tegen
woordig ook: de handhelds of palmtops.

Power Point:
Met behulp van de computer een presentatie maken en op een
scherm laten zien, leek ten tijde van de eerste afleveringen van TOS
heel wat. Nu kun je bijna niet meer aankomen met iets anders wan
neer je iets moet voordragen ... [Een beamer is dan natuurlijk ook
wel handig.]

Boodschappen opslaan:
De bemanning van de schepen in Star Trek gebruikte kleine, vier
kante cartridges om hun boodschappen op te nemen. Deze wer
den vervolgens in een computer afgespeeld. Heden worden kleine,
vierkante geheugenkaarten gebruikt om foto's, geluid (MP3) en/of
korte filmpjes op te slaan. Iets grotere ronde schijven (verpakt of
niet) kunnen gebruikt worden om meer op te slaan. Deze schij
ven heten bij ons diskettes, CD's, DVD's of de nog kleinere MD's.
Nog meer opslaan kan op memory-cards (denk maar aan je digitale
camera) of op een USB-stick. Dit begint toch wel érg veel te lijken
op de Star Trek opslagmethoden ...

'Flight-simulation' :
In de begintijden van Star Trek werden simulatoren gebruikt, die
een sterke gelijkenis vertoonden met de simulatoren die door astro
nauten nu gebruikt worden. In de loop van de Star Trek geschie
denis werd het Holodeck verder ontwikkeld en ging dit gebruikt
worden om realistischere simulaties te maken. Mogelijkheden voor
ons voor de toekomst?

Diepte-' probing':
In een aantal StarTrek afleveringen was te zien dat hetgene dat inte
ressant was zich niet aan de oppervlakte van een planeet bevond,
maar juist in de diepte. Bijvoorbeeld in TNG's 'Inheritance' worden
de phasers van de Enterprise-D gebruikt om tot de kern van een
planeet te komen. In de TOS-aflevering 'The Devil in the Dark' blijkt
dat er een buitenaards ras bestaat, gebaseerd op siliconen, dat zijn
weg door rotsen kan vinden (de Horta).
De planeet Jupiter heeft een maan, Europa, waarvan al tientallen
jaren gedacht werd dat deze door ijs bedekt was, met daaronder
een oceaan. Alleen hoe dik die laag ijs dan wel was en hoe ze eron
der konden komen, dat was nog niet bekend. Totdat in eind juni,
begin juli 2002 een artikel in 'Nature' geschreven werd over een
analyse die een goede schatting gaf. De berekening was dat de
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oceaan zich tussen de 19 en 25 kilometer onder het buitenopper
vlak bevond.
Nu was het probleem ontstaan: hoe kan die oceaan dan bereikt
worden? Phasers hebben we nog niet tot onze beschikking. Wel
had NASA iets dat ze een 'cryobot' noemen, een apparaat dat een
weg door ijs kan maken om instrumenten in het water te plaatsen.
Deze cryobot zou een weg banen door ijs weg te smelten en dan
een soort duikboot je uitwerpen, ofwel'hydrobot', dat dan data kon
verzamelen en via de cryobot weer doorgeven aan de aarde.

'Black Holes':
In de buitengebieden van ons melkwegstelsel zijn met behulp van
een infrarood telescoop donkere objecten gevonden. Deze 'dark
matter', ook wel massive compact halo objects - oftewel macho's -,
genoemd zijn bij normaal licht niet of nauwlijks te zien. Dit komt
omdat ze grotendeels in het infrarode spectrum stralen. Een infra
roodgevoelige telescoop, die met een raket ver weg gebracht
wordt, zou deze macho's moeten kunnen opsporen. Zo was te zien
dat als zo'n macho precies voor een ster langstrekt er een tijdelijke
lichtfluctuatie ontstaat in het licht van de achtergrondster, door de
zwaartekracht van deze macho.

'Transporter' :
Het is een natuurkundig team
in Australië al gelukt om
een laserstraal te trans-
porteren van de ene /
plek naar de andere,
in een fractie van een
seconde. Het was
(nog) niet mogelijk
om mensen of objec
ten te transporteren,
maar het begin is er..
Meer hierover is te
lezen in magazine num
mer vier van 2002.

Tot dusver ging het teleporteren alleen over
fotonen. Volgens Carlo Beenakker, Marcus Kindermann en hun col
lega's van de universiteit in Leiden zou het mogelijk moeten zijn om
ook elektronen te teleporteren, schrijft het Provinciaal Zeeuws Dag
blad. Volgens ditzelfde artikel, echter, betwijfelt professor Been
akker dat ooit mensen overgestraald kunnen worden. In de lezing
die de professor onlangs voordroeg in Delft zegt hij dat overstralen
onmogelijk is.
Er wordt bij het teleporteren gebruik gemaakt van het 'entangle
ment' verschijnsel. Dit is een fenomeen waarbij deeltjes als het ware
'verstrengeld' zijn en dat het ene deeltje de toestand van het andere
aanneemt, ook al is dit heel ver weg. Deze overdracht gebeurt met
een, zodat er geen tijd verloren gaat. De techniek is nog niet uitge
test, het is (nu) nog een theoretische mogelijkheid.

Voorloper van Data?:
Een heel verre voorouder dan. Voor een aantal onderzoeken van
de Hubble telescoop gaan robots ingezet worden; [ohnson's Space
Centre's Robonaut. Robonaut is een mensachtige android en is
gericht op het verrichten van taken gelijk aan een menselijke astro
naut.
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'Warpspeed' :
NASAis, in samenwerkingmet Stanlord-onderzoekers,bezig met
onderzoek naar twee principes van Einsteinsrelativiteitstheorie.
Dezeprincipeshangensamenmet het effect van de aardeop tijd
en ruimte. De eerstevan deze principesis het warpen van tijd en
ruimte tengevolgevan de aanwezigheidvan de aarde.Erontstaat
eenvervorming, eencurvetuur in de ruimte. Door het gebruik van
zo'n plooi is er een kortereweg mogelijk tussentwee punten. Dit
wordt ookwel het geodetischeffectgenoemd.
Het tweede principewordt 'frame-dragging' genoemd (to drag :0

slepen)en is gebaseerdop het feit dat tijd en ruimte rondom een
groot massieflichaamerdoor aangetrokkenworden, hoewel heel
langzaam.
Het onderzoeksprojectis het testen van deze twee principes met
behulpvaneensonde:de GravityProbeB.
Komen hiermeewarptechnologie en warpspeed een stukje dich
terbij?

'Communicators':
Ennee,nu heb ik het niet over
de GSM's,maarover
een echte 'cornrnu-
nicator'. De Califor-
nische firma Vocera
heeft er één ontwik
keld. Het is een plak
kaatvandrie bij tien cm
(wel de grootte van een
klein GSM) en wordt,
net alsde StarTrekcom
municator, op de borst
gedragen. Deze Vocera
communicator is ontwik
keld om in een ziekenhuis
te communiceren tussen artsenen ver
pleegkundigen.Eéndrukerop isvoldoendeom degewenstedokter
op te roepen.In het [ohn C. lincoln ziekenhuiste Phoenix(Arizona,
VS) wordt een dergelijke stemgestuurde badge gebruikt. Deze
badge isaangeslotenop eenwi-fi netwerk.

grond door er de kleuren de structuurvanover te nemen.
Voorwerpen die voorzien worden van een 'PlasmonischeCoa
ting' worden onzichtbaar doordat het materiaal inkomend licht
zo weinig mogelijk reflecteert.Normaal gesprokenweerkaatsteen
object een lichtstraaloveralnaar toe en daardoorwordt het uitein
delijk waargenomen. Indien dezeweerkaatsing-ook wel reflectie
genoemd- kanworden tegengegaan(en eenobject ook geen licht
absorbeert),wordt het object ook niet meerwaargenomenen ishet
in feite dusonzichtbaar.

Plasmonenzijn golven van een bepaaldeelektronendiktedie ont
staan indien de elektronen op het oppervlakte van een bepaald
materiaal op een specifiekemanier resoneren. Indien een voor
werpwordt bedektdoor plasmonischmateriaalzaldit het licht zeer
beperkt verspreidenals de frequentie van het licht de resonantie
frequentievan de plasmonenbenadert.

Voor het zichtbarelicht zijn er al enkelegoedematerialenbeschik
baar: zilver en goud. Om voor de langere golflengtes (zoals
microgolven)eenzelfdeeffect te bereikenzou eenspecifiek'rneta
materiaal' gemaakt kunnen worden: een wat grotere constructie
met ongewoneelektromagnetischeeigenschappen.

De berekeningvan de wetenschappersgeven in ieder geval aan
dat ronde of cilindrischeobjecten die met een dergelijkmateriaal
worden behandeldinderdaadzeerweinig licht verstrooien.Bij een
juiste lichtval worden de objecten dan zo klein dat ze feitelijk niet
meer te zienzijn.

Eenecht onzichtbaarheidsschildzoalswe uit bijvoorbeeldStarTrek
kennenzal voorlopig nog niet gerealiseerdworden. Deberekenin
gen tonen mogelijkhedenaan voor een specifiekegolflengte van
licht en niet voor alle golflengtes. Zo kan een object onzichtbaar
zijn in rood licht, maarzalnog goed te zienzijn in eenanderekleur
licht; bijvoorbeeldblauw licht.

Als je vervolgenseen ruimteschipwilt verbergenvoor sensorenof
telescopendie radiogolvengebruiken in plaatsvanzichtbaar licht,
danmoet dat volgensde onderzoekersprima lukkenlJeschermthet
ruimteschipimmersaf voor die golflengte(s).

Met dank aan: www.earthmatrjx.com, www.space.com,
www.scjençedaj!y.com,www.startrek.com.~www.realtrek.nl,
www.federatjon.nl. ProvinciaalZeeuwsDagblad, PhysicalReview
focus (hllp:/Ifocus.aps.org), Dagblad De Limburger,de Volkskrant
en alle mensendie onsde afgelopenjarenattent gemaakthebben
op eenaantalvandezeontwikkelingen.

,
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Niet echt technologie, maar
wel een apart verhaal:
EmilioGonzales,een zeer kundig piercer, kan objecten onder de
huid plaatsen.Hiermee kun je je bijvoorbeeld een Klingon-voor
hoofd laten aanmeten.Gonzales(26 jaar jong) waagt zich onder
andere hiermee aan dingen waar de gemiddelde (plastisch) chi
rurg niet eensaanbegint. Zijn lijfspreukis: 'Changeyour mind, 1'11
changeyour body'.

Onzichtbaarheidsschild nu al te realiseren?:
Wetenschappersaan de Universiteit van Pennsylvaniain
Philadelphiahebben eenspeciaalmateriaalontwik-
keld waarmee onzichtbaarheid weer een stap
dichterbij is gekomen... Hoewel hun idee,
bestaandeuil wat een 'PlasmonischeCoa-
ting' wordt genoemd,nog niet gerealiseerd
is,wordener ogenschijnlijkgeennatuurwet-
ten door overtreden.Wel wijkt hun idee af
van wat tot nu toe als camouflagetechniek
wordt gebruikt: het opgaan in de achter-

,
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Door: [eroen Bakker

Men denkt misschien wat heeft Sherloek Holmes nu te maken met
Star Trek. Wellicht herinnert u zich dat Data gefascineerd was (is)
door Sherlock Holmes. Geordi LaForge heeft zelfs ooit aan de com
puter op het holodeck in een Sherloek Holmes verhaal gevraagd om
een 'a villain capable of defeating Data' met natuurlijk een 'obvi
ous historie result'. Sherlock Holmes is, voor
wie het nog niet weet, een creatie van Sir
Arthur Conan Doyle.
Een klein onderzoekje op internet bracht
naar boven dat er veel Sherlockian Scho
lars (Sherlock Holmes geleerden) zijn die
onderzoek doen naar de banden die Sher-
loek Holmes met de Vulcans zou hebben.

Galaxy' niet Sherlock Holmes in zijn geestesoog had staan toen hij
mister Spock bedacht? Maar die conclusie laat ik aan u, ik geef hier
alleen de overeenkomsten.
Beide heren gebruiken ook logica als basis voor (bijna) al hun doen
en laten en beiden voelen weinig 'emotie' voor andere dingen
naast hun werk, dingen die wij als normaal beschouwen. Beiden
hechten wel waarde aan de schoonheid van dingen, zoals b.v. een

schilderij maar geen heeft er een emotie
bij. Zoals Holmes ooit zei: "Do you know,
Watson, 'said he', that it is one of the cut
ses of a mind with a turn like mine that I
must look at everything with reference to
my own special subject. You look at these
scattered houses, and you are Impressed by
their beauty. I look at them, and the on/y

thought which comes to me is a feeling of their iso/ation, and of the
impunity with which crime may be committed there". Ik denk dat
deze zin zowel opgaat voor Spock als voor Data. En misschien wel
voor Vulcans in het algemeen.

"Logic and Emotion,
one exc/udes
the other"

Vaak beweren ze dat Sherlock Holmes misschien wel een Vulcan is
die incognito naar de aarde is gestuurd (als kind) en hier is opge
groeid. Daarnaast gaan zij er van uit dat Sherlock Holmes echt heeft
bestaan. Ik ga hier die theorie, hoe interessant ik die ook vind, niet
weergeven, ondersteunen of weerleggen. Ik ga alleen de overeen
komsten tussen mister Spock en mister Sherlock Holmes uitéén
zetten, ook zal ik wat aangrenzende onderwerpen zoals de heren
doktoren aansnijden.
Als ik over Spock schrijf in dit artikel dan mag men gerust ook Data
lezen, echter ik heb van Data niet zo'n studie gemaakt als van
Spoek. Ik ben net klaar met het kijken van de DVD-boxen van TOS.
Ende speelfilms heb ik ook vaak genoeg gezien om meer te weten
van Spock dan van Data.
Het gebeurde allemaal terwijl ik in 'The lllustrated Sherloek Holmes
Treasury' zat te lezen en in een helder moment de link begon te
leggen tussen de denkwijze van Sherloek Holmes en mister Spoek.
Beide heren werken volgens een systeem wat ik 'Observe and Ana
lyse' ben gaan noemen en ik vraag mij af of 'the Great Bird of the
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Bij mister Holmes is het vaak dat wij (als lezer of waarnemer) niet
de clou bevatten alvorens hij het ons uitlegt. Bij mister Spock is
dat vaak andersom. Spock benadrukt de voor de hand liggende
conclusie. Bij Spock kan men vaak uit de context van de aflevering
opmaken wat de oplossing wordt. Waar Spock de dingen uitlegt
laat Holmes ons vaak nog in het duister tasten en komen we via de
conclusie de feiten te weten.

Dil roept uiteraard de vraag op hoe het dan zit met doctor McCoy
and doctor Watson. Beide heren doktoren spelen ook gelijkwaar
dige rollen. Ieder natuurlijk in zijn eigen omgeving en verhaal. Maar
ook zij hebben raakvlakken. Ik zal hier niet hun karakters gaan ver
gelijken, want die zijn verschillend. Maar hun rol in het verhaal heeft
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om een zaak samen te vatten en zo een ander gezichtspunt op
de zaak te krijgen. En ook Spock gebruikt Mceoy vaak om tot een
ander inzicht te komen. Waar Spock Mceoy probeert te overbluf
fen met woorden, doet Holmes dat met feiten. Spock probeert zijn
logica op te dringen aan Mceoy en tegelijkertijd een kijk op het
menselijk aspect van de zaak te krijgen, terwijl Holmes gewoon de
feiten aandraagt en een logische interpretatie daarvan geeft. Ech
ter beide heren, Holmes en Speek, vertrouwen op het 'advies' van
hun vriend.

Ik noemde het al eerder: 'Observe and Analyse'. Beide heren ver
zamelen hun data, analyseren dat en komen tot een conclusie. Bei
den baseren hun reacties en denken op logica. Zoals doctor Watson
eens schreef in zijn annalen: "Like all Holmes's reasoning the thing
seemedsimplicity itself when lt was onee explained". Dat geeft toch
te denken. Ondanks dat het verhalen zijn, zou het menselijke brein
dan toch tot meer in staat zijn dan dat wij tot nu toe denken of
geloven?
Een vlek op een broek blijft voor ons gewoon een vlek. Totdat men
het in het perspectief van de situatie gaat zien. Als die vlek nu eens
modder is, dan heeft dat iets te zeggen over het feit waar die broek
geweest is en daarmee waarschijnlijk ook de drager van de broek.
Vaak genoeg hebben de calculaties van Spock een verschil gemaakt
bij het wel of niet uitvoeren van een bepaalde actie. Als Spock nu
bij zijn berekeningen die 'moddervlekjes' over het hoofd gezien had
dan zouden bepaalde situaties er toch geheel anders uit hebben
gezien.

Vriendschap hebben de heren ook hoog in het vaandel staan en dat
geldt ook voor Data.
De heren Spock en Holmes hebben ook een gezamenlijke hobby.
Waar Holmes op een viool (Stradivarius) speelt, speelt Spock op zijn
Vulcan Harp. Data speelt overigens ook viool.
Misschien heeft Data wel meer met Sherlock Holmes gemeen dan
dat Spock dat heeft.
lets wat de heren ook mee gekregen hebben is het feit dat beiden
(gedrieën) onbevooroordeeld op een probleemstuk af gaan. Hol
mes: "( ... ) absolutely blank mind, whieh is always an advantage.
Wehad (ormed no theories. We were simply there to observe and to
draw tnterences îrom our observations". Spock: "When logic tails, all
that remains however lmprobable must be the truth".

Ook hebben de heren Holmes en Spock gemeen dat ze een meer
beleefde (oudere) vorm van Engels spreken dan het Amerikaans van
nu. AI moet ik toegeven als we Vulcans onderling horen spreken in

Op internet vond ik de volgende lijst met overeenkomsten tussen de lichamelijke gelijken nissen tussen beide heren. Ik ben zo vrij
geweest om de maten voor u te vertalen.

Holmes Spock Bijzonderheden

Postuur: > 6 feet lang· > 6 feet lang· *Ianger dan 1 meter, 82 centimeter en 8,B mil-
limeter

Slank Slank

Boven gemiddeld sterk Boven gemiddeld sterk

Leeftijd: Over de 100 jaar Over de 150 jaar

Overtuiging: Logica Logica

Onderdrukken van emotie Onderdrukken van emotie

Raden / gokken: 'A shocking habit, destruc- 'It is not in my nature to guess'.
tive to the logical faculty'.

Hobby: Muziek: Viool Muziek: Vulcan Harp

Bloemen en tuinleren" Bloemen en tuinieren* * Hoe men hier aan komt weet ik niet,
het is mij nog niet opgevallen .

TFD magazine

wel overeenkomsten.
Meestal zijn hun rollen ondersteunend en observerend. Soms echter
krijgen ze hun eigen ontwikkelingen in het verhaal. Vaakdragen hun
opmerkingen bij aan het begrijpen van de omstandigheden naar
ons (de kijker / lezer) toe. Of als men het zo wil zien, de menselijke
kant van het verhaal, of de begrijpbare kant van het verhaal. Beide
dokteren beschuldigen hun tegenhanger, Spock en Holmes, soms
van onmenselijk gedrag. Zowel Spock als Holmes heelt een vriend
in zijn dokter en beide hechten veel waarde aan diens mening, al
zijn ze het vaak niet met hen eens. Holmes gebruikt Watson vaak
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Engels ze vaak wel oud Engels gebruiken en mister Holmes dat niet
doet. Een voorbeeld hiervan is het woord 'thy', wat 'gij' betekent
in de beleefde vorm. Een woord dat ik niet ben tegengekomen bij
Sherlock Holmes. Goede voorbeelden hiervan zijn de dialogen mel
T'Pau op Vulcan in de aflevering 'Amok Time' en in 'The Search for
Spock' als T'Lar McCoy waarschuwt voor de gevaren van de 'Fal
Tor-Pan'.

Zowel Spock als Sherlock Holmes zijn geen van beide uit op faam
of roem, zolang ze hun 'Art' maar mogen uitoefenen. Beiden zijn
onder de meeste omstandigheden rustig waar anderen in paniek
raken of geëmotioneerd reageren. Beide heren zijn ooit ogen
schijnlijk dood geweest. Geen van beide hebben ze ooit een echte
(vrouwelijke) liefde gekend. Beide worden door hun overheid inge
schakeld bij het oplossen van problemen waar niemand anders uit
komt. Bij Spock is dat Stafleet Command in de persoon van I.T. Kirk
en bij Sherlock Holmes is dat Scotland-Yard in de persoon van mis
ter G. Lestrade of iemand van de locale politie.
Waar Data Lore heeft, heeft Holmes Moriarty (of bv. I. Adler) en
Spock zijn emoties.
Ik noemde ze al eerder: de Sherlockian Scholars. Zij zullen de vol
gende informatie wel interessant vinden. Ik zal hier namelijk de
gelijkenis trekken tussen de fysieke overeenkomsten tussen Vulcans
(in persoon van Spock) en Sherlock Holmes. Beiden zijn bovenge
middeld sterk. We weten allemaal dat Spock en Vulcans over het
algemeen sterker zijn dan mensen, maar ook Sherlock Holmes laat
af en toe zien dat hij behoorlijk sterk is. Neem nu een voorval uit het
verhaal 'The Adventure of the Speckled Band'. In dit verhaal buigt
een man, Dr. Grimesby Roylott of Stroke Moran, in zijn kwaadheid
een metalen pook: "( ... ) se/zed the poker, and bent it into a curve
( ... ï". Waarna Holmes de pook weer terug buigt: "(.... ) picked up the
stee/poker, and with a sudden effort straightened it out oqain",wat
getuigt van een behoorlijke kracht. Dit is niet het enige voorbeeld.
Er zijn voorbeelden waar Holmes ook mensen tegenhoudt met een
kleine krachtsinspanning. Het zal u alsStar Trek liefhebber zeker niet
ontgaan zijn dat dergelijke krachten ook bij Spock te constateren
zijn. Enniet alleen bij hem, maar ook bij Vulcans in het algemeen. Ik
behoef denk ik geen voorbeelden te noemen wat dat betreft. Ook
Data heeft een grote kracht, maar de kracht van Data gaat ook dat
van een Vulcan te boven en behoeft denk ik hier niet genoemd of
vergeleken te worden.
Ook het uiterlijke voorkomen van de heren is in redelijkheid gelijk.
Geef Holmes een paar puntoren en hij kan 'undercover' bij de Vul
cans zonder echt op te vallen.
Beide heren hebben een slank en lang voorkomen, misschien wel
'statig' te noemen.
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Beide kunnen met minder slaap. Van beiden karakters zijn zowel
boeken, films als tv-series. Dat geeft ze ook gemeen dat de hoog
tepunten van hun leven publiekelijk bekend zijn gemaakt. (Ik ga er
voor het gemak niet van uit dat géén van beiden echt heeft bestaan
/ bestaat.). Weinigen zijn de heren ooit (te) slim af geweest.

En iets wat ook opmerkelijk is: er zijn 3 Star Trek films met (uiter
aard) Spock er in en waar Nicholas Meyer bij betrokken is. Meyer
heeft ook 3 avonturen van Sherlock Holmes (non-conanical adven
tures) geschreven waarvan er zelfs 1 verfilmd is,The Seven-Per-Cent
Solution.

Het zal sommigen onder u wel interesseren dat er diverse artikelen
en boeken over dit onderwerp zijn geschreven. Twee wil ik er echter
onder uw aandacht brengen. De eerste is het eerste artikel dat ooit
over dit onderwerp is geschreven, al heb ik het niet zelf gelezen. Op
internet wordt het vaak aangehaald. Ruth Berman schreef in 1970
het artikel 'Was Sherlock Holmes a Vulcan?', welke verscheen in het
blad 'Son of a Beach NO.1'. In 1978 verscheen er een compleet
werk over de gelijkenis tussen Spock en Holmes van de hand van
Signe Landon genaamd 'Holmesian Federation'. Ik geloof dat het in
8 delen is verschenen.

Langzaam aan loopt dit onderwerp ten einde, en ja, ik kan de ver
schillen tussen Spock en Holmes uiteen zetten, of dieper in gaan
op de twee doktoren. Maar dan wordt dit artikel veel te lang. En
ik ben van mening dat ik mijn punt duidelijk heb gemaakt. Er zijn
diverse overeenkomsten tussen Spock en Holmes. Erworden diverse
onderzoeken gedaan. Een voorbeeld is deze: 'Is Spock een nazaat
van Holmes?' (of van Doyle zelf). Er zijn mensen die nog vele stap
pen verder gaan. Ik verwijs u dan ook voor meer informatie naar het
internet. AI heb ik dil artikel geschreven op basis van mijn waarne
mingen eerder dan onderzoek op het internet, er zijn interessante
websites te vinden over dit onderwerp. En elke 'Hol mes vs. Spock'
als trefwoord in een zoekmachine geeft ook leuke resultaten.

http://www.sherlockpeoria.net/Dissecting Room/1992Columns/
january1992DR.html
http://jgrobinson.tripod .com/holmes.html http://www.gfy.ku.dk/
-arns/sh/universal.htmt

"The best known reincarnation of Ho/mes in our time is probab/y
Spock on 'Star Trek.'
He (Ho/mes) probab/y wore his hunting cap with the ear flops down
to concea/ his pointed ears.
An ear/y appearance of a UFOalien in Engllsh literature. "

(Illustraties van Sherlock Hol
mes gemaakt door Sidney
Paget.
Originele illustraties
zoals gepubliceerd
in 'Strand Maga
zine' tussen 1901-
1905.)

Met dank aan: Robin
van Gastel, voor
bewezen diensten en
verzorging van het
'Spock VS Holmes'
plaatje.
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Uw lidmaatschapspas is geld waardl
Devolgendezakengevenkorting op de aangegevenwaren,wanneeru uw FlyingDutch pasjelaatzien. Zorg erdusvoor dat u die altijd bij u hebt!
American Book Centre, The C's Alle Acme Moviestores
Kalverstraat 185, 1012 XC Amsterdam lengweg 82, 3192 Bl Hoogvliet Palaceplein 11-12,2587 WE Scheveningen

Dautzenbergstraat 53, 6411 LA Heerlen
lange Groenendaal 114, 2801 lV Gouda
Klein Grachtje 18a, 8021 JCZwolle
Drieharingstraat 4, 3511 BJUtrecht
Plevierenlaan 39, 3645 GN Vinkeveen
De leidsestraatweg 41d, 3443 BPWoerden
Avenue Carnisse 268, 2993 Nl Barendrecht

THEFLVINGDUTCH Postadres:
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

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

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

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

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

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

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33,5611 JSEindhoven

Card & News strips
Agnietenstraat 12, 2801 HX Gouda

Simtasia
Nieuwe Haven 116, 2801 ECGouda

Van de Voorzitter woord staat zoals jullie reeds weten in de eerstko
mende nieuwe editie van de Dikke Van Dale! En
mochten jullie het niet weten, dan: 'FOEI!!!' dat wil
zeggen dat je niet op de TFD website hebt geke

ken. Daarnaast zijn er in Nederland nog nooit zoveel SF evene
menten (geweest). Ik noem er een maar een paar: New Starcon,
Screenheroes, Dutch Starcon en uiteraard niet te vergeten de oude
bekende Utopia!!! Ongekend, ik zou zeggen: 'Mensen, als je ooit al
eens één van de sterren uit je favoriete serie in levende lijve hebt
willen ontmoeten, dan heb je nu de kans!' En niet alleen dat maar
op dit soort dagen kun je natuurlijk ook leuke spulletjes vinden en
natuurlijk veel vrienden en medefans tegenkomen. Het wordt weer
superleuk!!!
Wellicht zul je 'ik, zei de gek' ook zien ronddartelen op één van die
dagen, want de TFD is overal prominent aanwezig.

Nou dat was het dan weer, tot schrijvens en wie weet tot ziens,

Marc

TFD magazine

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

Secretaris
Adrie Baak

Penningmeester
Engelina Wessel

2e secretaris/beurscoördinator
RenéCaminada

Public Relatlons
Frank Maurits

Vrijwilligerscoördinator
Ronaid Gordijn

Advertentiewerving
Edwin Verstraaten

Interne (bestuurs)coördinator
Harm Koopman

De volgende personen ziJn aanspreekpunt voor overige
functies binnen de vereniging:
ledenadministratie
Chantal Scholten
tfd@tfd.nl

Conventiegroep
Marion Bergen
marion.bergen@12move.nl

Redactie
[oyce Geurts
redactie@tfd.nl

Website
Rowdy van der Veen
webmaster@tfd.nl

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

Hallo allemaal,
Ik zal me deze keer wat proberen in te houden en de inhoud van
mijn praatje te beperken.
Er is in de afgelopen weken wel het één en ander gebeurd. Ik ben
net als onze Grand Nagus van de TOS generatie en het overlij
den van Scotty (OOkal was hij al een tijd ernstig ziek) kwam toch
hard aan. Ik heb meteen weer een paar aflevering uit de DVD doos
gehaald en nog eens met veel plezier bekeken. Ik moet toegeven
dat ik toch even een traantje moest wegpinken. Onlangs is nog
iemand van die generatie ons ontvallen; loulie Jean Norman zan
geres van de titelmelodie van de originele serie.
Wat gebeurt er op Star Trek gebied? In Nederland in ieder geval
heelveel!!!
Ik wilde langs deze weg nog even Frank Maurits bedanken voor
de inzet om het woord TREKKIEofficieel te laten erkennen. Dit

.22



A
AGENDA
15 - 16 oktober 2005
FACTSGent
Loctie:
Acteurs:

Internationaal Congres Centrum, Gent, België
Corin Nemec, Bruce Spence, Neil & Adrian
Rayment, Warwick Davis, Ierome Blake, Richard
Bonehill
Joe [usko, Liam Sharp, Chris Evenhuis, Romano,
Lectrr
www.facts-conveotjoo.CQ!Il Financieel Advies

Tekeoaars:

22 - 23 oktober 2005
Utopia VI
Locatie:

Doom-s 8·Apeldoorn. Tel. OSS3SS 1972

www.ernst-advies.nl 4nbuG

lofo:

Gasten:
Bilderberg hotel, Scheveningen
Jeffrey Combs, Anthony Mootgomery, Tooy
Amendola, Alex Zahara

Hypotheken
Financieringen
Pensioenen
Verzekeringen

lofo: www.utopiasite.com

03 - 04 december 2005
Ducth Star Con
Locatie:
lofo:

Hotel de Druiventros, Berkel-Enschot
www.dutchstarcoo.nl

19 - 20 november 2005
Verzamelaars beurs Utrecht
lofo: www.verzamelaMID_wn.nl

.23
TFD magazine



REPLICATOR ROOM
The F1yin~Dutch magazines te koop
de volgende laden zijn na te bestellen bij onze verzendservice. Het kan voorkomen dat een
blad bij de verzendservice is uitverkocht, maar nog wel via de TFDstand te verkrijgen is.Als u
een bepaald nummer zoekt, is het dus raadzaam om tijdens een activiteit van de vereniging
even bij de stand langs te lopen.

Jaargang 1995/1996 Jaargang 2000 Jaargang 2003
September 1995 € 1,00 nr 01 van 2000 € 1,00 nr 01 van 2003 € 395,
December 1995 € 1,00 nr 02 van 2000 € 1 00 nr 02 van 2003 € 395, ,
nr 01 van 1996 € 1,00 nr 03 van 2000 € 1,00 nr 03 van 2003 € 395,

nr 04 van 2000 € 1,00 nr 04 van 2003 € 395,
Jaargang 1997 nr 05 van 2000 € 1,00 nr 06 van 2003 € 395,
nr 03 van 1997 € 1,00 nr 06 van 2000 € 1,00
nr 04 van 1997 € 1 00 Jaargang 2004,
nr 05 van 1997 e 1,00 Jaargang 2001 nr 01 van 2004 e 395,
nr06 van 1997 € 1 00 nr 01 van 2001 € 1,50 nr 02 van 2004 € 3 95, ,

nr 03 van 2001 € 1 $0 nr 03 van 2004 € 3 95, ,
Jaargang 1998 nr 04 van 2001 € 1 50 nr04 van 2004 € 3,95,
nr 01 van 1998 € 1 00 nr 05 van 2001 € 1 50 nr 05 van 2004 € 3 95, , ,
nr02 van 1998 € 1,00 nr 06 van 2001 € 1,50 nr 06 van 2004 € 3,95
nr03 van 1998 € 1,00

Jaargang 2002 Jaargang 2005
Jaargang 1999 nr 02 van 2002 € 1 50 nr 01 van 2005 e 395, ,
nr 01 van 1999 € 1,00 nr 03 van 2002 € 1 50 nr 02 van 2005 € 3,95,
nr 02 van 1999 € 1 00 nr 05 van 2002 € 1 50 nr03 van 2005 € 395, , ,
nr 03 van 1999 € 1,00 nr 06 van 2002 € 1,50 nr04 van 2005 € 395r

nr 04 van 1999 € 1 00 Verzendkoltent/m 3 stuks €2,25,
Verzendkolten4 t/m 10 ltUkJ0,00nr 05 van 1999 € 1,00

nr06 van 1999 € 1,00
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Hebjij ook spullen of materialen die je wilt
ruilen, verkopen of ben je ergensnaar op
zoek? Dan is de Replicator Roomprecies
wat je zoekt! In deze rubriek kun je name
lijk gratis· adverteren! Vuldebon hiernaast
volledig in en stuur hem op naar:
The Flying Dutch o.v.v. Replicator Room,
Postbus735, 3500 AC Utrecht

Aangeboden
Alle 6 startrekfilms in box op video + deel
7,8,9 op video + deel 10 op DVD + 6 bij
zondere Startrekvideo's. J.Korving, 070-
3674283.

TheFlyingDutch neemt geen verantwoor
ding voor de inhoud van de advertenties
die geplaatst worden in deze Replicator
Room.Advertentiesdie illegalekopiënaan
biedenwordengeweigerd.

• Commerciëleadvertentieskosten €0,75
per regel

NO SUBTlJi~ES
Originat Motion Picture COIl1P{Ul\

Wij leverenmiddelspostorder verk®!t-
• Alle: en andere: zonder ondertiteling
• Amerikaanse] I 'C- VIIS Import
• Import van DVO' en CD's
" Scicnce Fiction Mcrchandise
• Star Trek Uniforms en (gesigneerde) roto's

Bij vaste vcrzending van series géén vervendkosten.
~nrn: ,"C, uh"'" • Postbus 412,2180 AK Hillegom

Tel.: Fax: 02S2 - 52 SS 28
F mail: inlil(1l1solly.dclI1on.nl • Website: www.sorry.dcmon.nl
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