




n ou
02
03

NIEUWS

MOUNTAIN TALK

07 EMERGENCY MAIL
HOLOGRAM

12 POSTER

14 UIT DE DOOS

16 VOORGELEZEN

18 TRANSPORTER
MALFUNCTIONS

18
19
22

COLUMN UTOPIA

THE GREYS

VERENIGING

22 AGENDA

23 VAN DE VOORZITTER

24 REPLICATOR ROOM

THE FLVING DUTCH
Postadres:
Postbus 135,
3500 ACUtrecht

Vormgeving:
AdamChapman
Druk
ImagoPrinting,Amsterdam

Copyright 1997 by Paramount
Pictures.StarTrekisregisteredand
trademarkand relatedmarksare
trademarksof ParamountPictures

TFD magazine
.1

04

Redactioneel
In de huidige tijd wordt er van ieders financiën veel gevraagd. Een
beetje hebzucht is dan nooit weg. En wie hebben de hebzucht
hoger in hun vaandel staan dan de Ferengi? Zelfs de spreekwoor
delijk gierige Schotten kunnen hier niet aan tippen. Daarom beste
den wij deze keer eens wat meer aandacht aan de Ferengi.
Verder staat ook in deze nieuwsbrief een stukje over wat er allemaal
mis kan gaan met de transporter. Verheug je je nog op de tijd dat
'Beam me up, Scotty' werkelijkheid zal gaan worden? Na het lezen
van Kirstens stuk hierover dan misschien wat minder. Of wegen de
voordelen toch op tegen de risico's? Lees en oordeel zelf! Daar
naast weer een interview: met al die conventies van afgelopen jaar
konden we een mooie voorraad opbouwen. Deze keer met larnes
Horan.
Voor degenen onder ons die niet alleen van Star Trek houden, maar
ook kunnen smullen van andere sciencefiction series, kunnen jullie
een artikel over Battlestar Galactica vinden.
Natuurlijk ontbreken ook het nieuwsoverzicht en de diverse columns
niet en heeft de EMH ook nog een en ander met jullie te delen.
Ik wens jullie dan ook veel leesplezier,

Joyce Geurts



NIEUWS
Door: Joyce Geurts

Star Trek lives!
Er is een nieuwspel in aantocht, eenzoge
heten MMO, ofwel massivelymultiplayer
online. De titel is momenteel Star Trek
Online. Het lijkt zich af te spelen ten tijde
van TNG, met alle bijbehorende beken
den, onder andere aan boord van de
Enterprise-D.Meer informatie kun je vinden

De AmerikaanseABC-radio meldde op 6
februaridat de nieuwe film zou bestaanuit
TNG-crew en nog een andere, niet nader
gespecificeerdecrew.

Nissanheeft zich laten inspirerendoor de
Enterprise:
De nieuwe Nissan Terranaut, ontworpen
voor 'wetenschappers,geologen, archeolo
genof avonturiers',bevateen 'sferischlabo
ratorium', te bereikenvia eenstoeldie maar
liefst3600 kandraaien.Hetmodel doet den
kenaande shuttle vande Enterprise.

Screen Actors Guild Awards:
Hierbijzatweereenaantalbekendentussen
de genomineerden:
WiIIlam Shatner was voor zijn rol als
DennyCrane in 'Boston Legal' (helaasniet
meer te zien op RTL4,na slechts enkele
afleveringen)genomineerd in de categorie
'Outstanding Performanceby a Male Actor
in aComedySeries'.Shatnerwastevenseen
vande presentatorenbij de uitreiking.
Christopher Plummer, die 'General
Chang'vertolkte in 'StarTrekVI:TheUndis
coveredCountry' was genomineerd in de
categorie 'Outstanding Performanceby a
MaleActor in a TelevisionMovie or Minise-
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ries' voor zijn rol van CardinalBernardLaw
in de Showtimefilm 'Our Fathers'.
Helaashebben geen van beide acteursde
award waarvoor ze genomineerd waren
gewonnen.
Wel een awardging er naarde gehelecast
van 'DesperateHousewives'in de categorie
'Outstanding Performanceby an Ensemble
in a ComedySeries'.Tot dezecastbehoort
ook een aantal meer of minder bekenden
uit de StarTrekwereld:Steven Culp, ofwel
majorHayes(vandeMACO's)uit Enterprise,
Terrl Hatcher (Iieutenant B.G. Robinson
uit de TNG-aflevering 'The Outrageous
Okona') en Alfre Woodward (Lily Sloane
uit 'FirstContact').

Nieuweaward:GoldenGroundhog:
Dit is een award die dit jaar in het leven
geroepen is om eer te betonen aan films
waar velen anders niet van gehoord zou
den hebben. Voorwaardevoor nominatie
is dan ook een opbrengst van minder dan
, miljoen dollar in de VS,maarwel razend
enthousiastereviewsvan hel gelimileerde
publiek. De eerste uitreiking hiervanwerd
door Wllliam Shatner gepresenteerden
vond plaatsop 'Groundhog Day', 2 febru
ari. William Shatnermocht de presentatie
verzorgenvanwegezijn recenl (zie ook het
nieuwsoverzichtin uw vorige nieuwsbrief)
opgestarte DVD-club, die zich ook bezig
houdt met promotie van films die geen of
nauwelijksbekendheidhebben.

In memoriam:
Andreas Katsuias is op , 3 februari over
leden aan longkanker.Hij is binnen de Star
Trek wereld het bekendst als de Romulan
commander Tomalak, in de TNG-afleverin
gen 'The Enemy,' 'The Defector,' 'Future
Imperfect' en 'All Good Things...', maar

speeldeook in de aflevering'Cogenitor' van
Enterpriseals de Vissiancaptain Drennik.
Daarnaastzullenvelen hem ook kennenals
G'Karuit 'Bablylon5'. Andereserieswaarin
Katsuiasrollen vertolkte zijn onder andere
'Millenium', 'DiagnosisMurder' en 'NYPD
Blue'.

Paul Carr, bekend bij TOS-kennersals
lieutenant Kelso uit de aflevering 'Where
no man has gone before', is op , 7 febru
ari overleden aan de gevolgen van kan
ker. In de genoemdeafleveringspeeldehij
de stuurman die door Gary Mitcheli ver
moord is, nadat deze laatstebovennatuur
lijke krachten gekregen had. Carr speelde
tevens rolien in andere sciencefictionseries
en in veel theaterstukken,zoalszovelenuit
het StarTrekwerelde.

We wensen de nabestaandenvan beide
herenveel sterkte.

Overig nieuws:
Google heeft een 'video-winkel': via
yideo.google.comzijn vele films, afleverin
gen van TV-seriesetcetera te downloaden.
Hieronder sinds kort ook afleveringenvan
DS9enVoyager.

Walter Koenlng speelt in een film die in
het 'San Franci'scoIndependent Film Fes
tival' op zaterdag 4 februari in premiere
gegaanis. Defilm, 'Mad Cowgirl' genaamd
is te omschrijvenals een 'experimentalart
comedy-horror-tragedy-KungFu epic'. Het
verhaal gaat over een jonge vrouw, die
voor de gezondheidsdienstvan LosAnge
les werkt en slecht behandeld werd door
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de mannen in haar leven. Wanneer er rap
porten komen over de 'gekke koeienziekte'
(ofwel BSE) raakt zij verzeild in krankzin
nigheid, al dan niet veroorzaakt door deze
ziekte (bij mensen gaat het dan om (een
variant van) de ziekte van Creutzfeld-lacob:
meer weten hierover, vraag het de EMH). In
haar 'gekte' begint ze een golf van geweld,
gericht tegen mannen. Koenig speelt hierin
een slijmerige sex-verslaagde predikant.

Wllliam Shatners niersteen:
Zoals ik in uw vorige nieuwsbrief al ver
meldde als een mogelijke gebeurtenis,
heeft Shatner zijn niersteen weten te veilen
via eBay. Hij heeft maar liefst 25.000 dol
lar opgebracht, een opbrengst die volledig
naar het goede doel zal gaan. De steen is
verkocht aan een online casino (Golden
Palace.com) dat bekend staat om zijn rari
teiten-collectie.

AI te lezen op www.tfd.nl (met dank aan
Frank Maurits en Rowdy van der Veen). Dit
- en nog veel meer - is aldaar dan ook terug
te lezen.
Enterprise genomineerd
voor Saturn Award:
De nominatie is voor de DVD-release, in de
categorie 'Best Television Releaseon DVD'.
De Saturn Awards zijn prijzen die door de
'Academy of Science Fiction, Fantasy &
Horror Films' jaarlijks uitgereikt worden in
diversecategorieen. Kanshebbers op filmge
bied zijn onder andere: 'Star Wars: Episode
111-Revengeof the Sith' met 10 nominaties,
op de voet gevolgd door 'Batman Begins'
met 9 nominaties en vervolgens The Chro-

nicles of Narnia: The Lion, The Witeh, & The
Wardrobe' en 'Harry Potter and the Goblet
of Fire' met 8 nominaties elk. Op televisiege
bied behoren, naast Enterprise, ook 'Lost',
'Smallviiie', 'Stargate-SG1' en 'Battlestar
Galaetica' tot de genomineerde series.

Teleklonen mogelijk:
Denk eens terug aan TOS en TNG, waarin
door een dysfunctie van de transporter een
dubbele Kirk, respectievelijk Riker ontstaan
was ...
Wetenschappers aan de universiteiten
van Vork en Tokio zijn er daadwerkelijk in
geslaagd om op deze manier iets te klonen,
een laserstraal weliswaar, maar het begin
is er... Het experiment waarin dit lukte,
was een combinatie van quantum klo
nen en quantum teleportatie (overstralen
of 'beamen') in één. Professor Braunstein
van de Universiteit van Vork zegt dat tele
porteren en teleklonen dan wel geen theo
rieën meer zijn, maar dat het nog heel lang
gaat duren voordat overstralen van mensen
mogelijk wordt.

Britse Trekkie failliet door veranderen
appartement in Voyager:
Tony Alleyne, een Star Trek fan uit Hinckley,
Leicestershire, heeft zijn flat veranderd in
een heuse replica van de Voyager. Dit heeft
hem echter zoveel gekost dat hij zich bank
roet heeft moeten laten verklaren. Alleyne
had gehoopt dat zijn project hem meerdere
opdrachten van deze aard zou opleveren
onder Star Trek fans. Helaas heeft dit niet
zo mogen zijn, maar ondanks dat het tot
zijn financiële ondergang heeft geleid, was
Alleyne toch zeer trots op zijn werk. (www.

bbc.co.uk/radi04/hometruthsLstartrekfan.
ID.tm1) & (www.24thcid.com/24th cen
~)

Troubles in omroepland:
Het bedrijf Viacorn, waartoe Paramount (en
Star Trek) behoorde, is per 1 januari 2006
opgesplitst in een tweetal bedrijven: CBS
corp. en (het nieuwe) Viacom inc.
Paramount en al zijn televisie-producten zijn
tot CBS gaan behoren en na veel gepraat
zijn deze (waaronder dus ook de Star Trek
series) nu in de divisie CBSParamount Tele
vision terechtgekomen.
Vervolgens zijn CBSen Warner gaan samen
werken; zij gaan nu met één nieuwe zen
der verder: 'The CW'. Dit is er eentje om in
de gaten te houden, want als er een nieuwe
Star Trek serie gaat komen, zal het daar
zijn.
Een ander Viacom-product, de website
startrek.com (waarvan ik dankbaar gebruik
maak voor deze rubriek, samen met nog
enkele andere websites) is nu gaan vallen
onder CBS Digital, waarmee de toekomst
hiervan voorlopig ook weer veilig gesteld is
(gelukkig voor mijl).
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BesteStar Trek liefhebber, :;r.: De man die ook meewerkte aan The Animatrix. Deze animatieserie
is onlangs op DVD verschenen en inmiddels verfilmd met Charlize
Theron in de hoofdrol.
Als laatste wil ik (bijna óverbodiq) noemen, de serie 'Charmed'. De
rëfzef1dP0pulair~serie ovèr de heksen Halliwell.

In mijn vorige column kon ik al melding maken van een aantal
nieuwe Star Trek releasesdit jaar.
In een gesprek met de TFD kwam ook naar voren dat er interesse
is in de andere science fiction series van Paramount.
In het kader daarvan wil ik jullie attent maken op een aantal andere
science fiction seriesdie wij uitbrengen.
In januari is 'The Dead Zone' op DVD verschenen. Een spannende
serie over een man met voorspellende gàven en met D?9 actrice
Nicole De Boer in een hoofdrol.

Tot zover mijn verhaal, tot mijn spijt kan ik op Star Trek gebied
weinig nieuws melden.

Voor lTIij~ volqende column beloof ik in ieder geval wel opvallend
Star Trek nieuws ..

Een andere aantrekkelijke serie is 'The 4400', die gaat oIJereen
grote groep mensen die terugkeren op aarqe na ontvoerd te zijn
door wezens van andere planeet. Deze mensen blijken allemaal
terug te zijn gekomen met een bijzondere gave.

Dave van Velzen
Productilvlanaqer Star Trek
Paramount Home E~tertainment

I

Ook science fiction en niet met de vredelievende aard van star; Disclajmer: De inhoud yan qez!l colu!;1,Pis geheel voor de verantwoordelijkheid
van de schrij er-ervan. De'fFD kan op'geen enkelewijze verantwoordelijk of

Trek is de animatie serie 'Aeon Flux', gemaakt door Peter Chung. aansprakelijkgehouden voor hetgeen hierin gezegd en/of aangeboden wordt.
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rik, haha. En lieutenant Barnaby was cool,
een echte officier. Er was nog sprake van
dat hij in TNG zou terugkeren, maar dat
is uiteindelijk niet gebeurd. De [ern Hadar
Ikat'ika was eigenlijk ook niet slecht, al was
zijn soort het wel in de serie. lkat'ika had
groot respect voor Worf, hij offerde zich
zelf er uiteindelijk voor op, want hij wist
dat hij met de dood bestraft zou worden
als hij Worf niet zou doden. lkat'ika was
een van mijn favoriete rollen die ik ooit
gespeeld heb. En mijn rol als 'future guy'
in Enterprise? Ik zou zelf niet eens weten
wie hij was, als jullie het weten mag je het
zeggen! Wie is de 'future guy'?

iames Horan (57) werd bij Star Trek fans
vooral bekend door zijn rol als doctor Jo'Bril
in Star Trek The Next Generation's afleve
ring 'Suspkions'. Verderspeelde hij in TNC
de rol van lleutenant Barnaby in de afle
vering 'Descent, part 2', in de Deep Space
Nine afleveringen 'By Inferno's Light' en '
In Purgatory's Shadow' de rol van tkot'lka,
in de Voyager aflevering 'Fair Trade' de rol
van Tosin en Horan deed enkele figuran
tenrollen in Enterprise.

james strijkt neer in de fauteuil en bibbert
wat. 'Het is hier koud! En buiten ook!'. Tja,
in Nederland hebben we een ander klimaat dan in de VS. [arnes ziet
het TFD fanclubblad liggen en bekijkt de cover met daarop [arnes
'Scotty' Doohan.
'Hem heb ik een keer ontmoet. Geweldige vent! Erg jammer dat hij
niet meer onder ons is. Ik heb ze trouwens bijna allemaal ontmoet,
de acteurs uit de originele Star Trek serie, op een na, DeForest Kelly.
Heel jammer dat ik hem niet meer heb kunnen ontmoeten:

Dus de volgende rol in Star Trek ben je een echte 'bad guy'?
Ha, nou wie weet. Het zijn wel mijn leukste rollen, ik speel ze graag.
De meeste die ik speelde waren van het klassiekesoort. Jegaat in de
meeste rollen ook altijd dood! Endat mag je altijd spelen!

Jehebt erg veel rollen vertolkt als bad guy. Benje nu niet bang dat je
alleen nog maar voor hetzelfde soort rol gevraagd gaat worden?
Die kans zit er altijd in, dat is eigen aan het acteerwerk. Zet je ergens
een goede rol neer, dan blijft dat bij de mensen hangen en wordt
het verbonden met je kunde als acteur. Dat kan in het slechtste geval
nadelig voor je uitpakken. Maar in theater speel ik juist meestal de
nice guy. Maar als je een goed aanbod krijgt via je agent, ook als het
weer een bad guy is, dan sla je die niet zo maar af. Wat ik al eerder
zei, het zijn ook hele leuke rollen om te spelen.

De originele Star Trek is de enige serie waar je niet in gespeeld
hebt?
Ja, toen wa's ik nog te jong, met die serie ben ik opgegroeid, de
leden van de oorspronkelijke cast zijn echte helden voor me. Ik
volgde alle afleveringen en toen het destijds stopte heb ik heel wat
petities getekend en brieven gestuurd om tegen dat besluit le pro
testeren.

Om vervolgens in alle vervolgen een keer te mogen acteren!
Ja, dat geeft me ook heel veel voldoening, om van elk feestje deel
genoot te zijn geweest.

Op welke prestatie ben je het meest trots van al je acteerwerk?
Ai, dat is een lastige vraag. Het theaterstuk genaamd Strange Snow,
denk ik. Ik speelde dat stuk zo'n 3 à 4 maanden en ik speelde een
Vietnam veteraan die erg alcoholverslaafd was. Het spelen van dat
personage was een echte uitdaging. Ik speelde elke avond dat ik
optrad een persoon die uiteindelijk helemaal door het lint gaat en
vervolgens compleet instort. Eensterk drama dus. Dat heeft me ook
altijd in Star Trek aangetrokken, want deze serie heeft veel drama als
leidraad. Dat is ook kenmerkend aan de cast van Star Trek geweest,
die worden altijd van de theaterplanken afgehaald, het zijn per defi
nitie mensen met veel toneelervaring.
Ik ben natuurlijk ook erg trots op mijn bijdragen aan Star Trek, maar
die duurden helaas niet zo lang. Dat had ik natuurlijk graag anders

Als je naar het overzicht kijkt waarin staat wat je gespeeld hebt, dan
zie je heel veel rollen in hele verschillende series. Heb je dat altijd
gewild, als je voornaamste werk?
Ja, eigenlijk wel. Kijk, voor een acteur is het juist een wens om heel
veel verschillende rollen te mogen spelen in verschillende rolpren
ten. Dat geeft de grootste uitdaging. Maar ik heb wel de meeste
rollen als 'bad guy' vertolkt, daar heb ik mijn carrière het meest
aan te danken. Mijn rollen in Star Trek waren niet zo zeer een echte
'bad guy', mijn rol als doctor [o'Bril in Star Trek: The Next Genera
tion was eigenlijk helemaal niet 'bad', ook al was het een slechte-

Door: Frank Maurits en Edwin Verstraten
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gezien. Mijn doel was altijd - en is nog steeds - om
een vaste rol te krijgen in de serie. Veel mensen uit
de DS9 en ENT productie die ik ken werken nu
aan andere scifi series, sommigen doen daarin
bijvoorbeeld regiewerk. Af en toe doe ik daar
ook een rol in.

Vond je het opmaken zwaar?
Nee, niet echt. Maar daarbij gold dat het voor
mij altijd maar een korte periode was. Verge
leken met Michael Dorn (Worf) en Ethan Phi
lips (Neelix) die elke werkdag zo'n 3 uur in de
stoel zaten voordat ze de set op mochten was
het voor mij een eitje. In het theater is het
regel dat je zwaar opgemaakt wordt, sterker

nog dan wanneer je voor een camera staat, immers je gelaatstrekken
moeten achter in de theaterzaal ook te zien zijn. Voor de camera heb
je dat probleem veel minder, die camera is immers altijd dichtbij. Dat
gemaskerd zijn op de bühne is zo oud als de voorstellingen van de
oude Grieken. Zij hadden al maskers die een vrolijk personage uit
beeldden en maskers voor trieste vertolkers.

Welkemake-up was het meest gecompliceerd, die van de [em Hadar of
het Jo'Bril personage, of ... ?
In Voyager speelde ik in de episode 'Fair Trade' een alien genaamd
'Tosin' en die leek nogal op een Nausicaan. Maar Tosin was een
ehm ... ja van welk ras was Tosin ook al weer? Zoeken we op! Maar
daar waren ze wel even zoet mee destijds. Tosin was echt een slech
terik, een krijger, daarom lijkt ie ook wat op een Nausicaan. Echte
rovers. Kolaati, nou weet ik het weer, daar was Tosin er een van.

Maar terug te komen op de make-up, het
kostte de crew meer dan 4 uur om mij het
uiterlijk van Tosin te geven. Wat ik nog wel
weet is dat mijn neus dicht gemaakt werd,
dus ik kon 16 uur niet door mijn neus ade
men. Ik kon amper eten. Het leek alsof ik snip
verkouden was. Ze vroegen nog of ik het een
probleem vond, de grapjassen.
Bij de make-up van de [ern Hadar en bij [o'Bril
waren ze zo'n 3 uur bezig. Het waren lange dagen,
want eenmaal gereed voor de performance was
het toch al gauw een verblijf van 14 uren op de set.
Als je werkdag er dan op zat kon je nog niet naar
huis, want de schmink moest er nog af en dat ging
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ook weer een uur duren. Lange dagen dus, maar je werd er ook
naar betaald natuurlijk.

Uit de diverse filmbiografieën en databases blijkt dat je veel voor
computerspellen hebt gedaan, veel inspreekwerk etc.
Jadat heb ik uiteindelijk zelfs vrij veel gedaan. Het is anders werken
en meestal doe je niet een maar meerdere stemmen in het spel,
onlangs deed ik een game waarbij ik met veertien verschillende
stemmen meedeed, dat was even wat anders. Ik zou ook meer aan
animatieseries mee willen meewerken.

Doe je nu iets met martial arts?
Eenaantal jaren geleden ben ik daarmee begonnen. Vooral ook om
zelf bepaalde gevechtsscènes te kunnen vertolken. Dat kwam goed
van pas, bijvoorbeeld bij het spelen van de rollen in de TV-series
Highlander en Zorro, Ik werkte destijds veel samen met Peter Dia
mond, een erg goeie stuntman en met choreograaf en tevens stunt
man Bob Anderson. Anderson was al aardig op leeftijd en heeft een
respectabele carrière achter de rug met zijn bijdragen aan de Star
Wars en The Lord of the Rings films. In Star Wars werkte hij aan de
laserzwaard gevechten. Ik werkte met hem samen in de Highlander
serie, heel indrukwekkend. Dus het was leuk om voor die gevechts
scènes te leren. Ik mag graag verschillende dingen doen.

Jebent onlangs getrouwd?
Ja, ik ben met een Italiaanse vrouw getrouwd. Zes maanden gele
den was dat. Heerlijk om getrouwd te zijn!

Doe je veel conventies?
Recentelijk wel ja. Afgelopen weken was ik op een conventie in Ita
lië, wat meer vanzelfsprekend natuurlijk vanwege de afkomst van
mijn vrouwen ik was enkele maanden geleden op FedCon in Duits
land. En verder diverse in de States.

Ervaar je verschillen tussen de conventies
in de VSen Europa?
Deze conventie lijkt erg op die laatst ook
in Italië was, waar Denise (Crosby) ook
bij was, lekker familiair en gezellig onder
elkaar, allemaal wat kleinschaliger van
opzet en daardoor veel meer ruimte voor
een persoonlijker benadering. Ik mag dat
meer. Mensen kunnen je spontaan even
aanschieten en wat vragen, zonder een
lange wachtrij bij die ene Q&A af te wach
ten. Ik heb natuurlijk nooit zo'n grote rol
gehad dat ik bestormd word door een
horde fans.

Voor wie zou je zelf naar een conventie gaan?
Dat zou denk ik Peter O'Toole zijn, graag nog voordat hij de planeet
verlaat. Verder ben ik in het verleden zelf naar conventies geweest
en heb ik acteurs als Jimmy Doohan ontmoet, die ik persoonlijk een
tijd gesproken heb. Dat blijft je bij.

Is dit je eerste keer in Nederland?
Ja hier ben ik voor het eerst. Ik heb afgelopen dag een bezoek aan
Amsterdam gebracht, interessante stad hoor, haha!

Hoe bedoel je hier 'interessant' ?
Amsterdam onderscheidt zich sterk van andere steden die ik in mijn
leven gezien heb. Dit is de meest liberale die ik ken, van alles is er te
krijgen. Erg leuk om te zien. Ik hoop zeker een keer terug te komen
en dan wil ik meer van het platteland erachter gaan zien, waar je
naar mijn idee meer met de bevolking in aanraking komt dan in die
toeristenoorden. Dus wie weet kom ik nog een keer.

Webedanken Horan voor zijn tijd en wensen hem veel geluk verder
met zijn carrière.

ben ik nog altijd bereikbaar om een stuk te schrijven over het een en
ander -tla ik blijf toch enige hoop houden dat ik ergens wel onmis
baar ben en dat er toch wel iemand moet zijn die mijn schrijven zal
missen. Spoedig zal ik uit de droom geholpen worden dat ik hele
maal niet onmisbaar ben.
Het was fijn om met de redactie samen te werken. Ik ben heel slecht
in afscheid nemen en ik hoop dat het redactieteam dat nu overblijft
mij dat niet kwalijk zal nemen. [oyce, Adam, Ilonka, Frank, Marc,
Kirsten en Ties: bedankt dat ik iets kon betekenen voor TFD-nieuws
brief.
Ties: bedankt dat ik elke vergadering (en Shadowcon) met jou (en
Marion) mocht meerijden.
Rowdy jij ook bedankt dat je me wegwijs hebt gemaakt in de webre
dactie ook al was dat niet zo vaak. Ook jammer dat ik je niet tegen
kwam op Shadowcon.
Eén troost: ik zal toch in het magazine verschijnen als ik jou blijf
schrijven. Lijkt me erg leuk en goed voor je vaardigheden. Ik vind
het erg leuk dat ik je beter mocht leren kennen.
Ik blijf nog steeds actief met olifanten, de kindjes en mijn eigen
websites waarvan www.elephantforum.com de eerste is. Wie zoekt
zal mij vinden en wie olifanten interessant vindt, neem gerust een
kijkje op het Elephant Forum dat ik net noemde of e-mail mij via
mijn werk Vrienden van de Olifant www.olifanten.org
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Daar ben ik weer.Ik mocht weer enkelepoststukken ontvangen de afge
lopen paar maanden. Als eersteeen brief van Hayley E.Malaika, die de
redactie van uw nieuwsbrief heeft moeten verlaten, daar zij geen lid
meer kon blijven van uw favoriete vereniging. De oorzaak daarvoor ligt
helaasop financieel gebied, naar ik verneemeengebied waar velenvan
u problemen ondervinden. Het lijkt een schrale troost, maar er gaan
betere tijden aanbreken, in mijn eeuw is ergeen geld meer nodig; ieder
een kan eengoed leven leiden (Fetenqi-culturen nu even niet meegere
kend, daar komt men immers niet ver zonder Latinum).

Allerbeste EMH,

Jekrijgt al zo weinig post dus daarom schrijf ik.
In december 2005 heb ik laten weten dat ik niet langer lid kan blij
ven, i.v.m. financiële redenen.
In november heb ik afscheid moeten nemen van een aantal kindjes
en wie mijn Trieerder Reading: A Star Trek Fan heeft gelezen weet
waar ik het over heb [haar vogeltjes, red.). Het was de tweede Tri
corder Readings en wel in blad 2004-4. Op de begeleidende foto
staat Lesley, zij leeft nog. Ze heeft er alleen 6 zusjes en 2 broertjes
bij gekregen.
Als voormalig co chief editor valt deze beslissing toch wel zwaarder
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Eenbeetje reclame voor niet Star Trek mag wel.
Ik sluit nu af met: 'Let's keep in touch en de beste wensen voor
2006.'

Groetjes,
Hayley E. Malaika
voormalig co chief editor of zoals vermeld op het forum assistant
chief editor

BesteHayley,
Moge de toekomst u meer voorspoed brengen dan het verleden tot nu
toe gedaan heeft. Alle goeds!

Ro'Qegh' Iwchab (Rokeg'er bloedtaart):
Dit stevige maal (Soj), bestaande uit Ha'OibaH (vlees), naH (groen
ten) en iw (bloed) wordt door SoSpu' (moeders) aan hun puqpu'
(kinderen) geserveerd wanneer deze geveld zijn door rop'ngor (de
Klingon variant van mazelen) om zo aan te kunnen sterken.
Het bloed wordt nu even weggelaten, omdat de zwakke magen van
jullie 'Terranen' daar meestal niet tegen bestand zijn.

Voor 4 personen:
Vulling:
800 gram kipfilet, in stukken gesneden
200 gram gehakt (soort naar keuze)
2 gehakte uien
2 tenen look
2 wortelen en 2 stengels witte selderij, fijn gesneden
200 gram champignons, in schijven gesneden
2,5 dl Hiq (= alcohol, in dit geval stevige rode wijn)
500 gram gezeefde tomaten (blik)
140 gram tomatenpuree (blik)
1 eetlepel rode wijnazijn
1 eetlepel rozemarijn
olijfolie
peper &: zout

Marineer de kip in de azijn en laat deze 30 min intrekken. Haal de
kip uit de marinade en dep ze droog. Kruid ze met peper en zout en
bak in een kookpot de kip en het gehakt gaar.
Voeg de groenten en rozemarijn toe wanneer het vlees rondom
bruin gebakken is.
Voeg de helft van de wijn toe en laat doorkoken totdat het vocht
bijna verdampt is, voeg dan de rest van de wijn, gezeefde tomaten
en puree toe. Laat dit op een zacht vuurtje sudderen totdat de saus
gebonden is.
Voor het vullen van de taart is het het best om het geheel even te
laten afkoelen.

Deeg:
Hiervoor wordt een zogeheten 'briseerdeeg' gebruikt: kant en klaar
te kopen in uw supermarkt of zelf te maken als volgt (voor wie wel
van een uitdaging houdt):
Meng 300 gram bloem, 150 gram boter en Yzkoffielepel zout tot
een kruimelig deeg (mixer, keukenrobot). Voeg een ei en 3-4 eetle
pels water toe, er ontstaat nu een vaste bol. Verpak het deeg in cel
lofaan en laat het 1 uur in de koelkast rusten.

Rol het deeg uit tot een laag van 2-3 cm, leg het in de ingevette
taartvorm en giet de vulling erin. Bak het geheel in een voorver
warmde oven (220°C) af in ca. 20 minuten.

Voor de dapperen onder u, die ook nog eens in het bezit zijn van
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en sterke maag en het op de traditioneel Klingon-wijze willen pro
beren: voeg op het laatste moment 1 dl. hazenbloed (verkrijgbaar
bij uw poelier) toe.

Het bovenstaande recept kwam binnen bij de redactie, ingestuurd door
mevrouw H. Cijs, die het ontdekt had in een blad van de Belgian Voy
age Club, alwaar het in 1999 in het sept/okt nummer geplaatst was.
Het is oorspronkelijk geschreven door Sam van Roeien, voor plaatsing
alhier vonden enkele kleine wijzigingen in de verwoordingen plaats.
Mijn redactionele vrienden vroegen mij wat ik er, vanuit medisch oog
punt, van vond. Mijn professionelemening luidt als volgt: het is nooit
aangetoond dat het eten van 'bloodpie' ertoe bijdraagt dat men sneller
herstelt van een virus-infectie. Dezeziekten moet men toch gewoon uit
zieken. Het is wel gebleken dat het goed is voor de algemene weerstand
om een goede voeding in te nemen en dan zijn met name eiwitten en
vitaminen zeer belangrijk. Aan die eerstegeen gebrek in het recept en
ook de laatste lijken voldoende aanwezig. Het lijkt me echter wel wat
zwaar liggen op niet-Klingon magen, dusmijn advies aan u allen is dan
ook: weesvoorzichtig ermee.

Vervolgens heb ik voor u een
afbeelding die door een van mijn
oplettende vrienden bij de redac
tie is opgemerkt. Een televisie
gids kondigde de vertoning van
een bepaalde film aan, of toch
niet?Aan u om te ontdekken wat
hierin niet klopt. ..

FILMTIP
Met meer dan 150minuten wasde
oriolneie Apocalypse Now al een
hele zit. maar voor de 'remlx' telde
reqisseur FrancisFordCoppolaer
dertig jaar later zelf nog een klein uur
bij op. Datdoet echter geen afbreuk
aande kracht van zijn klassieker,
die in beide versiesmeesterlijk is.

APOCALYPSE NOW REDUX
120.30 VERONICA

Tot slot heb ik nog een voorbeeld
voor u van iets dat een giropas
heet. De postbank had een actie
waarbij de klanten hun eigen pas
konden ontwerpen. De heer H.).
Brakelswas zo vriendelijk om mijn
redactionele vrienden te voorzien
van een voorbeeld van een der
gelijke pas ten behoeve van uw
nieuwsbrief en de internet-site van
uw vereniging. Vanwege een aan
tal regels van deze bank (geen
gebruik van termen en afbeeldin
gen waar 'copyright' op zit; dus
geen 'interprise' (naam of foto), mister Spock, Star Trek enzovoort)
leverde dit wel enige moeilijkheden op. De heer Brakelshad zich dan
ook 'postbankblauw geërgerd' daaraan.
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FEREnlilSDnliS
Edwin Blok heeft enkele jaren meegedaan met de kostuum wedstrijd tijdens Utopia (en ook een keer tijdens Fedcon) als de Ferengi -:
(ex-)liquidator Blok. Daarbij zong hij beide keren een zelfgeschreven lied. ~
Hij is zo vriendelijk geweest om beide teksten beschikbaar te stellen voor plaatsing in de TFD-nieuwsbrief. Hier volgen ze:
"theseIyricsare unlversally copyright protected and may not beglven
away, sold, sung, reclted or in any other way be handed over in
a physlcal or non-physlcal form to anyone or onything osweil os
translat/ons of theseIyrics in any type of language or sucnuntessa
suitable compensatlon hos been offered and acceptedby the legal
representatlveof the copyright holder or the copyright holder In person.
sthe receiverof this document is compelled to pralse at least once a week
the wrlter and copyright holder of theseIyrics without any exceptlon,
unlessa suitable compensation hos beenaffered and acceptedby the legal
representativeof tbe copyright holder or the copyright holder in person.
"wheneverhe is around, the writer of theselyrics wil/ certainly
appreclate a good oo-mcx from any in possessionof this document!
theseIyricsand it should be offered to hlm unlessa sultobte
compensationhos beenpresentedand acceptedby him.
"toiture to comply with any of the above mentioned rules is not
recommendedand w/ll beseverelypunished with a minimal penalty
of 1brlck of latinum (sa you better memorisetheseabove mentioned
rules or write them down in your PADDso you won't forget them).

"In order to avoid confliets wlth rule #94 of the Rulesof Aqcuisltlon, it is forbldden
for anyone to let theseIyrics In any way or anyhow comein contact with Ferengl
females.orbeings with similor rights and priviliges in other cuttures/soäettet.
"remember theselyrIcs are olso ovaiioble In their original musk:score;
pleasecontact "Ferenqi records" at Ferenglnar to obtain your own
copy (if your letter Is not answeredyou are mggested to write another
one; be sure to ene/oseat least 5 strips of latinum this time).
"the writer and copyright holder of theseIyrics asweil as his legal representative
connot be held accountable for any damage (physlcal as weil as non-pbvskaï)
or unfortunate eventsas a resuttof theselyrics and financial compensatlon
to third porties or relatives of those is completely out of the questlon.

©writer and copyright holder of theseIyrlcs is: "Blok, son of Doz" founder and
chlef executiveof "ïbe Ferengisong factory®TM", a full daughter compony of
"Ferenqi Records®TM"which is a part of "Blok's FerengiMusic Enterprises®TM",all
located on Ferenginar (both companlesare also founded and owned by "Blok son
of Doz"}. Hishew-mon legal representatlve is named Edwin a.k.a. "enstqn Edje"
and both con be contacted through subspaceat their appropriate frequencles.

"Latinum"
- The most beautiful thing in the universe

(Yesterday - Beat/es)

Latinum, all my pockets tuil ot latinum
slips and bricks are piling up tor me

oh latinum, eternally
Holodecks, dom-jot tables and a dabo wheel

smuggling, stealing, cheating on a deal
the glow of latinum is real

Rules of acquisition, you study them
soon you'lI earn big amounts ot latinum

Rule #19: satistaction is not guaranteed
the only trait that we possess is greed

oh, latinum eternally
"More is good, all is better" is rule #242

bribing, sucking up is good tor you
the glow ot latinum is true

Rules ot acquisition, you study them
soon you'lI earn big amounts of latinum

Then one day, trom a liquidator tor the FCA
1'11 bribe my way up to the top and see:

Grand Nagus Blok I am to be

.8



· . "What is that?"
-Stuff we needto thankZekfor

(Watskeburt - Jeugd van Tegenwoordig)

It is like Kirkbeing gay, seducing Spock then you would say "What is th at?"
It's like the android Data who is sexually frustrated, "What is th at?"

It's like Brunt smiling with his tips donating 7000 strips, "What is that?"
It's like lwaxana openly living in total celibacy, "What is that?"

r

So I have come back from Ferenginar where things have really changed,
they have becorne bizar

It all started when Zek lost his mind, he feil under the influence of a female kind
Soon after that things turned around, female rights became an issue in every town

Can you believe that, do I need to explain, the stockmarket/profits all went down the drain
Vou should remember rule #94: Females and finances don't mix, that is for sure
Soon I received a letter from the FCA,calling me back, things they need to say

As lentered the office, got struck with horror' cause,
there was a clothed female: she's my new boss ???

..

It is like Kirkbeing gay, seducing Spock th en you would say "What is th at?"
It's like the android Data who is sexually frustrated, "What is that?"

It's like Brunt smiling with his lips, donating 7000 strips, "What is th at?"
It's like lwaxana openly living in total celibacy, "What is th at?"

Quite unbelievable: a female giving orders,
since when have laws of physics become so distorted

"Ve canna change them", just as Scotty said
So go home stupid woman and get your man fed
by cutting all his food and prechewing some more

like generations of your kind did so before!
Having that said, Iwas struck numb: a former liquidator's what I had just become???

It's like a Klingon wearing lipstick instead of swinging with a painstick "What is th at?"
It's Iike the queen of the Borg becoming miss New Vork "What is that?"

like Jem'Hadar so bizar, babysitting in the park "What is that?"
It is like Tuvok on Veridian, being a very funny comedian "What is that?"

It's like a Bolean with hair, on his body everywhere "What is that?"
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001Once you have their money, never give it back.
IJrlYoucan't cheat an honest customer, but it never hurts to try.
ImNever spend more on an acquisition than you have to.
004Sexand profit are two things that never last long enough.
Wil( you can't break a contract, bend it.
IlIINever allow family to stand in the way of opportunity.
Ill7Keepyour ears open.
IDlKeep count of your change.
IlIIOpportunity plus instinct equals profil.
010Adead customer can't buy as much as a live one.
011Latinum isn't the only thing that shines.
012Anythingworth selling is worth selling twice.
O13.Anythingworth doing is worth doing for money.
O14Anythingstolen is pure profit.
015Actingstupid is orten smart.
01BAdeal is a deal ... until a better one comes along.
017A contract, is a contract, is a contract. .. but only between

Ferengi.
O1BAFerengi without profit is no Ferengi at all.
Ol9Satisfactionis not guaranteed.
O2OThere'snothing more dangerous than an honest businessman.
021Never place friendship above profil.
II'12Awise man can hear profit in the wind.
IrlJNever take the last coin, but be sure to get all the rest.
024Neverask when you can take.
025Fearmakes a good business partner.
mBThevast majority of the rich in this galaxy did not inherit their

wealth; they stole it.
027Themost beautiful thing about a tree is what you do with it

after you cut it down.
mBMorality is always defined by those in power.
029Whensomeone says'lt's not the money,' they're Iying.
IXIlTaikis cheap; synthehol costs money.
IX!INever make fun of a Ferengi's mother ... insult something he

cares about instead.
II12Becareful what you setl, It may do exactly what the customer

expects.
Imlt never hurts to suck up to the boss.

lI14Compassionis no substitute for profil.
~You could afford your ship without your government--if it

weren't for your government.
IIIBToomany Ferengi can't laugh at themselves anymore.
ro'lYoucan always buy back a lost reputation.
IIIBFreeadvertising is cheap.
IIIBPraiseis cheap. Heap it generouslyon all customers.
04üShecan touch your lobes but never your latinum.
041Profit is its own reward.
0420nly negotiate wh en you are certain to profil.
043Caressingan ear is orten more forceful than pointing a weapon.
044Neverargue with a loaded phaser.
045Profithas limits. Losshas none.
048Labourcamps are full of people who trusted the wrong person.
D47Don'ttrust a man wearing a sult better than your own.
048Thebigger the smile, the sharper the knife.
04801dage and wisdom will always overcome youth and talent.
(5)Never bluft a Klingon.
051Never admit amistake if they're someone else to blame.
1li20nly Bugsy could have built LasVegas.
lEISelI first; ask questions later.
IMNever buy anything you can't sell,
5Always sell at the highest possible profit.
I5JPursueprofit; women come later.
057Goodcustomers are as rare as latinum. Treasure them.
IliIIFriendship is seldom cheap.
I5JFreeadvice is seldom cheap.
(8)Never use credit where your words will do.
002Theriskier the road, the greater the profil.
111Power without profit is like a ship without an engine.
OB4Don'ttalk shop; talk shopping.
IRiDon't talk ship; talk shipping.
IBIAnyone serving in a neet who is crazy can be relieved, if they ask

for it.
0B7Anyone asking to be relieved is not crazy and must be forced to

serve.
OBBWaris good for business.
OBDPeacei.sgood for business.



UJOGetthe money first, and then let the buyers worry about
collecting the merchandise.

071Greed is eternal.
072Smallprint leads to large risk.
073Money talks, but having lots of it gets more attention.
074Neverconfuse wisdom with luck.
07SHomeiswhere the heart is, but the stars are made of latinum.
078Everyonce in a while, deciare peace; it confuses the heli out of

your enemy.
rrnA bargain usually isn't.
079Thereis no substitute for success.
lilBeware of the Vulcan greed for knowiedge.
I112Theflimsier the product, the higher the price.
II!5Never let the competition know wh at you're thinking.
ImBDon'tlie too soon after a promotion.
IIDWhen the customer is sweating, turn up the heat.
ImBAfriend in need is a customer in the making.
I119Asknot wh at your profits can do for you, but what you can do

for your profits.
I114Femalesand finances don't mix.
I17Enough ... is never enough.
I9ITrust is the biggest liability of all.
II1lGivesomeone a fish; you feed him for one day. Teach him how

to fish, and you lose a steady customer.
lOlNever do something you can make someone do for you.
lOOSleepcan interfere with opportunity.
I04Money is never made. It is merely won or lost.
llIiFaith moves mountains ... of inventory.
lOOThereis no honour in poverty.
I07AFerengi waits to bid until his opponents have exhausted

themselves.
Il1Sometimes what you get free costs entirely too much.
I!IIDignity and an empty sack are worth the sack.
110Neversleep with the boss' wife unless you pay him first.
111Treatpeople in your debt like family ... exploit them.
1I2Neverhave sexwith the boss's sister.
1I3Alwayshave sexwith the boss.
1I4Winor lose, there's always hyperian beet Ie snuft.
llBLet others keep their reputation. You keep their money.
117Youcan't free a fish from water.
118Keepyour lies consistent.
119Buy,sell, or get out of the way.
mEverything is for sale, even friendship.
122Evena blind man can recognize the glow of latinum.
I23Afriend is only a friend until you sell him something. Then he is

a customer.
llILaw makes everyone equal, but justice goes to the highest

bidder.

139Wivesserve, brothers inherit.
141Only tools pay retail.
144There'snothing wrong with charity ... as long as it winds up in

your pocket.
1480pportunity waits for no one.
I~Sell the sizzle, not the steak.
IB2Evenin the worst of times someone turns a profit.
IWRuiesare always subject to interpretation.
IB4Neverspend your own money when you can spend someone
else's.

1111Beware of relatives bearing gifts.
Inlf you can sell it, don't hesitate to steal it.
lnKnow your enemies ...but do business with them always.
IIIlNever offer a contession when a bribe will do.
181Not even dishonesty can tarnish the shine of profit.
188Neverbet on a race you haven't fixed.
189Borrowon a handshake; lend in wriLing.
ll12Nevercheat a Klingon ... unless you're sure you can get away

with it.
1941t'salways good business to know about new customers before

they walk in your door.
i'lllThe justification for profit is profit.
2IXINewcustomers are like razor toothed grub worms. They can

be succulent, but sometimes they can bite back.
2IIISometimes more damaging then an answer is a question.
211Employees are the rungs on the ladder of success... don't

hesitate to step on them.
214Never begin a business negotiation on an empty stomach.
215lnstinctwithout opportunity is useless.
218Nevergamble with an empath.
218Alwaysknow what you're buying.
219Possessionis eleven-tenths of the law.
221Beware of any man who thinks with his lobes.
2'l2Knowledge is power.
2ZIBewarethe man who doesn't make time for oo-rnox.
2'29Latinumlasts longer than lust.
Zl!You can't buy fate.
2!mNeverbe afraid to mislabel a product.
242Moreis good ... all is better.
2RiAwife is a luxury ... a smart accountant is a necessity.
28lAwealthy man can aftord anything except a conscience.
2BlNeverallow doubt to tarnish your love of latinum.
29!When in doubt, lie.
28lBlood is thicker than water, but harder to sell.
2B2Businessis like war; it's important to recognize the winner.
2BlRulesare always subject to change.
2ll4Deepdown everyone's a Ferengi.
285Nogood deed ever goes unpunished. A·







Uit de Doos
Door: Harm Koopman

cards from the final frontier

De kalender staat op 5
februari 2006, wederom
zo'n echte grijze Hollandse
winterdag, waar we er al
zoveel van hebben gehad
de laatste tijd. Maar ook de
dag, nadat ik mij voor de
vereniging heb ingezet op
de Stripboekenbeurs, die gehouden werd in Rijswijk. Helaas bleek
tijdens dit evenement pijnlijk dat wat Star Trek betreft de 'geest
blijkbaar uit de fles is'. Met naar schatting zo'n 1500 bezoekers was
er slechts een enkeling die de moeite nam de TFD-tafel op te zoe
ken. Die enkeling stelde de vraag, na
een 'treurmars', is er nog leven na
Star Trek Enterprise?

Als ik dan enthousiast begon over
de vele honderden uren filmmateri
aal die er zijn verschenen en waarvan
ik me echt niet kan voorstellen dat
iedereen daarvan alle details al heeft
doorgrond dan werd ik niet begre
pen aangekeken; wilde ik dan niet
iets nieuws? 'Tuurlijk wel, maar ook
zonder is er nog voldoende materiaal
om je de komende 10 jaar in te ver
diepen, toch?

Feit blijft dat ikzelf op de beurs de enige was met diverse sets sci
ence fiction tradingcards. Ook hier dan last van 'metaalmoeheid'?
Dacht het toch van niet, ik weiger in dezelfde 'treurmars' te verval
len als de bezoekers die ik
heb gesproken.

2006! 40 jaar Star Trek
laten we er met z'n allen
een goed jaar van maken
en gezamenlijk lekker
terugblikken op al dat
moois wat ons de afgelo
pen decennia is voorge
schoteld.

In deze tweede 'uit de doos' van dit jaar maak ik een korte tijd reis
terug in de tijd of, als je net de tekst uit de eerste nieuwsbrief van dit
jaar nog eens heb nagelezen, een kleine 'timewarp' in de toekomst.
In de eerste nieuwsbrief kon je namelijk alles vinden omtrent de op
6 april 2005 uitgegeven 'The Quotabie Star Trek The Next Genera
tion Box'. De kalender staat op 22 juni 2005 als 'Star Trek Enterprise
Season Four' de fabriek verlaat.

Inmiddels kennen we
natuurlijk allemaal het ver
haal achter deze uitgifte
datum. Waren we gewend
aan het verschijnen van een
Enterprise set in de herfst
van de afgelopen jaren,
zoniet in 2005. Nadat op
13 mei 2005 het doek viel
voor Star Trek Enterprise
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in Amerika, besloot Ritten
house Archives om de set
omtrent het vierde seizoen
naar voren te halen. Een
lopende televisieserie ver
koopt nu eenmaal stukken
beter dan een afgelopen
serie, vandaar dat - bijna
- voor het eerst in de Star
Trek tradingcard historie
een set eerder werd uitgegeven dan dat hij in vele magazines, tijd
schriften en op internet werd aangekondigd.

Voordat ik jullie meeneem naar allerlei details over de inhoud van
deze set, die natuurlijk veel gelijkenis
kent met zijn voorgangers, toch een
opmerkelijk verschil wat ik niet onop
gemerkt voorbij wil laten gaan. De
binder bij deze set is namelijk voor
het eerst niet voorzien van een foto
van de gehele Enterprise cast maar
bevat dit keer alleen een afbeelding
van captain Archer. Verder heeft Rit
ten house nog voorzichtig laten
doorschemeren dat we niet echt
een Complete Star Trek Enterprise
set hoeven te verwachten in de toe
komst. Lijkt mij ook wel logisch want
de 4 uitgegeven seizoensset zijn al zo
compleet als het maar zijn kan en dat is toch heel iets anders dan de
afgebroken seizoenset van bijvoorbeeld Voyager, de niet aanwezige
seizoenssets van Deep Space Nine of de onvolledige seizoenssets
van The Next Generation.

Oké, laten we eens wat
details de revue laten pas
seren. De vierde seizoenset
wordt uitgegeven in dozen
van 40 pakjes met ieder 5
kaarten. De basisset telt 72
kaartjes waarin alle details
van de 22 afleveringen
van het vierde seizoen aan
bod komen. Net als in alle
vorige seizoenen worden er twee handtekeningkaartjes per seizoen
beloofd, maar ditmaal is er ook de toezegging van een extra bonus
kaartje per doos, in de vorm van een kostuum kaartje.

Voor degene die echter besluit een doos of een veelvoud daar
van open te maken, die treft nog veel meer aan dan het hiervoor
beloofde. Want na kaartje 306 - ja, ze zijn natuurlijk weer netjes
doorgenummerd vanaf seizoen één - is er om te beginnen een
mooie 'in a mirror' subset van negen kaartjes.
Met 1 kaart op iedere 10
pakjes is deze set nog wel
redelijk eenvoudig com
pleet te krijgen, maar wat
doe je als er maar 7 hoofd
rolspelers zijn en je toch
een set van 9 wil vullen?
Juist, je zet commander
Archer twee keer in de set
en besluit captain Maximi-

TFD magazine



lian Forrest toe te voegen. De eerste
kan ik nog wel volgen, de laatste iets
minder alhoewel Vaughn Armstrong
natuurlijk wel een ijzersterke rol ver
vult in deze aflevering.

Na de 'in a mirror' subset is het de
beurt aan 9 kaartjes in de 'genesis'
reeks, met 1 kaart op iedere 20 pak
jes al iets moeilijker bij elkaar te sprok
kelen. De zogenaamde tweezijdige
afbeelding kaartjes zoemen in op de
evolutie van karakters en buitenaardse
rassen van het Archer tijdperk naar
Kirk's tijd. In een derde subset van 9
kaartjes blijkt nog eens overduidelijk dat Archer meer actie kende
dan Picard, Sisko en janeway bij elkaar. We vinden de 9 'Archer in
Action' kaartjes echter slechts in een
oplage van 1 per doos en dus is het
al een hele toer deze set compleet te
krijgen.

Leden die mij persoonlijk kennen
weten van mijn voorliefde voor kos
tuumkaartjes en aangezien in iedere
aankondiging over deze extra bonus
werd gesproken was ik zeer benieuwd.
Maar liefst 14 verschillende zijn er in
een oplage van 1 per doos te vinden
en wat een compleet scala! Wie wil je
hebben; Degra, Talas, Persis,ze zijn er
allemaal, of heb je liever TPol. Maar
hoe dan ... in Desert Uniform, Wedding Dress of 'Mirror Universe'
Uniform? En kom nu niet aan met het liefst zonder uniform, want
dan is het helaas geen kostuumkaartje meer.

Behalve deze 14 beauty's
(of eigenlijk 1S want van
Silik is er ook nog een mis
druk in omloop) zijn er dan
ook nog eens 25 handte
keningen te vinden waar
onder diverse grote namen
maar ook een aantal min
der bekende acteurs. Want
wees eens eerlijk, hoeveel
van jullie wisten dat Kara
Zediker de rol van T'Pau vertegenwoordigde of dat Menima For
tunato in de huid kroop van Maras, niemand toch? Laat staan dat
iemand er een handtekening van heeft, behalve de echte completist
natuurlijk. Maar we vinden ook jolene Blalock, jeffrey Combs, Linda
Park, Brent Spiner en nog meer bekende namen.

Alle hiervoor besproken 138 kaartjes kun je terugvinden in de dozen,
maar zoals inmiddels gebruikelijk zijn we daarmee nog niet aan het
einde van een set. Allereerst vinden we nog een bonushandtekening
kaartje van Lee Arenberg,
als Tellarite ambassadeur
Gral, een belangrijke offi
cial in de verwikkelingen
omtrent de Andorians.
Deze laatste informatie is I

met dank aan de memory
alpha database die gratis
in meerdere talen op het
internet beschikbaar is.
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Wow! Naast deze handtekening is er
voor iedereen die een case (dat zijn
12 dozen) koopt nog een dual cos
tume kaartje van niemand minder
dan Brent Spiner in zijn rol als Arik
Soong. Het kaartje bevat zowel een
stukje stof van zijn shirt als zijn jack
en daarmee is Rittenhouse dan weer
eens gegaan waar het nog nooit
was gegaan, want dit is het allereer
ste Star Trek kaartje met twee stukjes
kostuum op hetzelfde kaartje dat er
gemaakt is.

Wie denkt er dan te zijn heeft het
mooiste uit de hele set nog niet gezien; voor degene die zich twee
cases kan permitteren is er een - jawel, wederom voor het eerst in
de geschiedenis van Star Trek trading
eards - getekend kostuumkaartje van
Linda Park (Hoshi Sato). Het bemach
tigen van dit kaartje was voor mij per
soonlijk een driedubbel feest. 'The
Best of Both Worlds' uit tradingeard r"'::....r.lii1V!~~
land, een kostuumkaartje en handte
keningkaartje in één en dan ook nog
eens van mijn favoriete Enterprise
actrice. Rittenhouse proficiat!

Dat er altijd baas boven baas is, is
bekend. De koper van een zestal cases
krijgt er zo'n zelfde kaartje bij maar
dan van jolene Blalock (T'Pol).

Tot slot vinden we bij deze set dan ook nog eens meer promokaart
jes dan gebruikelijk. Natuurlijk is er de Pl voor algemene distributie
en zit de inmiddels ook gebruikelijke P2 ingesloten bij het Non
Sport Update magazine.
Maar behalve deze twee
is er ook nog een speciaal
promotie kaartje voor de
United Kingdom en een
tje voor diverse conventies
die gehouden werden in
Amerika. Om het helemaal
compleet te maken zat er
dan nog een vijfde bij de
binder van Star Trek Enter-
prise Season Four.

Tot zover mijn relaas over Star Trek Enterprise. Ik ben wel zeer
benieuwd wat er in tradingeard land als opvolger gaat verschijnen
met het thema Enterprise! Als het even meezit is 'uit de doos' daar
natuurlijk gewoon weer als de kippen
bij.

Tot de volgende 'uit de doos', num
mer 50 (!!) en als je zin hebt in een
gratis reisje Engeland dan zou ik er
maar voor zorgen dat je dit nummer
niet mist en meedoet aan de prijs
vraag!!!!!
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Voorgelezen
TItel:
Auteur:
ISBN:

Star Trek- I.K.S. Gorkon: Enemy Terrltory
Ke/th R.A. DeCandldo
1-4165-0014-6

Door: Paul Ploeg

Titel:
Auteurs:
ISBN:

Star Trek- Titan: Taking W/ng
Michael A. Martin & Andy Mangels
0-7434-9627-2

Ondanks het schrappen van
Enterprise op televisie, hoe
ven de fans van Star Trek niet
te wanhopen dat er geen
nieuw Star Trek materiaal uit
komt, want er zijn altijd nog
de geschreven versies van Star
Trek en daar komen met grote
regelmaat nieuwe edities van
uit. Enook van de al bestaande
series blijft er nieuw materi
aal verschijnen. Dus voor de
lezende fans is er nog steeds
voldoende Star Trek beschik
baar.

Met Star Trek - Titan komt
Pocket Books wederom met
een nieuwe serie. Het begint
vlak na de gebeurtenissen uit
'Nemesis', wanneer captain William Riker het commando op zich
neemt van het luna-klasse schip de U.S.S. Titan. De Titan wordt
met een konvooi Starfleet schepen erop uitgestuurd om hulp te
bieden aan de regering van Romulus, of wat daarvan over is. De
Titan is het uit de meest multiraciale bemanning bestaande schip
van Starfleet. Onderweg naar Romulus moeten de bemanningsle
den behoorlijk aan elkaar wennen, want ondanks dat de Federatie
uit een grote groep verschillende rassen bestaat, heeft elk ras nog
steeds zijn of haar vooroordelen klaar ten opzichte van andere ras
sen. Aangekomen op Romulus krijgt Riker al te maken met de eer
ste moeilijkheden. Niet alleen het wantrouwen tussen de Romulans
en de Remans is erg groot, ook tussen de verschillende groepen op
Romulus botert het totaal niet. Er is de factie van de enige overle
vende van de massamoord op de Romulan Senaat door Shinzon,
Tal'Aura, die aan de macht probeert te blijven. Verder zijn er de
'hardliners' onder leiding van voormalig senator Pardek. die niets
liever willen dan oorlog met de Federatie en de militairen onder lei
ding van commander Donatra, die de Enterprise hielp in haar strijd
met Shinzon. En of dat niet genoeg is proberen de Tal Shiar en de
ondergrondse herenigingbeweging van Spock op de achtergrond
ook nog enige invloed uit te oefenen. Wanneer de Remansvermoe
den dat ze worden buitengesloten, nemen ze het recht in eigen
hand. Een totale chaos dreigt voor het Romulan rijk en captain Riker
en de bemanning van de Titan lijken de enigen te zijn die dat kun
nen voorkomen.

Met 'Taking Wing' is er een prima begin gemaakt met deze serie.
Het eerste deel van het verhaal is vooral een kennismaking met de
nieuwe bemanning met een aantal verrassingen erin en een paar
oude bekenden. Het tweede deel van het verhaal bestaat vooral uit
politieke intriges, verborgen agenda's, list, bedrog, een moord en
volop actie. En aan het eind van het verhaal is er ook nog een zeer
verrassende en geslaagde cliffhanger voor het volgende deel van
deze reeks. Conclusie: een uitstekende start van een hopelijk lange
en succesvolle serie.

In 2004 is Pocket Books
wederom met een nieuwe
serie begonnen. Dit keer ech
ter met een wel heel originele
invalshoek. De kijk op het uni
versum wordt hierin eens niet
bepaald vanuit het menselijke/
Federatie perspectief, maar
vanuit een Klingon perspectief.
Dit keer dus geen houding van
'We komen in vrede' of het zich
houden aan de 'Prime Direc
live'. De IKSGorkon is één van
de twaalf zogenaamde Chan
cellor-klasse schepen gebouwd
voor het ontdekken van
nieuwe werelden. Alleen bij de
Klingons gaat dat niet onder
het motto van To boldly go
where no one has gone before'
maar onder het motto van zoiets als 'To conquer new worlds for the
glory of the Empire'. Captain van de Gorkon is Klag, die bij Star Trek
fans vooral bekend is uit TNG-episode 'A Matter of Honor'.

'Enemy Territory' is na 'A Good Day to Die' en 'Ho nor Bound' het
derde deel in deze reeks. De Gorkon wordt naar de Kavrot-sector
gestuurd om daar de vermissing te onderzoeken van het broe
derschip de IKS Kravokh. De laatste berichten daarvan waren dat
ze waren aangevallen door een onbekend ras. Daarop werd de
tegenaanval ingezet en de aanvaller werd daarbij vernietigd. Na
het gevecht ging de Kravokh op zoek naar de herkomst van dat
schip en sindsdien is er niets meer vernomen van de Kravokh of zijn
bemanning. Samen met de Gorkon gaan nog een aantal andere
Klingon-schepen mee richting de Kavrot-sector. Daar aangekomen
ontdekken ze hun tegenstanders, een volk genaamd de Enabrej, dat
altijd heeft geloofd dat er buiten hen geen andere wezens in hel
universum leven. Oorlog tussen de Enabrej en de Klingons is onver
mijdelijk. Terwijl beide partijen zich daarmee bezig houden, zijn er
aan beide kanten personen die er een verborgen agenda op na hou
den. Bij de Enabrej zijn dat de machthebbende Oligarchen en aan
de Klingonzijde de Imperial Inlelligence (=geheime dienst). En als
dat nog niet voldoende is, heeft captain Klag ook nog te maken met
een dreigende muiterij.

'Enemy Territory' is een prima boek, zeker voor de Klingon-fanaten
onder de Star Trek fans. Ondanks dat er behoorlijk wat Klingon ter
men in gebruikt worden is het goed te lezen, aangezien er achter
in het boek de vertalingen worden gegeven. Andere pluspunten
zijn de goede verhaalopbouw en de karakters die gebruikt wor
den. Er zitten namelijk nogal wat oude bekenden tussen, namelijk
commander Toq (TNG-episode 'Birthright'), chief engineer Kurak
(TNG-episode 'Suspicions') en niet te vergeten second officer Rodek
(DS9-episode 'Sons of Mogh') die vooral bekend is onder de naam
Kurn, de broer van Worf. Door het gebruik van de reeds bekende
karakters, maakt dat het lezen ook een stuk gemakkelijker. Mede
ook door de reeds genoemde originele invalshoek qua verhaal, is
dit boek een aanrader.
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Titel:
Auteurs:

Star Trek- S.C.E.: Breakdowns
Seott Ciencin, Keith R.A. DeCandido, Kevin
Di/more, Heather [arman en Dayton Word
1-4165-0326-9ISBN:

Na een aantal goede boeken
met verhalen over het Starfleet
Corps of Engineers is de bun
deling van vier verhalen in dit
boek onder de naam 'Break
downs' ronduit een tegen
valler. De bemanning van
de U.S.S. Da Vind zit na de
gebeurtenissen in het vorige
boek, 'Wildfire', in een rouw
periode. Elk lid van de beman
ning probeert op zijn of haar
manier in het reine te komen
met het verlies van dierbare
collega's en/of vrienden. De
verhalen in dit boek gaan over
het verwerkingsproces van een
aantal bemanningsleden. Secu
rity chief Domenica Corsi gaat
samen met haar vriend Fabian
Stevens naar haar familie toe, waar ze echter te maken krijgt met
een vader van wie ze vervreemd is en die ook nog een niet geheel
verwerkt verleden heeft. Carol Abramowitz probeert de gebeurte
nissen van 'Wildfire' te verwerken door gewoonweg weer aan het
werk te gaan. Ze krijgt daarbij te maken met een collega uit het ver
leden met wie ze niet al te prettige ervaringen heeft opgedaan en
die zelf van zijn werk een puinhoop heeft gemaakt. Ook de Nasat
PB Blue, bijgenaamd Pattie, gaat terug naar huis. Alleen is er op
haar wereld ook een crisis aan de gang die het einde van de Nasat
beschaving lijkt in te luiden. Ook de Nasat hebben een geheim ver
leden waar ze liever niet over willen nadenken. Het laatste verhaal
met dezelfde titel als het boek gaat over de verwerkingsprocessen
van captain Gold en commander Sonya Gomez. Ook hier gaan bei
den eerst op familiebezoek, om daarna echter allebei op bezoek
te gaan bij de familie van het omgekomen bemanningslid Kieran
Duffy, waar Gomez een relatie mee had. Een heftige confrontatie
volgt waarbij Gomez haar frustraties over de dood van Duffy de vrije
loop laat ten opzichte van Gold.

Geen van de vier verhalen zijn goed genoeg om het label 'goed'
te kunnen krijgen. Alleen in het eerste en het laatste verhaal is er
sprake van enige spanning met als enige echte hoogtepunt de hier
bovengenoemde confrontatie tussen Gomez en Gold. Voor de rest
is het een beetje aan de slaapverwekkende kant. Hopelijk is het vol
gende deel in deze serie beter dan dit deel en als het even kan van
dezelfde kwaliteit als 'Wildfire' en diens voorgangers, want dit deel
heeft die kwaliteit duidelijk niet.
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Titel:
Auteur:
ISBN:

Star Trek- Engines of Destiny
Gene DeWeese
0-671-03701-1

Het fenomeen tijdreizen is
een veel en graag gebruikt
onderwerp in de diverse Star
Trek series. Denk hierbij onder
andere aan de bemanning van
de Enterprise-E in 'First Con
tact', Sisko, Dax en Bashir in
DS9-episodes 'Past Tense I + 11'
of de U.S.S.Voyager in de dub
belaflevering 'Future's End'.
Om maar te zwijgen over het
abonnement dat Kirk en de zij
nen hadden op tijdreizen.

Captain Montgomery Scott
reist in 'Engines of Destiny' met
zijn schip, zes maanden na zijn
bevrijding van de gecrashte
U.S.S. [enolan door de beman
ning van de Enterprise-D, een
beetje doelloos door de ruimte. Nog steeds voelt hij zich, jaren na
dato, schuldig over het feit dat hij Kirk niet kon redden uit de Nexus,
vlak na de lancering van de Enterprise-B. Hij bedenkt echter een
plan om terug in de tijd te gaan om Kirk te gaan redden, voordat
die in de Nexus verdwijnt, zonder daarbij de tijdlijn aan te tasten.
De bemanning van de Enterprise-D komt echter achter het plan en
probeert Scotty te stoppen voordat hij zijn plan kan uitvoeren. Dat
mislukt echter en Scotty weet Kirk van de Nexus te redden. Waar
hij echter geen rekening mee heeft gehouden, is dat de tijdlijn wel
degelijk flink is veranderd. De Federation bestaat niet en de aarde is
geassimileerd door de Borg. Deze laatsten maken tevens de rest van
het Alfa Kwadrant onveilig. Scotty, Kirk en de bemanning van de
Enterprise moeten nu gaan samenwerken met een aantal verenigde
groepen rassen onder leiding van Sarek van Vulcan, om de oude
tijdlijn te herstellen en het universum te behoeden voor een totale
assimilatie door de Borg.

Tijdreizen is in Star Trek niet alleen een leuk onderwerp, maar ook
een moeilijk onderwerp. Gene DeWeese doet in dit verhaal een
poging daartoe, maar slaagt daar toch niet echt goed in. Eenvoor
beeld daarvan is wat nou eigenlijk het verband is tussen het red
den van Kirk en de invasie van de Borg in het Alfa Kwadrant. Ook
de wijze waarop beschreven wordt hoe Sarek herinneringen heeft
aan een Federation uit een universum dat hij totaal niet kent en
de Borg Queen herinneringen heeft aan Picard/Locutus, zijn niet
altijd even duidelijk. Door bovenstaande dingen is dit boek niet
bepaald gemakkelijk om te lezen. Captain Janeway heeft eens een
keer gezegd dat tijdreisparadoxen haar hoofdpijn bezorgen. De tijd
reisparadoxen in dit verhaal bezorgen de lezer ook bijna hoofdpijn.
Voor de tijdreisliefhebbers is dit boek een lastige aanrader. Degenen
die dat niet zijn kunnen het beter overslaan.
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(olumn urrOPIA
Toen wij net begonnen met Utopia, in het laatste jaar van de vorige
eeuw, stonden wij voor vele uitdagingen. Een daarvan was het
onderhandelen met acteurs. Dit was volstrekt nieuw voor ons en we
hadden geen vergelijkingsmateriaal. Wat zou een acteur verwach
ten voor een weekend rondhuppelen op een kleine conventie? Het
was een kwestie van in het diepe duiken, bedragen roepen en kijken
hoe daarop werd gereageerd. Beter was natuurlijk nog, de andere
partij deze bedragen eerder te laten roepen. Dit zou ons mogelijker
wijs nogal wat pijnlijke situaties kunnen besparen en ons bovendien
snel wegwijs maken in het doolhof van honoraria en onkostenver
goedingen.

In het kader van niet geschoten is altijd mis, begon ik daarom maar
met de agent die (destijds) praktisch de hele Voyager cast onder zijn
vleugels had. Tot mijn verbazing wilde hij best bedragen noemen.
In no time wist ik door een simpel telefoontje precies wat mensen
als Roxann Dawson en Robert Duncan McNeil1 wilden hebben voor
een weekendje conventie-en. Alleen over Jeri Ryan deed hij moei
lijk. Deze man had natuurlijk binnen de minuut door dat hij hier
met een naïeve nieuweling te maken had die deze prijzen toch niet
zou kunnen betalen, dus eigenlijk had hij niet zoveel zin om open
baar te maken wat zijn prijskoetje kostte! Uiteindelijk kwam er toch
een bedrag op tafel voor een dag dat op dat moment meer was
dan ik in een jaar verdiende. Ik bedankte hem vriendelijk en hing
op. Aargh! Daar ging onze droom van hoofdrolspelers uit Voyager.
Gelukkig is dat in latere jaren alsnog goed gekomen .
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Dan maar bijrolspelers. Mijn volgende slachtoffer was agent van een
acteur die in enkele afleveringen van Bufty een gastrol had gespeeld.
Ik belde hem en kreeg te horen dat zijn cliënt wel wilde komen. Zijn
normale honorarium was 'heel erg veel', maar omdat wij het voor
het goede doel deden, kon hij wel gewoon voor 'veel' komen. Uiter
aard was 'veel' voor ons 'te veel'.
"Hoeveel kun je dan betalen?" vroeg de agent belangstellend. Ik
deelde het bedrag door vijf, waarop de agent spontaan in een lach
stuip schoot.
Het klonk zo aanstekelijk dat ik bijna mee ging doen. Dit was natuur
lijk mijn clue om ons bod met een paar duizend te verhogen. Alswe
dat hadden gehad. Aan de andere kant van de lijn werd het stil. Ik
stelde me voor dat de agent de tranen uit zijn ogen veegde en zijn
dikke Havana sigaar opnieuw aanstak. Er kwamen zachte puf geluid
jes uit de hoorn. Eigenlijk was het best gezellig. "Uhrn," zei ik. "We
zullen erover nadenken. Isdat goed?" "Natuurlijk," mondhoekte de
agent. "Bel me."
"Doe ik," zei ik opgelucht en legde de hoorn neer.
Uiteindelijk hebben we een hele leuke eerste Utopia gehad in okto
ber 2000 met Claire Stansfield, JG Hertzier, Richard Biggs en Mar
jorie Monaghan. En wees gerust, onze onderhandelingsmethoden
zijn de afgelopen zeven jaar een stuk verbeterd!

Disclalmer: De inhoud van dezecolumn Isgeheel voor de verantwoordelijkheid
van de schrijver ervan. DeTFDkan op geen enkelewijze verantwoordelijk of aan
sprakelijk gehouden voor hetgeenhierin gezegden/oi aangeboden wordt.
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THE FLVING DUTCH
fanclub is de enige echte
Nederlandse StarTrek vereniging

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

Telefoon:
Telefax:
E-mail:
Website:

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

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.

Uw lidmaatschapspas is geld waardl
Devolgendezakengevenkorting op de aangegevenwaren,wanneeru uw FlyingDulch pasjelaatzien.Zorg er dusvoor dat u die altijd bij u hebt!
American Book Centre, The Card & News strips Eppo Stripspeciaalzaak The Movie Store
Kalverstraal 185, Agnietenstraat 12, Kleine Berg 33, HeerienDautzenbergstraat53,
1012 XC Amsterdam 2801 HX Gouda 5611 jS Eindhoven 6411 LA Heerlen

Penningmeester
Engelina Wessel

2e secretaris/beurscoördinator
RenéCaminada

Advertentiewerving
Edwin Verstraaten

Interne (bestuurs)coördinator
Harm Koopman

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

Website
Rowdy van der Veen
webmaster®tfd.nl

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

C's
Lengweg 82,
3192 BL Hoogvliet

27-28mei
Dutch Star Con
info: www.dutchstarcon.nl

25 juni
The Federation Opendag
locatie: onbekend
info: www.federation.nl

01 & 02 juli
London Film & Comic Con
locatie: EarlsCourt, London

Engeland
info:
WWW.londonfilmandcomiccon.com

Simtasia
Nieuwe Haven 116,
2801 ECGouda

The Movie Store Zwolle
Klein Grachtje 18a,
8031 jC Zwolle

Voorzitter
Marc Ghijsels

Secretaris
Adrie Baak

Public Relations
Frank Maurits

Vrijwilligerscoördinator
Ronaid Gordijn

Ledenadministratie
Chantal Scholten
tfd@tfd.nl

Conventiegroep
Marion Bergen
marion.bergen@12move.nl

Redactie
joyce Geurts
redactie@tfd.nl

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

AGENDA
22 & 23 april
Fantasy Fair
locatie: Kasteel de Haar

Haarzuilens
info: www.fantasyfair.nl

13 & 14 mei
New Star Con V
info: ~e.yyslarcon.com

19-21mei
Fedcon
locatie: Fulda

Duitsland
www.fedcon.deinfo:
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12& 13 augustus
Memorabilia
locatie: NEC, Birmingham

Engeland
info: www.memorabjlja.co,uk

06-08oktober
Gallleo7
info: www.galile07.de

20-22oktober
Utopia
info: www.utopiasite.com19 augustus

Kamper Stripspektakel
locatie: Kampen
info: www.steck.nl

24 & 26 november
ConVentus (27e Beneluxcon)
locatie: Hotell'Empereur

Maastricht
info: conventus.aanhet.net

10 september
TFD fanclubdag
locatie: La Gare NS station

Amersfoort 02 & 03 december
info: www,tfd.nl ARC Verzamelaarsbeurs

locatie: jaarbeurs
Utrecht

info: www.recordplanet.ol
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Van de Voorzitter
40 jaar Star Trek!!! Een
mijlpaal in de Televi
siegeschiedenis. De
ietwat oudere garde
(waar 'ik zei de gek'
ook toe behoor) zal
met de nodige nos
talgische gevoelens
terugdenken aan het
overbekende magi
sche trio Kirk, Spock en doctor McCoy. Zelfs als je een non-Trekkie
.of is het niet-Trekkie over Star Trek aanspreekt kennen ze hen wel
(potdorie nu staat 'trekkie' wel in de dikke van Dale maar nog niet
in mijn spellchecker).
AI wordt mister Spock vaak dokter Spoek. En daarbij horen natuur
lijk de even bekende uitspraken 'Beam me Up Scotty' en de talloze
variaties op 'I'm a doctor not a .. .', De leukste hoorde ik vorige
week op 'n feestje: iemand was geërgerd over zijn collega's en
noemde hen 'bloody Cardassians'. Het grappigste was nog dat hij
niet eens wist wie die Cardassians dan wel waren en waar de uit
spraak vandaan kwam. Enwees eerlijk: als je goed oplet wordt er in
films, op Tv, tijdens reclame, op de radio en in de pers regelmatig
wel iets gezegd over Star Trek of valt er wel ergens een woord dat
uil één van seriesof films stamt. Star Trek is sinds 8 september 1966
niet meer uil ons leven en uit onze westerse cultuur weg te denken.
Enweet je wat ?!! We doen er gewoon nog 's 40 jaar bij!!
Ook wij als vereniging zullen dit feit niet onopgemerkt voorbij laten

gaan. Het interview op de radiozender Kink FM met Frank Maurits,
naar aanleiding van de berichten over een man die failliet was ver
klaard ten gevolge van zijn Star Trek hobby, was werkelijk heerlijk
om te beluisteren. Ook heeft Harm Koopman recent weer een inter
view gehad. Het mag dan wel winter zijn in het StarTrek universum
maar wij bij de TFD doen ons uiterste best om iedereen warm te
houden en dat zal ook zo blijven ook. Met onder ander onze nim
mer aflatende redactie die het elke keer weer voor elkaar krijgt een
geweldige nieuwsbrief klaar te stomen. Of de website waar steeds
de allernieuwste feiten rond Star Trek en science fiction te vinden
zijn dankzij onze twee webpitbulls Rowdy en Frank. Daarnaast ben
ik blij jullie te kunnen vertellen dat er weer een berengezellige TFD
fanclubdag in de maak is.
Deze zal plaatsvinden op 10 september 2006 in zaal LaGare op het
station van Amersfoort.
Het enige dat ik al kan verklappen is dat het thema '40 jaar Star
Trek 'zal zijn. Te zijner tijd zal de vernieuwde conventiewerkgroep
alle details van deze dag aankondigen via de TFD site, de nieuws
brief en de plaatselijke pers. Ik heb het altijd al gezegd en zeg het
nu weer: 'bij de TFD zit je altijd op de eerste rang, nu én in de toe
komst'.

Nou ben ik persoonlijk even uit de roulatie geweest, maar nu zal ik
met hernieuwde moed de draad weer oppikken. Ik wil langs deze
kant meteen ook Harm bedanken voor al het werk dat hij in mijn
plaats gedaan heeft de afgelopen maanden. Dank je wel Harm.

r-----------------,
Te Koop:
Alle Nederlandsefanclubbladen vanaf
7995. Dat zijn 57 TFD-magazines.Allesin
7 koop voor 25 euro excl. verzendkosten.
Heelveelleesplezieren prachtige foto's
voor minder dan 50 centper stuk!!
Niek Baars:070-8484677
of n.baars@chello.nl

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! Vulde bon hiernaast
volledig in en stuur hem op naar:
The Flying Dutch o. v. v. Replicator Room,
Postbus 735, 3500 AC Utrecht
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TFD magazine

TheFlying Dutch neemt geen vetoruwoor
ding voor de inhoud van de advertenties
die geplaatst worden in deze Replicator
Room.Advertentiesdie illegalekopiënaan
biedenworden geweigerd.

~vCommerciëleadvertentieskosten
€ 0,75 per regel
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I-REPLLCAT(]R BOD
The F1yinaDutch magazines te koop
de volgende bladen zijn na te bestellen bij onze verzend service. Het kan voorkomen dat een
blad bij de verzendservice is uitverkocht, maar nog wel via de TFD stand te verkrijgen is.Als u
een bepaald nummer zoekt, is het dus raadzaam om tijdens een activiteit van de vereniging
even bij de stand langs te lopen.

Jaargang 1995/1996
September 1995, December
1995, nr 01 van 1996*
*Nog steehts enkele exemplaren

Jaargang 1997
nr 03, nr 04, nr 05, nr 06
Jaargang 1998
nr 01, nr 02, nr 03
Jaargang 1999
nr 01, nr 02, nr 03, nr 04, nr 05,
nr 06
Jaargang 2000
nr 01, nr 02, nr 03, nr 04, nr 05,
nr 06
Jaargang 2001
nr 01, nr 03, nr 04, nr 05, nr 06
Bladen uit de jaargangen 7995
t/m 2007 € 1,00 per stuk.

Jaargang 2002 Jaargang 2005
nr02,nrO~ nrO~ nr06 nr 01 van 2005 € 395,

nr02 van 2005 € 3,95
Jaargang 2003 nr 03 van 2005 € 3,95
nr 01, nr 02, nr 03, nr 04, nr 06 nr 04 van 2005 € 39S,
Bladen uit de jaargangen 2002 en nr 05 van 2005 € 39S,
2003 € 7/0 per stuk.

Jaargang 2006
Jaargang 2004 nr 01 van 2006 € 3,95
nr 01 van 2004 € 3,9s
nr 02 van 2004 € 3 9S Verzendkostentlm 3 stuks €2,2S

r Verzendkosten4 t/m 10 stuks €3,00nr 03 van 2004 € 3 9S,
nr 04 van 2004 € 3 9S

r

nr 05 van 2004 € 39Sr

nr 06 van 2004 € 3,9s

RNST
Financieel Advies

Hypotheken
Financieringen
Pensioenen
Verzekeringen

Ooomweg 8 . Apeldoorn. Tel. OSSlSS Im
www.ernst-advies.nl
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OSUBTI~t
Original Molion Picture Company

Ij leveren middels postorder verkoo~
• Alle 1 en'audere ,,~!I. . ll', zonder onderüteling
• Amcriknan$c mSCVHS import
• Import van DVD' en CD's
Science Pietion Mcrchandise

• Slat Trek Uniforms en (gesigneerde) foto's
AaHli.edût9 Bij vaste verzending van series géén verzendkosten,

Sorn ~",""Suhlitl,,· Postbus412.2180AK Hillegom
Tel.: Fax:0252 - 525528

E-mail: info@sorry.demon.nl • Website: www.sorry.dcmon.nl

TOTAAL RUIM 25.000 TITELS LEVERBAAR

TFD magazine
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