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Op zaterdag 4 november zal de eerste
TFD spellendag georganiseerd worden!
Kijk op pagina 9 hoe jij er bij kunt zijn!

DE TFD SPELLENDAG

10
TECHNOBABBLE

Redactioneel
Beste Lezers,

40 jaar Star Trek...
8 september 1966 werd de allereerste aflevering van Star Trek uit
gezonden in Amerika en zie waar dit toe geleid heeft:
10 films, nummer 11 aangekondigd voor 2008, 5 series, 6 zelfs
als je The Animated Series mee zou tellen. Vele fanclubs, tijdschrif
ten, boeken, games, comics en nu ook zelfs fanfilms en -series (lees
vooral het artikel van Neerlands eigen fanproject 'Dark Armada').
Ook al is er dan geen nieuwe Star Trek op televisie of het witte doek,
op internet valt nog van alles te beleven. In onze harten blijft Star
Trek dan ook levend.

Star Trek, 2 woordjes die voor iedereen iets anders zullen beteke
nen ... Wat betekent het voor jou? Voor mij betekent het samenwer
king, tolerantie, acceptatie en vriendschap, ongeacht ras, geloof,
huidskleur, uiterlijk, etc. etc. Gewoon geaccepteerd worden zoals
je bent... Wat een mooie toekomstdroom! Hopelijk gaat de gehele
maatschappij dit nog een keertje inzien I
Maar genoeg gefilosofeer; voor je ligt een blad met als belangrijkste
thema 40 jaar Star Trek, maar daarnaast nog veel meer ...

Veel leesplezier,

loyce Geurts
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NIEUWS
Door: Joyce Geurts,
met dank aan al degenen die mij via mail
van nieuwfeitjes op de hoogte gehouden
hebbenen dank aan Rowdyen Frankvoor
dewebsite-bijdragen(enookweer iedereen
die hen daarvanop de hoogte stelde).

De elfde film:
Waarheiden geruchten (nog eens)op een
rijtje gezet:
Wat iswaar?
De site startrek.com heeft een filmposter
gepubliceerd van de naar verwachting in
2008 uit te komenelfde speelfilm.De pos
ter bevat kleurenen eenembleemdie refe
reren naar het tijdperk waarin de film zich
wellicht zal afspelen.
J.J. Abrams gaat de film produceren en
mogelijk ook regisseren;hij heeft de optie,
maarweet nog niet of hij ook als regisseur
zal gaanoptreden. Met hem samenwerken
zullen'Lost'medewerkersDamon LIndelof
enBryan Burk, beidealsproducer.
Alex Kurtzman en Roberto Orcl (schrij
versvan 'Mission Impossiblelil' en 'Alias')
zijn betrokkenbij het makenvan het script
en staanop imdb.com alsexecutiveprodu
cersgenoemd.
Miehael Glaeehlno zal de muziek com
ponerenvolgens imdb. Giacchinowas ook
de componistvoor 'Lost', 'Alias'en 'Mission
Impossible111'. Het lijkt erop alsof het 'one
big, happy family reunion' wordt hier...
Riek Berman is niet betrokken bij deze
film.

Wat zit tot nu toe in de geruchtenmolen?
Matt Damon ('Good Will Hunting', 'Oce
an's Eleven') gaat captain Kirk vertolken
(hoewelWiIIlam Shatner hem naar zeg
gen te jong zouvinden voor dezerol. Shat
ner zou in antwoord op eenvraag hiernaar
hebben aangegeven(nog) niet geconsul
teerd te zijn overmogelijkekandidaten).
Ook Ben Affleek ('Pearl Harbour', 'Dare
devii') wordt genoemd als vertolker van
Kirk.Echter,op IMDBstaatDamonvermeld,
momenteelzelfsalsenigevande cast.Hoe
wel nog steedsals 'rumored' lijkt de eerst
genoemde acteur dus waarschijnlijkerdan
de tweede.
De film gaat zich afspelen in een pre-TOS
tijdperk en behandelt de ontmoetingen
tussenKirk en Spock.Hoewel de gepubli
ceerde poster het tijdperk lijkt te bevesti
gen, zijn hier tot nu toe nog geen harde
uitsprakenovergedaandoor de bobo'svan
Paramount.
Greg Grunberg ('Alias', 'Mission Impossi
bie lil') zal een rol in de film gaan vertol
ken.

Ander nieuws:
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William Shatner (Kirk - TOS) blijft maar
bezigmet vanallesen nog wat. Nu heeft hij
weer zijn stem ter beschikkinggesteldvoor
het computerspelStarTrek:Legacy,natuur
lijk aanzijn StarTrekpersonage.Enigeterri
toriumdrift speelt hierbij wel een rol. Tegen
het persbureauReutersverteldehij namelijk
hetvolgende: 'Ik kanmeniet voorstellendat
iemandanderscaptainKirkspeelt,zelfsniet
in eenvideospeL'HoewelShatnerookmoet
bekennengeenkaasgegetente hebbenvan
computerspellen'maar ik hebeenkleinzoon
die het me best wil Ieren'. Dit is trouwens
niet het eerste computerspel waaraan hij
zijn stem uitleende, tien jaar geleden deed
hij dit ook al eenkeer.

Daarnaasthad Shatnereenonlinewedstrijd
gelanceerdin het kadervan eenzoektocht
naareenwoordvoerdervoor zijn DVD-club.
Hij zocht de meest getalenteerdescifi per
soonlijkheid in de VS. Kandidaten konden
(voor 30 september) een videoclip opstu
ren naar de website shatner.blip.tv Bezoe
kers van deze website konden op hun
favoriet stemmen, uit de top tien daarvan
werdenvijf finalistenbepaalddoor eenaan
tal beroemde juryleden, onder wie Chase
Masterson (Leeta- DS9).Uit dezevijf fina
listen bepaaldeShatnerzelf uiteindelijk de
winnaar. Dezewinnaarzou danwoordvoer
derworden en ook waser eengeldprijsvan
het leuke bedrag van 1000 dollar te win
nen.

Maar dit is nog niet alles.Shatnerwas ook
de presentatorvande eerstejaarlijkse'Cana
dian Awards for the Electronicand Anima
ted Arts (CAEAA)'. Deze uitreiking vond
plaats op '4 september in Vancouver.Het
evenement is bedoeld om Canadesepres
tatiesop het gebiedvan talentontwikkeling
('new media and animation art schools'),
animatieenvideo gameontwikkeling in het
zonnetje te zetten.

Als alles volgens planning gaat, is het in
oktober zover: na enkele malen uitstel in
verband met problemen met de raket, zal
de as van James Doohan (Montgomery
'Scotty' Scott - TOS),die verledenjaar (20
juli) op 85-jarige leeftijd overleed aan een
longontsteking bij Alzheimer dementie en
de ziekte van Parkinson,de ruimte inge
schoten worden. Dit zal samenmet de as
van ongeveer honderd anderen gebeuren,
waaronder de as van astronaut Gordon
Cooper, eenvanAmerika'seersteastronau
ten in de ruimte (in 1963). Doohan is niet
de eerstepersoon uit het StarTrek-univer
sum die zijn laatste rustplaatsvindt in het
heelal. Eerderwerd de as van schrijveren
bedenkerGene Roddenberry de ruimte

ingeschoten.
In de seriewasScottyverantwoordelijkvoor
het transport van personeelvan ruimteveer
Enterprisenaar onbekende planeten. Het
bevel dat daarbij hoorde, werd legenda
risch: 'Beamme up, Scotty.'Endat ondanks
dat dit nooit letterlijk zo in de seriegebruikt
was! Doohan gebruikte die leuze ook als
titel voor zijn autobiografie.
Zijn familie houdt op de dag van de lance
ring eenherdenkingsdienstvoor fansvande
acteur.

ZoalsiedereStarTrekkennerweet isGeordi
uit TNGblind en kanhijzienmetbehulpvan
zijn VISOR.Enkelenieuwsbrievengeleden
bracht ik jullie het nieuwsdat een dergelijk
instrument ook in onze huidigewereldont
wikkeld was en bij eenAmerikaansevrouw
was ingebracht (nieuwsbrief 3 van 2006).
Nu blijkt dat iets dergelijksniet alleenvoor
het gezichtsvermogenmogelijk is, getuige
het volgende:
De25 jarigeMathew Nagle kaneencom
putercursor over het scherm bewegen en
zijn e-mail openen met alleen de kracht
van zijn gedachten.Nagie, die volledig ver
lamd raakte na een steekpartij, kreeg eind
vorig jaar een computerchip in zijn herse
nen geïmplanteerd.Dezechip vertaalt zijn
hersengolvenin signalennaar een compu
ter. Ook kan de man met zijn gedachten,
via een computer, zijn televisie bedienen
en eeneenvoudigekunstarmgebruiken.De
chip, met zo'n honderd sensoren,is geïm
planteerd in dat deel van de hersenendat
normaalde bewegingenvan de ledematen
regelt, de zogehetenmotorische schorsof
cortex.

Paramount Home Entertainment Benelux
heeft wederom een lijstjemet DVD-releases
gepubliceerd,waaronderde releasevan de
fraaieKlingon boxset.
Eenaantal uitgaven was al eerder bekend
gemaakt, maar er zijn ook enkele nieuwe
producten met de releasedatavermeld. In
dit jubileumjaar zijn veel leuke specialsop
komst!
, 9 oktober: Star Trek 'slimline' DVDpack

DeepSpaceNineseizoen1
19 oktober: StarTrek 'Dark Frontiers',40th

anniversarygiftset
9 november:StarTrekTNG 'slimline' DVD

packseizoen7
9 november:Star Trek Fan Collection

'Klingon'
9 november:Star Trek 'slimline' DVDpack

DeepSpaceNine seizoen2
Verderkomt naarverwachting in december
StarTrekAnimatedSeries(TAS).
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Emmy-nominaties:
Willlam Shatner: 'Outstanding Suppor
ting Actor in a Drama Series' voor zijn rol als
Denny Crane in 'Boston Legal'.
History Channel special 'How William Shat
ner Changed the World': 'Outstanding
Nontiction Special'en 'Outstanding Writing
for Nonfiction Programming:
Patriek Stewart (Picard - TNG): 'Outstan-

ding Guest Actor In A Comedy Series' voor
het spelen van (of eigenlijk: de draak steken
met) zichzelf in de serie 'Extras'
Alfre Woodard (Lily Sloane - First Con
tact): 'Outstanding Supporting Actress in
a Comedy Series' voor haar rol als Betty
Applewhite in 'Desperate Housewives' en in
de categorie 'Outstanding Supporting Act
ress in a Miniseries or a Movie' voor Hall-

marks The Water isWide'.
Joanna Cassldy (moeder van TPol - ENT):
'Outstanding Guest Actress in a Drama
Series' voor haar terugkerende rol als Mar
garet Chenowith in 'Six Feet Under'.
Damon Lindelof (aangekondigde produ
cer Star Trek XI): 'Outstanding Writing tor a
Drama Series' voor zijn script van de 'test'
aflevering 'The 23rd Psalm'. <AI

A/..I....HET IS M!J OU/OEL!)k!
BINNENKORT ZAL E.EN

MYSTERIEUZE. ORME MET
1e /(U~SGENETISCH MA
TERIAAL EN PRAcHTIG€..
NIEREN UW' PAO kRUtSE.

.:JA SAM, /1<
wesr ORT ZE
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EENS MOETEA/
ZIEN ...!

MOUNTAIN TALK
Beste Star Trek liefhebber,
De komende maanden kunnen jullie de vele Star Trek series tegen
aantrekkelijke prijzen in de winkels tegenkomen. Veel winkeliers
doen namelijk aan het einde van het jaar mee aan een grote Star
Trek kortingsactie.

Bijgaand alvast een voorproefje van hoe het er uit gaat zien.
Vriendelijke groet,
Dave van Velzen
Product Manager Catalog « Star Trek
Paramount Home Entertainment

De serie Deep Space 9 verdient hierbij speciale aandacht, aange
zien daarvan de productie van de huidige boxen is stopgezet. Dus
wil je nog je serie compleet maken wees er dan op tijd bij.

Oise/almer; De Inhoud van deze column is geheel voor de verantwoordelijkheid
van de schrijver ervan. De TFOkan op geen enkele wijze verantwoordelijk of
aansprakelijk gehouden worden voor hetgeen hierin gezegd en/of aangeboden
wordt.

TFD magazine

Op het gebied van nieuwe producten is er te melden dat er bij een
select aantal winkels verzamelboxen met alle seizoenen van Enter
prise en Voyager te vinden zullen zijn.
Daarnaast wordt er ook een boxed set met alle films op de markt
gebracht tegen een zeer scherpe prijs.

Eenerg leuk kado voor de kerst is de unieke verzamelbox van The
Animated Series,vanaf 7 december beschikbaar.
De 22 getekende afleveringen uit de jaren 70 met stemmen van
de originele TOS cast mogen natuurlijk niet ontbreken in je ver
zameling.
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L'"EFDE INSTA.TRE
Door: Kirsten B/oemsma

Na de vorige keren een aantal van de romances in The Original
Series en The Next Generation te hebben besproken, maak ik deze
keer een kleine selectie uit de liefdesrelaties die we in Deep Space
Nine tegenkomen.

In de aflevering 'The Forsaken' komt Lwaxana
Troi aan boord en toont direct interesse in
Odo, die echter niets van haar moet hebben.
Op een gegeven moment komen ze vast te
zitten in de turbolift. Odo moet terugkeren
naar zijn vloeibare vorm en onder invloed van
zijn afnemende krachten, delen Lwaxana en
hij wat persoonlijke zaken. Als hij uiteindelijk vloeibaar wordt, vangt
Lwaxana hem op in haar jurk. Zij heeft haar pruik afgedaan, zodat
hij haar ook met een minder elegant uiterlijk heeft kunnen zien.

In 'Melora' komt er iemand aan boord van
DS9, die afkomstig is van een planeet met
een lage zwaartekracht, waardoor zij zich aan
boord van DS9 niet normaal kan bewegen.
Bashir wordt verliefd op haar en probeert een
manier te vinden waardoor zij zich wél nor

maal kan voortbewegen. Melora houdt er echter niet van om betut
teld te worden en besluit om niet zoals anderen te willen worden,
maar te blijven wie zij echt is.

·1-• 4. .,' Il I.'lit ,'.~ ~1lJ' .

In 'Rules of Acquisition' vermomt een vrou
welijke Ferengi, Pel, zich als man om haar
ambities waar te kunnen maken. Ze wordt
verliefd op Quark, maar kan dit niet laten blij
ken omdat hij denkt dat zij een man is. Als ze
tijdens een business deal een slaapkamer en
dus ook het bed moeten delen, worden haar gevoelens haar teveel
en Pel probeert Quark te kussen. Ze worden echter onderbroken,
waardoor Quark pas later via Rom erachter komt dat Pel een vrouw
is. Quark vindt haar ook wel leuk, maar hij wil liever een traditionele
Ferengi vrouw.

.' ...\ ~.,;
I i ..

.~~ .'

In 'Second Sight' wordt Sisko verliefd als hij
Fenna tegen het lijf loopt. 's Avonds gaat
de staf eten bij een bezoekende terraformer.
Sisko wordt aan diens vrouw Nidell voorge
steld. Nidell is Fenna, maar zij lijkt Sisko niet te
herkennen. Als hij later die avond in zijn kamer

terugkomt, wacht Fenna daar op hem. Fenna weet niet waar Sisko
het over heeft als hij haar wijst op haar gelijkenis met Nidell. Ze kust
hem en als hij haar terugkust, verdwijnt zevlak voor zijn ogen. Bij een
latere ontmoeting roept hij Dax erbij die Fenna scant, maar die blijkt
slechts uit energie te bestaan. Ze brengen haar naar de kamer van
Nidell, die bewusteloos blijkt te zijn. Als haar man Fenna ziet legt hij
uit dat Nidell een psycho-projectische telepaat is en dat Fenna een
illusie is die door het onderbewustzijn van Nidell gecreëerd wordt.
Nidell isongelukkig en door Fenna in het leven te roepen kan ze nog

,een beetje geluk
ervaren. Sisko
weet Fennaervan
te overtuigen dat
ze terug moet naar
Nidell, anders zal
deze sterven. Nidell's
man pleegt zelfmoord
om Nidell de vrijheid te
geven waar ze onbewust naar
verlangt. Nidell kan zich de bele
venissen van Fenna niet herinneren en
keert terug naar haar wereld, Sisko blijft verdrietig achter.

In 'Profit and toss' komt Natima, een oude
liefde van Quark, met 2 collega's aan boord
van DS9 nadat hun shuttle beschadigd is
geraakt. O'Brien komt er achter dat de shuttle
beschoten is door Cardassian wapens. Natima
geeft toe dat zij en haar collega's leiders zijn
van een ondergrondse beweging die tegen de
Cardassian militaire regering is en dat ze vluchtelingen zijn. Garak
meldt echter dat ze terroristen zijn. Quark biedt een cloacking device
aan de collega's van Natima aan onder de voorwaarde dat Natima
bij hem op DS9 blijft. Natima weigert en bedreigt Quark met een
phaser. Ze schiet hem per ongeluk neer en als ze bij hem neerknielt,
geeft ze toe dat ze nog steeds van hem houdt. Als hij probeert haar
over te halen om te blijven, arresteert Odo haar. Sisko informeert
haar dat de regering van Bajor een gevangenenruil heeft goedge
keurd en dat hij zich daar aan moet houden. Deze ruil is voorge
steld door Garak in de hoop dat hij zich hierdoor rehabiliteert. Kort
daarna wordt Garak bezocht door Gul Toran, die zegt ervoor te
kunnen zorgen dat Garak terug mag naar Cardassia, als hij de drie
vluchtelingen doodt. Ondertussen heeft Quark Odo over weten te
halen om de Cardassiansvan DS9 te laten vertrekken. Hij begeleidt
hen naar hun shuttle, waar Garak ze tegenhoudt. Omdat Toran aan
Garak twijfelt, probeert hij ze zélf te doden. Hij vertelt Garak dat het
nooit de bedoeling is geweest dat hij terug zou mogen naar Cardas
sia. Toran richt op de vluchtelingen en wordt vervolgens door Garak
neergeschoten. Natima vertelt Quark dat ze niet bij hem kan blijven
maar dat ze terug moet om de ondergrondse beweging te leiden.

In 'The House of Quark' wordt Quark door een
samenloop van omstandigheden aangezien
voor degene die een Klingon heeft gedood.
De weduwe, Grilka, komt Quark ondervragen
over de dood van haar echtgenoot. Ondanks
zijn goed in elkaar stekende verhaal, gelooft

zij hem niet en kidnapt hem. Op Kronos komt Quark erachter dat
zijn leugen ervoor kan zorgen dat Grilka geen hoofd van haar huis
kan worden en dat haar vijand D'Ghor haar huis kan overnemen.
Grilka dwingt Quark met haar te trouwen, waardoor hij hoofd van
het huis wordt. Quark bekijkt de boeken van het huis en komt
erachter dat D'Ghor een vuil spelletje heeft gespeelt. Deze ontkent
echter alles en hij wenst vergelding in een gevecht. Quark gooit
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zijn wapen echter aan de kant en zegt dat
het doden van een ongewapende Ferengi
geen vergelding is maar een executie en
dus zonder eer. Gowron geeft hem gelijk
en verleent Grilka compensatie om haar
huis alleen voort te zetten. Grilka en Quark
scheiden weer.

In 'Meridian' ontdekt
de Defiant vreemde

stralingen en plotseling
verschijnt er een planeet. TIj

dens een maaltijd bij de bewo
ners van deze planeet komen ze er

achter dat de planeet in 2 dimensies bestaat, een lichamelijke
en een niet-lichamelijke. Dax en Deral, een bewoner van de pla

neet, onderzoeken het gebeuren en ze raken tot elkaar aangetrok
ken. Ze willen graag bij elkaar blijven en Dax stelt voor om door
middel van de transporter haar moleculaire samenstelling z6 aan te
passen, dat ze met hem en de planeet mee kan gaan. Als de planeet
echter begint weg te gaan, blijkt dat haar aanwezigheid voorkomt
dat de planeet kan verdwijnen. De bemanning van de Defiant komt
hier gelukkig op tijd achter en beamt haar aan boord. De eerstvol
gende keer dat Dax Deral weer zal kunnen zien, is over 60 jaar.

~.-,: .- - "-

~ ., l,,1
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In 'Fascination' raken diverse DS9 beman
ningsleden onder invloed van een virus dat
door lwaxana aan boord is gebracht. Dit virus
zorgt ervoor dat de empatische capacitei
ten van oudere Betazoids beïnvloed worden.
Door de koorts projecteren de Betazoids hun

gevoelens op anderen en door de onbeantwoorde gevoelens die
lwaxana voor Odo heeft worden diverse anderen hierdoor beïn
vloed. )akewordt verliefd op Kira, Kira op Bashir, Bareil op Dax, Dax
op Sisko, Quark op Keiko. Gelukkig weet Bashir een geneesmiddel
te vinden, waarna iedereen weer zichzelf wordt.

In 'Life Support' worden er gewonden aan
boord van DS9gebracht. Eénvan hen is Bareil,
die sinds 'Shadow Play' een relatie met Kira
heeft. Bareil was met Kai Winn op weg naar
een geheime bespreking, waar hij de belang
rijkste persoon in was. Bashir kan Bareil niet
redden, maar zijn inbreng in de besprekingen
is heel belangrijk. Bashir gaat ermee akkoord dat Bareil vanuit bed
de besprekingen voort zet. Het gaat erg slecht met Bareil en Bashir
wil hem in stasis brengen, terwijl hij zijn conditie bestudeert. Bareil
weigert dit echter, omdat dit zou betekenen dat hij geen deel kan
nemen in de besprekingen. Bashir geeft Bareil een experimenteel
medicijn waardoor Bareil een paar dagen lang normaal kan functio
neren, maar dit medicijn veroorzaakt onherstelbare schade aan zijn
hersenen. Bashir vervangt delen van de hersenen door implantaten,
in deze keuze bijgestaan doorWinn, die de besprekingen niet alleen
wil voortzetten, en Kira, die zegt dat het zou zijn wat Bareil zou wil
len. Bareil helpt Winn om de besprekingen te beëindigen en Kira
blijft de laatste paar uur van zijn leven aan zijn bed zitten.

---- -

~~

~

In 'Rejoined' komt Lenara Kahn, een Trill aan
boord. Eenvan de voormalige hosts van Kahn
was Nilani, vrouw van Torias, de eerdere host
van Dax. Voor de Trill is het echter verboden
om relaties aan te knopen met geliefden uit
vorige levens. Ondanks dat verbod merken

Kahn en Dax dat hun gevoelens voor elkaar onveranderd zijn. Ze
proberen dit in eerste instantie te verbergen, maar dat is erg moei
lijk. Dax blijkt uiteindelijk de enige te zijn die bereid is om het taboe
te doorbreken, maar lenara kan en wil dit niet.

Als First Minister Shakaar in 'Crossfire' een
bezoek aan DS9 brengt, wordt het moeilijk
voor Odo. Shakaar blijkt namelijk gevoelens
voor Kira te hebben, die wederzijds blijken te
zijn. Kira weet niets van de gevoelens die Odo
voor haar heeft en vertelt hem over haar rela

tie met Shakaar. Ná een woede aanval van Odo op zijn kamer, komt
Quark hem advies geven: 6f hij vertelt Kira wat hij voor haar voelt,
6f hij houdt dit voor zich en gaat verder met zijn leven. Odo besluit
Kira niks te vertellen.

TFD magazine



In 'Looking for Par'mach in all the Wrong Pla
ces' komt Grilka terug aan boord van DS9. Ze
heeft financiële hulp nodig, die Quark haar
graag verschaft. Worf kan niet geloven dat
een vrouw als Grilka met Quark getrouwd is
geweest en probeert haar voor zichzelf te win

nen. Hij krijgt echter te horen dat hij zijn eer nog steeds kwijt is
én dat hij door zijn opvoeding door mensen niet weet hoe hij een
Klingon vrouw het hof kan maken. Als Quark advies aan Dax vraagt,
bemoeit Worf zich ermee in de hoop dat hij kan laten zien wél te
weten hoe hij een Klingon vrouw kan versieren. Door hun hechte
samenwerking, gaat Worf meer voor Dax voelen en ze vallen in
elkaars armen, waarna ze samen een heftige nacht beleven.

In 'Doctor Bashir, I Presume?' komt doctor
Zimmerman aan boord van DS9. Hij blijkt
erg gecharmeerd van Leeta, dit tegen de zin
van Rorn, die zélf een oogje op Leeta heeft
maar haar niet mee uit durft te vragen. Als
Leeta aan Rom vertelt dat Zimmerman haar
gevraagd heeft om mee terug te gaan naar
jupiter Station, doet zij dit in de hoop dat Rom haar een goede
reden geeft om dit aanbod af te slaan. Rom is echter te verlegen om
er wat aan te doen. Uiteindelijk stopt hij haar net op tijd als zij met
Zimmerman aan boord van een shuttle wil gaan.

In 'A Simple Investigation' komt Odo een
vrouw, Arissa, tegen, door wie hij gefasci
neerd raakt. De volgende dag wordt zij gear
resteerd voor een poging in de computer in te
breken. Aan Odo vertelt zij dat ze informatie
zoekt over haar dochter die zij 15 jaar daar

voor heeft opgegeven. Odo biedt aan haar te helpen maar komt
erachter dat zij helemaal geen dochter heeft maar dat zij probeert
haar banden met het Orion Syndicate te verbreken. Als ze tijd met
elkaar doorbrengen groeien ze meer naar elkaar toe en ze brengen
samen de nacht door. Later komt Odo erachter dat Arissa niet is
wie ze zei te zijn. Haar geheugen is namelijk vervangen en ze blijkt

getrouwd te zijn. Arissa vertelt Odo echter dat wat zij die nacht
samen deelden, écht was.

In 'You Are Cordially Invited' is het eindelijk
zover: Worf en jadzia gaan trouwen. Ze hou
den beiden een vrijgezellenfeest, dat echter
niet te vergelijken is met de vrijgezellenfees
ten zoals mensen die kennen. Op het feest
van jadzia komen Odo en Kira wat nader tot

elkaar. Nadat [adzia moeilijkheden heeft moeten overwinnen met
SirelIa, de vrouw van Martok, wordt eindelijk de bruiloft gevierd.

In 'His Way' komt Vic Fontaine erachter dat
Odo verliefd is op Kira. Hij geeft Odo de kans
om in een holosuite programma een roman
tisch avondje met haar te beleven. Odo is ech
ter in de veronderstelling dat de Kira waar hij
mee uit is een holografische Kira is, omdat hij '---1:. ......._.
kort daarvoor heeft kennisgemaaktmet Lola Chrystal, een holo
gram dat er preciesuitziet zoalsKira.Nu ishet echterde echteKira
die hij zonderhet te weten voor zich heeften die door Vicmet een
smoesjenaarde holosuite is gelokt. Ze belevensameneen gezel
lige avond, totdat zeer beidenachterkomendat ze in de val gelokt
zijn. Odo voelt zichvoor gekgezet,maar Kirarealiseertzichdat ze
een hartstikkeleuke avond heeft gehad. Ze probeert met Odo te
pratenover wat er isgebeurt alsze hem op de promenadetegen
komt, maarhij wil dat niet. Ze beginnente kibbelen,maartot ieders
verbazingeindigt de ontmoeting met een gepassioneerdekusdie
Odo aanKirageeft.

~·,L~~'.,
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In 'Penumbra' vraagt Siskoeindelijk Kassidy
ten huwelijk. In 'Family Business'is hij door
jakeaanhaar'gekoppeld'. Siskoheefteenstuk
grond op Bajorgekocht,waar hij hun huiswil
gaan bouwen. De Bajoranskijken uit naarde
bruiloft van hun Emissary.~
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Voorgelezen
Titel: Star Trek - New Frontier: After the Fall
Auteur: Peter David
ISBN: 0-7434-9185-8

Bij Pocket Books
is men begonnen
om alle geschreven
Star Trek-genres
die zich in de 24ste
eeuw afspelen qua
tijdlijn gelijk te
krijgen. De New
Frontierreeks is de
eerste waar dat is
toegepast. Vandaar
dat het verhaal van
dit boek zich drie
jaar na het vorige
verhaal 'Stone and
Anvil' afspeelt.

Er is in die tussen
tijd aardig wat ver
anderd. Captain
Shelby is gepro
moveerd tot admi
raal en is hoofd van
het ruimtestation

UII.IW Bravo. Haar plaats
als kapitein op de

U.S.S.Trident is ingenomen door een oude bekende van haar, Kat
Mueller. Het Romulan bemanningslid Soleta heeft Starfleet verlaten
en is nu weer in dienst bij de Romulans. De enige die niet veran
derd is, is Mackenzie Calhoun, die nog steeds kapitein van de Exca
libur is. Tot zover is er niets aan de hand. Echter in het Thallonian
Protectoraat heeft men wel wat problemen. De eerste minister en
voormalig bemanningslid van de U.S.S.Excalibur, Si Cwan, staat op
het punt zijn zuster Kalinda uit te huwelijken aan de zoon van een
medepoliticus. Echter wanneer Kalinda vlak voor de huwelijksdag
wordt ontvoerd door een oude bekende, dreigen de verhoudingen
tussen de Federation en de Thallonians te verslechteren. Bovendien
komen de oorspronkelijke bewoners van de gebieden die nu onder
het Protectoraat vallen, de Priatians, die tevens deel uit maken van
het Protectoraat, hun oude gebieden terugeisen.

AI deze zaken vormen de ingrediënten van een spectaculair verhaal
met veel spanning, intriges, politiek rumoer en gekonkel, humor en
een beetje romantiek. Peter David verdient ook voor dit deel van
de New Frontierreeks weer een pluim. Ondanks dat hij zich aan
moest passen aan de eisen van Pocket Books, schrijft hij moeiteloos
een heel goed leesbaar boek zonder al teveel poespas of techni
sche termen als in andere series. Ook de relaties tussen de verschil
lende personen in dit verhaal werkt hij uitstekend uit. Met name
de perikelen in de relatie van het echtpaar Si Cwan en Robin Lefier,
het voormalige vriendinnetje van Wesley Crusher, zijn realistisch en
geloofwaardig. Het verhaal kent een knallend einde, maar voor het
definitieve einde moet men geduld hebben tot het volgende deel
van deze reeks.

TFD magazine

Door: Paul Ploeg

Titel: Star Trek - Titan: The Red King
Auteur: Andy Mangels «Michael A. Martin
ISBN: 0-7434-9628-0

Met 'The Red King'
gaat het duo Man
gels en Martin ver
der waar 'Taking
Wing' opgehou
den is. De U.S.S.
Titan is door de
ruimtescheur, ver
oorzaakt door de
Thalaron-explosie
van Shinzons schip,
gegaan samen met
de twee Romulan
warbirds onder
leiding van corn
mander Donatra,
die op zoek is naar
haar vermiste vloot
van warbirds. Ze
zijn door de ruim
tescheur 200.000
lichtjaren van de
Federation verwij
derd geraakt. Voor
een aantal beman
ningsleden is dit

echter bekend terrein. Tuvok en admiral Akaar zijn hier jaren gele
den eerder geweest met de U.S.S. Excelsior onder leiding van cap
tain Hikaru Sulu. In dit gebied bevindt zich het territorium van de
Neyel, een volk dat afstamt van de mens uit het begin van de 22e
eeuw. Deze mensen hebben echter ook hun problemen. In hun
gebied begint een nieuw universum te ontstaan, wat als gevolg
heeft dat het gebied van de Neyel door dit nieuwe universum ver
nietigd dreigt te worden. Binnen de Neyel is er een splintergroepe
ring die dit ziet als een straf voor de wandaden die de Neyel in de
afgelopen eeuwen zouden hebben begaan, door het onderwerpen
van de inheemse volken. De Titan onder leiding van Riker maakt
contact met een lid van deze splintergroepering en probeert samen
met deze groep Neyel de overige Neyel te redden van de onder
gang. Tegelijkertijd probeert men ook commander Donatra te hel
pen met het zoeken van de vermiste warbirds. Dit alles leidt tot een
spectaculair einde met gevolgen voor alle partijen die bij dit alles
betrokken zijn.

Als opvolger van 'Taking Wing' is dit boek uitstekend het lezen
waard. Het is een goed uitgewerkt verhaal met goede en logische
verhaallijnen die doorgetrokken worden. Diverse verhoudingen tus
sen personen worden uitgebreid beschreven. Met name de band
tussen Riker en de jonge Neyel en het oude conflict wat nog broeit
tussen Tuvok en Akaar zijn hier goede voorbeelden van. Ook het
terugbrengen van de Neyel is een goede keuze geweest. Daardoor
weet men gelijk wat er gebeurd is sinds het laatste contact met de
Neyel. Dit laatste is te lezen in het boek 'The Sundered' uit The Lost
Era-serie. Het enige minpunt is dat de verdere kennismaking met de
rest van de bemanning van de Titan uitblijft. Voor de rest is dit een
prima boek.
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Titel: Star Trek - The Next Generation: Death in Winter
Auteur: Michael Jan Friedman
ISBN: 0-7434-9721-X

Net als de Star
Trek - litan boe
ken speelt dit ver
haal van The Next
Generation zich af
vlak na de gebeur
tenissen met
Shinzon. In het
Romulan Empire
is het een chaos.
Diverse groepen
proberen de macht
naar zich toe te
trekken. En de
voorheen verboden
openlijke kritiek
op de machtheb
bers in de Romulan
Senate is nu tot in
de diverse uithoe
ken van het rijk te
horen. Eén van de
planeten waar kri
tiek te horen is, is
de planeet Kevra
tas aan de rand van

de Romulan-Federatie grens, waar echter een epidemie is uitgebro
ken. Vanuit Kevratas wordt via-via de hulp ingeroepen van doctor
Beverly Crusher aangezien zij één van de experts is die een vaccin
ter bestrijding van deze epidemie kunnen maken voor de diverse
rassenbinnen de Federation. Via een geheime missie wordt Crusher
naar Kevratas gebracht. Door verraad wordt zij echter gevangen
genomen. Wanneer het bericht van de vermissing van Crusher bij
Picard terechtkomt, organiseert hij een bevrijdingsoperatie, waarbij
hij gebruik maakt van een aantal voormalige bemanningsleden van
de U.S.S. Stargazer. Eénvan deze bemanningsleden moet hij echter
tegen zijn zin in meenemen aangezien deze in het verleden samen
gewerkt heeft met Crusher aan het vaccin. Aan Picard de taak om
dokter Crusher te bevrijden en de Kevratas te voorzien van een vac
cin tegen de epidemie. Hij krijgt daarbij echter wel te maken mel
een oude bekende die nog een aantal rekeningen met Picard te
vereffenen heeft.

Auteur Michael Jan Friedman is geen onbekende in het Star Trek
schrijversgilde. Hij heeft al diverse StarTrek titels op zijn naam staan.
Hoewel 'Death in Winter' niet zoveel actie heeft als de Titan-boeken
is dit verhaal zeker niet minder goed. De aanwezigheid van oude
Stargazer personen is niet hinderlijk als je niet bekend bent met die
verhalen. Briljant is de invoeging van de oude bekende van Picard:
commander Sela, die zoals Denise Crosby in een eerder interview
met The Flying Dutch al aangaf, eigenlijk in Star Trek - Nemesis
had moeten worden gebruikt. Ook het bijverhaal in dit boek over
de machtsstrijd binnen het Romulan Empire tussen de nieuwe Prae
tor Tal'Aura en Tomalak enerzijds en commander Donatra aan de
andere kant is heel erg goed geschreven en volgt daarbij de lijn die
is ingezet in de Titan-boeken. Aanrader .

Titel: Star Trek - Voyager: Distant Shores
Auteur: Diversen
ISBN: 0-7434-9253-6

Elk jaar brengt
Pocket Books wel
een aantal verza
melbundels met
korte verhalen uit.
Ook ter gelegen
heid van het tien
jarige bestaan van
Star Trek - Voya
ger heeft men een
bundel met twaalf
korte verhalen uit
gebracht over de
Voyager-beman
ning die zich uit
strekt over de
zeven jaren van
de serie. Vaak
bevatten dit soort
bundels verhalen
waarvan het thema
een variatie is op
een eerder verhaal
van dezelfde serie
of van een andere

-"""""---------------'-- Star Trek serie. Ook
in deze bundel is dat het geval, er is een verhaal over Kesna de afle
vering 'Warlord', waarin ze de karakterverandering door de erva
ringen met de tiran Kieran moet zien te verwerken en Harry Kim
maakt nog weer eens een onmogelijke liefde door. Buiten dit soort
verhalen zitten er zeker ook hele goede verhalen tussen. Zo heeft
Geoffrey Thorne een verhaal geschreven over de integratie van de
overgekomen Equinox bemanningsleden met die van Voyager en
het wantrouwen vanuit de Voyager bemanning ten opzichte van de
bemanning van de Equinox. Ook Terri Osbornes verhaal 'Eighteen
Minutes' over de dokter in de aflevering 'Blink of an Eye', waarin de
dokter zich op een planeet bevindt waarin de tijd sneller gaat dan
buiten de planeet, is heel goed. Het beste verhaal uit deze bun
del vind ik echter 'Closure' geschreven door jarnes Swallow, waarin
Neelix zich eindelijk kan verzoenen met de verbreking door Kesvan
de relatie die ze met elkaar hadden en het uiteindelijke vertrek van
Kes. Beide punten zijn in de serie nooit echt goed uitgewerkt. Er
is daar wel een poging toegedaan in de aflevering 'Fury' aan het
einde van seizoen zes, maar dat is naar mijn mening toch niet goed
gelukt.

Ondanks dat ik geen liefhebber ben van dit soort boeken, op de
boeken van Star Trek - S.C.E.na dan, heb ik deze bundel toch zeker
wel met veel plezier gelezen. Als je de wat mindere verhalen even
buiten beschouwing laat, houd je toch een behoorlijk aantal verha
len over die wel prima te lezen zijn. Voor de Voyager-fans is dit een
aanrader, voor de overige fans is dit boek ook zeker de moeite van
het lezen waard.

.8
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Titel: Star Trek - Voyager: String Theory Book 2 - Fusion
Auteur: Kirsten Beyer
ISBN: 1-4165-0955-0

In het tweede deel
van de String The
ory-trilogie ver
plaatst het verhaal
zich van de pla
neet Monorha
naar een ruimte
station in de buurt
van de Monorhan
stelsel. Tuvok is
daar zonder toe
stemming naar
toe gevlucht. Voy
ager zet de achter
volging in. Op dat
station aangeko
men blijkt dat daar
heel veel moge
lijk is. Er zit ech
ter een prijskaartje
aan vast en het is
nog maar de vraag
of de bemanning
van Voyager daar
aan wil voldoen.

'----......:.;~~;_:_...:....;~....:..:....:....:.....:.....:.:..---.-/0 n der t u s sen
wordt Voyager gadegeslagen door verschillende leden van een ras
waar de bemanning van Voyager al twee maal eerder een ontmoe
ting mee heeft gehad. Geen van beide ontmoetingen verliep in
een prettige atmosfeer. Dit ras ziet de interventie van Voyager in
de gebeurtenissen in het Monorhan-stelsel argwanend aan. Vol
gens hen is deze onwenselijk aan en ze besluiten om in te grijpen.
Ondertussen proberen bemanningsleden van Voyager Tuvok van
het ruimtestation te bevrijden, maar dat gaat niet zonder slag of
stoot. Binnen het rasdat Voyager gadeslaat is er echter ook behoor
lijke verdeeldheid over de rol van Voyager en met name die van
captain Janeway.
Op het laatst dreigt alles uit te draaien op een fiasco, of toch niet?

TntNG THE~nY
11111111 "/

f 'J ~ I [1 ~

Met 'Fusion' gaat men op dezelfde manier door als 'Cohesion'. De
moeilijkheden voor Voyager in het verhaal nemen toe en het is af
en toe moeilijk om de diverse verhaallijnen goed te kunnen blijven
volgen. Vooral de hoeveelheid technische termen is net als in deel
één behoorlijk groot, wat het lezen niet altijd gemakkelijk maakt.
Pluspunt is de terugkeer van de oude bekenden die, ook al lijken ze
machtig in vergelijking met Voyager, toch ook hun problemen heb
ben. Als je deze paar minpunten weglaat, is dit boek toch een goed
vervolg op het eerste deel, 'Cohesion'. ®

TFD magazine

Kopij gevra~dl
Het TFD-blad ... 'Wat is dat?' zul je je afvragen! Het TFD-blad is
voor jou, maar ook door jou. Zonder jouw bijdrage geen TFD
blad. Wat staat er in? Wat hoort er in? Wat zeg je? Nieuws, feiten
en achtergronden? Natuurlijk horen die in het TFD-blad! Wat
zou het zijn zonder dat? Nou, zeg het eens? Ja,ja, ik hoor je den
ken ... leeg! ... ja! bij~onder leegl Maar wat hoort er nog meer in
het blad thuis? Nou, tsja, euh, ik weet het niet..? Het antwoord
is net zo simpel als het moeilijk is, wist je dat? Nee, hier dan het
antwoord. In het TFD-Blad hoort ook 'Fan-Art'. 'Fan-Art', wat
is dat? Dat is een verhaal, een tekening of een artikel over een
boek of gebeurtenis uit jouw hand! Hè, wat bedoel je? Bedoel
je dat ik iets voor het blad moet schrijven? Maar dat kan ik toch
helemaal niet? Natuurlijk kan je dat wel, het maakt niet uit of
het lang of kort is of dat het waargebeurd is of alleen maar een
mening ergens over, steek eens één maal per jaar de handen uit
de mouwen en schrijf iets, teken iets of doe iets voor jouw TFD
blad. Want zonder jou zal het leger en leger en leger worden, tot
er niets meer overblijft ...

Jeroen Bakker
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Door: Marc Ghijsels

Wie A zegt moet ook B zeggen. Eénvan de
weinige constante dingen, ook in Star Trek.
Alhoewel aan dit spreekwoord op Vulcan of
Ferenginar wel een andere betekenis gege
ven zal worden, maar daar hebben we het
nu niet over. Dus we gaan over naar de par
tikels die met de letter B beginnen.

Baryon:

K omt daadwerkelijk in de natuur voor.
Het is een 'zwaar' partikel zoals proto

nen.
In TNG wordt Baryon iets heel anders. Daar
gebruiken ze het om schepen te déconta
mineren.
(Oftewel te ontdoen van allerlei kwalijke
stofjes.).

TNG 'Starship mine':
Het schip ondergaat
een Baryon 'sweep
om alle Baryon parti
kels te verwijderen.

Berthold radiation:

Kunstmatig gemaakt door aliens. Het
bekt zo lekker dat je bijna zou gaan

denken dat één of andere aardse geleerde
genaamd Klaus Berthold deze straling ont
dekt zou hebben. Mispoes, het spul bestaat
dus niet (Klaus zelf misschien wel, maar hij
heeft in ieder geval geen straling ontdekt).
TNG 'Déjà Q': Een
methode die aliens
gebruikten om de
Enterprise D te scan
nen, toen ze op zoek
waren naar (hoe kan
't ook anders) QI

Berthold rays:

Komt in het echt voor, alleen weet men
nog niet wat de bron zou kunnen zijn.

Deze stralen zijn in ieder geval zeer gevaar
lijk en soms dodelijk.
TOS:'Thisside of Para
dise': De planeet werd
gebombardeerd door
Berthold rays. Maarde
planten die hier voor
kwamen besproeiden
iedereen met sporen die de mensen immuun
maakten voor de stralen. Het nadeel was
dan weer dat deze sporen de emoties aan
tastten van iedereen die besproeid werd.

Bicadrine:

Een pijnstiller. Kunstmatig ontworpen
door de makers van Star Trek.

TNG 'The first Duty':
Wesley Crusher bleek
allergisch te zijn voor
'Metorapan' (een
ander geneesmiddel)
en werd behandeld
met Bicadrine. (Er zijn veel mensen aller
gisch voor WesleyCrusher.Zou daar ook een
remedie voor bestaan?)

Bilitrium:

Een zeer zeldzaam kristalachtig element
dat ook in de natuur voorkomt. In Star

Trek is het een ongelofelijk zware kracht
bron als deze verbonden wordt met een
antimaterieomzetter (converter).
DS9 'Past pro/ogue':
Thana Los (Bajoran
ondergrondse) kocht
een cilinder Bilitrium
van de gezusters
ûuras, in een ver
woede poging om het wormhole op te bla
zen.

i ~,~ ~~~:.~",'.
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Biogenic Field:

Een werkelijk bestaand stralingsveld,
dodelijk voor eenieder die er mee in

aanraking komt. (Tip: mocht u ooit ergens
langs de weg een groot maïsveld tegenko
men met een bordje 'Biogenics', bestaat
echt, ... loop dan hard weg.)
VOY 'Sacred Ground':
Eén van de hei
lige plaatsen van de
'Nikan!' werd omhuld
door een Blogenic
veld. (Was dat niet die
aflevering waar Kes
ineens in een coma sukkelt en waar Janeway
allerlei vreemde rituelen moet doorstaan om
haar uiteindelijk te redden?)

Bitrium:

W aar het vandaan komt en wat het pre
cies is weten we niet maar het bestaat

wél.
TNG 'Silicon ava
tar': Overal waar de
kristallen entiteit het
leven had verwoest
werden vezels gevon
den bestaande uit
Bitrium. De crew dacht dat Bitrium een bij
product zou kunnen zijn dat achter bleef bij
het consumeren van Biologisch materiaal.
(Biologisch restafval dus. Bah.)

.., -,
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Boridium:

K unstmatig ontworpen door de beman
ning van de Enterprise. Krachtbron voor

kleine apparaten en machines.
TNG "ïhe quality of life': De exocomps
waren voorzien van een Boridium kracht-

TFO magazine



bron. Doctor Farillonprobeerde na een mis
lukt experiment de exocomps te vernietigen
door hun generatoren te overladen. Exo
comps: kleine schattige robotjes die gebruikt
werden om nogal gevaarlijke reparaties op te
knappen. Totdat ze niet meer functioneerden
zoals het moest en het schip in gevaar brach-
ten. Data ontdekte dat de exocomps een soort artificiële intelligentie
ontwikkeld hadden.

059 'Babel': Het apparaat dat door de BaJoran ondergrondse was
geïnstalleerd op het toenmalige 'Terok Nor' om een dodelijk virus
te verspreiden, had een Boridium batterij. Catdosstans gebruik
ten dezelfde soort krachtbron in sommige van hun apparatuur
en daardoor bleef het onzichtbaar. Totdat het jaren later een
epidemie veroorzaakte onder de bemanning en de bewoners
van 059.

BrUI cheese:

Origine onbekend. Een vreemde kaassoort besmet met een
~ru~ ;

vor 'Learning Curve': Voyager's bemanning
komt in gevaar door een kaas uit de keuken
van Neelix. <IJ>



5TRRTREK
THf ORIGWRl SfRIH





Uit de Doos

.14

cards from the final frontier

CAPTAIN JEAN-lUC PICAP.O
L'

CAPTAIN JEAN-LUC PICAP.O·
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CAPTAIN JEAN-lUC PICAP.O
L1

CAPTAIN JEAN-lUC PICAP.O
L9

S (0240/1701)
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Door: Harm Koopman
Ik eindigde editie 51 met: 'Tot zover de Art &: Images set, nog een
paar nachtjes slapen en dan is het zover, 40 jaar Star Trek is een
feit! In ieder geval hoop ik veel van jullie te ontmoeten op het TFD
feestje in Amersfoort op 10 september 2006. Nog een paar nacht
jes langer slapen en dan is het alweer zover, dan weten we wie de
winnaars van de prijsvraag zijn en wie diegene is, die mij gaat ver
gezellen naar Birmingham .... tot ziens op het TFD-feestje of bij eee
hhhh?! 'uit de doos' editie 52. '

Soms heb ik een hekel aan deadlines, maar het is nu eenmaal een
fenomeen waar je niet onderuit komt bij het samenstellen van onze
nieuwsbrief. Deze tekst moest binnen zijn voor ons 40 jarige feestje
aan zal vangen, waardoor ik op dit moment niet veel meer kan
zeggen dan dat de voorbereiding in volle gang is. Heel anders
ligt dat bij Rittenhouse Archives, want die bracht in juni 2006 een
nieuwe set op de markt 'Star Trek 40th Anniversary' en kondigde
kort daarna een set aan voor oktober 2006 met als werktitel 'Star
Trek TOS 40th Anniversary'. Uiteraard is dit leesvoer voor toekom
stige 'uit de doos' afleveringen, want tussen november 2005 en juni
2006 gebeurde er ook nog het een en ander.

Na de Art &: Images set uit november 2005 blijft het enige tijd stil
op de website van Rittenhouse Archives. Misschien heeft het te
maken met de organisatorische wijzigingen die achter de schermen
in Star Trek land zijn waar te nemen. januari en februari van 2006
gaan voorbij en de stilte blijft het enige dat eind februari wordt
gemeld is dat er een nieuwe set in de 'Legends of Star Trek' reeks
gaat verschijnen.

In maart 2006 komt er iets meer duidelijkheid als er wordt aange
kondigd dat op 19 april 2006 niet een maar twee nieuwe sets zui
len verschijnen in de 'Legends of Star Trek' reeks, de eerste TNG
legendes zullen hun opwachting maken, te weten Captain jean-Luc
Picard en Lieutenant Commander Data.

In deze uit de doos wil ik jullie een terugblik gunnen op wat er alle
maal isverschenen van jean-Luc Picard in tradingcard land, want de
Legends-set geeft dan wel aan kaartjes te hebben van seizoen een
tot en met Nemesis, maar het zijn en blijven maar negen kaartjes
per set en daarmee doe je Patrick Stewart in mijn ogen te kort.

Op deze pagina's vinden jullie enkele afbeeldingen uit de set, maar
wat de insider meteen opvalt is het ontbreken van het Paramount
Pictures trademark logo, oftewel er is dus wel degelijk iets aan de
hand achter de schermen in Star Trek land. In de kleine lettertjes is
iets waarneembaar van CBSStudios Inc.
Inmiddels hebben we natuurlijk door de Star Trek 40th Anniversary
set kunnen vaststellen dat CBSConsumer Products de nieuwe partij
is waar Rittenhouse Archives zaken mee zal moeten doen om haar
Star Trek licenties te behouden.
Afijn, genoeg organisatorisch geneuzel... Rittenhouse zit stevig in
het zadel en laten we hopen dat, dat zo blijft want ze leveren prach
tige producten af met iedere nieuwe StarTrek set die ze op de markt
zetten.

Nu eerst een stukje Picard historie in tradingcard land, voordat de
uitslag van de 50ste uit de doos prijsvraag de revue gaat passe
ren. Veel verzamelaars die later zijn ingestapt denken dat de eerste
Picard special het hologram is dat destijds werd toegevoegd aan
TNG Season One uit 1994, maar dat is dus niet zo! Nee, de allereer
ste Picard special is het hologram dat werd toegevoegd aan de 25th
anniversary set uit 1991 .
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Direct daarna is bij de set die wordt uitgege
ven naar aanleiding van het vijfjarig bestaan
van TNG door Impel in 1992 een special te
vinden die alleen maar in de 'tinnenblik' -ver
sie zat, een kaartje waarvan veel verzamelaars
niet eensweten dat het bestaat.

........ ,. ,...

Special nummer drie is dan inderdaad het hologram van
Picard bij TNG Season One, in dat zelfde jaar is er overi
gens ook een special van Picard toegevoegd aan de Gene
rations set (S3 - 'Legends meet').

Daarna moeten we wachten op de 30th anniversary set
- phase two uit 1996 voor twee nieuwe Picard specials (F4
- Doppleganger &. L3 - Undercover, met name deze laat-
ste is een prachtig kaartje, het toont Picard als een Romulan door
het kaartje iets te kantelen). In dat zelfde jaar vinden we ook nog
een karakterkaartje (Cl) bij de First Contact set.

De volgende special vinden we bij de volgende film, Insurrection
uit 1998. Hier zit een W1 kaartje in met een tekening van het in de
film door Picard gebruikte kostuum en het is de set met de allereer
ste Stewart handtekening (waar dan ook nog weer een redemption
kaart van is).

Daarna gaat het hard, in 1999 vinden we een tweede handteke
ning bij de uitgifte van TNG Season Seven, bij deze set zit dan ook
nog eens een speciale Captains kaart. In 2000 vinden we in TNG
Profiles zijn derde handtekening en een speciale Star Treads kos
tuum kaart (die er voor de completist dan weer is in drie uitvoerin
gen - zwart, rood en zwart/rood).

Ook in 2000 maar dan in the Cinema Collection set de vierde hand
tekening van Stewart en een special van Picard (SC7 uit de Saluting
the captains sub-set).

De eerste door Rittenhouse Archives uitgegeven handtekening van
Stewart (in totaal de vijfde dus) vinden we in Nemesis uit 2002
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(NA 12). In de karakter sub-set bij
Nemesis is Picard van de partij
met CC1.

Daarna wordt het even wat stil-I
Ier omdat de aandacht verschuift
naar original series en voyager
sets, maar in 2005 vinden we in

C AP TAIN JE: AN lUC PICAI'\O
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TNG Quotables een Picard TV-card (TV1), een Starfleet finest card
(F1), een kostuumkaartje (Cl, door de completist in vier variaties
aan te schaffen), handtekening nummer zes op een kaartje dat
Picard afbeeld als Dixon Hili, handtekening nummer zeven op een
kaartje met als quote 'Engage' en jawel, handtekening nummer
acht op een duo-autographed card samen met Brent Spiner voor
de verzamelaar die 6 of meer dozen kocht.

(fl
..
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Afijn, een druk baasje die Stewart, want het zal jullie niet verbazen
dat hij natuurlijk ook weer van de partij is in de uitgave omtrent het
40-jarig bestaan in juni 2006, maar zoals beloofd ga ik daar in een
toekomstige uit de doos ruim aandacht aanbesteden.

Uit de doos editie 53 zal in het teken staan van Brent Spiner naar
aanleiding van zijn Legends set eveneens uitgegeven op 19 april

2006 en we zullen vaststellen dat dit heerschap niet onder doet voor Stewart in tradingcard land.

Tot slot zoals beloofd de uitslag van de prijsvraag. Wordt onze nieuwsbrief gelezen? Zijn de prijzen niet
leuk genoeg? Heeft niemand een leuke ervaring of anekdote uit zijn of haar Star Trek geschiedenis?
Gezien de hoeveelheid ander uit de doos kaartjes vragen die ik ontvang, wordt onze nieuwsbrief wel
degelijk gelezen. Ook de prijzen lijken mij te gek, gratis en voor nop een verzamelbeurs bezoeken en
als tweede prijS een doos kaartjes open trekken. Geen leuke ervaringen of anekdotes, ik kan het mij niet

voorstellen.

Het feit blijft dat op het moment dat ik deze tekst moest inleveren er slechts
drie reacties binnen waren op de prijsvraag, een was een liefdesverklaring,

hoe serieus ook, de liefde
werd gevonden door Star
Trek contacten, de ander twee
waren odes aan de Blackpool
conventie uit 2001, met een
verwijzing naar onder andere
Tim Russ (2000) en Atlanta
(2002).

PATRI(I( STEWART

tllaa 'Ill
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Ik beschouw de prijsvraag
derhalve maar als niet uitge
schreven en heb besloten om
alle drie inzenders als troost
prijs een setje 40th Anniversary
(door Rittenhouse uitgege
ven in juni 2006) kaartjes toe
te zenden. Sorry, als tussen de
regels door een enigszins aan
wezige teleurstelling is waar te
nemen, laat ik maar besluiten
met de woorden van Kirk die
hij richt aan Charlie X... 'There
are a million things in this uni
verse you can have and there
are a million things in this uni
verse you can't have, it's no
fun facing it, but it's the way
it is'. ®
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De Stelling:
In nieuwsbrief nummer 3 deponeerde ik de volgende stelling:
Het is goed dat er een tijdje geen nieuwe Star Trek verschijnt, zo
kunnen mensen weer geprikkeld worden en er weer naar gaan ver
langen, zodat het over een paar jaar extra in 'Trek' zal zijn. (En ja, de
'woordspeling' was opzettelijk!)

Hierop zijn enkele reacties binnengekomen via het forum en e-mail.
Eentje daarvan hebben jullie vorige keer al kunnen lezen in een brief
aan de EMH. Het betreffende stukje uit die brief heb ik nog even
gekopieerd ter herinnering voor jullie allen: 'Ik ben het met je eens,
loyce, dat een rustperiode goed is voor Star Trek en zijn Fans. Maar
om een andere reden; Ik denk dat de makers van Star Trek eens
goed moeten nadenken over wat ze willen en hoe ze de verhaal
lijnen beter in overeenstemming kunnen maken met elkaar, want
laten we eerlijk zijn ENT was wat dat betreft echt een puinhoop.
Enwat hebben we aan een (serieus) universum waar de belangrijke
tijdslijnen en geschiedschrijving elkaar
tegenspreken? Niets, lijkt mij.' Ieroen Bakker.

Andere reacties waren de volgende:

'Ik ben het oneens met je stelling.
Doordat er geen Star Trek op TV is worden er geen nieuwe fans
opgebouwd en 'bloedt het langzaam dood'.
Nou ken ik ook de geschiedenis en dat Star Trek al eerder een
'pauze' heeft gehad van 10 jaar (als je de Animated Seriesvoor het
gemak even niet mee telt), maar toch lijkt me dit geen goede ont
wikkeling al het 'nieuwe' moet nu komen uit boeken, comics en pc
games. en deze worden ook steeds minder doordat er minder van
verkocht worden.

Derhalve denk ik dat het voor de bazen van Paramount wel goed
is (rentenieren op de rechten zonder hiervoor te investeren) maar
voor de Star Trek fan op lange termijn kon een revival wel eens lang
op zich laten wachten.' Data (forum-alias).

'Ik ben het eens en oneens met de stelling.
Inderdaad wat Data zegt dat je geen nieuwe fans erbij haalt door
geen nieuwe Star Trek te maken.
Maar ook eens:
Bij Enterprise hebben we het kunnen zien. Voor Paramount waren
het te weinig kijkers en als je het maar steeds weer gaat proberen
om een goeie Star Trek serie op te gaan zetten krijg je eigenlijk
steeds hetzelfde idee/verhaal.
Ik denk dat het juist verstandig is om 5 jaar te wachten met een
nieuwe serie.. ( ik zie ook het liefst alle dagen nieuwe afleveringen
maar goed).
Ik denk dat ze straks met een goeie, nieuwe en verfrissende serie
komen! Die meer fans er bij zal halen als eerst!
En ik denk niet dat Star Trek fans gaat verliezen met deze pauze.'
Kipa Seol (forum-alias).

Ben je het eens met een van deze mensen of met de stelling, of
juist helemaal niet? Vind je dat 40 jaar Star Trek (meer dan) genoeg
geweest is?Of mag Star Trek de 50 en meer ook nog halen? Laat
het ons weten via de bekende wegen (post, e-mail, forum) en wie
weet zie jij je naam ook nog eens terug in onze nieuwsbrief ... <A?

COLUMN urrOPIA
Het Bilderberg Europa Hotel in Scheveningen is sinds de allereer
ste editie van Utopia ons vaste conventie hotel. Ik kan me nog
goed herinneren dat we voor de allereerste keer voet binnen de
deuren zetten om te komen kijken. Niet alleen wilden wij graag
de zalen en de kamers zien om te kijken of dit een geschikt hotel
voor ons evenement was, we moesten ook de 'banquet mana
gers' daar overtuigen dat zij Utopia als klant wilden hebben! Dit
is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt; evenementen als Utopia zijn
compleet anders dan wat een gemiddeld viersterren hotel als het
Bilderberg meestal binnen heeft. Doorgaans zijn dat vrijgezellen
feesten, huwelijken, oud en nieuw party's en met name zakelijke
bijeenkomsten van bedrijven; niet te vergelijken met Utopia dus!

Na het eerste gesprek was het duidelijk. Wij wilden het hotel en het
hotel wilde ons! Prachtig, maar natuurlijk valt het niet in woorden uit te
drukken wat een echte, traditionele sciencefiction conventie nu eigen
lijk inhoudt voor iemand die nog nooit zoiets heeft meegemaakt. Daar
zou het hotelpersoneel pas NA het eerste evenement achterkomen.

Inmiddels zijn we zeven jaar verder en weten we dat het hotel
personeel 'vecht' om op 'ons weekend' te mogen werken. Ieder
een in het Bilderberg vindt het heerlijk om tijdens Utopia dienst
te mogen draaien. Geen veeleisende bedrijfsmanagers of stom
dronken feestgangers, maar een vrolijk evenement dat doorgaans
zonder een wanklank verloopt. Natuurlijk is het voor de gemid
delde 'mundane' zoals we dat noemen ook een hele ervaring op
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zaterdagavond tijdens het themafeest alle verklede mensen te
zien. Toen vorig jaar tijdens de disco 'Star Trekkin' werd ingezet
lag het voltallige personeel achter de bar in een deuk; totdat twee
van hen over de bar sprongen om mee te gaan doen! Dat geeft
goed de geweldige sfeer weer die er altijd hangt tijdens een Utopia.

Dit jaar hoorden we dat er zelfs hotelgasten zijn die hun week
endje strand expres plannen op een Utopia weekend. Ze vin
den het geweldig om in de bar te gaan zitten op zaterdagavond
en alle actie te zien! Vaak spreken deze mensen onze bezoekers
aan om te vragen wat er precies gaande is en uit welke series
de acteurs komen. Zelden of nooit heb ik een misprijzende blik
gezien; bijna iedereen die niet bij Utopia hoort, vindt Utopia leuk!

Als u lid bent van The Flying Dutch en nog nooit op Utopia bent
geweest, zou ik u zeggen: kom eens langs. Wilt u zich niet meteen
aan een weekend wagen, koop dan gewoon een dagkaartje en kom
eens kijken om de sfeer te proeven. Wedden dat u volgend jaar
terug wilt komen? Utopia heeft bezoekers van 0 tot 80, gekleed in
spijkerbroek, in Trek kostuum en in driedelig grijs. Alles kan, alles
mag en niets moet. Zien wij u aankomende oktober ook???

D/selaimer:De inhoud van deze column is geheel voor de verantwoordelijkheid
van deschrijver ervan. De TFDkan op geen enkelewijze verantwoordelijk of aan
sprakelijk gehouden worden voor hetgeenhierin gezegdenlof aangeboden wordt.
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Door: toyce Geurts

Het begon met een visionair: Gene Roddenberry. Hij had het idee
om een soort 'Wagon "Train to the Stars' te maken. 'Wagon Train'
was een populaire western-serie in die tijd.

Roddenberry bedacht een serie die zich afspeelde op een ruim
teschip. Hoofdpersonen zouden een captain, een first officer en
een science officer zijn: captain Pike, gespeeld door Jeffrey Hunter,
Number One gespeeld door Majel Barrett (later Roddenberry) en
Speek, een marsman gespeeld door Leonard Nimoy. De pilot die
hij maakte rondom deze menseh 'The Cage' werd echter afgekeurd
door de studiobonzen. hij zou 'te cerebraal' zijn voor de gemid
delde kijker. Ergebeurde echter wel iets unieks: Roddenberry kreeg
toestemming voor het maken van een tweede pilot van ditzelfde
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concept, alleen een vrouwelijke first officer en een satanisch-ogende
alien vonden ze geen goed idee. Deze zouden geschrapt moeten
worden.

Number One verdween inderdaad uit beeld, maar met betrekking
tot Spock wist Roddenberry van geen wijken en deze bleef. Hoewel
hij geen marsman meer was, maar een Vulcan werd.
Achteraf isdit een uitstekende keus geweest, want Spock werd door
de kijkers 'zeer sexy' gevonden en bleek heel populair! En Majel
kreeg uiteindelijk nog een rol als nurse (en in de latere films doctor)
Chapel en vond haar levensgeluk bij Gene. De rol van nurse Chapel
had zij overigens weten te bemachtigen door zich als blondine te
verkleden en zo het kantoor van Roddenberry binnen te lopen; hij
herkende haar zelfs in eerste instantie niet!

Een andere 'gesneuvelde' uit die eerste pilot was captain Pike, hij
werd vervangen door captain larnes T. Kirk, op unieke wijze neerge
zèt door William Shatner.

De tweede pilot 'Where No Man has Gone Before' werd goedge
keurd en Roddenberry kreeg het groene licht voor zijn serie. De eer
ste pilot bleek er uiteindelijk ook niet voor niets te zijn: het materiaal
werd door Gene weer gewoon gebruikt, namelijk in de dubbele
aflevering 'The Menagerie', waarin Spock tijdens een krijgsraad de
gebeurtenissen hieruit terughaalt.

-,

Op 8 september 1966 was het zover: de allereerste Star Trek afleve
ring ooit werd uitgezonden en geschiedenis geschreven ...
Die, allereerste aflevering was echter niet de pilot, maar de afleve
ring 'The Man Trap'. De nieuwe pilot werd uiteindelijk pas als vijfde
aflevering uitgezonden, waardoor je als kijker een vreemde ervaring
kreeg, doordat de uniformen er opeens heel anders uitzagen. \
Maar goed, de Star Trek saga was begonnen.
Deze eerste Star Trek serie, later bij de fans bekend als TOS, gaf ons
een aantal gedenkwaardige afleveringen: \

'The Naked Time' met een schermende George Takei, met ontblote
borst! In TNG wordt dit nog eens dunnetjes overgedaan met 'The
Naked Now'

\

'The Enemy Within' met de 'goede' maar zwakke en de 'slechte'
doch sterke Kirk - uiteindelijk bleek dat beide Kirks niet zelfstandig
konden functioneren maar elkaar nodig hadden; beide delen vorm
den het 'geheel'

'Mirror, lyIirror' waarin we voor het eerst kennismaken met een alter-
natief universum. Een universum waarin de mensen niet beschaafd \
en tot samenwerking bereid zijn zoals in het 'normale', maar waarin
de mensen barbaren zijn en de wereld willen overheersen. Door
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bemoeienis van Kirk en de invloed die hij heeft op de mirror-Spock
wordt dit universum compleet op zijn kop gegooid. De gevolgen
daarvan zullen we terugzien in DS9, in de afleveringen 'Crossover',
'Through the Looking Glass' en 'Shattered Mirror. Ook in ENT zien
we het mirror-universe terug in de afleveringen 'In a Mirror, Darkly
part I&: 11'

'Amok Time' waarin we veel leren over de Vulcan gebruiken rondom
huwelijk en voortplanting: pon farr . In de aflevering 'Blood Fever'

van VOY maken we hier nog wat-nader kennis mee, wanneer

mr ook Torres ermee te maken krijgt doordat Vorik haar gezicht
aanraakte terwijl hij aan pon farr 'leed' en haar vroeg zijn part
ner te worden. Uiteindelijk 'geneest' Torres door het gevecht
aan te gaan met Vorik en ze beiden aan het einde daarvan uit

geput neervallen. Deze VOY-aflevering markeert ook het begin van
... 'meer dan vriendschap' weer tussen Torres en Tom Paris.

.... 'Space Seed' waarin we voor het eerst kennismaken met Kahn
Noonien Singh, meesterlijk vertolkt door Ricardo Montalban. Die
dit nog eens glansrijk mag overdoen in de tweede film: 'The Wrath
of Kahn'.....
'The City on the Edge of Forever' waarin Kirk zijn grote liefde Edith
Keeler (een vroege rol van Joan Collins, die wereldfaam bereikt met
haar rol als Alexis in 'Dynasty') moet laten sterven bij een ongeluk
om de geschiedenis niet te veranderen.

'The Trouble with Tribbles' want wie kan dat beeld vergeten van
Kirk bedolven onder de Tribbles als hij het luik van de graanopslag

miJn LEUKSTE
STRRTREK
momEnT:

\

Ik heb lang nagedacht over het leukste Star Trek moment uit
mijn persoonlijke belevenissen. Er zijn diverse hoogtepunten.
De Scotty convention (waarschijnlijk roept dit oud zeer op maar
ik wilde hem toch noemen), de Fedcon conventies, de Utopia
conventies, de New Starcon en de Dutchstarcon conventies
en natuurlijk de Tim Rusconventie. Maar het leukste Star Trek
moment is toch wel de dag dat ik met I<ate Mulgrew op de
foto mocht. De foto is gemaakt in 2001 tijdens een conventie
in Blackpool, waar ik met een aantal vrijwilligers naar toe ben
geweest. Erwerden loten verkocht voor een fotoshoot met kate,
de 200 winnende nummers mochten na betaling van 20 pond
met Kate op de foto. De opbrengsten van de loten en de fotos
hoot waren bestemd voor de Amerikaanse Alzheimer stichting
waar Kate geld voor inzamelde omdat haar moeder deze ziekte
heeft. Op zaterdag zat ik samen met [oyce in de zaal naar een
praatje te luisteren, toen de winnende nummers van die dag in
beeld kwamen. Tot mijn stomme verbazing zag ik opeens mijn
lotnummer voorbij komen. Nadat ik van de verbazing was beko
men (ik kon niet geloven dat ik echt gewonnen had) ben ik als
een speer naar de plaats van de fotoshoot gehold. Daar werd
mijn winnende lootje wel 3x bekeken door een streng kijkende
securityguard. En toen was daar het grote moment, Kate zag er
prachtig uit ze had zich speciaal voor de fotoshoot gekleed. Ik
ging naast haar staan, wisselde een paar woorden met haar en
klik de foto was gemaakt. De volgende dag kon ik de foto gesig-
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opent? De terugkeer van de DS9-crew naar deze aflevering levert
minstens zoveel hilariteit op, getuige de aflevering 'Trials and Trib
ble-ations'.

'Let that be your Last Battlefield' waarin racisme aan de kaak gesteld
wordt: twee bevolkingsgroepen op één planeet die elkaar tot de
dood toe haten, alleen omdat de zwarte en witte lichaamshelften
verschillen. Dit gaat zelfs zover dat wanneer de bemanning van de
Enterprise op de planeet aankomt, deze geheel vernietigd blijkt te
zijn. De enige twee overlevenden bevechten elkaar zelfs dan nog!!

'Plato's Stepchildren' met de eerste interraciale kus op televisie; tus
sen Uhura en Kirk (wie anders?).

Ennatuurlijk nog veel meer. Iedereen zal zijn of haar eigen favoriete
en meest gedenkwaardige afleveringen hebben.

Behalve interessante afleveringen met leuke verhalen gaf Star Trek
ons veel meer: de serie hield de maatschappij vaak een spiegel voor.
Het racisme had ik hierboven al genoemd, maar ook een terugblik
naar Romeinse tijd, slavernij, nazi's, de Koude Oorlog en nog veel
meer wordt er op de hak genomen. Verpakt als een leuk verhaaltje
in het science fiction genre, maar ondertussen. 'En de moraal van
het verhaal...' zou bij veel afleveringen best een goede afsluiter zijn.
Ook dit zien we terug in de andere series, het meest in TNG.

En natuurlijk laat de serie die TOS zou gaan worden ons kennisma
ken met vele aliens: Vulcans, Klingons, Romulans, Andorians, Gorn,
Tholian en nog veel anderen. Aliens die we ook in de latere series
en een aantal films zullen gaan terugzien, een paar noem ik hier
expliciet:

Vulcans:
De eerste aliens met wie we kennismaken in de persoon van Speek,
al heel snel een zeer populair personage. De meeste vrouwelijke
(en vast ook vele mannelijke) fans dromen erover om hem van zijn
logica-pad te laten afdwalen ... In de achtste film: 'First Contact'
zien we de eerste ontmoeting met de Vulcans, die dankzij Zefram
Cochrane tot stand kwam. In alle incarnaties van Star Trek blijven
Vulcans aanwezig.

Klingons:
In de tweede tot en met zesde film, in alle series. Begonnen als
aartsvijanden, later bondgenoten, toch weer een periode tegenover
elkaar en uiteindelijk weer samen. Met of zonder voorhoofdsrib
bels: Klingons blijven een interessant volk, voor wie de (familie)eer
voorop staat. Maar wel de eer op hun manier; het neerslaan of
doden in duel van een hoger geplaatst persoon kan, mits voldaan
aan al hun regels een zeer eervolle daad zijn. Jezelf laten neerslaan
trouwens ook, vraag maar aan Will Riker...

Romulans:
'Nemesis', alle series, zelfs ENT, hoewel de bemanningsleden van
dit schip hen nooit te zien krijgen. Immers, pas in TOS zag men
voor het eerst de gelijkenis tussen de Romulans en de Vulcans. Met
hun militaristische regime, gebaseerd op het oude Rome en hun
geheime dienst de Tal Shiar vormen zij een zeer intrigerend volk.
Aan het einde van de tiende film lijkt er zich een verbond te vormen
tussen de Romulans en de Federation, maar was dat niet eerder ook
al het geval tijdens de oorlog met de Dominion in DS9? Of zij ooit
echt 'vrienden' worden, waag ik sterk te betwijfelen.
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Behalve de boeiende afleveringen, maatschappijkritieken en aliens
bracht Star Trek ons ook vele geliefde personages, waaronder mijn
persoonlijke favoriet leonard 'Bones' McCoy, vertolkt door wijlen
DeForest Kelley. Samen met Kirk en Spock vormde hij een uniek
driemanschap: vrienden door dik en dun, die elkaar goed de waar
heid konden zeggen en hoe ze soms ook tegen elkaar spraken ('You
greenblooded .. .' is slechts één voorbeeldje), voor elkaar gingen zij
door het vuur. Een driemanschap dat in mijn ogen in geen enkele
volgende serie zo geslaagd was, ondanks pogingen daartoe zoals
de casting van Diana Muldaur als Kate Pulaski in TNG of de Archer
- Tucker - T'Pol verstandhouding in ENT. Hoewel ik Diana Muldaur
een geweldige actrice vind, kon Pulaski toch niet tippen aan de
enige echte 'grumpy old country doctor', de 'real McCoy'.
Een andere favoriet is Montgomery 'Scotty' Scott, vertolkt door
(ook helaas overleden) [ames Doohan. En natuurlijk zijn ook Sulu
(George Takei), Chekov (Walter Koenig) en Uhura (NicheIIe Nichols)
niet te vergeten. Chekov die aan de cast toegevoegd werd in het
heetst van de Koude Oorlog. Sulu en Uhura, een Japanese-American
en een Afro-American die belangrijke rollen hadden terwijl dit niet
vaak voorkwam in seriesen films in die tijd. Zozeer zelfs dat Nichelle
Nichols van Martin luther King persoonlijk het verzoek kreeg om
vooral in de serie te blijven, toen hij gehoord had dat zij deze wilde
verlaten.

Van alle dingen die er over Star Trek te vertellen zijn, zijn dit er
slechts enkele. Denk ook maar eens aan alle gastrolspelers die later
door andere rollen wereldfaam verkregen, of aan al die keren dat
Kirk weer eens een computer om zeep moest praten of het weer
voor elkaar kreeg om in ontblote borst terecht te komen of ... of ...
of ... Vul zelf maar in wat je hier wilt, want ik ben vast wel wat din
getjes vergeten hier en daar. ~

TFD magazine



Door: Iris ianse en Robin Hiert

Het is heel rustig in de StarTrekwereld. Erwordt op het moment wel
een film geproduceerd, maar op een nieuwe Star Trek serie zullen
we voorlopig nog even moeten wachten. Dit is de reden dat er een
wereldwijde hype ontstaat rond het produceren van eigen 'Trek'.
De fans beginnen op grote schaal verhalen en scripts te schrijven en
ze maken zelfs eigen series die te bewonderen zijn op het internet.

Fan producties?
Overal ter wereld zijn de fans van Star Trek op het idee gekomen om
zelf afleveringen te produceren. Met grote voorbeelden uit het bui
tenland, alsNew Voyages, Hidden Frontier en Intrepid, heeft Neder
land nu haar eigen Star Trek Fan Serie. Met de steun van The Flying
Dutch, The Federation en heel veel fans zetten we Dark Armada op
de kaart!

Dark Armada
Het verhaal achter 'Dark Armada' publiceerden we in het begin in
korte hoofdstukjes op het internet, totdat we allerlei zelfgemaakte
series tegenkwamen. In Nederland was een dergelijk project nog
nergens te vinden, dus besloten we een clubje te vormen om deze
droom uit te laten komen, waarbij Dark Armada als verhaallijn werd
gebruikt. Waar Dark Armada precies voor staat zullen jullie zelf ont
dekken in het eerste seizoen van de serie.
In serie volgen we de bemanning van de U.S.S. Batavia, een Nova
class schip (zoals de Equinox uit Star Trek: Voyager). Met captain
Alexander Richardson in de grote stoel gaan wij zoals in elke Star
Trek serie op zoek naar het onbekende. Maar natuurlijk gaat dat niet
zonder gevaar!
In het eerste seizoen, dat bestaat uit twee afleveringen, nemen wij
een kijkje in de toekomst van de serie. Na de aflevering 'Nightfall',
die zich zeven jaar na de eerste missie van de Batavia afspeelt, gaan
wij naar seizoen twee waarin we beginnen bij die eerste missie.

De eerste aflevering!
De jaarlijkse fanclubdag van The Flying Dutch zit er alweer op wan
neer je dit leest en wij van het project hadden daar een tafeltje
bezet. Maar dat was niet het enige; na 40 jaar StarTrek heeft Neder
land haar eigen Star Trek serie. Op , 0 september heb je kunnen kij
ken naar de première van Star Trek Dark Armada.

Na een jaar plannen en de inzet van heel de crew was er op 7 janu
ari jongstleden de allereerste opnamedag. Er werd niet alleen seri
eus gefilmd maar ook veel gelachen. Daarna kwam het moeilijke
werk, het maken van de 3D schepen, de achtergrond erin plakken
en de stemmen eronder zetten.
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Na maanden van 3D modellering, montage en afwerking hebben
we hier nu eindelijk het gewenste resultaat: 'These are the voya
ges.. .'. Een korte aflevering waarmee we alle aspecten van de pro
ductie even kunnen meemaken. In deze episode gaan terug naar de
tijd van captain Kirk, wat we daar precies te zoeken hebben kun je
zien in de aflevering.

De eerstvolgende filmdag was alweer gepland op 24 september,
om het eerste deel van de aflevering 'Nightfall' te filmen.

Combadges
Op het moment zijn we bezig met het fabriceren van eigen corn
badges. Herinneren jullie je de Star Wars robot die rondjes reed op
de Screenheroes conventie? De maker van dat wonder op wielen
helpt ons met combadges en ranking pips. Door simpelweg een
ontwerp om te zetten naar een 3D model, rolt er zo een combadge
uit de freesmachine die op de pc staat aangesloten. We laten er dit
keer maar een aantal maken, maar als jullie ze graag bij je verzame
ling willen hebben zullen er ongetwijfeld meer gemaakt worden.

Ik wil graag meedoen!
Denk je dat je ons kunt helpen met je acteertalent en spreek je een
goed woordje Engels? Schrijf je dan in bij Fan Trek Productions:
stuur een e-mail naarRobin@darkarmada.nl (liefst met naam, leef
tijd en een foto van jezelf) en je krijgt een aanmeldingsformulier
teruggestuurd. Zodra er rollen vrij komen nemen we zo snel moge
lijk contact met je op.

Voor al het laatste nieuws kun je natuurlijk terecht op
www.darkarmada.nl. ~
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LidWorden?
Lid worden kan door een briefje te schrijven aan de secretarisvan de
The Flying Duteh, 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 Star Trek.

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 FlyingDutch pasjelaatzien.Zorg erdusvoor dat u die altijd bij u hebt!
American Book Centre, The Card & News strips Simtasia The Movie Store
Kalverstraat 185, Agnietenstraat 12, Nieuwe Haven 116, HeerlenDautzenbergstraat 53,
1012 XC Amsterdam 2801 HX Gouda 2801 ECGouda 6411 LA Heerlen

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

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33,
5611 jS Eindhoven

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

AGENDA
14 - 15 oktober
Facts Convention
locatie: Gent

11 & 12 november 02 & 03 december

info:
Belgie

www.facts-convention.com

Dutch Star Con
locatie:
info:

ARCVerzamelaarsbeurs
Berkel-Enschot locatie: jaarbeurs, Utrecht

www.dutchstarcon.nl/ info: www.recordplanet.nl

locatie:

25 & 26 november
Memorabilia

04 december
Showmasters20 - 22 oktober

Utopia
locatie:
info:

Scheveningen
www.utopiasite.comlnfo:

04 november
TFDSpellenmiddag
locatie: Concordiagebouw, Leiden
info: www.tfd.nl

NEC Birmingham locatie:
Engeland

www.memorabjlja.co.uk info:

Cheshunt
Engeland

www.showmastersonline.com

25 & 26 november
NCSFConVentus (27e Beneluxcon)
locatie: Hotel l'Empereur

Maastricht
info:
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Van de Voorzitter
40 jaar StarTrek... Niet te geloven. Ook niet te geloven dat ik ze heb
meegemaakt, maar dat is weer een verhaal apart. De laatste tijd is
er van officiële bron weinig nieuws, behalve de nu wel erg hardnek
kige geruchten en zelfs posters van de alweer de 11e Star Trek film.
Met naar zeggen Matt Damon in de rol van (ensign?) )ames Kirk.
Als regisseur wordt de man genoemd die een aantal indrukwek
kende films op zijn palmares heeft staan zoals 'Mission Impossible'
en de hitserie 'Lost'. Laten we hopen dat ze ook waar zijn, want dat
zou wel weer een flinke boost geven aan de hele Star Trek-fanwe
reld. Voorlopig doen we het met producties uit eigen Trekkie boe
zem zoals 'Exciter' en 'New Voyages'. De makers van deze laatste
zijn er zelfs in geslaagd gerenommeerde acteurs als Walter Koenig,
Nichelle Nichols en George Takei binnen te slepen voor gastrollen.
En dan ook nog verschillende van de schrijvers van die originele
serie zoals De Fontana! Ik moet wel zeggen dat ik moet wennen
aan de acteur die captain Kirk moet voorstellen. Hij lijkt meer op
Elvisdan op Kirk, echt heel grappig. Maar de serie blijkt (ondanks
de soms wat knullige acteerprestaties) wel immens populair. Endat
bewijst eens te meer hoe goed de originele serie was en ook hoe

populair deze nog is. Het is precies zoals ik al eerder zei: het is aan
de fans om ST levend te houden. We deden dat in de jaren zestig en
nu is het weer aan ons om die traditie voort te zetten. Als je er over
nadenkt is dat toch wel erg uniek; de fans - Trekkies - bestaan dank
zij de serie en Star trek bestaat dankzij de Trekkies. EenTv-serie die
zo'n impact heeft op een grote groep mensen. Dat had zelfs Gene
Roddenberry niet kunnen dromen. Daarnaast mogen we best ook
even trots naar ons eigen landje kijken naar de mensen van Project
Dark Armada, die eveneens bezig zijn om een serie op poten te zet
ten. Ik heb de trailer mogen aanschouwen en ik moet zeggen dat
die er wel erg mooi uitziet. En dat brengt mij nog dichter bij huis
want op , 0 september in Amersfoort tijdens onze eigen fanclub
dag mocht de première van deze unieke productie aanschouwd
worden. Uiteraard was er op deze dag veel meer te zien en te doen.
Handelaren, lezingen, spellen, noem maar op.
Star Trek leeft en als het aan de fans ligt nog lang en gelukkig!!!

Marc

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 qrotis: adverteren! Vulde bon hiernaast
volledig in en stuur hem op naar:
The Flying Dutch o. v. v. Replicator Room,
Postbus735, 3500 AC Utrecht
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The FfyingDutch neemt geen verantwoor
ding voor de inhoud van de advertenties
die geplaatst worden in deze Replicator
Room.Advertentiesdie illegalekopiën aan
biedenworden geweigerd.

• Commerciëleadvertentieskosten
€O,75 perregel
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REPLICATDR RDDM _
The F1yingDutch magazines te koop
de volgende bladen zijn na te bestellen bij onze verzendservice. Het kan voorkomen dat een
blad bij de verzendservice is uitverkocht, maar nog wel via de TFD stand te verkrijgen is.Als u
een bepaald nummer zoekt, is het dus raadzaam om tijdens een activiteit van de vereniging
even bij de stand langs te lopen.

Jaargang 1995/1996
September 1995, December
1995,nr01 van 1996*
ftNog slechts 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,
nr06
Jaargang 2001
nrOl,nrO~nr04,nrO~ nr06
Bladen uit de jaargangen 1995
t/m 2007 € 1,0°per stuk.

Jaargang 2002 Jaargang 2005
nr02,nr03, nr05,nr06 nr 01 van 2005 € 3,95

nr 02 van 2005 € 3/5
Jaargang 2003 nr 03 van 2005 € 395,
nrOl, nrO~ nrO~ nrO~ nr06 nr 04 van 2005 € 3/5
Bladen uit dejaargangen 2002 en nr 05 van 2005 € 395,
2003 € 1/° per stuk.

Jaargang 2006
Jaargang 2004 nr 01 van 2006 € 3 95,
nr 01 van 2004 € 3/5 nr 02 van 2006 € 3/5
nr 02 van 2004 € 395 nr 03 van 2006 € 3/5,
nr 03 van 2004 € 3/5 nr04 van 2006 € 395,
nr 04 van 2004 € 395,
nr 05 van 2004 € 3,95 Verzendkostent/m 3 stuks ~2,2S

nr 06 van 2004 € 3,95 Verzendkosten4 t/m 10stuks ~3,00

RNST
Financieel Advies

Hypotheken
Financieringen
Pensioenen
Verzekeringen

Doornwcg 8 - Apeldoorn - Tel. OSS3SS 1972

www.ernst-advies.nl 4-nbllQ
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ij leveren middels postoroer verkoop:
• Alle '" I en andere 1h serie: zonder ondertiteling
• AmerikaanseNlSC- VHS import
• Import van DVD' en CD's
Science Eiction Merchandise

• Star TrekUniforms en (gesigneerde) foto's
~<.Cdut9 Bij vaste verzending van series géén verzendkosten,

SOlT~'!\jO Subtitle-> Postbus 412, 2180AK Hillegom
Tel.: • • Fax: 0252 - 52 55 28

E-mail: info@sorry.demon.nl •Website: www.sorry.demon.nl
TOTAAL RUIM 25.000 TITELS LEVERBAAR
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Uw Imago wordt made bepaald door uw
vlsuela uitingen en die moeten gezienworden.
IMAGO is specielist in drukken en printen van
reclama.Ven visitekaartje tot grote poeter, ven
opmeaktot afwerking.

UW IMAGO IS ONS IMAGO! PFlINTING
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