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Redactioneel

Wanneer deze uitgave van onze nieuwsbrief bij iedereen op de mat
belandt, is het einde van het jaar 2006 alweer in zicht. Dan kan
eenieder weer eens de balans op gaan maken: wat is er allemaal
gebeurd het afgelopen jaar, wat ging daarvan naar wens, wat juist
niet? Wat zou er volgend jaar anders kunnen of moeten? Misschien
zelfs al een aanzet maken voor de overbekende 'goede voornemens'?
Maar voordat het jaar daadwerkelijk ten einde komt, volgen er eerst
nog de kerstdagen. Tijd voor (verplichte) familiebezoekjes, kerstbomen en -versieringen, glühwein, gezelligheid en noem maar op.
Natuurlijk volgt voor dit alles nog het lezen van deze nieuwsbrief,
waarin Utopia een grote rol speelt met een foto-verslag en een
interview met Con nor Trinneer. Verder nog het laatste interview
van Utopia: Outlawed, dat afgelopen voorjaar plaatsvond, een artikei over de Engelse serie Dr. Who, de langstlopende sci-fi serie ter
wereld; zelfs een vermelding in het 'Guiness Book of World Records'
waard, de laatste Liefde in .. en nog veel meer.
Dus: veel leesplezier, vervolgens fijne kerstdagen en een zeer voorspoedig 2007 voor al onze lezers!
Joyce Geurts

~
TM St @ 2006 CBS Studios Inc. All
Rights Reserved. STAR TREK and
related marks are trademarks of
CBSStudios Inc.
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NIEUWS
Door: joyce Geurts met dank aan 'all my
/ittle helpers' (of waren het kerst-elfjes deze
keer?).

Star Trek bekenden in het
nieuwe televisie-seizoen:
Jerl Ryan (Seven
- VOY) zal samen
met [arnes Woods
spelen in 'Shark'.
Ze speelt hierin de
Officier van Justitie
van LA, genaamd
Iesslca Devlin en
ze is de nieuwe
baas en belangrijkste 'tegenstander'
van het personage
van Woods. Woods
speelt Sebastian Stark, een vlijmscherpe
advocaat met de bijnaam 'Shark'.
Tegenover deze serie wordt door een andere
zender de serie 'Six Degrees' geplaatst, een
serie van de hand van J-J-Abrams, in 'ons
wereldje' de laatste tijd volop in het nieuws
geweest doordat hij de volgende Star Trek
film gaat maken. De serie gaat over zes
vreemden die allen in Manhattan wonen
en wier wegen elkaar op mysterieuze wijze
kruisen. De boel gaat gerund worden door
Ken Blller, voormalig schrijver/producent
van Star Trek: Voyager. Een andere procucent is Bryan Burk, die ook aan de nieuwste Star Trek film gaat werken.
John Bllllngsley (Phlox - ENT) gaat in een
serie spelen die gaat over negen personen
van wie het leven compleet veranderd is
nadat zij gedurende 52 uur gegijzeld waren
in een bank. [ohn speelt Egan Foote, een
'cubicle drone' (jullie zullen het vast allemaal wel kennen uit Amerikaanse series en
films: die grote kantoorruimtes die door een
soort schotten in kleine vierkante 'kamertjes' onderverdeeld zijn) die de bank ingaat
met het plan om zelfmoord te plegen, maar
hij komt eruit als een held. Elke aflevering
begint met een flashback die 10 minuten
van de gijzeling laat zien.
Kelsey Grammer ('captain Bateson' in
'Cause and Effect (TNG)') is een van de
producenten van 'The Game', een half uur
durende comedie-serie.
In januari zullen we
nog Llnda Park
(Hoshi Sato - ENT)
kunnen verwachten in 'Raines' en

Jonathan

Frakes

(Riker - TNG) zal
een door Harlan
Elilson
(schrijver van 'The City
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on the Edge of Forever' - TOS) geschreven aflevering in de 'Masters of Science Fiction' reeks gaan regisseren. Daarnaast zal
ook '24' weer met een nieuw seizoen gaan
komen. James Cromwell (Cochrane - First
Contact) is de cast ervan gaan versterken en
ook Alexander Slddlg (Bashir - DS9) zal
een rol gaan vertolken in deze serie. Manny
Coto (schrijver in het laatste seizoen van
ENT) zal zijn schrijf- en produceertalent
eveneens weer gaan inzetten voor deze
serie, iets wat hij vorig jaar ook al deed.

Overig nieuws:
Onlangs is het spel Star Trek Encounters
voor de Playstation 2 uitgekomen. Voor de
PSp,Nintendo DS, de Xbox 360 en PC-Windows volgen binnenkort ook Star Trek spellen.
Veiling Christie's overtreft alle verwachtingen. De opbrengst van de verkoop van de
diverse originele Star Trek goederen heeft
ieders verwachting
overstegen. Diverse
modellen van schepen werden voor het
tienvoudige verkocht dan de geschatte
waarde.
Zo werd het originele schaalmodel van
de Enterprise-E, waarvan de waarde werd
geschat op 8.000 tot 12.000 dollar uiteindelijk verkocht voor $110.0001 En dat is nog
zonder de 20% commissie die men aan het
veilinghuis moet betalenl
Ook de Borg-cube uit de film First Contact
deed het goed, de inzet was $1.200,- maar
het eerste bod bedroeg al $32.000 en uiteindelijk veranderde de cube van eigenaar
voor maar liefst $80.0001
Het schaalmodel van het Deep Space Nine
ruimtestation was ook goed voor een
leuke transactie. Het aanvangsbod werd
geschat op $12.000,- maar het ging pas
voor 110.000 dollar over de toonbank! De
stoel van Picard op de Enterprise: $62.000,en Worf's geweer uit de film Insurrection
(geschat op $800,-) kwam op $19.200,-.
En kleinere 'aardigheidjes' zoals de Ressikan fluit van Picard, geschatte waarde 800
tot 1.200 dollar, ging uiteindelijk voor maar
liefst $40.000 naar een andere eigenaar...
De absolute klapper
was het schaalmodel van de Enterprise-D uit TNG: De
geschatte
waarde
was tussen de $
25.000 en 35.000,
maar een anonieme
Amerikaanse privéverzamelaar
kocht
dit
schaalmodel
voor een bedrag

van maar liefst $ 576.000! Zie onderstaande
afbeelding
Kijk
op
www.startrek.com/startrek/
videoview?id=30015 hoe de verkoop tot
stand kwam!
Het kostuum van doctor McCoy was ook
goed voor een astronomisch bedrag: maar
liefst $ 144.000 werd hier voor betaald!
Door CBS Paramount werd de waarde van
alle attributen geschat op totaal 2 miljoen
dollar, naar schatting van Christie's zou de
veiling 3 miljoen opbrengen, maar bij het
sluiten van de veiling was de opbrengst
maar liefst $7.107.040 !!!
Er lopen toch aardig wat rijke trek kies rond
op deze planeet... of zijn er Ferengi verkleed
als mensen onder ons? Hopelijk gebruikt
de verkopende partij (CBS Paramount) het
geld om een nieuwe Star Trek tv-serie mee
op te tuigen.
Een overzicht van de highlights:
01 Enterprise-D uit TNG
02 Klingon Bird of Prey
03 Enterprise-A uit TOS films
04 Dr. McCoy uniform
05 Enterprise-E uit TNG films
06 Starship Voyager
07 Deep Space 9 schaalmode
08 USS Lakota schaalmodel
09 Starship Defiant
10 Klingon battle cruiser TMP

$576.000
$307.200
$284.800
$144.000
$132.000
$132.000
$132.000
$132.000
$102.000
$102.000

De opbrengsten zijn inclusief de commissie die Christie's rekent voor de verkoop
(20%).

In Memorian:
Ook deze keer is er weer een aantal overledenen te betreuren:
Jane Wyatt, die in TOS de moeder van
Spock, Amanda, vertolkte is op 96-jarige
leeftijd thuis in haar slaap overleden. Volgens
de persberichten betrof het een natuurlijke
dood, maar dat is gezien haar hoge leeftijd
niet erg verwonderlijk.

s

Byron Morrow, die tweemaal zijn opwachting maakte op een monitor in TOS (hij gaf
orders aan Kirk) is in een verpleeghuis overleden op 94-jarige leeftijd. In de aflevering
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'Amok Time' was hij admiral Komack, die er
bij Kirk op aandrong geen omweg naar Vulcan te maken. In 'For the World is Hollow
and I Have Touched the Sky' verscheen hij
opnieuw, als een admiraal die Kirk verloste
van verantwoordelijkheid over het asteroïde
schip Yonada. In de aflevering werd geen

naam genoemd, maar hoewel hij hetzelfde
uniform droeg als admiraal Komack en
dezelfde achtergrond had, werd deze in de
aftiteling vermeld als 'admiral Westervliet'

Ons medeleven gaat uit naar de achterblijvers, want of iemand nu jong of oud is, het
blijft altijd verdrietig om een naaste te verliezen.

Edward Laurence Albert, die 'Zayra' vertolkte in de DS9 aflevering 'A Man Alone' is
overleden aan de gevolgen van longkanker
op de (te) jonge leeftijd van 55. Hij speelde
in de genoemde aflevering een Bajoran die
Odo ervan beschuldigde een andere Bajoran vermoord te hebben, met als gevolg dat
er een racistische mensenmassa achter onze
favoriete changeling aankwam.

OP 4 MEI HERDr=NKEI\)
\,.IE ALLE MENSEN DIE IIV
DE Z<! WERfLOOORLOG
GEVALLEf\/ ZIJN.
VA!VDAAR. OAT \.v'E
VANAVOND MAAR EEN
KLE.IN AANTAL...
RESERVERINGEN
/-IE SSE.N.
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Door: Kirsten Bloemsma
Dit is helaas het laatste stukje dat van mijn hand zal verschijnen.
Omdat ik mijn lidmaatschap van de TFD heb opgezegd (zie ook
mijn brief aan de EMH), zal ik ook geen redactiewerkzaamheden
meer doen. Dit betekent dat er dus helaas géén vervolg (Liefde in
The Animated Series óf Liefde in Enterprise) meer in deze serie liefdes zal komen.
Na de vorige keren een aantal van de romances in The Original
Series,The Next Generation en Deep Space 9 te hebben besproken,
maak ik deze keer een kleine selectie uit de liefdesrelaties die we in
Voyager tegenkomen.
In "Parturition" is Neelix jaloers omdat Tom
verliefd op Kes lijkt te zijn en raakt hij met hem
in gevecht. Ondanks hun slechte verhouding
stuurt Janeway hen beiden naar een planeet
om voedsel te verzamelen. Daar vinden ze
een pas uit het ei gekomen alien baby waarvan de moeder nergens te vinden is. Beiden ontfermen zich over
het wezentje, waardoor ze nader tot elkaar komen.

.

, .. ..,
=~

In 'Lifesigns' komt er een zieke Vidiian vrouw,
"\
.,;::;
.~
Danara Pet aan boord. De EMH brengt haar
':'
lichaam in stasis in de hoop dat hij haar dood
zo uit kan stellen en dat hij in de tussentijd t' • _ ,'"
een medicijn kan vinden. Haar 'geest' ver..........
:~
.'
..
plaatst hij naar een holografisch lichaam dat
eruit ziet zoals hij denkt dat zij eruit zou zien als zij niet ziek zou zijn.
Danara is de dokter dankbaar, ook al is het een tijdelijke oplossing.

-~

,

,

Danara en de dokter
brengen samen veel tijd
door maar als de dokter
Danara van zijn gevoelens
vertelt, wil zij hun relatie
liever professioneel houden. Niet veel later merkt
de dokter dat zijn methode
tot genezing echter niet het
gewenste resultaat opbrengt en
hij komt er achter dat Danara de
methode heeft gesaboteerd omdat
zij niet terug wil naar haar zieke lichaam.
Hij weet haar ervan te overtuigen dat hij óók
van haar zal houden als ze terug is in haar zieke lichaam.
In 'Resolutions' worden Chakotay en Janeway achtergelaten op een planeet omdat ze
daar een besmettelijk virus hebben opgelopen waarvoor de dokter geen geneesmiddel
kan vinden. De planeet is hun enige kans tot
overleven, omdat de omgeving aldaar hun
beschermt. Janeway probeert een medicijn te vinden, terwijl Chakotay hun leven comfortabel probeert te maken. In de tijd dat ze
samen doorbrengen, groeien ze naar elkaar toe. Ondertussen heeft
Voyager contact opgenomen met Danara Pel, in de hoop dat de
Vidiians een geneesmiddel hebben. Dit blijkt inderdaad het geval te
zijn en Voyager haalt Chakotay en Janeway weer op, waarna zij hun
weg naar het Alpha Quadrant vervolgen.

In 'Day of Honor' is
Torres niet in de stemming om een Klingon
feestdag te vieren. Paris
probeert haar op te vrolijken, maar zij wijst hem
af. Tijdens een ongeluk
is Torres gedwongen om
de warp core af te stoten,
waarna zij en Paris in een
shuttle de warp core weer
proberen terug te halen. Een
schip probeert het echter te
bergen en schiet op de shuttle,
waarna Torres en Paris zichzelf in
een ruimtepak de ruimte in beamen
vlak voordat hun shuttle explodeert.
Hun zuurstofvoorraad daalt snel en Voyager is nog niet in zicht
om hun te redden. Nu ze
de dood in de ogen kijkt,
durft Torres eindelijk aan
Paris te vertellen wat zij voor hem voelt. In
de aflevering 'Drive' trouwt het stel en in de
aflevering "Lineaqe" blijkt Torres zwanger te zijn. Hun dochter Miral
(vernoemd naar de moeder van Torres) wordt in de allerlaatste aflevering van de serie, 'Endgame', geboren.
In 'Unforgettable' komt er een vrouw, Kellin,
aan boord die zegt Chakotay te kennen. Haar
ras heeft de eigenschap zichzelf na verloop
van tijd te laten vergeten. Ze is teruggekeerd
naar Voyager omdat zij bij de vorige ontmoeting verliefd is geworden op Chakotay. Haar
volk zoekt haar nu. Kellin beweert dat de computers de vorige keer
met een virus zijn besmet om bewijs van haar aanwezigheid te wissen. De bemanning gaat op zoek naar bewijs hiervoor. Ondanks
dat hij haar zich niet herinnert, blijft Chakotay aan haar denken en
als ze hem vertelt dat ze weg gaat als hij geen gevoelens voor haar
heeft, vraagt hij haar te blijven. Kellins volk heeft haar inmiddels
achterhaald en weet haar een stof toe te dienen die haar alles laat
vergeten. Ze smeekt Chakotay haar herinnering levend te houden
als zij zich zelf niks meer kan herinneren. Na enige tijd herkent zij
hem niet meer als hij haar over hun vertelt en ze vertrekt naar haar
eigen volk. Chakotay schrijft over haar in zijn personal log met pen
en papier, zodat hij zich haar óók zal herinneren als zijn herinneringen vervagen en uiteindelijk verdwijnen.
In 'The Disease' wordt Harry Kim verliefd op
Tal. Ondanks dat hij weet dat hij diverse protoeellen overschrijdt, gaat hij naar haar kamer,
waar ze de liefde bedrijven. Hierbij glinstert
er een licht onder haar huid, wat later overslaat naar Harry's huid. De dokter denkt dat
hij een virus heeft opgelopen. Janeway wordt op de hoogte gesteld
en beveelt hem bij Tal uit de buurt te blijven. Harry vertelt Tal wat
er is gebeurd en zij vertelt hem dat het licht 'olan'vora' genoemd
wordt, oftewel 'het gedeelde hart'. Hoe langer ze samen zijn, hoe
moeilijker het zal worden om bij elkaar uit de buurt te blijven. Als
Harry probeert weg te gaan, kussen ze elkaar. Later hebben ze een
geheime ontmoeting in een shuttle, waarmee ze naar een nabije
nebuia vliegen. Janeway geeft Harry het bevel om naar sickbay te
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gaan om de bond met Tal te laten behandelen, maar dat wil hij niet.
Uiteindelijk scheiden de wegen van Voyager en de mensen van Tal
zich. Harry blijft weigeren om zich te laten behandelen. Hij doorstaat liever de pijn dan dat hij zijn gevoelens voor haar vergeet.
In 'Someone To Watch Over Me' begint de EMH met zijn lessen aan
Seven in sociale vaardigheid. Seven bestudeert de bemanningslijst
om een geschikte 'oefen persoon' te vinden. Als deze eerste date op
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een teleurstelling uitloopt, wil Seven stoppen
met de lessen, maar de EMH weet haar over
te halen om door te gaan. Paris heeft inmiddels een weddenschap met de EMH afgesloten dat Seven niet een hele avond met één
en dezelfde persoon uit kan gaan. Als hij later
echter met Seven op een receptie aankomt, geeft Paris toe dat de
EMH de weddenschap gewonnen heeft. Seven is boos als ze hoort
hoe de vork in de steel zit en verlaat de receptie. Pariskomt er achter
dat de EMH echte gevoelens voor Seven heeft. Deze wil Seven dit
vertellen, maar zij is hem voor en bedankt hem voor al zijn hulp en
vertelt hem dat ze hem verder niet meer nodig heeft omdat ze er
achterkomt dat er geen geschikte man voor haar aan boord is. De
dokter verbergt zijn gevoelens voor haar.
In 'Fair Haven' heeft Tom een nieuw holodeck
programma gemaakt, dat 24 uur per dag
aanstaat, zodat de bemanning van Voyager
hun gedachten kan verzetten van alle problemen. Janeway ontmoet Michael Sullivan, de
eigenaar van de bar. Als ze erachter komt dat
hij getrouwd is, verandert ze het een en ander in zijn programmering, waarna hij zó perfect voor haar wordt dat ze verliefd op hem
wordt. De volgende dag verschijnt ze niet op hun afspraak omdat
ze zich ongemakkelijk voelt en Michael blijft verdrietig achter. Het
programma raakt beschadigd door een storm en moet tijdelijk afgesloten worden voor reparaties. [aneway vertelt Michael dat ze tijdelijk weg gaat, maar kan hem geen reden geven. Michael verklaart
haar zijn liefde. Als Janeway het programma beëindigt, geeft ze de
computer de opdracht te voorkomen dat zij in de toekomst nog
meer aan de programmering van Michael verandert.
In 'Human Error' oefent Seven in haar holodeck programma haar
sociale vaardigheden. In één van deze simulaties is Chakotay haar

I&....iiiii ... :-----::;,.--,..
date.

Ze verzuimt echter steeds vaker haar
taken, wat tot vragen leidt, waar ze ontkennend op antwoordt. Na door Janeway erop
te zijn aangesproken, keert ze terug naar het
holodeck met de bedoeling het programma
.......
'voor eens en voor altijd af te sluiten. Ze krijgt
echter woorden met de holo-Chakotay en valt bewusteloos neer.
De dokter vindt haar en komt erachter dat ze diverse malen haar
regeneration cyclus heeft overgeslagen, wat tot lichamelijke problemen heeft geleid. Seven vertelt de dokter over haar programma.
Deze komt er echter achter dat er niet echt iets mis is, maar dat
haar cortical node geprogrammeerd was om uit te schakelen op
het moment dat ze een bepaalde mate van emotionele gevoelens
kreeg. Hij kan er iets aan doen, maar Seven wil dit niet en sluit het
programma af.
In de allerlaatste aflevering 'Endgame' komen we erachter dat de
relatie die begon als een holodeck simulatie, in werkelijkheid ook
heeft plaatsgevonden, in eerste instantie met een dramatische
afloop.
In 'Homestead" ontdekt Voyager Talaxian
levenstekens op een asteroïde. Een explosie
dwingt de shuttle die op nader onderzoek
gaat op de asteroïde te landen, waar de verwondingen van Neelix worden verzorgd door
Dexa, een weduwe met een zoontje, Brax. Als
Neelix terugkeert naar Voyager, is hij teleurgesteld dat de ontmoeting met zijn volk niet zo verlopen is als hij had gehoopt. Dan blijkt
Brax als verstekeling aan boord van de shuttle te zijn gekropen en
Neelix brengt hem terug. Neelix en Dexa groeien naar elkaar toe en
zij vertelt hem over een conflict tussen de Talaxians en mijnwerkers
op nabijgelegen asteroïden. Janeway probeert te bemiddelen, maar
dit mislukt. Neelix bedenkt een plan en als dit lukt besluit hij om bij
Dexa en Brax te blijven. </Q

~

Emergency Mail Hologram
Geachtelezers,
Na enige tijd van afwezigheid ben ik deze keer weer van de partij in
dit laatste nummer van uw favoriete nieuwsbrief van 2006. Of ik in het
jaar 2007 nog in uw midden ben als beantwoorder van brieven hangt
geheel van u allen af. Mocht het door u ingestuurde materiaal onvoldoendezijn, kan het gebeuren dat ik door de redactie 'met vakantie'
gestuurd word voor één of meerdere uitgaven, of misschien zelfs wel
helemaal mijn schrijfpadd moet gaan neerleggen. Hierbij roep ik u op
om mij te helpen dezefunctie, die uit 'nood' begonnen is, maar die voor
mijzelf zeerbevredigendis gebleken,dan ook te behouden. Met andere
woorden: blijf brieven,foto's ete. naar mij opsturen!
Nu is het tijd om tot de orde van de dag te komen. Als eerste een
afscheidsbrief.Kirsten Bloemsma,die geruime tijd inzet getoond heeft
voor uw nieuwsbrief, is geen lid meer van de redactie en zelfsgeen lid
meervan uw vereniging. Daar zij graag zelf nog een woordje tot u allen
wilde richten, schreefzij mij de volgendebrief:
Beste lezers,
Via deze onpersoonlijke weg wil ik afscheid van jullie nemen.
Jarenlang heb ik met heel erg veel liefde met enige (on)regelmaat
artikelen voor het magazine van de TFD geschreven. In dit blad
kunnen jullie het laatste stukje van mijn hand lezen: 'Liefde in Voyager'.
Af en aan ben ik lid van de redactie geweest, waarbij ik diverse artikelen redigeerde.
Ook ben ik jarenlang vrijwilliger geweest en heb ik op die manier
geprobeerd om het lid zijn van een vereniging voor jullie zo aangenaam mogelijk te maken door mee te helpen bij allerlei activiteiten
die de TFD voor jullie organiseerde.

Tot slot een foto die als bijschrift 'de jongste topper van onze fanclubdag' met zich meebrengt. Mijns inziens spreekt deze verdervoor zich.
Ik neem hierbij weer afscheid van u allen en wens u, naar uw gebruiken rond deze tijd van het jaar, fijne kerstdagen en een voorspoedig
2007 toe.
UwEMH.

Helaas hebben diverse omstandigheden en verwikkelingen binnen
de TFD en het bestuur mij doen besluiten géén lid van deze vereniging meer te willen zijn. Ik heb dan ook mijn lidmaatschap m.i.v.
2007 opgezegd.
Ik hoop velen van jullie nog regelmatig te zien op conventies, beurzen en andere gelegenheden, want Star Trek zal altijd een bijzonder
plaatsje in mijn hart blijven hebben en jullie dus ook!
Tot die tijd kan ik maar één ding zeggen: Live long and prosperl!!
Groetjes en tot ziens,
Kirsten Bloemsma
Kirsten, ik vind het jammer je te zien vertrekken, maar 'het zij zo'.
Namens de redactie wil ik je van harte bedanken voor de tijd en
inzet die je in onze nieuwsbrief gestoken hebt! Bedankt!
joyce (even de padd van onze EMH ingepikt).
I,

Na dit korte intermezzo van onze geachte hoofdredactrice,ga ik weer
verdermet mijn taak: het aan u tonen wat uw mede-leden met u willen delen.
Nu volgt een afbeelding die de heer Evinkinstuurde om met u allen te
delen. Het is een foto van een zogeheten 'kijkdoos', die op een van de
conventiesvan uw vereniging te zien was:
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Utopia VII is voorbij en het was wederom een geweldig feest voor
de aanwezigen. Bezoekers zullen nooit meer hetzelfde zijn na het
bijwonen van de Q&A van jonathan Woodward en Neil Roberts,
maar wellicht had de openingceremony een nog grotere impact.
ja, de aankondiging is waar, na acht jaar gaat Utopia stoppen. Wij
kondigden de laatste Utopia, Utopia VIII, tijdens de openingceremony aan en het was een beladen moment voor ons allemaal. De
pijn werd een beetje verzacht met de aankondiging van onze eerste
gast voor Utopia VIII, john de Lancie oftewel Q, maar er vloeiden
wel wat traantjes (ook bij ons!).
Sinds dat moment hebben wij vele mensen vol ongeloof horen vragen: 'Waarom?!'
Deze column is wellicht de beste plaats dit aan jullie allemaal uit te
leggen.
Toen wij in 1999 met Utopia begonnen hadden wij ontzettend veel
dromen en ideeën.
Een gedeelte van de medewerkers waren vrienden, een ander
gedeelte leerde elkaar net kennen, maar Utopia zorgde ervoor dat
wij een hecht team werden. Dit team is een van de redenen dat
Utopia zo'n succes is. Nu is het zeven jaar geleden dat wij de eerste
stappen zetten en sindsdien hebben wij erg veel meegemaakt. Heel
veel leuke dingen; veelal in de vorm van de hartverwarmende reacties van blije bezoekers, maar ook iets minder leuke zaken zoals de
opkomst van de vele commerciële evenementen in binnen- en buitenland. Meer en meer van onze bezoekers kiezen voor deze beurzen en komen niet langer naar Utopia. Dit heeft niet alleen invloed
op het financiële plaatje, maar ook op onze motivatie .

.
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Conventies als Utopia zijn de laatste jaren aan het uitsterven. In
Europa bestaan er nog slechts enkele. Alles wordt steeds commercieier, bezoekers willen steeds meer. Bijna niemand organiseert meer
een conventie als hobby en steeds meer mensen doen het voor het
geld. Daarnaast is het runnen van een conventie als Utopia uiterst
vermoeiend. juist omdat het zo anders is, zijn er ongelooflijk veel
zaken waar je aan moet denken om alles tot in de puntjes te regelen. Elk klein detail, hoe onbelangrijk het ook lijkt, is nodig om Utopia te maken zoals het is. Dit zorgt ervoor dat wij na een Utopia
meteen weer aan de slag gaan met de volgende Utopia. Natuurlijk
is er dan ook nog de nasleep van de vorige (foto's versturen, de
DVD monteren etc.). Er is dus nooit rust, nooit een moment dat
wij leven zonder Utopia. Na zeven jaar begint dit ons op te breken, zeker als wij merken dat een aantal bezoekers ons verlaat voor
de concurrentie, wat de situatie zeker emotioneel en natuurlijk ook
financieel moeilijker maakt. Deze stress en drukte is niet altijd even
fijn en volgend jaar zal het acht jaar zijn dat wij zoveel in Utopia
investeren. Dat is lang, erg lang. Wij kiezen er daarom voor om te
gaan in plaats van te wachten tot we moeten.
Om Star Trek: The Next Generation te citeren: All Good Things
Co me To An End. Stoppen op het hoogtepunt zorgt ervoor dat we
allemaal goede herinneringen overhouden aan Utopia. En weg zijn
we nog niet: Utopia VIII in oktober 2007 wordt de beste Utopia van
allemaal!
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het pakte mij niet echt. Toen ik
auditie ging doen ben ik me er in
gaan verdiepen. Laten we eerlijk
zijn, als acteur zit je geregeld om
werk verlegen, dus als je agent belt voor
een auditie, dan ga je er heen.
Ik ben altijd wel een liefhebber geweest
van sciencefiction geweest en ik mag
per definitie graag in sciencefiction spelen. En
de huidige sciencefiction ziet er natuurlijk perfect uit, vergeleken met de bordkartonnen opnamen van vroeger. Tegenwoordig worden er erg
veel ook goede sciencefiction series uit de grond
gestampt en sommige daarvan, zoals Invasion, redden het
niet en andere, zoals Lost, worden een megahit. Vrijwel elk
network in de VS heeft een eigen serie. Er is wat dat betreft
een revolutie aan de gang in scifi-Iand, niet alles speelt
meer in de ruimte, die traditionele scifi is er niet meer.

Op deze zevende Utopia had de TFD de gelegenheid om Con nor
Trinneer te spreken. Con nor kennen we natuurlijk allemaal van zijn
rol als commander. Charles 'Trip' Tucker 111in de serie Enterprise.
Op een rustige zaterdagmorgen treffen we Connor in gezelschap
van Lolita Fatjo aan in het Bilderberg hotel. Na een korte introducJjg,.!2Ilom:~,e los.

Waar acteer je liever, voor de tv-camera of op het podium In
het theater?
Dat is heel verschillend. Het spelen in een theater geeft natuurlijk
meer directe voldoening, je hebt direct contact met de kijker, het
publiek in de zaal en je draait een optreden dan helemaal zelf met
je medespelers, dus zonder montage naderhand en er is geen regisseur die tussentijds inspringt. In dat opzicht is acteren in een theater meer een uitdaging. Het mooie van tv- en filmwerk is om je zelf
terug te zien op het scherm. Maar het is erg verschillend, het is bijna
appels en peren vergelijken.

Maar bij theater speel je geregeld hetzelfde stuk, In tegenstelling tot een tv-aDevering. Boe ervaar je het In dat opzicht?
Klopt, een theaterstuk speel je maanden, en toch krijgt je rol steeds
meer verdieping en je leert er ook steeds meer van. De omstandigheden in een theater kunnen ook wisselen, je publiek bijvoorbeeld.
In mijn rol als Trip had ik maar 2 dagen om mijn tekst te leren, maar
anderzijds kan je je steeds beter met je personage identificeren.
In hoeverre verschilt Connor 'frlnneervan Charles TUckeri
Heel verschillend, haha! Ik kom niet uit het Zuiden en ik reis niet
door de ruimte. Erzitten natuurlijk wel wat karaktertrekken van Trip
in me, maar als je acteert dan ben je nooit jezelf. Dat is natuurlijk
ook de essentie van acteren.
Maar als je een 'bad guy' of een 'alien' speelt, dan kruip je echt in
de huid van een ander die je dan zelf vorm geeft. Dergelijke personages staan immers mijlenver van je af.

Wasje een Star Trek fan voordat je bij Enterprlse kwam acteren?
Nee! Maar ik had er natuurlijk wel van gehoord. Tja, wie niet? Dan
moet je als kluizenaar geleefd hebben! Als kind had ik natuurlijk
wel een aantal aflevering gezien van de oorspronkelijke serie, maar

Fatjo: Maar Star Trek zal als constante factor wel blijven, de serie
bestaat al 40 jaar dat gum je niet zo maar weg. Over 20 jaar heeft
niemand het meer over Stargate, vrijwel de meeste seriesvervliegen
uit het geheugen. Het immens populaire X-files uit de jaren '90 is
men nu al vergeten, daar heeft niemand het meer over. Dat zal met
Star Trek niet zo gauw gebeuren. Daarom was het zo opmerkelijk
dat men met Enterprise stopte, in televisieland gebeurt niet iets als
het publiek het niet wil. Men trok er de stekker uit omdat niet iedereen de serie nog echt wilde. Nou, dat hebben we gemerkt.

Opwelke vertolking ben je het meest trots?
Enterprise was natuurlijk een nieuwe ervaring voor me, ik had al
wel eens voor tv-series gastrollen gehad, maar Enterprise was mijn
eerste echte rol als filmacteur. Theaterervaring heb ik veel langer, ik
was daar gewend in een steeds wisselende omgeving mijn ding te
doen. Met Enterprise was een andere ervaring, met hetzelfde team,
je vrienden uiteindelijk, je stuk spelen. Het mooie is dat ik ervaring
kon opdoen in een kwaliteitsserie, geen eendagsvlieg en dat is een
mooie opstap voor mij. Dat blijkt ook uit de huidige mogelijkheden die ik heb. Terugkijkend is mijn rol als Trip toch wel het beste
wat ik tot nu toe gedaan heb. Kijk, ik ben ook zeker trots op mijn
rol in Stargate, maar daar ben ik zwaar geschminkt en ik praat zelfs
met een lagere stem dan mijn natuurlijke stem. Toch anders dan
bij Trip.

Veertigjaar Star1'rek, wat denkje wat de nieuwe koers zal worden?
Er komt een film, dat is duidelijk. Star Trek blijft Star Trek al 40 jaar,
maar zal ook altijd die kwalitatieve serie blijven en je kan het daarmee niet vergelijken met een ander serie als Dr. Who, want dat
kwijnt een keer weg. Maar het zal wel even duren voordat er weer
een tv-serie komt. De tijd waarin we nu zitten is te vergelijken met
die van eind jaren zeventig. Men schreeuwde destijds om een vervolgserie omdat er al geruime geen Star Trek op tv meer was, maar
men werd het niet eens over het te kiezen concept. Toen werden
er speelfilms gemaakt en dat zal nu ook gebeuren. Voorlopig weet
men nog niet wat voor koers men zal gaan varen voor een vervolg
tv-serie. Maar als men met succes een nieuwe serie wil lanceren,
dan zal het een geheel nieuwe aanpak moeten krijgen. Doorgaan
zal met hetzelfde zal niet meer gaan. Het huidige Star Trek publiek,
de fans van nu, zijn al van een bepaalde leeftijd, je ziet weinig fans
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die jonger zijn dan 20. En je zal toch jonge kijkers moeten trekken
en die krijg je alleen met een totaal nieuwe aanpak, maar dan wel
met het gedachtegoed van Roddenberry er in verankerd. Dat was
denk ik ook wel het probleem met Enterprise, de serie had teveel
publiek van mijn leeftijd, geen jongeren. Daarmee gingen we naar
de knoppen! En er was veel concurrentie van andere series.
Fatjo: En geld, het draait allemaal om het geld, men is niet geïnteresseerd in kwaliteit, alleen maar om de inkomsten.

Redactie: nu hebben ze geld, van de velling bij Chrlstie'sl
Fatjo: Nou reken maar! Maar dit is ook een duidelijk signaal, vergeet
dat niet. Die veiling legde heel duidelijk de vinger op de zere plek
dat Star Trek ongelooflijk sterk verankerd is en heel erg populair en
dat ook duidelijk over de hele wereld. Uit de hele wereld werd de
veiling gevolgd en werd er geboden. Dit kán de staf niet ontgaan
zijnl
Trinneer: En dan al die conventies, die gaan maar door. Het publiek
is er want daar lopen ze rond!

WasJe bang om altijd voor dezeUde rul gecast te worden?
Ja, zeker in het begin! Nu niet meer, je weet dat het eigenlijk onzin
is en ik wil gewoon leuke rollen spelen. Nou, ik doe graag sciencefiction. En het belangrijkste voor mij is natuurlijk dat ik werk heb.
Maar sciencefiction kan inderdaad een valluik zijn, er zijn acteurs die
alleen nog maar sciencefiction doen en verder geen enkel andere
rol meer. En dat zie je wel veel, zelfs oudere acteurs die je niet meer
in een ander tv-optreden ziet. Maar het ligt grotendeels aan jezelf,
als je er voor zorgt dat je aan het werk blijft dan komen die andere
rollen er ook.

Bncomedy, zie je jezeU daar ooit eens in spelen?
Maar ik ben toch al heel grappig? Grappig toen ik voor het eerst in
LA kwam deed ik auditie voor Will in Will and Grace. Maar ik werd
het niet. Toch was het grappig om te doen.

Wat doetTrinneer op dit moment7
Een aantal projecten, waarvan het meest nu voor Stargate Atlantis.
En ik werk aan wat films waar in ik uiteindelijk hoop in terecht te
komen. Maar ik zeg pas als dat ik in die en die speelfilm zit als er al
een echte scène is opgenomen die met 'cut' is afgesloten en waar ik
voor betaald wordt. Maar ik ben blij met Atlantis, het geeft een stuk
zekerheid en ik kan er in groeien.

klein gilletje te geven en ze springt op om hem te verzorgen. Hij kan
nog geen woord spreken maar krijgt echt alles gedaan!

jateerst
Een klein beetje veel wel ja! Het is een erg gelukkig mannetje en bij
één kick vliegt gelijk het hele team uit om hem te helpen.
Het geeft je leven echt een andere wending. Je schema ligt ineens
heel anders en wat vooral telt is dat andere zaken veel minder van
belang zijn. Als hij wat van zich laat horen dan ben ik afgeleid, en
dan speel ik met hem mee in zijn kleine wereldje. Iets wat acteurs
denk ik toch al graag doen, in een kinderwereld bewegen. En dat
kan dag en nacht, want als acteur heb je geen vast schema.

Ben Je nog van plan bijzondere attracties
bezoeken?

in Nederland te

Ja, zeker ik wil nog wat dingen bezoeken. Wat ik trouwens heel
opvallend vond was dat ik een aantal mensen uit Den Haag sprak...
dit plaatsje heet anders niet? Sjevenin?

Wezeggen 'Scheveningen' keurig op zijn NederJand.s, met een
echte g klank, maar Connor lukt het niet, verder dan 'SkreveDing' komt hij niet ...
Maar goed, ik ben naar het Escher museum hier in Den Haag
geweest, en het meest opvallend vond ik toch wel dat er geen enkele
van de Nederlanders daar ooit geweest is. Envolgens mij is het toch
echt een Nederlands museum ... Overigens prachtig om te zien, wat
die man (graficus M.e. Escher,red.) allemaal gemaakt heeft, en hoe
die alles in elkaar kon verweven, heel indrukwekkend!
Tot dusver was dit museum het enige wat in mijn vrije tijd kon, maar
hierna gaan we nog voor enkele dagen naar Amsterdam. Het is één
van mijn meest favoriete plaatsen in de wereld.

Ben je er vaker geweest7

Het liefst zou ik zodanig succesvol willen dat ik zelf mijn rollen zou
mogen kiezen. Ik geloof dat dät de grootste droom is van elke
acteur. Het is natuurlijk leuk om meer dan genoeg geld te hebben
om van te leven, maar inhoudelijk zou het natuurlijk prachtig zijn
als je de rol zou mogen kiezen die je zelf graag zou willen hebben.
En dan voor mij dus niet alleen sciencefiction, maar ook theater, en
comedy. Helaas heb ik nog niet genoeg geld om te zeggen: nee,
dat doe ik niet.

Ja, het Van Gogh museum heb ik gezien en ook het Rijksmuseum.
En het is er gewoon ook heerlijk om rond te lopen, zo ongelooflijk
mooi. Ik heb hier ook even rondgelopen en in Den Haag, maar dat
is toch wat minder mooi, maar 5 minuutjes hier vandaan heb je een
prachtige omgeving. In de tram hier was het leuk tot die scholieren
er een rookbommetje in gooiden ... tja ...
Maar zonder gekheid, ik had het daar ook met mijn vrouw over bij
het bezoek en ik vroeg me echt af waarom we onze kinderen hier
niet op laten groeien. Ik heb toch de indruk dat men in Europa meer
echt voor elkaar zorgt, het is wat socialer.

Wat doet Connor naast zijn werk?

Ervaar je dat nu met de conventies ook zo?

luiers verwisselen! Ik zal je mijn schema vertellen: ik sta op om 6 uur
en drink koffie met mijn vrouw. Hij (lasper) drinkt dan aan de borst.
Dan ga ik even sporten en als ik terug ben krijgt hij nog even zijn
voeding. Ik ga met hem naar het park, geef hem eten en stop hem
in bed. En tegen half zeven zijn we met eten bezig en tegen negen
uur als hij in bed ligt ben ik zo hondsmoe dat ik bijna zelf al het bed
in kruip. Enje kan er niet om heen, je kan er niet voor weg lopen, zo
intens is het. Maar het is ook erg leuk. Het is of werk of hem.

Ik kom inderdaad tegenwoordig op hele verschillende plaatsen, in
Engeland, Duitsland, Australië en Nieuw Zeeland, en ja: nu ben ik
hier. Maar ik heb ook een tijd lang commercials gedaan en daarmee
kom je ook over de hele wereld. Zo kom ik op plaatsen die ik zelf
niet zo snel als vakantiebestemming uitgekozen had, zo allemachtig ver weg ...
Conventies bezoek ik graag, ik vind het heerlijk om jullie fans te ontmoeten. Wat dat betreft heeft Enterprise mijn leven veranderd en
ontmoet ik mensen uit de hele wereld. Binnenkort ga ik nog naar
Rome en Praag, heerlijk. Ook in mijn eigen land heb ik nog het
aardige voor de boeg, al zijn er conventielocaties waar de schoonheid ver te zoeken is. Ik hou van mijn land hoor, maar niet van alles,
haha! Ik kom hier liever! ®

Wat zou Je Uefst willen spelen?

Hij is de baasl
Oh, absoluut! En hoe goed hij mijn vrouw er onder heeft verbaast
me nog steeds, dat is mij al die jaren niet gelukt. Hij hoeft maar één
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Reactie op technobabble
In de afgelopen twee edities van onze nieuwsbrief werden de letters
'A' en '8' uit het technobabble-alfabet onder de loep genomen. Deze
serie zal vervolgd worden met de letter 'C, echter nu eerst een reactie die de eerste letter heeft opgeroepen bij een van onze lezers. Hij
heeft zijn reactie op papier (lees: word-document) gezet en wij wiffen
van de gelegenheid gebruik maken jullie allen hiervan kennis te laten
nemen.. Ook reageren (op een van onze eerdere letters of hierop)?
Schrijf of mail naar een van de bekende adressen!
Beste TFD'ers,
Het is altijd leuk om te zien dat er wat aan wetenschapspopularisering gedaan wordt en wat leent zich daar nu beter voor dan
een sciencefictionserie? Daarom was ik ook blij verrast toen ik het
technobabble-artikel van Marc Ghijsels in het blad zag staan. Helaas
ontdekte ik hier en daar nogal wat vreemde en soms zelfs (volgens
mij) foutieve opmerkingen betreffende de besproken natuurkunde
(waar ik door mijn opleiding het een en ander vanaf weet). Daarom
hier wat aanvullende opmerkingen, waarbij ik zeker niet probeer
om uitputtend te zijn.
Veel van de besproken technobabble betreft zogenaamde antimaterie (in het artikel: antichroniton, antideuteron, antigraviton,
antineutrino, antineutron, antiproton) of 'antimatter' in het Engels.
In theorie heeft elk deeltje van 'gewone' materie een antimaterietegenhanger, waarvan sommige eigenschappen, zoals zijn massa,
gelijk zijn aan die van het gewone deeltje en andere, zoals de elektrische lading en sommige wat minder alledaagse eigenschappen,
tegengesteld. Als een deeltje en een antideeltje elkaar tegenkomen,
verdwijnen beide (annihilatie heet dat) en komt er straling vrij in
de vorm van fotonen ('lichtdeeltjes'). De opmerking dat fotonen
en pionen de antimaterie zouden zijn van protonen, neutronen en
elektronen is dus onjuist. De bijbehorende antideeltjes worden, heel

origineel, antiprotonen, antineutronen, anti-elektronen en antipionen genoemd. Aangezien fotonen elektrisch neutraal zijn (ze hebben geen elektrische lading), zijn zij zelf hun eigen antideeltjes. Er
zijn dus geen aparte antifotonen. Er bestaat ook een ongeladen
pion (naast de elektrisch geladen pionen), die ook zijn eigen antideeltje is. Overigens is het neutron ook elektrisch neutraal, maar
toch bestaat er een antineutron, dat ook elektrisch neutraal is, maar
waarbij de eerder genoemde minder alledaagse eigenschappen
tegengesteld zijn.
Het probleem dat wordt genoemd in het stukje over antimatter
gaat erover dat er in het zichtbare heelal veel meer materie is dan
antimaterie. En dit is maar goed ook, anders zou alle materie allang
geleden weggeannihileerd zijn met antimaterie en zou er nu alleen
nog maar straling in het heelal overgebleven zijn. De grote vraag
is echter waar6m er meer materie is. De theorie voorspelt namelijk
gelijke hoeveelheden.
Onder 'antichroniton' staat een wat merkwaardige opmerking
over virtuele deeltjes, die je wel of niet zou kunnen zien. De meeste
van de elementaire deeltjes waarover gesproken wordt, zijn te klein
om te kunnen zien, virtueel of niet. Om te proberen ze waar te
nemen in experimenten, worden vaak indirecte technieken gebruikt.
Het begrip 'virtuele deeltjes' wordt echter wel degelijk gebruikt. Net
zoals een materie en antimaterie deeltje elkaar kunnen annihileren is
het ook mogelijk dat twee deeltjes gecreëerd worden: een materieen antimateriedeeltje ontstaan, schijnbaar uit het niks, bestaan voor
een heel erg korte tijd en annihileren weer. Deze deeltjes worden
dan 'virtueel' genoemd. Omdat ze maar heel kort bestaan, zijn ze
inderdaad niet waar te nemen, al zijn er wel speciale situaties waarin
ze van elkaar gescheiden kunnen worden, voordat ze weer kunnen
verdwijnen.

Als laatste wat aandacht voor de opmerkingen over zwaartekracht en de daarmee verwante relativiteitstheorie van Einstein.
Onder 'antigraviton' vinden we de verbazingwekkende opmerking
'Op andere planeten of manen heerst ook niet altijd zwaartekracht.
Het is nog niet bewezen welk scheikundig element daarvoor verantwoordelijk is.' en bij 'antitime' staat 'De relativiteitstheorie zegt dat
tijd een constante is'. Wat is de relativiteitstheorie nu eigenlijk? Er
wordt altijd heel mysterieus over gedaan, maar het is in weze een
theorie die beschrijft hoe de zwaartekracht zou werken, een verbeterde versie van de theorie van Newton (die met z'n appel) dus.
Maar wat is er nu zo speciaal aan dan? De theorie vertelt ons dat we
ruimte en tijd eigenlijk niet los van elkaar kunnen zien, maar dat ze,
in ieder geval in de wiskundige beschrijving, een geheel vormen,
dat vaak het ruimte-tijd continuüm wordt genoemd. De werking
van zwaartekracht wordt dan als volgt beschreven. Als er ergens
massa is (een planeet of een ster, maar ook een vlieg of je kleine
teen), dan beïnvloedt deze massa de kromming van de ruimte. Wat
dit precies betekent is te technisch om hier uit te leggen, maar vaak
wordt dit aanschouwelijk gemaakt door te denken aan een vel rubber dat het ruimte-tijd continuüm voorstelt. Als er niks op ligt, is
het vlak, maar als je er een massa oplegt, dan kromt het ietsjes, het
deukt een beetje (of heel veel, bij een heel zware massa) in. Einstein
zegt vervolgens dat de wisselwerking twee kanten op gaat, niet
alleen kromt massa de tijd-ruimte, maar massa beweegt zich vervolgens voort langs de routes van kortste afstand in die gekromde
ruimte en dit zien wij als zwaartekracht. Eerlijk gezegd begrijp ik niet
goed wat Marc Ghijsels bedoelt met 'tijd is een constante,' maar
als de relativiteitstheorie al iets hierover zegt, dan is het juist dat de
(ruimte-)tijd continu beïnvloed wordt door de aanwezige massa en
dus niet 'constant' is. De theorie zegt dus ook dat overal waar massa
is, zwaartekracht is. Dit is overigens niks nieuws, dat zei Newtons
theorie ook al. Dus hoe de auteur erbij komt dat op andere planeten niet altijd zwaartekracht heerst en dat hier nota bene een chemisch element verantwoordelijk voor zou zijn, is mij een compleet
raadsel. Als de aanwezige massa niet zo groot is (bijvoorbeeld de

massa van je kleine teen en zelfs van een relatief klein hemellichaam
als de maan), dan is de aantrekkingskracht van de zwaartekracht
ook niet zo groot, maar hij is er zeker wel. De Amerikaanse astronauten konden toch lopen op de maan? Zonder zwaartekracht zou
dat niet gaan. En zover ik weet geeft geen enkele van de huidige
wetenschappelijke theorieën of experimenten aanleiding om te
denken dat we de zwaartekracht zouden kunnen uitschakelen met
een chemisch goedje. Dat gaat regelrecht in tegen alles wat we op
dit moment over de zwaartekracht denken te weten. Waar komen
de termen graviton en antigraviton dan vandaan? Het voert veel te
ver hier in detail op in te gaan, maar volgens de huidige quanturntheorieën kun je de krachten die deeltjes op elkaar uitoefenen vaak
beschrijven als de uitwisseling van nog weer andere deeltjes. Voor
andere krachten werkt dit goed en dus wordt dit principe ook op de
zwaartekracht uitgeprobeerd, en die deeltjes worden in dit geval
'gravitonen' genoemd. Ende stap naar antigravitonen als antimaterie tegenhangers van gravitonen is dan snel gemaakt. Beide deeltjes
zijn overigens nog nooit waargenomen. Maar het blijft natuurlijk
leuk om te speculeren. Daar is het tenslotte sciencefiction voor.
Dan wil ik eindigen met een opmerking richting Marc Ghijsels.
Beste Marc, jouw geplande serie artikelen over technobabble is een
heel leuk idee en ik hoop dat je enthousiasme niet halverwege het
alfabet blijft steken, want het is een ambitieus project om alle letters af te gaan! Maar als je over een onderwerp iets niet weet, is
het misschien beter dit helemaal achterwege te laten, dan foutieve
informatie te presenteren alsof het juiste informatie is. Dan weten
de lezers namelijk ook niet meer wat verzonnen is en wat 'echt' zo
is. Tenzij het natuurlijk je bedoeling was om anderen uit hun tent te
lokken en een stuk voor het blad te laten schrijven. Dat is je gelukt.
Veel succes en plezier met het schrijven van de artikelen in de toekomst. Ik kijk al uit naar de 'B"
Met vriendelijke groet,
Yves van Gennip <lil

Het is een zegen. Ik ben vaak naar audities geweest voor Stargate
SG-1 maar heb daarin nooit een rol gekregen. Toen Stargate Atlantis kwam was er een rol voor een Russischedoctor. Tijdens de auditie heb ik verteld dat ik niet Russisch ben, maar uit Tsjechië kom.
Een paar dagen later kreeg ik het script voor Doctor Sjenka, wiens
naam veranderd was in de typische Tsjechische naam Zelen ka. Het
was aanvankelijk de bedoeling dat hij een eenmalig karakter zou
worden. Ik wist dat er iets aan de hand was toen ik 2 à 3 maanden
later e-mails begon te krijgen uit Iran, Korea en Peru. Toen dacht
ik: 'dit is geen normale show'. Het is normaal niet mogelijk dat je
een show doet en daar fanmail van krijgt van over de hele wereld.
Mensen kijken wereldwijd naar deze serie, ook als je op Google kijkt
vind je vele sites. Je hebt eigenlijk alleen maar Google nodig om
uit te vinden wat er gebeurd in fanwereld. Ik denk dat acteurs die
beweren dat ze niet weten wat er aan de hand is, of wereldvreemd
zijn of liegen. Ik was verbaasd over de hoeveelheid informatie die
beschikbaar was over deze serie. De serie (Stargate SG-1, red.) heeft
geen grote media-uitingen gedaan maar tot mijn verbazing stilletjes
een grote, wereldwijde schare fans opgebouwd over de laatste 9 à
10 jaar. We hebben pas de eerste interviews gehad en dat was de
meeste media aandacht die we ooit gehad hebben.
Het is leuk om aan een serie mee te werken die zo populair is.

Ik heb op internet gelezen dat je oorspronkelijk uit het theater komt,
een Engels sprekend theater gezelschap genaamd 'Misery Loves
Company'. De vraag is dan ook; ligt je hart bij het theater?
Goede vraag, Ik ben gestart in het theater. In 1992 hebben we 1
productie gedraaid in Praag.'Misery Loves Company' was de 2de
theatergroep waar ik in Praag gewerkt heb. Dat was een succes,
we hebben 17 producties gedaan. Het was een geweldige tijd; de
negentiger jaren, waarin Praag veranderde van een achterstandsstad naar een westerse. Er waren destijds mensen van over de hele
wereld omdat het goedkoop wonen en leven was en veel mogelijkheden om te werken in film en theater. We waren het grootste
Engels sprekende theatergezelschap van Oost Europa. En we zijn
geëvolueerd. Doordat er geen agentensysteem was, werden we zelf
voor filmprojecten gebeld met de vraag of we eraan mee wilden
doen. En zo kreeg ik werk in de lV/film-branche en ben ik richting Vancouver vertrokken in 1999. En Stargate kwam een paar jaar
later.

Kun/wilje nog in het theater optreden terwijl je werkt aan Atlantis?
Mijn relatie met het theater ... Ik heb veel theater gedaan in Praag,
veel rollen die ik wilde doen. Ik zou alleen nog het theater in gaan
als het iets is wat echt mijn verbeelding of interesse aanspreekt.
En dat is dan vooral om financiële en economische redenen. Ik heb heel veel
uit mijn theaterperiode gehaald,
het heeft me gebracht waar ik nu
ben. Op het moment
ben ik nog niet
echt klaar

naar terug te gaan. Ik vind het nu vooral leuk om te kijken hoe het
is om een karakter op scherm te ontwikkelen. Dat is de richting die
ik nu op wil gaan.

Nog een theater vraag; als je Hamiet zou casten uit de acteurs van
Stargate Atlantis, wie zou wie dan spelen en waarom?
[lacht] Nou, ik zou Joe (Flannigan - Sheppard, red.) casten als HamIet omdat ik denk dat hij veel van die kwaliteiten heeft. Als Ophelia
zou ik Rachel (Luttrell- Teyla, red.) casten. Hmmm, ze gaan me vermoorden als ze dit horen.
Maak je geen zorgen, we zullen dit stil houden op internet.
Als Laertes zou ik Kay doen. En ..... laat ik het hier maar bij laten
voordat ze helemaal niet meer met me willen praten. [lacht en zegt
als Kay:'Hoe bedoel je Laertes???']

Hoe is de sfeer op de set?
De sfeer op de set van Atlantis is fantastisch. Ergebeurt iets magisch
als je een groep professionele acteurs bij elkaar zet. Dat komt vooral
doordat we onszelf niet te serieus nemen. Dat is cruciaal. We zijn
gewoon acteurs in een lV-serie; je moet het in perspectief houden,
als je jezelf te serieus neemt heb je een probleem.
Er is een humoristische en luchtige sfeer, maar dat vlakt niet uit dat
er professionals werken, die vroeg beginnen en hun teksten moeten kennen.
Mijn verbintenis met Stargate Atlantis is nu de volgende; ik weet
pas dat ik weer in een aflevering zit als er een nieuw
script op de mat valt. Dan ga ik gelijk de tekst
oefenen, want een paar dagen of in het beste
geval een paar weken later moet ik dan aan
de bak.

Volg je ook de verhaallijn van de
afleveringen tussen die waarin
je zelf meedoet?
Ja, dat moet je wel doen. Ik

in het verhaal iets gebeurd was met Michael (seizoen 2), ik zat niet
in die aflevering en had juist dat script gemist. Ik was wel gecast in
de volgende, 'Allies' en iedereen had het toen over Michael, terwijl
ik geen idee had waar het over ging. Ik heb toen een script bemachtigd om er achter te komen wat zich afgespeeld had.

meen denk ik dat hij comfortabeler is in het laboratorium. Om in de
controlekamer te zijn, om zelf in controle te zijn.
Voor mijzelf als persoon vind ik het een aanlokkelijk idee om naar een
andere wereld te gaan. Ik ben zelf veel avontuurlijker dan Zelenka.
Dus ja, ik zou er zelf wel doorheen gaan als dat mogelijk was.

Hebje een achtergrondverhaal gekregen voor doctor Zelenka?

Als laatste vraag, hoe bevalt Nederland?

Nee, ze hebben me er geen gegeven. Ik heb wel wat algemene
ideeën over zijn achtergrond, maar dat houd ik voor mezelf. Er is
een gespannen relatie tussen acteurs en schrijvers. Want op een
bepaalde manier zijn zij de poppenspelers. Als ik dus ga vertellen
wat ik denk dat Zelenka's achtergrond is, dwing ik hun dat ook te
doen. Terwijl het nu juist hun werk is om te bedenken waar het
karakter om draait. Ik vul dan voor mezelf de gaten in. Ik heb bijvoorbeeld kinderen, daar was ik zelf niet opgekomen. Maar doordat ze dit verwerken wordt het karakter weer een beetje gevormd.
Ik geef wel mijn mening hierover. Natuurlijk wordt hoe ik ben door
de schrijvers ook gebruikt om het karakter beeld te geven. En wat
ze schrijven, gebruik ik om het karakter weer verder in te vullen. We
hebben een gezamenlijke relatie die zich geheel op papier afspeelt.

Nou, ik ben hier pas 12 uur en over 24 uur ben ik weer weg. Maar
ik ben wel eerder in Amsterdam geweest. Wat mij fascineert aan
Nederland is hoe alles dichtbij is. In Canada zeggen ze 500 km is
niets, maar 500 jaar dat is wat. Terwijl in Europa 500 km alles is en
500 jaar niets is. Wat mij vooral fascineert is het gebruik van land en
hoe alles gemanaged wordt, steden, landbouw, enz. Maar vooral
ook hoe het mogelijk is dat er zoveel mensen hier bij elkaar wonen.
Hoeveel mensen wonen hier; 9, 10 miljoen?
Dank je. Dat is veel meer dan ik gedacht had. [lacht). Wij hebben
minder mensen in het 2de grootste land van de wereld (Canada)
dan in de staat Californië. Dus dat is heel
tegengesteld aan de ervaring hier.

Dusje geeft het wel aan als er iets met het karakter gebeurd waar je
moeite mee hebt?

Dus u gaat al snel weer terug naar
Canada?

Ja, maar dat is nu nog niet echt voorgekomen. Tot nu toe wordt
het karakter langzaam ontvouwen, dat vind ik een goed iets. Doordat niet alles gelijk duidelijk is, wordt het veel interessanter om te
spelen. Ik denk ook dat dit de reden is dat acteurs niet alles willen
vertellen. Want zodra mensen denken dat ze je doorhebben, word
je gelabeld. Dat is ook de reden dat acteurs veel verschillende rollen
doen en verschillende dingen proberen, om aan iedereen te bewijzen dat ze niet alleen maar één rol kunnen spelen.

We filmen op dinsdag of woensdag, dus ik vlieg maandag
weer terug.

Het 'ik ben niet Spock' syndroom van Leonard Nimoy.

Bedankt voor het interviewen we
zien ernaar uit om u te zien in seizoen 2 en 3.

Preciesja.

Vindt Zelenka het leuk om door de Stargate te gaan? En zou je zelf
door de Stargate willen gaan?
Nou, ik probeer het vrij vaak, maar er gebeurt dan helemaal niks
[lacht]. Zelenka gaat er door heen in seizoen 2 en 3 (voor het eerst
in 'Duet'). Maar
over het alge-

Op dit moment 76 miljoen.

Bedankt voor de korte trip
hierheen.
Ja, ach, het is gekkenwerk
dus ik dacht, waarom niet.
[lacht]

Geen dank.

<IJ.)

•

Door: Hendrik Jan Brakels
Een artikel over Dr. Who in een Star Trek verenigingsblad? Waarom
niet: Trekkieskijken ook graag naar andere (SF-)series.Dr. Who heeft
een hoge nostalgiefactor voor iedereen die opgroeide in de lO'er
jaren. En met enige moeite kun je wat overeenkomsten vinden tussen de series: veel hits op GoogIe, zelfs meer dan 'Star Trek'; fans
van Dr. Who worden soms 'Whovians' genoemd; merchandise is in
enorme hoeveelheden en diversiteit verkrijgbaar; termen uit de serie
zijn terug te vinden in officiële woordenboeken, zoals 'Dalek' in de
Oxford English Dictionary. Kortom, een SF-serie die - net als Star
Trek - zijn sporen heeft achtergelaten in ons collectieve geheugen.
OK, de Star Trek franchise heeft de bekendste en wereldwijd meest
bekeken langlopende SF-series voortgebracht. Lánglopend, maar
niet langstlopend!
In november 1963 , drie jaar voordat Star Trek als serie begon, was
op de Britse televisie - in zwart-wit - de eerste aflevering van Dr.
Who te zien.
De serie liep in Engeland van 1963 tot 1989 vrijwel continue, met
7 verschillende acteurs in de rol van de Doctor. In 1996 werd er na een rustperiode van 7 jaar - in de USA een film gemaakt met de
achtste Doctor (Paul McGann). De film werd geen succes.
Pasin 2005 vond men bij de BBC de tijd weer rijp om de serie nieuw
leven in te blazen.

WIE IS DE DOCTOR?
De Doctor is een
alien,
een zogenaamde Time Lord,
afkomstig van de
planeet
Gallifrey.
Zijn
soortgenoten stonden op het
standpunt dat je je
niet moet bemoeien
met ontwikkelingen
op andere planeten (een soort Prime
Directive), maar de
Doctor is afvallig,
bezorgd om de ontwikkelingen in het
heelal. Hij wil allerlei gevaren die het
heelal, planeten of
bevolkingen bedreigen
ten
goede
keren. De Doctor
heeft geen naam,
de titel Or. Who? is
in feite de vraag die
steeds weer aan hem
gesteld wordt als hij
zich voorstelt met
'I'm
the Doctor'.
Uiteraard wordt die
vraag nooit beantwoord.

De bedenkers van de serie hebben een even briljante als simpele
truc bedacht om de serie steeds weer te verfrissen. Een belangrijke
eigenschap van Time Lords is namelijk het vermogen tot regenereren. Als de Doctor in dusdanige moeilijkheden komt dat zelfs al zijn
buitenaardse kennis en kracht hem niet meer kunnen redden (lees:
wanneer de acteur de serie wil of moet verlaten), dan regenereert
hij in een nieuw lichaam, met behoud van al zijn eerder opgedane
kennis en ervaring.
De officiële tellingen houden het op 10 Doctor-reïncarnaties tot nu
toe, 9 in de tv-series en 1 in een filmversie.

De tv-serie begon in 1963 met William Hartnell als de Doctor. De
bekendste acteur voor ons is Tom Baker, die de rol - langer dan
welke acteur ook - speelde van 1974 tot 1981. De Nederlandse tv
zond een aantal seizoenen uit met Tom Baker als vierde Doctor. Hij
speelde de rol met een mix van gekte en genialiteit die enorm tot
de verbeelding sprak. Humor, vaak typisch Brits, is een van de sterke
punten van de serie, en dat niet alleen bij Baker! Tom Baker over Or.
Who: 'Ik had geen idee dat ik het zo leuk zou vinden. Alles wat er
van me gevraagd werd was complete onzin te vertellen met zoveel
mogelijk overtuiging!'
De nieuwe serie begon in 2005 met Christopher Eccleston als
negende Doctor. Hij werd opgevolgd door David Tennant, de tiende
Doctor die bij de BBC in 2007 aan zijn tweede seizoen begint.

(OMPANIONS
Iedere versie van de Doctor heeft zijn reisgenoten. In de vroegere series vooral in de rol van aangever ('Doctor, wat nu?') en
screamqueen, het meisje in nood dat door de dappere Doctor gered
moet worden. In het Tom Baker tijdperk veranderde dat langzaam,
emancipatie drong ook door tot het Dr. Who universum. Tussen
de negende Doctor (Eccleston) en diens companion Rose (actrice
Billy Piper) ontstaat een innige band, een opbloeiende maar niet
uitgesproken liefde wordt gesuggereerd. En Rose's rol is veelomvattender dan alleen maar aangever of screamqueen. Haar verhaallijn is minstens zo belangrijk als die van de Doctor. Een verhaallijn
die ook doorloopt als de negende Doctor regenereert in de tiende
(Tennant).
In de nieuwe serie komt een vroegere companion weer even terug
in de aflevering School Reunion: Sarah [ane Smith (gespeeld door
Elisabeth Sladen), een voormalige companion van de vierde Doctor
(Tom Baker). De wat pijnlijke situatie ontstaat dan, dat de tiende
Doctor - met de herinneringen van alle voorgaande Doctors - zijn
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huidige en vroegere companion tegenover elkaar ziet staan. Een
soort 'ex-vrouw ontmoet nieuwe vriendin' situatie. Jaloezie komt
even aan de oppervlakte. Hier wordt echter ook de eenzame positie
van een Time Lord duidelijk, als hij tegen Rosezegt: 'You can spend
the rest of your life with me, but I can't spend the rest of mine with
you. lt's the curse of the Time Lords'.

serie - veel meerfuncties: computer interface, medical scanner,
toegang tot een geldautomaat (handig als
je je pincode kwijt
bent), afstandsbediening voor de TARDIS,
kaarsaansteker enzovoort, Kortom, never
leave home without
it!

,
~

WANDEN
Sinds de 60'er jaren hebben talloze monsters en aliens Dr. Who
bedreigd. de cybernetische Cybermen, de reptielachtige lee Warriors, de oorlogszuchtige Sontarans, de verschrikkelijke Yeti, en anderen. Een aantal is zeer populair geworden bij het publiek en deze
komen dan ook weer terug in de nieuwe series. Het meest memorabel zijn wel de Daleks, al in 1963 in het tweede seizoen geïntroduceerd. Gemuteerde afstammelingen van het Kaled-volk van
de planeet Skaro. Hun organische restanten zijn door een wetenschapper van Skaro, Davros genaamd, volkomen geïntegreerd met
een tankachtig mechanisch pantser. Ze hebben geen enkele emotie behalve haat en zijn er op uit om alle niet-Daleks uit te roeien.
Als ze daarmee doende zijn, uiten ze slechts in staccato de kreet
'EX-TER-MI-NATE'!
Daar ze zichzelf als het superieure ras beschouwen, werden ze in de
60'er jaren series wel gezien als een SF-versievan de Nazi's.
De huidige schrijver van de serie, laat ze - heel actueel - meer vanuit een extremistisch godsbeeld opereren. Hun leider roept in The
Parting of Ways (slotaflevering van Eccleston): 'You can't kill me, l'rn
immortal!'

TARDIS EN CiADGm
De Doctor reist rond in de TARDIS, een voertuig dat zowel in tijd
als dimensies kan reizen. TARDIS staat voor temporal and relative
dimension(s) in space. De TARDIS heeft zelf ook 'relative dimensions', want het voertuig is van binnen oneindig veel groter dan het
aan de buitenkant lijkt. De TARDISkon zich op iedere landingsplaats
camoufleren als een voorwerp passend bij de omgeving.
In de eerste aflevering in 1963 vermomt de TARDIS zich als een
Britse politietelefooncel. Ver voor het mobieltjestijdperk waren deze telefooncellen (van de 30'er
tot de 70'er jaren van de vorige eeuw)
het belangrijkste communicatiemiddel voor Britse straatagenten. Ook
het publiek kon in geval van nood
met deze cellen de politie waarschuwen. Hier en daar zijn deze
Police Boxes nog steeds in het
straatbeeld te zien.
Maar al in de eerste aflevering
bleek het 'cloaking device' kapot
en onrepareerbaar te zijn. Om
die reden manifesteert de TARDIS zich nu nog steeds altijd en
overal als die blauwe Police Box.
Hetbelangrijkste instrumentvoor
de Doctor is de SonicScrewdriver
Een multifunctioneel "nr,,,,,,»t,<:t
dat hem en zijn companions al
uit veel benarde situaties heeft
gered. Hoewel in de serie nooit
echt toegelicht, suggereert de
naam dat het apparaatje werkt
met geluidsgolven. Het wordt
vooral gebruikt om sloten
van deuren te openen, maar
heeft - met name in de nieuwe

TFD magazine

. NIEUWLMN
In 2005 werd de serie
zoals gezegd weer
nieuw leven ingeblazen. En men realiseerde zich goed dat
je daarvoor het beste
van het beste uit de
kast moest halen.
Voor de acteur die de
Doctor moest spelen koos men voor iemand die zijn sporen reeds
had verdiend op het gebied van (vooral Britse) tv, film en toneel, de
reeds eerder genoemde Christopher Eccleston.
Hij zet direct de toon voor de nieuwe serie, met humor: als Rose,
een jonge vrouw die zijn reisgenoot zal worden, hem ontmoet en
van hem hoort dat hij buitenaards is, vraagt ze: 'waarom praat je
dan met een Noordelijk accent?' Antwoord: 'Iedere planeet heeft
toch een Noorden?'
Maar ook met de serieusheid die zijn buitenaardse kennis toont als
hij Rose vertelt: 'Ik voel het, het draaien van de aarde. De grond
onder onze voeten draait met 1000 mijl per uur rond. En de hele
planeet raast met een snelheid 67.000 mijl per uur rond de zon. We
vallen door de ruimte, jij en ik'. Hij toont daarmee een stukje van
zijn Time Lord afkomst. Eccleston koos ervoor om de Doctor slechts
één seizoen te spelen, tot: verdriet van vele fans, want hij stak vrijwel
direct Tom Baker naar de kroon die tot dan toe gezien werd als de
beste Doctor.
Ook qua decors en special effects viel men niet terug op de vaak
bijzonder knullige schuimruberen monsters en kartonnen wandjes
die zo typerend waren voor de low budget oude series. De huidige
serie munt uit in stats-of-the-art special effects en computer generated imagery.
In 2006 zond de VARA het enige seizoen met Eccleston uit en men
heeft plannen om in de zomer van 2007 de eerste reeks afleveringen met de tiende Doctor (David Tennant) uit te zenden. Bij de BBC
is tijdens de Kerst de Christmas special te zien met David Tennant en
een nieuwe companion (!), getiteld The Runaway Bride, en
in maart 2007 het tweede seizoen van deze
tiende Doctor.
Dr. Who is terug en Who! <Is!

BRONNEN:
VARJI{s
publieksvoorlichting,
Wikipedia, diverse Britse tijds<hriften als Starburst, SFXen TV Zone.
Websites:
http://www.bbc.co.uk/doctorwho/index.shtml;
http://www.shannonsullivan.com/drwho/intro.html.

Lid Worden?
THEFLYINGDUTCH
fanclub is de enige echte
Nederlandse Star Trek vereniging

Postadres:
Telefoon:
Telefax:
E-mail:
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Postbus 135,
3500 AC Utrecht
06-13 50 1638
084 - 7549370
info@tfd.nl
www.tfd.nl

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

Penningmeester
Engelina Wessel
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RenéCaminada
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Frank Maurits
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Edwin Verstraaten
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Harm Koopman
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Lid worden kan door een briefje te schrijven aan de secretaris van de
The Flying Dutch, Postbus 135, 3500 AC Utrecht. U ontvangt dan
een acceptgiro. Ook kunt u zich aanmelden via e-mail: tfd@tfd.nl en
via de website: www.tfd.nl Na betaling van het lidmaatschapsgeld
(€ 24,- 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
• Actueleinformatie via onze websitewww.tfd.nl

Verhuizen?
Dan zeker een verhuiskaartje naar The Flying Duteh. Het komt nog te
vaak voor dat we bladen retour krijgen omdat men vergeten is ons
een adreswijziging te sturen. En dat is jammer, want u mist dan ons
verenigingsblad met alle informatie over Star Trek.

voor overige

Vrijwilligerscoördinatie
Ronaid Gordijn,
EriC van der Ven en
Peter-Jan Hanekamp
staff.starchaser®gmail.com

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

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 helaas geen 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
De volgendezakengeven korting op de aangegevenwaren, wanneer u uw FlyingDutch pasjelaat zien. Zorg er dus voor 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 EC Gouda
6411 LA Heerlen
American Book Centre, The
Lange Poten 23,
2511 CM Den Haag

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33,
5611 JSEindhoven

The Movie Store Zwolle
Klein Grachtje 18a,
8031 JCZwolle

AGENDA

24 & 25 februari
Stripboekenbeurs
locatie:
info:

de Evenementenhal,
Rijswijk
www.stripbeurs.com

8-10 juni
FedCon XVI
locatie:
info:

Maritim Hotel, Bonn
Duitsland
www.fedcon.de

19-21 oktober
Utopia VIII
locatie:
info:
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Bilderberg Hotel
Scheveningen
www.utopiasite.com
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Van de Voorzitter

Het is vreemd om te weten dat wanneer jullie dit lezen het alweer december is,
terwijl voor mij het Utopia weekend net achter de rug is. Het was weer ouderwets gezellig. Jammergenoeg heeft een aantal gasten moeten afzeggen, maar
dat mocht de pret niet drukken. Zoals jullie wellicht al weten zal de volgende
editie (Utopia VIII alweer) de laatste zijn .Met de aankondiging van lohn de lancie alias Q alsgast belooft het een echte memorabele te worden. Ik zou zeggen
laten we met zijn allen er naar toe gaan en de organisatoren laten zien hoeveel
hun Utopia voor ons betekend heeft.
Daarnaastis StarTrek best weer in het nieuws geweest. Vooral met het 40-jarig
jubileum en uiteraard ook meteen het 20-jarige jubileum van The Next Generation. Daarnaastheelt de veiling van StarTrek studio objecten bij het gerenommeerde veilinghuis Christies heeft nogal wat aandacht gehad. Iets wat voor ons
alsvereniging ook weer een plekje in het spotlicht opbracht bij de media.
Zo hadden we een aantal leuke radio interviews en kwam zelfsons aller Ronaid
Pattersonweer eensop de buis.

Het verlies van de actrice [ane Wyatt die een aantal keren de rol van Amanda
moeder van Spock vertolkte. De steedsaanhoudende geruchten over een
nieuwe film zijn uiteraard ook niet te versmaden. Dan zijn er ook weer een aantal
games in de maak. Jeziet wel dat het echt niet stil staat rond ST.Endan zwijgen
we nog over al die fan producties die als paddestoelen uit de grond rijzen. Dark
Armada, New Voyages, Starship Exeter,of de heerlijke persiflage Star Wreck.
Zoals ik vaker al pleeg te zeggen: 'Star Trek is niet dood!'
Verder wil ik nog even stilstaan bij onze eigen vereniging. Er is een aantal vrijwilligers dat stopt met het uitvoren van een aantal van hun taken. Daarom wil ik
van de gelegenheid gebruik maken om Marion Bergen te bedanken. Zij was van
1999 tot en met 2006 een onmisbaar lid van de conventiewerkgroep. Hiermee
was ze het langstzittende lid van de groep mensen die onder andere fanclubdagen organiseren, zo bedacht ze onder andere de bij de regelmatige bezoe-

kersvan fanclubdagen overbekende 'Tribblekoe'. Ze maakte ook de fantastische
Borg Cube die onder andere bij de promodag te Artis te zien was. Daarnaast
maakte ze de geweldige vlaggen met schitterende emblemen van Klingons,
Borg, Ferengi en het Mirror universe (DS9). Marion, je bent fantastisch. Heel erg
bedankt voor alles.
Dan mag ik ook Wil Zentjens niet vergeten; ook hij heeft zich jarenlang ingezet binnen de vrijwilligersorganisatie en heeft daar zowat alle functies gehad.
Van bestuursfunctie tot beurs- en evenementencoördinator De laatste paar jaar
was hij ook binnen dezelfde werkgroep actief waar hij onder andere de roosters
maakte. Ook hij was altijd erg creatief bezig met van alles en nog wat. Wil jongen, hartstikke bedankt. Zowel Wil als Marion blijft nog wel actief bezig binnen
de vrijwilligersgroep en ik ben er zeker van dat we nog lang naast elkaarzullen
blijven samenwerken in welke hoedanigheid dan ook.

Ook hebben we afscheid moeten nemen van Johan de Wolff die eveneens
zetelde in de conventiewerkgroep waar hij een tweetal jaar een nieuwe impuls
bracht als het op originele ideeën aankwam. Hij was ook onze locatiespotter
hij vond voor ons onder andere 'Het Arsenaal' te Vlissingen en 'De Griffioen' in
Amstelveen waar het leuke Alien Tastesthema plaatsvond. Ook de laatste fanclubdag van 2005 in 'De Horst' te Deventer was een leuke plek. Johanzal helaas
op het eind van dit jaar tevens de TFD verlaten. Maar ongetwijfeld zullen we
hem op verschillende conventies in binnen- en buitenland ooit nog eens tegen
het lijf lopen. Het ga je goed Johan!

Zo, dat was weer mijn laatste praatje voor dit jaar.
Ik wil alvast namens het voltallige bestuur alvast iedereen een voorspoedig 2007
toewensen met veel StarTrek en veel TFD-activiteiten waar ik ongetwijfeld een
aantal van jullie zal tegenkomen.
Marc

r-----------------,
Tekoop:
De complete serie van
The Next Generation (seizoen 7 t/m 7) op
VHS,met Nederlandse ondertitels.

Heb jij ook spullen of materialen die je wilt
ruilen, verkopen of ben je ergens naar op
zoek? Dan is de Replicator Room precies
wat je zoekt! In deze rubriek kun je namelijk qratis" adverteren! Vulde bon hiernaast
DVD-box met het eersteseizoen van
volledig in en stuur hem op naar:
Babylon 5. Doos is licht beschadigd i.v.m. The Flying Dutch o. v.v. Replicator Room,
verwijderen van de prijssticker.
Postbus 735, 3500 AC Utrecht
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Video-boxmet alle 3 de Indiana iones films
+ een 'Making of... ' band.
De ruggen van de banden vormen een
afbeelding.
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ideo-box met de verlengde versie van de
film 'The Abyss' + een 'Making of... ' band. • Commerciëleadvertenties kosten
Video-box met de verlengde versie van
€0,75 perregel
'Dances With Wo/ves'+ een 'Making of... r
band.
Interessein (een van) deze artikelen: "Mail
naar kib/o@hotmai/.com en we worden het
vast wel eensover eenprijs!"
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The Flying Dutch neemt geen verantwoording voor de inhoud van de advertenties
die geplaatst worden in deze Replicator
Room.Advertenties die illegale kopiën aanbieden worden geweigerd.
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Tekoop:
TNG uniform (trui), maat 40, rood, zonder
toebehoren (pips e.d.). 20 euro (inclusief
verzendkosten). Foto op aanvraag verkrijgbaar.
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EnterpriseBlueprints. 75 euro (inclusief verzendkosten).
Interesse: mail kiblo@hotmail.com voor
meer info.
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The Flying Dutch magazines te koop

de volgende Etaden 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
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1995, nr Ol van 1996*
*Nog slechts enkele exemplaren
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Bladen uit de jaargangen 2002 en
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Jaargang 2001
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Jaargang 2006
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Verzendkostent/m 3 stuks €2,2S
Verzendkosten4 t/m 10 stuks €3,00

nr 06
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RNST
Financieel Advies
Hypotheken
Financieringen
Pensioenen
Verzekeringen

Doomwcg 8 - Apeldoom - Tel. OSS 3SS 1972

www.ernst-advies.nl

o SUBTIlI5ES

inal Motion Picture Company

Ij leveren middels postorder verkoop:
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• Alle Star 11<,1- en andere~; h scnc: zonder ondertiteling
• Amerikaanse mSC-VHS import
• Import van DVD'S en CD's
• Scicnce Fiction Merehandise
• Star Trek Uniforms en (gesigneerde) foto's
~~:
Bij vaste verzending van series géén verzendkosten.
Sorry! No Sllbtitlcs· Postbus 412, 2180 AK Hillegom
Tel.:
• Fax: 0252 - 52 55 28
E-mail: inlo@sony.demon.nl • Website: www.sony.demon.nl

TOTAAL RUIM 25.000 TITELS LEVERBAAR
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GEEF
UVV
IMAGO

EEN
GEZ

Uw imago wordt
mede bepaald door uw
visuele uitingen en die moeten gezien worden.
IMAGO ia specialist in drukken en printen van
reclame. Van visitekaartje tot grote poster, van
opmaaktot afwarking.

UW IMAGO IS ONS IMAGO!

PRINTING

